
رژیم صهیونیس�تی که یکی از بازن�دگان بزرگ 
تصمی�م ترامپ ب�رای خ�ارج ک�ردن نیروهای 
امریکایی از س�وریه محس�وب می ش�ود، برای 
اولین در س�ال جدی�د می�ادی اهداف�ی را در 
اطراف دمشق بمباران کرد تا ش�اید بدین گونه 
بتواند ضررهای ناش�ی از تصمیم رئیس جمهور 
امری�کا را جب�ران کن�د، هرچند منابع س�وری 
گ�زارش دادند این حم�ات محتاطانه ب�وده و با 
هوشیاری پدافند از ش�دت حمات کاسته شد. 
جنگنده های صهیونیس��تی  شنبه ش��ب به شلیک 
موشک به اطراف دمشق اقدام کردند که پدافند هوایی 
سوریه بالفاصله آنها را رهگیری کرد. ارتش سوریه در 
بیانیه ای اعالم کرد جنگنده های رژیم صهیونیستی 
با پرواز بر فراز منطقه الجلیل در ش��مال فلس��طین 
اشغالی، چند موشک را به س��مت خاک سوریه در 
حاشیه شهر دمشق ش��لیک کردند. پدافند هوایی 
ارتش س��وریه نیز در اقدامی بهنگام، هش��ت فروند 
موشک دشمن را رهگیری و منهدم کرد. در این تجاوز 
آشکار، فقط یک انبار در محدوده فرودگاه بین المللی 
دمشق دچار آسیب شد. وزارت حمل و نقل سوریه نیز 
در اطالعیه ای اعالم کرد: تردد هواپیما       ها پس از تجاوز 
هوایی رژیم صهیونیستی در فرودگاه دمشق عادی 

است و خللی در برنامه پرواز       ها ایجاد نشده است. 
این حمله اس��رائیل برای اولین بار در س��ال جدید 
میالدی و پس از تصمیم ترام��پ برای خارج کردن 
نیروه��ای امریکایی در س��وریه ص��ورت می گیرد. 
تقریباً همه تحلیلگران و ناظران و حتی رسانه های 
اسرائیلی نوشتند تل آویو در کنار کرد       ها بزرگ ترین 
بازندگان این تصمیم هستند. حاال به نظر می رسد 
رژیم صهیونیستی با این حمله می خواهد این پیام 
را ارس��ال کند که خروج امریکا دلیل��ی برای توقف 
حمالت تل آویو علیه آنچه اهداف ایرانی و حزب اهلل 
می گوید، نمی ش��ود. از طرف دیگر به نظر می رسد 
تل آویو محتاطانه دست به این اقدام زده تا شرایط را 
پس از خروج امریکا و همچنین استقرار اس300 های 

روسی بسنجد. 
پس از سقوط یک جنگنده روسی در سوریه مسکو 
واکنش شدیدی نش��ان داد و اعالم کرد سامانه های 
دفاعی اس 300 را در اختیار ارتش سوریه می گذارد. 

از آن زمان حمالت اسرائیل به شدت کاهش یافته اما 
کاماًل متوقف نشده است و به نظر می رسد تل آویو با 
این حمالت قصد دارد توان روس        ها را نیز مورد محک 
قرار دهد. در یک ماه گذشته این دومین بار است که 
صهیونیست        ها تالش می کنند فرودگاه دمشق را قرار 
هدف قرار دهند. به گفته روس��یه، در جریان حمله 
پیشین رژیم صهیونیستی، سه هواپیمای مسافربری 
که در نزدیکی ف��رودگاه در حال پ��رواز بوده اند، در 
معرض خطر ق��رار گرفته اند. صهیونیس��ت        ها چند 
ماه پیش با مخفی کردن جنگنده های خود پش��ت 
یک هواپیم��ای نظامی روس، موجب س��قوط این 

هواپیما شدند. 
 نگرانی ترکیه در ادلب

ارتش ترکیه یگان های��ی از نیروهای کماندوی خود 
را به مرزهایش با استان ادلب س��وریه اعزام کرد که 
اخیراً ش��اهد درگیری های ش��دیدی میان النصره 
و ش��به نظامیان مورد حمایت آنکارا ب��ود. فابریک 
باالنج، تحلیلگر سرش��ناس مسائل س��وریه که به 
مخالفان نزدیک اس��ت به خبرگزاری فرانسه گفت، 
متحدان ترکیه در ادلب شکست سختی را متحمل 
ش��دند. باوجود این بعضی ناظران نگران هستند تا 
این تحوالت باعث لشکرکشی بیشتر ترکیه به خاک 

سوریه شود. از سوی دیگر تسلط جبهه النصره بر ادلب 
موقعیت آنکارا را در توافق سوچی تضعیف می کند. 

طبق توافقی که در اکتبر ۲0۱۸ با روسیه حاصل شد، 
ترکیه مسئول و ضامن جداسازی مخالفان میانه رو 
تحت حمایت این کشور از گروه های النصره در ادلب 
است. در همین حال، منابعی در ترکیه اعالم کردند 
که وزیر دفاع، نشستی با رئیس ستاد ارتش، فرمانده 
نیروی زمینی و رئیس س��ازمان اطالع��ات ترکیه 
نزدیک مرزهای سوریه - ترکیه برگزار کرد. خلوصی 
آکار، وزیر دفاع ترکیه در دیدار با رئیس ستاد ارتش، 
فرمانده نی��روی زمینی و رئیس س��ازمان اطالعات 
ترکیه نزدیک مرزهای س��وریه به بررسی تحوالت 
شمالی س��وریه و تداوم آتش بس در ادلب پرداخت. 
بنا بر گزارش خبرگزاری آناتول��ی ترکیه، خلوصی 
آکار در کنفرانس مطبوعاتی خود تصریح کرد: ما از 
هیچ تالش��ی برای تداوم آتش بس در ادلب فروگذار 
نخواهیم کرد. در این چارچوب به همکاری قوی خود 

با روسیه ادامه می دهیم. 
همچنین یک منبع نزدیک به نیروهای دولت سوریه 
از ورود نیرو       ها و تجهیزات نظامی نیروهای س��وریه 
و تحریرالش��ام به خطوط درگیری در حلب، حماه و 
ادلب خبر داد و اظهار ک��رد: جبهه های حومه حماه 

و ادلب شاهد درگیری های شدیدی میان نیروهای 
دولت سوریه و گروه های هم پیمان آنها با گروه های 
مخالف هس��تند. اگر امریکایی        ها از ش��مال شرقی 
سوریه خارج شوند و این منطقه به کنترل  حاکمیت 
مرکزی در بیاید ادلب تنها اس��تانی است که خارج 
کنترل دمشق باقی می ماند. هرچند بشار اسد وعده 
داده است تا آخرین وجب از خاک کشورش را از دست 
تروریست        ها آزاد خواهد کرد. در همین حال، بعضی 
منابع خبر دادند، احتم��ال دارد النصره در روزهای 
آینده از یک س��و با نیروهای دولت سوریه و از سوی 
دیگر با گروه های مخالف تحت حمایت ارتش ترکیه 

مواجه شود. 
 مخالفان سوری به مثابه دستمال کاغذی

یکی از مقامات اپوزیسیون سوریه در جمع گروه های 
مخالف سوری گفته اس��ت: طبق انتظارات بیشتر 
افراد، تاریخ دوباره تکرار می ش��ود، کشورهای عرب 
حوزه خلی��ج ]فارس[ ما را مانند دس��تمال کاغذی 
دور انداختند و از آنجایی که از طریق جنگ موفق به 
براندازی نظام بشار اسد، رئیس جمهور سوریه نشدند، 
به ما می گویند که از امروز به بعد دیگر به شما نیازی 
نداریم و راه های دیگری برای تحقق اهداف مان داریم. 
به نوشته روزنامه االخبار لبنان، وی همچنین نسبت 
به بازگشایی سفارت امارات در دمشق و از سرگیری 
روابط سیاسی با سوریه انتقاد کرد و گفت: زمانی که 
از قصد امارات برای بازگشایی سفارت خود در دمشق 
آگاه شدیم، فوراً به واسطه های میان خودمان با امارات 
مراجعه کردم، اما آنها پاسخ ش��فافی به سؤال هایم 
ندادند، به همین دلیل به یک میانجیگر س��عودی 
مراجعه کردم و از او خواستم که در این باره توضیح 
دهد، اما او با » تکبر « و » قلدری « اینگونه پاسخ من را 
داد که »این موضوعات به کار شما مرتبط نیست و 
هیچ ربطی به شما ندارد«. این فرد که مقیم استانبول 
است، در ادامه تصریح کرد: کمی پس از این اتفاق و 
در حالی که هیچ اطالعات قبلی نداش��تیم، متوجه 
ش��دیم که تصمیماتی بدون مراجعه و مشورت با ما 
اتخاذ شده است که این تصمیمات مرتبط با خروج 
نیروهای امریکا از سوریه و چراغ سبز امریکا به ترکیه 
برای مداخله نظامی در سوریه و همچنین ازسرگیری 

روابط ائتالف عربی و بشار اسد بوده است. 
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اولین نبض سنجي رژیم صهیونیستي در فضاي خروج امریکا

دفع حمله محتاطانه تل آویو به دمشق 

حاال دیگر این فقط    گزارش  یک
ایران نیس�ت که 
نحوه برخورد اروپاییان با برجام را زیر س�ؤال 
می برد. روس ها    برای اولی�ن بار لب به انتقاد از 
اروپا گش�وده و گفته ان�د که اروپ�ا در توافق 
هسته ای با ایران نمره قبولی نگرفته است. با 
همه اینها، وزیر خارجه آلمان ابراز امیدواری 
کرده که طی هفته های آت�ی، کانال مالی ویژه 
ایران موسوم به SPV نهایی ش�ود و فدریکا 
موگرینی، کمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا هم برای دومین بار طی هفته   ها اخیر گفته 
که اروپ�ا نمی تواند قبول کند ک�ه یک قدرت 
خارجی درباره تجارت قانونی اش با یک کشور 

دیگر تصمیم بگیرد. 
به گ��زارش »جوان«، »حمایت سیاس��ی اروپا از 
برجام کافی نیست«، » اروپا آماده پرداخت تاوان 
اقتصادی حفظ برجام نیست«، »مکانیس��م ویژه 
اروپا ناکارآمد باشد، از برجام خارج می شویم« و » 
اروپا نمی تواند بدون خیس شدن شنا کند«. اینها 
بخشی از جمالتی اس��ت که محمدجواد ظریف، 
معمار ایرانی برجام طی ماه های خروج امریکا از 
برجام به زبان آورده و هشدار داده که اگر سازوکار 
ویژه اروپایی    ه��ا ناکارآمد باش��د، از برجام خارج 
می شویم. اروپاییان در مقابل، پشت سر هم وعده 
گشایش کانال مالی می دهند تا تهران را در برجام 
نگه دارند. چهار    شنبه گذشته، مصادف با حضور 
محمدجواد ظریف در دهلی نو، »جوسف بورل« 
وزیر خارجه اسپانیا در هند حضور داشت و آنگونه 
که روزنامه ال پاییس نوشته، در دیدار با ظریف به 
او اطمینان داده که اتحادیه اروپا به حفظ توافق 
هسته ای متعهد بوده و خواهان جلوگیری از اثرات 
منفی  خروج امریکا از برجام اس��ت. بورل پس از 
دیدارش با ظریف به رسانه   ها گفت:»ایرانی    ها از 
ما می خواهند که کارهای بیشتری انجام دهیم. 
من در دیدار با ظریف، از فرصت استفاده کرده و به 
وزیر ایرانی گفتم که اتحادیه اروپا به طور کامل با 

حفظ این توافق متعهد است.«
 موگرینی: فشار قابل قبول نیست

چند روز بعد از اطمینان وزیر خارجه اس��پانیا به 
ظریف،»هایکو ماس « وزیر خارجه آلمان هم در 
گفت وگو با »اش��پیگل « آلمان که دیروز منتشر 
شد، به دشواری ایجاد کانال مالی اروپا با ایران به 
دلیل فش��ارهای امریکا اذعان ولی تأکید کرد که 
اروپا این کانال را ایجاد خواهد کرد. ماس در پاسخ 
به این سؤال که ایجاد چنین ساختاری چقدر طول 
می کشد، گفته است:» : »من امیدوارم که ما بتوانیم 
کانال پرداخت را در هفته های آتی نهایی کنیم. ما 
به سرعت در حال کار روی نیازهای نهایی هستیم 
و تعیین کشوری که میزبان این کانال مالی باشد 
هم ش��امل آن می ش��ود. چنین چیزی در مقابل 
امریکا آسان نیست چرا که تالش می کند اعمال 
فشار داشته باش��د. « همزمان، فدریکا موگرینی، 
کمیس��یونر سیاس��ت خارجي اتحادیه اروپا که 

ش��هریورماه ۱397 در حاش��یه مجمع عمومی 
سازمان ملل در نیویورک با ظریف بر سر راه اندازی 
کانال مالی به توافق رس��ید، ب��رای چندمین بار 
متوالی، مقاب��ل امریکا موضع گرف��ت و گفت که 
برای اروپا پذیرفتن اینکه یک قدرت خارجی مانع 
تجارت خارجی اروپاییان شود، قابل قبول نیست. 
موگرینی درباره ملزومات حفظ برجام به این نکته 
اشاره کرد که باید به شرکت   هایی که قصد تجارت 
مشروع با ایران را دارند اجازه داد و ستد داده شود: 
»این موضوعی است که ما اکنون در حال کار روی 
آن هستیم: یافتن ابزار   هایی که به فعاالن اقتصادی 
که قصد تجارت قانونی با ایران دارند یاری رسانده، 
از آنه��ا محافظت کرده و به آنه��ا اطمینان خاطر 
داده شود. « کمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا به بحث   هایی که درباره اس��تقالل اروپاییان 
مطرح است، اشاره کرده و می گوید: » این موضوع 
صحیح است که این شرایط باعث ایجاد بحث   هایی 
درباره اس��تقالل اقتصادی اروپا ش��ده اس��ت. ما 
اروپایی   ها نمی توانیم قب��ول کنیم که یک قدرت 
خارجی –حت��ی نزدیک    ترین دوس��ت و متحد 
ما- درباره تج��ارت قانونی ما با یک کش��ور دیگر 
تصمیم گیری کند. این موضوع، یک عنصر اساسی 
در حق حاکمیت )اروپا( محسوب می شود. «ظاهراً 
واکنش موگرینی به بحث   هایی اس��ت که مدتی 
است درباره اس��تقالل اروپا مقابل امریکا مطرح 
ش��ده اس��ت. در تازه    ترین موضع گیری   ها از این 
دست، ماریا زاخارووا، س��خنگوی وزارت خارجه 
روسیه روز جمعه با اش��اره به آزمونی که اروپا در 

برجام مقابل امریکا داشته، گفته است: »شرکا در 
بروکس��ل در این آزمون موفق نبودند.«  زاخارووا 
گفته است: » ش��رکای اروپایی ما در برابر آزمون 
بسیار جدی قرار گرفته اند و همه می دانند که یکی 
از طرف ها)امریکا( آزمون استقالل اروپا را پیش 
روی شرکای ما قرار داده است و شرکا در بروکسل 
در این آزمون موفق نبودند. « س��خنگوی وزارت 
خارجه روس��یه نمره قبولی نگرفتن اروپا را صرفاً 
محدود به برجام ندانس��ته و مي گوید: » ما شاهد 
پیروی بی نهایت )اتحادیه اروپا( از سیاست های 
امریکا در برابر کوبا بدون درک دالیل هستیم. « وی 
افزود: صد   ها سرمایه دار در قالب هیئت امریکایی به 
کوبا رفتند تا با این کشور قرارداد   هایی امضا کنند 
اما همه این تالش   ها در بازه زمانی کمتر از شش 
ماه متوقف شد و وضعیت دوباره به عقب بازگشت 
چرا که اتحادیه اروپا از سیاست های امریکا در کوبا 

پیروی و از هاوانا دوری کرد. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه با بیان اینکه 
نمایندگان اتحادیه اروپا در مسکو باید در خصوص 
سیاس��ت های خود در قبال ایران به این پرسش 
پاسخ دهند، افزود: بار   ها گفته ایم و باز می گوییم 
که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی بهتر است 
به استقالل در سیاس��ت خارجی برسند و نقشی 
مس��تقل در عرصه بین المللی برعه��ده بگیرند. 
س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه خاطرنشان 
کرد: باید اتحادیه اروپا را تحسین کرد که مهارت 
دیپلماسی در سطح عالی را برای رسیدن به این 
توافق از خود نشان داد، اما آزمون پس از امضای 

برجام و اجرای آن و مخصوصاً پس از خروج امریکا 
از این توافق بین المللی آغاز شد. وی ادامه داد: در 
مورد امکان تأثیرگذاری روسیه بر اتحادیه اروپا، 
باید متذکر شوم مس��کو بار   ها این مسئله )ایجاد 
ساز و کار مالی تس��هیل همکاری با ایران( را در 
مذاکرات با بروکسل و کش��ورهای عضو اتحادیه 
مطرح و مورد تأکید قرار داده است. زاخارووا افزود: 
برجام صرفاً یک معامله تجاری یا دوجانبه نیست 
بلکه توافقی چندجانبه است که ازسوی شورای 

امنیت تأیید شده و سندی الزم االجرا است. 
 امریکا: معافیت های بیشتری نمی دهیم

وزارت خارجه امریکا گفته که واشنگتن به دنبال 
اعطای معافیت های بیشتری برای خرید نفت از 
ایران نیس��ت. برایان هوک، رئیس میز ایران در 
وزارت خارجه امریکا در نشست خبری در ابوظبی 
گفته اس��ت دلیل اعط��ای معافیت ه��ای قبلی، 
پیش��گیری از افزایش قیمت نف��ت در بازارهای 
بین المللی بوده اس��ت. رویترز گزارش کرده که 
هوک با این حال از پاس��خ به این س��ؤال که »در 
پایان ماه مه ک��ه دوره معافیت   ها به پایان خواهد 
رسید امریکا چه برنامه ای دارد «، خودداری کرد. 
امریکا از زمان اجرایی ک��ردن تحریم های نفتی 
علیه ایران در نوامبر س��ال پیش، هش��ت کشور 
خریدار عمده نف��ت ایران را به مدت ش��ش ماه 
از تحریم نفت��ی معاف ک��رد. کره جنوبی، چین، 
هند و ژاپن، ایتالیا، یونان، تایوان و عراق هش��ت 
کشوری هستند که می توانند مقدار معینی نفت 

از ایران بخرند. 

  گزارش  2

خیز ایتالیا به سوریه پسا جنگ
سرانجام چند ماه پس از جنب و جوش زیرپوستی، وزارت خارجه ایتالیا 
رس��ماً اعالم کرد بازگشایی سفارت خود در دمش��ق را بررسی می کند؛ 
تحولی که پس از بازگش��ایی س��فارت امارات نه تنها ضرب��ه دیگری به 
تالش های امریکا برای منزوی کردن بشار اسد است بلکه می تواند تأثیر 
دومینویی بر سایر کشورهای اروپایی بگذارد، حتی اگر بازگشایی سفارت 
ایتالیا تأثیر مثبتی در غرب ایجاد نکند باعث ش��کاف در مواضع سیاسی 

اتحادیه اروپا درباره سوریه خواهد شد. 
 اما چرا رم در بازگشایی سفارت خود در دمشق پیشگام می شود؟ در این 
باره الزم است به روابط این دو کشور قبل از جنگ و بعد از جنگ نگاهی 
بیندازیم. روابط رم و دمشق همواره خوب بوده است. جورجو ناپولیتانو، 
رئیس جمهور وقت ایتالیا یک سال قبل از شروع بحران به سوریه سفر کرد 
و نشان افتخاری کشورش را تقدیم بشار اسد کرد. آمار   ها نشان می دهد 
روابط اقتصادی ایتالیا و سوریه تا قبل از شروع بحران نسبتاً خیلی خوب 

بوده و صادرات و واردات دو کشور   ها تقریباً همتراز بوده است. 
با شروع بحران و تشدید جنگ در سوریه هرچند خیلی از کشورهای غربی 
تصمیم گرفتند از مخالفان حمایت کنند اما ایتالیا هرگز وارد این جریان 
نشد و با وجود محکومیت   هایی که علیه حکومت سوریه ابراز می کرد، اما 
همواره یک راه حل سیاسی را ترجیح می داد. در واقع رم نسبت به برکناری 
بش��ار اس��د از طریق زور و جنگ بدگمان بود و هیچ گاه از این تالش   ها 
حمایت نکرد. مهم  ترین دلیل رم، به نظر می رس��د ناشی از تجربه لیبی 
پس از قذافی می ش��ود. پس از اینکه کش��ورهای غربی در لیبی مداخله 
نظامی کردند و معمر قذافی را از قدرت پایین کشیدند، لیبی به یک کشور 
ورشکسته و بدون یک حاکمیت مرکزی قدرتمند و در نتیجه تبدیل به 
یکی از مهم  ترین منابع فرار آوارگان به سمت ایتالیا شد. از آن زمان بحران 
آوارگان فشار زیادی به دولت ایتالیا وارد کرده است و به همین دلیل آنها 

نمی خواستند شاهد تکرار تجربه لیبی در سوریه باشند. 
هرچند ایتالیا سال ۲0۱۲ به دلیل آنچه »سرکوب خشن « مخالفان توسط 
دولت سوریه نامید، سفارت خود را در دمشق بست اما هیچ گاه روابط خود 
را با دولت س��وریه کامل قطع نکرد. از نظر دولت سوریه نیز، ایتالیا نقش 
کلیدی در حفظ روابط با اروپا داش��ت و روابط اطالعاتی بین دو کش��ور 

برخالف خیلی از کشورهای دیگر اروپایی هرگز کنار گذاشته نشد. 
بعضی منابع در تابستان ۲0۱6 گزارش دادند رئیس آژانس اطالعاتی ایتالیا 
برای امنیت خارجی ، به سوریه رفته است. جزئیات این سفر به بیرون درز 
نکرد اما می توان انتظار داشت وی در این سفر با علی مملوک، رئیس اداره 
امنیت ملی سوریه و بشار اس��د دیدار کرده باشد. چند هفته قبل از سفر 
این مقام ایتالیایی گزارش شد یک مقام اطالعاتی سوریه به رم رفته است؛ 
تحوالتی که نشان می دهد روابط امنیتی و اطالعاتی دو کشور به صورت 

زیرپوستی اما فشرده در جریان بوده است. 
اما یکی از مهم   ترین نقاط عطف روابط دو کشور پس از شروع بحران، سال 
گذشته میالدی)۲0۱۸( رخ داد و به رغم تحریم های بعضی کشورهای 
غربی، علی مملوک به ایتالیا سفر کرد تا با مقامات این کشور دیدار کند. 
این موضوع باعث خشم فرانسه شد و مرکز اروپایی برای قانون اساسی و 

حقوق بشر بیانیه رسمی علیه رم صادر کرد. 
نگاهی به مواضع سیاس��تمداران کنونی ایتالیا نس��بت به دولت سوریه 
نیز نش��ان می دهد هم پارلمان و هم دولت مملو از صدای   هایی است که 
طرفدار دمشق هستند همانند »فررا جی« عضو پارلمان که علناً خواستار 
بازگشایی س��فارت ایتالیا در دمشق شد. حتی ماتِئو س��الوینی، معاون 
نخست وزیر ایتالیا متهم ش��ده دیدگاه طرفدارانه از اس��د دارد. او قویاً با 
حمله فرانسه، انگلیس و امریکا علیه س��وریه پس از حمله شیمیایی در 
دوما مخالفت کرد و حمله شیمیایی را خبری دروغ خواند. گفته می شود 
سالوینی به شدت طرفدار روس��یه و والدیمیر پوتین، رئیس جمهور این 
کشور است که از متحدان کلیدی دمشق محسوب می شود. اخیراً »جوزپه 
کونته « نخست وزیر ایتالیا به امارات سفر کرده و با محمد بن زاید ولیعهد 
آن کش��ور دیدار کرد. هرچند آنها به صورت رسمی درباره سوریه حرف 
نزدند اما طبیعی است که با توجه به بازگشایی سفارت امارات در دمشق و 
برنامه گسترده ابوظبی در مرحله بازسازی سوریه انتظار داشت دو طرف 
پشت درهای بسته در این باره گفت وگو کرده باشند؛ تحوالتی که نشان 
می دهد رم نه تنها قصد احیای روابط خود با دمشق به مرحله قبل از جنگ 
را دارد بلکه احتماالً با توجه به روابط خوب با روسیه نقش مهمی برای خود 

در مرحله بازسازی تعریف کرده است. 
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 کره شمالی از برخی تحریم های امریکا خارج شد
دیپلمات ه��ای امریکایی از تصمی��م وزارت خارجه این کش��ور برای 
لغو برخی محدودیت های اعمال ش��ده در زمینه ارس��ال کمک های 
بشردوستانه به کره شمالی و سفر امدادرسانان امریکایی خبر دادند. به 
نوشته نشریه فارین پالیسی، این تصمیم در پی اعتراضات سازمان ملل 
و سازمان های خصوصی امدادرس��ان مبنی بر اینکه سیاست خارجی 
امریکا باعث تضعیف تالش های آنها برای نجات جان مردم کره شمالی 

می شود، گرفته شد. 

 مسکو: تعویق انتخابات افغانستان سناریوی امریکا است 
وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای ش��دیداللحن از تأخیر انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان انتقاد کرد و گفت که » تعویق انتخابات 
در اثر فشار ایاالت متحده بوده زیرا امریکا برای اعمال سناریوی خود 
در انتخابات افغانس��تان نیاز به زمان دارد. « به گزارش بی بی س��ی، 
س��فارت امریکا در کابل، بیانیه وزارت خارجه روسیه را رد کرده که 
تعویق انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در نتیحه » فشار امریکا « 
بوده اس��ت. س��فارت امریکا تعویق انتخابات را تصمیم کمیسیون 
مس��تقل انتخابات افغانس��تان دانسته است. کمیس��یون مستقل 
انتخابات افغانستان ۱0 روز پیش اعالم کرد که برای » اصالحات « و 
» بهبود « برگزاری، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سه ماه به 

تعویق افتاده است. 

 اعزام بمب افکن   های امریکا به منطقه ایندوپاسیفیک
سه بمب افکن و ۲00 پرس��نل امریکا در پایگاه پرل هاربر هاوایی برای 
شرکت در تمرین گشت زنی ۲۴ساعته هوایی در ایندوپاسیفیک اعزام 
شدند. به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، جاشوا دور 
فرمانده امریکایی اعالم کرد: مشارکت بمب افکن های بی ۲ در رزمایش 
گشت زنی هاوایی نشان از آمادگی این نوع تجهیزات برای دفاع از کشور 

ما و متحدانش است. 

 سفارت امریکا در امارات همچنان خالی است
مایک پمپئو در حال��ی وارد امارات ش��د که امریکا س��فیری برای 
خوش��امدگویی به او در این کشور نداش��ت. به گزارش ایسنا، 9 ماه 
است که امریکا در امارات س��فیری ندارد. گزینه پیشنهادی دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا برای تصدی این مقام نیز از س��وی سنا 
تأیید نشده اس��ت. ترامپ بار    ها سنا را به اس��تفاده از شبکه پیچیده 
قوانینش برای رد کردن گزینه های پیشنهادی او متهم کرده است اما 
انتخاب جان راکولتا جونیور، نامزد تصدی سفارت امارات چالش های 
پر کردن یک پست دولتی عالی با نامزدی را نشان می دهد که هیچ 
تجربه دیپلماتیکی ندارد. سفارت امریکا در امارات از اواخر ماه مارس 
گذشته و با بازنشسته شدن باربارا لیف، سفیر سابق امریکا در امارات 
پس از 33 س��ال خدمت دیپلماتیک در وزارت ام��ور خارجه امریکا 

خالی مانده است. 

تعطیل    ترین دولت امریکا ركورد زد  
تعطیل�ی دول�ت دونالد ترام�پ دی�روز وارد بیس�ت و دومین روز 
خود ش�د و به طوالنی    ترین تعطیلی دولت در تاریخ امریکا تبدیل 
ش�د؛ تعطیلی ای که ب�ه دلی�ل اختافات کنگ�ره و کاخ س�فید و 
عقب نش�ینی دونالد ترامپ از اعام وضعیت فوق العاده، دست کم 
تا چند روز دیگ�ر هم تداوم خواهد یافت. خس�ارتی ک�ه به دولت 
امری�کا در هفته ه�ای اخی�ر وارد ش�ده، بی�ش از 3/6 میلی�ارد 
دالر اس�ت که واکنش کارمندان این کش�ور را پی داش�ته اس�ت. 
اصرار دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا برای تأمین بودجه 5/7 میلیارد 
دالری برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک و امتناع دموکرات های کنگره 
از موافقت با آن، واشنگتن را فلج کرده و دولت امریکا را در تعطیلی طوالنی 
مدت فرو برده است. دولت ترامپ که پیش از این گفته بود اگر الزم باشد 
برای ماه   ها دولت را تعطیل خواهد کرد، دیروز در بیس��ت و دومین روز 
تعطیلی دولت، رکورد تعطیلی در تاری��خ امریکا را به نام خود ثبت کرد. 
طوالنی    ترین تعطیلی دولت امریکا پیش از این از دسامبر ۱995 تا ژانویه 
۱996 میالدی و در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون بود که ۲۱ روز 
طول کشید. ترامپ که در دوران رقابت های انتخاباتی وعده داده بود پول 
ساخت دیوار را از مکزیکی    ها خواهد گرفت اکنون خواستار تأمین بودجه 
آن از سوی کنگره شده اس��ت. او به تالفی عدم همراهی نهاد قانونگذار 
امریکا از امضای بودجه وزارتخانه های دولتی خودداری کرده اس��ت. به 
گزارش روزنامه یو اس ای تودی، ترام��پ همچنین تهدید کرده بود که 
ممکن است از اختیاراتش برای اعالم وضعیت اضطرار ملی استفاده کرده 
و بدون مجوز کنگره بودجه احداث این دیوار را تأمین کند اما جمعه شب 
از این تصمیم عقب نشینی کرد و گفت که برای اعالم وضعیت اضطراری 
عجله ای ن��دارد. ترامپ گفت:»ای��ن کار را خیلی س��ریع انجام نخواهم 
داد«. ترامپ درباره احتمال استفاده از اختیاراتش در پی اعالم وضعیت 
فوق  العاده گفت:»ممکن است چنین کاری بکنم. من می توانم وضعیت 
فوق  العاده اعالم کنم و بعد به س��رعت این دیوار را بسازیم. این هم یک 

راه حل دیگر برای پایان دادن به این کار است.«
 خسارت 3/6 میلیارد دالری 

در پی تداوم تعطیلی دولت امریکا، هزینه های این کش��ور هم روز به روز 
بیشتر می شود. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، تعطیلی دولت فدرال 
امریکا تا روز جمعه برای اقتصاد این کش��ور هزینه ای بالغ بر 3/6 میلیارد 
دالر در پی داشته است. بس آن بووینو، اقتصاددان ارشد مؤسسه امریکایی 
استاندارد و فقر گفت:»تخمین می زنیم که این تعطیلی در هر هفته باعث 
ضرر ۱/۲ میلیارد دالری تولید ناخالص داخلی شده باشد. این شاید برای 
بزرگ ترین اقتصاد دنیا کم باش��د اما برای آنهایی ک��ه تالش می کنند تا 
هزینه های زندگی خود را بدون درآمد و دس��تمزد پوشش دهند، بسیار 
است.« از سوی دیگر، نظرسنجی جدید صورت گرفته توسط پایگاه هیل و 
هریس ایکس نشان می دهد که میزان محبوبیت دونالد ترامپ در بحبوحه 
تعطیلی کنونی دولت به ۴۴ درصد رسیده است. براساس این نظرسنجی 
میزان کلی عدم محبوبیت ترامپ به 56درصد رس��یده است.  به گزارش 
نشریه هافینگتن پست، تعطیلی طوالنی مدت دولت موجب شده بسیاری 
از کارمندان و کارگران، حقوق و مزایای خود را دریافت نکنند. بسیاری از 
افراد متأثر از تعطیلی دولت، در حال جست وجو برای یافتن شغل جدید 
هستند و یا از والدین خود درخواست پول می کنند. این تعطیلی موجب 
ش��ده برخی از افراد و خانواده ه��ا، مخارج و هزینه ه��ای مهمی همچون 
بهداشت و سالمت را به کلی کنار بگذارند. حدود 3۸0 هزار کارمند دولتی 
که شغل آنها غیرضروری تشخیص داده ش��ده، به مرخصی بدون حقوق 
فرستاده شده  اند و ۴۲0 هزار نفر دیگر هم هرچند کارشان ضروری است 
و مجبور به ادامه حضور در محل کار هس��تند، اما تا تکلیف بودجه روشن 
نشده حقوقی دریافت نمی کنند. از ۱5وزارتخانه دولت فدرال، 9 وزارتخانه 
عماًل نیمه  تعطیل هستند و بسیاری از ادارات دولتی هم خدمات  رسانی به 
مردم را به بعد از بازگشایی دولت موکول کرده  اند.  ترامپ می گوید تا زمانی 
که در الیحه بودجه مبلغ موردنیاز برای ساخت دیوار مرزی در نظر گرفته 
نشود، آن را امضا نخواهد کرد. این در حالی است که کنگره تاکنون در برابر 
این درخواست ترامپ مقاومت کرده است و حاضر نیست چنین بودجه ای 
را به تصویب برس��اند. ترامپ مدعی است مهاجران غیرقانونی که از نقاط 
مرزی وارد امریکا می شوند عامل افزایش میزان جرم در این کشور هستند 

و باید جلوی ورود آنها به خاک امریکا گرفته شود. 
 تحقیقات جدید علیه ترامپ

همزمان با تعطیلی دولت امریکا، تحقیقات جدید پلیس فدرال )اف بی آی( 
علیه ترامپ، دردس��رهای او را دو چندان کرده است. نیویورک تایمز در 
گزارشی که جمعه شب منتشر شد، نوشت که این تحقیقات در این مورد 
بود که آیا سیاس��ت های ترامپ در روزهای پس از اخراج جیمز کومی، 
رئیس سابق اف بی آی در جهت منافع روسیه بوده یا خیر. در این گزارش 
همچنین گفته شده که تحقیقات اف بی آی این مسئله را هم شامل    می شد 
که آیا عملکرد رئیس جمهور امریکا را می توان تهدیدی برای امنیت ملی 
امریکا دانست؟ کاخ سفید گزارش نیویورک تایمز را درباره تحقیقات اداره 
پلیس فدرال )اف بی آی( دراین مورد که دونالد ترامپ مخفیانه در جهت 
منافع روسیه عمل کرده، رد کرده و آن را مضحک خواند. دموکرات   ها از 
زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ تحقیقاتی را در ارتباط تیم انتخاباتی 
ترامپ با روسیه شروع کرده اند و این مسئله باعث شده برخی از مقامات 
دولت ترامپ از سمت خود اس��تعفا دهند. عالوه بر مقامات کاخ سفید، 
حتی خانواده ترامپ هم به ارتباط مخفیانه با روس   ها متهم هس��تند و 
دموکرات   ها از این مس��ئله برای تحت فش��ار قرار دادن ترامپ استفاده 

می کنند تا مانع پیروزی مجدد او در انتخابات ۲0۲0 شوند. 

اوج گیری مجدد درگیری    ها 
در بندر الحدیده یمن

یک روز پس از حمل�ه کاری و غافلگیر کننده انص�اراهلل از طریق 
یک پهپاد انتحاری منابع خبری از شنیده شدن صدای تیراندازی 
و آتش توپخان�ه در بخش جنوبی بندر الحدی�ده یمن خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، روز      شنبه درگیری    ها در بندر الحدیده 
یمن، بار دیگر به رغم معاهده آتش بس میان نیروهای حوثی و نیروهای 
طرفدار عبد ربه منصور هادی، اوج گرفته است. بر اساس این گزارش، 
صدای تیراندازی و توپخانه، از بخش جنوبی بن��در الحدیده به گوش 
رسیده است. کنترل بندر الحدیده با نیروهای انصاراهلل یمن است. این 
شهر بندری ماه های گذشته شاهد درگیری های شدید میان نیروهای 
وفادار به منصور هادی و نیروهای مردمی یمن بوده است. بندر الحدیده 
مهم  ترین مسیر دسترسی انصاراهلل به دریا محسوب می شود و به همین 
دلیل برای این جنب��ش ارزش حیاتی دارد. ماه گذش��ته، دو طرف در 
جریان گفت وگو    هایی که با حمایت سازمان ملل متحد در سوئد برگزار 
شد نسبت به برقراری آتش بس در شهر الحدیده توافق کردند. حمالت 
روز گذش��ته ائتالف س��عودی در الحدیده یک روز پس از آن صورت 
می گیرد که انصاراهلل از طریق ی��ک پهپاد تجمع نظامیان تحت فرمان 
امارات را در جنوب یمن هدف قرار داد که بر اثر آن عده زیادی کشته 
شدند. هرچند این حمله پهپادی در محدوده آتش بس توافقی نبوده اما 
به نظر می رسد ائتالف سعودی تصمیم گرفته در واکنش بندر الحدیده 
را بمباران کند تا بدین طریق از انجام این حمالت جلوگیری کند. در 
همین حال، انگلیس روز جمعه پیش نوی��س قطعنامه ای درخصوص 
گسترش دامنه مأموریت ناظران بین المللی در استان الحدیده یمن را 
به شورای امنیت برد. این پیش نویس قطعنامه که درباره گسترش دامنه 
ماموریت ناظران بین المللی در استان الحدیده یمن است، طی روزهای 

آینده در شورای امنیت به رأی گذاشته خواهد شد. 

پذیرش  ارزیابی ایران از رفتار اروپا 

مسکو: اروپا در آزمون برجام موفق نبود

زهراحسينی روحاهللصالحي


