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بیم و امید فرایند انتخابات آتی
در افغانستان
 ثبتنــام از رأیدهنــدگان بهعنوان نخســتین
گام برای آغــاز فرایند عملی برگــزاری انتخابات
مجلس نمایندگان و شــوراهای شهرســتانها در
افغانســتان ،شــنبه با ثبتنــام رئیسجمهوری و
رئیس اجرائی دولت افغانســتان برداشــته شــد
و ماننــد هر حرکــت اجتماعی با خــود موجی از
بیــم و امید ایجاد کرد .به گــزارش ایرنا ،انتخابات
در نظامهای مردمســاالر از ارکان اصلی مدیریت
جامعه محسوب میشود و در واقع مردمساالری
بدون انتخابات بیمعناســت؛ اگرچــه در منطقه
جنوب غرب آسیا ،کشورهایی بدون سابقه هر نوع
انتخاباتی ،مدعی مردمســاالری هستند .تبلور این
مفاهیــم از انتخابات ،در جامعــهای زخمخورده
و متکثر مانند افغانســتان کــه بیش از چهار دهه
شــیرازه زندگی اجتماعی آن بــه علت جنگهای
متنوع گسســت پیدا کرده اســت ،میتواند و باید
امیدبخــش فردای بهتر باشــد .اگرچــه راه کوتاه
و ســادهای نیســت؛ اما بــه نظر میرســد مردم
افغانســتان راهــی جــز این نداشــته باشــند که
امیدهای خود را به بهبود وضعیت کشورشــان ،از
گذرگاههای پیچیــده انتخابات دنبال کنند؛ هرچند
تجارب انتخابات قبلی در این کشور ،سابقه خوبی
بــرای افکار عمومــی این دیار بر جای نگذاشــته
اســت .بروز تقلب و تخلف در انتخابات گذشــته
از برجســتهترین اعتراضــات گروههای سیاســی
متنوع و متعدد افغانســتان در ادوار قبل اســت؛
اما این عوامل نمیتوانند نافی اثربخشــی حضور
هوشمندانه و گسترده مردم بر نتیجه هر انتخاباتی
در جوامع بیدار باشــند .پس از گذشت نزدیک به
هفت ســال ،قرار است مردم افغانســتان دوباره
برای انتخــاب نمایندگان خود پــای صندوقهای
رأی بروند .مهمترین نگرانیهــا در انتخابات آتی
مجلس و شــوراهای شهرســتان افغانســتان را
میتوان در شناسایی »رأیدهندگان« خالصه کرد
که اعتراضهای بعدی به تخلف و تقلب ،ریشــه
در ایــن بخش دارد .جامعه افغانســتان فاقد یک
نظام آماری جامع و مطمئن اســت و شــهروندان
زیادی شناســنامه یا مدرک هویت مستند ندارند یا
مــدارک متعدد و متنوع بازمانــده از چندین دوره
استقرار نظامهای حاکمیتی مختلف در این کشور
در چهار دهه گذشــته را دارند .کمیسیون مستقل
انتخابات افغانستان ،ثبتنام از رأیدهندگان را با
فعالیت هزارو  ۵۰۰مرکز در  ۳۴استان این کشور و
بهکارگیری بیش از  ۱۰هزار نیروی اجرائی از شنبه
آغاز کرد که همین شــروع موجب برجستهشــدن
برخی کاستیها و جلوهگرشدن موارد نگرانکننده
شــد .قرار اســت در دو ماه آینده نخست ثبتنام
از رأیدهنــدگان در مراکز اســتانها و ســپس در
شهرستانها و در نهایت در روستاها انجام شود و
مدرک پایه برای ثبتنام ،شناسنامههای تکبرگی
هویت افراد است که بسیاری یا آن را ندارند یا چند
نوع از آن را دارند .البته نگرانیها درباره انتخابات
آتی افغانســتان تنها به تعــداد و صحت هویت
رأیدهندگان محدود نیســت و موضوعاتی مانند
امنیت انتخابات ،منابع تأمینکننده هزینه انتخابات
و مسائل فنی آن نیز مطرح است که برای کوتاهی
ســخن ،تنها از آنها نام برده شــد و بدیهی اســت
هریک از این عوامل بهتنهایــی میتواند بر فرایند
انتخابات مهرماه افغانســتان تأثیر منفی داشــته
باشد .احتمال افزایش تهدیدهای امنیتی از سوی
گروههای تروریستی حاضر در پهنه افغانستان نیز
تا زمان برگزاری انتخابات فرضی منطقی اســت.
بایــد منتظر ماند و دید آیا اراده مردم افغانســتان
برای بهبود وضعیت کشورشان از معبر انتخابات،
میتواند هــم گروههــای تروریســتی را از تأمین
خواستههای نامشروعشــان با اهرم ناامنی ناامید
کند و هم در درون با فرایندی پرابهام در ســاختار
انتخابــات پیشرو ،نامزدهــای منتخب خود را بر
کرسی نمایندگی بنشاند.

یــک روز بعد از حمالت هوایی آمریکا ،فرانســه و
بریتانیا به اهدافی در سوریه ،رهبران کشورهای عربی
برای شــرکت در اجالس ســران عرب در عربســتان
سعودی دور هم جمع شــدند .این نشست که سران
شــش کشور عربی از جمله امیر قطر در آن غایباند،
در حالی برگزار شــد که تنش میان ایران و عربســتان
ســعودی افزایش داشــته و ریاض هم به دنبال این
بود که در این اجــالس اعضای اتحادیه عرب را برای
گرفتن موضع علیه ایران تحت فشار قرار دهد .یکی از
عمدهترین اختالفات دو طرف به بحران سوریه و یمن
بازمیگردد .اندکی پیش از آغاز بیستونهمین نشست
سران کشــورهای عربی که در شــهر ظهران واقع در
شرق عربستان ســعودی برگزار شد ،ملک سلمان بن
عبدالعزیز ،پادشــاه عربستان ســعودی اعالم کرد که
این نشســت با عــزم و اراده و با هماهنگی مشــترک
تــالش میکند با همه چالشهــا مقابله کند .او ابراز
خوشحالی کرد عربســتان برای مقابله با چالشها از
طریق هماهنگی مشــترک میزبان این نشســت است.
گرچه  ۲۲کشــور عربی عضو اتحادیه عرب هســتند،
رهبران و نمایندگان  ۱۶کشــور در این نشست حضور
داشتند و شش کشــور غایب بودند .یکی از مهمترین
غایبان این نشســت امیــر قطر بود .عربســتان و قطر
گرچه درباره ســوریه تا حدود زیــادی همنظرند و هر
دو هــم از حمالت هوایــی اخیر به ســوریه حمایت
کردهاند ،همچنان اختالفات ریشهداری دارند که عدم
شــرکت امیر قطر در این نشســت یکی از نشانههای
دنبالهداربــودن ایــن اختالفات اســت .شنبهشــب و
ســاعاتی پیش از آغاز نشست سران کشورهای عربی
در ریاض خبرهایی در رســانههای عربی منتشــر شد
که از صدای انفجــاری بزرگ در یک پایگاه نظامی در
جنوب حلب حکایت داشــت .محل این پایگاه »جبل
عزان« در جنوب حلب اعالم شــد و شــبکه سیانان
ترک هم اعــالم کرد که این پایــگاه »متعلق به ایران
بوده و دستکم  ۲۰نفر کشته شدهاند« .با این حال روز
گذشته حزباﷲ لبنان این خبر را تکذیب کرد.
پیام پوتین به سران کشورهای عربی
روسیه و عربســتان و بسیاری از همپیمانان عرب

نشست سران کشورهای عربی با محوریت سوریه و ایران برگزار شد

یارکشی در میان اعراب
ریاض درباره سوریه در سوی مخالف قرار میگیرند،
با این حال والدیمیر پوتین که یکی از متحدان بشــار
اســد ،رئیسجمهوری سوریه ،اســت ،روز گذشته و
همزمان با نشست ســران کشورهای عربی پیامی را
برای رهبران این کشــورها ارســال کرد .پوتین در این
پیام خطاب به  ۲۲کشــور عربی حاضر در نشســت
اعــالم کرد که روســیه آمــاده همــکاری نزدیک با
اتحادیه عرب اســت تا امنیت منطقه را تضمین کند.
به گفته پویتن شکست داعش در بخشهای زیادی
از عراق و ســوریه زمینه را برای گســترش ســازش
سیاسی و بازســازی بعد از درگیری و حل مشکالت
انســانی در این کشــورها فراهم کرده است .یکی از
محورهای نشســت روز گذشــته ســران کشورهای
عربی ،مسئله فلسطین و نقضهای صورتگرفته در
قدس اشغالی توسط اسرائیل بود و پوتین نیز در پیام
خود گفت که رسیدن به صلحی پایدار در خاورمیانه
بدون یافتن »راهحلی اساســی« برای بحران اسرائیل
و فلسطین غیرممکن است.

نشست بینتیجه شورای امنیت
روســیه عــالوه بــر فرســتادن پیــام به ســران
کشــورهای عربی ،در شــورای امنیت نیز فعال بود.
نشســت اضطراری شورای امنیت ســازمان ملل که
به درخواست روســیه و برای بررسی حمله هوایی
آمریــکا ،بریتانیا و فرانســه به مواضعی در ســوریه
برگزار شــد ،بار دیگر به جدل لفظــی میان مقامات
آمریکایی و روســیه بدل شــد .پیشنویس قطعنامه
پیشــنهادی روســیه نیز با رأی مخالف اعضاي شورا
روبــهرو شــد و ناکام مانــد .پیش از ایــن مقامهای
روس پــس از انتقــاد از حمله ســه عضــو ناتو به
ســوریه خواستار تشکیل نشســت فوری شده بودند
و پیشنویــس طرحی را ارائه دادنــد که این حمله
را ناقض منشــور ســازمان ملل میخواند و محکوم
میکند .این طرح اما در نشســت شورای امنیت رأی
نیاورد .پیشنویس قطعنامه پیشنهادی مسکو با سه
رأی مثبت ،هشــت رأی منفی و چهار رأی ممتنع رد
شد و نیازی به استفاده اعضای دائم از حق وتو نبود.

در این میان واســیلی نبنزیا ،نماینده روســیه ،در این
نشست آمریکا ،فرانســه و بریتانیا را به نقض منشور
ســازمان ملل و نقض حاکمیت ملی دولتی مستقل
بدون مجوز شــورای امنیت متهم کــرد و گفت این
ســه عضو ناتو به »اهداف نظامــی و غیرنظامی« در
حالی حمله کردهاند که هنوز ســازمان منع گسترش
تسلیحات شیمیایی گزارش خود را ارائه نداده است.
او آمریــکا را به آغــاز یک »ماجراجویــی غیرقانونی
نظامی« و »قلدرمآبی« متهم کرد و گفت سیاســت
خارجی ایاالت متحده »نواســتعماری« اســت .این
در حالی اســت که نیکی هیلی ،فرســتاده آمریکا در
ســازمان ملل در واکنش به سخنان نماینده روسیه،
دمشــق را بنا بــر مــدارک موجود مســئول حمله
شــیمیایی به دوما دانســت و از آمادگی واشــنگتن
بــرای حمله دوبــاره در صورت اســتفاده مجدد از
ســالح شیمیایی در ســوریه خبر داد .او روسیه را به
»جسارتبخشیدن به اســد« و بهراهانداختن »کارزار
اطالعات کاذب« برای پنهانکردن نقش دمشــق در
حمالت شــیمیایی دوما متهم کرد و در ادامه مدعی
شد که برنامه تسلیحات شیمیایی اسد در پی حمالت
بامداد شنبه »فلج« شده است.
تماس تلفنی اردوغان و پوتین
ترکیــه هم یکی از حامیان حملــه هوایی بامداد
شــنبه به ســوریه بود اما تماسهــای رجب طیب
اردوغــان ،رئیسجمهوری ترکیــه و والدیمیر پوتین،
رئیسجمهــوری روســیه برای حلوفصــل بحران
ســوریه همچنان ادامــه دارد .روز گذشــته پوتین و
اردوغان در تماســی تلفنی درباره تحوالت ســوریه
گفتوگــو کردنــد .پوتیــن در ایــن گفتوگــو تأکید
کرد که اقدامات این کشــورها نقض آشــکار منشور
ســازمان ملل و اصول اصلی آن اســت .دو طرف بر
لــزوم همــکاری دوجانبه با هدف تحقق پیشــرفت
واقعــی در روند حلوفصل سیاســی ســوریه تأکید
کردنــد .امانوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانســه هم
در گفتوگــوی تلفنی با اردوغان از تمایل خود برای
تقویت همکاری جهت حل سیاســی بحران سوریه
خبر داده بود.
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افشین غالمي :الزم اســت کمی عمیقتــر و قدری دقیقتر به موضوع
»عفرین« و توزیع جدید حوزه »نفوذ« در عرصه مناســبات منطقهای و
جهانی بپردازیم .برای این امر الزم است ابتدا سهم هر کدام از بازیگران
بینالمللی در عرصه ســوریه را بررســی کنیم .از آمریکا آغاز میکنیم؛
در خصوص پشــتکردن روسیه به ُکردها تا حد زیادی موضوع روشن
اســت اما چگونگی تعامل آمریکا با موضوع ُکردی در خاورمیانه تابع
امری بلندمدت و راهبردی اســت تا تابع منافع مقطعی و کوتاهمدت؛
روســیه هم در ادوار گوناگون نشــان داده اســت ،منافع کوتاهمدت بر
منافع بلندمدت با برگ ُکردی را ترجیح میدهد.
درخصوص منافع آمریکا در ســوریه و عــراق یک »معمای مهم«
وجود دارد؛ معمای آمریــکا در خاورمیانه و رفتار آمریکا با ُکردها هم
تابــع همین معما اســت .در واقع نگرش آمریکا بــه جهان ،از همان
معیــار »ارزشهای آمریکایی« یا همان صدور »لیبرال دموکراســی« و
»تغییر تدریجی« هویتهای فرهنگ سیاســی جهــان و قراردادن آن
بر مدار »هویت آنگالساکســونی« نشــئت میگیرد .باید گفت راهبرد
امروز آمریکا در جهان ،دنباله همان راهبرد پس از فروپاشــی شوروی
و طــرح دموکراتیزهکــردن حکومتهای توتالیتر اســت؛ طرحی که از
همان ابتدا محکوم به شکست شد و »القاعده و داعش« از زهدان آن
ظهور کردند؛ بنابراین سیاســت بلندمدت آمریکا پیگیری همین عقیده
اما با ســازوکارهای متفاوت اســت؛ موضوعی که برای روسیه پس از
شــوروی اولویت ندارد .در قضیه عفریــن ،آمریکا عالوهبر آنکه بازی از
ســر »ناگزیری« را با ُکردها شــروع کرد ،به همان اندازه بهدنبال نوعی
منطق بازیگری بــا »عامل برنده« بودُ .کردها در نبرد عفرین چه موفق
میشــدند و چه مثل امروز که عفرین را از دســت دادهاند ،در راهبرد
آمریکا در خصوص ُکردها هیچگونه تغییری ایجاد نمیکرد؛ این را باید
مربوط به اســتراتژی بلندمدت و دکترین سیاســی این کشور در منطقه
دانست.
هرچند اندکی پس از تصرف عفرین بهدست ترکیه ،رؤسایجمهوري
روســیه ،ایران و ترکیه در استانبول دور هم نشستند و پیام معنیداری

را به آمریکا و غرب مخابره کردند و برخی اردوغان را در بلوک شــرق
دیدند ،اما پیشبینی من این است ،بازی آمریکا بعد از تصرف عفرین به
دست ترکیه ،وارد مرحله دیگری میشود و بهدلیل نیاز مبرم آمریکا به
ترکیه برای ماندن در سوریه و تقابل با قدرتگیری روسیه و ایران در این
کشــور ،آمریکا بعد از این درباره اداره مناطق اشغالی سوریه بهدست
ترکیه مشکلی نداشــته و برعکس از آن بهعنوان پایگاه دیگر غرب در
تقابل با روسیه بهره میگیرد.
البته این در صورتی اســت که آمریــکا در موضوع ُکردها ،بتواند در
مقابل ترکیه از خود نرمش نشان دهد .هر چند در مسئله دوما و غوطه
شــرقی ،آمریکا و غرب در حال فشار به ایران و روسیه و دولت سوریه
هســتند ،اما سیاست آمریکا درخصوص ترکیه از یک رهیافت بلندمدت
پیروی میکند .در واقع فرضیه آمریکا بر این منطق اســتوار اســت که
مناطــق تحت کنترل ترکیــه بهتر از مناطق در کنترل روســیه و دولت
مرکزی سوریه اســت؛ یعنی آمریکا هم به بهانه ُکردها در شرق فرات
حضور خواهد داشت و هم بهسبب وجود ترکیه در شمال غرب سوریه
دغدغههای سیاســیاش در این منطقه کمتر میشــود و این درحالی
اســت که ُکردها در عفرین بهدلیل اجبار به رابطه با روســیه و سوریه
نمیتوانســتند رضایت کامل آمریکا در سوریه و شــرق فرات را کامل
کنند و هر آن ممکن بود بر ســر عفرین با روســیه و سوریه در اِزای رقه
یا دیرالزور معامله کنند؛ بنابراین سقوط عفرین میتوانست ُکردها را از
روسیه جدا کند و به آمریکا هر چه بیشتر نزدیک و وابسته کند.
در طرف دیگر ،روسیه با پشتکردن به ُکردها یکبار دیگر نشان داد
در موضوعات تاریخی و معامله بر ســر ُکردها و ســازش با کشورهای
منطقه ،مماشاتپذیر نیست و بر اساس منفعت اقتصادی خود تعامل
میکند .در واقع روســیه عفرین را از ُکردها گرفت و تقدیم ترکیه کرد.
اما آیا این اقدام میتواند سیاست خردمندانهای برای کرملین باشد؟
در حقیقت بخشــی از پاسخ این است که ُکردها اکنون دیگر ترسی
برای ازدستدادن ســرزمین تحتحاکمیتشان در غرب فرات ندارند،
زیرا هر آنچه در غرب فرات از آن بیم داشتند ،اتفاق افتاد و این میتواند

بهمنزلــه پایان همکاری ُکردها و روســیه در غرب فرات و وابســتگی
دو چندان ُکردها به آمریکا باشد.
امــا این همه ماجرا نیســت و به نظر بنده ،فصــل دیگری از رابطه
ُکردها و روســیه و همچنین ُکردها و دولت سوریه در این منطقه آغاز
خواهد شــد .همه تالش طرفها در نشستهای آســتانه این بود که
تصمیمی درباره آینده گروههای مســلح در سوریه گرفته شود .در این
نشستها مقرر شد که با آغاز عملیاتهای مختلف و تحمیل جنگ به
تروریستها ،در نهایت همه آنها را در نقطهای جمع و اسکان دهند.
درحالحاضر با انتقال تروریستها از غوطه شرقی به ادلب ،بخش
اعظمی از این نقشــه اجرائی شــده و اگر گروههای تنــدرو در مناطق
درعا و تنف هم تعیینتکلیف شــوند میتــوان گفت که پرونده نظامی
گروههای مختلف در ســوریه بسته شــده و فصل دیگری از معادالت
سوریه بازگشایی میشود.
حلقه مفقوده این مســائل ،مشــکل ُکردها بود کــه در بازی میان
قدرتهــا و تفاوت آنهــا با گروههای تروریســتی موجب شــد که در
نهایت ســوریه و ایران هم در قبال عملیات ترکیه در شــمال ســوریه
موضع چندانی نداشــته باشــند .در واقع شاید بخشی از این مسئله به
باالنسکردن گروههای مسلح در شمال سوریه برگردد.
همچنیــن باید گفت ،ارتباط ُکردها و روســیه هم فصل خزان دارد
اما فصل جدایی نخواهد داشــت .روسیه مرجع تصمیمگیری در آینده
سوریه است و در صورت شکلگیری گفتوگوهای سیاسی درباره آینده
سوریه ،این مسکوست که میتواند ُکردها را مشارکت دهد یا ندهد ،چرا
که امروز همه گروههای معارض حول پادرمیانی روســیه در نشســت
سوچی جمع شــدهاند و درباره آینده ســوریه به گفتوگو مینشینند.
بنابراین همچنان ُکردها نمیتوانند از روســیه دست بکشند ،مگر آنکه
غرب منطقه پرواز ممنوعی در شرق فرات برقرار کند و یکطرفه ایجاد
مناطق ُکردی را به رســمیت بشناســد که این امر هــم درحالحاضر،
ســخت و بعید به نظر میرســد؛ همچنان که آمریکا همواره از حفظ
تمامیت ارضی سوریه و راهکار سیاسی سخن به میان آورده است.

شینزو آبه فردا میهمان دونالد ترامپ است

مراکش جنگندههایش را از ائتالف
عربی خارج میکند
 منابــع محلــی مراکش نوشــتند این کشــور
تصمیــم گرفتــه جنگندههای خــود را از ائتالف
عربی خارج کند .به گزارش ایســنا ،منابع محلی
مراکش به نقل از منابع آگاه گزارش دادند :ارتش
این کشــور تصمیم گرفته جنگندههای خود را که
در چارچــوب ائتالف عربی به رهبری عربســتان
در جنــگ یمن مشــارکت داشــتند ،بازگرداند .بنا
بر گــزارش پایگاه »االیــام  «۲۴مراکش ،برخی از
تحلیلگران عقبنشینی جنگندههای مراکش را با
حوادث صحــرای غربی و منطقه حائل در ارتباط
دانســتند ،برخی نیز این اقدام مراکش را طبیعی
عنوان کردند.
ایــن پایگاه به نقــل از منابــع آگاه اعالم کرد:
عبدالفتــاح وراق ،بازرس کل نیروهای پادشــاهی
مراکش ،دســتور بازگشت شــش جنگنده را داده
که برای ارتقایافتن به آمریکا ارســال شده بودند.
پایگاه یادشــده به دودستگی مردم مراکش درباره
مشــارکت نیروهای هوایی این کشــور در عملیات
نظامی ائتالف عربی در یمن اشــاره کرده و گفت:
ضدهواییهــای انصاراﷲ در ســرنگونی جنگنده
مراکش از نوع اف  ۱۶موفق عمل کردهاند .پیشتر
وزارت دفاع ســودان اعالم کرده بود به مشارکت
خود با ائتالف عربی ضد یمن ادامه میدهد.
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دونالد ترامپ ،رئیسجمهوري آمریکا ،فردا در »مار
آ الگو« از نخستوزیر ژاپن میزباني ميکند تا شاید بتواند
کمي از فشارهاي موجود بین واشنگتن و توکیو بکاهد؛
دعوتي که از نظر ترامپ ،پیش از دیدار جنجالي با رهبر
کرهشمالي بسیار حیاتي است .ترامپ ملك موسوم به
»مار آ الگــو« را در ناحیه »پالمبیچ« فلوریدا در ســال
 ۱۹۸۵خریــداري کرد .این ملک میزبان باشــگاهي به
همین نام اســت که یکي از لوکسترینهاي انواع خود
در جهان بهشمار ميآید .حال رئیسجمهوري آمریکا
ميخواهد با پذیرایي از شــینزو آبه در چنین ملکي ،تا
ميتواند از تنشهــا با توکیو بکاهد؛ اما نخســتوزیر
ژاپــن در حالــي به آمریــکا ميرود که امیدوار اســت
ترامپ به ژاپن این تضمین را بدهد که خطري از سوي
کرهشــمالي کشــورش را تهدید نميکند .براي ترامپ
نیز این دیدار از آن نظر مهم اســت که آبه ميتواند در
برابر رهبران دیگر شــرق آســیا ،بهویژه مون جائه این،
رئیسجمهوري کرهجنوبــي ،از نفوذ خود براي توافق
بیشــتر بر سر دیدار با کیم اســتفاده کند؛ موضوعي که
خود آبه درباره آن تردیدهاي بيشــماري دارد .مون و
کیم قرار اســت در اواخر ماه جاري میالدي دیدار کنند
و این در حالي اســت که رهبر جوان کرهشمالي ،پیش
از آن با شــي جین پینگ ،رئیسجمهوري چین ،در پکن
دیدار کرده اســت؛ دیداري که هنوز از جزئیات آن خبر

دقیقي به رسانهها درز نکرده است .بااینحال ،مقامات
ژاپني ميگویند مســئوالن این کشــور بهشدت در حال
انجام تالشهاي دیپلماتیــک براي کاهش تنشها در
شبهجزیره کره بوده و در این مسیر ،در هماهنگي کامل
با ســئول و واشنگتن هستند .یک دیپلمات که خواست
نامش فاش نشود ،گفت :براي آبه بسیار مهم است که
استراتژي حضورش در کنار ترامپ نتیجهبخش باشد؛
چراکه اگر او خارج از حلقه متحدان ترامپ قرار گیرد،
این مسئله باعث بيثباتي در ژاپن ميشود .در حقیقت
توکیــو قصد دارد اطمینــان حاصل کنــد ترامپ وارد

توافقي با پیونگیانگ نميشــود کــه خاک آمریکا را از
گزنــد مصون کند و ژاپن را در معرض تهدید قرار دهد.
تاکائو توشــیکاوا ،یکي از تحلیلگران سیاسي در توکیو،
بر این باور اســت اگر ترامپ و کیــم در مذاکرات خود
خیلي ســریع پیش بروند ،بدون شك آبه در موقعیت
بســیار بدي قرار ميگیرد و نخســتوزیر ژاپن بهشدت
نگران این مســئله اســت .او ادامه ميدهــد :بنابراین
آبــه به ترامپ خواهد گفت که توکیو و واشــنگتن باید
مانند گروهي واحد عمل کننــد و از ترامپ میخواهد
موقعیــت ژاپــن را در مســئله کرهشــمالي درك کند؛

هرچند که رابطه اقتصادي نیز براي نخســتوزیر ژاپن
مانند ترامپ بسیار بااهمیت است.
سفر کمسابقه وزیر خارجه چین به ژاپن
از ســوي دیگر ،وانگ یــي ،وزیر خارجــه چین ،در
سفري کمسابقه به توکیو رفت تا با تارو کونو ،همتاي
ژاپني خود ،دیدار کند؛ ســفري که نشاندهنده ارتقاي
همکاريهــا میــان ایــن دو کشــور اســت .وانگ یي
دیدارش از ژاپن را پاســخ به گرایــش مثبت توکیو در
قبال چین دانسته و گفت :ژاپن از سال گذشته روابطي
را با چین آغاز کــرد ،بنابراین امیدوارم این دیدار به دو
کشــور در راستای بهبود روابط کمک کند .در حقیقت،
ژاپن مشــتاق است در آستانه نشســت رهبران دو کره
در اواخــر مــاه آوریل ،بــا مقامات چینــي گفتوگو و
تبادلنظر کند .مادوکا فوکودا ،اســتاد روابط بینالملل
در دانشــگاهي در توکیو ،معتقد اســت بــراي دولت
شــینزو آبه ،چین یکي از فاکتورهاي مهم براي اعمال
فشــار مؤثر علیه کرهشمالي است .پیشتر آبه با اشاره
به چیــن اعالم کرده بود» :امیدوارم بار دیگر روابط دو
کشور به سطحي ارتقا یابد که رفتوآمدها به صورت
معمول میان دو کشور انجام گیرد«؛ چراکه براي چین،
ترامپ چهرهای بيثبات و غیرقابلاعتماد اســت؛ اما
حتي اگر آبه اســتعفا دهد ،ژاپن همچنان باثبات باقي
ميماند.

ترک جلسه سخنرانی
وزیر خارجه کوبا
 براســاس گزارشهــا معــاون رئیسجمهور
آمریکا در جریان شــرکت در اجــالس قاره آمریکا
پس از آنکه دریافت وزیر خارجه کوبا قرار اســت
خــارج از برنامــه بعــد از او ســخنرانی کند ،این
اجالس را ترک کرد .این در حالی است که معاون
رئیــس دفتر مایــک پنس گفت :ابتــدا به معاون
رئیسجمهور آمریکا گفته شــده بود که او آخرین
ســخنران این نشســت در شــهر لیما پایتخت پرو
خواهد بود.

آزمایش موشک کروز در پاکستان
 ارتش پاکســتان در بیانیهای از پرتاب موفقیتآمیز
یک موشک کروز ساخت داخل با برد ارتقایافته خبر داد.
به گزارش ایســنا ،بهنقل از پایگاه نیشن ،ارتش پاکستان
میگوید این موشک »پیشرفته« قادر است اهداف خود
در زمین و دریــا را با دقت باال هدف قرار دهد و برد آن
 ۷۰۰کیلومتر است .موشک مذکور رادارگریز است و قادر
است کالهکهای مختلفی را حمل کند.

برگزاری انتخابات ریاستجمهوری
در مونتهنگرو
 مردم کشور کوچک جمهوری مونتهنگرو برای
شرکت در انتخابات ریاستجمهوری این کشور به
پای صندوقهای رأی رفتند که پیشبینیها حاکی
از پیروزی میلو جوکانوویچ ،سیاستمدار غربگرا
با سابقه شش دوره نخستوزیری است.

کمپین جدید حمایت
از رفراندوم برگزیت
 یک کمپین بینحزبــی بابت برگــزاری رفراندوم
دربــاره توافق خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا از روز
گذشته آغاز شــد و تأکید دارد نهتنها سیاستمداران
بلکه مردم بریتانیا هم باید نظراتشان را بیان کنند .به
گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری فرانسه ،این کمپین
موسوم به »رأی مردم« خواستار برگزاری رفراندومی
اســت تا مردم بریتانیا بتواننــد تصمیم بگیرند که آیا
آنها توافق نهایی برگزیت را مناسب میدانند یا خیر.

تأیید حکم حبس ابد
رهبر اخوانالمسلمین
 برخــی منابــع حقوقــی اعــالم کردنــد دادگاه
فرجامخواهی مصر روز شنبه حکم حبس ابد محمد
بدیع ،رهبر اخوانالمسلمین را تأیید کرد؛ این سومین
حکم قطعی حبس ابد برای بدیع است.

حمله به صلحبانان
سازمان ملل در مالی
 در حملهای مرگبار بــه یک پایگاه صلحبانان
سازمان ملل در تیمبوکتو در کشور مالی دستکم
یک سرباز کالهآبی کشته شــد .سازمان ملل برای
حفظ صلح  ۱۳هزار نیروی نظامی و مأمور پلیس
در مالی مستقر کرده است.

درخواست غنی از طالبان
 رئیسجمهور افغانســتان از طالبان خواست تا در
انتخابات پارلمانی و محلی آتی در این کشور جنگزده
شــرکت کند .اشــرف غنــی در حالی مجــددا چنین
درخواســتی را از طالبان دارد که این گروه شبهنظامی
هنوز به پیشــنهادهای صلحطلبانه ســابق او پاسخ
نداده است.

بازداشت  ۵۱معترض فرانسوی
 پلیس فرانســه با حمله به تظاهراتکنندگان
علیــه سیاســتهای مکــرون ۵۱ ،نفــر از آنها را
بازداشــت کــرد .بر این اســاس ایــن تظاهرات با
مداخله پلیس به خشــونت کشیده شد .نیروهای
پلیس با شلیک گاز اشکآور و خودروهای آبپاش
اقدام به متفرقکردن تظاهراتکنندگان کردند.

هشدار کشورهای آمریکایی
به ونزوئال
 آمریکا و بیــش از  ۱۰کشــور از آمریکای التین
به ونزوئال هشــدار دادند که انتخابــات ماه آینده
این کشــور را غیرقانونی میداننــد ،مگر اینکه در
ایــن فرایند ،اســتانداردهای دموکراتیک را رعایت
کند .رئیسجمهور ونزوئال نیــز در واکنش به این
اظهارات ،نشست کشــورهای آمریکایی در لیما را
یک »شکست کامل« خواند.

مصر به دنبال
ازسرگیری روند آشتی ملی
 برخــی منابع اعالم کردند مســئول دســتگاه
اطالعــات مصر بــه جنبش حماس ابــالغ کرده
میخواهــد تالشهــا بــرای برقــراری صلح در
فلسطین را از سر بگیرد.

زندهبودن  ۱۵دختر اسیر بوکوحرام
 یک روزنامهنگار که با گــروه بوکوحرام در نیجریه
ارتباط دارد ،میگوید از  ۱۱۲دختری که این گروه حدود
چهار سال پیش ربوده بود ،فقط  ۱۵نفر زنده هستند.

