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امیرعلی ابوالفتح در گفتوگو با «ایران»:

امریکا خواهان تغییر است
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دورنـــما

چاینادیلی(چین):

دیلی تلگراف (بریتانیا):

بــا بــاال گرفتــن نبردهــا در ادلب شــمار
پناهجویان ســوری بهطور بیســابقهای
افزایش یافته و به رقم  3.6میلیون نفر
رســیدهاســت .در  10هفته اخیر که نبرد
ارتــش ســوریه بــا شــبه نظامیــان ادلب
شروع شده 700 ،هزار نفر از این منطقه
خارج شدهاند.

لوپینیون (فرانسه):

شــباهتها بیــن ســارس و کرونــا کــه
بهخاطــر تغذیــه از گوشــت حیوانــات
وحشــی به وجود آمدنــد ،دولت چین را
مجاب کرده تا شــروع به طرح برنامهای
کنــد کــه براســاس آن شــکار حیوانــات
وحشــی بــا هدف تغذیــه از گوشــت آنها
ممنوع شود.

نظرســنجیهای جدیــد نشــان میدهــد
 72درصد از مردم فرانســه سیاســتهای
زیســت محیطی دولت امانوئل مکرون را
ناکافی میدانند .اما دولت معتقد است،
نه تنها فرانســه که دنیا با پوپولیســم ســبز
روبه رو است و عدهای در حال موج سواری
برتهدیدهایزیستمحیطیهستند.

«برنی سندرز» پیروز دومین انتخابات درون حزبی دموکراتها در نیوهمپشایر

پیرمرد پیشتاز شد
ندا آکیش
خبرنگار

یــک هفته پساز فجایعی کــه در اعالم
نتایج انتخابات آیووا به بار آمد ،دومین
انتخابــات درون حزبــی دموکراتهــا
روز سهشــنبه به وقت محلــی در ایالت
نیوهمپشــایر برگزار شــد و برنی سندرز،
ســناتور  78ســاله ایالــت ورمونــت
توانست در این انتخابات با کسب 25.7
درصــد آرا ،پیشــاپیش  10رقیــب درون
حزبــی خود قــرار گیرد .پیــت بوتیجیج
 38ساله ،شهردار ســابق «ساوت بند»
نیز کــه در آیووا بــا فاصله کم از ســندرز
جلو افتاده بود ،در نیوهمپشــایر پشــت
سر سندرز قرار گرفت.
بهگــزارش ســایت شــبکه خبــری
سیانان ،سهشنبه شب به وقت محلی
پساز آنکه نتایج انتخابات درون حزبی
نیوهمپشایر اعالم شد ،حامیان سناتور
برنی ســندرز پیروزی او را جشن گرفتند
و خود او هم در ســخنرانی پیروزی اش
بــرای دونالد ترامــپ ،رئیس جمهوری
امریکا خط و نشــان کشــید و گفت ،این
«آغــاز پایــان ترامپ اســت ».امــا دیگر
کاندیداهــای دموکــرات و حامیانشــان
کــه از نتیجه راضــی نبودند ،کوشــیدند

توجهها را بــه انتخاباتهای ایالتهای
بعدی از جمله نوادا ،ســومین ایستگاه
انتخاباتــی دموکراتهــا جلــب کننــد و
وعده عملکــرد بهتر در روزهــای آینده
را بدهند .البته در نیوهمپشایر عملکرد
پیــت بوتیجیــج قابل قبــول بود زیــرا با
فاصلــه بســیار کم از ســندرز و با کســب
 24.4درصد آرا در جایگاه دوم ایســتاده
بــود و از آنجا که در آیــووا هم کاندیدای
پیــروز بــود ،تا حــدودی آرامــش خاطر
داشــت .نیوهمپشــایر بــرای «ایمــی
کلوبشــار» هم سهشــنبه شــب خوبی را
رقــم زد زیرا او توانســت با کســب 19.8
درصــد آرا ،الیزابــت وارن با  9.3درصد
آرا و جــو بایدن با  8.4درصــد آرا را کنار
بزند و در جایگاه ســوم قــرار بگیرد .این
در حالــی اســت کــه نــام وارن و بایــدن
در نظرســنجیهای سراســری بهعنوان
کاندیداهــای پیشــتاز بــرده میشــود.
کلوبشــار ،ســناتور ایالــت مینه ســوتا در
مناظره جمعه شب گذشته بسیار خوب
و قدرتمند ظاهر شــده بــود و به عقیده
بســیاری از ناظــران در نیوهمپشــایر بــا
قــرار گرفتــن در جایــگاه ســوم پــاداش
خــود را گرفــت .بهنظــر میرســد برگ
برنــده هــم کلوبشــار و هــم بوتیجیــج
در نیوهمپشــایر آرای رأی دهنــدگان

مســتقل بوده و آنها توانســتهاند بخش
قابــل توجهــی از ایــن آرا را جلب کنند.
برخــاف ســندرز کــه پیــروزی اش در
نیوهمپشایر قابل پیشبینی بود زیرا او
در ســال  2016هم توانســته بــود در این
ایالــت هیالری کلینتــون ،رقیــب درون
حزبی خود را شکست دهد .البته در آن
ســال آرای سندرز بسیار قابل توجهتر از
سهشنبه شب بود و به حدود  50درصد
میرسید.
ëëچشــم امیــد کاندیداهــای شکســت
خوردهبهسهشنبهبزرگ
حــاال چشــم امیــد کاندیداهــای
دموکــرات بویــژه کاندیداهایــی کــه در
آیووا و نیوهمپشــایر نتایج خوبی کسب
نکردهانــد بــه ایالتهای بعــدی یعنی
نوادا ،کارولینای جنوبی و از همه مهمتر
ایالتهایی که رأیگیری آنها در «سوپر
تیــوزدی» (سهشــنبه بــزرگ) اســت
یعنــی کالیفرنیا و تگزاس دوخته شــده
اســت .در سهشــنبه بزرگ که اوایل ماه
مارس است تقریباً تکلیف کاندیداهای
نهایــی انتخابــات ریاســت جمهــوری
 2020امریــکا مشــخص میشــود .البته
سهشــنبه شــب اندرو یانــگ ،کاندیدای
دموکرات از ادامه رقابتها انصراف داد
و مایکل بنت ،دیگر کاندیدای دموکرات

AP

فعالیتهای انتخاباتی خود را به حالت
تعلیق درآورد.
بهگــزارش نیویــورک تایمــز ،بایدن
سهشنبه شب نیوهمپشایر را به مقصد
کارولینــای جنوبــی ،ایالتــی کــه امیدوار
اســت در آن آرای قابــل قبولی کســب و
کاندیداتــوری خــود را حفظ کنــد ،ترک
کرد .او که میکوشد آرای رنگین پوستان
کارولینای جنوبی را کســب کند ،در یکی
از ســخنرانیهای انتخاباتی اخیرش در
کلمبیا خود را کاندیدای حامی جامعه
آفریقایی  -امریکایی و جامعه امریکای
التیــن معرفــی کــرده و رقبــای درون

استقبال خشن حامیان «مادورو» از «گوایدو»

رهبر مخالفان ونزوئال پس از توری دیپلماتیک در میان اعتراض حامیان رئیسجمهوری به کارکاس بازگشت

گروه جهان « /تو ترسو هستی نیکالس!
تــو هرگــز نمیتوانــی مقابــل مــن یــا
مردمی که میخواهند بروی ،بایستی».
این نخستین جمالت «خوان گوایدو»،
رهبــر مخالفــان ونزوئــا ســاعتی
بعــد از ورودش بــه کاراکاس پــس از
چندیــن ســفر خارجــی بــود .همزمان
در نقطــهای دیگــر از پایتخــت ونزوئال،
«نیکالس مادورو» اندکی پساز دیدار
با وزیر خارجه روســیه ،در مصاحبهای
تلویزیونــی« ،گوایدو» را حتی شایســته
صــرف انــرژی بــرای زندانــی کردنش
ندانســت و گفــت« :نمیخواهیــم
وقتمان را صرف یک ابله کنیم».
بهگــزارش «بلومبــرگ»« ،خــوان
گوایــدو» ،کــه بعــد از ســفر بــه کلمبیا،
امریــکا ،کانــادا و چنــد کشــور اروپایی و
حضور در بروکسل ،خود را موفقترین
فرد ونزوئال میدید ،سهشــنبه شب در
حالــی وارد فــرودگاه کاراکاس شــد کــه
در کنــار جمــع کوچکــی از قانونگذاران
حامــی خــود کــه بــه اســتقبالش آمده
بودنــد ،انبوه مردمــی را دید که آنطور
کــه خبرگــزاری «اســپوتنیک» نوشــته
اســت ،خطــاب بــه او فریــاد میزدند:
«قاتــل بــرو» .او و همراهان اندکش که
باید از بین این معترضان خشــمگین
عبــور میکردند ،خیلــی زود با حامیان
«مادورو» درگیر شدند .از نظر حامیان
«مــادورو»« ،گوایــدو» مرتکب خطایی

بزرگ شده اســت .زیرا طبق دستورات
دولــت ونزوئــا رهبــر مخالفــان اجازه
خروج از کشور را ندارد .اما او ماه گذشته
بدون توجه به این دستور خاک ونزوئال
را ترک کرد تا با ســفر به چندین کشــور
خارجــی قــدرت دیپلماتیــک خــود را
به رخ «مادورو»یی بکشــد که بســیاری
از کشــورهای غربــی او را بهرســمیت
نمیشناسند .هرچند خروج «گوایدو»
از ونزوئــا غیرقانونــی بــود ،امــا دولت
ایــن کشــور ترجیــح داد ،مقابــل ورود
او بــه کشــور واکنــش تنــدی نداشــته
باشــد و از جمله دســت به دســتگیری
او نزنــد .حــزب حاکــم سوسیالیســت
ونزوئــا پیشــتر بــه رهبــر مخالفــان در
این خصوص هشــدار داده و گفته بود،
میتوانــد براحتی او را دســتگیر و روانه
زندان کند .اما در طول دو ســال گذشته
هرگــز این تهدید عملی نشــده اســت.
«نیکالس مادورو» سهشــنبه شــب در
مصاحبهای تلویزیونی علت این پرهیز
را خیلــی ســاده خوانــد و گفــت« :زیــرا
نمیخواهیم وقت خودمــان را صرف
یک مرد ابله کنیم».
هرچند «خوان گوایدو» ،تور پر زرق
و برقی را در یک ماه گذشــته پشت سر
گذاشــت و با رهبــران کشــورهای مهم
زیــادی دیــدار کرد ،امــا «مــادورو» هم
چنــدان دســت بســته نیســت .او نیز از
حمایت چین و روسیه برخوردار است.

او در هفتهای که گذشــت ،در کاخ خود
پذیرای «سرگی الوروف» ،وزیر خارجه
روسیه بود.
بهگــزارش «دویچــه ولــه» ،الوروف
در ایــن دیــدار بــا رئیسجمهــوری
ونزوئال بر ســر همکاریهای نزدیکتر
نظامــی و تکنیکــی به توافق رســید .دو
طــرف همچنین توافق کردند ،روســیه
در بخشهای انــرژی ،تجارت ،صنایع
و کشــاورزی بــه ونزوئــا کمــک کنــد.
بهگــزارش «ایرنــا» به نقــل از «هیل»،
ایــن مســأله باعث شــده قانونگــذاران
امریکایــی بیــش از پیش از نفــوذ رو به
افزایش روسیه در ونزوئال نگران شوند.
بنا بر این گزارش ،ونزوئال عمالً تبدیل
به میدان رقابت و نبرد امریکا و روسیه
شدهاســت .دو طرف شــاید وارد جنگ

حزبی خود را به نادیده گرفتن این قشر
از جامعــه ایــاالت متحده متهــم کرده
بود .اما فقط بایدن نیست که روی آرای
نوادا و کارولینای جنوبی حساب باز کرده
است .هم تام استیر و هم بلومبرگ که
اتفاقــاً هــر دو میلیاردرهایی هســتند که
خودشــان برای کمپین انتخاباتیشــان
هزینه میکنند و وابستگی به کمکهای
حامیانشــان ندارنــد ،تالش هایشــان را
روی کارولینای جنوبی متمرکز کردهاند
و از قضــا نشــانههایی وجــود دارد کــه
برخــی رأی دهنــدگان ســیاه پوســت
کارولینای جنوبی به گزینههای دیگری

به غیر از بایدن فکر میکنند.
ëëعملکردضعیفآقایرئیسجمهور
بهگــزارش الجزیــره ،نکتــه جالــب
توجــه دیگــر در نیوهمپشــایر ،پیــروزی
دونالــد ترامپ در ایــن ایالت در مقابل
«بیــل ولد» ،تنها رقیبش بــا  85درصد
آرا بــود کــه در مقایســه بــا نتایــج آیووا،
عملکــرد ترامــپ از ســوی رســانههای
امریکایی و ناظــران «ضعیف» ارزیابی
شــد زیــرا او در آیووا با داشــتن دو رقیب
توانســته بود  97درصد آرا را کسب کند
امــا در نیوهمپشــایر بــا یــک رقیب 85
درصد آرا را کسب کرد.

رأی اعتماد پارلمان لبنان به دولت «دیاب»
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بنفشــه غالمی /دومین رقابت درونحزبــی حزب دموکرات
امریکا سهشــنبه شــب برگــزار شــد و «برنی ســندرز» خود را
رودررو
پیشتاز رقابت نشان داد .با این حال حزب باید  14انتخابات
دیگر را پشــت ســر بگذارد تا مشخص شود چه کسی میتواند کاندیدای نهایی
آن برای رویارویی با«دونالد ترامپ» باشــد .با «امیرعلی ابوالفتح» ،کارشناس
مسائل امریکا درباره دو انتخاباتی که برگزار شد و وضعیت حزب دموکرات در
س جمهوری کنونی امریکا در انتخابات  2020گفتوگو کردهایم
رویارویی با رئی 
که میخوانید:
ëëعلتاستقبالمردمازبرنیسندرز،پیرتریننامزدحزبدموکراتدرانتخابات
درونحزبینیوهمپشایررادرچهمیدانید؟
تاکنــون دو انتخابات در حزب دموکــرات برگزار
شــده ،یکــی انتخابــات انجمــن حزبــی در آیــووا و
انتخابــات مقدماتــی در نیوهمپشــایر .درایــن دو
انتخابات پیت بوتیجیج  22دلیگیت و برنی سندرز
 20دلیگیت به دســت آوردهاند .در نهایت کسی که
حدود  1900دلیگیت را به دســت آورد میتواند فرد
منتخب حزب دموکــرات برای حضور در انتخابات
امیرعلی ابوالفتح
 2020باشــد .بنابرایــن وضعیــت بوتیجیــج بهتر از
سندرز است .اما اگر فعالً محبوبیت مردمی بیشتری نسبت به دیگر نامزدهای
حــزب دموکرات دارد ،این اســت که به زبان ســاده بگویم ،او حــرف دل مردم
امریــکا را میزنــد .ســندرز طرفدار عدالت اســت .اما نه عدالتی کــه به معنای
سوسیالیسم باشد .او معتقد است باید توازنی منطقی در جامعه برقرار باشد.
افزایش مالیات ثروتمندان ،حذف یا کاهش شــهریه در نظام آموزشی امریکا،
پرهیــز از جنگهای بیحاصــل ،اجرای بیمههای درمانی برای اقشــار فقیر ،از
جمله شــعارهای او هســتند .او معتقد است طبقه فقیر و متوسط باید بیش از
آنچه االن وجود دارد ،از منابع بهرهمند شوند .البته او در کنار خیل حامیانش
دشــمنان قویای هم در حــزب دموکرات دارد که معتقدند افکار ســندرز ضد
دموکراسی و ضد سرمایهداری است.
ëëویژگــی بــارز بوتیجیج به عنــوان جوانتریــن نامزد حزب چــه بوده کــه او را از
نامزدیگمنامتبدیلبهیکیازامیدهایحزبکردهاست؟
کمتر شناخته شده بودن او نقطه قوتش شدهاست .مردم امریکا در دو سه دهه
اخیر به این نتیجه رسیدهاند که کهنه سیاستمداران و چهرههای شاخص دو حزب
کارایی ندارند ،بیشــتر خواهان رقابتهای حزبی هستند ،منافع شخصی را دنبال
میکنند ،آلوده به فساد و ناکارآمد هستند .ازهمین رو چهرههای جدید برای مردم
امریکا جذابتر و مقبولتر هســتند .دونالد ترامپ در انتخابات  2016با توســل به
همین عامل بود که توانســت به اقبال مردمی دســت یابد .بوتیجیج هم خارج از
دایره کسانی قرار دارد که مردم آنها را به عنوان محورهای قدرت در سالهای اخیر
امریکا میدانند .عالوه بر این او نه به اندازه سندرز چپگرا و رادیکال است و نه مثل
جو بایدن دســت راستی است .او حد فاصلی بین جناح چپگرا و ترقیخواه حزب
دموکرات و جناح مرکزگرای آن است و بنابراین قادر است نظر هر دو طیف حزب
دموکــرات را بــه خود جلــب کند .در برنامههــای خود نیز متمایل بــه عقاید برنی
سندرز است اما با صبغهای کمرنگتر است .اما در کنار این ویژگیها او یک پوئن
منفی هم دارد و به دلیل همجنسگرایی ممکن است با قهر طیف دموکراتهایی
که پایبند به مسائل اخالقی و بنیان خانواده هستند ،روبهرو شود.
ëëتــا همین چند ماه پیــش بایدن امیــد اول دموکراتها بود ،چه شــد که در حال
باختنگویرقابتنهفقطبهسندرزباتجربهکهبهبوتیجیججواناست؟
س جمهوری و ســالها ســناتور بــود ه و یکی
جــو بایدن  8ســال معاون رئی 
از سیاســتمداران اســتخواندار در حــد هیــأت حاکمه امریکا اســت .بنابراین در
فضــای جدید جامعه امریکا که به ســمت تحول خواهی حرکــت میکند و در
حال حرکت از سوی جامعه نخبگان به چهرههای جدید است ،شانس پیروزی
کمــی دارد .همان طــور که هیالری کلینتــون به همین دلیل نتوانســت مقابل
ترامــپ مقاومــت کند .عالوه بر ایــن او نیز مانند هیالری ،محکــوم به بودن در
ســایه اوباما اســت .البته اوباما از مردان خوشــنام حزب دموکرات اســت اما در
مجموع و میانگین جامعه امریکا مردم تصور میکنند او هر آنچه میتوانسته
انجــام دهد ،در دوره اوباما انجام داده اســت .نقطــه ضعف بعدی او ماجرای
اوکراین گیت است .در ماجرای اوکراین ،فساد خانواده بایدن آشکار شد و همه
متوجه شــدند که پسر بایدن ،با اســتفاده از رانت پدر خود پول زیادی به دست
آورده و در اوکرایــن دســت به کارهای اقتصادی زده اســت .بنابراین در فضای
مطالبه ضد فســادی که وجــود دارد ،بایدن نمیتواند خــود را چهرهای حامی
مبارزه با فساد نشان دهد .البته به یاد داشته باشید این دو انتخاباتی که برگزار
شــده ،در بخش شمالی امریکا که متأثر از فضای لیبرالی است ،انجام شده ،با
ادامه انتخابات درون حزبی وقتی به ایالتهای جنوبی و محافظهکار برســیم،
وضعیت نامزدها میتواند تغییر کند و بایدن پیشــتاز شــود .هرچند که تجربه
نشــان داده نامزدهایی که در دو انتخابات نخســت یعنی آیووا و نیوهمپشــایر
پیروز نشوند ،دیگر اقبالی برای پیروزی در حزب نخواهند داشت.
ëëدموکراتها امید زیادی داشــتند ماجرای استیضاح به وجهه عمومی ترامپ
لطمهبزند.آیادراینهدفموفقبودند؟
برای پاسخ به این سؤال خیلی زود است .چون فعالً انتخابات درون حزبی
س جمهوری مستقر توسط
جریان دارد و در دهههای اخیر ســابقه نداشته رئی 
محزبیهای خود به چالش کشــیده شــود .بنابراین هیچ چیزی ترامپ را در
ه 
انتخابــات درون حزبــی تهدید نمیکنــد .بنابراین رقابت اصلی بــرای ترامپ
بعــد از کنوانســیون دو حــزب کــه نامزدهای آنــان تعیین شــده و مناظرههای
تلویزیونی آغاز میشود ،شروع خواهد شد و آن زمان است که باید دید موضوع
استیضاح چقدر روی افکار عمومی علیه ترامپ تأثیر گذاشته است .اما در حال
بشان
س جمهوری محبو 
حاضر طیف جمهوریخواه احساس میکنند که رئی 
ناعادالنه مورد اتهام قرار گرفته است.
ëëگامبعدیدموکراتهابرایپیروزیمقابلترامپچهمیتواندباشد؟
دموکراتها باید مراقب باشند روی بحث استیضاح متوقف نشوند .آنها به
جای اینکه درگیری با ترامپ را به یک درگیری شخصی تبدیل کنند ،باید ایده
دهند و برنامه داشته باشند تا بتوانند موفق شوند.
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لفظی در این خصوص نشــده باشــند.
امــا کنشهــا و واکنشهــا از ســر درون
مسکو و واشــنگتن بر سر کاراکاس خبر
میدهند.
ایــن در حالــی اســت کــه ونزوئال در
دو ســال اخیــر ســختترین شــرایط
سیاســی و اقتصادی چند دهه گذشــته
خود را تجربه کرده اســت .این شــرایط
نامســاعد که بخش زیادی از آن ناشی
از تحریمهــای امریــکا علیه این کشــور
امریکای التینی اســت ،زندگــی را برای
مردم این کشــور ســخت کرده و ســبب
مهاجرت بیش از چهــار میلیون نفر از
آنها در ســال  ۲۰۱۹میالدی شده است.
پیامد بحــران اقتصادی در این کشــور،
کمبود مواد غذایی و دارو و قطعی برق
بوده است.

طوفان محمود عباس در نشست شورای امنیت

گروه جهان  /محمود عباس ،رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین روز سهشنبه با
نطقی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد یک بار دیگر از طرح به اصطالح
صلح دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا موســوم به «معامله قرن» انتقاد کرد
و گفــت ،طــرح ترامپ یک کشــور فاقد یکپارچگی ارضی شــبیه به «پنیر سوئیســی»
پــر ســوراخ به فلســطینیها هدیــه میدهــد .بهگــزارش الجزیره ،رئیس تشــکیالت
خودگــردان فلســطین در نشســت شــورای امنیت همچنیــن تأکید کرد کــه معامله
قرن «حقوق مشــروع فلســطینیان را نادیده میگیرد» و با این طرح نه از صلح و نه
از ثبــات خبری خواهــد بود .محمود عباس خطــاب به حاضران در شــورای امنیت
گفت :من امروز اینجا آمدهام تا بر موضع فلسطینیان مبنی بر انکار طرح اسرائیلی
– امریکایــی [معاملــه قرن] تأکیــد کنم .ما این طرح را به ایــن خاطر رد میکنیم که
گامهای یکجانبهای است که قوانین بینالمللی و ابتکار عمل صلح عربی را نقض
میکند ».دبیرکل اتحادیه عرب نیز در این نشست درباره اقدام رژیم صهیونیستی
به حذف فیزیکی رئیس تشــکیالت خودگردان فلسطینی و خالصی از دست وی به
شــیوهای که درباره یاســر عرفات رئیس سابق تشــکیالت خودگران فلسطینی اقدام
کرد ،هشدار داد .این در حالی است که حقوق بشر سازمان ملل هم دیروز چهارشنبه
برای نخســتین بار فهرست اســامی بیش از  100کمپانی را که در کرانه باختری برای
رژیم صهیونیستی شهرکسازی میکنند ،منتشر کرد .اقدامی که برای آبروی تجاری
این شرکتها بسیار بد خواهد بود.

گروه جهان  /کابینه «حســان دیاب» ،نخســتوزیر جدید لبنان
توانست در نشست جنجالی سهشــنبه شب پارلمان این کشور،
آسیــا رأی اعتماد گرفته و کار خود را بهطور رسمی آغاز کند .بهگزارش
ســایت شــبکه خبری «فرانس  ،»24در پایان نشســت جنجالی سهشنبه شب،
«نبیه بری» ،رئیس پارلمان لبنان با تبریک به دولت «حسن دیاب» ،خبر داد،
از  84نماینده حاضر در نشســت  8ســاعته پارلمان 63 ،نماینده بهدولت رأی
ش سایت شبکه خبری «الجزیره» ،تمامی نمایندگان
اعتماد دادند .بنا بر گزار 
حــزباهلل و متحدانش شــامل حزب جنبش امل و حــزب جنبش آزاد میهنی،
از دولــت حمایت کرده و بــه آن رأی اعتماد دادند .در منطقه مقابل آنها حتی
یک نفر از نمایندگان حزب المســتقبل ،حزب «ســعد حریری» ،نخســتوزیر
قبلــی لبنــان و متحدانــش شــامل حــزب نیروهــای لبنانــی (قــوات لبنانیــه) و
حزب سوسیالیســت ترقیخواه حاضر نشــدند بــه دولت «حســان دیاب» رأی
اعتماد دهند .کابینه دولت جدید لبنان طوری طراحی و چیده شــده که بتواند
وعدههای «حسان دیاب» را درمورد نجات اقتصادی کشور تبدیل به عمل کند.
وعدهای که او در نشست سهشنبه شب نیز در پارلمان برآن تأکید کرد.

فیلیپین نظامیان امریکا را اخراج میکند

گــروه جهان  /رودریگــو دوترته ،رئیــس جمهوری فیلیپین روز سهشــنبه بهطور
رســمی از توافــق نظامــی دو دهــهای کشــورش بــا امریــکا خــارج شــد و وزارت
خارجــه فیلیپیــن اعالم کــرد ،پایــان این توافــق نظامــی را کــه از  180روز دیگر
اجرایــی میشــود بهصورت مکتــوب بهســفارت امریــکا در مانیل اطــاع داده
اســت .بهگزارش الجزیره ،پس از آنکه تئودورو لوکســین ،وزیر خارجه فیلیپین
روز سهشــنبه با انتشــار پســتی در شــبکههای اجتماعــی از پایان رســمی توافق
نظامی کشــورش با امریکا خبر داد ،مارک اســپر ،وزیر دفاع امریکا این تصمیم
را «نامیمــون» توصیف کرد و گفت ،در زمانی که واشــنگتن و متحدانش دارند
تــاش میکننــد ،چین را تحت فشــار قرار دهند که «از قوانیــن بینالمللی» در
آســیا تبعیت کند ،این اقدام فیلیپین حرکتی در مســیر اشــتباه است .سالوادور
پانلو ،ســخنگوی دوترته اما گفته اســت ،کشــورش با ایاالت متحده در بســیاری
از موضوعــات اختالف دارد بنابرایــن رئیس جمهوری فیلیپین تصمیم گرفته
بــا خــروج ازاین توافــق نظامــی ،راه را برای برقــراری ارتباطها با دیگر کشــورها
به شــیوهای مســتقلتر هموار کند .با خروج فیلیپین از توافق نظامی با امریکا،
بــزودی نظامیــان امریکایی که از پایگاه خود در فیلیپیــن برای آموزش نظامی
استفاده میکنند ،این کشور را ترک خواهند کرد.

آمادگی مشروط ترامپ برای توافق با طالبان

گــروه جهــان  /شــواهد حاکی از آن اســت کــه طالبــان و امریکا یک بــار دیگر در
یکقدمی توافق هستند هرچند که تا آخرین لحظه همه چیز ممکن است تغییر
کنــد .روزنامــه نیویورک تایمز به نقــل از یک مقام عالی رتبــه امریکا از آمادگی
مشروط ترامپ برای توافق با طالبان در روز دوشنبه آینده خبر میدهد ،اشرف
غنــی ،رئیــس جمهــوری افغانســتان در توئیتر ســیگنالهایی در همین راســتا
میدهد و حامد کرزی ،رئیس جمهوری سابق افغانستان از پیشرفت مذاکرات
امریکا – طالبان استقبال میکند.
یــک مقــام عالی رتبه در کاخ ســفید که خواســته نامش فاش نشــود ،دیروز
چهارشنبه به خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز گفت ،اگر طالبان به تعهد کاهش
خشــونت پایبند باشــد دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا با توافق صلح با
طالبان در روز دوشــنبه موافقت میکند .مایک پمپئــو ،وزیر خارجه امریکا هم
روز سهشنبه در تماس تلفنی با اشرف غنی ،رئیس جمهوری افغانستان او را در
جریان پیشرفت مذاکرات امریکا و طالبان قرار داده بود .اشرف غنی هم دیروز
چهارشــنبه با انتشار توئیتی سخنان پمپئو را منعکس کرد و نوشت ،طالبان به
امریکا قول داده اســت بهطور چشــمگیری خشــونتها را کاهش دهد تا توافق
حاصل شود و امریکا نیروهایش را از افغانستان خارج کند .حامد کرزی ،رئیس
توگوهای صلح
جمهوری سابق افغانستان هم روز چهارشنبه از پیشرفت گف 
میان امریکا و طالبان در دوحه قطر استقبال و ابراز خرسندی کرد.

