
 وزير امور خارج�ه ايران در مصاحبه اي نس�بتًا 
مفصل ضمن طرح دوب�اره انتقادات در بدعهدي 
امريكايي ها و اروپايي ها به شكلي متناقض در عين 
حال صحبت از مرگ توافق هسته اي را زود دانست. 
محمدجواد ظريف در گفت وگو با شبكه تلويزيوني 
راش��اتودي در واكنش به سخنان مجري اين شبكه 
كه گف��ت به اعتقاد بس��ياري برجام ب��ه پايان خود 
رسيده اس��ت، تصريح كرد: نه اينطور نيست چراكه 
من معتقدم برجام دستاوردي مهم براي ديپلماسي 
بود و هن��وز براي صحب��ت درباره مرگ آن بس��يار 
زود اس��ت. همانطور كه مارك تواين مي گويد، خبر 
مرگ آن بس��يار اغراق آميز بوده است اما متأسفانه 
اروپايي ها قادر نبوده اند صداقت خود را ثابت كنند. 
آنها مي گوين��د از برجام حمايت مي كنن��د اما... ما 
درباره اروپايي ها مي گوييم چراكه چين و روس��يه 
كاماًل متفاوت هستند. ما روابط بس��ياري خوبي با 
هر دو كش��ور داريم، البته چين و روسيه نيز هر دو 
تحت تاثير امريكا و اقدامات غيرقانوني كه من آنها را 
تحريم نمي نامم بلكه تروريسم اقتصادي عليه ايران 
مي دانم، قرار گرفته اند اما اروپايي ها به جز اظهارات 
كلي درباره حمايت از برجام، آماده س��رمايه گذاري 
روي آن نبوده اند. اكنون مهم است كه آنها به تعهدات 

خود عمل كنند. 
   درباره برجام، نه بازنگري آن

ظريف گفته كه دليل اينكه او دو بار به فرانسه سفر 
كرده و رئيس جمهور روحاني با رئيس جمهور ماكرون 
گفت وگو كرده است و عراقچي هم در پاريس است 
و با مقامات فرانس��وي گفت وگو مي كند، اين است 
كه »ببينيم چط��ور آنها مي توانند به تعهداتش��ان 
عمل كنند. اين درباره مذاك��ره مجدد درباره برجام 
و بازنگري در آن نيست بلكه درباره اجراي آن است.« 
وزير خارجه ايران همچنين در پاس��خ به اين سؤال 
كه »به نظر ش��ما اروپايي ها در برابر خواست امريكا 
در قبال برجام مقاوم��ت خواهند كرد؟«، گفت: من 
فقط مي توانم بگويم اين كاري است كه آنها بايد انجام 
دهند، اينكه چگونه مي خواهن��د آن را انجام دهند، 
اينكه مي خواهند امريكايي ها را قانع كنند يا در برابر 
آنها بايستند، به خودشان مربوط است. من معتقدم 
امريكايي ها قانع نخواهند شد مگر اينكه ببينند جامعه 
جهاني براي حفاظت از قواني��ن بين المللي مصمم 
است. همانطور كه گفتم ولع براي قلدري تنها زماني 
افزايش مي يابد كه هيچ واكنشي نبيند. ما دخالتي در 

نحوه تعامل اروپايي ها با امريكا نخواهيم داشت. 
رئيس دستگاه ديپلماسي ايران تأكيد كرد: ما زندگي 
خود را به برجام گره نزده ايم و براي ادامه رفاه اقتصادي 
خود به برجام وابسته نيستيم. ما خواستار بقاي اين 
دستاورد ديپلماسي هستيم اما اگر اروپايي ها نتوانند 
سهم خود را انجام دهند، همه ما بازنده خواهيم بود. 
اين طور نيس��ت كه آنها ببازند، همه از جمله امريكا 

خواهند باخت. 
ظريف همچنين درباره تعداد توافق از اين مكانسيم 
انتقال پولي كه اروپا )اينستكس( دو ماه پيش تاسيس 
كرده است،  گفت: من اطالعي ندارم و اين براي من 
مهم نيست چون اينستكس يك مكانيسم اروپايي 
اس��ت، تالش اروپايي ها براي دور زدن تحريم هاي 
امريكاست. براي اروپايي ها پيش نيازي براي اجراي 
11تعهدي اس��ت كه در پي خروج امريكا به اجراي 
آن پايبند شده اند. آنها تعهداتي در چارچوب برجام 
و پيش از خروج امريكا دارند كه به رفتار اين كش��ور 
وابسته نيس��ت و 11تعهد نيز پس از خروج امريكا 
دارند. اين تعهدات با علم به اين موضوع داده شد كه 
امريكا همكاري نخواهد كرد. م��ا درباره اجراي اين 
تعهدات مذاكره مي كنيم. ما درباره هيچ چيز ديگري 
به جز اجراي تعهدات آنها مذاكره نمي كنيم. اگر آنها 
الزم است با امريكا صحبت كنند، اين چيزي است كه 

آنها بايد انجام دهند. 
مجري شبكه روسي به وزير امور خارجه گفت كه ايران 

با قبول ماندن در برجام بدون حضور امريكايي ها، از 
خودگذش��تگي نش��ان داد كه در مقابل ظريف هم 
گفت: حض��ور امريكايي ها، امتيازي ب��راي ما نبود. 
ايران 40سال بدون امريكا زندگي كرده است. براي 
برداشتن قطعنامه هاي ش��وراي امنيت، حضور پنج 
عضو دائم ش��وراي امنيت ضروري بود، از اين رو ما 
مايل به مذاكره با امري��كا نبوديم، اما الزم بود. وقتي 
اين هدف محقق ش��د، براي ما حضور امريكايي ها 
ديگر مزيتي بزرگ نبود. همانطور كه ش��ما گفتيد، 
حتي در دوران دول��ت اوباما، امريكا به جاي عمل به 
تعهدات خود براي برداشتن تحريم ها، بيشتر مايل 
بود تحريم هايي را كه لغو نكرده بود نگه دارد. ما هرگز 
در برابر امريكا زودباور نبوده ايم. من 30سال در امريكا 
زندگي كرده ام و براي 40سال گذشته اين كشور را 

زير نظر داشته ام. 
 ظريف همچنين گفت: اگر امريكا از نفوذ اقتصادي 
خود در قبال ساير كشورها- براي محروم كردن ايران 
از فروش رسمي و شفاف نفت خود استفاده كند- در 
اين صورت ما از همه روش هاي ديگر براي فروش نفت 
خود استفاده خواهيم كرد چون امريكا با مانع تراشي 
در برابر مشتريان قديمي ما دارد برضد ايران مرتكب 
اقدام تجاوزكارانه و جنگي مي شود. معني اين اقدامات 
امريكا اين نخواهد بود كه ما خيلي ساده تسليم فشار 
امريكا خواهيم شد. تاريخ نشان داده است امريكا براي 
محروم كردن ايران از )در اختيار داش��تن( ابزارهاي 

دفاعي، تالش كرده است اما ما موشك هاي خود را 
س��اختيم. امريكا تالش كرد مانع از دسترسي ايران 
به سوخت هسته اي ش��ود ولي ما سوخت هسته اي 
خود را توليد كرديم اما )امريكا( اكنون تالش مي كند 
مانع از فروش نفت ما شود ولي ما به هر طريقي شده 
نفت خود را خواهيم فروخت. امريكا نخواهد توانست 
مانع از فروش نفت ما ش��ود. چيزي كه ما مالحظه 
مي كنيم اين است كه تالش براي توقيف كشتي ما 
در جبل الطارق در پاسخ به تحريم هاي اتحاديه اروپا 
نبود بلكه ناشي از فشار امريكا بود. اگر شما حرف هاي 
من را باور نداريد به توئيت هاي جان بولتون )مشاور 
امنيت ملي رئيس جمهور امريكا( نگاه كنيد كه نوشته 
بود اين)توقيف نفتكش ايران��ي ( بهترين هديه روز 
چهارم ژوئيه )روز اس��تقالل امريكا( بود كه انگليس 

مي توانست به امريكا بدهد!
  مذاکره با ترامپ به شرط بازگشت به برجام

ظريف در پاسخ به اين سؤال كه مي توان با دونالد 
ترامپ- به س��بك خاص خودش- تعامل سازنده 
داشت؟ گفت: من به عنوان يك ديپلمات نمي توانم 
ديپلماسي را منتفي بدانم. من بايد براي راه حل هاي 
ديپلماتيك كار كن��م. كار من همين اس��ت. من 
همچنان تالش خواهم كرد اما چيزي كه مي توانم 
بگويم اين است كه ميزي براي مذاكره وجود دارد. 
ما در اين ميز مذاكره در كنار پنج كشور مهم ديگر 
حضور داريم كه شامل چهار كشور عضو دائم شوراي 
امنيت سازمان ملل به عالوه آلمان و اتحاديه اروپا 
مي باشد. امريكا تصميم گرفت اين ميز مذاكره را 

ترك كند. 
وزير خارجه كش��ورمان درباره اصرار مجري راش��ا 
تودي درباره ارائه جواب روشن تر گفت: همانطور كه 
گفتم ميزي براي مذاكره وجود دارد. براي رس��يدن 
به اين ميز مذاكره بليتي وج��ود دارد كه همانا اين 
بليت »پيروي كامل از برجام« است. ما زمان زيادي 
براي مذاك��ره در خصوص برجام ص��رف كرديم. ما 
هميشه گفته ايم كه آماده ايم، ما پيشنهاد خود درباره 
امنيت خليج فارس را مدت هاي طوالني مطرح كرده 
بوديم. من اين پيشنهاد را در اينجا در مسكو در زمان 
كنفرانس »والداي« مطرح كرده بودم. پس اينها همه 
احتماالت هستند ولي ما هرگز تحت فشار، مذاكره 
نخواهيم كرد. ما هرگز با علم به اينكه نتايج مذاكرات 
فقط براي يك دوره رياست جمهوري پايدار خواهد 

بود، مذاكره نخواهيم كرد!
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ظريف: صحبت از مرگ برجام زود است
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برگزيت؛  دموكراسي
 ديكتاتوري و فروپاشي

ليبراليسم تا زماني كه به بحران نخورده درون نماي بسيار زيبايي دارد؛ آرام، 
متين و دموكراتيك! اما كافي است با يك بحران جدي همراه شود، آن وقت 
است كه اليه هاي شورش و ديكتاتوري خود را نشان مي دهد. رقابت هاي 
سياسي سال هاي پاياني قرن نوزدهم كه تبديل به چالش بزرگ اروپايي شد، 
ليبرال ها را به سمت جنگ جهاني اول پيش برد. اين جنگ كه بي نتيجه 
قطعي به پايان رسيد، بسياري از معادالت را تكان داد و منجر به نخستين 
بحران اقتصادي در دهه 1920 شد و آن بحران جنگ جهاني دوم را كليد 

زد كه تبعاتش تاكنون ادامه دارد. 
با عبور از بحران دهه 1970، نظام س��رمايه داري از س��ال 2008 بار ديگر 
با بحران اقتصادي ش��ديد مواجه شده اس��ت. تقريباً از همان زمان اروپا و 
امريكا شاهد تظاهرات گسترده و اعتراضات كم س��ابقه شد. اتحاديه اروپا 
به طور كامل وارد تالطم شده و حتي احتمال و چش��م انداز فروپاشي آن 
وجود دارد. امريكا نيز با وجود ترامپ هر لحظه ممكن است به يك سمت 

سوق پيدا كند. 
در اين ميان اما بريتانيا روزهاي سختي را سپري مي كند. تا آنجا كه فلسفه 
سياسي غرب گواهي مي دهد در كنار شيوه حكومت رياستي، اين كشور 
را نماد و نشانه اي از نوع حكومت مشروطه معرفي كرده اند، به شيوه اي كه 
شاه يا ملكه در آن قدرتي ندارد و سراسر آن تشريفاتي است كه به احترام 
گذشته اين كشور باقي مانده است اما رخدادهاي روزهاي اخير چيز ديگري 
مي گويند. ملكه 93س��اله به تنهايي مي تواند با يك امض��ا 650 نماينده 
منتخب مردم در مجلس را به خانه هايشان بفرستد و هيچ كس توان قانوني 
اعتراض نداشته باشد، يعني يك ديكتاتوري غيرفعال در دل دموكراسي 

بريتانيايي وجود دارد كه هر لحظه از روز مبادا ممكن است سربرآورد. 
حال اين روز مبادا را برگزيت ايجاد كرده اس��ت. يك انتخاب)همه پرسي( 
دموكراتيك در س��ال 2015 بريتانيا را تا لب ديكتاتوري و حتي فروپاشي 
پرتاب كرده اس��ت. به اين دليل از فروپاش��ي س��خن به ميان مي آيد كه 
اسكاتلند، ولز و ايرلند شمالي را با شدت بيشتري به سمت جدايي و تجزيه 
پيش مي برد، به خصوص كه منطقه اي همچون اسكاتلند زماني مستقل از 

بريتانيا بود، اكنون نيز اين حس تاريخي در آن رشد كرده است. 
بنابراين همه پرس��ي اس��تقالل بريتانيا از اتحاديه اروپا، مي تواند به ميل 
استقالل خواهي و تجزيه در خودش نيز منجر شود و »بريتانيا به راحتي به 
انگليس« تبديل شود؛ امپراطوري بزرگي كه هر روز كوچك تر مي شود. از 
ميان همه اينها مسئله ايرلند شمالي و جمهوري ايرلند خطرناك تر است 
زيرا با مرزهاي »سخت« مي تواند جنگ هاي دهه هاي گذشته را بار ديگر 
بازگرداند و امنيت كل اروپا را دوباره درگير جدالي جديد كند، به ويژه كه 
ملي گرايي در كل اروپا نسبت به سال هاي بعد از جنگ جهاني دوم به اوج 
خود رسيده است.  براي بوريس جانسون به هيچ وجه مهم نيست كه طي 
روزهاي گذشته، بيش از 100شركت و بنگاه اقتصادي تاثيرگذار از بريتانيا 
فرار كرده اند و صدها ش��ركت ديگر در حال مقدمه چيني فرار هستند. او 
معتقد است همانطور كه ناپلئون و هيتلر نتوانستند اروپا را متحد و يكدست 
كنند، »اتحاديه« هم نخواهد توانست. جانسون كه اكنون در ملي گرايي به 
حد افراط رسيده است تنها به يك چيز فكر مي كند؛ خروج از اتحاديه به هر 
قيمتي. وي تهديد كرده است اگر هر يك از هم حزبي ها به طرح ممانعت از 
خروج سخت رأي دهند، از حزب اخراج خواهند شد، يعني در كنار تعليق 
پارلمان، افراد داخل حزب محافظه كار هم تهديد مي ش��وند. در حالي كه 
مردم با آمدن به خيابان ها عليه بيدار شدن غول ديكتاتوري فرياد مي زنند. 
بنابراين راه حل ها فعاًل اين است: مهلت گرفتن و به تعويق انداختن زمان 
خروج كه 31 اكتبر )25مهر( زمان نهايي نباش��د، همه پرسي مجدد براي 
خروج كه حزب كارگر از آن استقبال مي كند و خروج سخت كه جانسون 
آن را رهبري مي كند.  ب��ا اين اوصاف انتخابات زودهن��گام يا پايان يافتن 
دوره نخست وزيري جانسون مي تواند يك راه حل موقت باشد زيرا مسئله 
برگزيت، مسئله اي نيس��ت كه به راحتي بتوان آن را ناديده گرفت چرا كه 
به همان نسبت كه فضاي سياسي در سطوح باال را درگير كرده، در سطح 
پايين و ميانه اجتماعي نيز شكاف هايي را ايجاد كرده كه بازتابي از همان 
شكاف سياسي – اجتماعي كل اروپاست. از اين منظر مي تواند نشانه اي از 
فروپاشي اتحاديه اروپا هم باش��د، به خصوص كه دونالد ترامپ هم به آن 
چشم دوخته اس��ت. غافل از اينكه خود زير نظر ريزبينانه چين، روسيه و 
ديگر رقبا قرار گرفته است تا بحران غرب نتواند از اين بحران آخر جان سالم 
به در ببرد، مخصوصاً كه امانوئل ماكرون، رئيس جمهور فرانسه در نشست 
گروه7، اين گفته امانوئل والرشتاين، نظريه پرداز مطرح نظام جهاني را كه 
سه روز پيش درگذشت، بازگو كرد؛ »غرب در حال از دست دادن هژموني 

خود در جهان است.«
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تالش مجدد كنگره
 عليه جنايات سعودي در يمن 

به رغم حمايت هاي همه جانب�ه دونالد ترام�پ از جنايات ائتالف 
عربي در کش�تار مردم يمن، تعدادي از قانونگ�ذاران هر دو حزب 
جمهوريخواه و دموک�رات بار ديگر به منظ�ور توقف حمايت هاي 
واشنگتن از ائتالف متجاوز س�عودي در يمن، تالشي تازه را براي 
افزودن يك متمم ب�ه اليحه بودجه دفاعي امري�كا آغاز کرده اند. 
در شرايطي كه دولت امريكا همچنان به فروش سالح هاي پيشرفته به 
عربستان سعودي و امارات براي پيروزي در جنگ يمن ادامه مي دهد 
اما تعدادي از نمايندگان جمهوريخواه و قانونگذاران دموكرات مجالس 
سنا و نمايندگان امريكا تالشي تازه را براي متوقف كردن حمايت هاي 
واش��نگتن از رياض در جنگ يم��ن كليد زده اند. به گ��زارش روزنامه 
»واش��نگتن پس��ت« هدف اين قانونگذاران، ممنوع ك��ردن حمايت 
لجستيكي امريكا از حمالت هوايي ائتالف س��عودي از طريق افزودن 
يك متمم به اليحه ساالنه بودجه دفاعي است؛ اقدامي كه آنها اميدوارند 
با منع ارس��ال قطعات يدكي هواپيماها كه عربس��تان سعودي به آنها 
براي هواپيماهايش نياز دارد عماًل سبب زمينگير شدن كارزار حمالت 
هوايي به يمن ش��ود. طرح قانونگذاران همچنين بخش هاي خاصي از 
تبادل اطالعاتي بين امريكا و عربس��تان سعودي را هم محدود خواهد 
كرد.« به گزارش روزنامه نيويورك تايمز، اين متمم را در ابتدا »رو خانا« 
عضو دموكرات مجلس نمايندگان امريكا از ايالت كاليفرنيا ارائه داد و 
متمم پيشنهادي او در نسخه تصويب ش��ده اليحه بودجه در مجلس 
نمايندگان كه اكثريت آن در دست دموكرات هاست رأي آورده است 
و حاال تعدادي از قانونگذاران هر دو حزب دموكرات و جمهوريخواه در 
حال فشار بر اعضاي سنا به منظور تصويب اين متمم در مجلس سنا و 
حذف نكردن اين متمم هستند. چهره هاي شناخته  شده اي در كنگره 
امريكا از هر دو حزب، حامي اين متمم هستند و آنها به همين منظور 
نامه اي خطاب به اعضاي ارش��د دموكرات و جمهوريخواه كميته هاي 
امور مسلح مجلسين كنگره نوشته اند. در اين نامه آمده است: »با لحاظ 
كردن اين متمم از اين موضوع اطمينان حاصل خواهد شد كه مردان و  
زنان يونيفورم پوش ارتش امريكا در جنگي كه كنگره هرگز مجوز آن را 

صادر نكرده، مشاركت نمي كنند.« 
تالش مجدد كنگ��ره براي كاهش حمايت ه��اي اطالعاتي و نظامي از 
عربستان سعودي در جنگ يمن، در حالي اس��ت كه ترامپ چند ماه 
پيش مصوبه ضد س��عودي مجلس نمايندگان را وتو كرد و مدعي شد 
عربستان سعودي بزرگ ترين متحد واش��نگتن در خاورميانه است و 
دولت امريكا بايد از سعودي ها حمايت كند. امريكا در پنج سال گذشته 
با فروش تسليحات پيشرفته به عربستان و امارات در جنايات سعودي ها 

در كشتار مردم بي گناه يمن شريك است. 

نصراهلل: خط قرمز اسرائيل را شكستيم
دبي�رکل ح�زب اهلل لبن�ان درب�اره حمل�ه موش�كي مقاوم�ت 
به صهيونيس�ت ها با بي�ان اينكه اين پاس�خ در مرزه�اي اراضي 
اشغالي 1948 صورت گرفته است، تأکيد کرد: »حمله به مرزهاي 
1948 از خطوط قرمز دش�من بود که با عملي�ات ديروز حزب اهلل، 
بزرگ ترين خط قرمز اس�رائيل در دهه هاي اخير شكس�ته ش�د 
اما مقامات تل آوي�و روايت اين حمل�ه را وارونه جل�وه داده اند.« 
سيدحس��ن نصراهلل دبيركل حزب اهلل لبنان دوشنبه شب درباره عمليات 
مقاومت عليه تجاوزهاي رژيم صهيونيستي گفت: »ما آشكارا اعالم كرديم 
پاسخ حمالت دشمن را مي دهيم و به دشمن گفتيم كه منتظر ما باشد و اين 
يكي از مولفه هاي قدرت مقاومت است.« دبيركل حزب اهلل لبنان تأكيد كرد: 
»اين حق ماست از سرزمين خود دفاع كنيم و پهپادهاي رژيم صهيونيستي 
در آسمان لبنان را هدف قرار دهيم و اين چيزي است كه ما آن را عماًل در 
ميدان ثابت كرده ايم.« سيدحسن نصراهلل افزود:  » شهرك نشينان اسرائيلي 
مي ترسيدند از اينكه خود را نشان دهند و در خانه هايشان ماندند. ديگر هيچ 
سامانه گنبد آهنيني باقي نماند كه به شمال سرزمين هاي اشغالي انتقال 
نيافته باش��د.« وي تصريح كرد: »مقاومت در روز روشن عمليات خود را 
انجام داد چون ما قباًل گفته بوديم كه اين عمليات در شب صورت نخواهد 
گرفت. مقاومت در حالي عمليات خود را انجام داد كه پهپادهاي دشمن 
در آسمان بودند، عمداً ش��ب را براي عمليات انتخاب نكرديم.« دبيركل 
حزب اهلل تصريح كرد: ما تحميل يك معادله جديد و از بين بردن پيروزي 
جنگ 33روزه سال 2006 را نمي پذيريم و به همين خاطر تصميم گرفتيم 
واكنش نشان دهيم. واكنش ما شامل دو بخش بود كه بخش اول در مرزها با 
فلسطين اشغالي و ديگري مربوط به پهپاد هاست. سيدحسن نصراهلل تأكيد 
كرد كه حزب اهلل عمق اراضي دشمن را هدف قرار داد و اين عمليات با وجود 
تهديدات رژيم صهيونيستي در عمق مشخص سرزمين هاي اشغالي صورت 
گرفت. دبيركل حزب اهلل تأكيد كرد: »همانطوري كه فيلم هاي منتشر شده 
از انهدام خودروي نظامي رژيم صهيونيستي نشان مي دهد، حمله مقاومت 
به عمق خاك رژيم صهيونيستي انجام گرفت. اسرائيل در گذشته از داخل 
مزارع اشغالي »شبعا« مورد تهاجم حزب اهلل قرار مي گرفت، اما اين حمله 
امروز در مرزهاي 1948 كه رژيم صهيونيستي آن را خط قرمز خود مي داند، 
صورت گرفته است.« نصراهلل بار ديگر به صهيونيست ها هشدار داد: »اگر 
در آينده باز هم فكر تجاوز به لبنان يا به مقاومت به سرش��ان بزند، باز هم 
اسرائيلي ها چه در طول مرز با لبنان و چه در عمق سرزمين هاي اشغالي 

فلسطين در معرض هالكت خواهند بود.« 
 پس از انتش��ار فيلم عمليات اخير حزب اهلل عليه صهيونيس��ت ها، منابع 
اين رژيم روايت هاي خود درباره اين حمله را تغيي��ر داده و اذعان كردند 
كه خودروي هدف گرفته ش��ده خالي از سرنشين نبوده است. به گزارش 
هاآرتص، خودروي زرهي اسرائيل از نوع »زئيف« بوده و لحظه اي كه هدف 
قرار گرفت در مسيري حركت مي  كرد كه در فاصله 5/5كيلومتري مرزها 
قرار داشت و اين بدان معناست كه اين خودرو در خطوط مقدم نبوده بلكه 
در منطقه تحت پوشش موش��ك هاي كورنت قرار داشته است. مقامات 
نظامي پس از حمله حزب اهلل گفتند كه چندين موش��ك هدايت ش��ده 
ضدتانك عالوه بر خودروي مذكور به يك پايگاه متعلق به ارتش اسرائيل 
اصابت كرد اما خودرو در زمان اصابت موشك به آن خالي از سرنشين بود. 
درحالي كه ديگر اهداف حزب اهلل خالي بود اما خودروي زرهي كه در اين 
فيلم ديده مي شود اينگونه نبوده و در لحظه اصابت دست كم »دو خمپاره« 

به آن حامل پنج سرباز بود. 

مقاومت پارلمان انگليس
 در برابر دستپخت برگزيتي لندن 

به رغ�م تهديده�اي بوري�س جانس�ون ب�راي دادن رأي مثبت 
نمايندگان پارلمان انگليس به خروج بدون قيد و شرط از اتحاديه 
اروپا اما پارلمان حاضر به عقب نش�يني نيس�ت. تع�داد زيادي از 
نمايندگان اين کش�ور به  منظور جلوگيري از خ�روج بدون توافق 
اين کش�ور از اتحاديه اروپا طرحي را آماده کرده ان�د که قرار بود 
سه شنبه ش�ب مورد بررس�ي قرار گيرد. جانس�ون تهديد کرده 
چنانچه نمايندگان قصد اخالل در برنامه هاي دولت براي برگزيت 
داشته باشند، روز 14 اکتبر انتخابات زودهنگام برگزار خواهد کرد. 
دركمتر از دو ماه تا خ��روج انگليس از اتحاديه اروپا موس��وم به برگزيت، 
بوريس جانسون در اين مسير با چالش هاي سياسي بزرگي مواجه است. به 
گزارش خبرگزاري اسپوتنيك، پارلمان انگليس با وجود هشدار جانسون 
در خصوص برگزاري انتخابات زودهنگام، قصد دارد اليحه اي را بررسي كند 
كه از اقدام بوريس جانسون براي خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا در 31 
اكتبر جلوگيري مي كند. گروهي از هم حزبي هاي جانسون اعالم كردند كه 
به طرح پارلمان رأي مثبت مي دهند.  اين طرح جانسون را ملزم مي كند 
كه يا با اتحاديه اروپا در مورد نحوه خروج به توافقي مدون برسد يا بار ديگر 
ضرب االجل خروج را به تعويق بيندازد. اين درحالي است كه نخست وزير 
انگليس روز دوشنبه در موضع گيري توأم با نرمش كه حاكي از تالش براي 
جلب افكار عمومي به منظور همراهي با ديدگاه مورد نظر وي بود، با بيان 
اينكه شانس توافق اين كشور با اتحاديه اروپا بر سر برگزيت افزايش يافته 
است، گفت كه او خواستار برگزاري انتخابات زودهنگام نيست. پيش از اين 
در پي برگزاري جلسه اي با حضور جانسون و اعضاي كابينه گمانه زني هايي 
مطرح شده بود مبني بر اينكه ممكن است نخست وزير فراخوان برگزاري 
انتخابات زودهنگام بدهد. جانسون در عين حال تأكيد كرده است كه تحت 
هيچ شرايطي از اتحاديه اروپا درخواس��ت نخواهد كرد برگزيت با تأخير 

اجرايي شود. 
به رغم تالش هاي پارلمان انگليس براي جلوگيري از خروج بدون توافق 
با اتحاديه اروپ��ا، اما مقامات لندن همچنان اص��رار دارند تا طرح خود 
موسوم به برگزيت سخت را كه به گفته ناظران، مشكالت اقتصادي را 
براي اين كشور به همراه خواهد داشت، اجرايي كنند. در همين راستا، 
دومينيك راب، وزير امور خارجه انگليس روز سه شنبه در مصاحبه با 
شبكه خبري »اسكاي نيوز« تأكيد كرد كه زمان برگزيت ديگر به تعويق 
نخواهد افتاد و لندن جزئيات طرح هاي جايگزين را درباره مرز ايرلند، به 
اتحاديه اروپا ارائه داده است. راب درباره تالش هاي پشت  پرده شماري 
از نمايندگان حزب حاكم انگليس عليه طرح خ��روج از اتحاديه اروپا 
هم گفت: تنها چي��زي كه ما را عقب نگه داش��ته، جلوگيري از اجراي 
توافق برگزيت و حركت كشور رو به جلو است. وي همچنين گفت كه 
اروپايي ها نظر مثبتي به طرح بازبيني شده لندن براي خروج از اتحاديه 
اروپا دارند و تأكيد كرد كه دول��ت تأخيري در اجراي برگزيت نخواهد 
داشت. راب كه پيكان انتقاد را به سمت نمايندگان پارلمان هدف گرفته 
بود گفت كه نمايندگان دورو اينط��ور به اتحاديه اروپا القا مي كنند كه 

امكان دارد خروج لندن از اتحاديه اروپا به تعويق بيفتد. 
 پيامدهاي برگزيت چه خواهد بود

روزنامه آلماني »ولت« به پيامدهاي اجتماعي نزديك شدن به زمان اجرا 
شدن برگزيت پرداخت و نوشت كه با نزديك ش��دن زمان اجرايي شدن 
خروج انگليس از اتحاديه اروپا، نگراني ها از آينده مبهم اقتصادي در ميان 
مردم اين كشور بيش از پيش خود را نشان مي دهد.  گزارش هاي ميداني 
نشان مي دهد تهيه و ذخيره مواد غذايي الزم و دارو به يكي از دغدغه هاي 
اصلي مردم انگليس تبديل شده است و مردم اين كشور از دولت مي خواهند 
تا هر چه بيشتر از آنها حمايت كند. چندي پيش روزنامه انگليسي »ساندي 
تايمز« به سندي محرمانه اشاره كرده بود كه پيامدهاي خروج بدون توافق 
اين كشور را از اتحاديه اروپا تش��ريح مي كرد. به اين ترتيب، كاهش قابل 
توجهي در ذخاير انواع مواد غذايي تازه رخ خواهد داد، ضمن اينكه كمبود 
سوخت مي تواند به بروز ترافيك سنگين منتهي شود. همچنين مشكل در 

تأمين ذخاير دارويي هم تاثير منفي خواهد داشت. 

انفجار در کابل بيش از 135کشته و زخمي بر جاي گذاشت

صلح مرگبار امريكا با طالبان

رضاحجت

 امريكا در شرف صلح 

علي قنادي
  گزارش  یک

ب�ا طالبان اس�ت و 
آنط�ور ک�ه زلماي 
خليلزاد نماينده امريكا در امور صلح گفته، نهايي 
شدن آن منتظر تأييد ترامپ اس�ت. ظاهراً اين 
توافق قيمت زيادي براي افغان ها دارد. طالبان بعد 
از چند حمله خونين به افغان ها در طول مذاکرات، 
دوش�نبه ش�ب هم يك تراکت�ور ممل�و از مواد 
منفج�ره را در کابل منفج�ر کرد ک�ه در اثر آن 

دست کم 135نفر کشته و زخمي شدند. 
انفجار در نزديكي ديوار جنوبي كمپ »گرين وليج« 
)دهكده س��بز( كابل، محل اس��تقرار موسسات و 
نهادهاي بين المللي در شرق كابل رخ داد كه در اثر 
آن 16غيرنظامي و كاركنان كمپ كشته و 119نفر 
ديگر زخمي شده اند. به دنبال اين انفجار البته انفجار 
ديگري با شدت كمتر در همين منطقه رخ داد. وزارت 
داخله افغانستان اعالم كرده كه انفجار در دهكده سبز 
كابل باعث آتش گرفتن يك پمپ بنزين در نزديكي 
گرين وليج ش��ده و آتش سوزي گس��ترده اي به راه 
افتاده ولي وزارت داخله افغانستان گفته كه نيروهاي 
پليس توانسته اند با حضور در محل، حدود 400تن 
از اتباع خارجي مستقر در گرين وليج را نجات داده 
و به محل امن منتقل كنند. منابع مي گويند شدت 
انفجار به حدي بود كه صداي آن در تمام شهر كابل 

ش��نيده ش��د و مناطق نزديك به محل انفجار را تا 
چندين كيلومتر دورتر لرزان��د. »ذبيح اهلل مجاهد« 
سخنگوي طالبان مسئوليت انفجار كابل را به عهده 
گرفته و گفته كه هدف آن نيروهاي خارجي بود ه اند 
ولي منابع مربوط به دولت افغانستان مي گويند در 
اين انفجار هم مثل هميش��ه، قرباني اصلي، مردم 
افغانستان و ساكنان بي دفاع محلي بوده اند. همزمان 
با اين انفجار، در قندهار هم دو تروريست انتحاري 
تالش كردند يك مراسم عروسي را هدف قرار دهند 
و همزمان در قندوز و بغالن و بل��خ نيز رويدادهاي 
مرگبار امنيتي با محوريت طالبان ادامه دارد. در بلخ، 
درگيري ميان طالبان و نظاميان افغان از دوش��نبه 
شب با حمله س��نگين طالبان آغاز ش��د و تا لحظه 
تنظيم اين خبر در عصر ديروز، منابع افغان از تداوم 
آن خبر دادند. طالبان همچنين ديروز در بيانيه اي 
اعالم كرد كه يك پهپ��اد امريكايي را در واليت غور 

افغانستان ساقط كرده است. 
 8هزارو600 امريكايي مي مانند

در همان دقايقي كه انفجار در دهكده س��بز كابل 
اتف��اق افتاد، زلم��اي خليلزاد نماين��ده امريكا در 
افغانس��تان در حال گفت و گو با شبكه طلوع نيوز 
افغانس��تان درباره صلح با امريكا بود؛ صلحي كه او 
مي گويد حاال ديگر فقط مهر تأيي��د ترامپ براي 
به جريان افتادن آن باقي مانده اس��ت. خليلزاد به 

طلوع نيوز گفته كه هيئ��ت امريكايي با طالبان در 
اصول به توافق نهايي رسيده اند ولي اين توافقنامه 
براي اجرايي ش��دن بايد از س��وي دونالد ترامپ، 
رئيس جمهوري امريكا هم تأييد شود. خليلزاد گفته 
كه اگر شرايط مطابق توافقنامه پيش برود، امريكا 
ظرف 135روز »پنج پايگاه« خود را در افغانستان در 
چند مرحله ترك خواهد كرد. در حال حاضر امريكا 
14هزار نيرو در افغانستان دارد كه به گفته خليلزاد 
در گفت و گويي جداگانه با روزنامه نيويورك تايمز 
شمار نيروهاي امريكايي كه در اين 135روز اين پنج 
پايگاه را ترك خواهندكرد، 5هزارو400 سرباز است 
كه با اين احتس��اب، 8هزارو600 نيروي امريكايي 
به رغم توافق در پايگاه ه��اي امريكا خواهند ماند. 
خليلزاد در مصاحبه خود با طلوع نيوز افغانستان، 
روي كار آمدن نظام امارت اسالمي در افغانستان را 
براي امريكا خط قرمز خوانده و گفته است: ما تنها 
طرفدار حكومتي خواهيم بود كه مطابق مذاكره و 
گفتمان به وجود مي آيد. او همچنين به راديو آزادي 
گفته اس��ت: »طالبان مي خواهند كه ن��ام امارت 
اسالمي را ذكر كنند، اما اگر آن را ذكر كنند، ما اين 
گروه را به حيث طالبان مي شناسيم و به حيث يك 
دولت به گونه رسمي نمي شناسيم. در آن روز يك 
اعالميه مشترك هم آماده مي شود كه ما افغانستان 
را به حيث حكومت مشروع مي شناسيم.« خليلزاد 

گفته كه با طالبان درباره چهار نكته »در اصول« به 
توافق رسيده كه اين چهار مورد به گفته خليلزاد به 
اين شرح است: »نخست در مورد مسئله تروريسم 
كه از مناطق تحت كنترل طالب��ان نبايد خطري 
متوجه امريكا و همكارانش ش��ود. ديگر مس��ئله 
كم ش��دن و بيرون ش��دن نيروهاي »امريكايي از 
افغانستان« وابسته به ش��رايط است. سوم مسئله 
مذاكرات بين االفغاني و چه��ارم آتش بس دائمي 

است.«
  انتخابات؛ قرباني صلح با طالبان

نماينده ويژه امريكا براي صلح افغانستان پس از پايان 
نهمين دور گفت وگو با طالب��ان در دوحه قطر براي 
متقاعد كردن مقام هاي افغان درب��اره توافق صلح 
وارد كابل شده است. مفاد اين توافقنامه فاش نشده و 
خليلزاد حتي حاضر نشده نسخه اي از آن را در اختيار 
رهبران حكومت افغانستان از جمله شخص اشرف 
غني قرار دهد زيرا به گفته او بن��ا به داليل امنيتي 
نمي خواهد پيش از امضاي ترامپ، مفاد آن افش��ا 
شود. خليلزاد در گفت وگو با طلوع نيوز در پاسخ به 
اين سؤال كه آيا رهبران حكومت وحدت ملي از اين 
توافقنامه استقبال كرده اند يا نه گفته كه نمي تواند 
در اين مورد نظري بدهد و تأكيد كرده است: »اين 
موافقتنامه آنها )حكومت افغانستان( با طالبان نيست، 
اين موافقتنامه ما )امريكا( است با طالبان... دروازه را 
باز كرديم ب��راي مرحله بعدي )مذاك��رات دولت با 
طالبان(«. خليلزاد گفته كه حاال در يك مرحله انتقال 
از گفت   وگوهاي امريكا ب��ا طالبان به گفت وگوهاي 
بين االفغاني هستيم. مشخص نيست كه موضوعات 
احتمالي گفت وگوي طالبان با دولت چه چيزهايي 
است ولي ظاهراً بحث انتخابات كه تا كمتر از چهار 
هفته آينده برگزار خواهد شد، يكي از آنهاست. در 
حالي كه طالبان با برگزاري انتخابات مخالفت كرده 
گفته مي ش��ود حمالت خونين هفته هاي اخير از 
جمله حمله ديروز به گرين وليج نيز با هدف برهم 
زدن انتخابات انجام شده اس��ت و دولت افغانستان 
همچنان بر برگزاري انتخابات اص��رار دارد. برخي 
منابع معتقدند فشارهاي طالبان باعث شده كه امريكا 
هم براي پا گرفتن توافق صلح با طالبان، براي عقب 
انداختن انتخابات بر رهبران افغانستان فشار بياورد. 
هر چند صديق صديقي س��خنگوي رئيس جمهور 
افغانستان در يك نشست خبري گفته كه اطالعاتي 
كه درباره تالش امريكا براي جلوگيري از برگزاري 
انتخابات رياست جمهوري به راديو آزادي درز كرده 
حقيقت ندارد ولي به تازگي يك مقام آگاه بين المللي 
به راديو آزادي گفته است كه اياالت متحده امريكا در 
تالش برای جلوگي��ري از برگزاري اين انتخابات در 
مهر ماه است. اين منبع كه خواست نامش فاش نشود 
مي گويد امريكا تالش دارد براي جلوگيري از برگزار 
شدن انتخابات رياست جمهوري افغانستان اجماعي 

را به ميان آورد. 


