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تحلیل روز

قمارخطرناکدموکراتها
امیرعلی ابوالفتح -کمیته قضایی مجلس
نمایندگان آمریکا قصد دارد فردا قطعنامهای را با
موضوع تعریف شاخص های تحقیقات گسترده
بــرای استیضاح دونالد ترامپ به رای بگذارد.
اقدامی که البته همانند گذشته تنها به عنوان یک
فضاسازیروانیدرعرصهسیاستداخلیقلمداد
میشود .دموکراتها در میان خودشان دارای
تضادهای مختلف برای مقابله با ترامپ هستند
و از این منظر نمیتوان به اقدام آن ها علیه ترامپ
خوشبین بود .از سوی دیگر باید متوجه بود که
لیبرالهایساکنمجلسنمایندگاننهتنهاازمنظر
سیاسیبهعنوانحزبرقیببلکهازجهتشخصی
همباترامپمشکلدارند.همینچندوقتپیشبود
که حملههای نژادپرستانه علیه نمایندگان زن در
مجلسنمایندگانبهسرتیتراصلیرسانههاتبدیل
شده بود و ترامپ را مورد هجمه گسترده قرار داد.
مخالفت آن ها با ترامپ آن هم در آستانه تبلیغات
و پویشهای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰
آمریکا نیز مبنای محکم و خاصی ندارد .واقعیت
این است که دموکراتها همچنان معتقدند که در
انتخابات ۲۰۱۶از سوی روسیه اعمال نفوذ شده
و تقلب صورت گرفته است و همچنان که مجلس
نمایندگانبهدنبالکلیدزدنمجددطرحاستیضاح
ترامپ است این ادعا را برجسته کردهاند .در این
میان هسته مرکزی و جریان اصلی دموکراتها
که در مجلس نمایندگان حاضر هستند مایل به
استیضاح ترامپ و حتی به جریان انداختن طرح
استیضاح نیستند .به عنوان مثال افــرادی مانند
«نانسیپلوسی»کهریاستمجلسنمایندگانرابه
عهدهداردمعتقدندکهاستیضاحترامپبهبنبست
میرسد و خروجی خاصی ندارد.بنابر این ،طرح
شروعاستیضاحترامپ،برایدموکراتهایکقمار
خطرناک است که حتی می تواند حیثیت آن ها را
در انتخابات  ۲۰۲۰لکهدار کند .بسیاری بر این
عقیده هستند که دموکراتها از طریق استیضاح
ترامپ به دنبال آن هستند تا بتوانند جمهوری
خواهان را در آستانه انتخابات مورد هجمه قرار
دهنداماسابقهدواستیضاحدرتاریخسیاسیآمریکا
به خوبی نشان داده هر حزبی که استیضاح را به
راه انداخته ،در انتخابات بعدی شکست میخورد
و فضای سیاسی – اجتماعی علیه آن مهندسی
میشود .جالب ایــن جاست که دموکراتها با
احتساب دو سناتور مستقل که همسوی آن ها
هستند ،تنها  ۴۷رای بــرای به چالش کشیدن
ترامپدراختیاردارندواینبهمعنایشکستقبل
ازطرحیکمسئلهمهمماننداستیضاحاست.اینکه
دموکراتهابخواهندرویپروندهایمختومهمانند
دخالتهای روسیه در انتخابات  ۲۰۱۶آمریکا
سرمایهگذاریکنند،یکاقدامکام ً
المبتدیودور
از نتیجه است .از این منظر سران حزب دموکرات
کام ً
ال میترسند که با این کار در انتخابات ریاست
جمهوری  ۲۰۲۰جایگاه و وجهه خود را از دست
بدهند و برای آن ها زمینههای منفی ایجاد شود.
باید متوجه بود که برای مردم آمریکا معیشت یک
امرمهمواساسیبهحسابمیآیدومهمنیستکه
آیاروسیهدرانتخابات ۲۰۱۶دخالتکردهیاخیر.
سرانحزبدموکراتبهگونهایدیگرفکرمیکنند
وعدهایدیگرعلن ًابرعکسعملمیکنند.ازجهتی
دیگر اگر همین امروز بخواهند استیضاح را کلید
بزنند،برگزاریجلساتمقدماتیوتکمیلیمانند
استماع سخنان وکال ،بازجوییها و  ...به بعد از
انتخابات  ۲۰۲۰موکول میشود .همان گونه که
دربارهکلینتونهمچنیناتفاقیافتاد.

قاب بین الملل

روسیهبهدنبالتغییرمکان
سازمانملل

نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در واکنش به
مشکالت روادیــدی که آمریکا برای کارکنان این
کشور و دیگر کشورها در مقر اصلی سازمان ملل
در نیویورک فراهم می کند ،اعالم کرده که روسیه
درخواست خواهد کرد که مکان سازمان ملل از
آمریکابهنقطهدیگریانتقالیابد.آندریکروتسکیخ
گفت:ماممکناستبهخاطرجنگروادیدکهآمریکا
آغازگر آن بوده است پیشنهاد انتقال دفتر مرکزی
سازمان ملل را به مجمع ارائه دهیم.آمریکا به دلیل
میزبانی مقر اصلی سازمان ملل متحد ،مزاحمت
هایی را برای دیپلمات های فعال در این سازمان
ایجادمیکندوبهطورمثالبهدیپلماتهایبرخی
کشورها روادید سفر به آمریکا نمی دهد حال آن که
مابهدنبالبازدیدازآمریکانیستیموتنهابرایانجام
امورخودبهسازمانمللمیرویم.

اخراجتوئیتریجانبولتون
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توئیت روز

چراترامپمشاورامنیتملیخودرابرکنارکرد؟آیااوقربانیرقابتهای
انتخاباتریاستجمهوریشدهاست؟

خادم -جان بولتون ،مشاور امنیت ملی جنگ
طلب ایاالت متحده ،چهارماه پس از نخستین
اعالم نارضایتی ترامپ از او ،سرانجام اخراج
شد.بسیاری از تحلیل گران این تصمیم ترامپ
را ناشی از نزدیک شدن او به انتخابات می دانند
و معتقدند بولتون دیگر با شعار های انتخاباتی
ترامپ و ابراز تمایل او برای مذاکره همخوانی
نداشت .بولتون از جنگ با ایران حمایت کرد،
خواستار مداخله نظامی (شکست خــورده)
در ونزوئال بــود ،مخالف صلح با طالبان  ،کره
شمالی و روسیه بود و به عنوان یک جنگ افروز
در دامــن نتانیاهو کار میکرد .رئیس جمهور
آمریکا دیشب در توئیتی نوشت که «دیشب به
جان بولتون اطالع دادم که دیگر به حضور او
در کاخ سفید نیازی نیست .من و دیگر اعضای
دولــت با بسیاری از پیشنهادهای او به شدت
مخالف بودیم ،به همین دلیل از او خواستم
استعفایش را تقدیم کند ،او هم صبح این کار
را کرد» در مقابل اما ،جان بولتون درباره کنار
گذاشته شدنش گفت« :من دیشب پیشنهاد
استعفا کردم و رئیسجمهور ترامپ گفت فردا
درباره آن صحبت کنیم».این اخراج بالفاصله به
کاهش یک دالری قیمت نفت انجامید .هرچند
نمی توان از تنش آفرینی و عدم تعهد ترامپ به

قرارداد های بین المللی چشم پوشی کرد ،اما
ترامپ مایل نبوده که اقدامات مداخلهجویانه
بولتون بر خواستههای انزواطلبانه وی (با شعار
اول آمریکا) برتری داشته باشد .نخستین جرقه
این نارضایتی نیز اردیبهشت ماه گذشته در
نشست ترامپ و هم حزبی هایش زده شد .در این
نشست ترامپ از تحریک آشکار مشاور امنیت
ملیودیگردستیارانشبرایرویآوردنبهگزینه
نظامی (در ونزوئال) ،ناراحت شده و به دوستانش
گفته بود «اگر بولتون راه خود را ادامه داده بود،
تاکنون در چند مکان دنیا جنگ به راه انداخته
بــود».در آن زمــان جــواد ظریف به گــروه جنگ
طلب جان بولتون  ،بنیامین نتانیاهو ،بن سلمان
و بن زاید لقب «تیم ب» را داده بود که سعی می
کنند دولت ترامپ را به سمت جنگ ببرند .اما
اختالف ترامپ با مشاور امنیت ملی اش به این
جا خالصه نشد.بولتون به صراحت علیه طرح
مذاکره فرانسه با ایران که ترامپ به نوعی از آن
دفاع کرده بود و همچنین مذاکره با طالبان و
کره شمالی موضع گرفته بــود .پس از نهمین
و آخرین دور از مذاکرات نمایندگان طالبان و
آمریکا ،روزنامه واشنگتنپست از به حاشیه رانده
شدن جان بولتون در روند صلح افغانستان خبر
داده بود .این روزنامه در مقاله روز جمعه (هشتم

ترامپ:مذاکراتباطالبان ُمرد،طالبان:آمریکاضررمیکند

نبرد برایامتیازگیری

نبی شریفی -امروز هجدهمین سالگرد حمله
القاعده به برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی
در شهر نیویورک است .همان رویدادی که کمتر
از یک ماه پس از آن ،پای آمریکا و متحدانش را به
افغانستان باز کرد .از آن زمان تا به امروز بسیاری
ازکشورهاعمدهنظامیانخودراخارجکردهوتنها
مستشارانشانبرایآموزشدرافغانستانمانده
اند.امااینجنگبرایواشنگتنباتالقیبودهکه
هنوز نتوانسته 14هزار نظامی اش را از آن بیرون
بکشد .طی یک سال گذشته  9دور مذاکره بین
نمایندهآمریکاوطالبانبرگزارشدهکهدرآخرین
دورآن،خبرمکتوبشدنتوافقمنتشرشد.زلمی
خلیلزاد،نمایندهآمریکابرایصلح،بهکابلرفت
و قرار شد اشرف غنی ،رئیس جمهور افغانستان،
در کمپ دیوید ایالت مریلند با ترامپ دیدار کند.
درستدرحالیکههمهچیزبرایتوافقآمادهبود،
رئیسجمهورآمریکادیدارهایجداگانهباغنیو
نمایندگان طالبان را لغو کرد و در توئیتی نوشت:

«مذاکرات ُمرد .مذاکرات ُمرد .تا آن جا که به من
ربط دارد مذاکرات مرده است» .دونالد ترامپ
پس از آن تصمیم به لغو مذاکرات صلح و دیدار با
طالبان گرفت که گروه طالبان مسئولیت انفجار
صبحپنجشنبه ۱۴شهریوردرمنطقهششدرک
کابلرابرعهدهگرفت.حملهایکهدرآن  ۱۲نفر
ازجملهیکسربازآمریکایی کشتهشدند.
▪ترامپبهدنبالامتیازگیریازطالبان

اما واقعا کشته شدن یک سرباز آمریکایی دلیلی
کافی برای جلوگیری از تعلیق یا توقف صلحی
مکتوب شده با طالبان است؟  22آگوست سال
جاری بین نشست های صلح در دوحه نیز دو
سرباز آمریکایی به دست طالبان کشته شدند.
اما این باعث توقف مذاکرات نشد .از طرفی
براساس اعالم وزارت دفاع آمریکا در ماه جوالی
سالجاریمیالدی،ازسال ۲۰۰۱کهنیروهای
آمریکایی وارد افغانستان شدند تا ماه جوالی

شهریور) نوشته بود که با توجه به این که متحدان
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا برای
یک نشست مهم برای آینده افغانستان در اوایل
این ماه آماده میشدند ولی جان بولتون مشاور
امنیت ملی آمریکا در فهرست دعوت شدگان
نبود .در مورد دیگر بولتون درخواست یک کپی
از پیشنویس موافقتنامه میان آمریکا و طالبان
را کرده بود .ولی زلمی خلیل زاد نماینده آمریکا
برای صلح افغانستان درخواست او را رد کرده و
گفته بود که بولتون میتواند متن موافقتنامه را
درحضوریکیازمقامهایارشدآمریکاییبخواند
ولی نسخه موافقتنامه در اختیارش قرار نگیرد.
یکمقامارشدآمریکاییکهنخواستهنامشفاش
شود،بهواشنگتنپستگفتهبودکهجانبولتون
که از مدتها برای حضور گسترده نظامی آمریکا
درسراسرجهانتالشمیکند،بهشدتمخالف
توافق صلحی است که به طوالنیترین جنگ

تاریخ آمریکا قراراست نقطه پایان بگذارد .حضور
بولتون در کاخ سفید ،باعث شده بود اختالفات
او به سایر اعضای کابینه ترامپ هم کشیده شود.
تا جایی که اوایل هفته جاری سی ان ان از تنش
میان او با مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا خبر
داده بود .به گفته سه منبع مطلع ،این دو مقام
دولت ترامپ خارج از جلسات رسمی ،به ندرت
با هم صحبت میکنند ،به گونهای که آن ها چند
هفته است که با یکدیگر صحبتی نداشتهاند.
به همین دلیل ،هماهنگی امور کلیدی میان
کاخ سفید و وزارت خارجه به کارکنان دونپایه
محولشدهاست.اختالفیکهسرانجامبهاخراج
بولتونانجامید .درهمینحال،تحلیلگربیبی
سیگفت:عدمتطابقبولتونباژستیکهترامپ
برایورودبهرقابتهایانتخاباتیگرفتهوازخود
چهره ضد جنگ و طرفدار مذاکره نشان می دهد
باعث اخراج سومین مشاور امنیت ملی وی شد.

سال جاری ،دو هزار و  ۳۷۲نظامی آمریکایی
در افغانستان کشته شدهاند و از این میان هزار
و  ۸۳۳نفر از آغاز سال  ۲۰۰۱تا سال ۲۰۱۴
کشته شــدهانــد .ترامپ می گوید« :اگــر آنها
(طالبان)نمیتواننددرحینمذاکراتمهمصلح
به آتشبس پایبند بمانند ،احتماال قدرت مذاکره
برای رسیدن به یک توافق را نیز ندارند» .مایک
پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا نیز گفته« :طالبان
جنبه مذاکرات صلح را نداشت و نشان داد که
غیر قابل اعتماد است ».در این میان ،به نظر می
رسد معامله گر نیویورکی تمایلی ندارد وقتی
طالبان با حمالت پیاپی در افغانستان ،حین
برگزاری مذاکرات دوحه ،به دنبال قدرت نمایی
و امتیازگیری است ،او امتیازی از تروریست ها
نگیرد .توقف مذاکرات برای طالبان که یک سال
است در آرزوی به دست آوردن قدرت مشروع
است ،امتیازی است که ترامپ اکنون از آن بهره
می برد .در این میان طالبان در بیانیه ای اعالم
کرده که «تــاوان این کار او (ترامپ) بیش از هر
کسی به خود آمریکا میرسد ،اعتبار آمریکا را
متضرر می کند و موقف (موضع) آن را در قبال
صلح دیگر برای جهان روشن می سازد ،تلفات
جانی و مالی آمریکا را بیشتر و نقش آمریکا را در
تعامل سیاسی متزلزل معرفی میکند».

و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ( 6مهر)
افغانستان نوشته است« :موضع ما در قبال این
توافق نامه جعلی صلح از روز اول مشخص بود.
وقتش رسیده که طالبان قدم به جلو بگذارند،
به خــونریــزی پایان دهند ،اعــام آتشبس و
گفتوگوهای مستقیم با طرف افغانستان را
شروعکنند».ذبیحا...مجاهد،سخنگویطالبان
نیزباصدوربیانیهایاعالمکرد:دوراهبرایپایان
دادن به اشغال افغانستان پیش روی ماست:
جهاد و جنگ کردن یا مذاکره و گفت و گو« .اگر
ترامپ می خواهد مذاکرات را متوقف کند ،ما
نیز راه اول (جنگ) را انتخاب می کنیم و آن ها به
زودیپشیمانخواهندشد».

افشای جزئیات جدیدی از مرگ
دانشمند هسته ای مصری در مراکش

شکستپیاپیجانسونباتصویبقانون

پایموساد درمیان است؟

باانتخاباتزودهنگام

«ابوبکرعبدالمنعمرمضان»دانشمندهستهایمصرورئیس
شبکه ملی رصد تشعشعات هستهای وابسته به سازمان
تحقیقات هستهای این کشور که به دعوت سازمان بین
المللیانرژیاتمیبرایشرکتدریککنفرانسبهمغرب
سفر کرده بود ،به تازگی در اتاق محل اقامت خود دچار
ناراحتی شدید شد و پس از انتقال به درمانگاه درگذشت.
این دانشمند مصری در سال  2015به همراه برخی از
متخصصان دیگر موظف به مطالعه آثار بالقوه تشعشعات
راکتورهای هستهای بوشهر در ایران و دیمونا در اسرائیل
شده بود.نتیجه کالبدشکافی این دانشمند مرگ بر اثر
سکته قلبی اعالم شده است اما برخی رسانههای مغربی،
دخالت موساد را بعید ندانستهاند .شایان ذکر است در
سال  1967سمیر نجیب دانشمند هستهای مصری که
در آمریکا فعالیت میکرد زمانی که قصد بازگشت به مصر
را داشت ،تحقیقات و پژوهش های او به سرقت رفت و ترور
شد .موساد مظنون اصلی ترور او بوده است .یحیی المشد
یک دانشمند هستهای مصری دیگر که ریاست برنامه
هستهای عراق را برعهده داشت در سال 1980در هتلی
در پاریس طی عملیاتی که به موساد نسبت داده میشود
کشته شد.رژیم صهیونیستی همواره تالش کرده است
چهرههایشاخصعلمیرادرکشورهایاسالمیوعربی
به ویژه در حوزه های مرتبط با صنایع نظامی که میتوانند
سبب تغییر موازنه قدرت به ضرر این رژیم شوند ترور کند.
نمونه چنین اقدامات رژیم صهیونیستی ترور دانشمندان
هستهای و موشکی ایران بوده است .با وجود این در این
زمینههیچاقدامحقوقیوبینالمللیمناسبیبرایمقابله
بااینرژیمصورتنگرفتهاست.

▪واکنشهابهلغوتوافق

لطیف پدرام ،رهبر حزب کنگره ملی افغانستان
نوشته است« :زیــاد جوگیر نشوید ،این توئیت
آخرینترامپنخواهدبود.ترامپتوئیتدیگری
خواهد نوشت و وضعیت را به گون ه دیگری تغییر
خواهد داد .تنها چیزی که میان آمریکا و طالبان
منتفی نیست «گفت وگــو» اســت» .از طرفی،
رحمت ا ...نبیل ،رئیس پیشین امنیت ملی

▪رضایتغنیازمذاکرات نابودشده

مذاکرات دوجانبه صلح با طالبان از آغــاز تا به
امروز ،یک ناراضی بزرگ داشت .محمداشرف
غنی،رئیسدولتافغانستان.نارضایتیکهابعاد
گوناگونی داشت .کابل به اینکه ایاالت متحده
اجــازه داده طالبان توافق را با عنوان «امــارت
اسالمی افغانستان» امضا کند ،همواره معترض
بوده است .دلیل بعدی این بود که دولت کابل
در جایگاه نماینده مردم افغانستان ،هیچ گاه به
عنوانبازیگراصلیاجازهحضوردراینمذاکرات
را نیافت .همچنین ،پــروژه صلح می توانست تا
زمانینامعلومانتخاباتریاستجمهوریپیشرو
را به تعویق بیندازد یا لغو کند .رویدادی که باعث
می شد دیگر انتخاباتی در کار نباشد و حکومت
موقتی به وجود می آمد که این به معنای پایان
عمرحکومتداریاشرفغنیبود.حاالبهنظرمی
رسد 17روزماندهبهانتخابات،لبخندرضایتیبر
لبان رئیس جمهور افغانستان نقش بسته است.
لبخندیکهامادرپسچهرهپنهاناست.

جدیدبرگزیتومخالفتپارلمان

مرغبزدلانگلیسی!
حزب محافظهکار بریتانیا برای تخریب جرمی
کوربین ،رهبر حــزب کارگر او را به مــرغ که در
انگلیس نماد بزدلی است ،تشبیه میکند.صفحه
رسمی این حزب در توئیتر با انتشار این عکس،
خطاب به فروشگاههای زنجیرهای مرغ سوخاری
«کیافسی »بریتانیا نوشت« :ما یک مرغ بزرگتر
از شما پیدا کردیم».

چهره روز

«نمیتوانمسکوتکنم»
شانیشر ،خواننده رپ اهل ترکیه با نام اصلی سارپ
پالورباهمراهی۱۶خوانندههموطنشیکنماهنگ
رپ اعتراضی علیه وضعیت موجود در این کشور
منتشرکردهاست.اینآهنگ ۱۴دقیقهو ۵۵ثانیهای
با عنوان «من نمیتوانم سکوت کنم» در میان مردم
و شبکههای اجتماعی با استقبال مواجه شده و
طی چهار روز ،تنها در یوتیوب حدود  17میلیون بار
دیده شده است .موضوعاتی از قبیل مسائل محیط
زیستی ،قوانین تبعیضآمیز ،دسترسی به امکانات
آموزشیوخشونتعلیهزناندراینویدئومطرحشده
است .شانیشر ،این خواننده رپ تاکید کرد که قصد
موضعگیری سیاسی ندارد .با وجود این اظهارات،
بسیاری اشعار این آهنگ را انتقادی علیه  20سال
حاکمیت حزب عدالت و توسعه ،حزب متبوع رجب
طیب اردوغـــان ،رئیس جمهوری ترکیه توصیف
میکنند .بسیاری از مقامات شهرداریهایی که در
دست مخالفان حزب اردوغــان است ،ویدئوی این
آهنگ رپ را در شبکههای اجتماعی به اشتراک
گذاشتند.یلمازبویوکرشنازحزبجمهوریخواه
خلق و شهردار اسکیشهر واقع در غرب ترکیه ،با
نوشتن جمله «جرئت واگیردار است» این آهنگ را
درشبکههایاجتماعیبهاشتراکگذاشت.حمزه
دا ،نماینده ازمیر در پارلمان از جانب حزب عدالت
و توسعه از انتشار این آهنگ انتقاد کرد و آن را یک
حرکت تبلیغاتی و حملهای علیه جریان متبوعش
خواند .پامال آندرسون ،بازیگر آمریکایی نیز با به
اشتراک گذاشتن آهنگ «من نمیتوانم سکوت
کنم» ،از هنرمندان آمریکایی خواست تا از این
حرکتالهامبگیرند.

کارتون روز

کوتاهترین
دولتانگلیس
رقم میخورد؟
«مهمنیستاینپارلمانچهترفندهاییبرای
بستن دست های من اختراع می کند ،من
برایرسیدنبهتوافقیبرایتامینمنافعملی
خواهم کوشید ...این دولت دیگر برگزیت
را عقب نخواهد انداخت ».سخنان بوریس
جانسون ،نخست وزیر بریتانیا پیش از آغاز
تعطیالت پارلمان ،در حالی است که ملکه
الیزابت دوم قانون تعویق برگزیت مصوب
مجلس این کشور را روز دوشنبه امضا کرده
بود.براساسقانونمنعبرگزیتبدونتوافق،
ت وزیر بریتانیا باید از
بوریس جانسون نخس 
اتحادیهاروپابخواهدتاباتعویقخروجبریتانیا
از این اتحادیه تا  ۳۱ژانویه  ۲۰۲۰موافقت
کند؛مگرآنکهتاروز ۱۹اکتبریکتوافق-یا
خروجی بدون توافق  -از سوی نمایندگان
تصویب شــود .امضای ملکه آخرین مرحله
تشریفاتی الزم برای اجرای این قانون بود.
جانسونچندروزپیشاز رسمیتیافتناین
قانون گفته بود که «حاضر است بمیرد» اما
تنبهدرخواستتمدیدمهلتخروجبریتانیا

از اتحادیه اروپا ندهد .اما این همه ناکامی
نخست وزیــر شکست خــورده و از گــرد راه
رسیده بریتانیا نیست .پارلمان این کشور در
آخرینروزکاریخودپیشازتعطیالتیکهتا
 14اکتبر( 22مهر)ادامهدارد،بهدرخواست
بوریس جانسون مبنی بر برگزاری انتخابات
پیش از موعد رای منفی داد .شعار اصلی
بوریس جانسون خــروج قطعی بریتانیا از
اتحادیه اروپا در پایان مهلت جاری ،یعنی روز
 ۳۱اکتبر( 9آبان)بود.اوزماماموربریتانیارا
با این شعار از ترزا می ،نخستوزیر مستعفی
حــزب محافظهکار تحویل گرفت .پس از
اخــراج  ۲۱نماینده حزب محافظهکار که
مخالف«برگزیتسخت»وخروجبدونکسب
توافقبریتانیاازاتحادیهاروپابودند،جانسون
اکثریتپارلمانیخودراازدستدادهبود.
▪رویایبربادرفتهانتخاباتمجدد

همان طور که ذکر شد ،نمایندگان پارلمان
بریتانیا همزمان با شروع تعلیق پنج هفته

ای کار این مجلس ،بار دیگر درخواست
دولت برای برگزاری انتخابات زودهنگام
را رد کرده اند .در رایگیری روز دوشنبه
نهم سپتامبر جانسون موفق بــه کسب
 ۲۹۳رای شد .حال آن که برای تحمیل
برگزاری انتخابات پارلمانی او به ۴۳۴رای
از  650رای پارلمان نیاز داشت .اکنون دو
راه قانونی برای نخست وزیر وجود دارد:
رسیدن به توافق با اتحادیه اروپــا پیش از
 ۱۹اکتبر یا تمدید مهلت خروج بریتانیا
از ایــن اتحادیه .احتمال کسب توافق با
اتحادیهاروپاظرفاینمدتازسویتحلیل
گران بسیار ناچیز ارزیابی میشود .اگر
بوریسجانسونحاضربهپذیرشایندوراه
نشود ،تنها راهی که برای او باقی میماند
کنارهگیری از مقام نخستوزیری است.
در چنین حالتی ،دوره نخستوزیری او که
اکنون یک ماه و نیم از آغازش می گذرد ،به
عنوان کوتاهترین دوره نخستوزیری در
تاریخ بریتانیا ثبت خواهد شد.

شکوهبرگزیت
بوریس جانسون به سمت انتهای داالن (شکوه
برگزیت) پیش می رود که در نهایت با سر جدا شده
نخست وزیر پیشین ترزا می مواجه می شود .سر
جانسون در گیوتین برگزیت نیز حکایت از کفاف
نــدادن عمر دولــت وی بــرای حل بحران سه ساله
برگزیتدارد.

