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سهشنبه  9مرداد 1397

گزارش
هشدار سازمان ملل به ائتالف متجاوز

شیوع وبا الحدیده را تهدید میکند

س��ازمان ملل درباره حمالت هوایی ائتالف
متجاوز سعودی به مراکز بهداشتی شهر بندری
الحدیده یمن هشدار داد و گفت این شهر ممکن
است تنها یک حمله هوایی دیگر با همهگیر شدن
وبا فاصله داشته باشد .بر این اساس ،لیز گراندی،
همانگکننده امور بشردوستانه سازمان ملل در
یمن ،یکشنبه گفت :بمباران هوایی در الحدیده
طی روزهای گذش��ته موجب انهدام و آس��یب
رسیدن به تأسیسات آب شده است .این حمالت
زندگی غیرنظامیان را در معرض خطر شدید قرار
داده است .وی افزود :ما برای کمک به صدها هزار
نفر که در الحدیده و نزدیک آن زندگی میکنند،
نهایت تالشمان را خواهیم کرد .گراندی گفت:
بیماری وبا در حال حاضر در بیشتر مناطق این
اس��تان وج��ود دارد و نابودی تأسیس��ات آب و
مراکز بهداشت تمام تالشهای انسانی را تهدید
میکند .گس��ترش وبا احتماال تنها یک حمله
هوایی دیگ��ر الزم دارد .وی تأکید کرد :از زمان
آغاز عملیات نظامی در الحدیده ش��رکای ما در
زمینه امدادرس��انی غذا ،آب و کمک پزشکی به
نیازمندان ارائه میکنند .به رغم شرایط سخت،
امدادرس��انان توانس��تند به  ۸۰درصد آوارگان
کم��ک ارائه کنند .تمام طرفه��ای درگیر باید
براس��اس قوانین بشردوس��تانه بینالمللی برای
حمایت از غیرنظامیان تالش کنند .بندر الحدیده
در حاش��یه دریای س��رخ واقع ش��ده و بندری
اس��تراتژیک به ش��مار میرود .گفته میش��ود
بی��ش از  ۷۰درص��د محمولهه��ای کمکهای
انساندوستانه بینالمللی برای مقابله با گسترش
قحطی و وبا در یمن نیز از مس��یر بندر الحدیده
وارد این کشور جنگزده میشود اما درگیریها
در این منطقه باعث ش��ده مس��یر ارس��ال این
محمولهها ناامن باشد .طبق اعالم منابع رسمی
در یمن ،از آغاز جنگ ائتالف متجاوز در فروردین
ماه  ،1394بی��ش از  ۳۶هزار غیرنظامی یمنی
شهید و زخمی شدهاند .کارشناسان سازمان ملل،
یمن را صحنه بزرگترین بحران بشری در جهان
توصیف میکنند ۲۲ .میلیون نفر که  ۷۵درصد
جمعیت یمن را تشکیل میدهند نیازمند نوعی
کمکرس��انی و حمایت بشردوستانه هستند .از
این میان 8/4 ،میلیون نفر نمیدانند وعده غذایی
بعدیشان از کجا تأمین خواهد شد.
پس از  17سال جنگ در افغانستان

آمریکا :مذاکرات مثبتی
با طالبان داشتهایم

جنگ  17س��اله در افغانس��تان ک��ه پس از
حمالت مش��کوک  11س��پتامبر آغاز ش��د ،در
حالی بینتیجه باقی مانده اس��ت که ائتالف ناتو
در نخس��تین عملیات تهاجمی خود در خارج از
مرزهای اروپا عمال نتوانسته توفیقی داشته باشد
و با گذر زمان و تغییر دولتها در این کش��ور نیز
عم�لا این پیمان ضمن اضافه ک��ردن نیروهای
نظام��یاش ،مناطق مختلفی از افغانس��تان را از
دس��ت داده است .آمریکایی که با پیشرفتهترین
تجهیزات نظامی و نیروهای ویژه در مقابل طالبان
عمال موفقیتی به دس��ت نیاورده اس��ت ،اکنون
میگوی��د در دوحه ،پایتخت قطر ب��ا عواملی از
طالبان مذاکرات بس��یار مثبت��ی برای آتشبس
داش��ته اس��ت .گفته میش��ود این گفتوگوها
بدون حضور طرف دولتی افغانستان انجام شده
و اعتراضاتی را نیز در سطوح مختلف در کابل به
دنبال داشته است .روزنامه آمریکایی والاستریت
ژورنال اما میگوید آلیس ولز از سوی آمریکاییها
با طالبان گفتوگو کرده اس��ت .در همین حال
گزارشهای تکمیلی نشان میدهد آمریکاییها
قصد دارند جریانهای افراطی در افغانستان مانند
داعش را پس از شکست در سوریه تقویت کرده
و از چندگانگ��ی طالب��ان در زمینههای مختلف
برای رس��یدن به اهداف منطقهای خود استفاده
کنند .پاکستان ،روسیه و آسیای مرکزی از جمله
اهداف آمریکاییها در تجهیز داعش در افغانستان
به شمار میروند تا بتوانند مرزهای جنوبی روسیه
را ناام��ن کنند .نباید از نظر دور داش��ت طالبان
درخواس��تهای اش��رف غنی را درباره آتشبس
به مناس��بت عید فطر رد کرده اس��ت .از سوی
دیگر برخی منابع میگویند آمریکاییها از سال
 2015ب��ا گروههایی از طالبان در حال گفتوگو
هستند .در حال حاضر بخش مهمی از افغانستان
تحت سلطه نیروهای طالبان است و عمال دولت
مرکزی بر کابل و برخی مناطق اطراف آن کنترل
دارد .ارتش��ی ب��ه نام ارتش افغانس��تان نیز طی
سالهای گذشته ش��کل نگرفته است و ماشین
جنگی آمریکاییها با حضور خود در منطقه تنها
باعث گسترش ناامنی و بینظمیهای منطقهای
ش��ده است .تاکنون طالبان و آمریکاییها  3دور
مذاکره داش��تهاند که به گفته اعضای این گروه،
مساله تبادل اسرا محور نخست این گفتوگوها
بوده اس��ت .برای طالبان بازگشت اعضای آن در
ازای تحویل اس��رای طرف مقابل پذیرفته شده
است .نمایندگان طالبان اما میگویند این گروه
تروریستی در حالی با صلح موافقت میکند که
مزدوران خارجی که افغانستان را اشغال کردهاند
از این کش��ور خارج ش��وند و اجازه دهند صلح و
امنیت برای مردم افغانستان فراهم آید.

وطن امروز

ارتش سوریه تنها  2منطقه با آزادسازی کامل قنیطره در مرزهای جوالن اشغالی فاصله دارد

نبرد ادلب در آستانه ساعت صفر

گ�روه بینالمل�ل :ارتش س��وریه در
چارچوب توافقنامهه��ای مصالحه و
حلوفصل وضعیت گروههای مسلح،
همه روستاها و ش��هرکهای استان
قنیط��ره را بازپس گرفت��ه و تنها با
آزادسازی  2روس��تا ،کنترل خود بر
این اس��تان واقع در مرزهای جوالن
اشغالی را تکمیل میکند .یک منبع
امنیتی اعالم کرد ،ارتش س��وریه بر
چندین روس��تای قنیط��ره واقع در
جنوب کشور کنترل یافته و پیشروی
خود را در حومه جنوبی این اس��تان
ادامه میدهد .وی افزود :تنها  2روستا
در ای��ن حومه باقی مانده تا ارتش به
طور کام��ل بر قنیط��ره و حومه آن
تسلط یابد 26 .جوالی ارتش سوریه
بر گذرگاه قنیط��ره واقع در مرزهای
مش��ترک با ارتفاعات جوالن اشغالی
کنترل یافت و پرچم کشور را در آنجا
برافراشت .گزارشها از آخرین تحوالت
ی است که ارتش
میدانی در اس��تان درعا نیز حاک 
سوریه به عملیات خود در منطقه حوض الیرموک
در ریف غربی این اس��تان واقع در مرزهای جوالن
اشغالی برای پایان دادن به حضور گروه تروریستی
«جیش خالد بن ولید» -وابس��ته به داعش -ادامه
میدهد .منابع محلی اعالم کردند نیروهای ارتش
به سمت روستای الشجره واقع در شمال غرب درعا
پیش��روی کرده و مواضع داعش را در این روس��تا
هدف حمالت توپخانهای و موشکی قرار داده است.
منابع رس��انهای معارض پیشتر اعالم کرده بودند
ارتش س��وریه در تالش است الشجره را آزاد کند؛
روستایی که مهمترین مقر داعش در منطقه حوض
الیرموک به ش��مار میرود .گروهک بیعتکرده با
داعش در حال حاضر روس��تاهای الشجره ،معریه،
کوی��ا ،بی��ت ارا و عابدین را در اش��غال خود دارد.
ارتش سوریه ،یکشنبه در جریان پاکسازی اطراف
روستای الشجره ،در یکی از مقرهای تروریستها
موشک آمریکایی تاو و تجهیزات نظامی از باقیمانده
تجهی��زات عناصر موس��وم به «کالهس��فیدها» و
غذاهای اسرائیلی کشف کرد .از ریف استان سویدا

هم گزارشها از حمالت ارتش س��وریه به مواضع
داعش بویژه در ریفهای ش��رقی و شمال شرقی
این اس��تان و در منطقه صحرای س��وریه حکایت
دارد .جنگندههای س��وری نیز مواضع داعش را در
منطقه الکراع واقع در نزدیکی ریف ش��رقی سویدا
بمباران کردند .روز یکشنبه نیز مواضع داعش در
شرق منطقه الرضیمه و شرق ارتفاعات علیا در این
اس��تان هدف حمله قرار گرفت .نیروهای مردمی
حاضر در خطوط درگیری با داعش در ریف سویدا
با کمک ارتش س��وریه و تجهیزاتی که جدیدا به
دس��ت آنها رسیده است ،در تالش��ند از حمالت
مجدد داعش به این مناطق جلوگیری کنند .طبق
این گزارش ،پیروزیهای جبهه جنوبی از هماکنون
آثار خود را در این مناطق نیز بر جای گذاش��ته و
بازیگران را به تکاپو واداشته است .افراد و گروههای
تکفیری مس��تقر در ادلب که از سراسر سوریه به
اینجا منتقل شدهاند ضمن اینکه همچنان درگیر
اختالفات داخلی با یکدیگر هستند ،از اینکه بزودی
در معرض پیش��رویهای ارتش سوریه قرار گیرند
بش��دت نگران و هراس��ان هس��تند و  3راه پیش

روی ای��ن افراد وج��ود دارد؛ یا اینکه س�لاحهای
خود را تحویل دهند و مش��مول عفو عمومی قرار
گیرن��د که این برای کس��انی که تابعیت س��وری
دارند امکانپذیر اس��ت ،دوم اینکه از سوریه خارج
شوند که این بس��تگی به همکاری ترکیه دارد اما
بعید به نظر میرس��د ترکیه در این مرحله حاضر
به پذیرش آنها ش��ود و سوم اینکه مقاومت کنند
که در این صورت شکس��ت آنها با توجه به تغییر
شرایط میدانی حتمی است .این در حالی است که
خبرگزاری آلمان به نقل از یک منبع در معارضان
سوری اعالم کرد که گروههای تروریستی مستقر
در شمال ارتشی جدید برای نبرد با ارتش سوریه
و نیروهای همپیمان در ادلب تش��کیل دادهاند .به
گفته این منبع ،تعدادی از گروههای تروریس��تی
از جمله «جبهه التحریر س��وریه» ،جبههالنصره،
الجبهه الوطنیه ،جیشاالس�لام ،و «جیش ادلب
الحر» این ارتش جدی��د را که  75هزار نیرو دارد،
تشکیل دادهاند .وی پیشبینی کرد عملیات نظامی
ارتش س��وریه در ادلب قبل از ماه آگوس��ت آینده
و بعد از خروج اهالی  2ش��هرک کفریا و الفوعه از

حومه ادلب آغاز ش��ود .به گفته این
منب��ع ای��ن ارتش جدی��د گروههای
تروریستی شامل تروریستهایی است
ک��ه حمص و غوطه ش��رقی و حومه
دمشق و درعا را ترک کردهاند .با این
حال ،رسانههای منطقهای میگویند
تداوم موج ترورهای درونس��ازمانی
تروریس��تها در اس��تان ادلب و آغاز
حمالت توپخانهای ارتش س��وریه به
ریف آن در سایه اعالم آمادگی عشایر
ادلب ب��رای همکاری با ارتش بخوبی
مقدم��ات نبرد برای آزادس��ازی تنها
استان اش��غالی سوریه را فراهم کرده
اس��ت .وبگاه روزنامه الوطن س��وریه
نوشت :به گفته منابع معارض سوری،
یگانهای ارتش سوریه طی  2-3روز
گذشته ،به شکل گس��ترده و با دهها
خمپاره و راکت ،مواضع تروریستها
در حومه غربی ش��هر جسرالشغور و
همچنین داخل شهر را هدف گرفتند.
در س��ایه این تحوالت ،مناب��ع روس اعالم کردند
هزاران غیرنظامی از طریق گذرگاهی که نیروهای
روس در روستای ابوالظهور بر آن نظارت دارند ،از
استان ادلب در حال خروج هستند.
■■ادلب؛ ایستگاه پایانی جنگ

در همی��ن راس��تا ،رابرت فیس��ک ،تحلیلگر
ایندیپندن��ت درباره اینکه آیا نب��رد ادلب آخرین
نبرد جنگ داخلی س��وریه است ،نوشت :به لطف
دونالد ترام��پ ،رئیسجمهوری آمریکا همه چیز
برای شورشیان در سوریه تمام شده ،چون آنها از
سوی آمریکاییها و همچنین از سوی کشورهای
عرب حوزه خلیجفارس مورد خیانت قرار گرفتند؛
بویژه از سوی خود ترامپ در مذاکرات محرمانهاش
با والدیمیر پوتین در هلس��ینکی .شاید مهمترین
بخش از «ناش��ناختههای» این گفتوگو که تنها
مترجمان در آن بودند ،همین مورد باشد 3 .هفته
پیش آمریکاییها به تروریس��تهای جنوب غرب
س��وریه در مرزهای بلندیهای جوالن اش��غالی
گفته بودند دیگر تنها هستند و نمیتوانند انتظار
کمکهای نظامی بیشتر را داشته باشند.

توگوی «وطنامروز» با دکتر نوذر شفیعی
بررسی نتیجه انتخابات پاکستان در گف 

عبور پاکستان از یک کشور پنجابمحور

نگاه میهمان آرام ولدبیگی :پی��ش از برگزاری
انتخابات پارلمانی پاکستان ،دالیل
متعددی همچون پایان دوره دومین دولت مردمی
این کش��ور و عدم مداخله نظامیها در ساقطسازی
آن ،ورود جریان س��وم به انتخاباتهای این کشور،
معادالت منطقهای و بازتابهای نتایج این انتخابات
بر آن ،اهمیت انتخاب پاکستانیها را بیش از پیش
کرده ب��ود اما اع�لام نتایج انتخابات این کش��ور و
پیروزی مرد ناش��ناختهای همچون «عمرانخان»
و راهبرده��ای وی برای آینده پاکس��تان و منطقه
نهتنها توجه مردم این کشور ،بلکه کشورهای منطقه
و حتی جهان را نیز به تحوالت اس�لامآباد بیش از
پیش جلب کرده اس��ت« .عمرانخان» کیس��ت و
پروژه وی برای پاکس��تان آینده چگونه خواهد بود؟
آیا وی اهرم فشار ارتشیها برای پایان دموکراسی در
این کشور است یا عامل تداوم دموکراسی نوپای این
کشور توس��عهنیافته خواهد بود؟ آیا روی کار آمدن
این کاپیتان سابق تیمملی کریکت پاکستان باعث
تغییر الگوهای رایج در روابط خارجی اس�لامآباد با
محی��ط پیرامونی و جهانی میش��ود؟ در این میان
نقش گروههای مخالف ،انتقاد آنان به نتایج انتخابات
و نحوه ش��کلگیری دولت آتی چگونه خواهد بود؟
برای بررس��ی این مهم با دکتر نوذر شفیعی ،عضو
سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی
و کارشناس مسائل شبهقاره به گفتوگو نشستیم.
***
نتایج انتخابات پاکستان نهتنها برای کارشناسان
و مراکز نظرس�نجی تعجبآور بود ،بلکه مردم این
کشور را نیز در شک فرو برد و برخالف سنت حزبی
و سیاسی این کشور یک کریکتباز حرفهای اکنون
اکثریت آرا و رای اعتماد مردم این کشور را به دست
آورده است ،دلیل یا دالیل پیروزی «عمرانخان» را
در چه میدانید؟

یک ف��رد را بس��تر اجتماعی قهرم��ان خواهد
کرد ،بس��تر اجتماعی پاکس��تان «عمرانخان» را
قهرمان انتخابات کرد .علت این مس��اله این اس��ت
که «عمرانخان» ش��عارهایی را سر داد که جامعه
پاکس��تان طالب آن بود ،جامعه پاکس��تان از فساد
اح��زاب رن��ج میبرد .آخری��ن مورد فس��اد که در
دادگاه نیز به اثبات رس��ید فساد نخستوزیر سابق
«نواز ش��ریف» است ،بنابراین نهتنها «عمرانخان»
بلکه هر فرد دیگری چنانچه ش��عارهای وی را سر
میداد در انتخابات پیروز میش��د .بویژه اینکه خود
«عمرانخان» از یک پیش��ینه اجتماعی و سیاسی
مناس��ب و مطلوب برخوردار اس��ت و فردی است
که متهم به فساد نیس��ت و چنانکه عنوان حزبش
تحریک انصاف است این فرد به دنبال ایجاد عدالت

در جامعه پاکستان اس��ت« .عمرانخان» به خاطر
اعتبار خود و حزبش همچنین ماندگاری در قدرت
جامعه پاکس��تان را به سمت عدالت هدایت خواهد
کرد ،بیثباتی سیاس��ی در جامعه پاکستان را پایان
میدهد و در دموکراتیزه کردن جامعه این کش��ور
نقش بس��زایی خواهد داش��ت؛ چی��زی که جامعه
پاکستان اکنون بشدت به آن نیاز دارد .در کنار این
مس��ائل ،حمایت نهادها در پی��روزی وی موثر بود؛
حمایت ارتش ،حمایت جریانهای مذهبی و در کنار
آن حمایت م��ردم .یعنی پیروزی وی پیروزی خود
را مدیون حمایت  2نهاد قدرتمند نظامی و مذهبی
همچنین حمایت مردم این کشور بوده است.

اما بسیاری بر این باورند که وی به سبب نزدیکی
به ارتش در انتخابات پیروز ش�د .انتقاد و نارضایتی
اح�زاب و گروههای�ی همچون حزب «مس�لملیگ
شاخه نواز» نیز بر این امر تاکید دارد .آیا درباره رابطه
«عمرانخان» ب�ا ارتش و حمایت نهاد نظامی از وی
اغراق شده است و مخالفان در تالش هستند با کارت
ارتشهراس�ی ،پایگاه «عمرانخان» در پاکستان را
تضعیفکنند؟

ارتش نقش بسیار مهمی در سیاست و حکومت
پاکستان داشته است .از سال  1947یعنی از زمانی
که این کش��ور به استقالل دست پیدا کرد تاکنون
بیش از نیمی از این دوران ،پاکستان تحت حاکمیت
مس��تقل نظامیان بوده و مابقی س��الها نیز ارتش
به صورت غیرمس��تقیم در سیاس��ت مداخله کرده
است .ارتش بر این باور است که حفظ ثبات داخلی
پاکس��تان ،حفظ وحدت ارض��ی و یکپارچگی این
کش��ور در گرو مداخله آنان در سیاست و حکومت
خواه��د بود ،بنابرای��ن ارتش خود را از سیاس��ت و
حکوم��ت دور نگه نم��یدارد ،عالوه ب��ر این ،ارتش
ذهنیت خوبی نس��بت به برخی احزاب و جریانات
سیاس��ی ندارد و آنان را متهم به ناکارآمدی و فساد
میکن��د ،لذا آنان ب��ه دنبال یک نی��رو یا «جریان
سوم» هس��تند که از اتهامات فس��اد مالی و اداری
احزاب پیشین مبرا باشد .در همین راستا ،اگر ارتش
دخالتی در این انتخابات انجام داده باشد این مداخله
از دید آنان قابل توجیه اس��ت ،زیرا جامعه پاکستان
به آن نیاز داش��ته اس��ت .بنابراین شکی نیست که
ارتش در روی کارآمدن یا س��اقط شدن هر دولتی
در پاکستان بسیار تاثیرگذار خواهد بود .حداقل این
را باید در نظر داش��ت ک��ه بدون حمایت ارتش کار
«عمرانخان» برای پیروزی در انتخابات بسیار دشوار
میبود .به طور کلی هم بس��تر اجتماعی الزم و هم
همکاری نهادهای سیاسی ،نظامی و مذهبی با رئیس
«حزب تحریک انصاف» در این پیروزی نقش مهمی
داشتهاند اما تقلیل پیروزی وی به حمایت ارتش تا
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هشدار مشکوک مهرههای سعودی
درباره ترور در لبنان

«ف��ارس س��عید» از سیاس��تمداران لبنانی
نزدیک به دولت سعودی در اظهارنظری مشکوک
و عجیب هشدار داد بازگش��ت انفجار و ترور به
لبنان بعید نیست .وی که دارای مواضعی بشدت
مخالف مقاومت است ،سال  2000میالدی نیز
به عن��وان نماینده پارلمان لبنان انتخاب ش��د.
سخنان او درباره بازگشت ترور و انفجار به لبنان
در شرایطی است که نیروهای نظامی ،امنیتی و
مقاومت این کش��ور در  2س��ال اخیر با غلبه بر
گروههای تروریس��تی توانس��تهاند خأل امنیتی
س��الهای پی��ش را پر کنند .برخ��ی ناظران از
عربستانسعودی به عنوان کشوری که به دنبال
بیثباتی سیاسی در لبنان با هدف ضربه زدن به
مقاومت است ،یاد میکنند.

طعنه نخستوزیر اتیوپی
به اماراتیها

نخستوزیر اتیوپی خطاب به «محمد بنزاید»
ولیعهد ابوظبی ،با بیان اینکه «ما نیاز نداریم شما
به ما اسالم را بیاموزید» ،با طعنه گفته است :شما
زبان عربی را به ما آموزش دهید تا ما اسالم را به
شما آموزش دهیم« .آبی احمد علی» همچنین
درب��اره صحبت خصوصی خود با محمد بنزاید،
گفت« :به او (بن زاید) گفتم اگر همه س��اکنان
عرب کش��ورهای ح��وزه خلیجف��ارس گردهم
آیند ،ش��مار آنها بسیار کمتر از تعداد مسلمانان
در اتیوپی اس��ت» .وزارت خارج��ه اتیوپی ،اوایل
ماه جاری نیز ادع��ای امارات درباره میانجیگری
ابوظبی در بسته شدن توافقنامهای با اریتره بعد
از اختالفی  20ساله را تکذیب کرد.

مذاکرات نظامی  2کره

مقام��ات نظامی  2ک��ره قرار اس��ت امروز
مذاکرات��ی را ب��رای اتخاذ تدابی��ر الزم نظامی
بر اس��اس توافق اجالس آوری��ل برگزار کنند.
مقامه��ای س��ئول اعالم کردند :این نشس��ت
که برای نخس��تین بار از  ۱۴م��اه ژوئن برگزار
میشود ،در کاخ صلح تحت کنترل کرهجنوبی
در روس��تای پانمونجوم در منطقه غیرنظامی
جداکننده  2کره برپا میشود .انتظار میرود 2
طرف در این نشست درباره تدابیر الزم ذکر شده
در اج�لاس آوریل به منظور کاهش تنشهای
نظام��ی و بویژه حذف تهدید جنگ با یکدیگر
گفتوگو و تبادل نظر کنن��د 2 .کره در طول
مذاکرات در ماه گذشته ،برای نخستینبار بعد از
گذشت یک دهه بر حفظ خطوط ارتباطی میان
نظامیان طرفین توافق کردند.

نخستین انتخابات زیمبابوه
بدون موگابه برگزار شد

اندازه زیادی تحلیلی تقلیلانگارانه است.

ش�ما دی�دگاه و خوانش�ی بس�یار مطل�وب و
خوشبینان�ه از «عمرانخ�ان» در محی�ط داخل�ی
پاکس�تان ارائ�ه دادی�د .آیا میت�وان قائ�ل به این
خوشبینی در عرصه خارجی نیز شد؟ یعنی روی کار
آمدن وی باعث کاهش تنشهای پاکستان با محیط
پیرامونی خود خواهد شد؟

بل��ه! به همی��ن ش��کل در محی��ط منطقهای
نیز «عمرانخان» به س��مت و س��وی حل بحران
افغانستان حرکت میکند ،رابطه خوبی با جمهوری
اس�لامی ایران برقرار میکند و روابطش با چین را
مثل گذش��ته و به صورت راهبردی ادامه میدهد و
شاید هم به سمت حل و عادیسازی اختالف با هند
گام بردارد .هر چند اختالف هندوستان و پاکستان
یک اختالف ارضی و مرزی است و این نوع اختالفات
یکی از متداولترین اختالفات در میان کش��ورهای
جهان هس��تند که این نیز میل ب��ه حل موضوع را
بسیار دشوار میکند .عالوه بر این ،در ارتباط با آمریکا
نیز روابط اس�لامآباد و واش��نگتن به سمت و سوی
جدیدی گام برمیدارد .اگرچه آمریکا در جنوب آسیا
و در میان هندوس��تان و پاکستان ،هند را انتخاب
کرده و به بهانههای مختلف اسالمآباد را تحت فشار
قرار داده است اما احتماال «عمرانخان» تمام توانایی
خود در عرصه خارجی فرامنطقهای را برای تعدیل
این سیاست واشنگتن به کار میگیرد.
ام�ا به نظر میرس�د هن�د و افغانس�تان از روی
کارآم�دن «عمرانخ�ان» چندان راضی نباش�ند و
رواب�ط وی ب�ا ارت�ش را بس�یار مخاطرهآمیز تلقی
میکنند .عالوه بر این ،اظهارات «عمرانخان» درباره
روابط «نواز شریف» نخستوزیر سابق با هندوستان
و مماشات و همصدایی با دهلی نوید دور جدیدی از
مناقشه با همسایگان را نمیدهد؟

یک کش��ور زمانی ثبات پیدا خواه��د کرد و در
مسیر رش��د قرار میگیرد که در یک محیط امن و
باثبات مس��تقر باشد .یکی از دالیل توسعهنیافتگی
پاکستان به این مساله بازمیگردد که این کشور در
یک منطقه ناامن مس��تقر است و سیاست خارجی
این کش��ور نیز به همین دلیل بسیار درگیرانه بوده
است .شاید «عمرانخان» زمانی که بیرون از قدرت
بود شعارهایی را مطرح کرده باشد اما اگر قرار باشد

حزب��ش در قدرت باقی بماند و در این زمینه موفق
عم��ل کند چارهای جز ام��ن کردن محیط امنیتی
منطقه نخواهد داش��ت .به احتمال زی��اد از طریق
مذاکره با ارتش و جریانهای مذهبی به سمت حل
و فصل اختالف��ات در داخل و همچنین در محیط
منطق��ه گام برمی دارد .در ای��ن چارچوب احتماال
«طالبان» را تش��ویق میکند به جرگ��ه قدرت در
افغانس��تان بپیون��دد ،جریانهای رادی��کال را قانع
میکند از دامن زدن به روند بیثباتس��ازی قومی
و مذهبی در داخل افغانستان دست بردارند و آزادی
عمل جریانهای رادیکال در برقرار کردن ارتباط با
این سوی مرزها در داخل ایران را قطع میکند.

با این اوصاف روند تشکیل دولت آتی و همچنین
مخالفت سایر گروهها را چگونه پیشبینی میکنید؟

به دلیل اینکه یک دموکراسی نوپا در پاکستان
برقرار اس��ت و معموال این دموکراسیهای نوپا با
تزلزل و بیثباتیهای بسیاری همراه هستند ،زیرا
هنوز بازیگران عرصه دموکراسی قواعد دموکراتیک
را یاد نگرفتهاند و همواره در اقدامات سیاسی خود
دچ��ار افراط و تفریط میش��وند ،بنابراین ممکن
است برخی احزاب نتایج انتخابات را قبول نداشته
باشند اما بر این باور هستم ارتش اجازه نمیدهد
ای��ن ابتکار عمل احزاب به نتیجهای برس��د .تنها
حزبی هم که در این زمینه میتواند نقش موثری
داشته باشد حزب «مسلملیگ شاخه نواز» است
که آن نیز به دلیل اتهام فس��اد «نواز شریف» در
یک وضعیت بس��یار متزلزل و انفعالی قرار دارد،
بنابراین بعد از نهایتا یک دوره بیثباتی کوتاهمدت
«عمرانخان» قدرت را در دست خواهد گرفت .وی
میتواند با «حزب مردم» اتحاد و ائتالف تشکیل
ده��د ،زیرا ایالتهای «س��ند»« ،بلوچس��تان» و
«سرحد» یا «خیبر پختونخواه» از تداوم حاکمیت
«پنجابی»ها در اسالمآباد نگران هستند و پاکستان
را یک کش��ور «پنجاب محور» تلقی میکنند لذا
زمینه ش��کلگیری اتحاد و ائتالف «عمرانخان»
با «حزب م��ردم» و حتی احزاب کوچکتر وجود
دارد .درس��ت است که دولتهای ائتالفی معموال
شکننده هستند اما آرای قابل توجه «عمرانخان»
خواهد توانست در ائتالف با سایر احزاب از قدرت
مانور بیشتری برخوردار باشد.

مردم زیمبابوه پس از  3دهه روز گذش��ته
در حال��ی پ��ای صندوقه��ای رای رفتند که
خب��ری از نام رابرت موگاب��ه ،رئیسجمهوری
س��ابق این کش��ور نیس��ت .گفته میشود در
میان کاندیداهای حاضر «امرسون مانانگاوا» از
دیگر رقبای خود پیش است .نزدیکترین فرد
به مانانگاوا« ،نلس��ون چامیزا» است که رابرت
موگابه از او حمایت میکن��د .منابع خبری از
موگابه  94ساله نقل میکنند که وی خواهان
شکست امرس��ون مانانگاوای  75ساله در این
انتخابات اس��ت و از مردم خواسته به چامیزای
 40ساله رای دهند.

مرکل در پایینترین سطح محبوبیت
طی  13سال

آن��گال مرکل که از س��ال  2005زمام امور
در آلم��ان را در اختی��ار دارد ،در ح��ال حاضر
طب��ق نظرس��نجیها در پایینترین س��طح
محبوبیت عمومی قرار گرفته و گفته میشود
سیاس��تهای مهاجرتی وی اصلیترین عامل
این کاهش محبوبیت اس��ت .اسکان مهاجران
در روستاهایی در شرق آلمان که ساختمانهای
خالی آنها قرار اس��ت به اقامتگاه مبدل ش��ود،
موج ت��ازهای از اعتراضات را علیه مرکل ایجاد
کرده اس��ت و مردم آلمان خواهان بازگش��ت
مهاجران به کشورهایش��ان هستند .مخالفان
مرکل میگویند منتظر انتخابات آتی هستند
و در صورت پیروزی ،سیاس��تهای مهاجرتی
سختگیرانهتری وضع خواهند کرد.

اریتره از آغاز دور جدید روابط
با سومالی خبر میدهد

دولت اریت��ره اعالم کرد برای احیای روابط
دیپلماتیک با دولت سومالی توافق کرده است.
وزیر اطالعرس��انی اریتره در توئیتر خود در
حالی این خبر را منتشر کرد که رئیسجمهوری
سومالی به سفر تاریخی  3روزه خود به اریتره
پایان داد ،البته هنوز اظهارنظری از سوی دولت
س��ومالی درباره توافق بر س��ر احی��ای روابط
دیپلماتیک بین  2کش��ور مطرح نشده است.
این دو کشور آفریقایی قریب به  ۱۵سال است
هیچگونه روابط دیپلماتیکی با یکدیگر ندارند.

