
بعد از مهاجرس�تیزی و بس�تن درهای اروپا به 
عنوان فصل مشترک همه جریانات ملی گرای 
افراطی س�فیدهای اروپایی، آنها در سیاس�ت 
خارج�ی ی�ک وج�ه مش�ترک دیگ�ر دارند؛ 
عادی سازی رابطه با روسیه. معاون نخست وزیر 
ایتالیا وعده تغییر موضع اروپا درباره  تحریم های 
روس�یه را البت�ه در صورت به قدرت رس�یدن 
ائت�اف راس�تگرایان ای�ن ق�اره در انتخابات 
پارلمانی آت�ی اتحادی�ه داد. رهب�ر مهم  ترین 
حزب راس�تگرای فرانس�ه هم موضعی مشابه 
اتخاذ کرد تا انتخابات آتی برای مسکو از پیش 
مهم تر بنماید. با این حال، رو ش�دن یک فیلم 
از معاون صدراعظم اتریش که نش�ان می دهد 
مست و الیعقل در حال وعده دادن قراردادهای 
دولتی در ازای حمایت رس�انه ای است، چنان 
زلزل�ه سیاس�ی در این کش�ور ایج�اد کرد که 
استعفای وی کارساز نشد و صدراعظم اتریش 
را ناچار به درخواست انتخابات زودهنگام کرد. 
به گزارش »جوان«، در آستانه برگزاری انتخابات 
اروپایی در ۲۳ تا ۲۶ می  میالن ایتالیا روز گذشته 
شاهد قدرت نمایی مهاجرستیزان اروپا بود. حزب 
راستگرایان»لگا دل نورد « ایتالیا کارناوال و در واقع 
راهپیمایی ای را تدارک دیده بود که در آن احزاب 
راس��تگرا از سراسر اروپا ش��امل حزب آلترناتیوی 
برای آلمان، حزب » خواس��ته « بلغارستان، حزب 
» برای آزادی « هلند و حزب » آزادی و دموکراسی 
مستقیم « جمهوری چک، حزب تجمع ملی فرانسه 
و همچنین احزابی از دانمارک ، اسلواکی ، استونی، 
فنالند و اتریش مش��ارکت کرده بودند تا همگی از 
زبان معاون نخست وزیر ایتالیا بگویند: اگر ائتالف 
راس��تگرای اتحادیه اروپا در انتخاب��ات پارلمانی 
پیش رو به قدرت برسد، ممکن است اتحادیه اروپا 

موضعش را درباره  تحریم های روسیه تغییر دهد. 
ماتئو س��الوینی، معاون نخس��ت وزیر ایتالیا اعالم 
کرد: تمام مردم نجیب اروپ��ا بر لزوم لغو تحریم     ها 
توافق دارند.  وی اعالم کرد: من بر این باورم که ما 
نیاز به تحریم نداریم. ای��ن باور در میان همه مردم 

نجیب اروپا برقرار است.  سالوینی که به عنوان یکی 
از مخالفان تحریم های روس��یه شناخته می شود، 
تأکید کرد: محدودیت های اقتصادی باعث تخریب  
می ش��وند و از س��وی دیگر راه حل هیچ مشکلی 
نیستند.  وی تأکید کرد: تحریم     ها ابزاری هستند که 
کار نمی کنند و باید لغو شوند.  سالوینی در آستانه 
انتخابات اتحادیه اروپا راهپیمایی گس��ترده ای در 
میالن برگزار کرد. همچنی��ن در این راهپیمایی 
اعضا و طرفداران احزاب راستگرای فرانسه، هلند، 
آلمان، بلغارستان، اسلواکی، چک، استونی، بلژیک و 
دانمارک، فنالند و اتریش حضور داشتند.  این احزاب 
راستگرا در آستانه انتخابات پارلمان اروپا، ائتالفی با 
عنوان اتحاد مردم و ملت های اروپا برای تغییر توازن 

قوا در ساختار قانونی اتحادیه اروپا ایجاد کرده اند. 
همزمان مارین لوپن، رهبر حزب تجمع ملی فرانسه 
در گفت وگو با خبرگزاری روسی اسپوتنیک با بیان 
اینکه عادی سازی روابط با روسیه به نفع اروپاست 
تأکید کرد که اروپا نباید در قبال روسیه رویکردی 

خصمانه داشته باشد. 
 صف آرایی اروپاگرایان در ورشو

لهس��تان البته دولت��ش در اختیار راس��تگرایان 

اروپاستیز است اما هزاران تن از حامیان اپوزیسیون 
لهس��تان که ازجانب افرادی چون دونالد تاسک، 
رئیس ش��ورای اتحادیه اروپا و نخست وزیر سابق 
لهس��تان و چندین تن از چهره های اپوزیس��یون 
راهپیمایی » لهستان در اروپا « هدایت     می شدند، 
در ورش��و راهپیمایی کردند تا در آستانه انتخابات 
مهم پارلمان اروپایی عضویت کشورشان در اتحادیه 
اروپا را جش��ن بگیرند و در عین حال تأکید کنند 
که جمعیت قابل مالحظه ای از لهستانی     ها به رغم 
اینکه دولت به شدت منتقد اتحادیه اروپا و نهادهای 
آن اس��ت، قصد دارند عضو مهمی در این نهاد ۲۸ 
عضوی باشند.  یکی از شرکت کنندگان در تجمع 
ورشو گفت: ما باید همواره در اتحادیه اروپا باشیم، 
ما اروپایی هستیم و متحد بودن به توسعه لهستان و 

احساس امنیت کمک می کند. 
بسیاری از ش��رکت کنندگان از شهرهای مختلف 
لهس��تان آمده بودند تا حمایت خود را از عضویت 
در اتحادیه اروپا نش��ان دهند. نظرس��نجی     ها هم 
نش��ان می دهد حمایت لهس��تانی     ها از آن حدود 
۸۵ درصد اس��ت که باال    ترین میزان در اروپاست. 
شرکت کنندگان پرچم های اتحادیه اروپا و لهستان 

را به همراه داشتند. 
همزمان یاروسالو کاچینسکی، رهبر حزب حاکم 
لهستان در جمع حامیانش برای تضعیف اپوزیسیون 
تالش کرد و گفت سیاس��ت های آنها در راستای 
تأمین منافع لهس��تان در اتحادیه اروپا نیس��ت. 
کاچینسکی گفت، حزب اپوزیس��یون موسوم به 
پلتفرم مدنی از سیاس��ت های جن��اح چپ و ضد 
مس��یحیت حمایت می کن��د.  در راهپیمایی روز 
     شنبه ورش��و، رهبرانی از احزاب چپ میانه شامل 
پلتفرم مدنی از لهس��تانی     ها درخواست کردند در 
انتخابات ۲۶ مه پارلمان اروپایی رأی بدهند و آن را 
برای موضع لهستان در اتحادیه اروپا حیاتی توصیف 
کردند. مش��ارکت لهس��تانی     ها در انتخابات های 

اروپایی همواره پایین تر از ۳۰ درصد بوده است. 
دونالد تاسک که از بنیانگذاران حزب پلتفرم مدنی 
است، با درخواست از مردم برای رأی دادن به احزاب 
طرفدار اتحادیه اروپا گفت این یک رأی به » لهستانی 
آزاد، دموکراتیک، ب��دون ترس، بدون محدودیت، 
بدون تحقیر سایرین « خواهد بود. سخنان او انتقاد 
آش��کاری از حزب حاکم قانون و عدال��ت بود که 
سیاست های رس��انه ای، مهاجرتی و قضایی آن به 

شدت این کشور را چند دسته کرده است. 
 بال اتریشی راست    ها زخمی شد

در پی انتشار ویدئوی جنجالی از هاینز کریستین 
اس��تراخه، معاون صدراعظم اتری��ش که منجر به 
استعفای وی شد، سباس��تین کورتس صدراعظم 
اتریش ضمن بیان این مطل��ب که ائتالف با حزب 
راس��ت افراطی آزادی به پایان رس��یده، خواستار 
برگ��زاری انتخاب��ات زودهنگام ش��د.  کورتس به 
عنوان رئیس حزب راس��ت میانه رو م��ردم پس از 
پیروزی در انتخابات سال ۲۰۱۷، با هاینز کریستین 
رئیس حزب راس��ت افراطی آزادی دولت ائتالفی 

تشکیل داد. 
کورتس افزود: در پی انتش��ار ای��ن ویدئو صادقانه 
باید بگویم که دیگر کافی است. قسمت جدی این 
ویدئو نگرش سوء اس��تفاده از قدرت در برابر پول 

مالیات دهندگان و رسانه     ها است. 
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با تأکید بر لغو تحریم ها علیه مسکو انجام شد

خیز راست های اروپایی برای عادی سازی روابط با روسیه 

پادش�اه عربستان    گزارش  یک
س�ران  دی�روز 
دولت های عربی و اعضای شورای همکاری خلیج 
فارس را برای یک نشست فوق العاده در مکه دعوت 
کرد ؛ نشستی که روز نهم خردادماه 1398 برگزار 
خواهد و در آن عملیات انصاراهلل علیه تأسیسات 
نفتی عربس�تان و حادثه مشکوک بندر »فجیره« 
امارات عربی متحده بررسی خواهد شد. ریاض نوک 
پیکان این نشست را به سمت ایران و آنچه »نایبان 
ایران«  خوانده نش�انه رفته و از جامعه بین المللی 
خواسته است در برابر ایران موضعی محکم اتخاذ 
کند تا به ادعای ریاض »مانع از آن شود که سراسر 
جهان را به ویرانی و آشوب بکش�اند.« با این حال 
پیش بیني شده استکه دست کم سه کشور از جمله 
نکنن�د. ش�رکت  نشس�ت  ای�ن  در  مص�ر 

به گزارش »جوان«، وزارت خارجه عربستان سعودی 
دیروز ب��ا ص��دور بیانیه ای اع��الم کرد که س��لمان 
بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی نشست مکه را 
برای رایزنی و هماهنگی با کشورهای برادر در شورای 
همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب به منظور تقویت 
امنیت و ثبات منطقه برنامه ریزی کرده است. انتخاب 
مکه به جای ریاض برای برگزاری این نشست، برای 
نماد سازی اسالمی از این نشست در مقابل کشور   هایی 
است که نوک پیکان تخاصم عربستان با آنها به شمار 
می روند. یک منبع در وزارت خارجه عربستان گفته 
که این درخواست در س��ایه حادثه خرابکاری علیه 
کش��تی های تجاری در نزدیکی آب های منطقه ای 

امارات و حمله ش��به نظامیان حوثی به دو ایس��تگاه 
پمپاژ نفت عربس��تان مطرح شده است. به گفته این 
منبع، با توجه به پیامدهای خطرن��اک این دو اتفاق 
برای امنی��ت و صلح منطقه ای و جهان��ی و تأثیر آن 
بر انتقال نفت به بازارهای جهانی، ملک س��لمان از 
برادران در شورای همکاری و اتحادیه عرب خواست 
دو نشست فوق العاده سران را در ۳۰ماه مه )۹ خرداد( 
برای بررس��ی پیامدهای این حم��الت و اتفاقات بر 
منطقه برگزار کنند. در بیانیه وزارت خارجه عربستان، 
هیچ اشاره مستقیمی به ایران نشده ولی عادل الجبیر، 
وزیر مشاور سعودی در امور خارجه دیروز به صراحت 
از نوک پیکان اتهامات را به س��مت ای��ران گرفت و 
گفت:» مملکت عربستان سعودی خواهان جنگ در 
منطقه نیست و چنین هدفی ندارد و برای جلوگیری 
از جنگ، تمامی تالش خود را به کار خواهد گرفت اما 
اگر طرف مقابل جنگ را برگزیند، محکم و با قاطعیت 
به آن پاس��خ خواهد داد.« این مقام س��عودی گفته 
است که » مملکت سعودی امیدوار است درایت غلبه 
کند و رژیم ایران و گروه های نیابت��ی آن از اقدامات 
غیرمسئوالنه اجتناب ورزند و رژیم ایران منطقه را به 

سوی عواقب خطرناک نکشاند. « 
 موافقان و مخالفان

دیروز همزمان با دعوت ریاض از کشورهای عربی به 
نشست مکه، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا، 
در تماس تلفنی با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، 
درباره » راه های تقویت امنیت منطقه ای « با او رایزنی 
کرد. پیش از این، روزنامه شرق االوسط  فاش کرده بود 

که عربستان س��عودی و برخی از کشورهای حاشیه 
خلیج فارس برای » جلوگی��ری از حمالت احتمالی 
ایران « به این کشور   ها و به منافع امریکا در خلیج فارس 
درخواست واشنگتن براي استقرار مجدد و نیروهاي 
امریکای��ي در منطقه موافقت کرده ان��د. عبدالباری 
عطوان ، سردبیر روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم با اشاره 
به موافقت کشورهای عربی با الگوی جدید استقرار 
نیروهای امریکا در منطقه گفته که معنای خبر این 
اس��ت که رهبران عربی که قرار است در این نشست 
شرکت کنند، نخستین نشست رسمی ائتالف ناتوی 
عرب های سنی را افتتاح می کنند که به منظور آماده 
شدن برای هر جنگی است که بین امریکا و اسرائیل 

علیه ایران دربگیرد. 
محمدعلی الحوثی، رئیس کمیته عالی انقالب یمن 
نشست مکه را »توطئه عربستان خوانده و خواستار 
تحریم آن ش��ده اس��ت: »تمامی آزادگان در این ماه 
کریم می گوییم که می توانید با اعالم مخالفت خود 
با این نشست    ها مخالفت تان را با ریختن خون مردم 
یمن اعالم کنید. این نشست    ها به توقف تجاوز به یمن 
منجر نمی شوند بلکه به جنگ و ویرانی بیشتر دامن 
می زنند.« الحوثی گفته اس��ت:  »اینها نشست    هایی 
هس��تند که در آن علیه امت اسالم توطئه می کنند 
و مسئله فلسطین را می فروش��ند و به تبلیغ معامله 
قرن می پردازند.«  دعوت پادشاه عربستان بالفاصله 
با اس��تقبال امارات، بحری��ن و جیبوت��ی، حامیان 
سرسخت عربستان روبه رو شد. وزارت خارجه امارات 
در بیانیه ای اعالم کرد، چنین ابتکار عملی از س��وی 

رهبری عربستان عجیب نیست زیرا این کشور همواره 
در جهت تقویت صلح و امنیت منطقه عمل می کند. 
وزارت خارجه بحرین نیز  تأکید کرد، از تمام گام های 
عربستان و رهبری آن حمایت کرده و همبستگی خود 
را با تالش های به کار گرفته شده در جهت حفظ ثبات 
و امنیت منطقه و تقویت منافع کشورهای عربی اعالم 
می کند. جیبوتی دیگر کشور حامی عربستان ضمن 
تأیید برگزاری اجالس س��ران کش��ورهای اسالمی 
در مکه از دعوت ملک سلمان برای بررسی تحوالت 
منطقه در چارچوب یکپارچه عربی استقبال کرد. با 
این حال، روزنامه کویتی »القبس« پیش بینی کرده 
که دست کم سه کش��ور عربی حوزه خلیج فارس در 
نشست مکه ش��رکت نکنند. این روزنامه از قول یک 
منبع نوشت: »سه کشور عضو شورای همکاری خلیج 
)فارس( با جنگ علیه ایران مخالف هستند و در مقابل 
سه کشور دیگر موافق این جنگ هستند که اختالف 
دیدگاه بین اعضای شورا را نشان می دهد.« این روزنامه 
به کشور   هایی که ممکن است در نشست مکه شرکت 
نکنند اشاره ای نکرده ولی عالوه بر قطر که مناسبات پر 
تنشی با سعودی   ها دارد،عبدالباری عطوان  پیش بینی 
کرده که مصری   ها هم در این نشست شرکت نکنند:» 
می توان پیش بینی کرد که رهبران عربستان، امارات، 
بحرین، اردن و ش��اید کویت و سلطان نشین عمان 
از جمله آنها باش��ند در اینجا عبدالفتاح السیس��ی، 
رئیس جمه��ور مصر را مس��تثنی می کنیم، چون بر 
اساس گزارش های خبری غیررسمی او در جریان سفر 
اخیر خود به واشنگتن به آنها گفته که برای پیوستن 
کشورش به ائتالفی که دولت امریکا برای ورود جنگ 

با ایران تأسیس    می کند تمایلی ندارد.«
 پترائوس: فکر نمی کنم جنگ تمام عیار شود

دیوید پترائوس، ژنرال بازنشسته امریکایی گفته است 
به باور او رهبران سیاسی امریکا به هشدارهای نظامیان 
این کشور درباره چالش های اقدام نظامی علیه ایران 
توجه خواهند کرد. به گزارش بی بی سی، پترائوس در 
مصاحبه با بی بی سی گفته است » میزان جمعیت ایران 
و وسعت آن، اشغال این کشور را به چالشی قابل توجه 
تبدیل می کند.«  این ژنرال بازنشسته امریکایی درباره 
شباهت این شرایط با زمان حمله امریکا به عراق در 
سال ۲۰۰۳ گفت: » آدم های زیادی را پیدا نمی کنید 
که توهمی درباره دشواری های حمله نظامی به ایران 
یا تغییر رژیم داشته باشند. البته توجه داشته باشید که 
هستند کسانی که علناً خواهان چنین چیزی هستند. 
ولی قطعاً وقتی که ارتش و وزیر دفاع بیایند و واقعیت    ها 
را نشان بدهند، حجم نیروهای ایران، توانایی های شان 
و چیز   هایی از این دست، فکر نکنم آدم    ها دچار همان 
احساس��اتی بش��وند که موقع تصمیم گیری درباره 
جنگ عراق وجود داشته است.« او می گوید به عنوان 
کس��ی که در مداخله نظامی امریکا در عراق حضور 
داشته است، معتقد است شرایط فعلی با زمان دخالت 
نظامی در عراق کاماًل متفاوت اس��ت. او همچنین به 
نگرانی های » مش��روع « از جمله موشک های ایران 
اشاره کرد که می تواند نه تنها نیروهای امریکایی بلکه 
یکی از زیرس��اخت های مهم منطقه  را تهدید کند؛ 
منطقه ای که ۳۰ درصد انرژی جهان را تأمین می کند. 
او درباره اس��تفاده ایران از نیرو   های��ی که » نیابتی « 
خوانده می شوند، گفت: » فکر کنم ایران می داند که 
حمله مستقیم به نیروهای امریکا یا متحدانش، حتی 
از طریق نیروهای نیابتی شان، وقتی که رد پای ایران 
را می شود در آن یافت، برای تهران خودکشی است. 
البته من نمی گویم که محاسبه غلط و سهوی اتفاق 
نمی افتد. ولی بعید می دانم به جنگ تمام عیار تبدیل 

بدل شود.« 

  گزارش  2

  عفو بین الملل: تل آویو به نظام های مستبد ساح می فروشد
عفو بین الملل از دس��ت داش��تن رژیم صهیونیس��تي در فروش سالح و 
دستگاه های جاسوس��ی به نظام های مس��تبد در جهان پرده برداشت. به 
گزارش روزنامه رأی الیوم، عفو بین الملل روز یک   ش��نبه در گزارشی اعالم 
کرد: اسرائیل در فروش سالح و دستگاه های جاسوسی به نظام های مستبد 
در جهان دست دارد. این نظام    ها از چنین سالح    هایی برای قتل و تحت پیگرد 
قرار دادن و ظلم استفاده می کنند. این نهاد بین المللی از کابینه، کنست و 
وزارت جنگ اسرائیل خواست نظارت جدی تری بر صادرات سالح داشته 
باشند و قوانین شفافی را در این زمینه تدوین کنند. گزارش عفو بین الملل 
شامل اسناد و شواهدی مبنی بر صادرات سالح اسرائیل در دو دهه اخیر به 
هشت کشور است که حقوق بش��ر را نقض کرده اند. عفو بین الملل در این 
گزارش به گزارش های رسمی نهادهای حقوقی تکیه کرده است نه داده های 
وزارت جنگ اسرائیل. در این گزارش آمده است که به رغم ممنوعیت فروش 
سالح به سودان جنوبی براساس قطعنامه شورای امنیت، ارتش این کشور 
سالح های ساخت اسرائیل در اختیار دارد. بخش صادرات در وزارت جنگ 
رژیم صهیونیستی فروش سالح به کشورهای مذکور را تصویب کرده است. 
-----------------------------------------------------

  دولت کانادا به خرید پوشش خبری  متهم شد
دولت کانادا به ت��الش برای جل��ب حمایت رس��انه    ها و تضعیف آزادی 
مطبوعات متهم شده اس��ت. جاستین ترودو، نخس��ت وزیر کانادا اخیراً 
اعتباری به ارزش ۶۰۰ میلیون دالر از پول مالیات دهندگان تأمین کرده 
است تا اعتبارات مالیاتی و سایر امتیازات به روزنامه های کانادایی اعطا کند. 
به گزارش اسپوتنیک، الیحه مذکور که با هدف حمایت از روزنامه نگاری 
کانادایی در عصر دیجیتال است، احتماالً در ماه های آتی پیش از انتخابات 
سراسری ماه اکتبر به تصویب پارلمان کانادا می رس��د. پی یر پوالیور، از 
نمایندگان محافظه کار به س��اندی تلگراف گفت:»ب��ه نظرم زمانبندی 
جاستین ترودو بسیار هوشمندانه است. او این را یک مسئله انتخاباتی برای 
روزنامه نگاران کرد. مفهوم تالش او این است که » به من کمک کنید دوباره 
انتخاب شوم تا من هم کیسه ای پرپول به شما بدهم. اگر شما بگذارید من 

شکست بخورم، خودتان باید هزینه های تان را پرداخت کنید.«
-----------------------------------------------------

  خیز مورالس برای چهارمین دور ریاست جمهوری بولیوی
رئیس جمهور بولیوی در حالی مبارزات انتخاباتی خود را در یک منطقه 
دورافتاده در این کشور آغاز کرده که به دنبال دستیابی به این جایگاه برای 
چهارمین بار متوالی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اوو مورالس برای 
نخستین بار در سال ۲۰۰۶ در این س��مت انتخاب شد. در سال ۲۰۱۶، 
رأی دهندگان پیش��نهاد وی را برای افزودن متممی به قانون اساسی به 
منظور بیشتر کردن مدت ریاست جمهوری رد کردند. وی بعداً موفق شد 
با پیروزی در دادگاه برای یک دوره پنج س��اله دیگر رئیس جمهور شود. 
مورالس که در مقابل دهها هزار تن از سکنه منطقه دورافتاده » چاپاره « 
س��خن می گفت، قول داد کارخانجات را به مناطق روستایی بیاورد. وی 
در میان جمعیت اعالم کرد: ما بهتر از گذشته می شویم. ما هنوز کارهای 

زیادی باید انجام دهیم. در پی ملی گرایی ما باید صنعتی هم شویم. 
-----------------------------------------------------

  حمایت حزب کارگر از برگزاری  همه پرسی جدید  برگزیت
حزب کارگر انگلیس اعالم کرد، این حزب خواهان گنجانده شدن برگزاری 
یک همه پرسی عمومی دیگر بر سر خروج از اتحادیه اروپا در الیحه مربوط 
به تصویب توافق پیش��نهادی برگزیت پیش از ارائه شدن این الیحه به 
پارلمان و به رأی گذاش��ته ش��دن آن در میان قانونگذاران در ماه آینده 
میالدی اس��ت. به گزارش روزنامه حریت، ترزا می، نخست وزیر انگلیس 
تاکنون سه بار در رأی گیری پارلمان بر سر توافق برگزیت پیشنهادی خود 
و تصویب شدنش شکست خورده و قرار اس��ت اوایل ژوئن الیحه مربوط 
به تصویب توافق برگزیت به نام » الیحه توافق خروج« مجدداً به پارلمان 
به منظور رأی گیری دوباره بر سر آن داده شود. با این حال حزب مخالف 
کارگر و برخی اعضای مخالف در حزب محافظ��ه کار متعلق به ترزا می 
 گفته اند که با این الیحه مخالفت خواهند کرد. کایر استارمر سخنگوی 
حزب کارگر به بی بی س��ی گفت:»دولت انگلیس باید با جدیت مس��ئله 
گنجاندن برگزاری یک همه پرس��ی عمومی دیگر بر سر برگزیت در این 

الیحه را به منظور شکسته شدن بن بست در نظر بگیرد.«
-----------------------------------------------------

  اردوغان: در ساخت اس 500 با روسیه همکاری می کنیم
رئیس جمهور ترکیه اعالم کرده اس��ت ک��ه آنکارا و مس��کو احتماالً 
درباره تولید مش��ترک س��امانه های دفاعی اس۵۰۰ س��اخت روسیه 
پس از دریافت سامانه های اس۴۰۰ گفت وگو خواهند کرد. به  گزارش 
خبرگزاری اس��پوتنیک، رجب طیب اردوغان گفت :»توافق اس۴۰۰ 
ساخت روسیه کامل شده است و بر اساس این قرارداد تحویل آنها در 
ژوئیه و یا حتی زودتر از این موعد آغاز مي ش��ود. روسیه شرایط بسیار 
خوبی به ما پیشنهاد کرده است و پس از آن ما گفت وگو   هایی را درباره 
سامانه های دفاعی اس۵۰۰ شامل تولید مش��ترک این سیستم های 
دفاع��ی و همچنین تحویل س��امانه های اس۴۰۰ خواهیم داش��ت«. 
رئیس جمهور ترکیه همچنین تأکید کرد: ایاالت متحده امریکا تاکنون 

پنج فروند جنگنده  اف۳۵را به ترکیه تحویل داده است. 
-----------------------------------------------------

  نشست گروه های عضو ائتاف آزادی در سودان
ائتالف گروه ه��ای آزادی و تغییر س��ودان کمی پیش از آغ��از دوباره 
مذاکرات با شورای نظامی انتقالی، بر حضور محدود نمایندگان نظامی 
در شورای حاکمیتی و ریاست مدنی آن به عنوان یکی از ساختارهای 
دولتی توافق ش��ده برای مرحله انتقالی در این کش��ور تأکید کردند. 
به گزارش الجزیره، ائتالف گروه های آزادی و تغییر س��ودان با انتشار 
بیانیه ای تأکید کردند، جلسات مذاکره با شورای نظامی در چارچوب 
تحویل زمام امور کشور از یک س��اختار انتقالی مدنی ازیک   شنبه شب 
برگزار خواهند شد. این گروه    ها که شامل گروه های سیاسی، نهادهای 
مدنی و رهبران اعتراضات مستمر در سودان می شوند، اعالم کردند: در 
نشست جدید مسائل مربوط به نسبت نمایندگان در شورای حاکمیتی 

و ریاست آن مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. 
-----------------------------------------------------

  حزب اهلل عراق: امریکا غرامت جنایت خود را بپردازد
سخنگوی گردان های حزب اهلل عراق در واکنش به عذرخواهی امریکا در پی 
کشتن یکی از نیروهای پلیس فدرال این کشور اظهار داشت که عامالن این 
جنایت باید طبق قانون عراق محاکمه شوند و واشنگتن نیز باید غرامت این 
جنایت را بپردازد. محمد محیی، سخنگوی گردان های حزب اهلل عراق در 
گفت وگو با پایگاه خبری » االتجاه پرس « عذرخواهی امریکا در پی کشتن 
یکی از نیروهای پلیس فدرال این کش��ور را رد کرد و خواس��تار محاکمه 
عامالن این جنایت طبق قانون عراق ش��د. وی افزود:»جنایت هدف قرار 
دادن نیروهای عراق در کرکوک ماهیت نقش مشکوک نیروهای امریکا در 
عراق را ثابت کرد و این جنایت تأکیدی است بر این موضوع که نیروهای 
امریکا در عراق نیروهای جنگی بوده نه مستشار و آموزشی و همین مسئله 

نیز نقض فاحش توافقنامه چارچوب استراتژیک میان دو کشور است.«
-----------------------------------------------------

  سفارت امارات در ایتالیا یهودیان را به افطار دعوت کرد
اقلیت های یهود در ایتالیا در مراس��م افطار دس��ته جمعی که سفارت 
امارات در رم آن را در چارچوب عادی س��ازی رواب��ط میان ابوظبی و 
تل آویو برگزار کرده بود، ش��رکت کردند. به گ��زارش روزنامه البیان، 
عمر عبید الشامس��ی، س��فیر ابوظبی در ایتالیا مراس��م افطاری را با 
حضور ش��خصیت های دینی از واتیکان، کلیس��اهای مسیحی دیگر، 
مرکز فرهنگی اسالمی و نیز اقلیت های یهود برگزار کرد. این دیدار در 
چارچوب این انجام شد که امارات سال ۲۰۱۹ را سالی برای » مسامحه 
و با هدف تقویت ارزش های تفاهم و درک متقابل میان مردم با فرهنگ 
و ادیان مختلف « اعالم کرده اس��ت. نویمی دی سینی، رئیس انجمن 

اقلیت های یهود در ایتالیا نیز در این مراسم حضور داشت.

15 شروع کمپین بایدن 
با ادعای نجات امریکا  از دست ترامپ 

جو بایدن، تنها نامزد دموکرات  ها که شانس پیروزی مقابل دونالد 
ترامپ را دارد، کمپی�ن زودهنگام انتخاباتی خود را ش�روع کرد؛ 
پروسه ای که نه فقط نشان دهنده قطبی شدن سابقه سیاست در 
امریکا است بلکه بیان کننده وضعیت نه چندان متعادل دموکرات  ها 
مقاب�ل رئیس جمهور امری�کا اس�ت. در روز نام�زدی بایدن، یک 
جمهوریخواه خواستار شروع روند اس�تیضاح ترامپ شده است. 
جو بایدن، معاون باراک اوباما رئیس جمهور سابق امریکا کارزار انتخاباتی 
خود را از فیالدلفیا ش��روع کرد، جای��ی که کانون تولد»دموکراس��ی 
امریکایی « شناخته می شود. بایدن با این اقدام نمادین، این طور وانمود 
کرد که در پی نجات دموکراس��ی امریکا از دس��ت دونالد ترامپ است. 
جو بایدن ۷۶ س��اله که بعد از ناکامی در جری��ان رقابت های انتخاباتی 
دموکرات   ها در سال های ۱۹۸۸ و ۲۰۰۸، برای سومین بار نامزد شده، 
در مراسم آغاز رسمی کارزار انتخاباتی ۲۰۲۰ در فیالدلفیا تأکید کرد 
مهم  ترین هدفی که باید تکمیل ش��ود » شکست دونالد ترامپ « است. 
بایدن کمپین خود را با این ادعا که ترام��پ اتحاد امریکا را از بین برده ، 
شروع کرد و همچنین خواستار اتحاد در سراسر کشورش شد: » اگر مردم 
امریکا رئیس جمهوری را می خواهند که به تفرقه میان ما دامن بزند، با 
یک مشت گره کرده، دست بسته و قلب سخت رهبری کند، مخالفان را 
اهریمنی به تصویر بکشد و تنفرپراکنی کند، به من احتیاجی ندارند. من 
در انتخابات شرکت می کنم تا به کشورم - دموکرات ها، جمهوریخواهان و 
مردم غیرحزبی- مسیر متفاوتی را پیشنهاد دهم.« او استدالل کرد:» آنها 
می گویند که دموکرات  ها خیلی خش��مگین هستند، هرچه یک نامزد 
خشمگین تر باشد، او ش��انس بهتری برای گرفتن نامزدی دموکرات  ها 
دارد. خب من چنین چیزی را باور ندارم...  من باور دارم دموکرات  ها این 

کشور را متحد می خواهند. حزب ما همیشه همین بوده است. «
حدود ۶ هزار نفر از هواداران جو بایدن در گردهمایی انتخاباتی او در شهر 
فیالدلفیا در ایالت پنسیلوانیا شرکت کردند. به گزارش سی بی اس، بایدن، 
در خیابانی مملو از پرچم های کشورهای خارجی در کنار مجسمه ای از 
جورج واشنگتن، اولین رئیس جمهور امریکا س��خنرانی و تأکید کرد: 
»اولین و مهم  ترین طرح در سیاست آتی من شکست ترامپ، شکست 
ترامپ و شکست ترامپ خواهد بود.«  بایدن در حالی کمپین خود را شروع 
کرد که نتایج نظرسنجی جدیدی که از جانب فاکس نیوز صورت گرفته و 
اخیراً منتشر شده، نشان داد، جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق امریکا 
بر جدی    ترین رقیبش یعنی سناتور برنی سندرز، برتری ۱۸ درصدی دارد 
و سناتور الیزابت وارن نیز در این رقابت در جایگاه سوم قرار گرفته است. 
رئیس جمهور امریکا در واکنش به نامزدی بایدن گفته که معاون اوباما و 
کاندیدای ریاست جمهوری ۲۰۲۰ باید بابت معامالت تجاری پسرش با 
چینی    ها پاسخ دهد. پیتر شوایزر، نویسنده کتاب » امپراتوری های مخفی: 
 چگونه کالس سیاسی امریکا فساد و ثروت دوستان و خانواده را مخفی 
می کند «، هانتر بایدن، پس��ر جو بایدن را به کسب مال فراوان از طریق 

معامالت مشکوک تجاری با چین متهم کرده است. 
 حمایت اولین نامزد جمهوریخواه از استیضاح ترامپ

در همان روزی که بایدن کمپین خود را ش��روع کرد، جاستین اََمش، 
سیاستمدار جمهوریخواه امریکایی گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا باید به دلیل جلوگیری از اعمال عدالت اس��تیضاح ش��ود. این 
نخستین بار است که یک سیاستمدار جمهوریخواه خواستار استیضاح 
ترامپ می شود. وی در یکس��ری توئیت همچنین اعضای کنگره را به 
حزبی گرایی بیش از حد و عدم انجام وظایف بر اس��اس قانون اساسی 
متهم کرده و گفته که تمامی اعض��ای کنگره باید همه گزارش مولر را 
بخوانند. وی همچنین هشدار داد که حزبی گرایی باعث انحراف سیستم 

توازن و بررسی قانون اساسی کشور می شود.  

ترکیه تجهیزات نظامي جدید
  به شمال سوریه  ارسال کرد 

همزمان با ش�روع عملیات ارتش س�وریه برای آزادسازی استان 
ادل�ب، ارتش ترکی�ه تجهی�زات نظام�ی و نیروه�ای جدیدی را 
ب�رای اس�تقرار در مرزه�ای مش�ترک ب�ا س�وریه ارس�ال کرد. 
با وجود مخالفت دمشق با حضور ارتش ترکیه در شمال سوریه، ترکیه 
با اس��تقرار نیروهای جدید برای حمله ای دیگر به خاک س��وریه آماده 
می شود. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، نیروهای ویژه از پادگان های 
نظامی واقع در سراس��ر ترکیه به منطقه »قیریق خان « واقع در استان 
»هاتای « در جنوب ترکیه اعزام ش��دند. منابع نظامی اعالم کردند که 
تجهیزات نظامی جدیدی برای یگان های ارتش ترکیه که در مرزهای 
مشترک با سوریه مستقر هستند ارسال شده است. اعزام این استحکامات 
نظامی همزمان با افزایش تنش     ها با یگان های مدافع خلق کرد در منطقه 
تل  رفعت انجام شده اس��ت. پیش از این آنکارا بار    ها اعالم کرده بود که 
تمامی خطراتی را که علیه امنیتش از سوی مناطق شمال سوریه وجود 
دارد، از بین خواهد برد. ترکیه همچنین آمادگی خود برای آغاز سومین 
عملیات گسترده در داخل خاک سوریه را اعالم کرده است. در همین 
راستا، وزارت دفاع ترکیه     شنبه شب در بیانیه ای گفت که این کشور در 
منطقه عملیاتی سپر فرات به حمله »یگان های مدافع خلق « که آنکارا 
آن را گروه تروریس��تی می داند، پاس��خ دادند. در این بیانیه آمده است 
که این حمله ترکیه از ش��هر »تل رفعت« واقع در ریف حلب به شمال 
سوریه آغاز شد. وزارت دفاع ترکیه تأکید کرد:»تروریست های مستقر 
در تل رفعت به سمت نیروهای ترکیه ای موجود در منطقه عملیاتی سپر 
فرات تیراندازی کردند و جنگنده های ترکیه ای نیز مواضع عناصر مسلح 
ُکرد )یگان های مدافع خلق( را هدف قرار دادند«. ترکیه حضور کرد    ها 
در شمال سوریه را تهدیدی برای امنیت ملی خود می داند و در سه سال 
گذش��ته بار    ها حمالتی را علیه کرد    ها انجام داده است.  از سوی دیگر، 
گروه های تروریستی با تقویت خطوط مقدم خود در شمال غرب سوریه 
با هدف مقابله با حمالت احتمالی سوریه و روسیه، ضمن مخالفت با طرح 
آتش بس روسیه، خواهان عقب نشینی نیروهای ارتش از مناطقی شدند 
که به تازگی به کنترل خود درآورده  است. به گزارش خبرگزاری رویترز، 
ابو الحسن، فرمانده یکی از گروه های مخالف تحت حمایت ترکیه اعالم 
کرد:»در راس��تای پش��تیبانی از ضد حمله نیروهای مسلح مستقر در 
ادلب، نزدیک به ۱۱۰ نیرو به این منطقه اعزام شدند«. ناجی مصطفی، 
سخنگوی گروه مس��لح موسوم به » جبهه ملی آزادس��ازی « هم اعالم 
کرد:»نیروهای این جبهه هرگز عملیات جنگی را متوقف نخواهند کرد و 
برای بازپس گیری کنترل مناطقی که به دست ارتش سوریه افتاده تالش 
خواهند کرد«. با وجود مخالفت تروریست    ها با آتش بس، ارتش سوریه 
در ادلب آتش بس یکجانبه برقرار کرده است. خبرگزاری اسپوتنیک به 
نقل از فرمانده میدانی گزارش داد: آتش بس در جبهه های ادلب و حومه 
حماه و الذقیه از روز یک    شنبه به مدت ۷۲ ساعت برقرار شده است. این 
منبع به جزئیات آتش بس یا علل و چگونگی دستیابی به آن اشاره نکرد. 

 دفع مجدد حمات صهیونیست    ها 
رژیم صهیونیس��تی در کمتر از ۲۴ س��اعت بار دیگر دست به حمالت 
موشکی به سوریه زد و پدافند هوایی سوریه شامگاه     شنبه توانسته است 
برخی از موشک های شلیک ش��ده را منهدم کند. خبرگزاری رسمی 
سوریه )سانا( از ورود اجسام ناشناس از سمت سرزمین های اشغالی به 
داخل سوریه خبر داد. از جزئیات این حمله و اینکه این اجسام ناشناس، 
موشک های شلیک شده از سوی رژیم صهیونیستی است یا نه، خبری 
مخابره نشده است. رژیم صهیونیس��تی بامداد      شنبه نیز به اهدافی در 
اطراف دمشق حمله کرد که این حمالت با موشک های زمین به زمین 

صورت گرفت. 

نشست نصفه  ونیمه عربی
  به وقت تروریسم وهابي

پادشاه عربستان حادثه مشکوک فجیره و حمله به تأسیسات نفتی را 
بهانه دعوت اعراب به نشست ضدایرانی کرد


