
ترام�پ و طالب�ان چن�د روز بع�د از شکس�ت 
مذاک�رات، همچن�ان ب�رای همدیگ�ر خ�ط و 
نش�ان می کش�ند. رئیس جمهور امری�کا گفته 
که طالبان با کش�تن 12نفر از جمله یک س�رباز 
امریکایی اشتباه بزرگی مرتکب شده و ضربات 
س�ختی دریافت خواهد کرد. طالب�ان هم گفته 
که الزم باشد 100 س�ال دیگر هم با امریکایی     ها 
می جنگد. طالبان پ�ا از واکنش زبانی هم جلوتر 
گذاشته و بعد از س�فر به روس�یه و چین، گفته 
که به ته�ران خواهد آمد ت�ا » حمایت      هایی را از 
جانب این کش�ور     ها به نفع خود به دست آورد.«

به گزارش »جوان«، عباس استانکزی، مذاکره کننده 
ارشد طالبان که بالفاصله بعد از شکست مذاکرات با 
امریکا به مسکو سفر کرده در گفت وگو با راشاتودی 
گفته که »طالب��ان بعد از متوقف ش��دن مذاکرات 
با امریکا آماده ش��ده تا برای ۱۰۰ سال دیگر با این 
جنگ تحمیل ش��ده، مبارزه کند«. اس��تانکزی در 
اظهاراتی که نشان دهنده شدت خشم طالبان از پا 
پس کشیدن ترامپ از »توافق آماده امضا« با این گروه 
است، از رئیس جمهور امریکا خواسته که در تصمیم 
خودش تجدیدنظر کند:» امیدواریم که ترامپ درباره 
تصمیمش مجدداً فکر کند و به آنجایی برگردد که ما 
بودیم .« وی تأکید کرده است: »موضع ما این است 
که هیچ راه حلی برای این درگیری      ها به جز مذاکرات 
و مسئله صلح وجود ندارد.«  به گفته مذاکره کننده 
طالبان، » روند یک ساله صلح در افغانستان از سوی 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا و درست چند روز 
پیش از آنکه توافق رس��می امضا شود، متوقف شد. 
پیش نویس این توافق از سوی دو طرف مطرح شده 
بود.«  او هرچند معتقد است که تصمیم امریکا درباره 
توقف مذاکرات صلح »قطعی نبوده « و به همین خاطر 
گفته که طالبان همچنان به مذاکرات پایبند است 

ولی تهدید کرده که اگر امریکا به مذاکرات برنگردد، 
طالبان مجدداً و البته با شدت بیشتری حمالت خود 
را تشدید خواهد کرد:» اگر آنها می توانند یک هزار 
تن از ما را بکشند، چرا ما یک یا دو نفر از آنها را از پا در 
نیاوریم؟ این حق ماست.«  هرچند مایک پمپئو، وزیر 
امور خارجه امریکا، ازسرگیری مذاکره با طالبان را رد 
نکرده ولی به نظر می رسد ترامپ، شخصاً خودش را 
برای توقف مذاکرات آماده کرده تا جایی که دیروز 
در توئیتی، مذاکرات صلح بین امری��کا و طالبان را 
خاتمه یافته خواند و نوشت که نیروهای امریکایی 
مس��تقر در افغانس��تان به صورت قابل مالحظه ای 
حمالت را  علیه دهش��ت افکنان افزای��ش داده اند. 
رئیس جمهور امریکا نوش��ته که آنها )طالبان( »با 
کشتن ۱2 نفر از جمله یک سرباز امریکایی اشتباه 
بزرگی مرتکب شدند و ضربات س��ختی را دریافت 

خواهند کرد.«  ترامپ می گوید :»طالبان  هیچ  وقت 
این گونه شدید سرکوب نش��ده بود که اکنون شده  
است« و تأکید کرده است: » کشتن ۱2 تن به شمول 
یک سرباز امریکایی فکر خوبی نبود. راه های بهتری 
برای مذاکره وجود دارد. طالبان می داند که  اشتباهی 
بزرگ انجام داده اس��ت و اکنون نمی داند که آن را 

چگونه جبران کند.«
 حمله امریکا، دیپلماسی طالبان

تقریباً همزمان ب��ا توئیت ترامپ ب��ود که نظامیان 
افغان به رهبری نیروهای امریکایی دو فرمانده ارشد 
طالبان و دست کم ۳۸ شبه نظامی این گروه را طی 
حمالت هوایی کش��تند. یک مقام ارشد امنیتی در 
کابل گفته که این عملیات      ها که شامگاه  شنبه روی 
داد، با هدف مقابله با حمالت برنامه ریزی شده طالبان 
علیه نیروهای افغان صورت گرفت��ه و تأکید کرده 

که تنش      ها در پی شکس��ت مذاکرات میان طالبان 
و امریکا بار دیگ��ر افزایش خواه��د یافت. پیش تر، 
ژنرال »تاد والت��رز« فرمانده نیروه��ای امریکایی و 
ناتو در اروپا نیز روز       شنبه گفته بود که انتظار می رود 
در روزه��ای منتهی به برگزاری انتخابات ریاس��ت 
جمهوری افغانستان وضعیت امنیتی در این کشور 
وخیم تر شود و خشونت      ها نیز افزایش یابد. طالبان 
تاکن��ون اظهارنظری نک��رده که نش��ان دهد برای 
تش��دید فضای رویارویی با امری��کا تصمیم قطعی 
گرفته، ولی در تصمیمي متفاوت دست کم تالش های 
دیپلماتیک خود را مقابل امریکایی     ها تشدید کرده 
است. هیئتی از دفتر قطر طالبان از جمعه به مسکو 
رفته تا با مقام های روس درب��اره روند صلح مذاکره 
کند. سرپرستی هیئت طالبان در سفر به مسکو بر 
عهده ش��یرمحمد عباس اس��تانکزی است، کسی 
ک��ه ۱۰ دور در قطر ب��ا امریکایی     ه��ا مذاکره کرده 
اس��ت. طالبان پس از جمع بندی س��فر مس��کوی 
خود، به چین نیز سفر خواهد کرد و آنگونه که منابع 
غیررسمی افغان می گویند، در س��فر بعدی راهی 
تهران خواهد شد. هر سه س��فر در فضای شکست 
مذاکرات با امریکا انجام می شود و آنگونه که منابع 
طالبان می گویند، هدف آن است که رهبران منطقه 
را در جریان شکس��ت مذاکرات با امریکا قرار دهد. 
مقامات طالبان در همین زمینه گفته اند هیئت قطر 
به چین، ایران و جمهوری های آسیای مرکزی سفر 
خواهند کرد تا حمایت      هایی را از جانب این کشور     ها 
به نفع خود به دست آوردند. یک مقام طالبان در قطر 
گفت: »هدف از این دیدارها، مطلع کردن رهبران این 
کشور     ها از تحوالت مذاکرات صلح و تصمیم ترامپ 
است، مبنی بر پایان دادن به روند صلح در زمانی که 
به نظر می رس��ید اختالفات حل شده و توافق برای 

امضا آماده بود.«
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تشدید رویارویی چند روز بعد از شکست مذاکرات

ترامپ طالبان را به تهران فرستاد!

  گزارش  2

»نانت« قلب چهل و چهارمین 
» شنبه اعتراض « در فرانسه

شهر »نانت« در غرب فرانسه کانون ناآرامی های چهل و چهارمین     
ش�نبه اعتراض در فرانس�ه بود. نیروه�ای پلیس فرانس�ه اعالم 
کرده اند، شمار معترضان موسوم به »جلیقه   زردها« که در تظاهرات 
روز     شنبه شرکت داشتند، حدود هزار و 800 نفر برآورد شده است. 
شدت درگیری های عصر     شنبه به حدی بود که تعداد زیادی زخمی 
برجای گذاشت و پلیس دستگیری 35 نفر از مخالفان سیاست های 
دول�ت »امانوئل ماک�رون« رئیس جمه�ور فرانس�ه را تأیید کرد. 
به گزارش »جوان«، ترتیب دهندگان اعتراضات ش��نبه، نانت را مرکز 
اعتراضات نامیده و خواستار »گردهمایی ملی « شده بودند. پلیس در 
آغاز این اعتراضات ۱۸ نفر را دستگیر کرد. ناآرامی های چهل وچهارمین 
    شنبه اعتراض، بیش از پیش علیه خش��ونت پلیس برگزار شد. مرگ 
جوانی 24 س��اله که با وجود حضور پلیس در اواخر م��اه ژوئن در این 
شهر مفقود شده بود و اندکی بعد جس��د وی پیدا شد، خشم مردم را 
برانگیخته بود. این موضوع در داخل فرانسه به ماجرایی سیاسی تبدیل 
شده و »کریستف کاستانر« وزیر کشور فرانس��ه به شدت تحت فشار 
است.  گروهی از معترضان که لباس س��یاه به تن داشتند، پنجره    ها را 
شکستند و سطل های زباله را به آتش کشیدند. نیروهای پلیس برای 
متفرق کردن معترضان از گاز اشک اور استفاده کردند. سه افسر پلیس و 
دو ژاندارم نیز در درگیری با معترضان زخمی شدند.  »تولوز«، »نانسی«، 
»لیون « و پاریس « دیگر شهرهای فرانسه نیز عرصه اعتراضات بودند. 
این اعتراضات در شرایطی برگزار شد که روز جمعه هم بخش حمل ونقل 

عمومی در پاریس اعتصاب کرده بود. 
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 حمایت اکثر اروپایی    ها از تالش برای حفظ برجام
براساس نظرسنجی یک اندیشکده در اروپا، اکثریت شرکت کنندگان از 
۱4 کشور اروپایی از تالش     ها برای حفظ توافق هسته ای حمایت کرده اند. 
در نظرس��نجی اندیشکده ش��ورای اروپایی روابط خارجی، پرسش     هایی 
درباره مسائل مختلف در زمینه سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح شد 
که یکی از آنها در خصوص برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( است. در 
بخشی از نتایج این نظرسنجی آمده است:»بررسی شورای اروپایی روابط 
خارجی نش��ان می دهد که با وجود اختالف نظر جدی میان دولت های 
اروپایی بر سر مسائل مختلف منطقه، حمایت عمومی قوی از تالش های 
اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته ای با ایران، وجود دارد.«  بر اساس این 
نظرسنجی، در همه ۱4 کشور، اکثریت شرکت کنندگان از تالش     ها برای 
حفظ برجام حمایت کرده اند. اتریش با ۶۷درصد، اس��پانیا با ۶2 درصد، 
لهستان با ۶۰درصد، مجارستان با ۶۰درصد، جمهوری چک با ۵۸درصد، 
ایتالیا با ۵۷درصد و رومانی با ۵۶درصد در رده های نخست این نظرسنجی 
از منظر حمایت از توافق هس��ته ای قرار دارند. فرانسه تنها کشوری است 
که میزان حمایت از برجام در آن کمتر از ۵۰ درصد است. در نظرسنجی 
صورت گرفته در این کشور، 4۷درصد از تالش برای حفظ برجام حمایت 
کرده اند؛ با وجود این، در فرانسه نیز فقط ۱۷درصد از شرکت کنندگان در 

نظرسنجی، با تالش برای زنده نگه داشتن برجام ابراز مخالفت کرده اند. 
-----------------------------------------------------

 ارسال سوخو-57 روسی به نمایشگاه ترکیه 
روسیه، جنگنده »سوخو-۵۷« خود را برای نمایشگاه صنایع هوانوردی 
موسوم به »تکنوفست 2۰۱9« به ترکیه ارسال کرد. خبرگزاری »تاس « 
در گزارشی اعالم کرد که جنگنده »سوخو-۵۷« و هواپیماهای جنگنده 
چندمنظوره »س��وخو-۳۵« در فرودگاه آتاتورک ترکیه برای نمایشگاه 
هوا و فضانوردی و فناوری »تکنوفست 2۰۱9« به زمین نشستند. گفته 
می شود، »س��وخو-۳۵ « یک جنگنده چندمنظوره فوق العاده قدرتمند 
است که به عنوان جنگنده نسل » ++4 « ش��ناخته می شود. این هواپیما 
می تواند تا هشت تن بمب و موش��ک را حمل کند. طبق این گزارش، به 
دنبال تهدید امریکا علیه ترکیه در زمینه لغو فروش جنگنده های اف-۳۵ 
به آنکارا، رئیس جمهور ترکیه، امکان خرید جنگنده های روسی به جای 

جنگنده امریکایی را دستور کار قرار داد. 
-----------------------------------------------------

 بازگشت بولتون به گروه های سیاسی اش
پس از خروج از کاخ س��فید جان بولتون شغل پیش��ین خود به عنوان 
 John Bolton PAC رئی��س دو کمیته اقدام سیاس��ی ب��ه نام ه��ای 
و John Bolton Super PAC را ب��ا اهدای ۱۰ه��زار دالر به کمپین 
انتخاباتی پنج نماینده جمهوریخواه برای انتخابات 2۰2۰ از سر گرفت. به 
گزارش پایگاه هیل، بولتون، کمیته اقدام سیاسی و سوپر کمیته را با اهداف 
انتخاباتی و حمایت از کاندیداهای که دغدغه امنیت ملی دارند و کمک 
به جمهوریخواهان و حفظ کنترل کنگره و تضمین اینکه امنیت ملی و 
سیاست خارجی اولویت اول انتخاباتی باقی خواهد ماند، تأسیس     کرد. 
گرومبریج، بخش پردازش داده     ها در دانشگاه کمبریج به کمیته بولتون 
اطالعات الزم درباره ش��خصیت، گرایش ها، افکار و حتی سبک زندگی 
رأی دهندگان که در کل سایکو گرافیک خوانده می شود را ارائه می کند تا 

تبلیغات خاصی برای گروهی خاص در زمان انتخابات انجام شود. 
-----------------------------------------------------
 بازداشت مقام اطالعاتی کانادا در ارتباط با پرونده فساد روسیه

یک مقام عالی رتبه پلی��س کانادا به اتهام افش��ای اطالعات محرمانه 
برای نهادهای خارجی دستگیر شده است. دستگیری این مقام به یک 
پرونده بزرگ فساد روسیه مرتبط است. طبق گزارش رسانه های کانادا، 
کامرون اورتیس، مق��ام عالی رتبه اطالعاتی پلیس کان��ادا که به اتهام 
سرقت اطالعات حساس دستگیر شده، بر تحقیقاتی درباره پولشویی 
سرمایه های سرقت شده روس��یه نظارت داشته اس��ت. به گفته جان 
مک فارلین، دادس��تان فدرال کانادا، اتهامات اورتیس اقدام به افشای 
اطالعات محرمانه برای نهادهای خارجی است اما مشخص نیست این 
اطالعات را برای چه طرفی » جمع آوری، ذخیره و پردازش « کرده است. 
مک فارلین افزود: ما بر این باوریم که او به قصد ارتباط با افرادی این کار 

را کرده که نباید با آنان در ارتباط می بوده است. 
-----------------------------------------------------

 اسنودن: امیدوارم فرانسه به من پناهندگی بدهد
ادوارد اسنودن، مقاطعه کار سابق آژانس امنیت ملی امریکا و افشاکننده 
اسناد محرمانه این کشور گفت، دوست دارد امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانسه را ببیند تا وی بتواند موقعیتی را برای سکونتش در این کشور ایجاد 
کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حساب کاربری توئیتری رادیو اینتر 
فرانسه در بخشی از مصاحبه انجام شده با اسنودن نوشت: این مقاطعه کار 
س��ابق آژانس امنیت ملی امریکا به دنبال گرفتن پناهندگی از فرانس��ه 
است؛ مشخص نیس��ت که چه زمانی یا در کجا این مصاحبه انجام شده 
است. اسنودن از 2۰۱۳ و پس از افشای جزئیاتی از برنامه های محرمانه 
آژانس های اطالعاتی ایاالت متحده در روسیه به سر می برد. بسیاری از 
فعاالن حقوق مدنی اسنودن را یک قهرمان می دانند اما مقام های امریکایی 

می خواهند وی را به اتهام جاسوسی محاکمه کنند. 

تحصن غربگرایان هنگ کنگی
 روبه روی سفارت روباه پیر

غربگرای�ان هنگ کنگی ک�ه چندی پی�ش با بلند ک�ردن پرچم 
امریکا و عک�س ترامپ خواس�تار مداخل�ه امریکا ش�ده بودند 
تا ش�اهد روش�نی باش�ند در تأیی�د صح�ت اظه�ارات مقامات 
چین�ی در دخال�ت امریکا در ای�ن جزیره ح�اال با تجم�ع مقابل 
کنس�ولگری انگلی�س و ب�اال ب�ردن عک�س ملک�ه و دع�ا برای 
س�المتی او آش�کارا خواس�تار مداخل�ه دولت انگلی�س در این 
منطقه ش�دند که تقریب�ًا تمام قرن گذش�ته مس�تعمره آن بود. 
به گزارش فارس، صد   ها نفر از معترضان چین س��تیز هنگ کنگی روز 
گذشته با در دست داش��تن پرچم های ملی انگلیس و سر دادن شعار 
»خدا ملکه را حفظ کند « در مقابل کنسولگری این کشور تجمع کردند 
و از ملکه فرتوت روباه پیر استعمار خواستند تضمین کند که چین به 

تعهدات خود در مورد آزادی های این منطقه احترام بگذارد. 
هنگ کنگ از سال ۱۸42 تا ۱99۷ تحت سیطره انگلیس بوده است، 
اما در سال ۱99۷ و پس از پایان یافتن پیمان استعماری با بریتانیا، به 
جمهوری چین پیوس��ت. این منطقه، بیش از ۷ میلیون نفر جمعیت 
دارد و یکی از مراکز مهم مالی در منطقه ش��رق آسیا و جهان به شمار 
می رود.  غربگرایان به انگلیسی فریاد می زدند: »یک کشور، دو سیستم، 
مرده است«، »هنگ کنگ آزاد است« و برخی از آنها پرچم های انگلیس 

را نیز در دست داشتند. 
با توجه به اینکه بسیاری از جوانان هنگ کنگی به دنبال خروج از این 
شهر هس��تند، اعالم می کردند که بریتانیا باید وضعیت گذرنامه های 
ملی انگلی��س را تغییر دهد. ای��ن گذرنامه    ها به دارن��دگان آن اجازه 
می دهد تا به مدت شش ماه به انگلیس س��فر کنند اما حق زندگی و 
کار در آنجا را ندارند.  از همین رو س��فارت چی��ن در لندن، در زمینه 
حمایت سیاستمداران انگلیسی از اعتراضات هنگ کنگ هشدار داده 
است.  پیش از این معترضان هنگ کنگی با تجمع در برابر کنسولگری 
امریکا، از ترامپ خواس��تند برای نجات  آنه��ا در هنگ کنگ مداخله 

نظامی کند. 
پکن اعالم کرده اس��ت که واش��نگتن در دامن زدن به آش��وب های 
هنگ کنگ نقش داش��ته اس��ت. اخیراً نیز تصاویری از یک دیپلمات 
امریکایی در حین دیدار با رهبران معترضان هنگ کنگ منتشر شده 
است.  ناآرامی    ها در هنگ کنگ پس از آن آغاز شد که دولت محلی این 
منطقه الیحه ای قضایی ارائه کرد که اس��ترداد مجرمین به سرزمین 
اصلی چین را مق��دور می کرد. با وجود تعلیق ای��ن الیحه، اعتراضات 
همچنان ادامه یافت و به س��رعت رنگ و ب��وی جدایی طلبانه به خود 
گرفته است.  پکن معتقد است که این ناآرامی    ها در کنار جنگ تجاری 
واشنگتن، جزئی از یک راهبرد بزرگ تر برای اعمال فشار به جدی    ترین 

رقیب اقتصادی امریکاست. 

جانسون براي »برگزیت سخت«
پارلمان را دور مي زند

بوریس جانس�ون، نخس�ت وزیر انگلیس که در پیش�برد برنامه 
خروج کشورش از اتحادیه اروپا، پشت س�د پارلمان مانده، قصد 
دارد در صورت�ی که نتواند با بروکس�ل به توافق برس�د، برگزیت 
بی توافق را عملی کند. جانس�ون که به تازگی خ�ود را به قهرمان 
خیالی »هالک« تشبیه کرده، در حالی اجرای این طرح  را پیگیری 
می کند که چنی�ن اقدامی خ�الف قان�ون جدید پارلمان اس�ت. 
 پایگاه بلومبرگ، روز یک     ش��نبه به نقل از یک مقام ارشد دولت انگلیس 
گزارش کرد که نخست وزیر مصمم است طرحی قاطعانه را برای توافق با 
اتحادیه اروپا در مالقات روز دو     شنبه با »ژان کلود یونکر « رئیس کمیسیون 
اروپا ارائه کند. جانسون به یونکر خواهد گفت تنها یک ماه برای نهایی کردن 
توافق باقی مانده است و در صورتی که مذاکرات این  دو به ثمر نرسد، زمان 
اجرای برگزیت تمدید نخواهد شد. جانسون به این وسیله می کوشد هر طور 
شده بروکسل را درباره توافق خروج از اتحادیه اروپا متقاعد و آن را پیش 
از تاریخ اعالم شده در پارلمان تصویب کند. او بار     ها تأکید کرده با توافق یا 

بدون توافق، برگزیت را در تاریخ ۳۱ اکتبر)9 آبان( اجرایی می کند. 
جانسون همچنین در تأکید بر اجرای برنامه خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا در موعد مقرر، به نش��ریه »میل آن ساندی « گفته است که راهی 
پیدا خواهد کرد تا رأی اخیر پارلمان را دور بزند. وی خود را به شخصیت 
هالک تشبیه کرد و گفت: »هالک هرچه خشمگین تر می شود، قوی تر 
می شود. هالک همیش��ه جان به در می برد و مهم نیست چقدر در بند 
باشد. همین موضوع در مورد این کشور نیز صادق است، ما در سی و یکم 

اکتبر خارج خواهیم شد.«
  چه عواقبی در انتظار جانسون است؟

طبق قانون جدید پارلمان انگلیس، اگر جانسون نتواند تا ۱9 اکتبر با 
اتحادیه اروپا به توافق برسد، باید زمان اجرای برگزیت را تمدید کند. 
در صورتی که نخس��ت وزیر، قانون جدید پارلمان این کشور مبنی بر 
ممنوعیت اجرای برگزیت بدون توافق با بروکس��ل را زی��ر پا بگذارد، 
اقدامی که به عقیده کارشناسان منجر به شوک اقتصادی خواهد شد، 
باید در دادگاهی که علیه او تشکیل خواهد ش��د شرکت کند. در این 
دادگاه به احتمال زی��اد »جرمی کوربین« رهبر ح��زب کارگر یکی از 
شاکیان اصلی خواهد بود.  همچنین برخی گزارش ها، از طرح محرمانه 
حزب کارگر انگلیس برای برکناری جانسون حکایت دارد. بنابر این طرح 
که نیازمند حمایت دیگر احزاب سیاسی از جمله لیبرال دموکرات  ها و 
نمایندگان جدا شده از حزب کارگر است، با آغاز به کار پارلمان، طرح 
رأی اعتماد به نخست وزیر به اجرا گذاشته می شود و به این ترتیب وی 
از سمت نخست وزیری برکنار خواهد شد. در چنین شرایطی کوربین به 
مدت  شش ماه نخست وزیر موقت خواهد بود تا همه پرسی دوم درباره 

برگزیت انجام و در پی آن انتخابات عمومی برگزار شود. 
 حمله نخست وزیر اسبق به نخست وزیر کنونی

دیوید کامرون، نخست وزیر پیشین انگلیس در کتاب خاطرات خود که 
روز یک     شنبه منتشر شد، جانسون را دروغگو و نژادپرست خطاب کرده 
است. وی از جانسون به عنوان فردی یاد کرده که فقط به خاطر اینکه 
بتواند برای خود سابقه ای فراهم کند در سال 2۰۱۶ از خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا حمایت کرد.  کامرون طی روزهای اخیر اعالم کرده است 
که ممکن است برگزاری همه پرسی دوباره برای خروج از اتحادیه اروپا 
ضروری باش��د. او که در زمان برگزاری همه پرس��ی خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا نخست وزیر این کشور بود به خاطر ایجاد تفرقه و تردید در 

کشورش در این دوره، در این کتاب از مردم عذرخواهی کرده است. 
پیش تر، »جان برکاو « رئیس مجلس عوام انگلیس روز پنج  ش��نبه به 
جانس��ون درباره نادیده گرفتن قانون ممنوعیت خ��روج بدون توافق 
هشدار داد و آن  را به »دزدی بانک« تشبیه کرد. برکاو همچنین تهدید 
کرد اگر جانسون بدون توافق با بروکسل، برگزیت را در تاریخ ۳۱ اکتبر 
اجرایی کند، در همان روز از مقام خود استعفا خواهد داد. وی تأکید کرد 
که اگر جانسون قصد انجام چنین کاری را داشته باشد، پارلمان چنین 
احتمالی را از بین می برد.  »ریتی پتل « وزیر کشور دولت جانسون دیگر 
مقام انگلیسی است که در برابر جانسون ایستاده است. وی روز یک     شنبه 
در مصاحبه با شبکه خبری »بی بی سی« در این باره گفت: »نخست وزیر 

کاماًل به رسیدن به توافق ]با بروکسل[ متعهد است.«
در عرصه بین الملل هم »لئو وردکار « نخست وزیر جمهوری ایرلند در 
نشست خبری مشترک با جانس��ون در تاریخ ۱۸ شهریور، لندن را به 
نداشتن برنامه ای واقع گرایانه جهت یافتن جایگزینی برای »ترتیبات 

پشتیبان « متهم کرده بود. 

انفجار آرامکو کاخ سفید را برآشفت

حم�الت پهپادی    گزارش  یک
انص�اراهلل یمن به 
تأسیسات نفتی سعودی    ها که به توقف 50 درصد 
از تولیدات نفتی عربس�تان منجر ش�د، چنان 
مهلک بوده که مقامات واشنگتن را به یاوه سرایی 
واداشته است. وزیر خارجه امریکا باز هم انگشت 
اتهام را به سمت ایران گرفته و مدعی شده که 
ایرانی    ها پشت حمالت به ش�رکت آرامکو قرار 
دارند. سناتور تندرو امریکایی هم مدعی شده 
اس�ت که برای جب�ران حمالت به عربس�تان، 
واشنگتن باید به پاالیشگاه های ایران حمله کند؛ 
ادعا    هایی که محمدجواد ظریف آن را فریبکاری 
عنوان کرده که نتیجه شکست سیاست فشار 
حداکثری واش�نگتن در برابر تهران است. در 
عی�ن ح�ال کارشناس�ان مي گوین�د اگرچ�ه 
عربستان امکان صادرات 5میلیون و 700هزار 
بش�که نفت خ�ود را از دس�ت داده ام�ا بدون 
پاالیش�گاه هایي که هدف حمل�ه پهپادي قرار 
گرفته قادر به صادرات بقیه نفت خود نیز نیست! 
به گزارش »جوان« پس از حم��الت موفقیت  آمیز 
انصاراهلل یمن به تأسیس��ات نفت��ی عظیم منطقه 
»بقیق « عربستان، فضاسازی امریکایی    ها علیه ایران 
بار دیگر تشدید شده اس��ت و مقامات امریکایی به 
دفاع از منافع ملی س��عودی    ها برخاسته اند.  وزارت 
انرژی عربستان سعودی توقف ۵۰ درصدی تولیدات 
نفتی این کشور پس از حمالت انصاراهلل را تأیید کرده 
و  سخنگوهای وزارت انرژی امریکا و کاخ سفید روز 
یک    شنبه بالفاصله در بیانیه     هایی جداگانه از آمادگی 
این کشور برای جبران کسری تولید نفت عربستان 
در پی عملیات پهپادی علیه پاالیشگاه های آرامکو 
خبر دادند. وزارت ان��رژی امریکا با حمایت تمام قد 
از عربستان س��عودی، که بیش از چهار سال است 
مش��غول بمباران غیرنظامیان و مردم بی گناه یمن 
است، اعالم کرد که آمادگی دارد از ذخایر استراتژیک 
نفت این کشور برداشت و برای جبران کسری نفت 

عربستان به بازار جهانی تزریق کند. 
عالوه بر حمایت های اقتصادی، مقامات واشنگتن 
در حمایت سیاسی از رژیم سعودی نیز سنگ تمام 
گذاش��تند و ایران را به دست داش��تن در حمالت 
پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان متهم کردند. 
مایک پمپئو، وزیر خارجه امری��کا دیروز در توئیتر 
بدون اینکه شواهدي ارائه کند، مدعی شد:»درحالی 
که روحانی و ظریف نشان می دهند که به دیپلماسی 
متعهد هس��تند، اما تهران تقریباً در ۱۰۰ حمله به 
عربستان سعودی نقش داشته است، با توجه به همه 
درخواس��ت     هایی که برای کاهش تنش در منطقه 
وجود دارد، ایران هم اکنون حمله ای بی سابقه علیه 
منبع انرژی جهان مرتکب شده است«. به گزارش 
پرس تی وی، پمپئ��و با تکرار ادعاه��ای ضد ایرانی، 
مدعی شد که تهران پشت عملیات پهپادی مقاومت 
یمن علیه تأسیسات نفتی عربستان سعودی بوده 
اس��ت. وزیر خارجه امری��کا در تالش ب��رای ایجاد 
ایران هراسی در جهان، مدعی شد:»از تمام کشور    ها 
می خواهیم علناً و یکصدا، حمالت ایران را محکوم 
کنند. ایاالت متحده با شرکا و متحدان خود همکاری 
خواهد کرد تا از تأمین ان��رژی در بازار    ها اطمینان 
حاصل کرده و ایران را به خاطر تجاوزهایش، پاسخگو 
کند«. ادعای پمپئو به دست داشتن ایران در حمالت 
به تأسیسات نفتی عربستان درحالی است که سه ماه 
پیش هم مقامات واشنگتن بدون سند و مدرک، در 
حمالت به نفتکش    ها در خلیج فارس، ایران را متهم 
کردند اما هیچ وقت نتوانستند این اتهامات را اثبات 
کنند. امریکایی    ها از زمان شروع جنگ یمن، بار    ها 
ایران را به ارسال سالح و موش��ک به انصاراهلل یمن 
متهم کرده اند، ادعا    هایی که حتی سازمان ملل هم 

آن را تأیید نکرده است. 
 درخواست حمله به ایران 

عالوه بر دولت امریکا، س��ناتورهای این کشور هم 
دست به کار شده و اتهاماتی را علیه ایران ایراد کردند. 
لیندسی گراهام، س��ناتور جمهوریخواه امریکا روز 

یک    ش��نبه در پیامی در توئیتر به حمالت پهپادی 
ارتش یمن به پاالیشگاه های نفت عربستان سعودی 
واکنش نشان داد. گراهام در این پیام های توئیتری 
مدعی شد:»حمله حوثی      ها به پاالیشگاه های نفت 
س��عودی نمونه دیگری از چگونگی وی��ران کردن 
خاورمیانه توسط ایران اس��ت«. این سناتور تندرو 
امریکایی در ادامه ادعاهای خود نوشت:»ایران هیچ 
تمایلی به صلح ندارد و آنها به دنبال تسلیحات اتمی و 
سیطره منطقه ای هستند«. گراهام در ادامه پیام های 
توئیتری خود در پیامی گستاخانه نوشت:»هم اکنون 
زمان آن است که اگر ایران اقدامات تحریک  آمیز خود 
را ادامه دهد یا غنی س��ازی اورانیوم را افزایش دهد، 
امریکا حمله به پاالیشگاه های نفت ایران را روی میز 
قرار دهد«. این سناتور امریکایی که تا دیروز به خاطر 
قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی، 
بیشترین واکنش    ها را به این فاجعه نشان داد و حتی 
خواهان تحریم عربستان سعودی و مجازات مقامات 
ارشد این کشور بود االن در چرخش ۱۸۰درجه ای، 
دایه دلسوزتر از مادر شده و از منافع ملی عربستان 
دفاع می کند. این سناتور ضد ایرانی درحالی خواهان 
حمله امریکا به تأسیسات نفتی ایران به خاطر دفاع 
از منافع سعودی    ها اس��ت که در ماجرای سرنگونی 
پهپاد فوق پیشرفته امریکا توسط نیروهای ایرانی، 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا از ترس تبعات 

آن، هیچ واکنشی نشان نداد. 
اتهامات مقامات امریکایی نشان می دهد که حمالت 
یمنی    ها به عربستان، چنان س��خت بوده است که 
عالوه بر سعودی ها، منافع واشنگتن را هم در معرض 
خطر قرار داده است. خبرگزاری رویترز دیروز درباره 
عمق حمالت یمنی    ها به آرامکو نوشت که پاالیشگاه 
نفتی بقیق که بزرگ ترین پاالیشگاه نفتی جهان به 
ش��مار می آید در پی این حمله در شعله های آتش 
می س��وخت. به نوش��ته رویترز، چن��د هفته طول 
می کشد تا عربس��تان بتواند به تولیدات نفتی قبل 
از حمالت پهپادی یمنی    ها بازگردد. باب مک نالی، 

که چند سال در کاخ سفید مشغول به خدمت بوده 
است، در توئیتر نوش��ت:»حمله به تأسیسات نفتی 
عربس��تان پس از حمالت ۱۱س��پتامبر، از جمله 
مهم  ترین تحوالتی است که ذهن مرا به خود مشغول 

داشته است«. 
  بدون آرامکو هیچ صادراتي نداریم!

ضربات سخت انصاراهلل حتی کارشناسان سعودی را 
هم به اعتراف واداشته است و آنها از تبعات منفی این 
حمالت به اقتصادی عربستان سخن می گویند. یک 
کارشناس شبکه سعودی روز یک   شنبه درباره اهمیت 
پاالیشگاه های سعودی که مورد هدف قرار گرفته اند، 
گفت که این پاالیشگاه   ها مرحله اول آماده سازی و 
ارسال نفت خام برای بازار را انجام می دهند زیرا نفتی 
که استخراج می شود قابل استفاده در هیچ پاالیشگاه 
یا پتروشیمی نیس��ت و باید آلودگی های آن گرفته 
شود و سپس در پاالیشگاه مورد استفاده قرار گیرد. 
این کارشناس شبکه سعودی تأکید کرد:»در نتیجه 
می توان گفت که بدون پاالیشگاه های نفتی آرامکو 
هرچقدر هم نفت تولید شود و مشتری هم برای آن 
وجود داشته باش��د، نمی توان آن را صادر کرد و این 

مسئله مهم در صادرات نفت عربستان است.«
حم��الت انصاراهلل به تأسیس��ات نفتی عربس��تان 
نگرانی    ها را در بین کش��ورهای متحد سعودی هم 
افزایش داده است. وزیر مشاور امارات در امور خارجه 
تأکید کرد، حمله اخی��ر نیروهای انص��اراهلل به دو 
مجموعه پاالیشگاهی ش��رکت آرامکوی عربستان 
در استان بقیق به امارات و کش��ورهای منطقه نیز 
می رسد. به گزارش شبکه روسیا الیوم، انور قرقاش، 
همچنین با اشاره به چالش استراتژیکی که منطقه با 
آن مواجه است، بر لزوم افزایش تالش     ها در برابر این 
چالش تأکید کرد. تعدادی از کشورهای اروپایی از 
جمله فرانسه، آلمان و انگلیس حمالت به تأسیسات 
نفتی آرامکو را محکوم کردند. این محکومیت غربی    ها 
درحالی است که در پنج سال گذشته هیچ واکنشی 
از سوی غربی    ها در محکومیت جنایات ائتالف عربی 
در کش��تار مردم بی گناه یمن انجام نش��د و حتی 
کشورهای اروپایی همسو با امریکا، با حمایت های 
مالی و تس��لیحاتی، در جنایات سعودی    ها شریک 

هستند. 
 واکنش    ها به ادعای پمپئو 

ادعای وزیر خارجه امریکا مبنی بر دس��ت داشتن 
ای��ران در عملیات پهپ��ادی مقاوم��ت یمن علیه 
تأسیسات نفتی عربستان س��عودی، واکنش های 
منفی متعددی را در پی داشت. محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه ایران در واکنش به اتهام زنی بی س��ند 
واش��نگتن به تهران درباره حمله پهپادی یمن به 
عربستان سعودی گفت:»مایک پمپئو بعد از ناکامی 
در فشار حداکثری علیه ایران به فریبکاری حداکثری 
روی آورده اس��ت. ایاالت متحده و مشتریانش در 
یمن به خاطر این توهم که برتری تس��لیحاتی به 
پیروزی نظامی منجر نمی شود، گیر افتاده اند«. به 
گزارش سی ان ان، کریس مورفی، سناتور دموکرات 
امریکا با غیرمسئوالنه دانس��تن چنین اظهاراتی، 
در صفحه ش��خصی خود در توئیتر نوش��ت:»این 
یک ساده سازی غیرمسئوالنه و نحوه وارد شدن ما 
به جنگ های کم خردانه اس��ت«. بن رودز، معاون 
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور پیشین امریکا نیز با 
تأکید بر اینکه حوثی     ها را نباید همان ایران دانست، 
گفت: »سعودی     ها جنگی را در یمن به راه انداخته اند. 
این اظهارات پمپئو به طرز غیرقابل باوری کم خردانه، 

مزّورانه و خطرناک است«.
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