
328نماينده از 629نماينده پارلمان انگليس 
بعد از ساعت ها بحث و جدال، به طرح محدود 
شدن اختيارات نخست وزير براي خروج بدون 
توافق از برگزيت رأي مثبت دادند؛ تحولي كه 
باعث ش�د آنچه منتقدان بوريس جانس�ون 
»كودتا عليه پارلمان« خوانده اند، خنثي شود. 
جانس�ون تهديد كرده كه اگر بخش دوم اين 
طرح درباره ضرب االجل خ�روج هم تصويب 
ش�ود، انتخاب�ات زودهن�گام برگزارخواه�د 
ك�رد ت�ا اعض�اي پارلم�ان تغيي�ر كنن�د. 
به گزارش »جوان«، پارلمان انگليس سه شنبه 
تا پاسي از شب )23 به وقت لندن، 2 نيمه شب 
تهران( شاهد جدال منتقدان بوريس جانسون، 
مدافعان و ش��خص نخس��ت وزير بود. بوريس 
جانسون نخس��ت وزير انگليس سه شنبه هفته 
قبل حكم��ي از ملكه انگلي��س دريافت كرد كه 
به او اجازه م��ي داد 35روز پارلم��ان را تعطيل 
كند. جانسون اين حكم را به اميد تعطيل كردن 
پارلمان انجام داد تا از فرصت تعطيلي آن براي 
پيش بردن سياست برگزيتي خود، يعني خروج 
بدون توافق از اتحاديه استفاده كند؛ اقدامي كه 
منتقدان جانسون و نظام سلطنتي، آن را »كودتا 
عليه دموكراسي« تعبير كرده اند. به فاصله يك 
هفته بعد، اعض��اي پارلمان از جانس��ون انتقام 

گرفتند و با ارائه طرح��ي كه 328نفر به آن رأي 
مثبت دادند، مهار برگزيت را از جانس��ون خارج 
كردند. اين طرح به رغم 3۰۱رأي مخالف اعضاي 
پارلمان به تصويب رس��يد كه البته 2۱نماينده 
هم حزبي جانسون نيز به آن رأي مثبت داده اند؛ 
نمايندگاني كه حاال بايد در نوبت اخراج از حزب 
محافظ��ه كار قرار بگيرن��د. عصر دي��روز منابع 
انگليسي گزارش كردند 2۱نماينده حزب حاكم 
محافظه كار كه سه ش��نبه ش��ب در مخالفت با 
بوريس جانسون رأي دادند، با ارسال پيامكي از 
اخراج شدن خود باخبر ش��ده اند. فليپ هاموند 
وزير خزانه داري پيش��ين و وزير خارجه اسبق 
انگليس، روري اس��تيوارت نامزد رهبري حزب 
حاك��م محافظه كار، كنت كالرك 77س��اله كه 
پدر پارلمان لقب گرفته و 49س��ال عضو حزب 
و نماينده آن در پارلمان بود، كواس��ي كواتونگ 
معاون وزير مش��اغل انگليس، نكوالس سامس 
نوه دختري وينستون چرچيل، ديويد گوو وزير 
پيشين دادگستري، گرك كالرك وزير پيشين 
جوام��ع، جاس��تين گرينينگ وزي��ر آموزش و 
پرورش، دومنيگ گريو دادس��تان كل س��ابق، 
اليستر برت معاون وزير خارجه سابق و سام گيماه 
وزير پيشين آموزش و پرورش جزو اخراج شدگان 

از حزب محافظه كار اعالم شده اند. 

 تداوم جدال
طرحي كه اين 328 نماينده ب��ه آن رأي داده اند، 
از خروج بدون تواف��ق جانس��ون از اتحاديه اروپا 
جلوگيري می كند و خواستار يك مهلت سه ماهه 
براي دستيابي به توافق مي شود. جرمي كوربين، 
رهبر حزب كارگر، دولت انگليس را به نداش��تن 
برنامه و از دست دادن پايگاه اخالقي متهم و اعالم 
كرد اين دولت، اكثريت مجلس را از دس��ت داده 
است. جلسه سه شنبه ش��ب بر سر تعيين دستور 
كارجلسه روز چهارشنبه انجام شد؛ موضوعي كه 
رأي 328نماينده از جمله 2۱نماينده شورش��ي 
حزب محافظه كار را به دنبال داشت. اين به معني 
در دست گرفتن كنترل بحث در مورد برگزيت و 
به تعبير برخي ديگر، خارج شدن كنترل اكثريت 
پارلمان از دست جانسون است. جانسون كه پيش 
از اين تهدي��د كرده بود در ص��ورت رأي پارلمان، 
انتخابات زودهنگام برگزار خواهد كرد، ديروز عصر 
هم پيشنهاد برگزاري انتخابات زودهنگام را براي 
تاريخ ۱5اكتبر )23مهر( مطرح كرد. او بر تاريخ 3۱ 
اكتبر 2۰۱9)9 آبان 98( ب��راي خروج از اتحاديه 
اروپا مصر اس��ت و حاال كه طرح تعطيلي پارلمان 
بي معنا ش��ده، قصد دارد با تغيير اعضاي پارلمان، 
طرح خ��ود را عملي كند. به گزارش بي بي س��ي، 
بوريس جانس��ون در جلس��ه عصر ديروز پارلمان 

اعالم كرد ك��ه او تأخير ديگري را ب��راي برگزيت 
نخواهد پذيرفت. جانسون گفت: »اين دولت اين 
كش��ور را در تاريخ 3۱ اكتبر از اتحاديه اروپا خارج 
مي كند و تنها يك چيز بر سر راه ما قرار دارد و آن 
»اليحه تسليم« است كه در حال حاضر توسط رهبر 
مخالفان مورد پيشنهاد قرار گرفته است.« نشست 
ديروز پارلمان انگليس هم ش��اهد جدال جرمي 
كوربين رهبر حزب كارگر و بوريس جانسون بود. 
كوربين با اشاره به پيش بيني هاي انجام شد درباره 
فضاي بعد از خروج از اتحاديه اروپا گفت: جانسون 
از پاسخ دادن به سؤاالت در ارتباط با تهيه و تدارك 
مواد غذايي پس از برگزيت خودداري مي كند. وي 
گفت: دولت در حال صرف ۱۰۰ميليون پوند براي 
يك كمپين تبليغاتي اس��ت، اما از پاسخ دادن به 
حقايق خودداري مي كند. وي افزود: دولت از ارائه 
ارقام مرتبط با فقر در انگليس خودداري مي كند.  
جانس��ون هم در پاس��خ گفت: فقير ترين افراد در 
انگليس در حال حاضر به لطف روي كار آمدن اين 
دولت محافظه كار در انگليس پول بيشتري به خانه 
مي برند، سپس كوربين گفت: براي مشاهده افراد 
فقير در خيابان ها نيازي نيست زياد از ساختمان 
پارلمان دور ش��ويم. وي افزود: ن��رخ فقر در ميان 
كودكان و همچنين سطح فقر در ميان زندانيان در 

انگليس رو به افزايش است. 

 نماين�دگان طالب�ان و امري�كا مي گويند كه 
ب�ه تواف�ق نهاي�ي صل�ح نزديك ش�ده اند و 
قرار اس�ت به زودي جزئيات آن اعالم ش�ود 
ام�ا دولت افغانس�تان ك�ه در اي�ن مذاكرات 
نقشي ندارد، نس�بت به مفاد آن نگران است. 
س�خنگوي رياس�ت جمه�وري افغانس�تان 
درباره تبع�ات توافق صل�ح دول�ت امريكا با 
گروه طالب�ان اب�راز نگراني كرد و خواس�تار 
توضيح�ات بيش�تری در اين خصوص ش�د. 
كمتر از يك ماه ديگر به برگزاري انتخابات رياست 
جمهوري افغانستان مانده كه توافق نهايي طالبان 
و امريكا، چالش هاي دولت افغانستان را دوچندان 
كرده اس��ت. به گزارش خبرگ��زاري آوا، صديق 
صديقي، سخنگوي رياست جمهوري افغانستان 
ديروز با انتش��ار بيانيه اي در رسانه هاي اجتماعي 
نوش��ت: »مردم افغانس��تان صلح مي خواهند و 

حكومت افغانستان آغازگر فرايند صلح بوده است. 
برگزاري لويه جرگه مش��ورتي صلح، برداش��تن 
ش��رايط براي گفت وگوها و آتش بس پارسال از 
اقدام هاي عملي حكومت افغانس��تان براي آغاز 
مذاكرات صلح بوده است.« صديقي افزود: »دولت 
افغانستان از هرگونه پيش��رفتي در فرايند صلح 
حمايت مي كند كه منجر به تأمي��ن صلح پايدار 
و ختم جن��گ در افغانس��تان گردد، ام��ا نگراني 
اصلي دولت افغانس��تان در تفاهمنام��ه  امريكا با 
طالبان، در اين اس��ت كه از پيامده��ا و خطرات 
ناش��ي از آن چگونه جلوگيري به عمل مي آيد؟« 
سخنگوي رياس��ت جمهوري افغانستان تصريح 
كرد: »همانگونه كه مقام هاي پيشين و سناتورهاي 
امريكايي نگراني هايي از پيامدهاي اين تفاهمنامه  
دارند، دولت افغانستان نيز نگران است، از همين رو، 
ما خواهان توضيح در رابطه به اين سند مي باشيم 

تا خطرات و پيامد هاي ناگ��وار آن را با دقت كامل 
تحليل كرده و جلوی خطرات را بگيريم.« زلمي 
خليلزاد نماينده ويژه دول��ت امريكا در امور صلح 
افغانس��تان در پي پايان دور نه��م گفت وگوها با 
طالبان از روز يك ش��نبه ديدارهايي را با مقامات 
دولت وحدت ملي افغانستان در كابل انجام داده 
اس��ت. خليلزاد روز يك شنبه به ش��بكه خبري 
طلوع نيوز گفت كه واشنگتن در اصول با طالبان 
به توافق رسيده است. وي گفت كه بر اساس اين 
توافق در حدود 5هزار نيروي امريكايي در مرحله 
نخست از پنج پايگاه بيرون خواهند شد. به گزارش 
خبرگزاري اس��پوتنيك، ابراز نگراني سخنگوي 
رياست جمهوري افغانس��تان در حالي است كه 
9 تن از س��فيران و ديپلمات هاي سابق امريكايي 
در امور افغانستان با انتشار بيانيه مشتركي نسبت 
به پيامدهاي توافق امريكا با طالبان و بروز جنگ 

داخلي تمام عيار در افغانستان هشدار دادند. اين 
ديپلمات هاي سابق امريكايي تأكيد كرده اند كه 
»امكانپذير بودن صلح در افغانستان روشن نيست 
به خصوص كه طالبان هيچ بيانيه مش��خصي در 
خصوص ش��روط مورد نظر براي پذيرش راه حل 
صلح آميز با س��اير طرف ه��اي افغانس��تان بيان 
نكرده  است.« ابراز نگراني كابل از توافق طالبان و 
واشنگتن، در حالي است كه روسيه از اين توافقات 
اعالم حمايت كرده است.  در روزهاي اخير اخباري 
منتشر ش��ده اس��ت كه امريكايي ها مي خواهند 
تا انتخابات رياس��ت جمهوری افغانس��تان را كه 
اوايل مهرماه برگزار مي ش��ود به تعويق بيندازند 
تا شرايط براي مشاركت طالبان در انتخابات آتي 
فراهم شود. طالبان هم هشدار داده است كه توافق 
نهايي با امريكا به معناي پايان جنگ با دولت كابل 

نخواهد بود. 
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مهار برگزيت به دست منتقدان دولت انگليس افتاد

پاتك پارلمان به كودتاي جانسون

نگراني كابل از تبعات توافق امريكا و طالبان  

  گزارش  2

  خبر

مذاکره یا قمار؟!
ترامپ امروز در همان نقطه ای است كه اوباما احساس بن بست راهبردی 
برای ادامه فشارهای همه جانبه عليه ايران داشت، تنگناهای ديگر هم 
دامن ترامپ را آنچنان گرفته كه در تمامی اوراق بازی در غرب آس��يا، 
بازنده و در آستانه خسارت های بزرگ و راهبردی است، لذا بايد اين بازی 
باخته را وارونه كرده و با فريبكاری  بر موج ساده انگاری و خدای ناكرده 
قمار تعمدی و انتخاباتی ديپلماسی فاقد عمق راهبردی كه پالس های 
آن از داخل ارسال می شود، س��وار گردد. طمعه ۱5 ميليارد دالری كه 
برای يك ديدار با روحانی در حاشيه نشست ساالنه سازمان ملل طراحی 
ش��ده، در واقع چندان با ش��رايط فعلی فروش نفت برای ايران منافع 
ويژه ای توليد نمی كند و دليلش اين است كه آنچه با داللی ماكرون روی 
ميز مذاكره قرار گرفته و شايد فراتر از برجام فعلی بدان وعده داده شده، 
همان تجارت نفتی فعلی با چين، هند و بقيه مشتريان ناشناس است كه 
با كمی تكان خوردن ديپلماتيك با اوراسيا، امريكای التين، هند و چين 
و بقيه حوزه های بازرگانی و به ويژه پيرامونی، می توان چند برابر آن را 
به دست آورد. اروپا نگران اس��ت كه گام سوم ايران اگر به شكل واقعی 
و جدی برداشته شود، به سرعت به نقطه قبل از برجام، در كارت های 
هس��ته ای نزديك می شود و اين مسئله دارای چش��م اندازی است كه 
اسرائيل و ترامپ را هم كه به جمع بندی ناكارآمدی راهبردی تحريم  ها 
رسيده اند، نگران تر خواهد كرد. امريكا و بقيه شركای اروپايی و عربی 
و صهيونيستی در غرب آس��يا، پروژه  هايی را از يمن تا عراق و سوريه و 
لبنان و فلسطين اشغالی و افغانستان در دست دارند ولی در همگی آنها، 
با ريسك باال و شرايط سقوط و از دس��ت دادن حداقل های فعلی قرار 
گرفته اند. تمامی پرونده های غرب آسيا، كارت های بازی و قدرت ايران 
هستند كه تيم س��لطه جهانی و غربی را با دغدغه جدی رو به رو كرده 

است و برون رفتی پايدار و قابل اتكا نيز برای آن ندارند. 
ظريف تحريم ش��ده تا راه برای مذاكره مس��تقيم ب��ا روحانی هموار و 

خوراك انتخابات ترامپ مهيا  شود. 
اگر ترامپ گزينه ای نظامی در قب��ال ايران ندارد يا حداقل اكنون هيچ 
برنامه ای وجود ندارد و اهداف تحريم ظالمانه و تروريستی آنها هم به 
نتيجه نرسيده و تالش های منطقه ای آنها برای بازيابی قدرت و سلطه و 
موازنه قوا هم در مقابل ايران، فقط هزينه های راهبردی آنها را افزايش 
داده است، مذاكره و احتماالً ديدار با ترامپ برای يك طعمه پنج ماهه 
۱5 ميليارد دالری، بوی انتخاباتی در اس��فند ماه را به مشام می رساند 
و يك هديه انتخاباتی به ترامپ اس��ت تا صادرات نفت��ی فعلی را كه از 

مديريت امريكا خارج است به عنوان مابه ازا به ايران بدهند!
وقتی با عنوان منافع ملی،  پالس مذاكره و ديدار با ترامپ ارسال می شود 
و زمزمه های معامله در منطقه نيز برای تس��هيل اوضاع امريكا و غرب 
و متحدان عرب و صهيونيسم آنها نيز شنيده می شود،  نه تنها نسبتی 
با منافع ملی ايران ندارد، بلكه يك قمار از كيس��ه منافع ملی است، به 
ويژه اينكه در سررس��يد اجرای گام سوم تعديل تعهدات كه ماكرون و 
مذاكرات عراقچی به نتيجه ای نرسيده، نش��انه  هايی از بی رمق كردن 
گام س��وم هم وجود دارد و رويكرد رفتاری، جناح تندرو در كاخ سفيد 
را برای ادامه فشار بيشتر بر ايران ُمصر خواهد كرد چراكه نشانه هايی 
از تزلزل و نه مقاومت را منعكس می كند. يك همت متكی به داخل و 
يك تحرك هدفمند ديپلماتيك با حوزه های تج��اری و نفتی با ديگر 
حوزه های جهانی خارج از اراده سلطه غربی – صهيونيستی و كمی صبر 
استراتژيك واقعی، موجب می شود تا اروپا به اجرای تعهدات اجرا نشده 
و ترامپ به دادن امتيازهای واقعی به ايران، بيشتر نزديك شوند و نيازی 

به قمار و حراج اهرم های ملی و منطقه ای نيز نباشد. 
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  موسوي: 7 خدمه كشتي انگليسي آزاد مي شوند
ايران در ادامه سياست هاي انساندوستانه خود از ناخداي كشتي خواست 
خدمه را اگر امكان دارد پياده كنند و بتوانند به كشورشان بازگردند. به 
گزارش اسپوتنيك، عباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران 
اعالم نمود كه مراحل قضايي و حقوقي بررسي تخلفات كشتي »استنا 
ايمپرو« در حال انجام است. موسوي در ادامه گفت كه ناخداي كشتي 
تصميم گرفت تمهيدات براي پياده كردن هفت نفر از خدمه شامل اتباع 
هندي با تشخيص خودش كه لطمه اي به كارشان نخورد انجام شود. اين 
افراد به زودي مي توانند كشور را ترك كنند. ما با خدمه كشتي و ناخداي 
كشتي مشكلي نداريم، اين تخلف را خود كشتي انجام داده است. پيش 
از اين، آقاي محمد راستاد معاون وزير راه و شهرسازي ايران در خصوص 
سرنوشت كشتي انگليسي گفت: مرجع قضايي كه دادگاه بندرعباس 

است تكليف نفتكش متخلف انگليسي را تعيين مي كند. 
-----------------------------------------------------
 فشار »اف بي آي« به دانشگاه ها براي جاسوسي از خارجي ها

همزمان با باال گرفتن تنش ميان امريكا و چين و همچنين تالش واشنگتن 
براي فشار به اتباع شماري از كشورهاي خارجي، گزارش هايي منتشر شده 
كه نشان مي دهد نهادهاي امنيتي امريكايي دانشگاه هاي اين كشور را براي 
جاسوسي از دانشجويان خارجي تحت فشار قرار داده است. لي بولينگر 
رئيس دانشگاه »كلمبيا« در ايميلي به دانشجويان خارجي، نوشته است 
كه هرچند تحت فشار اداره فدرال تحقيقات امريكا )اف بي آي( براي پايش 
دانشجويان خارجي است، اما زير بار اين فشار نخواهد رفت. او در اين ايميل 
كه در شبكه هاي اجتماعي منتشر شده و روزنامه »واشنگتن پست« نيز 
صحت آن را تأييد كرده، نوشته است: »اف بي آي دانشگاه و مسئوالن آن 
را تشويق كرده تا پروتكل هايي براي نظارت بر دانشجويان زاده كشورهاي 
خارجي و پژوهش��گران خارجي ايج��اد كرده و به خص��وص روي افراد 
چيني االصل تمركز كند.« بولينگر هرچند تهديد انتقال مخفيانه فناوري 
از امريكا به كشورهاي خارجي را موضوعي جدي و نيازمند توجه توصيف 
كرده، اما نوشته است: »دانشگاه نمي تواند افراد خودش را تحت نظر قرار 

دهد. اين چيزي نيست كه ما هستيم.«
-----------------------------------------------------

  رسوايي نتانياهو در آستانه انتخابات پارلماني
درز فايل هاي صوتي كه بيانگر مداخله مستقيم نتانياهو در حوزه فعاليت 
رسانه هاي رژيم صهيونيستي است، وارد روند رو به فزوني شده؛ بحراني 
كه براي نتانياهو ايجاد شده و در عرصه رسانه به »رسوايي اطالعات درز 
يافته« معروف است. شبكه ۱3 تلويزيون رژيم صهيونيستي، بخش هايي 
از فايل هاي صوتي را پخش و اعالم كرد، اين صداي نتانياهو است كه فرياد 
زده و ايوب قرا، وزير سابق رسانه اسرائيل را تهديد كرده و او را ديوانه خوانده 
است. اين شبكه اعالم كرد، مسائل »وحشتناك ديگري« وجود دارند كه 
نتانياهو در رسانه اسرائيل، به خاطر خود اين افراد به آنها دست مي زند اما 
ايوب قرا ارتباطش با اين اطالعات درز پيدا كرده را تكذيب كرد و گفت، در 

اين رابطه به پليس شكايت مي كند و آماده افشاي اين دروغ است. 
---------------------------------------------------- 

  نخست وزير ايتاليا از كابينه جديد رونمايي مي كند
پس از آنكه حزب ليگ ايتالي��ا خروج از دولت ائتالف��ي را اعالم كرد، 
نخست وزير اين كشور توانست با تش��كيل ائتالفي جديد، از فروپاشي 
دولت و قدرت گرفتن راست گرايان افراطي جلوگيري كند. به نوشته 
خبرگزاري »رويترز«، جوزپه كنته روز چهارشنبه از كابينه جديد دولت 
خود كه از حزب »جنبش 5 ستاره« و حزب چپ گراي »دموكراتيك« 
تشكيل خواهد شد رونمايي مي كند. پيش تر دولت ايتاليا از ائتالف ميان 
حزب »ليگ« و حزب »جنبش 5 س��تاره« تشكيل شده بود. اختالف 
ميان »متئو سالويني« رهبر راست گراي افراطي حزب ليگ و »لوئيجي 
دي مايو« رهبر ميانه رو حزب جنبش 5 ستاره موجب خروج حزب ليگ 

از ائتالف و مواجهه دولت با فروپاشي شد. 

پایگاه  هاي نظامي ارواح
در مرزهاي اسرائيل

رژيم صهيونيس�تي از ترس ادامه عمليات تالفي جويانه حزب اهلل 
لبن�ان، پايگاه هاي مرزي خ�ود را تخليه كرده اس�ت. يك روزنامه 
لبناني به نق�ل از منابع ديپلماتيك از توس�ل رژيم صهيونيس�تي 
براي جلوگيري از پاس�خ هاي بيش�تر حزب اهلل و ارائه تعهداتي در 
همين ارتباط به مسكو از سوي اين رژيم خبر مي دهد. حاال نخست 
وزير اس�رائيل كه تهديدهايش علي�ه حزب اهلل توخال�ي درآمده 
است، مجبور است عوارض افت محبوبيت ناش�ي از قمپزهايش را 
در انتخابات جاري بپردازد، بماند كه به طور كلي تماميت اين رژيم 
از راس�ت و چپش دوباره در آزمايش اراده مقاوم�ت چپ كرده اند. 
به گزارش ش��بكه »روس��يا اليوم« نظاميان رژيم صهيونيستي پايگاه 
»آويويم« واقع در خط مرزي ميان لبنان و فلسطين اشغالي را به كلي ترك 
كرده اند و حتي آنقدر عجله داشته اند كه درهاي اين پايگاه نيز باز است و 

بخشي از مهمات نظاميان صهيونيست نيز جا مانده است. 
بر اس��اس گزارش اين ش��بكه كه در براب��ر دروازه ورودي اي��ن پايگاه 
صهيونيستي تهيه شده است،  »هيچ كس داخل ساختمان نيست. هيچ 
صدايي هم نمي آيد« و »اين نشان مي دهد كه اسرائيل بسيار محتاط است 
و نگران است كه مبادا حزب اهلل يا يك گروه لبناني ديگر، حمله ديگري 
انجام دهد. به اين خاطر است كه در اين پايگاه هيچ نظامي اسرائيلي اي 
حضور ندارد.« در ويدئوي اين شبكه روس��ي مشخص است كه دفاتر و 
برگه هاي نظاميان صهيونيست، خشاب هاي اسلحه ها و چند خودروي 
زرهي در اين پايگاه باقي مانده است، بي آنكه حتي يك نظامي صهيونيست 

در آنجا حضور داشته باشد. 
 تعهد به روس ها

روزنامه لبناني »اللواء« به نق��ل از منابع ديپلماتيك اع��الم كرد، رژيم 
صهيونيستي از رو س ها درخواست كرده با اعمال فشار بر حزب اهلل، اين 
جنبش را مجدداً به قواعد درگيري سابق به ويژه قطعنامه ۱7۰۱ ملزم 
كند.  اين روزنامه لبناني چهارشنبه گزارش كرد: تل آويو به روس ها تعهد 
داده اعضاي حزب اهلل در س��وريه را هدف قرار نده��د و قطعنامه ۱7۰۱ 
را نقض نكند به شرط آنكه حزب اهلل به قواعد درگيري سابق متعهد باشد. 
در همين ارتباط، منابع آگاه همچنين از پيش��نهادهاي دولت »دونالد 
ترام��پ« رئيس جمه��ور امريكا به ح��زب اهلل و دولت لبن��ان از طريق 
ميانجي هاي اروپايي خبر دادند كه شامل تعهدات امريكا براي متعهد 
كردن رژيم صهيونيس��تي به قطعنامه هاي بين الملل��ي و عدم صدور 
تحريم هاي جدي��د امريكايي علي��ه متحدان حزب اهلل ي��ا طرف هاي 
اقتصادي مربوطه است به شرط آنكه حزب اهلل به قواعد درگيري سابق 
به ويژه قطعنامه ۱7۰۱ پايبند باشد و تعهد دهد نيروي هوايي اسرائيل 
را هدف قرار ندهد.  حزب اهلل دهم شهريورماه در يك حمله تالفي جويانه 
از انهدام يك خودروي نظامي صهيونيس��ت ها در ش��مال س��رزمين 
اشغالي و كشته و زخمي شدن سرنشينان آن خبر داد. پس از آنكه رژيم 
صهيونيستي مدعي شد هيچ كدام از نظاميانش در اين عمليات زخمي 

نشده اند حزب اهلل فيلم آن را منتشر كرد. 
 افت محبوبيت و بحران در كابينه

در حالي كه تحركات بنيامين نتانياهو و رقباي او براي حضور در انتخابات 
۱7سپتامبر )2۶شهريور( در فلسطين اشغالي تشديد شده است، كابينه 
بحراني »بنيامين نتانياهو« با كنار رفتن »حائيم كاتص« از وزارت كار و 
امور اجتماعي رژيم صهيونيستي، بحراني تر شده و حاال نتانياهو مجبور 
شده عالوه بر نخست وزيري، مسئوليت چهار وزارتخانه را خودش برعهده 
بگيرد.  به گزارش روزنامه صهيونيستي »جروزالم پُست« وزير كار رژيم 
صهيونيستي ماه گذشته به دليل تمركز بر پرونده هاي موجود عليه او در 
زمينه »فساد و سلب اعتماد عمومي« از منصب خود استعفا كرده بود اما 
روز گذشته به دليل اعالم نشدن جايگزين او به پارلمان رژيم صهيونيستي، 

نتانياهو به عنوان وزير كار اعالم شد. 
با اعالم نتانياهو به عنوان جايگزين وزير مستعفي، او حاال در كابينه اش 
عالوه بر نخست وزير، وزير جنگ، وزير امور »دياسپورا« )يهودي هاي خارج 

از فلسطين اشغالي(، وزير بهداشت و وزير كار اين رژيم هم شده است. 
»حسن حجازي« كارشناس مس��ائل رژيم صهيونيستي در گفت وگو 
با العه��د تأكيد كرد: نظرس��نجي هاي اخير در م��ورد انتخابات كاهش 
چش��مگيری داش��ته و محبوبيت نتانياهو از 43درصد به 39درصد را 
نشان مي دهد. اين بدان معني اس��ت كه وي در هدف قرار دادن مواضع 
مقاومت در سوريه و عراق و همچنين در ارسال پهپادها به الضاحيه به هيچ 

دستاوردي نرسيده است بلكه عواقب آن بر سر خودش خراب شد. 
در حالي كه نتانياهو بر ادام��ه تالش خود براي حفظ رژيم اس��رائيل و 
امنيت دريايي، زميني و هوايي آن تأكيد مي كند، »عودد فورر« يك عضو 
كنست از حزب »اسرائيل خانه ما« در گفت وگو با »يديعوت آحارونوت« 
از وضعيت استحكام امنيتي منطقه ش��مال اراضي اشغالي انتقاد كرد و 
گفت: از زماني كه آويگدور ليبرمن از وزارت دفاع اسرائيل استعفا كرد، 
موضوع ايمن سازي شمال ناديده گرفته شده و نتانياهو مسئول كامل اين 

بي توجهي است. 
در اين زمينه، حجازي تأكيد كرد، مخالفان نتانياهو بر اين باورند كه كاري 
كه او انجام مي دهد يك ماجراجويي بسيار جدي و خطرناك است، همراه 
با سياست سانسور كاملي كه در مقطع اخير به كار گرفته و شامل حمالتي 
به عراق، سوريه و اخيراً لبنان بود. از همين رو مخالفان نتانياهو او را متهم 
كردند كه براي كسب دستاوردهاي سياسي در انتخابات آتي موجوديت 

اسرائيل را در معرض خطر قرار داده است. 

دبيرکل نجباء: امریكایي ها پدافند هوایي 
عراق را از کار انداخته اند

دبي�ركل نَُجب�اء از گروه ه�اي مقاوم�ت ع�راق، امري�كا را 
عامل تضعي�ف سيس�تم پدافن�د هواي�ي ع�راق معرف�ي كرد. 
به گزارش دفتر اطالع رساني نجباء، »شيخ اكرم الكعبي« در گفت وگويي 
امريكا را عامل اصلي همه مش��كالت عراق دانس��ت و اف��زود: حضور 
امريكايي ها با منافع عراق تعارض دارد و ما هركس را كه خواستار ماندن 
آنها در كشور است، به مزدوري متهم مي كنيم. شيخ اكرم الكعبي افزود: 
امريكايي ها سيس��تم پدافند هوايي ع��راق را از كار انداخته و تضعيف 
كرده اند و حزب بارزاني كه سابقه همكاري با صدام در سركوب كردها 
را در كارنامه دارد، مانع تجهيز عراق به سامانه پدافند هوايي شده است. 
محمد الحكيم وزير خارجه عراق نيز در گفت وگو با سومريه نيوز گفت، 
اگر دست داشتن رژيم صهيونيستي در حمله به پايگاه هاي نظامي عراق 
اثبات شود، كشورش از طريق س��ازمان ملل، راه هاي قانوني را اجرايي 
مي كند. وزارت خارجه عراق 2۶ اوت اعالم كرد، اقدامات ديپلماتيك با 
سفرايي از اعضاي شوراي امنيت را ادامه مي دهد تا بر حفظ حاكميت 

ارضي عراق تأكيد كند. 

هادیمحمدی

  گزارش  یک ط�رح پرح�رف و 
حدي�ث »امانوئل 
ماكرون« رئيس جمهور فرانسه براي ميانجيگري 
ميان تهران و واش�نگتن ناكام مان�د و نماينده 
فرانس�ه در امريكا نتوانس�ته مقام ه�اي دولت 
»دونالد ترامپ« رئيس جمهور امريكا را براي وارد 
كردن آن به مرحل�ه اجرا متقاعد كن�د. به اين 
ترتي�ب، از امروز يا ف�ردا پايين آم�دن ايران از 
نردبان تعهدات برجامي س�ه پله اي مي ش�ود. 
»س��يدعباس عراقچ��ي« معاون سياس��ي وزير 
امور خارج��ه ايران كه بعد از ۱۰س��اعت مذاكره 
بر س��ر طرح پيش��نهاد ميانجيگرانه ماكرون به 
اسلوني رفت، ديروز گفت بعيد مي داند كشورهاي 
اروپايي تا قبل از ۱۶شهريور، بتوانند گام مؤثري 
بردارند. همزمان »پرس تي وي« گزارش كرد كه 
فرانسه نتوانسته اياالت متحده را درباره موافقت 
با خط اعتباري ۱5ميليارد دالري براي ايران قانع 
كند. سه شنبه شب برخي منابع غربي و ايراني به 
ش��بكه خبري »رويترز« گفته بودند كه اجرايي 
شدن پيشنهاد فرانسه به ايران، مشروط به اجازه 

امريكاست. 

س��اعاتي بع��د از گ��زارش پرس تي وي ب��ود كه 
»محمدجواد ظري��ف« وزير ام��ور خارجه ايران 
با تكرار مج��دد اينكه »اگر اروپايي ه��ا اقدام الزم 
را براي اجراي تعهداتش��ان قبل از روز پنج شنبه 
انجام ندهند، ايران گام س��وم را برخواهد داشت 
و رئيس جمهور ب��ه زودي جزئيات گام س��وم را 
اعالم خواهد كرد«، تلويحا تأييد كرد كه مذاكرات 
طرفين بي نتيجه مانده است. »ما از روز اول اعالم 
كرديم آمادگي مذاكره را داريم، اما گام هاي خود 
را برمي داريم. اگر مذاكرات به نتيجه برسد، گام ها 
مي توانند متوقف ش��ود، حتي مي تواند به عقب 
برگردد ولي اگر مذاكرات به نتيجه نرس��د، يعني 
اروپايي ها نتوانند تعهداتشان را الاقل در رابطه با 
فروش نفت ايران و بازگشت پول نفت ايران به ايران 
به شكل هاي مختلف اجرا كنند، آن وقت است كه 
ايران گام ها را ادامه مي دهد.  در فاصله دو روز آينده 
گام سوم را برخواهيم داشت و آقاي رئيس جمهور 
امروز اعالم كرد گام سوم گامي است كه تاثيرات 
چشمگيري در برنامه هسته اي ايران دارد و بعد از 

آن هم به مذاكره ادامه خواهيم داد.« 
فرانسه در پي نشست اخير گروه7 بر تالش براي 

ميانجيگري ميان ايران و امريكا تأكيد كرده بود 
و آنطور ك��ه »پرس تي وي« گزارش داده اس��ت، 
»امانوئل ماكرون« رئيس جمهور فرانسه هم براي 
ترتيب دادن ديدار ميان »دونالد ترامپ« و »حسن 
روحاني« رئيس جمهور ايران تالش كرده اما در 
نهايت روز چهارشنبه مش��خص شد كه پاريس 
نتوانسته در اجرايي كردن طرح ياد شده در ايجاد 

يك خط اعتباري موفق شود. 
 امريكا همچنان مانع است

»ژان اي��و لو دري��ان« وزير امور خارجه فرانس��ه 
سه شنبه ش��ب در جمع خبرنگاران گفته بود كه 
رايزني ها به منظور راه ان��دازي اين خط اعتباري 
كه نفت ايران تضميني براي اعتبار آن به ش��مار 
مي رود، ادامه دارد. وزير فرانس��وي در بخش��ي 
از سخنانش ضمن اش��اره به اينكه هنوز مسائل 
زيادي در گفت وگوهاي مي��ان اروپا و ايران باقي 
اس��ت كه بايد حل و فصل ش��ود، گفت��ه بود كه 
پيش فرض اجرايي ش��دن طرح مزب��ور موافقت 
ترامپ با صدور معافيت از تحريم هاي نفت براي 

برخي از مشتري هاي نفت ايران است. 
عراقچي نيز با تأييد تلويحي ادامه اختالفات بين 

طرفين گفته كه تهران در تماس تلفني با ماكرون، 
تأكيد كرده كه اروپا ي��ا بايد از ايران نفت بخرد يا 
معادل فروش نفت را به صورت خط اعتباري كه 
با درآمدهاي نفتي ايران تضمين مي ش��ود و در 
حقيقت به معن��اي پيش فروش نفت اس��ت در 

اختيار ايران قرار دهد. 
وي با تأكيد بر اينكه ايران به هيچ عنوان در ارتباط 
با خطوط قرمزش با كس��ي مذاكره نخواهد كرد، 
گفت: »بعد از دريافت ۱5ميليارد دالر جمهوري 
اسالمي آمادگي گفت وگو با كشورهاي ۱+4را دارد 
اما واقعيت آن است كه هنوز در خصوص دستور 
كار اين گفت وگوها اختالف نظرهاي جدي بين 

طرفين وجود دارد.«
   چرا فرانسه پيشگام شد؟

ايران طبق بيانيه ۱8ارديبهش��ت ش��وراي عالي 
امنيت ملي در ۱2۰روز گذشته، تعهدات خود به 
برجام را گام به گام كاهش داده است. در نخستين 
گام، ايران از س��قف 3۰۰كيلوگرم اورانيوم غني 
ش��ده 3/۶7درصد عبور كرد و در پايان اين گام 
و زمان ورود ب��ه گام دوم )۱۶تير ماه( ايران اعالم 
كرد از اين به بعد سقف غني سازي 3/۶7درصد  را 

رعايت نمي كند. 
در اين دوران بود كه ماكرون پيشقدم شد و طرحي 
ارائه كرد كه به گفت��ه ديپلمات ها به دنبال مجاب 
كردن ترامپ به صدور معافيت هاي تحريمي براي 
بعضي از خري��داران نفت ايران ب��راي مدت زمان 
محدود در ازاي برگزاري مذاكرات است. خبرگزاري 
رويترز از قول منابعي كه نخواسته اند نامي از آنها 
برده شود، نوشته كه فرانسه پيشنهاد افتتاح خط 
اعتباري ۱5ميليارد دالري ب��راي تجارت با ايران 
را تا پايان س��ال ج��اري داده اس��ت. مرحله دوم 
اعطاي ۱۰ميليون دالر در مقابل بازگشت تهران به 
تعهدات توافق هسته اي تا پيش ازهشتم مي  2۰۱9 
)۱8 ارديبهشت( و مرحله سوم شامل مذاكره درباره 
نقش منطقه اي اين كشور خواهد بود. اين ميزان 
اعتبار هر چن��د مي تواند در س��ال آينده تجارت 
دوجانبه اي��ران و اروپا را بهبود بخش��د، اما الزمه 
آن معافيت هاي نفتي امريكاست، به همين دليل 
مقامات ايراني در مذاكره با مقام هاي فرانس��وي 
خواستار آن شده اند كه امريكا امكان فروش روزانه 
7۰۰هزار بشكه نفت را به ايران بدهد. در كنار اين 
طرح، موضوعات ديگري نيز مطرح ش��د از جمله 
اينكه يك ديپلمات فرانس��وي دي��روز به رويترز 
گفت كه پذيرش س��ازوكار اينس��تكس مستلزم 
پذيرش FATF از طرف ايران اس��ت. اين طرح در 
رايزني هاي تلفني متعددي بين ماكرون و »حسن 
روحاني« رئيس جمهور ايران و ديپلمات هاي ايراني 
با طرف فرانسوي مورد مذاكره قرار گرفت و در يكي 
از آخري��ن اقدامات در اين راس��تا، »برونو لومير« 
وزير دارايي فرانسه روز سه ش��نبه در واشنگتن با 
»استيون منوشين« وزير خزانه داري امريكا ديدار 
كرد و از واشنگتن خواست تا با صدور معافيت هاي 
تحريمي براي شركت هايي در چين، هند و ژاپن 

براي خريد نفت موافقت كند. 

ختم  ميانجی
داللی فرانسه برای نجات برجام بی فرجام ماند


