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پیام پوتین به اجالس سران عرب در عربستان؛

آماده همكاري براي تضمين امنيت خاورميانه

خبر

حمله مرگبار به صلحبانان سازمان ملل متحد در مالي

 - BBCمقامات در مالي ،واقع در غرب آفريقا ،ميگويند حمالت راكتي و
انتحاري به نيروهاي فرانسوي و صلحبانان سازمان ملل متحد حداقل يك كشته
و تعدادي زخمي برجاي گذاشته است.
بنا بر گزارشها ،مهاجمان لباس مخصوص و كالهآبي صلحبانان بينالمللي
به تن كرده و خودروهايي داشتند كه روي آن عالمت ويژه سازمان ملل متحد
نصب شده بود .آنها به دو پايگاه در نزديكي فرودگاه شهر تيمبوكو حمله كردند.
دفتر نمايندگي ســازمان ملل متحد كشته شدن يك صلحبان را تاييد كرده
است .مقامات دولتي ميگويند كه تعدادي ديگر از جمله چند سرباز فرانسوي
نيز زخمي شدند .گفته ميشود كه مهاجمان دو خودروي انتحاري پر از مواد
منفجره داشتند كه يكي را منفجر كردند؛ خودروي دوم متوقف شد .مقامات
ميگويند كه هماكنون اوضاع تحت كنترل است .يك منبع امنيتي خارجي
گفته است كه ابعاد اين عمليات بيسابقه بوده است .يك مقام ديگر نيز گفت:
ما هرگز چنين حملهاي نديده بوديم.
صلحبانان سازمان ملل متحد از سال  ۲۰۱۳ميالدي و در واكنش به شورش
يك گروه جداييطلب در استان ازواد واقع در شمال مالي به اين كشور اعزام
شدند .حدود ۱۱هزار نيروي نظامي و بيش از ۱۷۰۰مامور پليس در اين ماموريت
خطرناك شركت دارند .ظرف پنج سال اخير حداقل ۱۶۲صلحبان در مالي كشته
شدند .هفت نفر آنها در سال  ۲۰۱۸ميالدي جان خود را از دست دادند.

رسانه دولتي كرهشمالي ديروز گزارش داد رهبر كرهشمالي شخصا از
يك مقام چيني عاليرتبه در پيونگيانگ استقبال كرده و خواستار ايجاد
مناسباتي مستحكمتر با پكن شده است .در واقع ،اين دو متحد ديرينه براي
بهبود روابط پرتنش خودشان تالش ميكنند.
كيم جونگ اون با رييس اداره بينالملل كميته مركزي حزب كمونيست
چين ديدار كرد .تائو رهبري يك گروه هنري را بر عهده داشــت كه براي
شركت در فستيوالي بهاره به پايتخت كرهشمالي رفت .ورود اين هيات چند
هفته پس از سفر كمسابقه كيم جونگ اون به پكن و ديدار با شي جينپينگ،
رييسجمهور چين صورت ميگيرد و نشانهاي از تالش اين رهبران براي
رييسجمهور آمريكا به دولت سوريه هشدار
داده اســت در صورتي كه اين كشور بار ديگر
دست به حمله شيميايي بزند ،آمريكا آماده است
تا دوباره به اين كشور حمله كند.
همزمان گزارشها حاكي از تالشهاي تازه
در شــوراي امنيت سازمان ملل متحد است تا
يك تحقيقات مستقل درباره ادعاها درخصوص
استفاده سوريه از سالح شيميايي مورد بررسي
قرار گيرد .آمريكا ،بريتانيا و فرانسه كه روز گذشته
به اهدافي در سوريه حمله كردند پيشنويس
قطعنامهاي را در اينباره در اين شــورا منتشر
كردند .روسيه تاكنون تحقيقات مستقل در اين
زمينه را وتو كرده است.
اين پيشنويس همچنين خواستار گزارشي
از ســوي سازمان منع اســتفاده از سالحهاي
شــيميايي ظرف مدت  30روز شده است .اين
سازمان يك هفته پيش گروهي را براي تحقيق
درباره حمله شيميايي در دوما به اين منطقه اعزام
كرده است .اين تحوالت كمي پس از آن صورت
گرفته است كه آمريكا به همراه بريتانيا و فرانسه
قلب برنامه تسليحات شيميايي حكومت سوريه
را هدف قرار داده و ميگويند آن را فلج كردهاند.
همزمان تالش روسيه در شوراي امنيت سازمان
ملل متحد براي محكــوم كردن اين حمالت
ناكام مانده است.
 عمليات دقيق ،قاطع و موثر
پنتاگون شنبه گذشته اعالم كرد كه حمالت
هوايي به حداقل سه مركز در نزديكي حمص
و دمشق برنامه تسليحات شيميايي سوريه را
سالها به عقب برده است .ژنرال كنت مككنزي
از مقامات ارشد پنتاگون ،در يك كنفرانس خبري
اعالم كرد كه اين عمليات دقيق ،قاطع و موثر
انجام شده است .او گفت به ويژه با بمباران يك
مركز تحقيقات و توسعه در محله برزه واقع در
شمال دمشق قلب برنامه شيميايي ارتش سوريه
هدف قرار گرفت .ژنرال آمريكايي گفت كه پدافند
هوايي سوريه نتوانست هيچ موشك يا هواپيمايي
را رهگيري و سرنگون كند؛ ژنرال مككنزي گفت
سيستم دفاع هوايي روسيه واكنشي نشان نداد
اما پدافند هوايي ســوريه  -عمدا پس از پايان
بمبارانها  ۴۰ -موشك شليك كرد.
پيشتر و پس از اين حمالت رييسجمهور
آمريكا نيز در توئيتي از اين عمليات تمجيد كرد
و گفت :حمله شنبه شب گذشته به بهترين نحو
انجام شــد .از فرانسه و بريتانيا به خاطر درايت
و قدرت خوب نظاميشــان قدرداني ميشود.
نتيجهاي بهتر از اين به دست نميآمد .ماموريت
انجام شد .آمريكا ،بريتانيا و فرانسه يك روز پس از
حمله مشترك به سوريه پيشنويس قطعنامهاي
جديد عليه رژيم اين كشور را به شوراي امنيت
ارائه دادند .قبل از آن پيشنويسي از سوي روسيه
براي محكوم كردن اين حمله راي نياورده بود.
پيشنويس قطعنامهاي تازه در مورد سوريه
كه شنبه گذشته از سوي كشورهاي غربي ارائه
شد ،دستخط فرانسه را دارد .در اين پيشنويس

قطعنامه جديد عليه سوريه به شوراي امنيت داد؛

غرب پيشنويس

تهديد ترامپ به حمله دوباره

پيشنهاد شده كه مكانيســمي مستقل براي
رسيدگي و بررسي استفاده احتمالي از سالحهاي
شــيميايي در حمله دوما راهاندازي شــود .در
راســتاي اين تحقيقات بايد عامالن اين حمله
مشخص شوند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه ،در پيشنويس
قطعنام ه جديد همچنين حكومت بشــار اسد
فراخوانده شــده تا در اين راستا به طور كامل
با سازمان منع گسترش سالحهاي شيميايي
همكاري كند .بازرسان و كارشناسان اين سازمان
قرار بود شــنبه گذشته تحقيقات خود در اين
رابطه آغاز كنند.
طبــق پيشنويس قطعنام ه ارائه شــده از
سوي غرب ،سازمان منع گسترش سالحهاي
شيميايي قرار است طي  ۳۰روز گزارشي در اين
باره ارائه دهد كه آيا حكومت بشار اسد بخشي
از سالحهاي شيميايي موجود در زرادخانههاي
خود را مخفي نگه داشته است.
كشورهاي غربي سوريه را متهم ميكنند كه
باوجودتوافقهايپيشينبهطورپنهانيبهبخشي
برنامه تسليحات شيميايي خود ادامه داده است.
از 
در اين پيشنويس همچنين خواســته شده تا
امكان رساندن كمكهاي بشردوستانه به نقاط
مختلف سوريه بدون هيچگونه محدوديتي فراهم
شــود .كشورهاي غربي در طرح خود حكومت
ســوريه را فرا خواندهاند تا بدون پيششرط و
بهشكلي سازنده مذاكره با شورشيان مخالف اسد
را از سر گيرد .خبرگزاري فرانسه به نقل از محافل

هشدار كشورهاي آمريكايي به ونزوئال

ديپلماتيك گزارش داد كه بحث و رايزني اعضاي
شوراي امنيت درباره اين پيشنويس امروز آغاز
ميشود .تاريخ رايگيري در مورد اين قطعنامه
هنوز مشخص نيست ،اما فرانسه ظاهرا مايل است
فرصت و زمان كافي براي بحث و گفتوگو در
نظر گرفته شود.
 ناكامي طرح روسيه
ساعتي پيش از ارائه اين پيشنويس ،شوراي
امنيت به درخواست روسيه نشستي اضطراري
برگزار كرد .شــوراي امنيت ســازمان ملل در
نشست شامگاه شنبه گذشته خود پيشنويس
قطعنامه ارائهشده از سوي روسيه در محكوميت
حمالت آمريكا ،بريتانيا و فرانسه به سوريه را رد
كرد .اين نشســت پس از درخواست والديمير
پوتين ،براي رســيدگي به بحران سوريه بعد از
حمالت ائتالف سه قدرت غربي همپيمان عليه
سوريه برگزار شد.
آمريكا ،بريتانيا و فرانسه بامداد شنبه گذشته
در واكنش به حمالت يكشــنبه گذشــته به
غيرنظاميان در شــهر دوما ،به يكسري اهداف
نظامي و مراكزي كه سالحهاي شيميايي سوريه
در آن توليد ميشود ،حمله كردند ،اما پيشنويس
تنظيم شده از سوي روسيه ،يكي از همپيمانان
مهم ســوريه ،در پايان يك نشست پرالتهاب
شــوراي امنيت ،تنها از راي حمايتي دو كشور
ديگر برخوردار شد؛ چين و بوليوي.
هشــت كشــور از  ۱۵عضو دائم و غيردائم
شوراي امنيت به پيشنويس قطعنامه يادشده

راي مخالف دادند و راي چهار عضو ديگر ،ممتنع
بود .روســيه در دوره اخير ششبار پيشنويس
قطعنامههاي ارائه شده به شوراي امنيت براي
محكوميت ســوريه را وتو كرده بود ،اما سفير
روسيه در سازمان ملل در نشست شنبه گذشته
اعالم كرد كــه آمريكا و همپيمانانش به جاي
ديپلماسي ،به تاختوتاز و قلدرمآبي روي آوردهاند
زيرا هنوز افكار استعماري دارند.
نشست شوراي امنيت با اظهارات قاطع نيكي
هيلي ،سفير آمريكا ،كارن پيرس ،سفير بريتانيا
و همچنين نماينده ســوئد در سازمان ملل ،به
محكوميت شديد عملكرد روسيه در حمايت از
جنايات بشار اسد مبدل شد .نيكي هيلي در اين
نشست تاكيد كرد كه شش بار وتوي روسيه ،از
سوي سوريه به چراغ سبز تعبير شد تا به جنايات
خود عليه غيرنظاميان ادامه دهد .هيلي ،بريتانيا و
فرانسه را دوستان بزرگ آمريكا و حمالت را دقيق
و موجه ناميد .وي تاكيد كرد كه حمالت به قلب
مراكز شيميايي سوريه ،برنامه توليد جنگافزار
شيميايي سوريه را فلج ميكند.
سفير آمريكا اين را نيز گفت كه بارها به سوريه
فرصت داده شد اما زمان ديپلماسي ديگر سر آمد
و زمان عملكرد بود .هيلي هشدار داد كه اگر اسد
دوباره به حمله شــيميايي اقدام كند ،آمريكا و
همپيمانانش دوباره وارد عمل خواهند شد .كارن
پيرس ،سفير بريتانيا در سازمان ملل نيز سخناني
را كه نخستوزير كشورش شنبه گذشته در لندن
بيــان كرده بود ،مورد تاكيد قرار داد .وي گفت

كسي جز حكومت اسد توان حمله شيميايي
يكشنبه گذشته در دوما را نداشت.
فرانســوا دالتره ،سفير فرانســه در سازمان
ملل نيز گفت كــه براي پاريس جاي ترديدي
نبود كه بشار اســد عامل حمله شيميايي به
غيرنظاميان در دوما بود .سفير فرانسه نيز مانند
همتايان آمريكايي و بريتانيايي خود تاكيد كرد
كه كشورش در تكرار اقدام نظامي عليه سوريه،
در صورتي كه رژيم اسد حمالت شيميايي به
غيرنظاميان را ادامه دهد ،عزم راسخ دارد.
دبير كل سازمان ملل كه خود در اين جلسه
حضور يافت و در آغاز آن ســخن گفت ،كاربرد
سالح شــيميايي را غيرقابل قبول ناميد و بر
وظيفه شوراي امنيت براي صلح و امنيت جهاني
تاكيد كرد ،اما سفير سوريه در سازمان ملل ،كه
در اين نشست حضور داشت ،مواضع شناخته
شده دمشق را كه مدعي است اين كشور قرباني
تروريسم شده است ،تكرار كرد.
سازمانمنعگسترشسالحهايشيمياييكه
كارشناسان آن جمعه گذشته و اندكي پيش از
آغاز حمالت سه قدرت غربي ،به دمشق رسيده
بودند ،تاكيد كرده كه به بررســيهاي خود در
مورد حمالت شيميايي يكشنبه گذشته در دوما
ادامه خواهد داد .در حمالت دوما 70 ،نفر كشته
و صدها نفر زخمي شدند؛ سوريه ،روسيه و ايران
در بسياري از واكنشهاي خود از اساس وجود
اين حمله را منكر شدند اما دونالد ترامپ تاكيد
كرده بود اسد مجازات خواهد شد.

رويداد

كمپين جديد حمايت از رفراندوم برگزيت

 -AFPيك كمپين بين حزبي بابت برگزاري رفراندوم درباره توافق خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا از ديروز آغاز شد و تاكيد
دارد نه تنها سياستمداران بلكه مردم بريتانيا هم بايد نظراتشان را بيان كنند.
اين كمپين موسوم به راي مردم خواستار برگزاري رفراندومي است تا مردم بريتانيا بتوانند تصميم بگيرند كه آيا آنها توافق
نهايي برگزيت را مناسب ميدانند يا خير.
كمپين مذكور از لندن آغاز ميشود و سخنرانهايي از حزب حاكم محافظهكار و حزب اپوزيسيون كارگر ،ليبرال دموكرات
و احزاب سبز در آن شركت دارند .اين كمپين از سوي فعاالن بريتانياي باز طراحي شده است كه از حاميان ماندن بريتانيا در
اتحاديه اروپا و حاصل كمپين رسمي ماندن در رفراندوم  ۲۰۱۶است.
در پي يك رفراندوم در سال  ۲۰۱۶براي خروج ،حكومت بريتانيا اعالم كرد در  ۲۹مارس  ۲۰۱۷رويه رسمي براي خروج را
آغاز خواهد كرد كه در ديرترين حالت تا  ۳۱مارس  ،۲۰۱۹بريتانيا را از اتحاديه اروپا خارج خواهد كرد .خروج از اتحاديه هدفي
سياسي بوده است كه از سوي افراد ،گروههاي مدافع و احزاب سياسي در بريتانيا از زمان پيوستن آن به اتحاديه اروپا در سال
 ۱۹۷۳پي گرفته شدهاست .خروج از اتحاديه اروپا طبق معاهده اتحاديه اروپا از حقوق كشورهاي عضو فهرست كشورهاي عضو
اتحاديه اروپاست .در همهپرسي  ۲۳ژوئن  ۲۰۱۶در بريتانيا بيش از  ۱۷ميليون نفر به عدم حضور آن كشور در اتحاديه اروپا راي
دادند و در مقابل بيش از  ۱۶ميليون تن راي به ماندن در اتحاديه اروپا دادند و جنبش برگزيت به موفقيت رسيد.

بيانيه مشترك اجالس آمريكاي التين در ليما؛
ایســنا  -آمريكا و بيش از  10كشور از آمريكاي التين به ونزوئال هشدار
دادند كه انتخابات ماه آينده اين كشور را غيرقانوني ميدانند ،مگر اينكه در اين
فرآيند ،استانداردهاي دموكراتيك را رعايت كند .رييسجمهور ونزوئال نيز در
واكنش به اين اظهارات ،نشست كشورهاي آمريكايي در ليما را يك شكست
كامل خواند.
آمريكا و چندين كشور آمريكاي التين در بيانيهاي كه به طور مشترك آن را در
اجالس كشورهاي آمريكايي در پرو منتشر كردند ،گفتند در صورتي كه انتخابات
 20ماه مي در شرايط حال حاضر برگزار شود ،قانوني و معتبر نخواهد بود.
اپوزيســيون ونزوئال بر اين باور اســت كه نيكوالس مادورو ،رييسجمهور
ونزوئال انتخابات زودهنگام جعلياي را در نظر گرفته تا حكمي جديد را براي او
به دنبال داشته باشد و تسلط او را بر اين كشور افزايش دهد .مايك پنس ،معاون
رييسجمهور آمريكا كه نمايندگي كشورش را در اجالس كشورهاي آمريكايي
بر عهده دارد ،اين انتخابات را ساختگي خواند و به خبرنگاران گفت :آمريكا آماده
است تا با همكاري متحدانش ،اعمال فشار بر ونزوئال را ادامه دهد.
اين بيانيه مشترك از جانب آمريكا و  16كشور عضو گروه ليما كه بزرگترين
اقتصادهاي آمريكاي التين از جمله برزيل ،مكزيك ،آرژانتين و شيلي را شامل
ميشــود ،امضا شد .نخستوزير كانادا نيز طي اظهارات خود در اين اجالس،
درخصوص وضعيت موجود در ونزوئال ابراز نگراني كرد.

زاویه

رهبران و نمايندگان  ۱۴كشور عربي براي شركت در بيست و نهمين نشست
سران كشورهاي عربي در ميان تدابير امنيتي شديد در شهر الظهران واقع در
شرق عربستان وارد اين كشور شدند.
نشست سران كشورهاي عربي در حالي ديروز آغاز شد كه روساي جمهور
 ۱۱كشــور مصر ،سومالي ،موريتاني ،لبنان ،سودان ،عراق ،تونس و جمهوري
كومور وارد پايگاه هوايي ملك عبدالعزيز در الظهران شدند.
همچنينرييسجمهورمستعفييمن،رييستشكيالتخودگردانفلسطين
و رييس شــوراي رياستي دولت وفاق ملي ليبي ،معاون حاكم امارات ،معاون
نخستوزير عمان و رييس مجلس االمة الجزاير وارد شهر الظهران شدند .سعود
بن نايف ،امير منطقه شرق عربستان از اين هياتها استقبال كرد.
شهر الظهران در راستاي برگزاري نشست سران كشورهاي عربي ديروز شاهد
افراشته شدن پرچمهاي كشورهاي عضو اتحاديه عرب در خيابان اصلي دره التاج
تا مركز اثراء محل برگزاري اين نشست است.
طبق اظهارات منابع ديپلماتيك ،هفت مساله اصلي در راس برنامههاي اين
نشست قرار دارد كه از جمله آنها مساله فلسطين ،تحوالت سوريه ،يمن و ليبي،
مبارزه با تروريسم ،اختالفات موجود ميان كشورهاي عربي و آنچه از آن به عنوان
دخالتهاي ايران در منطقه ياد ميشود .اتحاديه عرب پيشتر به صورت رسمي
ج فارس در برنامههاي اين نشست قرار
اعالم كرده بود كه مساله بحران منطقه خلي 
ندارد .اين چهارمين نشست سران كشورهاي عربي در عربستان محسوب ميشود.
دو نشست در سالهاي  ۱۹۷۶و  ۲۰۰۷در رياض برگزار شده بود .همچنين يك
نشست اقتصادي ديگر در سال  ۲۰۱۳در رياض برگزار شد .به گفته كارشناسان،
مساله سوريه به ويژه پس از حمله اخير آمريكا و متحدانش به پايگاههايي در
سوريه در اين نشست به صورت گسترده و نيز موضوع حمله تركيه به خاك
كشورهاي عربي و عمليات در اين كشورها مورد بررسي قرار ميگيرد.
موضعگيريها نســبت به اين حمالت متفاوت اســت .عربستان از جمله
كشــورهايي بود كه دمشق را مسوول اين حمالت دانست و مدعي است اين
حمالت در پاسخ به استفاده دمشق از سالحهاي شيميايي عليه غيرنظاميان
انجام شــده اســت .برخي منابع آگاه تاكيد كردند مساله فلسطين در راس
برنامههاي اين نشست است و شركتكنندگان بار ديگر بر صلح به عنوان تنها
گزينه استراتژيك براي حل اين اختالفات و طرح صلح عربي به عنوان يكي از
مهمترين اصول تاكيد كرده و بار ديگر مخالفت قطعي خود را با انتقال سفارت
آمريكا به قدس اعالم خواهند كرد.
همچنين آنها بر حمايتشان از ساكنان اين شهر تاكيد كرده و اقدامات
نيروهاي ارتش اسراييل عليه راهپيمايي مسالمتآميز بازگشت را محكوم
خواهند كرد .در اين نشست دبيركل سازمان ملل ،مسوول سياست خارجي
اتحاديه اروپا ،رييس كميسارياي اتحاديه آفريقا و نيز فرستاده ويژه سازمان
ملل به سوريه حضور داشتند .اين در حالي است كه برخي منابع ديپلماتيك
اظهار كردند توافقي ميان كشورهاي عربي در مورد لزوم برقراري ثبات در
لبنان و ارتقاي نهادهاي رسمي آن وجود دارد و تالش كشورهاي عربي براي
برگزاري موفق دو كنفرانس در حمايت از لبنان در رم و پاريس شــاهدي
بر اين گفتههاست .اين منابع افزودند مساله حزباهلل مورد اختالف است.
جامعه جهاني ميخواهد با اين حزب تعامل داشته و در آينده آن را منحل
كند و كشورهاي عربي نميپذيرند امنيتشان از سوي نيروهاي اين حزب
تهديد شــود .در متن بيانيه اتحاديه عرب حزباهلل لبنان دستكم سهبار
گروهي تروريستي توصيف و تاكيد شده كه اين حزب شريك دولت لبنان
و مسوول حمايت از تروريسم و گروههاي تروريستي در كشورهاي عربي با
سالحهاي پيشرفته و موشكهاي بالستيك است.
همزمان با نشست سران عرب در عربستان ،رييسجمهور روسيه پيامي را
براي رهبران كشورهاي عربي ارسال كرد .والديمير پوتين ديروز در پيامي به
ســران كشورهاي عرب حاضر در نشست عربستان اعالم كرد كشورش آماده
همكاري با اتحاديه عرب براي تضمين امنيت در خاورميانه است.
وي گفت :روسيه آماده همكاري كامل با كشورهاي عربي براي تضمين امنيت
در منطقه است و اميدوارم پس از نابودي كامل داعش در سوريه و عراق تحولي
در شرايط ايجاد شود .ما ميتوانيم با كمك يكديگر عمليات سازش سياسي و
بازسازي در مرحله بعد از درگيري در اين كشورها را اجرا كنيم .نشست سران
كشورهاي عربي بيست و نهمين نشست سران عرب است كه بدون حضور امير
قطر در شهر الظهران عربستان به رياست ملك سلمان بن عبدالعزيز ،پادشاه
عربستان برگزار ميشود.

ديدار كيم جونگ اون با يك مقام ارشد چيني با هدف تحكيم روابط

تحكيم ائتالفي كليدي در آستانه يك دوره ديپلماسي پراهميت است .انتظار
ميرود كيم ماه جاري ميالدي با رييسجمهور كرهجنوبي و در هفتههاي
آينده آن با دونالد ترامپ ديدار داشته باشد.
خبرگزاري دولتي كرهشمالي گزارش داد كيم جونگ اون از سونگ تائه
و هيات همراه او در نشستي در شنبه گذشته استقبال كرد و سونگ سالم
گرم رييسجمهور چين را اعالم كرد.
براســاس اين گزارش ،آنها به تبادل ديدگاههاي عميق درباره مسايل
مهم مرتبط با دغدغههاي مشترك و شرايط جامعه بينالملل پرداختند.
كيسياناي گزارش داد :رهبر بزرگ اعالم كرد نگاه مثبت دوستي ديرينه
چين با جمهوري دموكراتيك خلق كره را وارد مرحله جديدي از توسعه

كه الزمه عصر جديد است ،خواهد كرد.
پكن تنها متحد اصلي كرهشمالي است كه تاريخ آن به جنگ كره در
 ۱۹۵۰تا  ۱۹۵۳بازميگردد اما اين مناسبات پس از آنكه چين از تحريمهاي
سازمان ملل متحد براي مجازات پيونگيانگ بر سر برنام ه تسليحات هستهاي
آن حمايت كرد ،رو به وخامت گذاشت.
در اين گزارش به نقل از رهبر كرهشمالي تاكيد شد تبادالت و همكاري
بيشــتري در سطوح باال ميان پكن و پيونگيانگ رخ خواهد داد .نماينده
چين هم در مقابل خواستار همكاري جديدي براي ارتقاي توسعه باثبات
در روابط چين و كرهشمالي شد .كيم جونگ اون همچنين در ضيافت شام
ميزبان هيات چيني بود.

رييسجمهور افغانستان خواستار مشاركت طالبان در انتخابات

 -BBCرييسجمهور افغانســتان از طالبان خواســت تا در انتخابات پارلماني و محلي آتي در اين كشور جنگزده
شركت كند.
اشرف غني در حالي مجددا چنين درخواستي را از طالبان دارد كه اين گروه شبهنظامي هنوز به پيشنهادهاي صلحطلبانه
سابق او پاسخ نداده است .رييسجمهور افغانستان در مراسم آغاز فرآيند ثبت رايدهندگان براي اين انتخابات كه مدتهاست
به طول انجاميده در كاخ رياست جمهوري در شهر كابل به رسانهها گفت :اكنون زمان درستي است براي آنكه از طالبان تقاضا
كنيم فعاليتهاي سياسي را آغاز كند.
او خاطرنشان كرد :اگر آنها (طالبان) معتقدند كه ميان مردم افغانستان ريشه دارند پس انتخابات ميتواند فرصتي براي آنها
باشد و افغانها ميتوانند درباره سرنوشت طالبان به عنوان يك حزب سياسي تصميم بگيرند .او درخصوص اينكه چگونه چنين
چيزي با توجه به اينكه طالبان به دموكراسي و انتخابات اعتقاد ندارند امكانپذير خواهد شد ،توضيح بيشتري نداد.
اين در حالي است كه در ماه فوريه نيز اشرف غني پيشنهادهاي فراگيرتري طي كنفرانسي موسوم به فرآيند كابل براي
طالبان مطرح كرده بود از جمله آنكه پيشنهاد داد طالبان را به عنوان يك گروه سياسي بپذيرند ،زندانيان آنها را آزاد كنند
و تحريمها عليه آنها را بردارند و در ازاي آن اين گروه قانون اساسي افغانستان را به رسميت بشناسد و تمامي ارتباطاتش با
گروههاي تروريستي ديگر را قطع كند اما طالبان تاكنون به اين پيشنهادها پاسخ نداده است.

بازتاب

كمتر از يك هفته پس از پيروزي حزب ناسيوناليست و
راستگراي فيدز در انتخابات پارلماني مجارستان دهها هزار
نفر در اعتراض به نتيجه انتخابات و همچنين به خطر افتادن
دموكراسي در اين كشور دست به تظاهرات زدند.
تظاهرات دهها هزار مخالف ويكتور اوربان ،نخســتوزير
مجارستان در پي انتشار گزارشهايي در ارتباط با تخلف در
شمارش آراي انتخابات اخير در اين كشور شكلي گسترده
به خود گرفت.
شامگاه شنبه گذشته دهها هزار نفر در بوداپست ،پايتخت
مجارستان با شعار «ما اكثريت هستيم» به خيابانها رفتند و
از جمله خواهان شمارش دوباره آراي انتخابات پارلماني اخير
و همچنين اصالح قانون انتخابات شدند.
از ديد معترضان ،نظام انتخاباتي مجارستان غيرمنصفانه
است .حزب ناسيوناليستي و راستگراي فيدز كه رهبري آن را
ويكتور اوربان ،نخستوزير مجارستان برعهده دارد ،در انتخابات
پارلماني يكشنبه گذشته  ۴۹/۹درصد آرا را كسب كرده بود،
اما با توجه به سيســتم انتخاباتي مجارستان  ۱۳۴كرسي از
 ۱۹۹كرسي پارلمان را به خود اختصاص داد.

تظاهرات دهها هزارنفر در مجارستان در مخالفت با اوربان

حزب فيدز به اين ترتيب دو سوم از كرسيهاي پارلمان
را در اختيــار دارد و بــه راحتي ميتواند در قانون اساســي
تغييرات مورد نظر خود را اعمال كند .گردهمايي مخالفان

ويكتور اوربان از سوي فعاالن سياسي غيروابسته به احزاب و
تشكالت سازماندهي شده بود .در روزهاي اخير گزارشهاي
متعددي در رابطه با تخلفات انتخاباتي در بسياري از حوزههاي

رايگيري منتشر شد.
گفته ميشــود كه حزب ويكتــور اوربان از اين تخلفات
بهره برده و به اين ترتيب به آراي بيشتري دست يافته است.
كارشناسان اما معتقدند كه تخلفات احتمالي در نهايت در
پيروزي اوربان چندان تعيينكننده نبودهاند .نتيجه انتخابات
پارلماني اخير و پيروزي اوربان و حزب او به ويژه نسل جوان
در مجارستان را شــوكه كرده ،بهطوريكه بسياري از آنان
در شــبكههاي اجتماعي از ميل خود به ترك كشور سخن
گفت هاند.
معترضان ويكتور اوربان را افزون بر تقلب انتخاباتي به فساد،
سوءاســتفاده از قدرت و سركوب رسانههاي مستقل متهم
ميكنند .يكي از اقداماتي كه اوربان قصد انجام هر چه سريعتر
آن را دارد ،تصويب قوانيني تازه است كه فعاليت سازمانهاي
مدني مســتقل را غيرممكن ميسازد .اوربان از سال ۲۰۱۰
ميالدي به اين سو زمام امور را در مجارستان در دست دارد.
او با توجه به مواضع ناسيوناليستياش در تالش براي متوقف
كردن ورود مهاجران است و به فعاليتهاي اتحاديه اروپا نيز
با بدبيني مينگرد.

