
t oseei r ani . i r
5 جهان

رئیس جمهوری جدید قزاقستان 
معرفی شد

کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان با اعالم 
نتایج رای گیری انتخابات زودرس ریاست جمهوری 
که ۱۹ خرداد برگزار شد، »پیروزی چشمگیر« قاسم 

جومرت تقی اف، رئیس جمهور موقت را تایید کرد.
این کمیسیون روز سه  شــنبه ۲۱ خرداد اعالم 
کرد تقی اف که نورسلطان نظربایف رئیس جمهور 
سابق و خودکامه قزاقستان او را برای جانشینی خود 
برگزیده بود نزدیک به ۷۱ درصد آرا را به دست آورده 
است. ادعاهای متعددی در مورد تقلب در انتخابات 
مطرح شده و در جریان تظاهرات اعتراضی چند روز 
اخیر بیش از 500 نفر از معترضان بازداشت شده اند.

در این انتخابات، امیرجان کاسانف، روزنامه نگار 
ســابق با فاصله زیادی از نامزد حکومتی حدود ۱۶ 

درصد از آرا را به دست آورد.
روند انتخابات قزاقستان به شدت تحت کنترل 
حکومت بود و عالوه بر تقی اف شش نامزد دیگر در 
آن شــرکت کردند که همه آنها ناشناس هستند و 
هیچ یک از امکانات آقای تقی اف و حمایت نهادهای 

دولتی برخوردار نبودند.
موج اعتراضات به ناعادالنه بــودن انتخابات تا 
رای گیری ها در روز یکشنبه ادامه یافت و نیروهای 

پلیس هرگونه تجمعی را برهم زدند.
گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که 
پلیس تعداد دیگری از معترضان در نقاط مختلف 
آلماتی را که در اعتراض به نتایج رسمی انتخابات 

تظاهرات می کردند بازداشت کرده است.
ویدئوهایی که شب گذشــته از این حوادث در 
شبکه های اجتماعی منتشر شده فرار تعداد زیادی 
از مردم در خیابان ها و تعقیب آنان توسط واحدهای 

ویژه پلیس را نشان می دهد.
بازداشــت های اوایل بامداد روز سه شــنبه در 
تجمع بیش از صد نفر از معترضان به دســتگیری 
یک خواننده موسیقی محلی در برابر پاسگاه پلیس 
روی داد. ناظران بین المللــی می گویند انتخابات 
ریاست جمهوری قزاقستان »به دلیل نقض آشکار 

آزادی های اساسی مخدوش« است.
براســاس گزارش ها، پیروزی چشــمگیری 
قاســم جومرت تقی اف پس از حمایت نورسلطان 
نظربایف از نامزدی او قابل پیش بینی بود. نظربایف 
در مــاه مارس پــس از حــدود ۳0 ســال از مقام 

ریاست جمهوری قزاقستان کناره گیری کرد.
نظربایف هنــوز هم در نهادهــای حکومتی و 
حزب حاکم که آقای تقی اف نامــزد آن بود قدرت 

فراوانی دارد.

ناظران ســازمان امنیت و همــکاری اروپا در 
بیانیه ای گفتند »فقدان حقوق و آزادی های اساسی 
از جمله بازداشت تظاهرکنندگان صلح جو و نقض 
گســترده مقررات در روز رای گیری نشان دهنده 

بی احترامی به معیارهای دمکراتیک بود.«
جورج تسرتلی، رییس ناظران این سازمان گفت: 
»در این انتخابات هفت نامزد و برای اولین بار یک زن 
شرکت کرده بود، که ضرورت نهادینه شدن موازین 
مهم دمکراتیک و سیاســی و اصالحات حقوقی و 

اجتماعی را نشان داد.«
صدها نفر از معترضان که خواســتار برگزاری 
انتخابات آزاد و عادالنه بودند در شهرهای مختلف 
قزاقستان بازداشت شــدند و معاون وزارت کشور 

تظاهرکنندگان را »عناصر تندرو« توصیف کرد.
اقدامات امنیتی در شهرهای آلمانی و نورسلطان 
تشدید شده است. گزارش می شود که دسترسی 
به شبکه اینترنت در این دو شهر بسیار کند بوده و 
هدف آن جلوگیری از دیدن مضامین منتشرشده 

در شبکه های اجتماعی است.
امیر جان کاســانف که خــود را نامزد مخالف 
حکومت معرفی کرده روز دوشنبه اعالم کرد قبل از 
برگزاری انتخابات پارلمانی سال آینده قصد دارد یک 

حزب سیاسی جدید تاسیس کند.
او در سخنرانی خطاب به هوادارنش شرکت در 
انتخابات ریاســت جمهوری را یک پیروزی تلقی 
کرده گفت و این مشــارکت بــه نیروهای مخالف 

»مشروعیت« داده است.
ولی برخی شــرکت کنندگان در این اجتماع 
کاسانف را »سیاســتمداری که دوران او به پایان 
رسیده و نامزد دست نشــانده حکومت« توصیف 
می کردند چــون قبل از اعالم نتایج رســمی آرا او 

شکست را پذیرفته بود.
در آستانه برگزاری انتخابات بسیاری از فعاالن 
سیاسی و دگراندیش بازداشت و برخی از کنشگران 

جوان نیز ناگهان به خدمت سربازی اعزام شدند.
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ادی رامــا، نخســت وزیر آلبانــی 
می خواهد آن قهرمانی باشد که کشور را 
در مسیر عضویت اتحادیه اروپا قرار دهد، 

اما او با دو معضل بزرگ رو به رو است.
روزنامه گاردین نوشــت: در اروپا، 
رهبران برجسته، خســته از تحوالت 
گسترده پوپولیستی هستند، تحوالتی 
از جمله پذیرش اعضــای بالقوه جدید 
در دوره ای که خیزش پوپولیســت ها و 
احساســات بدبین  به اروپا رو به فزونی 
اســت؛ با این حــال راما هــر هفته با 
تظاهرکنندگانی علیه دولت خود مواجه 
اســت که خودشــان طرفدار اتحادیه 
هســتند و دولت او را به فســاد متهم 
می کنند، بسترساز جرایم برنامه ریزی 
شــده می دانند و خواهــان برگزاری 

انتخابات زودهنگام هستند.
هفته گذشته، راما در مصاحبه ای که 
در دفتر خــود در تیرانای مرکزی انجام 
شده بود، گفت: برای آلبانی، پیوستن به 
اتحادیه اروپا به معنای عاقبتی خوش با 

یافتن منطقه امن از نفرین تاریخ است.
آلبانی آخرین کشــور در اروپا بود 
که در سال ۱۹۹۲ پس از چندین دهه 
خوف و انزوا تحت حکومت دیکتاتوری 
انور خوجه از چنگال قوانین کمونیست 
رهایی یافت؛ یک استالین گرای متوهم 

حوزه بالکان.

راما در مصاحبه اش گفــت: ما کره 
شــمالی اروپا بودیم. ما در غرب و شرق 
منزوی شده بودیم. ظالم ترین حکومت 
رژیم کمونیست را داشتیم. برای همین 
حاال اینقدر طرفدار آمریکا، طرفدار ناتو و 
طرفدار اتحادیه اروپا هستیم... بیشترین 
جمعیت مسلمان طرفدار اتحادیه اروپا 
را در جهان داریم.  در جریان بررســی 
که سال گذشته انجام شد، ۹5 درصد از 
جمعیت این کشور بر این عقیده بودند که 
عضویت در اتحادیه اروپا به این کشور نفع 
می رساند. پس از فروپاشی کمونیسم، 
نظام ســرمایه داری افسارگسیخته در 
این کشور حاکم شــد و صدها هزار نفر 
آلبانیایی، کشور را به مقصد ایتالیا و دیگر 
کشــورهای اروپایی ترک کردند و در 
میان این افراد بذر گروه های گانگستری 
نیز روانه سرتاســر اروپا شد و کم کم به 
سیاست های خانگی نیز رسوخ کرد. کار 
راما این بود که کمیسیون اروپا را مجاب 
کند که اصالحات، هرچند آهسته، در 
حال انجام اســت و این در حالی بود که 
منتقدان داخلی او را متهم به ریاست بر 

یک نظام فاسد می دانند.
آرزوی محال

گزارشــی که ماه گذشــته از سوی 
کمیسیون اروپا منتشر شد، حاکی از آن 
بود که هم آلبانی و هم مقدونیه شمالی 
به اندازه کافی بــرای آغاز فرآیند الحاق 
به اروپا، اصالحات داشته اند، اما تصمیم 
نهایی برعهده رهبران سیاسی اروپا است 
و به نظر نمی رسد که نشست اواخر ماه 
جاری میالدی به چراغ سبزی برای این 

دو کشور منجر شود. راما هنوز امید دارد 
که اذهان را تغییر دهد. در میان رهبران 
اروپا وی از زمان به قدرت رســیدن در 
سال ۲0۱۳، شهرتی به عنوان یک رهبر 
دلربا و غیرســنتی بر هم زده است. یک 
هنرمند و یک بازیگر ســابق بسکتبال 
که با لباس های اسپرت در اماکن حاضر 
می شود. یک حلقه بسکتبال همواره در 
اتاق انتظار بیرون از محیط کارش آویزان 
است و در داخل اتاق دیوارها با طرح های 
رنگ روشن تزئین شده اند. راما تونی بلر را 
شخصیت اصلی انگیزش سیاسی خود 
می داند که کمپبل را به عنوان مشــاور 
سیاسی خود برگزید. به عقیده راما این 
دو زوج خوبی بودند. کمپبل از طرفی، 

دوست نزدیک راما است.
همچنان که رهبــران اروپا نگران 
بازخورد سیاســت داخلی کشورهای 
خود در مورد آغاز مذاکرات جدید برای 
پیوستن کشــورهای دیگر به اتحادیه 
هستند و اقبال عمومی کمی برای توسعه 
اروپا وجود دارد، کار راما در مواقعی بسیار 
طاقت فرسا به نظر می رســد. او گفت: 
می توانم به شما بگویم که آنگال مرکل 
این موضوع را به درستی درک می کند. 
او خود در یک کشور کمونیست به دنیا 
آمده است.  مجاب کردن دیگر رهبران اما 
سخت تر به نظر می رسد. در نشست سال 
گذشته اتحادیه اروپا در شهر سوفیا، راما 
و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه 
در زمــان مباحثه دربــاره زمان بندی 
پیوستن این کشــور به اتحادیه بگو و 

مگوی شدیدی داشتند.

راما در مصاحبه ای ضمن اشاره به آثار 
مثبت گشودن درهای اتحادیه به روی 
کشورش، هشــدار داد که اگر اتحادیه 
از ایــن کار امتناع کند، روســیه، چین 
یا اســالم گرایان رادیکال این خال را پر 
می کنند. این هشدار پیش تر هم از سوی 

وی به رهبران اتحادیه داده شده بود.
اریون ولیاژ، شهردار تیرانا و همتای 
نزدیک راما، گفت که او بــاور دارد باید 
هم به راما و هم زوران زائف، نخست وزیر 
کشور تازه تغییر نام داده مقدونیه شمالی، 
به دلیل انجام اصالحات دشوار، پاداش 
داده شود. وی گفت: من فکر می کنم با 
هر دو آن ها رفتار بدی شده است. آن ها 
تصمیمات دردناکی گرفتند و گاهی کار 
خود و گاهی زندگی خود را به مخاطره 
انداختند... ما را ســوار ایــن ارابه کنید 
)اتحادیه اروپا(، چه این اتفاق قرار است 
به ســرعت رخ دهد یا چند سالی طول 
بکشــد. عیبی ندارد که ایــن فرآیند را 
سبک ســنگین کنید، اما روی حرف 

خود بایستید.

اعتراضات خیابانی
البته این تنها بروکســل نیســت 
که راما در آن به دنبــال لحظه حیاتی 
است، هفته های پیاپی اعترضات علیه 
دولتش رفته، رفته تشــدید می شود. 
روزهای پایانی هفته گذشــته، هزاران 
نفر خیابان اصلی تیرانا را به اشغال خود 
درآورده بودند و تظاهراتی پر سر و صدا 
و منظم با بنرها و بالن هــا و آتش بازی 
منسجم برگزار کردند. آن هایی که در 
این تظاهرات گردهم آمده بودند، فریاد 
می زدند: راما برو! و در حالی که صفوف 
پلیس مسیرشان را مسدود کرده بود، 
جهت آتش بازیشــان را به سمت دفتر 

نخست وزیری هدف قرار می دادند.
آلبانا وکاشــی، یکی از نمایندگان 
حزب دموکرات مخالف دولت، نیروی 
پیشرانه پشت پرده اعتراضات گفت: ما 
نخســت وزیری داریم که استبدادگرا و 
متکبر است و شفافیتی در کارش دیده 
نمی شــود. او و دیگر نمایندگان حزب 
دموکرات اوایل سال جاری میالدی از 
مجلس خارج و خواستار برکناری راما 
شدند. رئیس جمهور الیر متا خواستار 
تعویــق انتخابات محلی ســی ام ژوئن 
)نهم تیر ماه( شــد و با این  حــال راما 
اصرار دارد که می توانــد بدون حضور 
مخالفان دولــت را اداره کند و می گوید 
نمی خواهد به اعتراضات خیابانی بهایی 
دهد. صحبت هایی مبنی بر رأی گیری 
در مجلس برای برکناری رئیس جمهور 
مطرح می شود که می تواند کل کشور 
را در زمانی که بحث پیوستن به اتحادیه 
مطرح اســت، به بحران قانون اساسی 
بکشاند. به ســختی می توان یک ماه را 
بدون رسوایی جدید مرتبط با روسای 
قدرت پیدا کرد. یک وزیر سابق داخلی 
به زودی با اتهام قاچاق مــواد مخدر به 
دادگاه می رود. هفته گذشته در گزارشی 
از ســوی آلمان، محتوای نوارهای درز 
کرده ای منتشــر شــد که در آن یک 
شخصیت بدنام در حال مذاکره در مورد 
انتخابات ســال ۲0۱۷ با دو شهردار از 

حزب سوسیالیست راما بود.
راما اما از اظهار اینکه با این دو شهردار 
برخورد می کند یا نه امتناع کرد و مدعی 
شد که شاید آن ها نمی دانستند طرف 
مذاکره آن ها یک شخصیت مجرم بوده 
است، چراکه او بعد از آن تاریخ به اتهام 

قاچاق مواد دستگیر شد.
او پذیرفت که آلبانی همچنان با فساد 
و جرم درگیر اســت، اما اصرار دارد که 
دولت او برای مبارزه با این جرایم گام های 
اساسی برداشته است و از اتحادیه اروپا 

تقاضا کرده به آن ها کمــک کند. کل 
سیستم قضایی آلبانی در حال ارزیابی 
مجدد است و فرانتکس، آژانس مرزی 
اتحادیه اروپا، اولین مأموریت خود خارج 
از اتحادیه را در آلبانی آغــاز کرده تا به 

مبارزه علیه جرایم فرامرزی کمک کند.
از آنجا که دوران حضــور راما این 
برداشت را تلویحاً القا کرده که مبارزه 
علیه فســاد صرفاً تبلیغاتی اســت، از 
حمایت های بین المللی وی کاسته شده 
و عده کمی از ناظــران بی طرف بر این 
باورند که حزب دموکرات نیز کمتر از 
وی مقصر نیست و آلوده به اتهام رسوایی 
خرید آرا و مرتبط با جرایم است. بِلندی 
فوزیو، روزنامه نگار کهنه کار کشور که 
مجری یکی از پربیننده ترین برنامه های 
تلویزیونی سیاسی است، گفت: ما باید 
بیشتر از دولت تغییر کنیم. ما به نظامی 
جدید نیاز داریم، به راهکاری برای چند 

دهه آتی.
از نگاه او، رامــا در کنار عالقه وافری 
که برای پیوستن به اتحادیه اروپا دارد، 
یک نگرانی زیرپوســتی نیز دارد مبنی 
بر اینکه اتحادیه اروپا در زمانی که آلبانی 
در نهایت موفق به پیوستن به این کلوپ 

شود، چه شرایطی خواهد داشت.
نخســت وزیر آلبانی گفت: به نظر 
می رسد که ما نفرین شــده ایم، چون 
زمانی که اتحادیه در شــرایط مطلوبی 
بود، ما درگیر مشکالت فزاینده بودیم 
و حال که رو به بهبود هستیم، اتحادیه 
دارد دچار مشکل می شود. راما به ویژه با 
ناباوری چشم به بحران برگزیت دارد و از 
اینکه حزب کار بریتانیا، کمپبل، دوست 
قدیمی اش را اخراج کرد، اظهار شگفتی 
کرد. وی گفت: این موضوع بسیار شبیه 
موضوعات حوزه بالکان اســت. توافق، 
بدون توافق، مرز نرم، مرز سخت، بدون 
قرارداد: این ها همه مربــوط به بالکان 
است. شبیه مجلس بوسنی. در حالی که 
ما تالش می کنیم اروپایی شویم، انگار 

آن ها دارند بالکانیزه می شوند.

»راما« در الحاق آلبانی به اتحادیه اروپا با بحران مواجه شد

غفلت از نفرین تاریخ
گزارش کمیسیون اروپا 

که ماه گذشته منتشر 
شد، حاکی از آن بود که 

هم آلبانی و هم مقدونیه 
شمالی به اندازه کافی برای 
آغاز فرآیند الحاق به اروپا، 

اصالحات داشته اند، اما 
تصمیم نهایی برعهده 

رهبران سیاسی اروپاست

راما، نخست وزیر آلبانی: 
به نظر می رسد که ما نفرین 

شده ایم، چون زمانی که 
اتحادیه در شرایط مطلوبی 

بود، ما درگیر مشکالت 
فزاینده بودیم و حال که رو 
به بهبود هستیم، اتحادیه 
دارد دچار مشکل می شود
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شورای امنیت ســازمان ملل متحد استفاده از خشونت 
از سوی شــورای نظامی حاکم بر ســودان علیه معترضان 
را به شــدت محکوم کرده است. اعضای شــورای امنیت از 
اپوزیســیون و همچنین از دولت نظامــی موقت حاکم بر 
سودان درخواســت کرده اند، در راســتای یافتن راه حلی 
برای مناقشــه سیاســی در این کشــور چاره جویی کنند. 
به گزارش خبرگزاری آلمــان )dpa( از نیویــورک در روز 
چهارشــنبه ۲۲ خــرداد )۱۲ ژوئــن( شــورای امنیت در 
اجالس خود خواستار رعایت حقوق بشــر در سودان شده 
و از شــورای نظامی حاکم بر این کشــور خواسته است از به 
 کار گرفتن خشــونت علیه معترضان و مردم این کشــور 
پرهیز کند. شورای امنیت خواســتار رسیدگی به حوادث 
روزهای گذشته در سودان از سوی شورای نظامی حاکم بر این 
کشور شده و همچنین تاکید کرده است که باید همه تالش ها 

برای حفظ حاکمیت و وحدت سودان به کار گرفته شود.
صدها کشته و مجروح ظرف یک هفته

گزارش های منتشر شده از سوی خبرگزاری ها حکایت 
از خشونت نیروهای نظامی در رویارویی با معترضان دارد.

بر اساس اطالعاتی که از سوی اتحادیه پزشکان منتشر 
شده است ظرف هفته گذشته بیش از یکصد نفر در جریان 
برخورد خشن نیروهای نظامی جان خود را از دست داده اند 
و بیش از 500 نفر مجروح شــده اند. در پی حوادث خونین 
روزهای گذشــته در خارطوم، اپوزیسیون خواستار برپایی 

یک اعتصاب گسترده در کشور شد. اکنون گفته می شود که 
اپوزیسیون روز سه شنبه ۱۱ ژوئن، از ادامه اعتصاب صرف نظر 

کرده است.
از سرگیری مذاکرات

دور جدید خشونت در سودان زمانی آغاز شد که شورای 
نظامی حاکم توافق های حاصله با اپوزیســیون این کشور 
را نامعتبر اعالم کرد و اپوزیســیون ســودان نیز خواستار 
 )AFP( سرنگونی دولت موقت شــد. خبرگزاری فرانسه
۱۲ ژوئن در گزارشــی که از خارطوم ارسال کرده، از توافق 
رهبران اپوزیسیون بر سر پایان دادن به اعتراضات و نافرمانی 
مدنی خبر داده است. یکی از دیپلمات های کشور اتیوپی 
که وظیفه میانجیگری بین شورای نظامی حاکم بر سودان 
و همچنین نمایندگان اپوزیســیون این کشور را برعهده 
دارد روز سه شــنبه ۲۱ ژوئن از توافق طرفین بر سر تجدید 

مذاکرات خبر داده است.

شبکه المســیره اعالم کرد، صبح دیروز )چهارشنبه( 
گروه انصاراهلل حمله ای با موشک بالســتیک به فرودگاه 
أبها در جنوب عربســتان انجام داده است. یگان موشکی 
همچنین سه موشک به تجمعات ائتالف سعودی در جبهه 
عسیر شلیک کرد. به گزارش این شبکه تلویزیونی وابسته به 
جنبش انصاراهلل یمن، یگان موشکی انصاراهلل فرودگاه أبها 
را با موشک کروز هدف قرار داده و موشک با دقت به هدف 
اصابت کرد. یک منبع در یگان موشکی ارتش یمن از توقف 
پروازها در فرودگاه أبها در پی این حمله موشکی خبر داد. 
ترکی المالکی، سخنگوی ائتالف متجاوز عربی امروز ضمن 
اذعان به وقوع حمله موشکی انصاراهلل به فرودگاه أبها افزود، 
ائتالف تدابیر جدی برای مقابله با این »اقدامات تروریستی« 
لحاظ خواهد کرد. وی همچنین اذعان کرد، ۲۶ تن در این 
حمله زخمی شدند. ترکی المالکی تاکید کرد، بخش های 
نظامی و امنیتی روی اینکه نوع موشــک شلیک شده چه 
بوده، کار می کنند. یحیی سریع سخنگوی ارتش یمن نیز 
اعالم کرد، حمله دیروز در چارچوب پاسخ به جنایت های 
دشمن و محاصره ظالمانه علیه ملت یمن است. انصاراهلل 
روز سه شــنبه نیز حمالت پهپادی به پایگاه هوایی ملک 
خالد در منطقه خمیس مشیط در جنوب غرب عربستان 
انجام داد در حالی که دو روز قبل از آن نیز حمله ای پهپادی 
به فرودگاه جیزان )جازان( در جنوب غرب عربستان داشت. 
این پنجمین عملیات انصاراهلل از این نوع طی یک ماه است. 

یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن در عین حال 
سه موشک از نوع زلزال ۱ را به تجمعات ائتالف سعودی در 
جبهه عسیر شلیک کرد. این حمالت موشکی منجر به کشته 
شدن تعدادی از نیروهای ائتالف سعودی در مقابل ورودی 
عسیر و کشته و زخمی شدن هشت سرباز دیگر در عملیات 
تک تیراندازان در مقابل ورودی علب شد. انصاراهلل از هدف 
گرفتن ۲۳ مزدور یمنی و سعودی توسط تک تیراندازان این 
گروه در مناطق جیزان و عسیر در جنوب غرب عربستان خبر 
داد. اسپوتنیک،  خبرگزاری رسمی عربستان سعودی )واس( 
به نقل از »ترکی مالکی« سخنگوی ائتالف متجاوز در یمن 
اعالم کرد که اصابت موشک انصاراهلل به فرودگاه بین المللی 
»أبها« باعث زخمی شدن ۲۶ نفر و وارد شدن خسارت های 
مادی به این فرودگاه شد. وی در ادامه مدعی شد: »فرماندهی 
نیروهای مشــترک ائتالف اقدامات سخت و فوری را برای 

پاسخ به عملیات نیروهای انصار اهلل اتخاذ خواهد کرد«. 

ریاض اذعان کرد

حمله موشکی انصاراهلل به فرودگاه أبها در جنوب عربستان
همزمان با افزایش تنش ها؛

شورای امنیت سرکوب خشن اعتراضات سودان را محکوم کرد


