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نگاه روز

چرا آمریکا هند را هم
از دست داد؟

پیروزی عمران خان در پاکس��تان نش��ان
از تحولی عمیق در صحنه بازیگران سیاس��ی
در این کش��ور دارد .پاکس��تان به عنوان یک
جامع��ه دوقطب��ی که میان چپه��ا از حزب
م��ردم و محافظ��هکاران از جریان سیاس��ی
مس��لملیگ همواره در نوس��ان بوده اس��ت،
اکنون ش��اهد یک چهره کام�لا جدید بدون
س��ابقه سیاسی ریش��هدار در فضای سیاسی
و اجتماعی خود اس��ت .ای��ن تغییر میتواند
چه��ره تحوالت منطقهای را نیز دس��تخوش
تحول کن��د ،مس��الهای ک��ه گمانهزنیها را
درباره تمرکز راهبرد آمریکا در ش��بهقاره هند
جدیتر از گذش��ته میکند .ترامپ به عنوان
رئیسجمهوری ساختارش��کن ایاالت متحده
امی��دوار بود مانند س��لفش ب��اراک اوباما در
دهلینو از او اس��تقبال ش��ود اما تجار هندی
از تج��ار آمریکاییها اس��تقبال میکنند و در
عرصه سیاسی دولت مودی چندان مناسبات
دوستانهای با ترامپ ندارد ،این موضوع را پس
از دیدار طرفین در میانه سال  2017میتوان
ارزیابی ک��رد که اوج تعامالت طرفین تحلیل
شد .ترامپ درباره شبهقاره هند عمال طی 2
سال گذشته شکست خورده است ،فشارهای
اقتصادی که به هندیها درباره تحریم میآورد
و تقابل آنها را با چین تقویت میکند ش��اید
در ظاهر نوعی کش��مکش سیاس��ی س��اده
به نظر برس��د اما دولت دهلینو را نس��بت به
آینده رفتارهای سیاسی ترامپ بدگمان کرده
اس��ت .رئیسجمهوری آمریکا سال  2016و
در میان هندوه��ای مقیم آمریکا گفت« :من
شما را دوست دارم! و هیچ ارتباطی مهمتر از
ارتباط میان هند و آمریکا نیست ».اما اکنون
و با گذش��ت  2س��ال ترامپ و هیات حاکمه
آمریکا از هند فاصله گرفتهاند .به نظر میرسد
اهمی��ت هند تا ان��دازهای که ب��رای نخبگان
آمریکایی آش��کار اس��ت برای سیاستمداران
این کشور آشکار نیست .هند میتواند بازوی
آمریکا در مقابله با پاکستان و چین باشد و از
س��وی دیگر قادر خواهد بود در پاس��یفیک و
مس��ائل امنیتی آن وارد عمل شود .هندیها
در گروه بریکس با روس��یه همپیمان هستند
و آمریکاییها نتوانس��تهاند خلل��ی در روابط
مسکو و دهلی وارد کنند .بسیاری از نخبگان
آمریکای��ی با توجه به تحوالت��ی که در حال
حاضر در مناسبات چین و آمریکا در حال رخ
دادن است بر این باور بودند ترامپ باید بیش
از ه��ر رئیسجمهور دیگری مناس��بات خود
را ب��ا هندیها تقویت کن��د ،چرا که چین در
منطقه شرق آس��یا در حال پیشروی است و
همکاریهای نظامی آمریکا در قالب رزمایش
بهداش��ت و حمایتهای پزشکی که با حضور
 28کشور در سپتامبر (ش��هریور  )97برگزار
خواهد شد نیز نش��انهای از مناسبات نزدیک
میان پکن و واش��نگتن نخواهد داش��ت ،چرا
که چینیه��ا قصد دارند نقش جهانی خود را
در مقابله با آمریکا بازتعریف کنند .مناسبات
نزدیک تجاری و اقتصادی میان هند و آمریکا
با حضور  5پروژه شرکت ترامپ در این کشور
قوت گرفت و مناس��بات میان دولت هندوی
م��ودی و ترامپ را وارد فض��ای نزدیکی کرد
ام��ا این روند چن��دان به ط��ول نینجامید و
جیمز متیس و مای��ک پمپئو (وزیران دفاع و
خارج��ه آمریکا) دیدارهای خود را با همتایان
هندیش��ان لغو کردند .س��والی ک��ه در این
می��ان پیش میآید آن اس��ت که آیا تغییری
در آمریکا رخ داده اس��ت؟ چرا تا این س��طح
مناسبات طرفین در نوسان است؟ پمپئو گفته
بود باید از کرهش��مالی دیدار کند و نمیتواند
ب��ه دهلینو برود که طرف هن��دی این اقدام
را به نش��انه یک تهدید قلمداد کرد .هندیها
بر این باورند این کش��ور اگ��ر جنگ تجاری
آمریکا وارد مرحله جدیتری شود آسیبهای
قاب��ل توجهی خواهد دی��د و آمریکاییها نیز
ش��رکتهای هندی را برای تج��ارت با ایران
تحت فشار قرار دادهاند .این بخش از مناسبات
می��ان هند و آمری��کا در برنامه رئیسجمهور
عالقهمند به هندوها دیده نشده بود به همین
جهت در دهلینو به همکاریهای اقتصادی و
سیاس��ی با آمریکا با تردید نگریسته میشود.
هند در سیاست خارجی آمریکا جایگاه خاصی
دارد و پمپئو نیز ب��ر این نکته تاکید دارد که
دهلینو در مرکز سیاس��تهای ش��بهقارهای
آمری��کا و در مواجه��ه با چین اس��ت .آنچه
آمریکاییها با جدیت دنبال میکنند ،تقویت
هند دموکراتیک در مقابل چین اقتدارگراست
اما باید به این نکته با ظرافت نگریس��ته شود،
چرا که ممکن است این تقابل در نهایت منجر
به خروج هند از دستان آمریکا شود.

گروه بینالملل :کردهای سوریه با بررسی تحوالت
منطقهای در کشورشان سوریه و کشورهای همسایه
سطح باالی دوراندیشی خود نسبت به همتایانشان
در ش��مال ع��راق را نش��ان داده و از درگیریهای
خونی��ن آتی با ارتش س��وریه ک��ه میتواند از نظر
مالی و انسانی بس��یار هزینهبر باشد ،دوری کردند.
روزنامه فرامنطقهای رای الیوم در تحلیلی به س��فر
هیاتی از «ش��ورای دموکراتیک سوریه» به ریاست
اله��ام احمد ،رئیس اجرایی این ش��ورا به دمش��ق
ب��رای آغاز گفتوگوها با دولت س��وریه پرداخت و
مهمترین هدف آن را دس��تیابی به توافقی سیاسی
دانس��ت که تش��کل خودگردان کردها در ش��مال
سوریه حفظ ش��ده و خدمات اصلی مانند آموزش،
بهداش��ت ،آب و برق به شهرهای تحت کنترل آنها
بازگردد .کردهای سوریه که در حال حاضر در قالب
«نیروهای دموکراتیک س��وریه» کنترل یکچهارم
خاک سوریه را در دست داشته و از حمایت آمریکا
برخوردارند ،این اقدام را در ش��رایط فعلی به چند
دلیل انج��ام دادند ک��ه از جمله آنه��ا میتوان به
موارد زیر اش��اره کرد؛ اول ،عدم اطمینان قطعی به
آمریکاییها ،حامی اصلی آنها که در پایگاههایی در
داخل مناطق تحت کنترلشان حضور دارند بویژه
پس از آنکه کردها از گروههای مخالف مس��لح در
جنوب سوریه جدا شده و با ارسال پیامی روشن به
زبان عربی برای رهبران این گروههای مخالف تاکید
کردن��د که هرگز برای حمایت از آنها با پیش��روی
ارتش سوریه به سمت درعا و قنیطره مقابله نکرده و
در مساله تشکیل ائتالفی میان آمریکا و ترکیه علیه
برادرانشان در منبج و عفرین مداخله نکرده و نیز در
مساله اقلیم کردستان عراق دخالتی نخواهند داشت
و از بلندپروازیهای رهبران آنها برای دس��تیابی به
اس��تقالل حمایت نمیکنند .دوم اینکه بشار اسد،
رئیسجمهوری س��وریه اعالم ک��رد پس از کنترل
نیروهای��ش بر مناطق گس��تردهای از این کش��ور،
نیروهای سوریه دموکراتیک تنها مشکل باقیمانده
در برابر او هستند .بشار اسد گفت« :ما  2راه پیش رو
داریم ،یکی آغاز گفتوگو با آنها و اگر از آن استقبال
نکردند ،مجبور میشویم برای آزادی مناطق تحت
کنترلم��ان اقدام کنیم» ،به نظر میرس��د کردها
خاورمیانه گ�روه بینالمل�ل :اعتراضات اخیر
مردم عراق به فس��اد ،ناکارآمدی و
ناتوانی دستگاههای حاکمیتی در ارائه خدمات عمومی
رخدادی اس��ت که میتواند بازیگ��ران تحوالت این
کشور را به سمت تشکیل هر چه سریعتر دولت سوق
دهد .در همین راستا ،شیخ عبدالمهدی الکربالیی،
نماینده مرجعیت عالی این کش��ور در کربالی معال
در خطبه نماز جمعه به رهبران سیاسی ،حکومت و
مجلس نمایندگان نسبت به اتخاذ راهکاری بیسابقه
و تفویض اختیارات به مردم برای تحمیل ارادهش��ان
تاکید کرد .وی از مسؤوالن خواست نسبت به مردم
عدالت را رعای��ت کنند و به مردم گفت که بهترین
راهکار اصالحات ،ش��رکت آگاهانه در انتخابات برای
انتخاب فرد صالح که منافع مردم را به منافع شخصی
ترجیح دهد و تشکیل سریع دولت جدید است .حیدر
پاکستان پارس�ا خدایاری :حزب تحریک
انص��اف پاکس��تان ب��ه رهبری
«عمران خان» در انتخابات عمومی پاکس��تان از
مجموع  342کرسی مجلس ملی پاکستان 114
کرس��ی را با ش��مارش  95درصدی آرا به دست
آورده اس��ت .همچنین حزب مس��لملیگ شاخه
نواز شریف  63کرسی و حزب مردم پاکستان 39
کرس��ی را از آن خ��ود کردهاند .در مجلس کنونی
پاکس��تان آرایش احزاب سیاس��ی اینطور است:
حزب مس��لملیگ پاکستان (ش��اخه نواز شریف)
 188کرس��ی ،حزب تحریک انصاف  33کرسی،
حزب مردم  47کرس��ی ،جنبش قومی متحد 24
کرسی ،جماعت علمای اسالم  12کرسی ،پاکستان
مسلملیگ (ف)  5کرسی ،حزب عوامی پختونخواه
 4کرسی ،جماعت اس�لامی پاکستان  4کرسی،
حزب ملی پاکس��تان  3کرسی ،حزب عوامی ملی
 2کرس��ی و حزب مسلملیگ (شاخه قائد اعظم)
 2کرسی .سایر احزاب کوچکتر در کل  7کرسی
و مستقلین هم  8کرس��ی در اختیار دارند .حزب
تحریک برای تش��کیل دولت نیازمن��د در اختیار
داش��تن دس��تکم  137کرسی اس��ت که برای
حصول به آن باید تش��کیل ائتالف دهد .تحریک
انصاف تنها حزبی اس��ت ک��ه در انتخابات 2018
توانس��ته است در ش��مال و جنوب و حتی استان
پنجاب به پیروزی دست یابد و این یک رویداد نادر
در حیات سیاسی پاکستان تلقی میشود .تحریک
انصاف  118کرس��ی در مجلس اس��تانی پنجاب
که ثروتمندترین و بزرگترین اس��تان پاکس��تان
محس��وب میشود و در ضمن پایگاه قدرت حزب
مسلملیگ نواز ش��ریف نیز به ش��مار میآید ،به
دس��ت آورده است .کمیسیون انتخابات پاکستان
میزان مش��ارکت در انتخاب��ات را  52درصد اعالم
کرده است که  2درصد کمتر از انتخابات عمومی
 2013اس��ت .حزب تحریک انص��اف ( )PTIدر
سال  1996توسط عمران خان که قهرمان سابق
کریکت است پایهگذاری شد و به سرعت توانست
در فضای سیاسی پیچیده پاکستان رشد کند .این
حزب نزدیک به  10میلیون عضو دارد و مرامنامه
آن مخالف احزاب چپ (حزب مردم) و محافظهکار
(مسلملیگ نوار شریف) است .مانیفست حزب بر
دولت رفاه ملی ،ارتقای آزادی اندیشه ،لغو مالیات بر
درآمد شخصی و رفع تبعیض مذهبی در پاکستان
اس��ت .در آغاز تاس��یس حزب چندان موفقیتی
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احتمال تحویل رقه و حسکه به ارتش
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مذاکره کره شمالی و ژاپن

هیاتی از کرهشمالی برای مذاکره با ژاپن آماده
میشود .این خبر را منابع نزدیک به کرهشمالی
در حالی عنوان کردهاند که هیاتهای متخلفی
از سیاس��تمداران کرهش��مالی ب��رای مالقات با
همس��ایگان این کش��ور در حال آمادهس��ازی
هستند .پیش از این نیز هیاتهای از کرهشمالی
برای س��فر به روس��یه آماده ش��ده بود و گفته
میشود طرف روس خود را برای میزبانی از رهبر
کرهش��مالی در شهر ش��رقی «والدی وستوک»
آماده میکند .ژاپن و کرهشمالی روابط پرتنشی
را طی سالهای گذشته داشتهاند به طوری که
پیونگیانگ در پرونده ربایش  17شهروند ژاپنی
مضنون اصلی است.

فیلترینگگسترده
پیش از انتخابات کامبوج

گزینه اول را انتخاب کردهاند .سوم ،تهدیدات چند
روز پیش سردار قاسم سلیمانی ،فرمانده سپاه قدس
ایران علیه دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا که
گفته اس��ت ما به نیروهای آمریکایی بسیار نزدیک
هستیم و  ۵۰هزار سرباز آمریکایی همانند گروگان
سپاه پاسداران و همپیمانانش هستند و منظورش
س��ربازان آمریکایی در س��وریه و عراق و س��ربازان
مستقر در پایگاههای منطقه خلیجفارس و نیز بیش
از  ۲۰هزار سربازی است که در افغانستان زیر پرچم
ناتو فعالیت داش��ته و تقریبا نیمی از آنها آمریکایی
هستند« .نیروهای دموکراتیک سوریه» طی  7سال
بحران س��وریه از درگیری با نیروهای ارتش سوریه
خودداری کرده و با حمایتهای نظامی آمریکا وارد
جنگی خونین با داعش��یها شدند ،آنها تقریبا یک
سال پیش توانس��تند کنترل شهر رقه را به دست
گیرند و متوجه ش��دند احتمال دارد دمشق از آنها

در برابر پیشرویهای ترکیه در مناطقشان حمایت
کند .ولید معلم ،وزیر خارجه سوریه نخستیننفری
بود که به کردها پیشنهادی داد که شامل آمادگی
دمش��ق برای مذاکره با آنها درباره اعطای نوعی از
خودمختاری در مناطقش��ان بود ،این پیش��نهاد،
کردها و نیز بسیاری از مردم سوریه را غافلگیر کرد.
در همین راس��تا ،منابع آگاه س��وری اعالم کردند
«نیروهای دموکراتیک سوریه» آمادگی خود را برای
خروج از شهرها و شهرکهای تحت کنترل خود و
تسلیم آنها به ارتش سوریه را به اطالع مقامات این
کش��ور رساندهاند .بنا بر اطالعات به دست آمده در
این باره ،سلسله مذاکرات طاقتفرسا بین «نیروهای
دموکراتیک س��وریه» و دمش��ق که با مش��ارکت
کردهای نزدی��ک به مواضع دولت س��وریه برگزار
ش��د ،نتایج مثبتی داش��ته و در نهایت باعث شده
است نیروهای «قس��د» حاضر به تحویل شهر رقه

دیدارها در بغداد برای تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی از سرگرفته شد

استقبال سیاسیون عراق از درخواست آیتاهلل سیستانی
العبادی ،نخس��توزیر عراق به فاصله چند ساعت از
درخواس��ت مرجعیت دینی عراق ،از آن اس��تقبال
کرد .دفتر نخستوزیر عراق با صدور بیانیهای اعالم
کرد« :درخواستهای مرجعیت دینی از زمان فتوای
جهاد کفایی تا به امروز که در خطبههای نماز جمعه
نقشه راهی برای آینده عراق و مردم آن ترسیم کرد،
آویزه گوشمان بوده و خواهد بود» .سیدعمار حکیم،
رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز با حمایت از نقطه
نظرات مرجعیت عراق ،عنوان داش��ت :فرمایش��ات،
رویکرده��ا و نقط��ه نظرات مطرح ش��ده از س��وی
مرجعیت عالی دینی درباره اوضاع کنونی و خطرهای

دربرگیرنده کشور کامال مورد حمایت جریان حکمت
ملی است .شیخ «اکرم کعبی» رهبر نیروی مقاومت
اس�لامی النجبا عراق نیز در س��خنانی ضمن اعالم
حمایت از مواضع مرجعیت عالی عراق ،بیانیه اخیر
ایشان را تعیینکننده مسیر نقشه راه جدید در عراق
دانست .همزمان منابع آگاه عراقی گزارش دادهاند بعد
از حدود  3هفته توقف دیدارهای سیاس��ی ،بار دیگر
تحرکات گس��تردهای در بغداد برای تشکیل ائتالف
بزرگتر در پارلمان این کشور ایجاد شده است .این
تحرکات پیش از پایان کار کمیته انتخابات عراق برای
ش��مارش نتایج انتخابات ایجاد ش��ده است .این در

انتخاب عمرانخان چگونه قواعد بازی را در پاکستان بر هم زد

شمارش معکوس برای قهرمان کریکت
نداشت و در انتخابات  1997نتوانست به مجلس
راه یابد .عمران خان برای نخس��تینبار توانست با
پیروزی در انتخابات  2002وارد مجلس ملی شود
ولی انتخاب��ات  2008را تحریم کرد .در انتخابات
قبلی یعنی س��ال  2013حزب تحریک انصاف با
اقبال دور از انتظاری روبهرو شد و  7/5میلیون رای
به دس��ت آورد و به سومین حزب بزرگ پاکستان
تبدیل شد .عمران خان حزب خود را غیرفامیلی و
بری از پیوندهای خویشاوندی و ضد وضع موجود
معرف��ی میکن��د و اینکه خواهان مردمس��االری
اس�لامی بر مبنای برابری اس��ت و مدعی اس��ت
بیشترین اعضا را در داخل و خارج کشور در اختیار
دارد .عمران احمد خان نیازی  66ساله و متولد 5
اکتبر  1952در یک خانواده پشتون در الهور ،مرکز
استان پنجاب پاکستان است .وی تنها فرزند ذکور
خانواده خود محسوب میش��ود و در سال 1975
از کالج قدیمی کبل ( )Keble Collegeوابسته
به دانش��گاه آکسفورد در رشته فلسفه ،سیاست و
اقتصاد فارغالتحصیل شد .قبل از ورود به سیاست،
با بهرهگیری از حس��ن ش��هرت خود ب��ه عنوان
قهرمان کریکت پاکس��تان که توانست به عنوان
کاپیتان تیم برای نخستینبار موجب قهرمانی در
جامجهانی کریکت در سال  1992شود (که البته
تنها قهرمانی پاکستان نیز به شمار میآید) ،مانند
اغلب سلبریتیها به فعالیتهای اجتماعی و انسانی
پرداخت که زمینهس��از ورود وی به عالم سیاست
شد .وی تاکنون  3بار ازدواج کرده است؛ از همسر
اولش «جمیا گلداسمیت» ( )1995-2004که از
خاندان اش��راف انگلیسی و ایرلندی است  2فرزند
پسر دارد به نامهای عیسی و قاسم .ازدواج دومش با
«ریحام نئیرخان» ازدواجی کمدوام بود (از  6ژانویه
تا  30اکتبر  )2015و س��رانجام «بوش��را مانیکا»
همسر سوم وی که ظاهرا بتازگی وارد زندگیاش
شده است .در رس��انهها اشارات مبهمی به وجود
فرزند دخت��ری به نام «تیریان جید وایت» از یک
مادر آمریکایی (س��یتا وایت) هم شده ولی از قرار
معلوم عمران خان منکر آن میشود .عمران خان
که یک پاپیولیس��ت دیگری است که وارد جرگه
سیاست و دولتمردی میشود ،وعده داده ظرف 90

روز فساد را ریشهکن میکند و اینکه  10میلیون
شغل ظرف مدت  5سال ایجاد خواهد کرد و اینکه
مناس��بات و روابط را با کشورهای همسایه بویژه
هند و افغانس��تان بهبود خواهد بخشید .حسب
ع��رف معمول در پاکس��تان ،حزبه��ای بازنده،
برگزارکنندگان انتخابات را متهم به تقلب کردند
و میش��ل گاهلر ،سرپرست تیم ناظران انتخابات
از اتحادیه اروپای��ی در کنفرانس خبری در پایان
انتخاب��ات در ارزیابی اولیه خود از انتخابات اظهار
داش��ت چندان منصفانه نبوده و فرصتهای برابر
در اختیار همه نامزدهای انتخاباتی قرار نداش��ته
اس��ت .بهرغم حاشیهس��ازیها در رسانهها شمار
قابل توجهی از شهروندان پاکستانی از پیروزی وی
احس��اس شادی و شعف میکنند و معتقدند وی
چهره «تغییر» است؛ کسی که با دست تنها ،حزب
حاکم را در پایگاه قدرتش یعنی پنجاب بسختی
شکست داد و به نظم دوحزبی پاکستان (مردم و
مس��لملیگ) خاتمه داده است .پاکستان بعد از
نیجریه بیشترین آمار کودکان فاقد آموزش را دارد
و بررس��یهای انجام شده تعداد این نوع کودکان
را در ح��د  22میلیون نفر عنوان میکند که بعد
از نیجری��ه ق��رار میگیرد.
پاکس��تان نیم��ی از 71
سال اس��تقالل خود را تحت
حکومتهای نظامی گذارنده و
ب��ه ندرت پیش آمده که یک دولت
غیرنظامی دوره  5ساله خود را طی
کند ،زیرا یا با کودتای نظامی یا کودتای
پارلمانی از قدرت معزول ش��ده است .نواز
شریف ،نخس��توزیر قبلی نیز سال  2017به
دلیل فساد گسترده برای پست نخستوزیری فاقد
صالحیت اعالم ش��د و اخیرا نی��ز محکوم به 10
سال حبس شده و عمال زندگی سیاسی وی پایان
یافته تلقی میشود .ارتش پاکستان حکم هسته
اصلی قدرت سیاس��ی
در کش��ور را دارد
ک��ه در عین حال
ضامن اس��تقالل
و تمامی��ت ارضی

و مناطق گستردهای از شهر حسکه به دولت سوریه
شدهاند؛ این مناطق شامل مناطق اطراف محدوده
امنیتی است که نهادهای دولتی و امنیتی حکومت
س��وریه در حس��که در آنها واقع شدهاند .اطالعات
به دس��ت آم��ده همچنین حکای��ت از آن دارد که
دولت س��وریه به نیروهای کرد اط�لاع داده بود که
همانطور که جنوب سوریه را باز پس گرفته میتواند
مناطق تحت تصرف این نیروها را هم پس بگیرد اما
دمشق ترجیح میدهد این کار از راههای سیاسی و
با مذاکره انجام ش��ود .بر این اساس شورای اجرایی
نیروهای دموکرات سوریه به دمشق اعالم کرده است
آمریکا قصد دارد نیروها و پایگاههای نظامی خود را
از خاک سوریه خارج کند ،کما اینکه واشنگتن نیز
به نیروهای «قسد» در این باره اعالم کرده است طی
روزهای آینده روند خ��روج نیروهای خود را از این
منطقه با طرف روسی هماهنگ خواهد کرد.
حالی است که تاکنون آرای  ۱۵استان از  ۱۸استان
به پایان رسیده اس��ت و انتظار میرود تا یک هفته
دیگر ش��مارش آرای  ۳استان باقیمانده هم به اتمام
برسد .یک مس��ؤول عالیرتبه در ائتالف الفتح  -به
رهبری هادی العامری  -به العربی الجدید گفته که
تفاهم انجام شده حاکی از آن است که الفتح ،النصر
و دول��ت قانون و  2حزب اصلی کردس��تان عراق و
جریانهای سنی با هم ائتالف بزرگتر را در پارلمان
تشکیل میدهند و از سوی دیگر سائرون ،حکمت و
جریانهای سنی دیگر با هم یک ائتالف را تشکیل
خواهند داد .این مسؤول ارشد همچنین تأکید کرده
که اس��مهای جدیدی به عنوان نخستوزیر آینده
عراق مطرح شدهاند که محمد شیاع السودانی و فالح
الفیاض از قویترین گزینهها برای نخس��توزیری
عراق هستند.
کشور نیز محسوب میش��ود .حزب راستگرای
عمران خان که با پیروزی دور از انتظار خود در این
انتخابات عمال قواعد بازی سیاسی در پاکستان را
تغییر داده ،اینک نخستین آزمون خود را در سمت
اجرایی تجربه خواهد کرد ،آن هم در شرایطی که
به طور معمول همه حزبهای سیاسی در عمل به
وعدههای انتخاباتی با چالشها و مشکالتی روبهرو
هستند .قدر مسلم این است که او باید ثابت کند بر
خالف حاشیهسازیهای رسانهای توسط حزبهای
رقیب ،انتخاب ارتش یا کشورهای خارجی (آمریکا
یا چین یا س��عودی) نیس��ت و مرعوب افراطیون
مذهبی نیز نمیش��ود .ماندگاری عمران خان در
فضای سیاسی پاکستان مستلزم آن است که در
حفظ رابطه کاری سازنده با ارتش به عنوان مرکز
ثقل قدرت جدیت و مداومت نشان دهد و در عین
حال دستور کار خود را بر ایجاد فرصتهای برابر
برای نسل جوانی که در به قدرت رسیدن وی نقش
موثری ایفا کردند ،قرار دهد .گفته میشود وی در
دوران دانشجویی از جهت تفکر دینی تحت تاثیر
اندیشههای عالمه اقبال و نیز دکتر شریعتی قرار
داش��ته ولی اکنون بدرستی مشخص نیست ایده
«دولت رفاه اس�لامی» وی متاثر از کدام مکتب یا
اندیشه اسالمی است ولی نسل جوان امید زیادی
دارند وی موفقیت خود در کسب وجهه بینالمللی
برای ورزش پاکس��تان با قهرمانی در جامجهانی
کریک��ت در س��ال  1992را این بار در کس��وت
نخستوزیری پاکستان تکرار کند.

کامبوج  17سایت خبری و روزنامه را پیش از
انتخابات سراسری این کشور مسدود کرده است.
گفته میشود این اقدام دولت مرکزی برای آن
است که خمرهای س��رخ و جریانهای وابسته
به تروریس��تها نتوانند خللی در برگزاری این
انتخابات وارد کنند .این اقدام برای  48س��اعت
انجام خواهد ش��د و ش��بکههای اجتماعی نیز
در راس��تای آن محدود خواهند شد .انتخابات
پارلمانی امروز یکش��نبه در کامبوج بش��دت از
سوی سازمان ملل و کشورهای غربی مورد انتقاد
قرار دارد ،بویژه آنکه دادگاه عالی این کشور سال
گذشته میالدی حزب اصلی اپوزیسیون را منحل
و رهبر آن را به اتهام خیانت به کشور حبس کرد.
حامیان رهبری این حزب گفتهاند حبس وی با
انگیزه سیاسی بوده است.

پاپ استعفای کاردینال متجاوز را
پذیرفت

پاپ فرانس��یس ،رهبر کاتولیکهای جهان
اس��تعفای کاردینال آمریکای��ی «تئودرو مک
کاریک»  88س��اله را که متهم به تجاوز و آزار
جنس��ی اس��ت پذیرفت .این یکی از اقدامات
خاص کلیس��ای کاتولیک طی سالهای روی
کار آمدن فرانس��یس اس��ت که قصد داش��ت
ایمان را به کلیس��ا بازگردان��د .در همین حال
گفته میشود پاپ تالشهای ناموفقی را حتی
با اینکه برخالف سلفش بدون تشریفات معمول
رفت��ار میکند در زمینه بازگ��ردادن احترام به
کلیسا داشته است.

احتمال برکناری میدر پاییز

یک روزنامه انگلیس��ی میگوی��د برگزاری
انتخابات ریاس��ت حزب محافظ��هکار بریتانیا
ی تا
برای فصل پاییز قطعی ش��ده و کار ترزا م 
ماه میالدی اکتبر تمام است .گفتنی است این
ی در قانع
گمانهزنی محصول شکس��ت ترزا م 
ک��ردن اتحادیه اروپایی به پذی��رش طرح وی
درباره بریگزیت اس��ت .امید میبرای متقاعد
ک��ردن رهبران اتحادی��ه اروپایی جمعه بعد از
دیدار با صدراعظم اتریش و نخس��توزیر چک
برباد رفت .سباستین کورتز به میهشدار داد
مبادا به دنبال «بریگزیت سخت» باشد؛ عبارتی
که نش��ان از عدم نرمش بریتانیا در مذاکره با
اتحادیه اروپایی دارد.

افزایش شهدای تظاهرات بازگشت

ش��هادت  3فلس��طینی در روز جمعه ،تعداد
شهدای «راهپیمایی بازگش��ت» در شرق غزه را
به  155نفر افزایش داد .بر اس��اس گزارش وزارت
بهداش��ت فلس��طین ،در این راهپیماییها 246
نفر هم زخمی ش��دند که وضعی��ت  7نفر از آنها
ی بازگشت از
وخیم گزارش شده است .راهپیمای 
 30مارس در راس��تای تأکید بر حق بازگش��ت،
اعت��راض به محاص��ره غزه و نیز انتقال س��فارت
آمریکا به قدس ،در مرز ش��رقی غزه با فلسطین
اش��غالی آغاز ش��د و همچنان ادامه دارد .اگر چه
تظاهراتکنندگان فلس��طینی از ابتدای آغاز این
تظاه��رات بر ماهی��ت مس��المتآمیز آن تأکید
کردند اما رژیم صهیونیستی برای متفرق کردن
تظاهراتکنندگانازگلولهجنگیاستفادهمیکند.

آمریکا از کره خارج نمیشوند

روزنام��ه هرال��د کرهجنوبی گ��زارش داد
مجل��س نمایندگان آمری��کا در حین تصویب
بودجه  716میلیارد دالری سال مالی ،2019
کاهش نیروهای نظامی آمری��کا و خروج آنها
از کرهجنوب��ی را ممن��وع کرده اس��ت .الیحه
ممنوعی��ت خروج نیروهای نظام��ی آمریکا از
منطقه بای��د ابتدا به تصویب مجلس برس��د
بع��د رئیسجمهوری آمری��کا آن را امضا کند
تا به قانون تبدیل ش��ود .در ای��ن الیحه آمده
اس��ت :آمریکا  28ه��زار و  500نیروی نظامی
در کرهجنوب��ی دارد که مصالح امنیتی ایجاب
میکند در این کش��ور باقی بمانند .طبق این
گزارش ،آمریکا مرتبط ساختن حضور نیروهای
نظامی این کشور در کرهجنوبی با خلع سالح
هستهای کرهشمالی را نادرست میداند و حاضر
نیست دست به چنین کاری بزند.

