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ترزا می، نخســت وزیر بریتانیا روز سه شنبه )بیستم 
فروردین ماه( برای دیدار با رهبران آلمان و فرانسه به برلین 
و پاریس سفر کرد تا در آخرین تالش خود بتواند برای به 

تعویق انداختن برگزیت از آن ها کمک بگیرد.
این دیدار ها پیش از جلســه ســران اتحادیه اروپا در 
بروکسل انجام شد که قرار است روز چهارشنبه در نشستی 
اورژانسی به صورت اختصاصی در مورد برگزیت اجرا شود. 
27 رهبر اتحادیه اروپا به غیر از انگلیس قرار است در مورد 
اینکه به بریتانیا زمان بیشتری قبل از ترک اتحادیه بدهند 

یا خیــر، تصمیم گیری کنند. قرار بود تــا روز جمعه )23 
فروردین ماه( بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود.

پیش از این قرار بود بریتانیا اتحادیه را ابتدا در تاریخ 29 
مارس )نهم فروردین ماه( تــرک کند اما این زمان تمدید 
شــد؛ با این حال قانون گذاران بریتانیا برای بار سوم طرح 
می برای خروج را رد کردند. حاال بریتانیا قصد دارد تمدید 

تعویق را تا تاریخ سی ژوئن )نهم تیر ماه( درخواست کند.
در همیــن حــال طــرح برگزیــت هنــوز در بین 
سیاســت مداران بریتانیایی به توافق نرســیده اســت 
و آن هــا همچنین خــروج بــدون توافــق از اتحادیه را 
نمی پذیرنــد. چندین طــرح جایگزین بــرای برگزیت 

 نتوانســته  اســت وفــاق اکثریــت را در ایــن مــورد 
به همراه داشته باشد.

بر همین اســاس سرنوشــت بریتانیا حاال به شدت در 
دستان همســایگان اروپایی این کشور است و بریتانیا در 
تالش برای توجیه درخواست خود به منظور تمدید زمان 
خروج است؛ موضوعی که با شرایط موجود توجیهی ندارد.

درحالی که آنگال مرکل، صدراعظم آلمان اعالم کرده 
که مشتاق به دادن زمان بیشــتر به بریتانیا است، همتای 
فرانسوی وی پیش تر اصرار داشــت که بریتانیا باید یک 
طرح معتبر برای توجیــه این تعویق ارائــه کند. به نظر 
می رســد که ماکرون همچنان مشتاق به گذاشتن شرط 

و شروط سفت و محکم برای دادن چنین امتیازی است.
می در هفته گذشــته تالش کرد رضایــت حزب کار، 
حزب رقیب خود را برای مصالحه بر سر برگزیت جلب کند 
تا این تعویق توجیه داشته باشــد. البته او می تواند از این 
ژست سیاسی برای ترغیب رهبران اتحادیه به منظور عبور 

از این تنگنا نیز استفاده کند.
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تشنجدرلیبیادامهدارد؛
درخواست تعیین ضرب األجل 
۷۲ ساعته برای تصرف طرابلس

شبه نظامیان موسوم به ارتش ملی لیبی از پنج 
روز پیش عملیات خود برای تصرف طرابلس را آغاز 
کرده  اما با مقابله سرسختانه نیروهای دولت وفاق 
ملی مواجه شده اند. درگیری دو قدرت در شرق 
)طبرق( و غرب )طرابلس( لیبی، وارد پنجمین 
روز شد. نیروهای وفادار به حفتر برای تصرف شهر 
طرابلس فشــار می آورند و برخی شبه نظامیان 
حامی وی در داخــل طرابلس نیز برای برکناری 
ســراج در تالش هســتند. با این حال نیروهای 
مردمی و قدرت های بین المللــی حامی دولت 
سراج، تاکنون جلوی فشارها مقاومت کرده اند و از 
سقوط پایتخت لیبی جلوگیری کرده اند. آنطور که 
خبر می رسد، حامیان دولت سراج موفق شده اند 
ارتش ملی لیبی را از فرودگاه معیتیقه بیرون کنند 

و فعالیت این فرودگاه از سر گرفته شده است.
منابع مطلع گــزارش دادند، متحدان خلیفه 
حفتر،  فرمانده شــبه نظامیان موسوم به ارتش 
ملی لیبی وابسته به پارلمان طبرق )شرق لیبی( 
به صورت غیرمستقیم خواســتار یکسره شدن 
کار عملیات شده اند؛ یا تصرف سریع طرابلس یا 

توقف عملیات.
برخی منابع دیپلماتیــک اروپایی در قاهره 
گــزارش دادند که برخی متحــدان حفتر از وی 
خواسته اند که به دلیل فشــارهای بین المللی و 
ترس از صدور قطعنامه ای علیه نیروهای حفتر 
در سازمان ملل، سریعا طرابلس را تصرف کند و یا 

عملیات را متوقف کند.
وبگاه العربی الجدیــد به نقــل از یک منبع 
دیپلماتیک مصری گــزارش داد کــه حفتر از 
متحدان خود به ویژه مصر خواســته است تا 72 
ساعت به وی برای پیشروی به سمت طرابلس و 
تصرف شهرها و مناطق استراتژیک و حتی یورش 
به طرابلس و تصرف آن، مهلت دهند و قاهره نیز 
با این درخواست حفتر موافقت و دیگر متحدان 
منطقه ای را به پذیرش این فرصت متقاعد کرده 

است.
عربستان ســعودی، امارات، مصر و روسیه از 
جمله حامیان اصلی حفتر هستند و از نیروهای 
وی حمایت هــای مالی و تســلیحاتی به عمل 

می آورند.

ازسرگیریفعالیتفرودگاهمعیتیقه
ســازمان هواپیمایی غیرنظامی وابســته به 
دولت وفاق ملی در طرابلس از آغاز مجدد فعالیت 
فرودگاه بین المللی معیتیقه طرابلس پس از حمله 

روز گذشته نیروهای حفتر خبر داد.
در بیانیــه ســازمان مذکور آمده اســت که 
پروازهــای این فــرودگاه پس از چند ســاعت 

تعطیلی، ازسر گرفته شد.
تماستلفنیماکرونباالسراج

رئیس جمهور فرانسه در تماس تلفنی با فائز 
الســراج رئیس دولت وفاق ملی لیبی مخالفت 
خود با هر گونه حمله به غیرنظامیان در طرابلس را 
اعالم کرد. دفتر السراج در بیانیه ای اعالم کرد که 
در این تماس تلفنی اوضاع امنیتی لیبی بررسی 
شد. السراج همچنین تأکید کرد که حفتر بایستی 
فورا درگیری ها و پیشــروی به سمت طرابلس را 

متوقف کند.
عقبنشینینیروهایحفتر

شــبکه الجزیره نیز گــزارش داد که با وجود 
گذشــت پنج روز از آغاز عملیات نیروهای حفتر 
در جنوب طرابلس اما آنهــا چندین پایگاه مهم 
را از دســت داده و مجبور به عقب نشینی از این 

منطقه شدند.
بر اســاس این گزارش، نیروهای وابســته به 
دولت وفاق ملی فرودگاه بین المللی طرابلس واقع 
در 2۵ کیلومتری این شهر، دو اردوگاه الیرموک 

و الصواریخ در جنوب طرابلس را باز پس گرفتند.
گفته می شود بیش از 3۰ تن از نیروهای حفتر 
در جریــان باز پس گیــری اردوگاه الیرموک به 
اسارت درآمدند که به این ترتیب شمار نیروهای 
حفتر که تا کنون اسیر شده اند به حدود ۱۵۰ نفر 
رســید. عملیات خلیفه حتفر که متحد پارلمان 
طبرق در شرق لیبی است، از پنجشنبه گذشته 
با هدف تصرف شهر طرابلس، پایتخت لیبی در 
شــمال غرب این کشور آغاز شــده است. طبق 
گزارش های خبری به نظر می رسد میان متحدان 
و حامیان حفتر، درباره عملیات اشغال طرابلس 

اختالف نظر وجود دارد.

جهاننما
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روز دوشنبه )نوزدهم فروردین ماه( 
دونالد ترامپ اعــالم کرد که یکی از 
قوی ترین بازوهای نظامی ایران را در 
لیســت ســازمان های تروریستی 
خارجی قرار می دهد؛ سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی اولین سازمان دولتی 
است که ایاالت متحده آمریکا آن را 
به طور رســمی تهدید می خواند و 

تروریست می نامد.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز 
در مطلبی بــه جزئیات ایــن اتفاق 
اشاره کرد و نوشت: این رویداد طیف 
وســیعی از تحریم های اقتصادی و 
مســافرتی را علیه کارکنان ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمی اعمال 
می کنــد؛ این تحریم هــا همچنین 
سازمان ها، شــرکت ها و اشخاصی 
که با بدنه ســپاه در ارتباط هستند 
را هدف قرار می دهد. به نوشــته این 
روزنامه آمریکایــی، ترامپ مدعی 
است که ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی ایران عملیات هایی را در 
سرتاسر خاورمیانه راهبری می کند و 
عالوه بر آموزش شبه نظامیان شیعه 
عرب، در فعالیت های اقتصادی ایران 

نیز مباشرت دارد.
در بیانیــه ای که ترامــپ در این 
راســتا منتشــر کرد، آمده اســت: 
گذاشتن سپاه در لیست سازمان های 
تروریستی در روز دوشنبه، حداکثر 
فشــار ما بر رژیم ایــران را به لحاظ 

محدوده و مقیاس توسعه می دهد.
اختالفاتدرون
دولتآمریکا

این اقدام ترامپ البته از ســوی 
برخی مقامات امنیــت ملی درون 
دولت ترامــپ با مخالفــت مواجه 
شــد؛ این مخالفــان معتقدند که 
چنیــن اقدامی می توانــد تهران را 
علیه ســربازان آمریکایی و افسران 
اطالعاتی تحریک کند. حکم ترامپ 
از روز پانزدهم آوریل )26 فروردین 

مــاه( عملیاتــی می شــود، اما روز 
دوشــنبه اعالم شــد؛ اقدامی که از 
ســوی مقامات آمریکایی نابهنگام 
و توأم با دســتپاچگی توصیف شده 

است.
مقامــات اطالعاتــی و نظامــی 
آمریکایــی ازجمله ژنــرال جوزف 
دانفورد، رئیس ســتاد مشــترک 
کارکنان، با اقــدام ترامپ مخالفت 
کردند؛ چراکه معتقدنــد این اقدام 
به رهبران ایران توجیــه الزم برای 
اقدام علیه آمریکاییــان را در خارج 
از کشور می دهد؛ به ویژه واحدهای 
عملیات ویژه و واحدهای شبه نظامی 
تحت نظر سی آی ای تحت تأثیر قرار 

می گیرد.
به گفته یک مقام دولتی آمریکا، 
اما مایک پمپئو، وزیــر امور خارجه 
و جان بولتون، مشــاور امنیت ملی 
ترامپ برای این مسئله فشار آوردند. 
کشــمکش ها بین مقامات ارشــد 
دولتی آمریکا پس ازآنکه ماه گذشته 
میالدی روزنامــه نیویورک تایمز از 
احتمــال این اتفاق خبــر داده بود، 

تشدید شد.
بااین حــال تصمیــم نهایی در 
اختیار پمپئو بود، چراکه وزارت امور 
خارجه اختیار لیســت سازمان های 

تروریستی را در دست دارد.
به گفته یــک مقــام دولتی، در 
چند روز اخیر مقامــات وزارت امور 
خارجــه آمریکا از پمپئو خواســته 
بودند که هرگونه اعالمیــه ای را به 
تعویق انــدازد و توجیــه  آن ها این 
بود که قرار دادن ســپاه در لیســت 
سازمان های تروریســتی، می تواند 
عواقب ناخواســته برای کشورهای 
نامرتبط داشــته باشــد؛  بااین حال 

پمپئو نگرانی های آن ها را رد کرد.
بــر اســاس مــاده ای از الیحه 
میهن دوستی ایاالت متحده آمریکا، 
مقامات رده پایین اختیــار دارند از 
ارتباط بــا خارجی هایــی که با یک 
ســازمان که مقامــات آمریکا قصد 

دارند استانداردهای تروریسم را در 
رابطه با آن ها اعمال کنند، خودداری 
کنند؛ این موضــوع حتی زمانی که 
هنوز ایاالت متحده آمریکا رســماً 
برچســب تروریســم را به گروهی 

نچسبانده است، صدق می کند.
البته تاکنون ســابقه نداشته که 
مقامــات آمریکایی هیــچ قانونی را 
به گونه ای تفســیر کنند که به آن ها 
اجازه دهد یک نهاد دولتی را به عنوان 

یک سازمان تروریستی اعالم کند.
تکلیفدیگرنهادهای
دولتیدنیاچهمیشود؟

روزنامه نیویورک تایمز در ادامه 
گزارش خــود عنــوان می کند که 
تصمیــم دولت ترامپ بــرای نقض 
این محدودیــت علیه یــک گروه 
ایرانی این ابهام را به وجود می آورد 
که ســرویس های اطالعاتی دیگر 
کشــورها که از خشــونت استفاده 
می کننــد چــه تکلیفــی دارنــد: 
ازجملــه رژیــم صهیونیســتی، 
پاکســتان و روسیه؛ کشــورهایی 
که با اســتانداردهای کنونی آمریکا 
برای تروریســتی اعالم کردن سپاه 
پاسداران همخوانی دارند. اگر آمریکا 
این موضوع را قانون می داند، آیا باید 
ویزای افرادی که با این کشــورهای 
همکاری می کننــد را نیز لغو کند؟ 
به گفته مقامات وزارت امور خارجه 
آمریکا دســتپاچگی پمپئو و ترامپ 
بــرای اعــالم موضوع اخیر نشــان 
می دهد که جزئیات چنین سیاستی 

هنوز به درستی تعیین نشده است.
دولت جورج دبیلو بوش طیفی از 
اقدامات سخت را علیه ایران در طول 
جنگ عراق انجام داده بود، اما از آن 

عقب نشینی کرد.
جفری پرســکات، مدیر ارشــد 
مرتبط با خاورمیانه در زمان باراک 
اوباما گفت: مضرات بازگشت از این 
تصمیم می توانــد از مزایای چنین 
اقدامی برای دولت آمریکا سنگین تر 

باشد.

وندی شــرمن، یک مقام گذشته 
وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفت 
که دولت اوباما در نظر داشــت سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی را به عنوان 
یک ســازمان تروریســتی خارجی 
اعالم کند، اما به سرعت پشیمان شد؛ 
چراکه با توجه به ریســک هایی که 
متوجه آمریکایی ها می شــد، ضمن 
آنکه سپاه خود از سایر مسیرها مورد 
تحریم بود، هیچ عوایدی برای دولت 

آمریکا نداشت.
وی افــزود: بــا گذاشــتن یک 
نهــاد نظامــی خارجی در لیســت 
سازمان های تروریســتی خارجی، 
ما سربازان خود را مورد ریسک قرار 
می دادیم، به ویژه آنکه ســربازان ما 
در عراق در همســایگی ایران به سر 

می بردند.
سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
در برنامه هســته ای ایران مشارکت 
داشــته اســت و برخی از افســران 
ارشد این سازمان مورد تحریم های 
ایاالت متحده آمریکا و سازمان ملل 

متحد قرار داشته اند.
دولت اوباما در ســال 2۰۱۵ به 
همــراه قدرت های جهانی بر ســر 
مسئله  هسته ای ایران با تهران توافق 
کرد. ترامپ ایاالت متحده آمریکا را 
سال گذشته از این توافق خارج کرد 

و برای سرکوب ایران گام برداشت.
عراقیها

واکنشنشانندادند
در بغداد برخــی مقامات روابط 
نزدیکی با ایــران دارنــد و به گفته 

مقامات آمریکایــی، هیچ راهنمایی 
به مقامات عراقی بــرای اجرای این 

سیاست داده نشده است.
رهبران عراق واکنش سریعی به 
گروه تروریســتی اعالم شدن سپاه، 
نشــان ندادند؛ صرفاً کریم النوری، 
یک چهره برجســته در سازمان بدر 
که یک گروه نظامی شیعه تأثیرگذار 
در عراق اســت، عنوان کرد که این 
اتفاق تأثیر چندان مستقیمی ندارد، 
ولی این موضوع فشار بیشتری را از 
سوی تهران بر عراق به منظور روابط 

نزدیک تر وارد می کند.
به گفته برخی مقامات آمریکایی، 
وســعت این اقدام به طور بالقوه ۱۱ 
میلیون از اعضای این گروه ایرانی و 
سازمان های وابسته شامل داوطلبان 
ســازمان بســیج مســتضعفین را 

تحت الشعاع قرار می دهد.
پیش ازاین بســیاری از مقامات 
عراق با هرگونه تروریستی خواندن 
نهادهای نظامی ایرانی مخالف بودند، 
چراکه چنین اقدامی می توانســت 
فرتی و  محدودیت هــای مســا
تحریم های اقتصــادی را بر برخی 
قانون گذاران در دولت شیعه و دیگر 
عراقی هایــی که با مقامــات ایرانی 

روابطی داشتند، اعمال کند.
فشــار جدید از ســوی آمریکا 
همچنین می تواند منجر به تقویت 
ایده عمومی در بیــن قانون گذاران 
عراقــی به منظور محــدود کردن 
حرکات و اقدامات پنج هزار نیروی 

آمریکایی حاضر در عراق شود.
شوکانتخاباتی
لحظهآخری

به نظر می رسد، زمان بندی ترامپ 
برای اعــالم این موضــوع با هدف 
بهبود شــرایط بنیامیــن نتانیاهو، 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی در 
لحظــات آخر نزدیک بــه انتخابات 
روز سه شــنبه )بیســتم فروردین 
ماه( صــورت گرفته باشــد؛  چراکه 
نتانیاهــو و رقیبش رقابت ســختی 
را در لحظات آخر طــی می کردند و 
ترامپ برای انتخاب نتانیاهو به شدت 
مصمم بود. نتانیاهو و مقامات دولت 
ترامپ همواره تأکید دارند که ایران 
بزرگ ترین تهدید رژیم صهیونیستی 
اســت و در همین راســتا نتانیاهو 
به ســرعت از ترامپ بابت قرار دادن 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی در 
لیســت ســازمان های تروریستی 

تشکر کرد.
نتانیاهو چندین بار این شبهه را 
مطرح کرده که ایرانیان تهدید رژیم 
صهیونیستی به شمار می رود و تالش 
داشته است این ایده را بر سر زبان ها 
اندازد که روابط نزدیک وی با ترامپ 
سبب تقویت امنیت رژیم شده است.

وی در حســاب توئیتری خود، 
طی پیام تشــکری از ترامپ، از ایده 
قــرار دادن ارگان دولتــی ایران در 
لیســت تروریســتی قدردانی کرد 
و به زبان انگلیســی نوشت: یک بار 

دیگر شما جهان را از دست تجاوز و 
تروریسم ایران امن نگه داشتید. وی 
همچنین به زبان عبــری در پیامی 
جداگانه نوشــت: از شما ممنونم که 
یک درخواســت مهم دیگــر من را 

پذیرفتید.
سپاهقدس

مرکزتوجهاینبیانیه
وزارت امــور خارجــه آمریکا در 
بیانیه خود که در آن سپاه پاسداران 
انقــالب اســالمی را تروریســتی 
شناخته اســت، از نیروی ویژه سپاه 
قدس، زیرشــاخه ســپاه پاسداران 
به رهبری سردار قاســم سلیمانی 
به صراحــت انتقــاد کــرد. این در 
حالی است که ســپاه قدس و سردار 
سلیمانی پیش ازاین در تحریم های 
محدود تری هدف قرار گرفته بودند.

در اوج جنــگ عراق در اواســط 
دهه 2۰۰۰ میالدی، مقامات نظامی 
ایران و متحدانشــان بــه آموزش 
شبه نظامیان شیعه عراقی به منظور 
جنگ علیــه ســربازان آمریکایی 
کمــک کردند. بــه اذعــان وزارت 
دفاع آمریــکا حداقــل 6۰3 نفر از 
کارکنان آمریکایــی در جنگ عراق 
از سوی جنگجویان وابسته به ایران 
کشــته شــدند که ۱7 درصد از کل 
آمریکاییان کشته شده در اقدامات 
نظامی در عراق را تشکیل می دهند.

در همین حال، زمانی که داعش، 
گروه رادیکال سنی، در عراق ظاهر 
شد و کنترل بخش بزرگی از عراق و 
سوریه را در ســال 2۰۱4 در اختیار 
گرفــت، نیروهای ســپاه قدس به 
تعلیم نیروهای شــیعه عراقی برای 
بازپس گرفتن منطقه کمک کردند؛ 
از طرفی ارتش آمریکا نیز در کمپین 
علیه داعش نقش داشت و این بدان 
معنا بود که آمریکایی ها و ایرانیان در 

جبهه موافق بودند.
نشانه های بســیاری وجود دارد 
که تحریم هــای دوره ای ترامپ بر 
ایران با هدف محدود کردن بودجه 
فعالیت هــای نظامــی خارجی این 
کشــور صورت گرفته است و این به 
معنای پول کمتر بــرای حزب اهلل و 
دیگر متحدان ایران است. قرار دادن 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی در 
لیست ســازمان های تروریستی با 
تحت فشــار قرار دادن اعتبارات این 

ارگان به این مسئله دامن می زند.
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