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فرمول آمریکایی درانتخابات
افغانستان!
کمیسیون انتخابات افغانستان باردیگر با تغییر
در تقویم اعــام نتایج انتخابات ۲۳ ،آبــان مــاه را
روز انتشار عمومی نتایج اولیه انتخابات ریاست
جمهوریاینکشوراعالمکردهبودکهروزپنجشنبه
گذشتهاینزمانبازهمبهتعویقافتاد.تیمدولتساز
بهرهبری اشــرف غنی خواستار شمارش تمامی
آرای ریختهشده است چه این آرا ثبت الکترونیک
شدهباشدچهنشدهباشد،بههمیندلیلاووتیمش
کمیسیون انتخابات را بهسمت بازشماری آرا سوق
دادهاند.درمقابلتیمهایانتخاباتیعبدا...عبدا،...
گلبدین حکمتیار و رحمتا ...نبیل با متهم کردن
اشرف غنی به تقلب و تخلف مخالف بازشماری آرا
بوده و این روند را تحریم کردهاند .آن ها میگویند:
فقط آرای ثبتشده بیومتریک باید شمارش شود و
آرایغیرآنباطلاست.ازسوییتقریب ًا بخشزیادی
ازمردمافغانستان،طالبانواحزابسیاسیمخالف
ایندورازانتخاباتافغانستانبرایناعتقادندکهاین
انتخاباتبهسرانجامنخواهدرسیدونتیجهمطلوب
مردم بهبار نخواهد نشست واز سوی دیگراین اصل
پذیرفته شده است که در نهایت آمریکا سرنوشت
دولــت آینده را تعیین خواهد کــرد و راه مطلوب
برگزاری انتخابات بیسروصداو بعد رسیدن به
مطلوب از راه ثانویه بود اما اکنون انتخابات و نتایج
آنبهمرحلهسروصدانزدیکشدهاست.آمریکاهنوز
فرمولی برای اعالم نتایج و چگونگی کنار آمدن با
تیمهایبازندهپیدانکردهاستبنابراینراهطوالنی
شدن اعالم نتایج را در پیش گرفته تا شاید بتواند به
اینفرمولجدیددستیابد.شایدیکیازفرمولهای
واشنگتن این باشد که اص ً
ال نتایج انتخابات اعالم
پیشپایهمهخواهدبود:راه
نشودودراینجادوراه ِ
اول ،راه برگزاری مجدد انتخابات است که با توجه
به نبود زیرساخت و نبود اطمینان درباره سالمت آن
تقریب ًا احتمال آن نزدیک به صفر است و اما راه دوم
تقسیمقدرتمیانتیمهایمطرحانتخاباتیاستکه
نتیجهآنچیزیبهترازحکومتوحدتملیومصائب
پیچیدهاشبرایمردمافغانستاننخواهدبود.

چهره روز

ازکلم بروکسل تا کلم برگزیت!
برگزیت تنها به معنای جدایی بریتانیا از اتحادیه
اروپانیست.آنهاتصمیمگرفتهاندهرچیزیراکه
روزهایهمزیستیباایناتحادیهبرایشانتداعی
می کند ،اصــاح کنند .از جمله کلم بروکسل!
(بروکسلپایتختبلژیکاستکهمقراتحادیهاروپا
درآنقرارگرفته)حاالیکمزرعهدربریتانیاتصمیم
گرفتهاسم«کلمبروکسل»رابه«کلمبرگزیت»تغییر
دهد! تصویری که می بینید متعلق به وزیر آموزش
بریتانیاست که با کلمها عکس گرفته است .کلم
بروکسل،کهبانامهایکلم ُدکمهاییاکلم َفندقی
شناختهمیشود،ظاهریمانندکلمپیچامابسیار
کوچکترداردوبهاندازۀیکگردواست.

خبر آخر

انصارا ...یمن  2کشتی جنگی
سعودی را توقیف کرد
ارتــش یمن دو کشتی جنگی وابسته به ائتالف
متجاوز سعودی-اماراتی را در آبهای منطقهای
الحدیدهتوقیفکرد.شبکهخبریالجزیرهبهنقلاز
یکمنبعنظامیجنبشانصارا...اینخبررامنتشر
کرد.ائتالف متجاوز سعودی نیز اعالم کرد که یک
یدک کش در جنوب دریای سرخ توسط یمنی ها
توقیف شده است.این یدککش در حال انتقال
یک سکوی حفاری وابسته به یکی از شرکتهای
کرهجنوبی بوده است.دیروز نیز مقامات محلی
دولت سعودی در منطقه «مکه» کشته شدن دو
نیروینظامیسعودیبهنامهای«سعیدالغامدی»
و «بــدر عیسى السلمی» را تأیید کردند.دولت
سعودی در روزهای دوم و سوم نوامبر ( ۱۱و ۱۲
آبان) نیز کشته شدن پنج تن از نیروهای خود را در
منطقه «جیزان» در مرز با یمن تأیید کرد.اعالم هر
از چند گاه تلفات ارتش سعودی در جنوب یمن در
حالیاستکهآماررسمیبهشدتسانسورمیشود
و از سوی دیگر مسئولیت حفظ امنیت مرزهای
سعودی به دست مزدورانی از سودان و یمن است
و طبق گزارشها نظامیان سعودی از حضور در
مناطقمرزیفراریهستند.

درافغانستانصفبندیهایسیاسیجدیدشکلمیگیرد؟

«ویرانگر» درآغوشعبدا...
خادم 300-هزار رای سرگردان در انتخابات
ریاست جمهوری افغانستان .آرایــی که روی
برگه ها وجود دارنــد ،اما هیچ اثری از آن ها در
دستگاههایثبتبیومتریکنیست.اشرفغنی،
رئیسجمهورفعلیویکیازنامزدهایانتخابات
اخیر ،به همراه کمیسیون انتخابات موافقند
آرای  ۱۲۸۷محل رایدهی که انتخابات در آن
ها برگزار شده است ،اما دستگاههای بیومتریک
و اطالعات آن به مرکز انتقال نیافته ،بازشماری
شود .این در حالی است که پیش از انتخابات
مهرماه قرار بر این بود که تنها آرای بیومتریک
مبنای اعتبار آرا باشند .همین دوگانگی باعث
شده دیگر نامزدها مخالفت خود را با بازشماری
اعالمکنند.ابتداعبدا...عبدا،...رئیساجرایی
افغانستان و نامزد تیم ثبات و همگرایی و پس از
آن گلبدین حکمتیار (معروف به ویرانگر و قصاب
کابل) و رحمت ا ...نبیل ،رئیس تیم انتخاباتی
امنیت و عدالت با «آرای غیرمعتبر» مخالفت
کردند .رحمت ا ...نبیل ،رئیس تیم انتخاباتی
امنیت و عدالت هم در یک کنفرانس خبری در
کابل گفت که محمد اشــرف غنی ،رئیس تیم

انتخاباتی دولت ساز در تالش مشروعیت دادن
بهرایتقلبیاست.
▪مثلثمعترضانعلیهغنی

حاال ،رسانه های افغانستان گزارش داده اند که
گلبدینحکمتیاررهبرحزباسالمیباوجودآنکه
رابطهویباعبدا...عبدا...باچالشهایپرسابقه
همراه است ،به قصر سپیدار رفته و با عبدا ...در
باره وضعیت کنونی انتخابات ریاست جمهوری
افغانستان گفت وگو کرده است .به نظر می رسد
مثلثجدیدسیاسیشاملعبدا...عبدا...رئیس
اجرایی دولــت وحــدت ملی و عضو ارشــد حزب
جمعیت اسالمی ،گلبدین حکمتیار رهبر حزب
اسالمی و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و
«رحمتا...نبیل»رئیسسابقادارهامنیتملیو
یکیدیگرازنامزدانانتخاباتدرحالشکلگیری
است .جبهه ای که در طرف دیگر آن «عطامحمد
نور» رئیس اجرایی حزب جمعیت و از رهبران با
نفوذ سیاسی به همراه تعدادی دیگر از شخصیت
هایسیاسیافغانستانقراردارند.انتشارگزارش
ها مبنی بر ایجاد صف بندی هــای جدید یک

روز پس از آن آغــاز شد که کمیسیون انتخابات
افغانستان پس از دو روز توقف ،روز یک شنبه
بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری را با
وجود مخالفت شماری از گروه های انتخاباتی در
استان های این کشور از سرگرفت ،این در حالی
استکههوادارانگروهثباتوهمگراییبهرهبری

عبدا ...عبدا ...در شماری از استان ها از جمله
قندوز ،فاریاب ،بغالن ،پروان ،کاپیسا و پنجشیر
اقدامبهاعتراضکردندوبازشماریآرارادربرخی
از این استان ها متوقف کردند.حتی نمایندگان
مجلسافغانستانهشداردادندکهشمارشآرای
بدون بیومتریک  ،کشور را با بحران جدی مواجه
خواهد کرد.عبدا ...می گوید اجــازه نمی دهد
تجربهانتخاباتسال 2014تکرارشود.اومعتقد
است اگر استقالل کمیسیون انتخابات زیر سوال
بــرود ،مشروعیت تمام فرایند انتخابات از بین
خواهد رفت،با این حال ،عطامحمد نور رئیس
اجرایی حزب جمعیت اسالمی در واکنش به این
موضوع گفت :عبدا ...حریص قدرت است و برای
بقادستبههروسیلهایخواهدزد .ویدرصفحه
اجتماعی خود نوشت :نامزدان و احزاب سیاسی
بایدبهکمیسیونفرصتدهندکهنتایجانتخابات
رااعالمکند«.شاهحسینمرتضوی»معاونسابق
سخنگویریاستجمهوریومشاورکنونیرئیس
جمهوری افغانستان هم در واکنش به سخنان
عبدا ...گفت :وی در میدان تنها مانده چراکه
«ژنرال عبدالرشید دوستم» سکوت سیاسی را در
پیش گرفته و عبدا ...را حمایت نکرده است .قرار
بود نتایج اولیه پس از دوبار تأخیر در روز  ۲۳آبان
اعالم شود اما برای بار سوم به تأخیر افتاد و اکنون
شواهد و رویدادهای اخیر حاکی از بروز بحران
انتخاباتیدراینکشوراست.
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کاریکاتور تایمز مالی درخــصــوص چهارمین
استیضاح رئیس جمهور در تاریخ آمریکا/ترامپ
گفته آن قدر گرفتار كار است كه نمى تواند روند
استيضاح را دنبال كند.

قاب بین الملل

رکوردشکنی احالم در ریاض!
تبلیغات کنسرت "احــــام" خــوانــنــده معروف
اماراتی در جشنواره ریاض (عربستان سعودی).
او گران ترین بلیت های یک خواننده از کشورهای
عربی در ریاض را به خود اختصاص داده است .هر
بلیت ۱۸:هزار ریال سعودی (معادل ۴۸۰۰دالر)

توئیت روز

مورالسازاحتمالبروزجنگداخلیدربولیویابرازنگرانیکرد

الپاز در بحران

یکهفتهپسازاستعفاوخروج"اوومورالس"
اوضــاع در بولیوی همچنان پرتنش است
و اعتراضات ادامــه دارد .مــورالــس نیزبا
اشاره به خشونتهای اخیر در این کشور،
دربــاره جنگ داخلی در بولیوی به شدت
توگوی
ابراز نگرانی کرده و خواستار «گف 
ملی» شــده اســت .وی با اشــاره به ایــن که
رهبران کودتا به قتل عام بومیان و مردم
فقیری که خواستار دموکراسی هستند،
میپردازند ،گفت :ناآرامیهای کنونی
بخشی از درگیریهای ضد امپریالیستی
و ضد استعماری بومیان بولیوی است که
سالهاباآنروبهروبودهاند".میشلباچله"
کمیسرعالیحقوقبشرسازمانمللهم با
اشارهبهدرگیرینیروهایامنیتیبولیویبا
طرفداران مورالسرئیسجمهورمستعفی
اینکشورکهبهکشتهشدندستکمهشت
معترض منجر شد ،به مقامات دولت موقت
بولیوی درباره از کنترل خارج شدن اوضاع
ایــن کشور هشدار داد .به نظر می رسد
روزهــای سختی تا برگزاری انتخابات در
بولیوی در انتظار مردم این کشور است.

پس از خــروج مورالس از بولیوی ،شک و
تردیدهای فراوانی دربــاره احیای ثبات
در بولیوی وجود دارد .حامیان مورالس
ضمن تاکید بر تداوم اعتراض های شان از
جنینه آنیز رئیس جمهوری خودخوانده
خواسته اند از این سمت کناره گیری کند.
آمریکا ،برزیل ،کلمبیا ،انگلیس و آلمان
آنیز را به عنوان رئیس جمهوری موقت
بولیوی به رسمیت شناختهاند .همزمان با
تداوم اعتراض حامیان اوو مورالس رئیس
جمهوریمستعفیبولیویدرالپازپایتخت
اینکشورواختاللدرمسیرهایرفتوآمد،
گزارشهاییازکمبودموادغذاییبهویژهدر
پایتخت منتشر شده است .در همین حال
"خورخس خوستینیانو" یک مقام دولت
خودخواندهبولیویاعالمکرد":مسیرهای
هوایی"بااستفادهازهواپیماهابرایانتقال
مایحتاجمردمایجادشدهچونبزرگراههای
مهم در پایتخت توسط حامیان مورالس
بسته شده است .وی گفت که قرار است در
شهرهای دیگر نیز به همین روش مایحتاج
مردمانتقالیابد.

نقشعراقدرقتلسرکردهداعشچهبود؟

داماد دردسرساز البغدادی

دامادیکهبرایابوبکرالبغدادیفامیلنشد!شبکه
«ســی.ان.ن» آمریکا گزارشی تحت عنوان «عراق
چگونهبهشناساییابوبکرالبغدادیسرکردهداعش
کمککرد؟»منتشرکردکهبهنقلازبرخیمسئوالن
عراقی به بررسی این نقش پرداخت«.سعد العالق»
رئیس سرویس اطالعات نظامی عــراق گفت که
بازداشت «محمد علی ساجت» دامــاد البغدادی
در ماه می ،اوج موفقیت تاکتیک عراق در تعقیب
سرکرده داعش از طریق نزدیکان وی بود .در واقع
«ما از طریق خانواده البغدادی ،تحرکات وی را به
صورت غیر مستقیم تحت نظر داشتیم .این مسئله
باعث میشد که ما مخفی بمانیم و به البغدادی نیز
چنانوانمودکنیمکهتحرکاتشراتحتنظرنداریم».
یکی از افسران عراقی نیز خبر داد که ساجت پس از
اینکهدرماهمی ۲۰۱۹درنزدیکیبغدادبازداشت
شد ،اطالعات مهمی از البغدادی ارائه کرد .داماد
البغدادی ،نیروهای امنیتی عراق را به تونلی در
مناطقبیابانینزدیکبهشهر«القائم»درغربعراق
راهنمایی کرد که در نزدیکی مرزهای سوریه قرار
داشت.نیروهایعراقیدراینتونل،وسایلشخصی
و برخی از نقشهها و دستنوشتههای البغدادی را
کشف و ضبط کردند.این افسر گفت که ساجت به

آنانگفتهبوداحتماالسرکردهداعشدراستانادلب
(شمال غرب سوریه) حضور دارد .نیروهای امنیتی
عراقنیزتوانستهبودندبهشبکهقاچاقالبغدادیدر
سوریهنفوذکنندوهمینمسئلهباعثشدکهبتوانند
او را تعقیب کنند«.کالریسا ورد» که در سی ان ان
فعالیت میکند ،با انتشار گزارشی در ماه گذشته
گفت،خبرحضورالبغدادیدرادلببرایبسیاریاز
تحلیلگرانعجیببود؛زیراادلبدراشغالائتالف
تروریستی«هیئةتحریرالشام»قرارداردکهوابستهبه
القاعدهاست.درستاستکهتفکراتایدئولوژیک
مشترکی بین گروه های تروریستی وجود دارد،
ولی داعش ،القاعده و گروه های وابسته به آنان،
در سوریه درگیریهای شدیدی با هم داشتند .به
همین دلیل ،بعید بود که البغدادی در ادلب و در
روستایی مخفی شده باشد که فقط پنج کیلومتر با
مرزترکیهفاصلهدارد.بههرحال،العالقبابیاناین
که بسیاری از سرکردههای داعش به شمال سوریه
فرارکردندتابهمنبعتأمینمالیخود(ترکیه)نزدیک
باشند،میگویدکهعملیاتنظامیمستمردرشرق
سوریهومناطقمرزیمشترکباعراق،البغدادیرا
خشمگین کرد و «به غرب [سوریه] رفت تا به دور از
عملیاتهاینظامیومیادینجنگباشد».

رئیس جمهور آمریکا با توجه به شهادتهای
گوناگون و بی شمار در بــاره ماجرای اوکراین
روز به روز بیشتر تحت فشار قــرار میگیرد.در
حالی که ترامپ بیش از همه میکوشد با انتشار
پیامهای توئیتری شاهدان را مورد حمله قرار
دهد ،نانسی پلوسی ،رهبر دموکراتها و رئیس
مجلس نمایندگان آمریکا "راه حلی دیگر" به او
پیشنهاد کــرده است.پلوسی در مصاحبهای با
شبکهتلویزیونیسیبیاستصریحکرد«:آنچه

شخص رئیس جمهور انجام داده به مراتب بدتر از
کاریاستکهریچاردنیکسونکردهبود».ریچارد
نیکسون در بین ســالهــای  ۱۹۶۹و ۱۹۷۴
ریاست جمهوری آمریکا را برعهده داشته و در پی
ماجرای رسواییبرانگیز واترگیت از مقام خود
کنارهگرفت.نانسیپلوسیدرمصاحبهباسیبی
اسدراینبارهگفت«:نیکسونبرایکشورشآن
قدرارزشواهمیتقائلبودکهمتوجهشود،دیگر
نمیتواند به کار خود ادامــه دهد».نیکسون در

جریانرسواییواترگیتپیشازآنکهاستیضاح و
از مقامش برکنار شود ،خود گام الزم را برداشت و
ازسمتخودکنارهگرفت.اوتنهارئیسجمهوری
تاریخآمریکاستکهازمقامشاستعفاکردهاست.
پلوسی در عین حال ترامپ را فراخواند که هر
گونه اطالعاتی که او [ترامپ] را مبرا میکند،
در اختیار بازرسان و مسئوالن کمیته استماع
شاهدان تحقیقات قــرار دهــد.او افــزود :رئیس
جمهور آمریکا میتواند از هر فرصتی برای اظهار
نظر درباره ماجرای اوکراین استفاده کند و حتی
در برابر کمیسیون سازمان اطالعات مخفی
شهادت بدهد.رئیس مجلس نمایندگان آمریکا
در مصاحبه خود با شبکه سی بی اس ترامپ را
یک "شیاد" خواند که به خاطر نداشتن اطمینان
دست به حمالت توئیتری علیه ماری یوانوویچ،
سفیرپیشینآمریکادراوکراینزدهاست.پلوسی
گفت« :او [ترامپ] مرتکب یک اشتباه شد .او با
نقاط قوت یوانوویچ آشناست و کوشید که این
نقاط قوت را خدشهدار کند».به گفته پلوسی،
عمل و رفتار ترامپ در ماجرای اوکراین به مراتب
بدتر از آن چیزی است که از ریچارد نیکسون
سر زده بود .پلوسی تصریح کرد که نیکسون با

کنارهگیریاش قدمی درســت برداشته بود.
مجلس نمایندگان که اکثریت آن را دموکراتها
تشکیلمیدهند،کمیتهاطالعاتیخودرامسئول
بررسی این موضوع که به "اوکراین گیت" مشهور
شده ،کرده است .این کمیته تاکنون شاهدان
گوناگونی را دعــوت کــرده و نتیجه گفتوگو با
آنان ،این احتمال را شدت بخشیده که اتهام فرد
"افشاگر" علیه دونالد ترامپ بیاساس نبوده
است.دیوید هولمز ،دیپلمات آمریکایی ،ماری
یووانوویچ،سفیرپیشینآمریکادراوکراین،ویلیام
تیلور ،کاردار سفارت ایاالت متحده در اوکراین
و جورج کنت ،مقام بلندپایه وزارت امور خارجه
ایاالتمتحدهازشاهدانیهستندکهاظهاراتآن
هابهزیانترامپبودهاست.درصورتیکهمجلس
نمایندگانبهایننتیجهبرسدکهاقداماتترامپ
بهقصدسوءاستفادهازقدرتوبرایپیشبردمنافع
شخصی بوده است ،میتواند ترامپ را استیضاح
کند.تصمیمگیری نهایی در باره برکناری رئیس
جمهور در حوزه اختیارات مجلس سناست .در
اینمجلسجمهوریخواهاناکثریترادردست
دارنــد و بعید به نظر میرسد که رئیس جمهور
منتخبخودرابرکنارکنند.

پیشتازی حزب جانسون در
نظرسنجی های جدید

رأی دهند که این رقم بیشتر میزان حمایت پس
از انتخابات سراسری سال  ۲۰۱۷میالدی به
شمارمیرود.حزبکارگرنیزتوانسته ۲۸درصد
آرایمردمرابهدستآوردکهنسبتبهنظرسنجی
قبل تغییری نکرده است.همچنین براساس
نظرسنجییادشده،میزانحمایتازحزبلیبرال
دموکرات به عنوان اصلی ترین حزب مخالف
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا  ۱۵درصد و حزب
برگزیت ،اصلی ترین حامی جدایی انگلیس از
اتحادیهاروپا ۴درصدبودهکهاینارقامهمنسبت
بهنظرسنجیپیشینتغییرینکردهاست.ازسویی
نتایجنظرسنجیموسسهکمرسحاکیازحمایت

 ۴۱درصــدی مــردم از حزب محافظه کار و ۳۳
درصدیازکارگربهرهبریجرمیکوربیناست.
همچنین حزب محافظهکار بر اساس نظرسنجی
موسسهتحقیقاتیاوپینیومونشریهدیلیمیلهم
به ترتیب  ۱۶درصد و  ۱۵درصد جلوتر از حزب
کارگراست.انتخاباتعمومیانگلیسکهسومین
انتخابات پس از رای مردم این کشور به خروج از
اتحادیهاروپابهشمارمیرودقراراست ۱۲دسامبر
برگزارشودوحزبپیروزسکاندولتاینکشوررا
به مدت پنج سال در دست خواهد گرفت .اقبال
حزب جانسون در نظرسنجی ها با مصاحبه های
جدید معشوقه سابق وی همزمان شده است.

جنیفر آرکــوری ،مدل سابق و تاجر آمریکایی در
پاسخ به سوالی درباره این که رابطهاش با بوریس
جانسون ،نخستوزیر انگلیس و شهردار سابق
لندن چگونه رابطهای بوده ،اظهار کرد« :من به
این سوال پاسخ نمیدهم اما میتوان گفت رابطه
بسیار ویژهای میان ما وجود داشت ».به گزارش
اسپوتنیک او گفته حدود یک هفته پیش تالش
کرده با جانسون تماس بگیرد اما اندکی پس از آن
که جانسون گوشی را برداشته" ،مردی با لهجه
چینی" شروع به صحبت کرده است .آرکوری در
روزهای گذشته جانسون را به بی توجهی به او از
زمانتصدینخستوزیریانگلیسمتهمکرد.

رئیسمجلسنمایندگانآمریکا:ترامپ"شیاد"،بدترازنیکسوناست

توصیهپلوسیبهکنارهگیریترامپ

مجموع نتایج چهار نظرسنجی بهعمل آمده در
انگلیس حاکی از پیشتازی حزب محافظه کار به
رهبریبوریسجانسوندرانتخابات ۱۲دسامبر
( ۲۱آذر)است.براساسنظرسنجیهایصورت
گرفته حزب جانسون بین  ۱۰تا  ۱۷درصــد از
حزب اصلی رقیب (کارگر) جلوتر است .تازهترین
نتایج نظرسنجی موسسه «یوگاو» مؤید آن است
که  ۴۵درصــد از کسانی که مــورد پرسش قرار
گرفتهاند ،تصمیم دارنــد به حزب محافظهکار

بایدن ،کمی بهتر از «سگ هار»!
دونالد ترامپ خطاب به کیم جونگ اون  ،رهبر کره
شمالیدرتوئیتر:آقایرئیس،ممکناستجوبایدن
خوابآلودوبسیارکندباشداما"سگهار"نیست.او
درواقعبهترازآناست،امامنتنهاکسیهستمکه
می تواند تو را به مسیری هدایت کند که باید در آن
باشی .شما باید سریعا اقدام کنی و سبب دستیابی
بهیکتوافقنامهشوی.شماراخیلیزودمیبینم!

نمای روز

درگــیــری بین نیروهای امنیتی و هـــواداران
مورالس ،رئیس جمهور پیشین بولیوی

آمریکا

کرهشمالی:رایگانبهنشستباترامپ
نمیرویم
عالقهایبهمذاکرهبیفایدهباآمریکانداریم
کرهشمالیگفتکهپیونگیانگدیگرهیچعالقهای
بهیکمذاکرهبیفایدهدیگرباآمریکانداردوواشنگتن
باید سیاست خصمانهاش علیه پیونگیانگ را کنار
بگذارد.کیم کای-گوان ،مشاور وزیر خارجه کره
شمالیومذاکرهکنندهپیشیناینکشوردربیانیهای
که توسط آژانس خبری این کشور منتشر شد ،گفت
که توئیت اخیر دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا
درواقعپیشنهادیکنشستدیگرباکیمجونگاون،
رهبر کره شمالی است.ترامپ روز یک شنبه از رهبر
کرهشمالیخواستهبودبرایمعاملهبااودربرچیدن
تسلیحاتهستهایعجلهکندودرپایاننوشتهبودبه
زودیمیبینمت!بهگفتهاینمشاور،ترامپواونسه
باربایکدیگردیدارداشتهاندامانتیجهایحاصلنشده
و تغییری محسوس در روابط دو کشور ایجاد نشده
است .او آمریکا را به خرید زمان متهم کرد و گفت :ما
دیگرعالقهایبهایننشستهایبیحاصلنداریم.ما
دیگربدونگرفتنامتیازحاضربهدادنهیچچیزیبه
رئیسجمهورآمریکانیستیمبایدبهاییعادالنهبرای
آنچهترامپبهعنواندستاوردبهآنمباهاتمیکند
بهمادادهشود.اوافزود:آمریکااگرواقعاخواهانگفت
وگوباپیونگیانگاست،بایدسیاستخصمانهاشدر
قبالکرهشمالیراکناربگذارد.

