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طالبان آغاز مذاکرات مستقیم با مقامات واشنگتن را تاییدکرد
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کرنشآمریکا در برابرطالبان

دکتر حامد رحیمپور

international@khorasannews.com

نزدیکی با طالب ها از لج روس ها
پـس از ١٧سـال جنـگ بینتیجـه ،ایـاالت متحـده آمریكا
حاضـر شـده اصلیتریـن پیششـرط طالبـان را بـرای
آغـاز مذاكـرات در افغانسـتان قبـول كنـد .تـا پیـش از
ایـن آمریـكا هـر گونـه مذاكـره بـا طالبـان را رد میكـرد
و طالبـان نیـز اعلام كرد هبـود كـه حاضـر بـه گفتوگـو
بـا دولـت دستنشـانده آمریـكا در افغانسـتان نیسـت
و تنهـا بـرای صلـح بـا صحنهگردانـان اصلـی جنـگ،
یعنـی اشـغالگران آمریكایـی مذاكـره میكنـد .تغییـر در
اسـتراتژی آمریـكا و اولویـت گفتوگوهـای مسـتقیم بـا
طالبـان ،به جـای آن چـه قبلا گفتوگوهـای «بـه رهبری
افغا نهـا و متعلـق بـه افغا نهـا» اعلام میشـد ،پـس از
اجـرای ناموفـق اسـتراتژی جدیـد ترامـپ در افغانسـتان
روی میدهـد .دونالـد ترامـپ ،كمتـر از یـك سـال قبـل بـا
اعلام اسـتراتژی جدیـد در افغانسـتان ،گفتـه بـود قصـد
دارد بـا افزایـش فشـار نظامـی بـر طالبـان آن هـا را پـای
میـز مذاكـره بكشـاند ،امـا  11مـاه بعـد از اجـرای ایـن
اسـتراتژی نـه تنهـا پیشـرفتی در مذاكـرات افغان-افغـان
ایجـاد نشـد ،بلكـه افزایـش نیروهـای نظامـی آمریكایـی
در افغانسـتان ،كمكـی بـه كاهـش سـرزمینهای تحـت
تسـلط طالبـان یا كاهـش تلفـات غیرنظامـی نكـرد ،از این
رو «آلیـس ولـز» معاون وزیـر خارجـه آمریـکا بـا نمایندگان
طالبـان در قطردیدارکـرد .هفتـه گذشـته نیز«جـان
نیکلسـون» فرمانـده ارشـد نظامیـان آمریـکا و نیروهـای
سـازمان پیمـان آتالنتیـک شـمالی(ناتو) در افغانسـتان
گفتـه بـود ":حملات طالبـان علیـه داعـش در ایـن کشـور
تاثیرگـذار بـوده اسـت".تغییر موضـع آمریـکا دربـاره
طالبـان و تلاش بـرای اعتبار بخشـی بـه آن از چنـد لحاظ
قابل توجـه اسـت .اول آن کـه اظهـارات نیکلسـون درباره
موثـر بـودن حملات طالبـان ضـد داعـش در حالی اسـت
کـه مذاکـرات آمریـکا و طالبـان در قطـر علنی شـده اسـت
و ایـن موضـع فرمانـده نیروهـای آمریکایـی مسـتقر در
افغانسـتان نوعـی دادن امتیـاز بـه طالبـان بـرای پیشـبرد
موفـق ایـن گفـت وگوهاسـت.دوم آن کـه آمریـکا در مهـار
طالبـان همـان طورکـه اشـاره شـد ،در  17سـال گذشـته
عملا ناموفـق بـوده و جنـگ افغانسـتان بـه طوالنـی ترین
جنـگ آمریـکا تبدیـل شـده اسـت کـه اعتـراض محافـل
سیاسـی و نظامـی در آمریـکا را برانگیختـه و آنـان حضـور
نظامـی ایـن کشـور در افغانسـتان را شکسـت خـورده می
داننـد.از ایـن رو آمریـکا بـا تلاش بـرای حمایـت از ادامـه
فعالیـت طالبـان در افغانسـتان از یـک سـو مـی کوشـد بـه
آن رسـمیت بخشـد و از سـوی دیگـر حمایـت آمریـکا از آن
چـه مقابلـه طالبان بـا داعـش در افغانسـتان اعلام کرده،
بـه گونـه ای جلوگیـری از ارتبـاط طالبـان بـا روسـیه نیـز
تلقـی مـی شـود .هرچنـد واکنـش تنـد دولـت افغانسـتان
بـه مذاکـرات آمریـکا بـا طالبـان کـه آن را نقـض اسـتقالل
و حاکمیـت ملی افغانسـتان خوانـد ،دربـاره حمایت های
واشـنگتن از طالبان در برابـر داعش نیز مصـداق پیدا می
کند چرا که محمد اشـرف غنی رئیس جمهور افغانسـتان
در پـی مخالفـت طالبـان بـا پیوسـتن بـه رونـد صلـح ایـن
کشـور دسـتور جنـگ بـا ایـن گـروه را صـادر کـرد.در ایـن
شـرایط حمایت های آمریکا از طالبان نه تنها دولت کابل
را در مقابله با این گروه در شـرایط دشواری قرار می دهد
بلکـه بـا نقـض حاکمیـت ملـی افغانسـتان بـه تقویت شـبه
نظامیـان مخالـف دولـت این کشـور کمک مـی کنـد که به
پیچیده تر شـدن بحران در افغانسـتان منجر خواهد شـد.

ســرانجام آمریکا پس از بــی نتیجه مانــدن گزینه نظامی
تصمیم گرفت به جای جنگ با طالبان ،بــا آن ها مذاکره
کند .طالبان کــه بهار 95پس از مرگ مــا اختر منصور،
سرکرده وقت خود به دست نیروهای آمریکایی در خاک
پاکستان ،اعتماد خود را به روند مذاکرات صلح از دست
داده بود ،به میز مذاکرات بازگشــته است .این مذاکرات
در حالی انجام شده است که نیویورک تایمز در گزارشی
نوشت:دونالدترامپ،رئیسجمهورآمریکاشخصادستور
انجاممذاکراتمستقیمباگروهطالبانرابهدیپلماتهای
ارشد این کشور داده اســت .به گزارش رویترز ،یک مقام
ارشــد طالبان اعالم کرده اســت که «آلیس ولز» ،معاون
امور آســیای مرکزی و جنوبــی وزارت خارجــه آمریکا در
راس هیئتی در این مذاکرات که هفته گذشــته در دوحه
برگزارشد،شرکتکردهاست.طالبانتاییدکردکهبرای
دســتیابی به توافقی برای پایان بخشــیدن به جنگ 17
ساله در افغانستان مذاکرات مستقیمی با آمریکا برگزار
کرده اســت .این بدان معناســت که دولت وحدت ملی،
به ریاست اشــرف غنی که تالش های مســتمری را برای
آوردن طالبان به میز مذاکره انجام داده بود ،در مذاکرات
طالبان-آمریکادورزدهشدهاست.خبرمذاکرهمستقیم
ایاالت متحده و طالبان افغانستان از اوایل هفته گذشته
دررسانههایآمریکاییمنتشرشداماهیچیکازطرفین
حاضر به تأیید آن نبودند .موضع رسمی واشنگتن کمک
بــه مذاکره طالبــان با دولت مرکزی افغانســتان اســت و
بارها بر اســاس اســتراتژی جدیــد دولت دونالــد ترامپ

اعالم کرده بود که درخواســت طالبان را برای مذاکرات
مستقیم نخواهد پذیرفت .بر اساس این استراتژی ،قرار
بود آمریکا بر حمالت نظامی علیه طالبان برای کشاندن
این گروه به میز مذاکره با کابل بیفزاید .اما طالبان اعالم
کرده که دولت مرکزی یک دولت «دستنشانده» است و
اقتدار الزم را برای مذاکره بر سر خروج نیروهای خارجی
ازافغانستانندارد.اینگروهگفتهبودکهحاضربهمذاکره
با کابل نیســت .به همین دلیــل مذاکرات بــدون حضور
نمایندگان کابل انجام شده است .جالب این جاست که
زمستان گذشته ،سربازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی
افغانستان موســوم به «ســیگار» اعالم کرد که کابل تنها
بــر 18.2درصد از خاک افغانســتان کنتــرل و در38.6
درصد آن نفوذ دارد .نشانههای تلطیف موضع واشنگتن
نیزدر هفتههای اخیر و پس از پذیرش آتشبس ســه روزه
از سوی طالبان به مناسبت عید فطر نمایان شد« .مایک
پمپئــو» ،وزیر خارجه آمریــکا ۱۸تیر به طــور غیرمنتظره
وارد افغانستان شد و اعالم کرد که آمریکا حاضر است در
مذاکراتدولتباطالباننیزشرکتداشتهباشد«.ریچارد
اولسون» ،نماینده سابق آمریکا در افغانستان و پاکستان
با اشاره به سخنان پمپئو ،از آمادگی ایاالت متحده برای
خروجنیروهایخارجیازافغانستانخبردادهبود.همان
پیش شرطی که طالبان بارها بر آن تاکید کرده بود .پس
از آن جان نیکلســون ،فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در
افغانستان ابتدای مرداد اعالم کرد که مذاکرات صلح در
افغانستانپیشرفت«بیسابقهای»داشتهاست.
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پاریس ،زمین بازی موساد

ُکردها با تحویلکنترل شهرهای سوریه به دمشق موافقتکردند

تثبیت قدرت اسد

نیروهای ُکرد تحت حمایت آمریکا به صــورت اولیه با تحویل
دادن کنترل مناطق مختلف این کشــور به نیروهای ســوری
موافقت کردنــد .هم اکنــون24درصد از اراضی ســوریه که
عمدتــا در نوارشــمالی ایــن کشــورقراردارد ،تحــت کنترل
کردهای سوری اســت.حاال شورای ســوریه دموکراتیک که
اکثراعضای آنراکردهاتشکیلمیدهند،ضمنتوافقبرسر
تحویلکنترلشهرهایسوریهبهدولتمرکزی،بردستیابی
به توافق با دمشق بر سر تشکیل کمیتههایی برای گسترش
سطحگفتوگودرجهتپایاندادنبهجنگودرگیریموجود
در کشور تاکید کرد.به نظر می رسد یکی از علتهای رغبت
کردهای ســوری برای مذاکره با دمشــق را میتوان در روند
معادالت میدانی چند وقت اخیر کشــور سوریه ارزیابی کرد.
در نتیجه موفقیتهای دمشــق در شکســت تروریستها در
جبهههایمختلف،اکنونکردهایسوریهمیداننددرمرحله
بعدیآنهایابایدحاکمیتدمشقرابپذیرندیاواردجنگیبا
ارتشسوریهشوندکهشکستآنهادراینجنگحتمیبهنظر
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عراق

میرسد.ازسویدیگر،کردهایسوریهازاینموضوعآگاهی
دارندکهبراساسقواعدبینالمللیونیزقانوناساسیداخلی
ســوریه ،حکومت مرکزی به رهبری بشاراســد از مشروعیت
کامل برای کنترل بر تمام محدوده سرزمین کشور برخوردار
نها با اطالع از ابعاد این
است .بنابراین ،در وضعیت کنونی آ 
مسائل به سمت مذاکره با دولت مرکزی برای در امان ماندن
از حمالت ترکیه و تامین منافع خود در آینده ســوریه گرایش
یافتهاند.اماشایدمهمترینعلتچرخشدرمواضعکردهای
سوریه برای مذاکره با دمشق را بتوان بدعهدی آمریکاییها
یا به عبارت خود کردهای ســوریه خیانت واشــنگتن به آنها
ارزیابیکردکهبرخالفانتظاراتکردهایسوریه،درمسئله
حمله ترکیه بــه عفرین هیچ حمایتــی از کردها نداشــت و در
منبج نیز آنها را قربانی سازش پشتپرده با آنکارا کرد .حاال
نیز به گفته مسئوالن ارشد حزب ســوریه دموکراتیک آمریکا
قصد دارد نظامیان خود و پایگاه های نظامــی اش را از خاک
سوریهخارجکند.
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انگلیس

تاکید عمران خان برخروج نیروهای
آمریکایی از افغانستان

معامله قرن؛راز سفر طوالنی مدت
پادشاه اردن به آمریکا

درخواست عالوی برای تغییر
چارچوب سهم بندی سیاسی

قوت گرفتن احتمال برکناری
نخستوزیر انگلیس تا مهرماه

رهبرحزبتحریکانصافپاکستانوپیروزانتخابات
پارلمانی این کشور ضمن تاکید بر گسترش روابط
و ایجاد مرزهــای آزاد با افغانســتان تصریح کرد که
نظامیانآمریکاییبایدخاکافغانستانراترککنند.
ویافــزود:دولتویتمامتالشخــودرامیکندتا
صلحدرافغانستانبرقرارشود،ازخواستخودبرای
ایجادسیستممرزیبازباافغانستانخبرداد،مانند
آنچهدراتحادیهاروپاوجوددارد.همزمانشماری
از احزاب پاکســتانی خواســتار برگزاری انتخابات
جدیدشدند.

عبــدا ...دوم ،پادشــاه اردن در حالــی به همراه
خانــواد هاش از ســفر 42روزه بــه آمریــکا بــاز
میگــردد که منابــع مختلف ،این ســفر طوالنی
مدت را بــا طــرح آمریکایی موســوم بــه «معامله
قرن» مرتبط میدانند .این سفر با دیدار جنجال
برانگیز پادشــاه اردن بــا دونالد ترامــپ ،رئیس
جمهور آمریکا آغاز شــد کــه در آن ،ترامپ اعالم
کــرد پیشــرفت گســترده ای در رونــد صلح (در
منطقه) ایجاد شده اســت ،اما امان به نوبه خود
در این باره خبری اعالم نکرد.

در سایه ادامه اعتراضات خیابانی در برخی استان
های جنوبی عراق ،گزارش ها حاکی است که بعد
از توقفی ســه هفتــه ای مذاکرات سیاســی برای
تشــکیل ائتالف بزرگ تر در پارلمان عراق از ســر
گرفته شــده اســت« .ایاد عالوی» رئیــس ائتالف
«الوطنیه» عراق نیز با صــدور بیانیه ای اعالم کرد
که بایــد چارچوب ســهم بندی سیاســی در عراق
تغییر کند.نماینده «آیت ا ...سیستانی» در کربال
نیزخواستار تشکیل فوری دولت عراق با ریاستی
قوی ،قاطع و دوراندیش شد.

تایمــز انگلیــس از تــاش جناحهای رقیــب حزب
حاکمبرایبرکناریترزامینخستوزیراینکشور
تا ماه اکتبر (اواسط مهرماه) خبر داد.گفتنی است
این گمانهزنی محصول شکست می در قانع کردن
اتحادیــه اروپا به پذیرش طــرح وی دربــاره برگزیت
است.امیدمیبرایمتقاعدکردنرهبراناتحادیه
اروپابعدازدیدارباصدراعظماتریشبربادرفت.کورتز
نیزبهمیهشداردادمبادابهدنبال«برگزیتسخت»
باشد؛عبارتیکهنشانازنرمشنداشتنبریتانیادر
مذاکرهبااتحادیهاروپاست.

پایتخت فرانســه بــه مرکــز فعالیت آژانــس اطالعــات رژیم
صهیونیستی(موســاد) تبدیل شــده اســت.حتی عملیات
موســاد برای تــرور «محمــود المبحــوح» Mahmoud al-
 Mabhouhیکی از اعضای ارشد و کلیدی جنبش مقاومت
اسالمی فلســطین "حماس"  Hamasدر ژانویه  ۲۰۱۰از
نهایکدگذاریشدهدرپاریس
اتاقیمجهزبهرایانههاوتلف 
سازمان دهی شد .البته ترور محمود المبحوح تنها عملیات
نبود .فهرستی از فعالیتهایی که موســاد و دیگر نهادهای
اسرائیلی در سرزمین فرانسه داشته اند ،موجود است .این
عملیاتها شــامل تالش ناموفق مشــترک میان اسرائیل و
فرانســه برای جذب یک عامل ســوری که برای خرید سالح
شیمیایی تالش میکرد ،تالش یک شرکت اسرائیلی برای
شنود از شــورای اروپایی در بروکســل و نیز فعالیت شرکت
امنیتی اسرائیلی "بلک کیوب" میشود که در پاریس دفاتر
عملیاتی دارد .عامل پشــت پردهای که موجب شده موساد
و دیگر آژانسهای جاسوســی خارجی تــاش کنند پاریس
به نقطه کانونی تبدیل شــود ،به همین دلیل است که تعداد
زیــادی کنفرانس بینالمللــی در آن جــا برگزار میشــود و
روسایجمهورآفریقاییونهادهایجهانیمختلفیبهآنجا
میروند.دستانفرانسهنیزبستهاست"زیرا"مسائلمشترک
بسیاریبااسرائیل دارد.

...

نمای روز

کره شمالی بقایای اجساد 55تن از سربازان آمریکایی
را که در جنگ کره در سالهای  ۱۹۵۰تا  ۱۹۵۳کشته
شــدند ،تحویل داد .اطالعاتی درباره سرنوشــت بیش
از هفت هزار و  ۷۰۰ســرباز آمریکایی که در جنگ کره
جنگیدند ،در دست نیست و حدود پنج هزار و  ۳۰۰تن
از آن ها در محلی که اکنون به عنوان کشور کرهشمالی
شناخته میشود ،مفقود شدند.

پرونده جدید درباره فساد اخالقی ترامپ

...

اندیشکده روز

 3زن دیگر...

ترامپ باید در خانه می ماند
اندیشــکده بروکینگــز نوشــت :هرچند در روزهــای
نخســت ریاســت جمهــوری ترامــپ انتظــار می رفــت وی با
کمــک بــزرگ ترهــا بتوانــد مهــار شــود ،امــا امــروز بــر همــه
آشــکار شــده کــه ترامــپ دیگــر قابــل کنتــرل نیســت .وی
تمــام کســانی کــه ســعی داشــتند اقدامــات وی را کنتــرل
کننــد ،اخــراج کــرده یــا نادیــده گرفتــه اســت .تندروهایــی
هــم کــه اطــراف وی باقــی مانــده انــد ترســوهایی هســتند
که فقــط درصــدد خوشــایند وی قــدم برمــی دارند .چشــم
انــداز 'جــان بولتــون' مشــاور امنیــت ملــی کاخ ســفید هــم
بــرای سیاســت در پیــش گرفتــه دربــاره 'کیم جونــگ اون'
رهبــر کــره شــمالی و والدیمیــر پوتیــن ریاســت جمهــوری
روســیه هیــچ چیــز خــارق العــاده ای نــدارد .بنابرایــن در
این میــان وظیفــه هــر کــدام از اعضــای کابینــه ترامــپ این
خواهــد بــود کــه چگونــه بــا تــاش بــرای محــدود کــردن
آســیب هــای اعمــال شــده از ســوی رئیــس جمهــور در
راســتای حفــظ منافــع ملــی عمــل کننــد یــا ایــن کــه حتــی
در نهایــت اســتعفا دهنــد .کســانی هــم کــه بــه تازگــی
از کابینــه ترامــپ خــارج شــده انــد ماننــد 'ژنــرال مــک
مســتر' مشــاور پیشــین امنیــت ملــی و 'رکــس تیلرســون'
وزیــر پیشــین امــور خارجــه فــارغ از هرگونــه اختالفاتــی
بایــد به مــردم آمریــکا در خصــوص دســتورالعمل سیاســت
خارجــی رئیــس جمهــور اطــاع رســانی کننــد .بــا توجــه
بــه توفانــی کــه ترامــپ بــرای متحــدان اروپایــی اش در
بروکســل و لنــدن بــه راه انداخــت ،اگــر ایــن هفتــه در خانه
مانــده بــود ،منافــع ملــی آمریــکا اکنــون در شــرایط بهتری
قــرار داشــت.

افشایپروندههایرسواییرئیسجمهورآمریکارویغلتک
افتاده؛غلتکیکهمخالفانویمشتاقاندترامپرا ِلهکند.
چند روز پس از افشای فایل صوتی مکالمات ترامپ درباره
حق السکوت به «کارن مکدوگال» ،مدل سابق مجله پلی
بوی،وکیل«استورمیدنیلز»،ازپذیرشپروندههایجدید
با موضوعات مشــابه خبر داد .به گزارش آسوشــیتدپرس،
«مایکل اوناتی» ،وکیل اســتورمی دنیلز ،بازیگر فیلم های
مســتهجن اعالم کرد :هــم اکنون وکالــت ســه زن دیگر را
برعهده دارد که مــی گویند با دونالد ترامپ ،رابطه داشــته
اند و پیش از انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال
« ،2016حــق الســکوت» دریافت کــرده اند .ایــن وکیل،
جزئیاتبیشتریمنتشرنکردهامادرپاسخبهاینپرسشکه
آیاشواهدیداردکهاینزنانباترامپرابطهجنسیداشته
اند ،گفــت« :بلــه» .احتمال مــی رود «ســامر زرووس» یکی
از این زنان باشد .زرووس زنی اســت که همزمان با افشای
پرونده «اســتورمی» گفته بود در یکی از شوهای تلویزیونی
ترامپ شــرکت کرده و در ماجراهای پس از آن مورد تعرض
جنسی ترامپ قرار گرفته اســت .او به این دلیل که از سوی
ترامپ به دروغ گویی متهم شده ،به دادگاهی در نیویورک
شکایتبردهاست.حاال«،مایکلاوناتی»،ازترامپو«مایکل
کوهن» ،وکیل سابق او ،خواسته اطالعات خود درباره این
زنان و روابط شــان با رئیس جمهور آمریکا را فاش کنند .او
تاکید کرد« :آن ها باید هم اکنون این اطالعات را در اختیار
مردم آمریکا قرار دهند .بازی بس است ».هرچند ترامپ در
اینقضایاسکوتکردهیاآنراردمیکند،امابهنظرمیرسد
«مایکل کوهن» وکیل ســابق او برای افشاگری علیه رئیس
جمهور چندان بی میل نیســت« .پولیتیکو» در گزارشی به
اینموضوعپرداختونوشت:باتوجهبهرسواییاخیرترامپ

درباره نوار به دســت آمده از «مایکل کوهن» وکیل پیشــین
وی ،به نظر می رسد در نهایت رئیس جمهور آمریکا مجبور
به دیدار با کوهن شــود و هرآن چــه او می خواهــد ،برآورده
کند«.جکشافر»درگزارشیباعنوان«هفتهشصتودوم؛
شکستترامپدربرابروکیلسابقش»نوشت:اززمانروی
کارآمدنترامپوحتیپیشازآغازبهکاروی،هموارهاخبار
فراوانی درباره رســوایی های اخالقی او شــنیده و خوانده
ایم.ازصدایضبطشده«مایکلکوهن»تاخبرتکاندهنده
اطالعترامپازتمامینشستهایپسرودامادشباروسها
پیشازانتخاباتریاستجمهوریودخالتآنهادرنتیجه
انتخابات که اکنون از جمله پرونده های در دســت بررسی
توسط«رابرتمولر»بازرساینپروندهبرایاثباتآناست.
اکنون،رسواییهایگستردهترامپ،ویرابهسویجنگی
رسانه ای در برابر دشمنانش سوق داده؛ جنگی که هرچند
وی تالش دارد با به رخ کشیدن موفقیت های اقتصادی که
از زمان روی کار آمدنش به دست آورده ،چنین موضوعاتی
را در برابــر دســتاوردهایش ناچیــز جلوه دهد .امــا تاکنون
نتوانسته خود را از میدان این جنگ برهاند .از طرف دیگر،
رســوایی جدید وی یعنی نوار به دست آمده از کوهن دست
باالیی اســت که کوهن در برابر ترامــپ دارد و ناگفته نماند
کوهن چیزی برای از دست دادن در مقابل ترامپ و تیمش
براینجاتویازاینرسواییاخیرنداردودرنهایتبرایهر
کسیکهاخبارجدیددربارهحواشیاخالقیترامپرادنبال
میکندروشناستکهترامپدیگرتوانپیشرفتندربرابر
سالحکوهنرانداردوشایددرنهایتمجبورشودباردیگربا
ویبهعنوانکسیکهدرگذشتهاینهچنداندوروکالتش
رابرعهدهداشتهروبهروشودوهرآنچهکوهنمیخواهدرا
برآوردهکند.کوهنازترامپچهمیخواهد؟

برگزاری همه پرسی تغییر نام درهاله ای از ابهام

چالش نام مقدونیه جدی تر می شود
مسئلهناممقدونیهکماکانبهیکیازچالشهایاصلیمقامات
سیاسی و جامعه این کشور مبدل شده است .مقدونیه که یک
جمهوری جدا شده از یوگسالوی است با دولت مورد حمایت
غربادارهمیشودوقصددارددرساختارهایاتحادیهاروپایی
و ناتو عضویت یابد امــا یونان جلوی این عضویــت را میگیرد.
دولتپیشینمقدونیهموردحمایتروسیهبودکهتوسطغرب
گرایانساقطشدومذاکراتیکهمیانیونانومقدونیهانجامشد

بااعتراضهایعمومیعمالبینتیجهماند.اکنوندوموضوع
اساسیدربارهپارلمانمقدونیهوجوددارد؛نخستاینکهچه
سوالی در همهپرســی مطرح شــود و دوم آن که چه زمانی این
همهپرسیبرگزارشود.نخستوزیرمقدونیهدرجمعاعضای
پارلمان که مخالف تغییر نام هســتند گفته اســت :آیا شــما با
اتحادیهاروپاییویونانبهتوافقرسیدهاید؟مسئلهایکهاکنون
اهمیتداردتغییرنامبهمقدونیهشمالیاست،دراینصورت

مقدونیهجنوبینیزوجودخواهدداشتوبسیاریبراینباورند
سناریویی که منجر به ایجاد جمهوریهایی چون کوزوو شد از
همینسناریوپیرویمیکرد.نمایندگانسیاسیدرمقدونیه
میگویند طی روزهای آینده درباره سوالی که در همهپرسی
مطرحخواهدشدبادیگرنمایندگانبهتوافقخواهندرسیداما
هنوز مسئله اصلی یعنی زمان همهپرسی موضوعی است که
دربارهآنتوافقیانجامنشدهاست.
CMYK

