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منابع مطلع از برگزاری جلسه نمایندگان گروه تحقیق اروپایی برای چگونگی برکناری نخستوزیر خبر دادند

واکنش ایران به بیانیه کاخ سفید

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در
واکنش به بیانیه کاخ سفید درخصوص ناآرامی
های چند روز اخیر در عراق و شهر بصره،
صدور چنین بیانیهای را فاقد هرگونه وجاهت،
حیرت انگیز ،تحریک آمیز و غیرمسئوالنه
دانست و به شدت آن را محکوم کرد.
وی سیاستهای تنش زا و اقدامات مداخله
جویانه و دخالتهای تجاوزکارانه دولت آمریکا
را عامل و علت اصلی بی ثباتی ،ناآرامی
و ایجاد تنش و تفرقه در منطقه دانست
و افزود :سیاستهای این کشور در عراق
حاصل و ثمری جز ایجاد ناامنی و بی ثباتی
بدنبال نداشته و شرایط و آشوبهای اخیر در
عراق از جمله حمله و آتش زدن ساختمان
سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در
بصره نتیجه این سیاستها و حمایتهای
آشکار و نهان ِ نابخردانه و کوته بینانه آنها از
گروه هایی است که خشونت و افراط گرایی را
توسعه و ترویج داده و آن را به امری روزمره
و عادی بدل کردهاند و دولت آمریکا باید
پاسخگوی حمایتهای چندین ساله خود از
اینگونه گروهها در منطقه باشد و صدور چنین
بیانیههای فرافکنانه و مشکوک که به نوعی
فرار به جلو قلمداد می شود هم نمی تواند
از بار مسئولیت آنها در ایجاد تنش و حمله
به اماکن دیپلماتیک و ساختمانهای دولتی
در آن کشور و دیگر مناطق جهان بکاهد.
امروز بسیاری از دولتمردان ،سیاست ورزان
و روشنفکران در جای جای جهان به نقش
فزاینده ایاالت متحده در ایجاد بی ثباتی ،نا
امنی و زیاده خواهیهای قلدر مابانه آن به
خوبی آگاه اند.
قاسمی تاکید کرد :آمریکا باید بداند با این
گونه فرافکنیهای ناشیانه قادر به سرپوش
نهادن به نتایج سیاست های غلط ،بی حاصل
و ثبات زدای خود در منطقه نیست .سخنگوی
وزارت امور خارجه در ادامه ضمن تأکید بر
سیاست اصولی و همیشگی جمهوری اسالمی
ایران در حفظ صلح و ثبات و امنیت در
کشورهای منطقه ،گفت :عراق ِ امن و توسعه
یافته همواره از خواسته ها و اولویتهای
جمهوری اسالمی ایران است و توطئههای
طرفهای ثالث نمی تواند مانع توسعه و ارتقاء
این روابط دیرینه و مستحکم شود.
گفتنی است ،سارا سندرز سخنگوی کاخ
سفید روز گذشته با قرائت بیانیهای ایران را به
عدم ممانعت از حمله به کنسولگری آمریکا
در بصره و سفارت این کشور در بغداد متهم
کرد.
در این بیانیه ادعا شده است :ایران در
راستای توقف این حمالت از سوی وابستگانش
در عراق که آنان را تامین مالی کرده ،به آنان
آموزش می دهد و سالح در اختیار آنان می
گذارد ،اقدام نکرده است.
این بیانیه میافزاید :آمریکا نظام ایران
را مسئول هرگونه حملهای میداند که به
مجروح شدن نیروهای ما یا آسیب رسیدن
به تجهیزات دولت آمریکا منجر شود .آمریکا
در دفاع از جان آمریکاییها ،واکنشی سریع و
قاطع نشان خواهد داشت.
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بزرگترین مانور مشترک
روسیه و چین آغاز شد

کودتای نرم محافظهکاران علیه « ترزا می»

طرح جنجالی انگلستان برای خروج از اتحادیه
اروپا ،همچنان که توانست موج جدیدی از چالش
را در همگرایی اروپا ایجاد کند ،حاال در حال در
نوردیدن معادالت قدرت در خود بریتانیا است.
اواخر امسال طبق ضرباالجل از پیش تعیین
شده ،انگلستان باید روند خروج از اتحادیه اروپا را
قطعی کند ،اما در این میان با طرحی که «ترزا می»
نخست وزیر بریتانیا برای بریگزیت پیشنهاد کرده،
عالوه بر گره افتادن در کالف تو در توی بریگزیت،
اینک دولت او نیز زیر سایه تمهیدات محافظهکاران
برای عبور از نخستوزیر کنونی است.
در این رابطه خبرگزاری بیبیسی به نقل از
منابع آگاه گزارش داد که در حدود  50نفر از
نمایندگان محافظهکار بریتانیا ،طی جلسهای مهم
درباره چگونگی برکناری «ترزا می» به گفت و گو
پرداختهاند .این  50نفر که عضو گروه تحقیق
اروپایی هستند ضمن مخالفت با طرح نخست وزیر
برای خروج از اتحادیه اروپا ،به طور آشکار بر لزوم
تغییر در قوانین رهبری حزب محافظهکار تاکید
کردهاند.
افزایش شکاف در حزب محافظهکار
چالش در کابینه «ترزا می» زمانی به اوج خود
رسید که در حدود  2ماه قبل بوریس جانسون وزیر
خارجه و دیوید دیویس وزیر بریگزیت به دلیل
مخالفت با راهبردهای «می» برای خروج از اتحادیه
اروپا از سمتهای خود استعفا دادند .همین مساله
باعث شد تا عدهای از محافظهکاران بریتانیا با
استقبال از این استعفاها ،آن را بهترین تصمیم در
شرایط فعلی قلمداد کنند .آنها همچنین در جلسه
شامگاه سهشنبه با عباراتی نظیر فاجعه یا اینکه
«ترزا می» باید برود ،مخالفت شدید خود را با طرح
دولت برای بریگزیت اعالم کرده و حتی بوریس
جانسون وزیر خارجه مستعفی نیز طی مقاله خود
اقدامات نخست وزیر را به کمربندی انتحاری برای
انگلستان تشبیه کرده است.
در همین راستا و در سایه ایجاد شکاف عمیق در
حزب حاکم محافظهکار انگلستان ،اکنون اوضاع
برای «ترزا می» به گونهای رقم خورده که طبق قانون
اگر  15درصد از نمایندگان موضوع عدم اعتماد به
نخست وزیر را مطرح کنند ،باید انتخابات رهبری
مجددا ً در حزب برگزار شود .طبق اعالم منابع
رسمی اکنون  48نفر از  315نماینده مخالف «ترزا
می» هستند و همین تعداد نیز برای کلید زدن یک
کودتای نرم برای ساقط کردن او کفایت خواهد کرد.
همه چیز از طرح «چاکرز» شروع شد
دولت «ترزا می» طی طرحی که به نامهایی از
قبیل بریگزیت نرم یا طرح چاکرز معروف است
راهبردهای خود را برای خروج از اتحادیه اروپا به
این شرح اعالم کرده است :بریتانیا قصد دارد
منطقه آزاد تجاری و همچنین سیاستهای تجاری
مستقل داشته باشد و بتواند تعرفههای محصوالت
خارج از اتحادیه اروپا را به طور مستقل تعیین کند.

جان کری در گفت و گو با سیانان:

محمدرضاستاری

mrezasattari62@gmail.com

«ترزا می» از دو سو تحت فشار قرار دارد .نخست از سمت مخالفان داخلی که معتقدند این طرح چاکرز از پیش شکست خورده است و موجب برتری
اتحادیه اروپا در مذاکرات بریگزیت خواهد شد .همچنین مخالفان تاکید دارند این راهبرد توسط دولت ،بریتانیا را در مقابل اروپا به خاک میاندازد .از
سوی مقابل اتحادیه اروپا نیز ضمن مخالفت شدید با طرح «ترزا می» آن را به نوعی بازی سیاسی تشبیه کرده است .در همین راستا چندی قبل میشل
بارنیه از نمایندگان اروپا در مذاکرات بریگزیت تاکید کرده بود که با این طرح به شدت مخالف هستیم و انگلستان نمیتواند تکههایی از عضویت در
اتحادیه را برداشته و بقیه را به کناری بیاندازد.

روسیه بزرگترین تمرین نظامی خود در
دوران پس از جنگ سرد را در شرق سیبری
آغاز کرد.
در این رزمایش که ووستوک ( ۲۰۱۸شرق
 )۲۰۱۸نام دارد ،حدود  ۳۰۰هزار نفر از
نیروهای نظامی این کشور به همراه ادوات و
جنگافزارهای پیشرفته روسی شرکت دارند.
ارتش چین نیز با اعزام واحدهایی به استعداد
بیش از  ۳هزار نیروی نظامی و شماری نفربر
زرهی و هواپیما در این رزمایش شرکت دارد
و چند یگان از نیروی زمینی ارتش مغولستان
نیز به این نفرات پیوستهاند .آخرین باری که
روسیه مانور نظامی در این ابعاد برگزار کرده
بود در سال  ۱۹۸۱بود که البته شمار کمتری
از سربازان ارتش این کشور در آن شرکت
داشتند.

حدود  50نفر
ازنمایندگان
محافظهکار
بریتانیا،طی
جلسهایمهم
دربارهچگونگی
برکناری «ترزا
می» به گفت و
گوپرداختهاند
مرز سخت میان ایرلند شمالی که بخشی از بریتانیا
است و جمهوری ایرلند که عضو اتحادیه اروپاست
به دلیل پیمان صلح ایرلند شمالی اجرا نمیشود و
مرز نرم نیز نیازمند حفظ مقررات گمرکی اتحادیه
اروپا خواهد بود .در صورت اختالف در زمینه
قوانین جدید مالی و تجاری بر اساس توافق ،کمیته
فنی مشترک بریتانیا و اتحادیه اروپا آن را بررسی
میکنند و البته پارلمان بریتانیا میتواند این قوانین
را رد کند .بریتانیا میتواند آزادانه با قوانین تجاری
خود با سایر کشورهای جهان پیمان تجاری امضا
کند .بریتانیا سیاستهای مشترک کشاورزی
وشیالت اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد .این کشور
برای کاالهایی که با مقصد مصرف در اروپا وارد این
کشور میشوند عوارض گمرکی در نظر میگیرد.
پس از خروج بریتانیا از بازار یکپارچه اتحادیه اروپا،
حق گذرنامه مالی این کشور حذف خواهد شد.
همچنین در سند دولت بریتانیا ،این کشور تردد

آزادانه میان اتحادیه اروپا و خود را قطع میکند و
پارلمان قوانین جدید مهاجرتی را تصویب خواهد
کرد .طبق طرح چاکرز دخالت مستقیم قضایی اروپا
بر نظام قضایی بریتانیا نیز متوقف خواهد شد.
فشار دولبه بر روی «ترزا می»
حاال با اعالم این طرح «ترزا می» از دو سو تحت
فشار قرار دارد .نخست از سمت مخالفان داخلی
که معتقدند این طرح از پیش شکست خورده است
و موجب برتری اتحادیه اروپا در مذاکرات بریگزیت
خواهد شد .همچنین مخالفان تاکید دارند این
راهبرد توسط دولت ،بریتانیا را در مقابل اروپا به
خاک میاندازد .از سوی مقابل اتحادیه اروپا نیز
ضمن مخالفت شدید با طرح «ترزا می» آن را به
نوعی بازی سیاسی تشبیه کرده است .در همین
راستا چندی قبل میشل بارنیه از نمایندگان اروپا در
مذاکرات بریگزیت تاکید کرده بود که با این طرح
به شدت مخالفت هستیم و انگلستان نمیتواند

قدرت اتحادیه اروپا در برابر
یکجانبهگرایی آمریکا

تکههایی از عضویت در اتحادیه را برداشته و بقیه
را به کناری بیاندازد.
پیوند خوردن این مسائل با گمانهزنیهایی که
از تغییر نظر مردم در مورد خروج از اتحادیه اروپا
مطرح میشود باعث شده تا «ترزا می» اکنون در
وضعیت معلق قرار بگیرد .هر چند او همهپرسی
مجدد در مورد بریگزیت را منتفی دانسته و حتی
تهدید به برگزاری انتخابات زودهنگام کرده است،
اما در موعد باقی مانده برای تعیین تکلیف خروج
از اتحادیه اروپا به نظر میرسد روزها و هفتههای
آینده آبستن اتفاقات مهمی برای حزب حاکم بریتانیا
باشد .هر چند در این میان برخی از کارشناسان
تاکید دارند علیرغم ایجاد شکاف در دولت بریتانیا
بعید است که مخالفان نخست وزیر تا زمان نامزدی
یک کاندیدای قوی و افزایش احتمال پیروزی آنها در
انتخابات زودهنگام ،به طور جدی خواهان برکناری
«ترزا می» از صندلی نخستوزیری باشند.

ژان کلود یونکر برای چهارمین و آخرین بار
در مقام رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز
چهارشنبه  ۲۱شهریور سخنرانی سالیانه خود را
در برابر نمایندگان پارلمان ایراد کرد .او با انتقاد
از یکجانبهگرایی دولت آمریکا به ویژه در مورد
تجارت جهانی ،اتحادیه اروپا را به اعمال نقش
مؤثرتر به عنوان یک قدرت جهانی فراخواند .به
گزارش یورو نیوز ،پا گرفتن گرایشهای راست
افراطی در اروپا و به قدرت رسیدن احزاب
مهاجرستیز در برخی کشورهای این قاره،
چالش مهم دیگری است که یونکر درباره آن
سخن گفت .گفتنی است ،سخنرانی او با نفی
ملیگرایی آغاز شد و با نقد آن نیز به پایان رسید.

طالبان آماده دومین دور مذاکرات
با آمریکا است

ت کردم؛ آنها قصد مذاکره ندارند
با ایرانیها صحب 
وزیر خارجه پیشین آمریکا در ادامه سری مصاحبههای اخیر خود با
رسانههای آمریکایی درباره پیشنهاد ترامپ برای مذاکره با ایران گفت:
من با ایرانیها صحبت کردهام .آنها قصد مذاکره مجدد ندارند .آنها
مذاکره نمیکنند چون ترامپ به آنها پیشنهاد مذاکره نداده است.
ترامپ سعی دارد منافعی که آنها در این توافق به آن دست پیدا
کردهاند را بگیرد.
جان کری در مصاحبه با کریستین امانپور در شبکه سیانان گفت:
دولت ترامپ درصدد تغییر نظام در ایران است .تصمیم او در ماه می
(اردیبهشت) برای خروج از توافق هستهای ،تالشی برای منزوی کردن
ایران و مجبور کردن آنها به اعمال تغییرات عمده در دولتشان است.
دلیل این تالشها توسط دولت ،یک چیز است؛ آمریکا در پیگیری
سیاست تغییر نظامها به طور تاریخی خوب عمل نکرده است .شما
میتوانید جای جای جهان که این سیاست در آن توسط آمریکا دنبال
شده را ببینید .کری با بیان اینکه ترامپ فهرستی از درخواستها را از
ایران مطرح کرده است ،ضمن تکرار برخی ادعاهای آمریکا علیه ایران
گفت :من و ر اوباما در دولت ،در مورد عدم دخالت ایران در یمن

بسیار جدی بودیم و به آن اعتراض کردیم .ما به کارهایی که ایران و
حزب الله میکنند اعتراض کردیم .ما مخالف دخالت ایران در عراق
بودیم .ما از کارهایی که ایران در منطقه میکند ،راضی نبودیم ،اما به
این نتیجه رسیدیم که اگر میخواهیم به آنها فشار بیاوریم تا تغییراتی
در رفتارشان اعمال کنند ،بهتر است با کشورهایی سر وکار نداشته
باشیم که بمب هستهای دارند .به گزارش ایلنا ،کری در بخش دیگری
از سخنان خود گفت :اگر امروز به واسطه خروج ترامپ از توافق با
یک بحران در منطقه روبهرو شویم ،آیا فکر میکنید چین یا روسیه یا
فرانسه و بریتانیا به سمت آمریکا خواهند آمد و از ما میخواهند که
همکاری کنیم؟ ابدا چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد« .کری» گفت:
ترامپ مدعی است که میخواهد با ایران برای یک توافق جدید مذاکره
کند .آیا شما فکر میکنید سران ایران پای میز مذاکره آمده و با آدمی
که چنین سیاستهایی را در پیش گرفته مذاکره میکنند؟ من با آنها
صحبت کردهام .آنها قصد مذاکره مجدد ندارند .آنها مذاکره نمیکنند
چون ترامپ به آنها پیشنهاد مذاکره نداده است .ترامپ سعی دارد
منافعی که آنها در این توافق دست پیدا کردهاند را بگیرد.

مقامات طالبان در مصاحبههای جداگانه در
روزهای اخیر اعالم کردند که این گروه آماده
دومین دور مذاکرات با امریکا که به احتمال
بسیار این ماه برگزار میشود هستند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
آسوشیتدپرس ،انتظار میرود در این دوره
از مذاکرات درباره تبادل زندانیان ،تدایبر
اعتمادساز و راههای ادامه دیدارها گفت و گو
و تبادل نظر شود .یکی از مقامات طالبان اعالم
کرد دور اول مذاکرات با برنام ه دیدار دوباره در
ماه سپتامبر به پایان رسید .آمریکا هنوز این
دیدار را نه تایید و نه رد کرده است.

در مقابل استفاده از سالح شیمیایی در سوریه
بیتفاوت نخواهیم بود

متهمان پرونده اسکریپال
پیدا شدند

همچنان از توافق هستهای
یکنیم
حمایت م 

ایران ،هند و افغانستان الگوی
همافزایی منطقهای

آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان روز گذشته گفت،
کشورش از راهکار سیاسی در حل بحران در
سوریه حمایت میکند اما مقابل استفاده
از سالح شیمیایی در این کشور بیتفاوت
نخواهد بود .به گزارش اسپوتنیک ،روز سه
شنبه ،سرویس تحقیقات بوندستاگ آلمان در
گزارشی اعالم کرد که حضور برلین در حمالت
احتمالی نظامی در سوریه میتواند بر خالف حقوق
و قانون اساسی باشد .این گزارش در بحبوحه گزارشهایی
بشر
منتشر شد که در آنها آمده وزارت دفاع آلمان در حال بررسی احتمال
پیوستن به حمالت نظامی آمریکا ،فرانسه و انگلیس در سوریه در صورت
استفاده از سالح شیمیایی در این کشور است .آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان
در جریان سخنرانی در پارلمان این کشور گفت :اولویت سیاست خارجی ما
حمایت از اقدامات سیاسی است .البته ما در سوریه در قالب فرمت آستانه و
سازمان ملل حضور داریم اما نمیتوانیم به این حقیقت بیاعتنا باشیم سالح
شیمیایی در جایی استفاده شود و کنوانسیون بین المللی نقض شود .وی
افزود :واکنش برلین به استفاده از سالح شیمیایی در سوریه باید بر اساس
چارچوب قوانین کشور و الزامات پارلمانی باشد.

رئیس جمهوری روسیه میگوید نهادهای این
کشور دو نفری را که بریتانیا میگوید عامل
حمله به سرگئی اسکریپال ،جاسوس دوجانبه
سابق روس هستند ،شناسایی کردهاند.
والدیمیر پوتین در همایشی اقتصادی در
شهر والدیووستوک گفت :ما میدانیم چه
کسانی هستند .ما آنها را پیدا کردیم .به گزارش
دویچه وله ،پوتین در عین حال اتهامها علیه این
دو نفر را رد کرد« :من میتوانم اطمینان دهم که هیچ امر غیر عادی یا
مجرمانهای درباره این دو وجود ندارد ».به گفته رئیس جمهوری روسیه،
این دو شهروندان غیر نظامی هستند و نه عضو ارتش .او ابراز امیدواری
کرد که این دو در گفتوگو با رسانهها ،درباره خود اطالعات بیشتری
بدهند .نهادهای بریتانیایی یک هفته پیش دو فرد روس به نامهای
الکساندر پتروف و روسالن بوشیروف را مأمور مخفی و عامل حمله به
اسکریپال و دخترش معرفی کردند .نام و عکس این دو منتشر شد .به
گفته نخستوزیر بریتانیا ،این دو متهم عضو سرویس جاسوسی ارتش
روسیه ( )GRUهستند؛ همان نهادی که سرگئی اسکریپال زمانی برای آن
کار میکرد .ترزا می بار دیگر کرملین را آمر حمله به اسکریپال معرفی کرد.

فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست خارجی تحادیه
اروپا در آغاز جلسه پارلمان اروپا با موضوع
روابط اتحادیه اروپا – آمریکا بار دیگر به دفاع
از توافق هستهای ایران و گروه  5+1پرداخت.
بنابر گزارش پایگاه اینترنتی اتحادیه اروپا،
موگرینی در سخنرانی خود با اشاره به روابط
این اتحادیه با آمریکا گفت :از هیچ کس پنهان
نیست که ما یک اختالف اساسی داریم که مرتبط
با چند جانبهگرایی و نظام مدیریت جهانی است .ما اروپاییها
کماکان چند جانبهگرایی را بهعنوان بهترین راه برای جلوگیری از ناآرامی
ج و مرج ،مناقشات و درگیریها در یک جهان چند قطبی است.
و هر 
وی ادامه داد :حمایت ما از چند جانبهگرایی بر مبنای ارزشهای ما
به عنوان بهترین جایگزین برای موقعیتی است که حق به کسی داده
میشود که زور دارد اما منافع ما همچنان در حفظ چند جانبهگرایی و
تقویت آن است .مسئول سیاست خارجی تحادیه اروپا همچنین خاطر
نشان کرد :به همین دلیل است که ما از به دفاع از توافق هستهای با
ایران ،توافق آب و هوایی پاریس و حمایت از تالشهای سازمان ملل در
زمینههای مختلف ادامه میدهیم.

عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه که
برای شرکت در اجالس سه جانبه معاونین
وزارت خارجه هند ،افغانستان و ایران به کابل
سفر کرده است ،همکاری این سه کشور را
در حوزه چابهار نمادی از تجلی هم افزایی در
سطح منطقه خواند.
به گزارش ایرنا ،وی افزود :ایران و هند هم
به لحاظ اقتصادی ،امنیتی و سیاسی دو کشور
مهم و تاثیر گذار در افغانستان هستند و تحوالت افغانستان نیز
در این دو کشور اثر مستقیم دارد و یک همکاری سه جانبه می تواند
برای صلح و ثبات در افغانستان و منطقه مفید باشد .عراقچی تصریح
کرد که هیاتهای سه کشور روی این نکته که چگونه میتوانند در بخش
حمل ونقل ،بندر چابهار که االن تبدیل به نماد همکاری سه جانبه
شده است ،بهره برداری از معادن ،سرمایه گذاری  ،همکاریهای بانکی،
تجارت و مجموعه همکاریهای اقتصادی کار مشترک کنند ،صحبت
کردند .عراقچی ادامه داد که هندیها روی این بندر حساب ویژه بازکرده
و عالوه بر کمک  ،مشارکت جدی در توسعه آن داشته و سرمایهگذاری
کرده اند.

