
همزمان با آماده ش�دن گروه تروریستی جبهه 
النصره ب�رای اجرای س�ناریوی ش�یمیایی در 
استان ادلب، رژیم صهیونیستی هم در عملیاتی 
هماهنگ برای کمک به تکفیری    ها جمعه ش�ب 
مناطقی از سوریه را مورد هدف قرار داد؛ حمالتی 
که برای اولین بار از آغاز تش�دید تنش    ها میان 
ایران و امری�کا در خلیج فارس ص�ورت گرفته 
اس�ت. تل آویو واکنش�ی به این حمالت نش�ان 
ن�داده، اما گفته می ش�ود ای�ن عملی�ات برای 
سنجش توانایی سامانه اس 300 انجام شده است. 
در ش��رایطی که ارتش س��وریه از هفته گذش��ته 
عملیات آزادسازی اس��تان ادلب به عنوان آخرین 
دژ تروریست    ها را کلید زده است، رژیم صهیونیستی 
بار دیگر برای ایجاد وقفه در این عملیات دس��ت به 
کار ش��ده و حمالت پراکنده ای را به اطراف دمشق 
انجام داد. خبرگزاری رس��می دولت سوریه )سانا( 
جمعه شب از شلیک ش��دن چند موشک از سوی 
سرزمین های اش��غالی به سمت دمش��ق خبر داد. 
تلویزیون س��وریه اعالم کرد که س��امانه های دفاع 
ضدهوایی س��وریه چندین موش��ک را که از سوی 
سرزمین های اشغالی به سمت دمشق شلیک شده 
بود، ساقط کرده اند. تلویزیون سوریه تصاویری را از 
واکنش سیستم ضدهوایی سوریه به حمله موشکی 
رژیم صهیونیستی به دمشق به نمایش گذاشت. به 
گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، یک منبع نظامی 
سوری تأکید کرد:»چهار موشک زمین به هوا توسط 
سامانه دفاع هوایی ارتش س��وریه در حومه دمشق 
شلیک شد و با اهداف دش��من در آسمان قنیطره 
در نزدیکی مرزهای اداری با جوالن اشغالی مقابله 
کرد.«  این منبع افزود که با ش��ش هدف دش��من 
مقابله ش��ده و تعدادی از آنها س��اقط شدند. منبع 
مذکور گزارش داد که اهداف دشمن پیش از مقابله 
سالح زمینی ارتش س��وریه از طریق سرزمین های 
اش��غالی از فراز منطقه بین الملل��ی »عاذله « واقع 
در ش��مال قنیطره عبور کردند. ی��ک مقام نظامی 
بلندپایه سوریه نیز گزارش داد:»در حال حاضر نیازی 
به استفاده از سامانه دفاع موش��کی »اس- ۳۰۰ « 
برای مقابله با حمله صهیونیست     ها به خاک سوریه 
نیست«. اطالعاتی در مورد خسارات احتمالی این 

حمله منتشر نش��ده و مقامات رژیم صهیونیستی 
نسبت به این حمله واکنش نشان نداده اند. سازمان 
دیده بان سوری حقوق بشر که در لندن مستقر است، 
گفت:»هدف اصلی موشک های شلیک شده توسط 
رژیم صهیونیستی، مناطقی در اطراف پایتخت بوده 
است«. رادیو فردا هم در گزارشی به نقل از معارضان 
سوریه، مدعی ش��د که »برخی از حمالت اسرائیل 
متوجه اهدافی در منطقه الکسوه بوده است، جایی که 
گفته می شود انبارهای تسلیحاتی ایران قرار دارد.« 

رژیم صهیونیستی پیش از این بار    ها نسبت به انجام 
حمالت موشکی علیه اهدافی در سوریه اعتراف کرده 
بود. این نخستین اقدام نظامی منتسب به اسرائیل 
علیه اهداف وابسته به ایران و هم پیمانانش در سوریه، 
از آغاز تشدید بحران نظامی میان ایران و امریکا در 
خلیج فارس در چند هفته گذشته است. اسرائیل و 
عربستان سعودی تالش همه جانبه ای انجام داده اند 
تا امریکا را به حمله نظامی به ایران وادار کنند ولی 
مقامات واشنگتن به رغم تحریم های گسترده اعالم 
کرده اند که حاضر به جنگ با ایران نیس��تند. حتی 
هفته گذش��ته یکی از مقامات صهیونیستی مدعی 
شد که این رژیم اطالعاتی مبنی بر آماده شدن ایران 
برای حمله به نیروهای امریکایی در خلیج فارس را به 
کاخ سفید ارائه داده است و اعزام ناو جدید امریکا هم 

بر این اساس انجام شده است. مقامات صهیونیستی 
تالش های گسترده ای کرده اند تا نیروهای ایرانی را به 
خروج از سوریه وادار کنند اما در این مسیر موفقیتی 
کسب نکردند. مقامات تل آویو بار    ها مدعی شده اند 
با همه توان با حضور ایران در خاک س��وریه مقابله 
خواهند کرد. اسرائیل همواره مدعی شده است که 
انتقال سالح از ایران به سوریه را خط قرمز می داند 
و به آن واکنش نشان خواهد داد. رژیم صهیونیستی 
حمالت سال های گذشته در سوریه را با این استدالل 
که می خواهد مانع از تثبیت نظامی ایران در نزدیکی 
سرزمین های اشغالی ش��ود، انجام داده است. رژیم 
صهیونیس��تی یکی از حامیان اصلی تروریست    ها 
است و از زمان ش��روع بحران س��وریه کمک های 
نظامی گس��ترده ای به تکفیری    ها انجام داده است 
و حتی تصاوی��ری از مداوای صد    ها تروریس��ت در 
بیمارستان های اس��رائیل منتشر شده است. احمد 
دستمالچیان، سفیر سابق ایران در لبنان، با تأکید 
بر اینکه اسرائیل تالش می کند با ایجاد جنگ روانی 
طرف های مقابل خود را در مقاومت به واکنش های 
احساسی وادار کند، بیان کرد:»این تالش ها، درحالی 
اس��ت که محور مقاومت با طراح��ی عملیات های 
حساب ش��ده و دقیق به اقدامات اشغالگران پاسخ 

می دهد.«

 حمالت همزمان تروریست ها
همزمان ب��ا حمالت موش��کی اس��رائیل، گروه های 
تروریس��تی نیز حمالتی را در شمال س��وریه انجام 
دادند. تلویزیون س��وریه روز      شنبه اعالم کرد، پدافند 
هوایی روسیه در پایگاه حمیمیم، راکت     ها و پهپادهای 
گروه های تروریستی را رهگیری کرد. تلویزیون سوریه 
تأکید کرد: گروه های تروریستی راکت     ها و پهپاد    هایی 
را به سمت پایگاه حمیمیم و حومه های نزدیک شهر 
ساحلی الذقیه پرتاب کردند که در اثر این حمالت، یک 
تن کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. پدافند هوایی 
روس��یه در پایگاه حمیمیم نیز خمپاره های موشکی 
و پهپادهای گروه های تروریستی مذکور را رهگیری 
کرد. پیش از این رئیس شورای اتحادیه روسیه نسبت 
به مورد هدف قرار گرفتن پایگاه هوایی حمیمیم ابراز 
نگرانی کرده بود. واس��یلی نبنزیا، نماینده روسیه در 
سازمان ملل جمعه شب در جلسه شورای امنیت درباره 
اوضاع سوریه گفت:»فعالیت های تروریست     ها موجب 
تش��دید تنش     ها در مناطق کاهش تنش شده است. 
آنها اقدامات تحریک آمیزی را علیه نیروهای دولتی 
سوریه انجام می دهند و امنیت پایگاه هوایی حمیمیم 
در استان الذقیه را به خطر می اندازند. ما به اطالعاتی 
دست یافتیم که نشان می دهد تروریست های جبهه 
النصره قصد دارند با استفاده از مواد شیمیایی در شهر 
سراقب استان ادلب اقدامی تحریک آمیز انجام دهند و 
بعداً نیروهای روسیه را به انجام این حمله شیمیایی 
متهم کنند«. این اظهارات درحالی است که روز جمعه 
اخباری منتشر شد که گروه تروریستی جبهه النصره 
برای انجام حمالت شیمیایی در ادلب آماده می شود 
تا با متهم کردن روس��یه به این حمل��ه، در عملیات 
آزادسازی ادلب وقفه ایجاد کند؛ سناریویی که همیشه 
در زمان عملیات آزادسازی شهر    ها از سوری تکفیری    ها 
در دس��تور کار قرار می گیرد تا دولت سوریه را متهم 
به حمالت شیمیایی کرده و فشارهای بین المللی به 
دمشق را افزایش دهند؛ سناریوی نخ نما شده ای که 
این بار به نظر نمی رس��د خریدارانی در غرب داشته 
باشد. سازمان منع تسلیحات شیمیایی نیز دیروز در 
گزارش��ی به س��اختگی بودن نتایج تحقیقات حمله 
ش��یمیایی ارتش س��وریه به منطقه دوما در اطراف 

دمشق در سال 2۰17 اذعان کرد. 
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حمله همزمان جبهه النصره و تل آويو به سوريه
راکت پراني به پایگاه روسي حمیمیم، حمله پهپادي به حومه دمشق

ترامپ با انتش�ار    گزارش  یک
توئیت     هایی وجود 
اختالف در دولتش در مورد ایران را تکذیب و بار 
دیگر ابراز امیدواری کرد که ایران برای مذاکره با 
او تماس بگی�رد. مالیخولیای مذاک�ره تلفنی با 
ایران دست از سر دولت ترامپ برنمی دارد. کار به 
آنجا کش�یده که یکی از مقام�ات دولت ایاالت 
متحده امریکا از انتظار س�ردمداران این کشور 
برای دریافت تماس از سوی ایران خبر داد. یک 
رسانه انگلیسی خبر داد که رئیس جمهور امریکا 
در دیدار با رئیس جمهور سوئیس در کاخ سفید، 
خواس�تار میانجیگ�ری وی در تنش های اخیر 

منطقه با ایران شده است. 
بعد از گذشت  روز    ها از اظهارات مقام های کاخ سفید 
در خصوص اینکه واش��نگتن ش��ماره  تلفنی برای 
تماس ایران در اختیار س��وئیس گذاشته، یکی از 
مقامات امریکا گفت که رهبران این کشور همچنان 

در انتظار این تماس هستند. 
شبکه المیادین به نقل از خبرگزاری رویترز شامگاه 
جمعه )27 اردیبهش��ت( به نقل از مقام مس��ئولی 
در دولت دونالد ترامپ گزارش داد، هنوز ایرانی     ها 

تماسی با امریکایی     ها نداشته اند. 
این مق��ام گفت: »ما کن��ار تلفن نشس��ته ایم ولی 
هیچ پاسخی )تماسی( از س��وی ایران در ارتباط با 

گفت وگوهای رو  در رو دریافت نکرده ایم.« 
مقام امریکایی همچنین گفت: »به اعتقاد ما تهران 
باید از تنش ]با امریکا[ خالص ش��ود و به س��مت 

مذاکره برود.«

شبکه سی ان ان امریکا      ش��نبه این هفته به نقل از 
منابع آگاه گزارش داد که دولت ترامپ به امید اینکه 
ایران با وی برای مذاکره مجدد تماس بگیرد، شماره 
تماسی به س��وئیس، به عنوان حافظ منافع تهران 
در امریکا داده است.  ترامپ بعد از انتشار این خبر 
گفت که مطمئن است ایرانی     ها به زودی با او تماس 
خواهند گرفت و مذاکره خواهن��د کرد.  او پیش تر 
نیز گفته بود که دوست دارد از تهران با وی تماس 
بگیرند ولی جان کری، وزیر امور خارجه امریکا در 
دوره باراک اوباما، رئیس جمهور س��ابق این کشور 

مانع این کار می شود. 
اما در آخرین واکنش توئیت��ری ترامپ به موضوع 
جنگ چنین آمده است: رسانه ها با اخبار جعلی با 
پوشش بسیار نادرست و متقلبانه خود درباره ایران، 
دارند به کشورمان آسیب می زنند. چنین پوششی، 
فریبکارانه، برگرفته از منابع ضعیف )ساختگی( و 
خطرناک اس��ت. ترامپ که اصاًل دلش نمی خواهد 
ضعف ناشی از اختالفش به چش��م بیاید در ادامه 
مدعی شد: الاقل ایران نمی داند به چه چیزی فکر 
بکند و این شاید موضوع خیلی خوبی باشد.  ظریف 
در توئیتی به این سخنان ترامپ واکنش نشان داد 
و نوش��ت: در حالی که تیم ب )بنیامی��ن نتانیاهو، 
بولتون، بن زاید و بن سلمان( کاری انجام می دهند و 
دونالد ترامپ چیز دیگری می گوید، به نظر می رسد 
که امریکا »نمی داند چه فک��ری کند«. ما در ایران 
هزاران سال اس��ت می دانیم چه فکری بکنیم و از 
سال 195۳ می دانیم درباره امریکا چه فکری بکنیم 

و در برهه کنونی قطعاً این چیز خوبی است. 

 درخواست ترامپ از سوئیس 
روزنامه انگلیسی »سان « گزارش کرد که ترامپ در 
دیدار با »اولی مائورر« رئیس جمهور سوئیس، از او 
خواس��ته در خصوص تنش های اخیر در منطقه با 

ایران میانجیگری کند. 
روز پنج شنبه، رئیس جمهور س��وئیس در اقدامی 
بی س��ابقه و در یک س��فر از پیش اعالم نشده وارد 
واشنگتن شد تا آن طور که تحلیلگران گفتند درباره 
موضوع ایران با ترامپ گفت وگو    هایی را انجام دهد.  
طبق گزارش سان، ترامپ بعد از دیدار با مائورر در 
پاسخ به سؤاالتی مبنی بر اینکه آیا واشنگتن قصد 
جنگ با ایران را دارد، گفت: »امیدوارم که این طور 

نباشد.«
ترامپ که با وعده پایان دادن به جنگ های امریکا در 
دنیا به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد، اوایل سال 
جاری میالدی دس��تور خروج نظامیان امریکایی 
از س��وریه را مطرح کرد که در نهایت به پیش��نهاد 
پنتاگون موافقت کرد که تعدادی از آنها را در سوریه 

حفظ کند. 
به رغم آنکه در هفته های اخیر، واشنگتن اقدامات 
تحریک آمیزی را علیه ایران در پیش گرفته است و 
به بهانه مقابله با آنچه که تهدید ایران خوانده است، 
ناوگروه ضربتی »یواس اس آبراهام لینکلن« و یگان 
بمب افکن امریکا را به منطقه اعزام کرده است، برخی 
گزارش     ها حاکی از آن است که ترامپ در حال حاضر 
معتقد است که گفت وگوی مستقیم با تهران بهترین 

راه  حل پیش رو است. 
روزنامه واشنگتن پست نیز به نقل از یک مقام ارشد 

دولت نوشت که ترامپ به شدت از برنامه ریزی های 
جنگی که خالف تفکر اوست به خشم آمده است. 
این مقام امریکایی اف��زود: آنها در حال جلو افتادن 

هستند و ترامپ از آن ناراحت است. 
»گرت مرکیس « سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ 
سفید اعالم کرد: »رئیس جمهور به صورت شفاف 
اعالم کرده است که به دنبال تقابل نظامی با ایران 

نیست و آماده گفت وگو با حاکمیت ایران است.«
 اروپا: روی ما حساب نشود

نیویورک تایمز در گزارش��ی تحت عن��وان »اروپا 
به دولت ترامپ: دنب��ال جنگ با ایران هس��تید؟ 
روی ما حساب نکنید « نوش��ت: اروپایی     ها با توجه 
به خاطراتی از آخرین جنگ فاجعه ب��ار در عراق، 
اکنون  با آنچه تالش امریکا برای تحریک ایران به 
آغاز جنگ می دانند، یکپارچه مخالفند. با این حال، 
باوجود تنش در روابط اروپا و امریکا در دوره ترامپ، 
مخالفت صریح با واشنگتن همچنان برای اروپایی     ها 

دشوار است. 
در ادام��ه این مطلب آم��ده اس��ت: در ابتدا، حتی 
بریتانیای طرفدار امریکا هم با دولت ترامپ همراهی 
نکرد. در این راستا، مقامات بریتانیا از ژنرال انگلیسی 
که گفته بود تهدید ایران در عراق و سوریه افزایش 

نیافته، دفاع کردند. 
اما این واکنش     ها باعث بیانی��ه ای در رد اظهارات 
ژنرال انگلیسی شد و اروپایی     ها خیلی زود انتقادات 
خود را نرم کردند. بریتانیا رسماً عقب نشینی کرد 
و آلمان و هلند ه��م آموزش ارتش در ع��راق را با 
اشاره به هشدار امریکا متوقف کردند. با این حال، 
شکی نیست که اروپایی     ها در ماجرای ایران، کجا 
ایستاده اند.  کوری شیک، یک مقام سابق پنتاگون 
که اکنون معاون مدیر مؤسسه بین المللی مطالعات 
استراتژیک است، می گوید: همه  دولت های اروپایی 
معتقدند که تهدید افزایش یافته ای که از س��وی 
ایران، با آن مواجهیم، واکنش��ی به خروج امریکا 

از برجام است. 
وی افزود: اروپایی     ها معتقدند امریکا در حال تحریک 
ایران اس��ت و نگرانند که امریکا طوری رفتار کند 
که تهران اقدامی غیرقابل پیش بینی انجام دهد و 
بهانه ای به دست امریکا برای حمله به ایران بیفتد.  
توماس واالسک، مدیر اندیش��کده کارنگی اروپا و 
سفیر سابق اسلواکی در ناتو می گوید: مسائل فعلی 
خیلی متفاوت از بحث ه��ای پیش از جنگ 2۰۰۳ 

عراق است که اروپا را به دو نیم تقسیم کرده بود. 
وی افزود: این بار، تمام دولت های اروپایی دارند به 
واش��نگتن می گویند که این اقدام دیوانگی است، 
و امروز ما نباید در ش��رایط فعلی باش��یم و تقصیر 

امریکاست که اکنون از جنگ سخن می گوییم. 
واالسک اضافه کرد: برای یک حامی روابط واشنگتن 
و اروپا، آخرین چیزی که به آن فکر می کند، متحد 
ساختن اروپا بر پایه نظرات ضدامریکایی است، اما 
این کاری اس��ت که ترامپ و بولتون انجام داده اند.  
گرت مارکوس، س��خنگوی ش��ورای امنیت ملی 
کاخ سفید تصریح کرد: رئیس جمهور کاماًل شفاف 
بوده است؛ امریکا خواهان درگیری نظامی با ایران 
نیس��ت و او آماده گفت وگو با مقام��ات جمهوری 

اسالمی است. 
نشریه س��ان همچنین در گزارش��ی دیگر نوشت: 
دونالد ترام��پ در حال دنبال ک��ردن مهارت های 
معامله گری خود اس��ت تا از وقوع یک درگیری با 

ایران جلوگیری کند. 

دولت ترزا می  در یک  قدمی سقوط
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا، روز جمعه گذشته با فرستادن 
نامه ای به مجلس عوام بریتانیا پایان یافتن مذاکرات بین دو حزب عمده 
بریتانیا را برای رسیدن به توافقی بر سر برگزیت اعالم کرد. این مذاکرات 
از شش هفته قبل و بعد آن شروع ش��د که مجلس عوام برای سومین 
بار به طرح ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، برای اجرای برگزیت یا خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی منف��ی داد. خانم می  تصور می کرد که اگر 
بتواند با حزب کارگر به توافقی برسد آنگاه می تواند با اطمینان خاطر 
طرح خود را برای چهارمین بار ب��ه رأی نمایندگان مجلس بگذارد که 
این فرصت هم با نامه کوربین، برای او از بین رفته است. به نظر می رسد 
که خانم می  با شکس��ت در این مذاکرات چندان شانسی به ماندن در 
قدرت نداشته باش��د. رقبای هم حزبی او از همین حاال برای کنار زدن 

می دست به کار شده اند. 
آقای کوربین در نامه خود می نویسد: »ما نتوانسته ایم برخی از اختالفات 
مهم را حل کنیم و مهم تر از آن ضعف و افزایش بی ثباتی حکومت شما 
به این معناست که هیچ تضمینی وجود ندارد که هر آنچه مورد توافق دو 
طرف قرار بگیرد واقعاً اجرا خواهد شد.«  این بخش از نامه او به روشنی 
موقعیت سیاسی شخص خانم می و بعد دولت او را هدف قرار می دهد 
که به نظر کوربین، او و دولتش از چنان ثبات سیاسی برخوردار نیست 
که بتوان به وعده و وعید های آن اطمینانی داشت. عالوه بر این، کوربین 
در نامه خود به طرحی اش��اره کرده که گفته می ش��ود خانم می  قصد 
دارد اوایل ماه آینده میالدی به رأی نمایندگان پارلمان بگذارد. انتظار 
می رود که این طرح نسبت به طرح قبلی تغییراتی داشته باشد، چنان 
که خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دفتر نخس��ت وزیری بریتانیا 
اعالم کرده که این طرح پیشنهادی نسبت به طرح قبلی حاوی نکات 
جدیدی برای برطرف کردن برخی از »نگرانی های نمایندگان پارلمان « 
است. کوربین از همین حاال پیش دستی کرده و می گوید که این طرح 
پیشنهادی را هم قبول نکرده و از همین حاال مخالفت حزب کارگر خود 
با این طرح را اعالم کرده که قرار است ماه آینده به مجلس ارائه شود. او 
حتی پیش بینی کرده که بخشی از توافق برگزیت هم نمی تواند تا پایان 
ماه ژوئیه تصویب شود. این حرف های کوربین به معنی بسته شدن تمام 
روزنه های امید خانم می  برای طرح برگزیتش تا پایان مهلت داده شده 
از سوی اتحادیه اروپا است و اینکه او نخواهد توانست مأموریت اصلی 

خود را برای به سرانجام رساندن برگزیت به پایان برساند. 
روزنامه تایمز روز جمعه نظرسنجی مؤسسه بین المللی یوگاو را منتشر 
کرد که بنابر این نظرس��نجی، بوریس جانسون بیشترین شانس را در 
حزب محافظه کار برای جانش��ینی خانم می  در پست نخست وزیری 
بریتانیا دارد. جانس��ون از رهب��ران جدی برگزیت بود ک��ه در جریان 
برگزاری همه پرسی در سال 2۰16، به صورت جدی از برگزیت حمایت 
می کرد و دوره ای هم در کابینه خانم می  وزیر خارجه بود. مطرح شدن 
نام او می تواند به معنای خیز بلند او برای جانشینی خانم می  باشد که 
بعد از شکست در مذاکرات با حزب رقیب کارگر دیگر به نظر نمی رسد 
که شانس چندانی برای ماندن در قدرت داشته باشد. به نظر می رسد که 
انتشار این نظرسنجی همراه با تحرکات داخل حزب محافظه کار برای 
کنار زدن خانم می  باشد که با طرح برگزیت خود نه تنها باعث مسدود 
شدن راه برگزیت و جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا شده بلکه موقعیت 
حزب در داخل بریتانیا را هم متزلزل کرده اس��ت. نشانه  این تزلزل به 
وضوح در انتخابات شوراهای محلی سه هفته قبل دیده شد که حزب 
محافظه کار در آن انتخابات بیش از هزار کرس��ی را از دس��ت داد و در 
مقابل، این احزاب سبز و لیبرال دموکرات بودند که پیروز آن انتخابات 
بودند؛ احزابی که از مخالفان برگزیت هس��تند. بعض��ی از تحلیلگران 
ریزش آرای محافظه کاران را ناش��ی از عدم موفقیت می  در برگزیت و 
ضعف او در پارلمان دانستند و به نظر می رسد که رقبای هم حزبی خانم 
می  برای ترمیم وجهه حزب خود هم که شده دست به کار کنار زدن او 
شده  اند. شکی نیست که خانم می  در سه هفته آینده تمام تالش خود را 
خواهد کرد تا آخرین شانسش را هم امتحان کرده باشد اما از حرف های 
کوربین پیدا است که طرح پیشنهادی او همانند سه دور رأی نخواهد 
آورد و خانم می  دیگر چاره ای از خداحافظی با خانه شماره 1۰ در خیابان 

داونینگ نخواهد داشت. 
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  اکثر اروپاییان فروپاشی اتحادیه را پیش بینی می کنند
نتیجه یک نظرسنجی نش��ان می دهد که بیش از نیمی از مردم اروپا 
معتقدند که ب��ه دلیل اختالفات میان کش��ورها، احتمال فروپاش��ی 
اتحادیه اروپا در 2۰سال آینده وجود دارد. بنابر گزارش روزنامه انگلیسی 
گاردین، در فرانس��ه، آلمان، ایتالیا، هلند، اتریش، اسلواکی، رومانی، 
یونان، جمهوری چک و لهستان بیشتر مردمی که در نظرسنجی شرکت 
کردند، معتقدند که در طول 2۰ سال آینده احتمال فروپاشی اتحادیه 
اروپا وجود دارد، به طوری که از هر 1۰ نفر سه نفر معتقدند که بحران 
میان کش��ورهای اروپا تهدیدی واقعی اس��ت. این آمار در فرانسه رقم 
باالیی را نشان می دهد. طبق نظرسنجی که اندیشکده شورای اروپایی 
روابط خارجی )ECFR( انجام داده اس��ت، 58 درصد از مردم فرانسه 
معتقدند اتحادیه اروپا در طول 2۰ س��ال آینده فرومی پاشد. اسلواکی 
با آمار 66 درصد در رتبه بعدی قرار دارد. یک سوم از رأی دهندگان در 
فرانسه و لهستان معتقدند که حتی امکان وقوع جنگ هم وجود دارد. 

این دیدگاه را بیشتر کسانی دارند که حامی احزاب افراط گرا هستند. 
-----------------------------------------------------

 پهپاد سفارت امریکا در بغداد را به وحشت انداخت 
شبکه سی ان ان امریکا تأیید کرد که پنج  شنبه فعالیت سفارت امریکا 
در بغداد به خاطر رصد یک پهپاد در اطراف آن موقتاً متوقف ش��د. به 
گزارش ایسنا، سی ان ان به نقل از یکی از مسئوالن وزارت خارجه امریکا 
نوش��ت که ما می توانیم گزارش     ها درباره پرواز یک پهپاد در نزدیکی 
سفارت امریکا در بغداد در تاریخ 16 مه را تأیید کنیم. مسئوالن امنیتی 
سفارت وجود این پهپاد را به کارکنان خبر دادند و فعالیت سفارت بعد 
از وقفه ای موقت و اطمینان یافتن از اینکه پهپاد تهدیدی برای کارکنان 
ما نیست به روال طبیعی بازگشت. اخیراً وزارت خارجه امریکا دستور 
خروج تمامی کارکنان غیرضروری خود از س��فارت امریکا در بغداد و 
کنسولگری این کشور در اربیل را داد که دیروز اعالم شد حدود 2۰۰ 
کارمند امریکایی که به عنوان مربی نظامی در عراق فعالیت می کنند، 

این کشور را ترک کردند. 
-----------------------------------------------------

 روسیه به شورای اروپا برمی گردد
وزیران خارجه شورای اروپا به توافقی دست یافتند تا راهی را برای بازگشت 
روسیه به این شورا باز کنند. به گزارش رویترز، وزرای خارجه عضو شورای 
اروپا، ناظر ارش��د حقوق بش��ر قاره اروپا با این توافق به حل مناقشه ای با 
روسیه که پس از اشغال شبه جزیره کریمه توسط این کشور در سال 2۰1۴ 
به وجود آمده، کمک می کنند. این توافق در پی اقدامات از سوی فرانسه و 
آلمان برای یافتن سازش در میان ۴7 کشور عضو این گروه صورت گرفته 
و به این معناست که روسیه احتماالً در نشست مجمع پارلمانی این شورا 
در ژوئن حضور خواهد یافت و در آنجا تصمیم��ات کلیدی جدید گرفته 
می شود. سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه با استقبال از این توافق در 
هلسینکی فنالند گفت: ما تمایلی برای خروج از شورا نداریم اگرچه برخی 
افراد تالش کردند این کار را انجام دهند. ما از انجام الزامات شامل پرداخت 
حق عضویت سر باز نمی زنیم. هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان با توجه 
به اینکه بعد از بحران اوکراین حق رأی روسیه در مجمع پارلمانی شورای 
اروپایی لغو شده است خواستار لغو این تحریم علیه مسکو و بازگشت کامل 

روسیه به شورای اروپایی شد. 

3 هفته پس از شکست کودتا
مخالفان دولت ونزوئال

 به مذاکره تن دادند
نزدی�ک ب�ه س�ه هفت�ه پ�س از کودت�ای امریکای�ی نافرج�ام 
در ونزوئ�ال، ظاه�راً مخالف�ان دول�ت نی�کالس م�ادورو، 
رئیس جمهور ونزوئ�ال به مذاکره ب�ا او تن داده ان�د؛ مذاکراتی که 
در ن�روژ برگ�زار می ش�ود و نمی تواند ب�دون چراغ س�بز امریکا 
به مخالفان م�ادورو ب�رای ورود به گفت وگو انجام ش�ده باش�د. 
دی��روز در تحولی که نش��ان از ق��رار گرفتن کنترل اوضاع در دس��ت 
دولت ونزوئال است، اعضای ارتش ونزوئال در کنار نیکوالس مادورو در 
راهپیمایی ای که اصطالحاً » راهپیمایی وفاداری « خوانده می ش��ود، 
ش��رکت کردند و فریاد زدند با س��الح      هایی که در دست دارند منتظر 
امریکا هستند. مادورو بیش از یک و نیم کیلومتر در کنار اعضای ارتش 
و تجهیزات نظامی راهپیمایی کرد و آنه��ا نیز در این راهپیمایی فریاد 
می زدند: »تنها کسی که می جنگد حِق بودن دارد. شما هرگز به کشور 
من حمله نمی کنید. بیگانه سفیدپوس��ت کوچک به ما گوش کن. ما 
آماده ایم. با سالح      هایی که در دست داریم، منتظرت هستیم.« همزمان، 
به نظر می رس��د مخالفان م��ادورو در حال تن دادن به گش��ایش باب 
مذاکرات ب��ا دولت هس��تند. رئیس جمهور ونزوئ��ال روز جمعه از آغاز 
مذاکرات با مخالفان دولت کاراکاس در اسلو، پایتخت نروژ، خبر داد و در 
مراسمی با حضور 6هزار و 5۰۰ نظامی در ایالت آراگوا در شمال ونزوئال 
گفت: »مذاکرات برای دستیابی به توافق های صلح و هماهنگی به خوبی 
آغاز شده است و من حمایت همه مردم ونزوئال را به منظور حرکت در 
مسیر صلح می خواهم«. رئیس جمهور ونزوئال تأکید کرد: »ونزوئال باید 
برای این مناقش��ه      ها چاره اندیش��ی و راه حل      هایی در مسیر صلح پیدا 
کند«. مادورو در این مراسم گفت: »وزیر )ارتباطات( خورخه رودریگز و 
همچنین فرماندار قانونی ایالت میراندا، هکتور رودریگز به نروژ رفته اند 
تا به نمایندگی از )دولت( ونزوئال مذاک��رات و گفت وگو با مخالفان را 
آغاز و برنامه صلح را برای کش��ور تدوین کنند.«  خ��وان گوایدو، رهبر 
اپوزیسیون ونزوئال در موضع گیری که نشان از تالش او برای کاستن از 
اهمیت مذاکرات با دولت ونزوئ��ال دارد، به خبرنگاران گفت: این اقدام 
به هیچ عنوان مذاکره نیس��ت بلکه تالش نروژ به عنوان میانجی است 
که ماه      ها در جریان بوده است. گوایدو خاطرنشان کرد، این دومین بار 
است که نروژ طرف های ونزوئال را برای نشستن پای میز مذاکره به اسلو 
دعوت کرده است. از جزئیات مذاکرات دولت ونزوئال و مخالفان در نروژ 
گزارشی منتشر نشده و دولت امریکا درباره آن موضعی نگرفته است ولی 
وزیر امور خارجه ونزوئال هم دیروز اعالم کرد که کاراکاس خواستار آغاز 
مذاکره با دولت امریکا بر مبنای احترام متقابل است. خورخه آریزا، وزیر 
خارجه ونزوئال در بیانیه ای گفت: اکنون زمان مناسب برای دیپلماسی 
فرا رسیده است. ما آماده ایم به دیپلماسی برگردیم و با رعایت احترام 
پای میز مذاکره بنش��ینیم. دولت ونزوئال خواس��تار برقراری مکانیزم 
مذاکره با دولت امریکا بر مبنای احترام متقابل اس��ت. »س��ید عباس 
موسوی « س��خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در 
واکنش به اخبار مربوط به گفت وگوی دولت ونزوئال و مخالفان در نروژ، 
ضمن استقبال از این ابتکار گفت: امیدواریم که این گفت وگو      ها به یک 
راه حل سیاسی بین طرفین منتج شود و ونزوئال بتواند هر چه سریع تر در 

آرامش وضعیت اقتصاد و معیشت مردم خود را بهبود بخشد. 

آتش بس تجاری ترامپ به اروپا
 در کشاکش جنگ با چین

رئیس جمه�ور امری�کا در کش�اکش چال�ش تج�اری ب�ا چی�ن، 
اعمال تعرفه واردات خ�ودرو از اروپا و ژاپن را ش�ش ماه دیگر به 
تعویق انداخ�ت تا از جنگ تج�اری در دو جبهه خ�ودداری کند. 
چین در جنگ تجاری با امریکا موضع تهاجمی تری گرفت و اعالم کرد 
ازسرگیری مذاکرات میان دو اقتصاد بزرگ جهان تا زمانی که واشنگتن 
روند خود را عوض نکند، بی معنی اس��ت. لو کانگ، س��خنگوی وزارت 
خارجه چین در خصوص گزارش رس��انه     ها مبنی ب��ر اینکه مذاکرات 
تجاری بیشتری صورت نخواهد گرفت، گفت: چین همواره خواستار حل 
اختالفات با امریکا از طریق گفت وگو و مش��ورت بوده است اما به دلیل 
اقداماتی که طرف امریکایی در طول مشورت های تجاری قبلی میان دو 
کشور انجام داده است، ما بر این باوریم که اگر قرار باشد مذاکرات معنی 
داشته باشد باید صداقت نش��ان داده شود. با شکست مذاکرات تجاری 
امریکا و چین، ظاهراً ترامپ سعی دارد در جبهه جنگ تجاری با اروپاییان 
و ژاپن یک آتش بس برقرار کند و به همین خاطر، اعمال تعرفه بر واردات 
خودرو را تا ش��ش ماه به تعویق انداخت. ترامپ ب��ه »رابرت الیتیزر « 
نماینده تجاری امریکا دس��تور داده در م��دت 18۰ روز وی را از نتایج 
مذاکرات با اتحادیه اروپا، ژاپن و هر کشور دیگری که این مقام امریکایی 
برای مذاکره مناس��ب ارزیابی می کند، مطلع کند. اقدام ترامپ تهدید 
اعمال تعرفه    ها را فعاًل منتفی کرده است اما کشورهای اروپایی همچنان 
از اقدام سال گذشته امریکا در اعمال تعرفه بر واردات فوالد و آلومینیوم 
از این کشور    ها عصبانی هستند. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که این 
تصمیم تأخیری موقت در اتفاقی است که می توانست یک تنش بزرگ 
در جنگ های تجاری ترامپ در چند جبهه با اروپا و ژاپن باشد. »سیسیلیا 
مالمستروم « کمیسیونر تجاری اروپا در پیامی توئیتری تأیید کرده که 
امریکا اعمال تعرفه خودرو را به 18۰ روز دیگر موکول کرده است. وی 
تأیید کرد که »اتحادیه اروپا خود را برای انجام مذاکره در زمینه یک توافق 

تجاری محدود از جمله در زمینه خودرو آماده می کند.«

شیزوفرني تلفني  ترامپ
مقام امریکایي: منتظر تماس ایران پاي تلفن نشسته ایم

سيدرحيمالری

تجمع احزاب راستگرای افراطی اروپا
 در میالن

در  ک�ه  ک�رد  پیش بین�ی  فرانس�ه  راس�تگرایان  رهب�ر 
و  افراط�ی  اح�زاب  اروپ�ا،  پارلمان�ی  انتخاب�ات  جری�ان 
پوپولیس�ت بتوانن�د اکثری�ت کرس�ی    ها را ب�ه دس�ت آورن�د. 
مارین لو پن، رهبر جنبش ملی راس��تگرایان افراطی فرانس��ه روز     شنبه 
پیش بینی کرد که گ��روه راس��تگرایان در انتخابات پارلمان��ی آتی اروپا 
پیروزی چشمگیری خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
کارشناسان معتقدند که دو حزب سنتی میانه و چپ میانه ضعیف ظاهر 
خواهند شد و برای نخستین بار کمتر از 5۰ درصد رأی کسب خواهند کرد. 
همچنین قرار است که »ماتئو سالوینی « معاون نخست وزیر ایتالیا و رهبر 
حزب »لیگ« با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اروپا، در 
شهر میالن تظاهرات گسترده ای برگزار کند. لوپن هم اعالم کرده در این 
تظاهرات شرکت خواهد داشت. شعار این تظاهرات که در آن نمایندگانی 
از 11 حزب راستگرای اروپایی شرکت خواهند دارد، »نخست اروپا« خواهد 
بود. سالوینی می کوشد یک گروه پوپولیست حامی اروپا در انتخابات آتی 
بتواند تعداد قابل توجهی از کرسی    ها را کسب کنند. عالوه بر حزب لیگ، 
حزب آلترناتیو برای آلمان، حزب فنالند، حزب مردم دانمارک،حزب ملی 
فرانسه، حزب آزادی اتریش و حزب محافظه کار مردم استونی دیگر احزابی 
هستند که با سالوینی متحد شده اند. انتخابات پارلمانی اروپا در روزهای 2۳ 

تا 26 ماه می  برگزار خواهد شد. 

روح اهلل صالحي
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