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وزراي خارجه ايران و تركي�ه درباره وضعيت 
فلس�طين گفت و گو كردندو طرفي�ن درباره 
تش�كيل نشست در س�طح س�ران سازمان 
همكاري اس�امي توافق كردند. محمدجواد 
ظريف و مولود چاووش اوغل�و وزراي خارجه 
ايران و تركيه درباره وضعيت فلسطين تلفني 
گفت وگو كردند. بررس�ي موضوع در نشست 
فوق الع�اده مجم�ع عموم�ي و نيز تش�كيل 
نشست در سطح س�ران س�ازمان همكاري 
اسامي از جمله توافقات بود. همزمان، وزارت 
خارجه جمه�وري اس�امي ايران ب�ا صدور 
بيانيه اي خواستار معرفي رژيم اشغالگر قدس 
به عن�وان »جنايتكار جنگي ب�ه دادگاه هاي 
بين المللي ش�د. « در اين بيانيه آمده اس�ت: 
» كش�تار ك�ودكان، زن�ان و م�ردم بي دفاع 

فلسطين و اش�غال اراضي فلس�طينيان، به 
راهب�رد اصل�ي صهيونيس�ت ها در طول 70 
سال از عمر اشغال سرزمين فلسطين تبديل 
شده است و امروز، سفارت امريكا و دولت آن 
كش�ور در كنار قتل عام وحشيانه انسان هاي 
بي گناه به جشن و شادي پرداخته اند.« بهرام 
قاسمي، س�خنگوي وزارت خارجه جمهوري 
اسامي ايران در پايان از ملت هاي مسلمان و 
ساير آزاديخواهان جهان خواست با برگزاري 
راهپيمايي و نشست هاي اعتراض آميز ضمن 
محكوميت قتل عام وس�يع صهيونيست ها 
در فلسطين و اقدام غيرقانوني دولت ترامپ 
در اع�ام بيت المق�دس به عن�وان پايتخت 
رژيم اش�غالگر قدس با مردم فلسطين اعام 

همبستگي كنند. 

رايزني وزراي خارجه ايران و تركيه در مورد فلسطين

ادامه از صفحه اولخبر گزارش روز

بامداد روز سه شنبه س��اكنان محلي در غرب افغانستان 
گزارش دادند كه شورشيان و تروريس��ت هاي طالبان با 
سالح ها و وسايل نقليه سنگين به سمت مركز شهر غربي 
افغانس��تان يعني فراه در حال حركت هستند. ساكنان 
شهر فراه كه پايتخت استاني با همين نام است، ماه ها است 
هش��دار داده اند كه اين شهر به ش��دت آسيب پذير است. 
بسياري معتقدند حمله به اين منطقه به سبك حمله به 
استان قندوز بوده اس��ت. حميد اهلل، يكي از ساكنان شهر 
فراه به رويترز گفت: طالبان در حال حركت بسيار سريع 
هس��تند و اگر دولت اقدام جدي و س��ريعي انجام ندهد 
استان سقوط خواهد كرد و به دست طالبان خواهد افتاد. 
س��اكنان گفتند كه نيروهاي طالبان از چندين جهت در 
ساعت 2 صبح حمله خود را آغاز كردند. سخنگوي وزارت 
دفاع در كابل گف��ت: به نيروهاي امنيتي از اس��تان هاي 
همس��ايه فراه ب��ه منظ��ور محافظ��ت از غيرنظاميان و 
ساختمان هاي دولتي دستور داده شده تا خود را به منطقه 
برس��انند و روند خارج كردن طالبان از شهر را آغاز كنند. 
وي گفت: خوشبختانه نيروهاي ويژه و كماندوها در اين 
شهر مستقر هستند و هيچ خطري كه موجب سقوط شهر 
شود، وجود ندارد. وي افزود كه نيروي هوايي افغانستان نيز 
به مقام هاي طالبان حمله كرده است. هيچ ارزيابي دقيقي 
از تلفات وجود ندارد، اما ساكنان اعالم كردند كه تعدادي 
مردم عادي در اين حمله زخمي يا كشته شده اند. رييس 
شوراي استاني فراه گفت: در اين حمله حداقل 18 سرباز 
توسط بمبگذاري هاي انتحاري كشته ش��دند. اما وزارت 
دفاع عنوان مي كند كه در اين حمله 2 سرباز كشته شده 
است. گزارش ها حاكي از آن است كه شورشيان مسلح به 

4 ناحيه پليس، ساختمان هاي مركزي شهر و همچنين 
ساختمان سرويس اطالعاتي در داخل شهر حمله ور شدند 
و آنها را زير بار سنگين آتش قرار دادند. دادواهلل قانع، يكي 
از اعضاي شوراي استاني فراه با تلفن به رويترز گفت: فراه 
نيازمند پشتيباني هوايي اس��ت. طالبان به اسلحه هاي 
س��نگين و وس��ايل ديد در شب مجهز هس��تند. وي در 
س��اعات اوليه درگيري گفت كه اكنون مبارزه سنگيني 
در نزديكي خانه فرماندار و ستاد پليس شهر جريان دارد. 
گفته مي شود كه اس��تاندار و مقامات دفاتر خود را ترك 

كردند و به پايگاه نظامي نقل مكان كردند. اما بسياري از 
مقامات در س��اعات اوليه از جمله سخنگوي استاندار به 
تلفن هاي شان پاس��خ نمي دادند تا محل دقيق نگهداري 
مقامات مشخص نش��ود. قاري يوس��ف احمدي، يكي از 
س��خنگوهاي طالبان گفت: ما به غيرنظاميان هش��دار 
داديم كه در خانه هاي ش��ان باقي بمانند. وي با اش��اره به 
جنگجويان طالبان گفت: مجاهدين هيچ ارتباطي با غير 
نظاميان ندارند، بلكه هدف اصلي آنه��ا ارتش و نظاميان 
است. برخي تصاوير منتشر شده تا زمان تنظيم اين گزارش 

از درگيري هاي پراكنده از ش��هر خب��ر مي دهد و برخي 
تصاوير نيز نش��انگر حضور افراد طالبان در س��طح شهر 
است. در روز سه شنبه نيز س��اكنين گفتند كه مغازه ها، 
مدارس و دفاتر دولتي در استان فراه بسته شده اند و حتي 
طالبان ايست بازرسي هايي را در منطقه ايجاد كرده اند كه 
كارت هاي هويتي افراد را بررس��ي مي كنند و مانع از فرار 
مردم شده اند. ذبيح اهلل مجاهد، سخنگوي طالبان به طور 
رسمي مسووليت اين عمليات را برعهده گرفت. وي گفت: 
جنگجويان حمالت��ي را از چندين جهت انج��ام داده و 
چندين پست بازرسي را در اين شهر برقرار كرده اند. تسلط 
بر فراه در كنار استان هلمند در همسايگي يكديگر براي 
طالبان از اهميت بسيار بااليي برخوردار است. الزم به ذكر 
است روز گذشته نيز رييس جمهور افغانستان با فرماندهان 
نظامي خود جلسه اي فوري را برگزار كرد تا در آن عمليات 
استان فراه را مورد بررسي قرار دهند. هارون چخانسوري، 
سخنگوي رييس جمهوري افغانستان در توييتي عنوان 
كرد، رييس جمهور غني فرمان اعزام نيروهاي بيشتر به 
فراه را صادر كرده است. خبرنگاران محلي در فراه به محمد 
قاضي زاده، خبرنگار بي بي سي در غرب افغانستان گفته اند 
كه از داخل ش��هر صداي درگيري و تيراندازي از جمله با 
سالح سنگين ش��نيده مي ش��ود. در حال حاضر اگرچه 
وزارت دفاع افغانستان در بيانيه اي عنوان كرده است كه به 
مردم واليت فراه اطمينان مي دهد كه اين وزارتخانه از تمام 
نيروهايش، شامل نيروهاي زميني، هوايي، كماندو و لشكر 
ارتش مستقر در غرب افغانستان براي مقابله با اين تهديد 
استفاده خواهد كرد، اما مجموعه شرايط نشان مي دهد كه 
طالبان توانسته بخش هاي مهمي از شهر را در اختيار بگيرد 
و تا زمان تنظيم اين گزارش هنوز نش��اني از بازپس گيري 

منطقه از دستان نيروهاي طالبان وجود ندارد. 

گروه جه�ان| روز سه شنبه نمايندگان پارلمان روسيه 
در ش��ور اول به پيش نويس مصوب��ه اي راي دادند كه در 
صورت تصويب نهايي رعايت تحريم هاي اعمال ش��ده از 
سوي اياالت متحده امريكا يا هر كش��ور ديگري از سوي 
اشخاص حقيقي و حقوقي روس، يك جرم تلقي خواهد 
ش��د. به گزارش رويترز اين اقدام نمايندگان روس��يه در 
جهت مقابله ب��ا تحريم هايي اس��ت كه از س��وي اياالت 
متحده امريكا عليه روسيه اعمال ش��ده است. ماه پيش، 
دولت اياالت متحده امريكا تحريم هايي را عليه بزرگ ترين 
كمپاني ها و گروهي از ثروتمندترين و بانفوذترين تاجران 
روس تصويب كرده بود. هدف از اين تحريم ها تنبيه افراد 
نزديك به رييس جمهور روسيه، والديمير پوتين، به دليل 
اتهام دخالت در انتخابات رياست جمهوري 2016 امريكا و 

ديگر فعاليت هاي سوء عنوان شده بود. 

حبس و جريمه براي رعايت 
تحريم هاي دولت هاي خارجي

در حالي كه فلسطينيان در غزه براي خاكسپاري شهداي 
كشتار دوشنبه به خيابان ها آمدند، جهانيان با چشمان 
نگران، بعد از سركوب وحش��يانه تظاهرات بازگشت روز 
دوشنبه، وقايع سرزمين هاي اشغالي فلسطين را دنبال 
مي كنن��د. روز سه ش��نبه دولت هاي تركي��ه و آفريقاي 
جنوبي در اعتراض به اعمال وحشيانه رژيم صهيونيستي 
سفراي خود را در تل آويو به پايتخت هاي شان فراخواندند 
و دولت جمهوري ايرلند نيز س��فير رژيم صهيونيستي 
در دوبلي��ن را براي اداي توضيحات در مورد كش��تار روز 
دوشنبه به وزارت خارجه فراخواند؛ تركيه روز سه شنبه 
همچنين س��فير اس��راييل را از آنكارا اخراج كرد. دولت 
كويت به عنوان يكي از اعضاي غيردايم ش��وراي امنيت 
سازمان ملل متحد در خواست برگزاري جلسه اضطراري 
شوراي امنيت داد، همچنين كويت پيش نويس بيانيه اي 
را ميان اعض��اي ش��وراي امنيت پخش كرد ك��ه در آن 
»خشم و تاسف« شديد نسبت به اتفاقات روز دوشنبه در 
نوار غزه ابراز شده اس��ت. همزمان دولت تركيه به عنوان 
رييس دوره اي سازمان همكاري هاي اسالمي از 57 كشور 
عضو اين سازمان، به عنوان بزرگ ترين سازمان بين المللي 
جهان بعد از سازمان ملل متحد، خواستار برگزاري جلسه 

اضطراري اين س��ازمان در روز جمعه هفته جاري ش��د. 
همزمان با محكوميت شديد اقدامات رژيم صهيونيستي و 
همزمان انتقال سفارت امريكا، بر خالف قوانين بين المللي 
از تل آويو به قدس اشغالي، پادشاهي عربستان سعودي 
بدون واكنش به اقدام امريكا در به رس��ميت ش��ناختن 
قدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي، تنها با انتشار 
خبري از طرف يك مقام بدون ن��ام در وزارت خارجه اين 
كشور، كشتار ش��هروندان غيرنظامي فلسطيني در نوار 
غزه را محكوم كرد. زيد رعد الحسين، كميسر عالي حقوق 
بشر سازمان ملل متحد، روز سه شنبه گفت: »افرادي كه 
مس��ووليت افراد در اين نقض هاي وحشيانه حقوق بشر 
هستند، بايد مورد رسيدگي قرار گيرد.« روپرت كولويل، 
سخنگوي دفتر حقوق بشر س��ازمان ملل در ژنو نيز در 
جمع خبرنگاران با محكوم كردن ش��يوه برخورد ارتش 
اسراييل با تظاهركنندگان غزه، نسبت به استدالل رژيم 
اسراييل در برخورد با معترضان اظهار ترديد كرد و گفت: 
»قوانين و حقوق بين الملل در مورد استفاده از زور، بارها 
و بارها مورد تاكيد قرار گرفته اس��ت، اما به نظر مي رسد 
پش��ت س��رهم به اين قواعد بي توجهي مي شود. صرف 
نزديك ش��دن به فنس، يك اقدام مهلك و تهديدكننده 
نس��بت به جان افراد نيس��ت، در نتيجه چنين اقدامي 
نمي تواند بهانه شليك مستقيم باشد. به نظر مي رسد كه 

از نظر اسراييلي ها هر هدفي براي شليك مشروع است، 
از زنان و كودكان گرفته تا خبرنگاران و امدادگران و حتي 
تماش��اكنندگان و هر كس��ي كه در فاصله 700 متري 
فنس هاي حايل قرار بگيرد. اما بر اساس قوانين بين المللي 
كه اسراييل هم موظف به رعايت آنهاست نيروي مهلك 
فقط بايد به عنوان آخرين گزينه استفاده شود، نه اولين 
گزينه. به اعتقاد م��ا به هيچ وجه قابل قبول نيس��ت كه 
بگوييم چون اينها حماس هس��تند، پس هر كاري قابل 
توجيه است.« كولويل اشاره كرد كه در بين شهداي روز 
دوش��نبه، فردي ديده مي ش��د كه قبال دو پاي خود را از 
دست داده بود و گفت: »يك فرد بدون داشتن دوپا چگونه 
مي تواند از پش��ت يك ديوار قدرتمند حايل، خطري يا 
تهديدي متوجه كسي كند؟« دولت تركيه با اعالم اينكه 
سفراي خود را از واشنگتن و تل آويو در واكنش به جنايات 
روز دوشنبه رژيم صهيونيس��تي فراخوانده است از همه 
كشورهاي اسالمي خواس��ت تا روابط خود را با اسراييل 
مورد بازنگري قرار دهند. بينالي ييلدريم، نخس��ت وزير 
تركيه ضمن محك��وم كردن اقدام واش��نگتن در انتقال 
سفارت اين كش��ور به قدس گفت: »متاس��فانه اياالت 
متحده متكبرانه در كنار دولت اسراييل قرار گرفته است 
كه افراد غيرنظامي را مي كشد و شريكي در اين جنايات 
عليه بشريت شده است. چنين اقدامات تحريك آميزي 
فقط ش��رايط را در منطقه بدتر مي كند و باعث ش��كاف 
بيشتر در روابط فلسطينيان و اسراييل مي شود و نهايتا 
صلح را در منطقه از گذش��ته مش��كل تر مي كند.« روز 
دوش��نبه نيز رجب طيب اردوغان ضمن متهم شمردن 
ترامپ در كنار نتانياهو براي كشتار فلسطينيان، اسراييل 

را يك دولت تروريستي ناميده  بود. 
آنتوني��و گوترش، دبيركل س��ازمان ملل متح��د نيز در 
واكنش به اقدامات اسراييل تاكيد كرد: »من عميقا نسبت 
به تشديد خشونت ها و تعداد فلسطيني هاي كشته شده و 
مجروح در اعتراضات غزه نگران و مضطرب شدم. ضروري 

است كه همگان از خود بيشترين خويشتنداري را نشان 
بدهند تا از هدر رفتن بيش��تر جان ها جلوگيري شود.« 
عبداهلل دوم، پادشاه اردن نيز روز گذشته در گفت وگوي 
تلفني با امانوئل ماكرون، رييس جمهور فرانس��ه هشدار 
داد: »انتقال س��فارت امريكا از تل آويو ب��ه قدس، نتايج 
بس��يار خطرناكي در پي دارد و امنيت و ثبات خاورميانه 
را تهديد مي كند، در عين حال اقدامي تحريم آميز عليه 
همه مسلمانان و مسيحيان اس��ت.« بوريس جانسون، 
وزير خارجه بريتانيا نيز با انتش��ار بيانيه اي، نس��بت به 
رويدادهاي روز دوشنبه در نوار غزه اظهار نگراني كرد. در 
اين بيانيه  آمده است: »به شكل واضح از كشتار روي داده 
بسيار ناراحت شديم. هر چند كه درك مي كنيم گروهي 
اين خش��ونت ها را تحريك كرده اند اما از سوي ديگر هم 
بايد در اس��تفاده از گلوله، خويشتنداري نشان داده شود. 
موضع بريتانيا اين اس��ت كه ما از تصمي��م امريكا براي 
انتقال سفارت استقبال نمي كنيم و معتقديم كه امريكا در 
حال بازي كردن با كارت اشتباهي در زمان اشتباه است. 
در عين حال بريتانيا كامال به راهكار دو دولتي براي حل 

مساله فلسطين پايبند مي ماند.«
تقصير حماس بود!

مقام هاي رژيم صهيونيستي و كاخ سفيد تالش كردند با 
منحرف كردن افكار عمومي، مسووليت كشتار وحشيانه 
شهروندان غيرمسلح تظاهركننده در نوار غزه را بر عهده 
گروه حماس بيندازند. راج ش��اه، معاون سخنگوي كاخ 
سفيد در نشست خبري دوشنبه شب خود در واكنشي 
عجيب به حوادث غزه گفت: »مسووليت مرگ تراژيك اين 
افراد كامال بر عهده حماس است كه به صورت عامدانه و 
با سوء نيت چنين واكنشي را تحريك مي كند. نگاه كنيد 
اين يك تالش فريبنده و ناخوشايند براي تبليغات است. 
من فكر مي كنم دولت اس��راييل تمام تالش خود را طي 
هفته هاي گذشته انجام داده است تا اين شرايط را بدون 

خشونت كنترل كند.«

محكوميت جهاني كشتار تظاهركنندگان فلسطيني

همه فقط نگرانند

فلسطين

ميثم   سليماني 

تضمين هاي اروپا به ايران
خودكار، تعهدات ايران نيز در اين توافق متوقف مي ش��ود. 
اروپايي ها از يك طرف بيرون رفتن ترامپ را از اين معاهده 
محكوم كرده ان��د و از طرف ديگ��ر توقع و اص��رار دارند كه 
جمهوري اس��المي ايران در برج��ام باقي بمان��د. اما براي 
جمهوري اس��المي ايران بودن يا نب��ودن در برجام ديگر 
مساله نيست، بلكه چگونه بودن يا چگونه نبودن است كه 
مس��اله ايران اس��ت. بايد ديد كه چگون��ه برجامي مدنظر 
اروپايي هاست. آيا برجامي كه امروز مدنظر اروپايي هاست 
همان توافقي است كه بند بند آن و حتي كلمه به كلمه آن 
س��اعت ها، روزها، هفته ها و ماه ها وقت برده و ديپلمات ها 
در مورد آن گفت وگو و رايزن��ي كرده اند و طرفين به اجراي 
آن متعهد شده اند؟ در چنين برجامي، جمهوري اسالمي 
به شرطي كه از منافع حاصل از برجام بهره مند شود، باقي 
خواهد ماند. اما در غير اين صورت، در ش��رايطي كه ماندن 
در برجام براي جمهوري اس��المي ايران، تعه��دات تازه اي 
ايجاد كن��د و اروپايي ها از ي��ك طرف بخواهند ك��ه ايران 
تعهدات برجام را رعايت كند و از سوي ديگر تالش كنند هر 
روز خواس��ته ها و زياده خواهي هاي جديد امريكا را به ايران 
ديكته كنند، طبيعي اس��ت كه جمهوري اسالمي ايران به 
هيچ وجه ماندن در برجام را به سود خود نمي داند. اروپايي ها 
يك بار براي هميشه بايد تكليف خودشان را با اين موضوع 
روشن كنند. اروپايي ها بايد بدانند كه برجام براي آنها فقط 
منفعت تجاري و اقتصادي نيس��ت. گروهي از تحليلگران 
حجم روابط تجاري ايران با اروپا را ب��ا حجم روابط تجاري 
امريكا با اروپا مقايسه مي كنند، اما مساله اينجاست كه برجام 
فقط يك امتياز تجاري و بازرگاني براي اروپا نيس��ت؛ براي 
اروپا برجام يك تضمين امنيتي اس��ت. بعد امنيتي برجام 
ممكن است براي امريكا اهميت چنداني نداشته باشد، چرا 
كه خاك اين كشور در آن س��وي اقيانوس اطلس و فاصله 
بس��يار دور نس��بت به خاورميانه واقع ش��ده است. منافع 
حاصل از برجام، در كنار رفع تحريم هاي تج��اري از ايران، 
زمينه امنيت و ثبات منطقه خاورميانه است، تضمين براي 
جلوگيري از يك مسابقه تسليحات هس��ته اي در منطقه 
خاورميانه و ايجاد زمينه همكاري با جمهوري اسالمي ايران 
براي حفظ و حراس��ت از امنيت و ثبات در منطقه، از جمله 
منافعي اس��ت كه اروپا از طريق رسيدن به توافق هسته اي 
با ايران به آن رسيده اس��ت. جمهوري اسالمي ايران يكي 
از س��تون هاي اصلي ثبات و امنيت در خاورميانه اس��ت و 
همكاري با ايران در اين زمينه براي اروپا كه در همسايگي 
خاورميانه و حوزه مديترانه قرار گرفته است بسيار ارزشمند 
و حياتي به حساب مي آيد. آن چيزي كه مقام هاي امريكايي 
با عنوان مزاحمت يا رفتارهاي س��وء ايران در منطقه از آن 
ياد مي كنند، در واقع نوعي بازنمايي وارونه حقيقت اس��ت. 
واقعيت اين است كه امريكايي ها بر خالف اظهاراتي كه بر 
زبان مي آورند، نگران اين هستند كه ريشه هاي ناامني هايي 
كه در خاورميانه كاشته اند، خشكانده شود. ايران با درايت و 
پشتكار و جانفشاني خود و متحدانش، چه در سوريه و چه در 
عراق، تالش كرد تا امنيت و ثبات را برقرار كند و با تروريسم 
و افراطي گري مبارزه كند، مس��اله اي كه اروپا بيش��ترين 
منفعت را از آن مي برد. در برابر تضعيف، تحريم، محاصره و 
فشار بر ايران، در واقع در جهت عكس ثبات و امنيت منطقه 
خواهد بود و با بستن دست هاي ايران در مبارزه با تروريسم 
و افراطي گري، ناامني و بي ثباتي را در خاورميانه گسترش 
مي دهد و نهايتا آتش��ي را ايجاد مي كن��د كه نزديك ترين 

قرباني آن اروپا خواهد بود. 
به صورت خالصه به گمان من، بودن يا نبودن، ديگر مساله 
نيست، سوال چگونه بودن است. به اعتقاد من ايران دست 

كم 3 شرط اساسي براي ماندن در برجام دارد: 
1- منافع حاصل بايد منافع براي همه طرفين باشد. 

2- اروپايي ها نبايد تكرار كننده ش��روط و بهانه جويي هاي 
امريكا باشند. 

3- اروپايي ها بايد آثار امنيتي همكاري با جمهوري اسالمي 
ايران را در نظر بگيرند و نتايج مثبت استمرار همكاري ها را، از 
جمله نقش ايران در شكست داعش و تالش ايران براي ثبات 

خاورميانه بپذيرند. 
امروز براي همه روشن شده است كه دولت اياالت متحده 
امريكا با كمك مستمر به داعش و ديگر گروه هاي تندرو 
و افراطي درصدد اس��تمرار فضاي ناامني و بي ثباتي در 
خاورميانه هستند، همين نش��ان مي دهد كه اين دولت 
بر خالف اروپا عالقه و منفعت چنداني در امنيت و ثبات 
خاورميانه ندارد. مطلب ديگر اين اس��ت ك��ه از قديم و 
نديم گفته اند كه مارگزيده از ريس��مان س��ياه و سفيد 
مي ترسد. اآلن جمهوري اسالمي ايران به صورت طبيعي 
و در نتيجه تحوالت اخير، محق اس��ت كه بپرسد وقتي 
ما يك بار به ش��ما اطمينان كرديم و بعد از مذاكره هاي 
طوالني و رس��يدن به توافق نهايي، امريكايي ها توافق را 
نقض كردند، چگونه مي توانيم بار ديگر به شما اطمينان 
كنيم؟ ممكن است اروپايي ها پاس��خ بدهند كه با وجود 
خروج امريكا ما كه قصد نقض برج��ام را نداريم، اما بايد 
پرسيد كه چه تضميني وجود دارد كه منافع جمهوري 
اس��المي ايران در آينده تامين ش��ود؟ همان مساله اي 
كه مورد تاكي��د مقام معظ��م رهبري نيز ق��رار گرفت. 
اين تضمين كجاس��ت؟ چنين تضميني بايد مش��خصا 
ذكر ش��ود. نمي توان در قالب كلمات شيرين و رنگين و 
تعارفات ديپلماتيك يا به قول معروف Lip Service  و 
گفتاردرماني، چني��ن تضميني را پيدا ك��رد. اروپايي ها 
مش��خصا بايد در موارد زير به جمهوري اس��المي ايران 

تضمين هاي عملي ارايه دهند: 
1- اروپايي ها بايد مشخص كنند كه چه مي خواهند بكنند 
كه تضمين شود نفت، گاز و معيانات گازي كه براي اروپا هم 
حياتي است، بين ايران و اروپا و ديگر كشورهاي جهان رد و 

بدل شود. 
2- بحث تراكنش هاي مالي و تضمين براي اينكه اروپايي ها 
مطرح نكنند كه به خاطر نگراني از تحريم هاي امريكا اين 
ارتباط هاي مالي را قط��ع خواهيم كرد. به ه��ر حال نبايد 
فراموش كرد كه دولت هاي اروپايي نه تنها از جانب بخش 
دولتي بلكه به عنوان نماينده شركت ها و كمپاني هاي بزرگ 

اقتصادي و تجاري خودشان با ايران مذاكره مي كنند. 
3- بحث جاري كردن بيمه هاي اتكايي و چند وجهي بين 
اروپا و ايران است كه شامل همه كاالهاي وارداتي و صادراتي 

طرفين مي شود. 
اينها مسائل فني اي اس��ت كه بايد اروپايي ها پاسخ دهند و 
اميدوارم كه در كنار چنين تضمين هايي، اروپايي ها نه تنها 
بتوانند با جمهوري اس��المي ايران ب��ه توافق هاي تجاري، 
اقتصادي و صنعتي برس��ند، بلكه بتوانند به تفاهم امنيتي 
ميان ايران و اروپا هم دست پيدا كنند كه هر دو طرف از آن 

منفعت ببرند.

مركز استان فراه در آستانه سقوط است 

طالبان، عليه استراتژي جديد امريكا

شهاب   شهسواري

جنبش ملي ارمنستان
همپيماني ارمنستان با روسيه و استقرار تجهيزات نظامي 
در پايگاه هوايي گومري در ش��مال غرب ارمنس��تان در 
نزديكي مرز تركيه )پايگاه هوايي قارص( و ايروان، حضور 
روسيه در امور نظامي و سياسي را شدت بخشيده است. 
اگرچ��ه در جريان نا آرامي هاي اخير س��خن از روس��يه 
نمي رود، ولي مردم ارمنستان به ويژه نسل جوان خواهان 
روابط گسترده تر با روسيه نيستند و مي خواهند استقالل 
سياسي بيشتري نسبت به دوره شوروي و دهه هاي اخير 
داشته باشند. حساسيت اين مساله را در نخستين اعالم 
موضع سياسي پاشينيان درباره تداوم همكاري با روسيه 
مي توان دريافت. اش��غال قره باغ كوهستاني و نگهداري 
آن در زير س��ايه همپيماني اس��تراتژيك با روسيه براي 
ارمنستان هزينه هاي مالي و سياس��ي دارد و دولت را در 
تخصيص بودجه براي ارائه خدمات با تنگناهايي روبه رو 
مي سازد. مساله ديگر كه برقراري روابط با همسايگان را با 
موانع جدي روبه رو مي سازد مساله كشتار ارامنه در سال 
1915 از سوي تركيه عثماني اس��ت كه برقراري روابط 
ديپلماتيك با تركيه را غيرممكن مي سازد، هرچند روابط 
غير رسمي به ويژه در تجارت خارجي بين بازرگانان ترك 
و ارمني گس��ترده و حتي بيش از روابط رس��مي با ايران 
برقرار است. ارمنس��تان از مزاياي داالن تراسكا، خطوط 
راه آهن باكو-تفليس- قارص و مس��ير خط لوله انتقال 
نفت باكو-تفليس-جيهان و خط لول��ه انتقال گاز باكو- 
تفليس- ارزروم ب��ا وجود آنكه از داالن قفقاز در ش��مال 
ارمنستان مي گذرند، محروم اس��ت. روسيه براي كمك 
به اقتصاد ارمنستان اين كشور را به عضويت در اتحاديه 
اقتصادي اوراسيا پذيرفته است، ولي چون ارتباط زميني 
بين دو كشور وجود ندارد، روسيه تمايل دارد ايران را وارد 
اين اتحادي��ه كند تا از آن طريق پيوس��تگي جغرافيايي 
ارمنستان با اتحاديه فراهم ش��ود. اگر امكان پذير نشود، 
آذربايجان را ب��ه عضويت ترغيب كند ول��ي آذربايجان 
عالقه اي به برقراري اتصال ارمنس��تان )به سبب اشغال 
قره باغ( به محدوده اتحادي��ه را ندارد وحتي پوتين وعده 
بازگرداندن هفت شهرستان اشغالي پيرامون منطقه قره 
باغ را به آذربايجان در ازاي پيوستن به اتحاديه داده است. 

راي دهندگان در يك رفراندوم در سال 2015 از تغييرات 
قانون اساسي حمايت كردند و قدرت رييس جمهور را به 
نخس��ت وزيري واگذار كردند. مخالفان بر اين باور بودند 
كه س��رژ سركيس��يان اين تغييرات را به نفع خود انجام 
داده بود تا در پايان دوره رياس��ت جمهوري خود كه دور 
دوم و در 2018 پايان مي يافت ب��ار ديگر بتواند قدرت را 
با خود به نخست وزيري ببرد. سرژ سركيسيان در پايان 
دوره دوم رياست جمهوري خود در آوريل 2018 با توجه 
به تغيير نظام سياسي كش��ور از رياس��تي به پارلماني، 
از س��وي پارلماني كه اكثر كرس��ي هاي آن در دس��ت 
حزب حاك��م جمهوريخواه ب��ود، به مقام نخس��ت وزير 
انتخاب ش��د. در پي آن، بزرگ ترين اعتراضات خياباني 
ارمنستان كه طي س��ال ها به وقوع نپيوس��ته بود به راه 
افتاد كه خواهان كناره گيري سرگيسيان از نخست وزير 
بود. رهبري اين اعتراضات را نيكول پاش��ينيان بر عهده 
داشت. سركيسيان پس از چند روز ناآرامي، داوطلبانه از 
پست نخست وزيري استعفا داد. نيكول پاشينيان رهبر 
مخالفان دولت ارمنستان پس از آنكه هفته ها تظاهرات 
عظيم عليه ح��زب حاك��م را هدايت كرد و چش��م انداز 
سياسي كش��ور را تغيير داد، پس از يك بار راي گيري در 
پارلمان با مخالفت اكثريت مجلس كه كرس��ي اكثريت 
آن در اختيار حزب حاكم جمهوري خواهان بود، روبه رو 
شد. بنابر قانون ارمنس��تان كانديداي نخست وزيري در 
صورت عدم كس��ب راي اعتماد مي تواند دو هفته بعد در 
انتخابي ديگر در راي گيري شركت كند. وي با راه اندازي 
تظاهرات گسترده اي ديگر، مجلس را تهديد كرد كه اگر 
بار ديگر راي اعتماد نگيرد كشور را با اعتراضات گسترده 
و نافرماني مدني فلج خواهد كرد. پاش��ينيان در دور دوم 
با جلب آراي چند نماينده ح��زب جمهوري خواه در ماه 
مه 2018 توسط پارلمان به عنوان نخست وزير انتخاب 
شد. نگراني هايي درباره موضع و ديدگاه پاشينيان نسبت 
به روابط سياسي با كشورهاي ديگر بروز كرده بود. برخي 
ديدگاه ها حاكي از آن بود كه معترضان ممكن اس��ت از 
خارج پشتيباني ش��وند يا اينكه يك انقالب رنگي ديگر 
در منطقه قفقاز در جريان اس��ت. روند امور نشان داد كه 
اين يك جريان ملي اس��ت و بدون وابس��تگي سياسي 
و مالي به خارج ش��كل گرفته است. آقاي پاشينيان پس 
از به دست گيري پست نخس��ت وزيري وعده داده است 
كه اتحاد استراتژيك ارمنس��تان با روسيه را حفظ كند، 
به همين س��بب رييس جمهور والديمي��ر پوتين، جزو 
نخس��تين رهبراني بود كه انتخاب او را به نخست وزيري 
تبريك گف��ت. بنا براي��ن مي ت��وان گفت ك��ه جريان 
سياس��ي در ارمنس��تان خواهان ثبات روابط با روس��يه 
اس��ت. دولتمردان ارمني به خوبي آگاهي دارند كه بدون 
پش��تيباني روس��يه امكان مقاومت در برابر آذربايجان و 
حفظ مناطق اش��غالي قره باغ و پيرامون براي آنها وجود 
نخواهد داشت. اكنون با روشن شدن اين ديدگاه مي توان 
دريافت كه روابط با روس��يه كماكان ادامه خواهد يافت، 
هرچند انتظار كمك بيشتر از روسيه اي كه خود درگير 
تحريم غرب و در وضعيت نامس��اعد اقتصادي قرار دارد 

امكان پذير نيست. 

ادامه از صفحه اول

طالبان از زمان آغاز بهار، اس��تراتژي جديدي را در پيش گرفته و نه تنها يكس��ري حمالت انتحاري مرگبار را در 
كابل، پايتخت افغانستان ترتيب داده است بلكه شمار بحران در نقاط مختلف افغانستان را نيز افزايش داده است. 
بر اساس برآوردهاي اياالت متحده، اگرچه شورشيان نتوانسته اند كه هيچ يك از مراكز استاني را تحت اختيار بگيرند 
اما در سراسر افغانستان فعال هستند و دولت كنترل بيش از 56 درصد از كش��ور را در اختيار دارد. دونالد ترامپ، 
رييس جمهوري اياالت متحده كمك خود به دولت تحت اس��تراتژي جديد اياالت متحده در افغانستان را اعالم 
كرده است و هزاران س��رباز و مش��اور نظامي اضافي را به منطقه اعزام كرده و حمالت هوايي را نيز براي حمايت از 
نيروهاي افغان افزايش داده است. هرچند نظاميان امريكايي نسبت به عملكرد نيروهاي افغان تا حد زيادي خوشبين 
هستند اما واقعيت آن است كه ظاهرا طالبان در سال جاري ميالدي توانسته قدرت خود را افزايش دهد. گفتني 
است فراه يكي از استان هاي هم مرز با ايران است. اين منطقه ماه ها است كه شاهد جنگ سنگين بوده است كه در 
آنها صدها پليس و سرباز كشته شده و خسارات شديدي حتي در نيروهاي يگان ويژه خود ديده است. گفتني است 
استاندار فراه در ماه ژانويه از كار بركنار شد چرا كه او گفته مي شد درگير فساد و سياسي كاري بوده است. اين استان 
همچنين هم مرز با مركز اصلي طالبان در استان هلمند است و داراي مس��ير قاچاق هاي كليدي در ايران است. 
گفتني است صدها تن از نيروهاي امريكايي به همراه نيروهاي امنيتي و ارتش افغانستان به سمت هلمند حركت 
كرده اند تا عمليات و موضع خود در اين منطقه را تقويت كنند. اما واقعيت آن است از زمان اعالم استراتژي جديد 
امريكا در افغانستان شرايط بهبود نيافته، عمليات هاي تروريستي افزايش يافته و اقدامات گروه هاي شورشي نيز ابعاد 

گسترده تري به خود گرفته است و تاكنون استراتژي جديد امريكا نيز ناكارآمد بوده است. 

استراتژي جديد طالبان
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