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نگاه روز

عوامل تطويل روند تشکيل دولت
جديد عراق و چشمانداز آن

احم�د کاظ�مزاده* :با اتمام
ش��مارش دس��تي آرای
انتخاب��ات ع��راق انتظ��ار
ميرود روند تشکيل دولت
جديد این کش��ور س��رعت
گيرد .چهارمي��ن انتخاب��ات پارلماني عراق
در دوره پس��اصدام و اولي��ن نوع آن در دوره
پس��اداعش  22ارديبهشتماه گذشته برگزار
شد و با وجود گذشت نزديک به  3ماه از آن
زمان هنوز دولت جديد تش��کيل نشده است
و دول��ت قبلي با توجه ب��ه پايان عمر قانوني
پارلم��ان قبل��ي و در نبود تش��کيل پارلمان
جديد ،تنها به اداره روزم��ره امور ميپردازد
و اين در حالي اس��ت ک��ه مطالبات عمومي
افزاي��ش يافته و در هفتههاي اخير از صنفي
ب��ه سياس��ي تغيير ماهي��ت داده و حتي در
م��واردي رنگ و بوي براندازي به خود گرفته
اس��ت .برخي عوامل تطويل تش��کيل دولت
جديد ،جنبه داخلي دارد و به مسائلي چون
لزوم بازشماري دستي آرا يا چگونگي تشکيل
فراکس��يون بزرگ براي معرفي نخستوزير
مربوط ميشود.
اين موانع در انتخابات گذش��ته نيز وجود
داش��ته است اما در انتخابات اخير به داليلي
همچون افزايش کثرت ائتالفهاي سياس��ي
بویژه در ميان شيعيان که امکان رسيدن به
توافق را براي تشکيل فراکسيون بزرگ جهت
معرفي نخستوزير با دشواري مواجه ميکند
يا ب��ه دليل الکترونيکي ش��دن انتخابات که
زمين��ه تقلب را در برخ��ي حوزهها از جمله
اردوگاههاي آوارگان ،عراقيهاي مقيم خارج
يا مناطق مختلف س��ني و ک��ردي بهوجود
آورده ،موانع داخلي بيشتر شده است.

ه��ر چن��د طبق قان��ون اساس��ي بعد از
تايي��د نتايج انتخاب��ات  75روز براي معرفي
نخستوزير جديد از سوي فراکسيون بزرگ
فرصت باقي اس��ت اما با توجه به رايزنيهاي
انجام ش��ده در نزديک به  3ماه گذش��ته به
نظر ميرس��د روند تشکيل دولت جديد بعد
از اتمام بازش��ماري دستي آرا با سرعت قابل
مالحظ��هاي همراه ش��ود ،بوی��ژه آنکه ادامه
اعتراضات در چند هفته اخير عواقب هرگونه
تاخير در روند تش��کيل دولت جديد را براي
مسؤوالن و نمايندگان جديد پارلمان گوشزد
کرده است.
برخ��ي ديگ��ر از موان��ع تش��کيل دولت
جدي��د جنب��ه خارج��ي دارد و ب��ه رويکرد
آمريکا و همپيمان��ان آن در تبديل عراق به
زمين بازي براي تس��ويه حس��اب منطقهاي
بازميگردد« .وفیق السامرایی» از فرماندهان
س��ابق ارتش عراق  7تیرم��اه یعنی حدود 2
هفته قبل از آغاز اعتراضات گفته بود آمریکا
دنبال یک کودتای نظامی و امنیتی یا عصیان
مدنی در عراق اس��ت تا جلوی نفوذ ایران را
بگی��رد .موضوعی که برخی ش��خصیتهای
دیگ��ر عراقی نیز به آن اش��اره ک��رده بودند.
همچنين بعد از اينک��ه اياد عالوي از تالش
براي تش��کيل ائتالف مورد نظ��ر خود براي
معرفي نخس��توزير ناکام ماند از لزوم طرح
تش��کيل دولت نجات ملي س��خن گفت که
به منزله از بين رفتن مش��روعيت انتخابات و
بازگرداندن روند سياس��ي به نقطه صفر بود.
در اين راس��تا تهدي��د روز جمعه «داگالس
پادگت» مشاور ارش��د وزارت خارجه آمریکا
در موسس��ه هادس��ون در واشنگتندیسی
مبن��ي بر اينک��ه اگر اصالح��ات اجتماعی و
سیاس��ی در عراق اجرا نش��ود ،ممکن است
یک سازمان تروریستی جهانی جدیدی مانند
داعش در این کش��ور شکل بگیرد ،به نوعي
از ني��ت جديد آمريکا براي ايجاد ناامنيهاي
جديد در اين کشور در صورت تامين نشدن
مطالبات خ��ود از دولت جديد عراق پرده بر
م��يدارد که اتخاذ اين رويک��رد تاثيرپذيري
آن را از رويکرده��اي امنيتي و تروريس��تي
راستگرايان حاکم بر اسرائيل آشکار ميکند
که در س��وريه ني��ز با ترور دانش��مندان اين
کش��ور تجلي يافته است .در مجموع به نظر
ميرس��د موانع داخلي تشکيل دولت جديد
ع��راق رو ب��ه کاهش اس��ت و بع��د از پايان
شمارش دستي آرا روند تشکيل دولت جديد
تا حدودي تسريع ميشود اما موانع خارجي
آن از س��وي آمريکا و متحدان منطقهاياش
همچنان به قوت خود باقي است و بستگي به
اين خواهد داشت که مسؤوالن عراقي تا چه
ميزان بر اين موانع غالب شوند.

*کارشناس مسائل خاورمیانه

وطن امروز

ضربه شورشیان دستپرورده ترکیه به تالشهای روسیه در شمال سوریه

چرا آنکارا نگران عملیات آزادسازی ادلب است؟

گروه بینالملل :ارتش س��وریه با پشتیبانی
هوایی روسیه ،برای بازپسگیری استان ادلب
بهعنوان آخرین منطقه مهم تحت تس��لط
شورشیان آماده میشود اما برنامهریزی برای
انجام این عملیات ،ترکیه را نگران کرده است.
از اینرو ،ارتش ترکیه با اتخاذ راهبرد جدید
ب��رای حفظ گروههای تروریس��تی بویژه در
ادلب ،هممرز با کشورش ،با ادغام گروههای
کوچک یک ائتالف بزرگ موسوم به «جبهه
آزادیبخش مل��ی» را ب��رای خنثی کردن
عملیات جدید ارتش س��وریه در این استان
تشکیل داده و همچنین از گروه تروریستی
جبههالنصره خواسته خود را منحل کند و به
این گروه بپیوندد .تازهترین گزارشها حاکی
است این ائتالف تروریستی تازه تاسیسشده،
نخستین ماموریت خود را اجرا کرده و دست
به بازداشت افرادی در حومه حماه و ادلب که
گفته میشود با دولت سوریه و مرکز آشتی
روس��یه و نیز اعضای «کمیته مصالحه » در ارتباط
بودهاند ،زده است .اقدامات این جبهه نشاندهنده
نوعی تضاد بین ترکیه و روسیه درباره پرونده ادلب
است و ضربهای به تالشهای یک ماه اخیر روسیه
س با ش��یوخ اس��تان ادلب و
در ایجاد ارتباط و تما 
حومه حماه محس��وب میش��ود .روسیه در تالش
اس��ت با این تماسها مقدمات آش��تی و مصالحه
در منطق��ه را فراه��م کند و در نتیج��ه آن ،ارتش
س��وریه در این مناطق مستقر شود .طبق اعالمیه
«جبهه آزادیبخش مل��ی» 45 ،نفر از «طرفداران
آش��تی یا کس��انی که در انتخابات محلی به نفع
دولت سوریه نامزد شدند» ،بازداشت شدهاند .طبق
قانون ریاستجمهوری ،انتخابات شوراهای محلی
 16س��پتامبر آینده ،برای نخس��تین بار از  7سال
گذشته ،برگزار میشود« .جبهه آزادیبخش ملی»
و جبهه النصره جداگانه اعالم کردند قصد دارند به
بازداشتهای گسترده خود ادامه دهند تا هر کسی
را که به فکر آش��تی با دولت سوریه یا روسیه است
حذف کنند .همچنی��ن این اقدام ضربهای به تمام
تالشه��ای آش��تی در ادلب و حوم��ه آن و حومه
حماه محسوب شده و باعث میشود گزینه نظامی
برای تعیین سرنوشت مناطق خارج از کنترل دولت

نما
پیشروی ارتش سوریه در استان جنوبی سویدا
ارت�ش س�وریه در ادامه عملیات خود علیه گروه تروریس�تی داعش در صحرای س�ویدا ،از چند محور
پیشروی خود را ادامه داد و عرصه را بر این گروه تنگ کرد .روزنامه الوطن سوریه گزارش داد ارتش این
کشور از محور شمال شرق سویدا پیشروی کرده و توانسته کنترل منطقه «مغر ملحه» و ارتفاعات «سنیم»
واقع در منطقه «الکراع» را به دست گیرد .نیروهای سوری ضمن پیشروی از محور ریف شرقی سویدا و
تس�لط بر منطقه «الحصن» ،از محور منطقه «س�وح المجیدی و بئر شمان» واقع در شرق «تل اصفر» به
سمت «خربه االمباشی و الهبیریه» پیشروی کردند و به چند کیلومتری این  2منطقه رسیدند .از محور
«الزلف» ،ارتش سوریه  2کیلومتر به سمت منطقه «الحربه» پیشروی کرد که در مجاورت منطقه «الصفا»
قرار دارد .در واقع نیروهای سوری در این محور سعی دارند الصفا را که مهمترین مقر داعش در صحرای
سویدا است ،محاصره کنند .سانا نیز گزارش داد نیروهای سوری شامگاه گذشته در برخی محورهای شرق
و شمالشرق سویدا  15کیلومتر پیشروی کردند .در واکنش به حمالت ارتش سوریه ،شماری از عناصر
داعش قصد داشتند خود را به مراکز استقرار ارتش سوریه در اطراف مناطق الحصن و الکراع برسانند که
نیروهای سوری این حمالت را دفع کرده و شماری از این تروریستها را از پا درآوردند.

سوریه برای رویارویی با همه گروههای شمال و نه
فقط جبههالنصره به مرحله اجرا دربیاید.
■■گامها و اهداف در عملیات ادلب

سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه با اشاره به
تحرکات گروههای شورشی در ادلب برای جنگیدن
با نیروهای دولتی سوریه و متحدانش ،گفته است
این نیروها «تیر خالص را به تروریس��تها در این

شهر شلیک خواهند کرد» .روسیه قصد دارد عالوه
بر تروریستهای اس�لامگرای افراطی ،شورشیان
قفقاز شمالی را که با داعش بیعت کردهاند ،در این
منطقه تار و مار کند .روسها تمایلی به بازگشت این
شورش��یان به کشورشان ندارند و والدیمیر پوتین،
رئیسجمهوری روس��یه ترجیح میدهد رویارویی
نظامی با آنها بس��یار دورتر از مرزهای این کش��ور

سیاستهای ضدبشری عربستانسعودی با چراغ سبز دولت ترامپ ادامه دارد

ادامه شکستهای دیپلماسی سعودی در مالزی

دیکتاتوری روشنفکرانه بنسلمان برای سرکوب منتقدان

خاورمیانه گروه بینالملل :روابط عربستان
سعودی و کانادا به دلیل واکنش
خشمگینانه دیپلماتیک ریاض علیه آنچه دخالت
کانادا در امور داخلی عربستانس��عودی به دلیل
پرونده حقوق بش��ر میداند ،به سمت بدتر شدن
میرود .رفتار عربستانسعودی آغاز واکنش قوی
برخی طرفهای غربی اس��ت که مایلند سیاست
ریاض در پروندههایی از جمله یمن را به محاصره
دربیاورن��د .نمیت��وان تغییر در اوض��اع و اتخاذ
موضعگیریهای مخالف عربستان را از جنگ یمن
و پرونده بازداشت شدههای آزادی بیان جدا کرد
و کانادا نیز حلقه ضعیفتر به شمار نمیرود ،بلکه
کشوری است که منافع سیاسی و تجاری بزرگی
در عربستان ندارد ،به همین دلیل میتواند بحرانی
را به دلیل حقوق بش��ر در عربستان آغاز کند که
تبدیل به موضعگیری غربی فراگیر شود« .الکس
کلیمنت» تحلیلگر سیاسی در گفتوگو با شبکه
سیانبیس��ی اعالم کرد این بحران دیپلماتیک
بخشی از طرح بنس��لمان ولیعهد سعودی برای
ایجاد یک «دیکتاتوری روش��نفکرانه» در یکی از
جامعههای محافظهکار در جهان است .کلیمنت
اعالم کرد :آنچه بن س��لمان انج��ام داد در واقع
ای��ن پیام را میدهد که م��ا هیچگونه انتقادی را
از بیرون درباره وضعیت حقوق بشر در عربستان
شمال آفریقا گروه بینالملل :روسیه از مخالفان
عملیات نظامی فرانسه و ایتالیا در
لیبی بود و همواره نسبت به سقوط معمر قذافی در
منطقه شمال آفریقا با بدبینی نگریسته است .بارها
مقامات سیاس��ی روسیه گفتهاند آنهایی که عراق و
لیبی را به هرج و مرج کشاندهاند ،قصد دارند سوریه
را نیز با همین س��ناریو پیش ببرن��د اما با پیروزی
روسیه و متحدانش در تحوالت سوریه و عقب راندن
تروریستها ،اکنون ارتش آزاد لیبی که از دخالتهای
فرانس��ه و ایتالیا در کنار ترکیه و قطر در این کشور
نگران اس��ت خواهان دخالت مستقیم روسیه شده
اس��ت .در همین راستا احمد میسماری ،سخنگوی
ارتش آزاد لیبی میگوید حضور مسکو در تحوالت

س��عودی قبول نمیکنیم .او این پیام را نهتنها به
کانادا بلکه به تمام کش��ورهای جهان میدهد .به
گفته او ،ولیعهد عربستان سعودی احتماال تالش
میکن��د از تمرکز ترامپ بر ای��ران و بیعالقگی
و بیتوجه��یاش ب��ه مس��ائل حقوق بش��ری به
نفع خود سوءاس��تفاده کن��د .وی ادامه داد :فکر
میکنم مهم اس��ت ای��ن نکته م��ورد توجه قرار
گیرد که تا حدودی ترامپ در این باره تاثیرگذار
اس��ت .همانگونه که میدانید دولت آمریکا هرگز
متعهد به تغییر وضعیت حقوق بشر در عربستان
سعودی نشده است ،زیرا این کشور متحد کلیدی،
منطقهای و استراتژیک بوده که مقادیر زیادی از
نفت آمریکا را تامین میکند ،بنابراین آمریکا هرگز
به عربستان سعودی س��خت نمیگیرد .از سوی
دیگر ،در حالیکه عربس��تان س��عودی با شتاب
اقدامات تنبیهی علیه کانادا اتخاذ میکند ،منابع
مطلع به خبرگزاری رویترز اعالم کردند به دنبال
تصمیم عربستان مبنی بر تعلیق روابط تجاری و
نخریدن گندم و جو از کانادا ،اتاوا درصدد اس��ت
برای کاستن از شدت این تنش ،به امارات متحده
عربی و انگلیس متوسل شود .این در حالی است
که تمام همپیمانان منطقهای ریاض و همچنین
امارات متحده از واکنش خشن این رژیم به کانادا
اعالم حمایت کردهاند.

ماهاتیر «مرکز ملک سلمان» را تعطیل کرد

شرق آسیا گ�روه بینالمل�ل :شکس��ت
ن س��عودی در مالزی،
عربس��تا 
تنها به شکس��ت مهره آن در انتخابات اخیر این
کشور و خروج مالزی از ائتالف متجاوز علیه یمن
خالصه نمیشود .ش��واهد حاکی از آن است که
ماهاتیر محمد که نخستوزیر یکی از بزرگترین
کشورهای جهان اس�لام و از مخالفان سرسخت
سیاس��تهای ریاض اس��ت ،گامهای مستمری
را ب��رای تحقیر این رژیم برخواهد داش��ت .طبق
گزارشه��ا ،دولت جدید مالزی یک مرکز مدعی
مبارزه با تروریسم تحت حمایت عربستانسعودی
ن از سوی
را درس��ت یک س��ال پس از افتتاح آ 
مقامهای آلسعود ،تعطیل کرد .محمد سابو ،وزیر
دفاع مالزی در یادداش��تی به مجلس این کشور
اط�لاع داد ک��ه فعالیت مرکز موس��وم به «صلح
بینالملل ملک س��لمان» متوقف و ماموریت آن
از س��وی موسس��ه «دفاع و امنیت مالزی» انجام
میشود .این مرکز که بنا بر ادعای سعودی با هدف
جذب محققان اس�لامی جهت مب��ارزه با عقاید
افراطگرایانه و ترویج صبر و تحمل تاسیس شد،
در دیدار سلمان بنعبدالعزیز ،پادشاه عربستان از
مالزی در مارس گذش��ته و در دوره نجیب رزاق،
نخستوزیر سابق مالزی آغاز به کار کرد .ماهاتیر
محمد در همان زمان تاسیس چنین مرکزی در

سخنگوی ارتش آزاد لیبی:

روسیه و شخص پوتین باید در امور لیبی وارد عمل شوند
این کش��ور دیگر بازیگران از جمله قطر و ترکیه را
مجبور خواهد کرد تا از مواضع خود عقبنش��ینی
کنند .شرایط لیبی پس از یورشهای خارجی بسیار
وخیم شده و اوضاع اقتصادی و سیاسی در این کشور
نهتنها بیثبات اس��ت بلکه از نظر امنیتی نیز لیبی
هرگ��ز دوران ثبات قذافی را به خود ندیده اس��ت.
روسیه بر این باور است که عامل بیثباتی در شمال
قاره آفریقا بیثباتی سیاسی در لیبی است ،زیرا نبود
یک قدرت متمرکز در این کشور فضای کل منطقه

رخ دهد .با این هم��ه حمله نهایی به ادلب
با خطرات جدی روبهرو است؛ ترکیه در حال
حاضر بخش بزرگی از مناطق مرزی شمال
غربی سوریه با مرکزیت شهرهای جرابلس
و عفرین را به اش��غال خود درآورده اس��ت.
رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه
چنین طرحی را در ارتب��اط با ادلب هم در
سر میپروراند .یک دیپلمات ترک که نامش
فاش نش��ده به اش��پیگلآنالین گفته است
دولت آنکارا منطقه کاهش تنش در ادلب را
به عنوان منطقه حفاظتی برای ترکیه تلقی
میکند .بر این اساس حمله نظامی به ادلب
ک��ه در آن  2میلیون نفر و اغل��ب آوارگان
سکونت دارند برای ترکیه بسیار نگرانکننده
اس��ت و میتواند بحران پناهجویان سوری
در این کش��ور را وخیمتر کن��د .اردوغان با
این ادعا که گس��ترش عملیات نظامی برای
تسلط ارتش سوریه بر ادلب ،میتواند منجر
به راه افت��ادن موج جدیدی از پناهجویان بویژه به
سمت ترکیه شود ،تمام تالش خود را به کار گرفته
تا پوتین را از حمله به ادلب منصرف کند .او مدعی
ش��ده که حمله نظامی نیروهای س��وری به ادلب
توافقنامه آستانه را نابود میکند .این امر پوتین را در
موقعیت دشواری قرار داده است؛ او از سویی مایل به
حمایت از ارتش سوریه است ،از سوی دیگر تمایل
دارد روابط مس��کو با آن��کارا ،به خصوص با فاصله
گرفتن بیش از پیش ترکیه از ناتو ،تقویت شود .در
این می��ان کردها که بانفوذترین جریان «نیروهای
دموکراتیک سوریه» محسوب میشوند ولی اخیرا از
همراهی آمریکا با آنها ناامید شدهاند ،طی روزهای
گذشته وارد مذاکره با دولت سوریه شدهاند و ظاهرا
دو طرف بر سر باز پس دادن شهرهای غیرکردنشین
در ازای خودمختاری مناطق کردنش��ین سوریه به
توافق رس��یدهاند .گفته میشود احتمال همراهی
شبهنظامیان کرد با ارتش سوریه برای بازپسگیری
ادلب وجود دارد .در چنین حالتی رویای آنکارا برای
ایجاد یک منطقه حفاظتی در نزدیکی مرز مشترک
با سوریه با چالش جدی روبهرو خواهد شد .افزایش
ق��درت کردهای س��وری نیز برای ترکیه بس��یار
نگرانکننده ارزیابی میشود.

را به چالش کشیده است .میسماری در همین حال
ضمن تاکید بر حض��ور اعضای ارتش ملی لیبی به
رهبری ژنرال هفتر برای مداوا در روس��یه میگوید
اگر شخص پوتین وارد عمل شود میتوان به بهبود
اوضاع در این کشور امیدوار بود .قرار است در دسامبر
 2018انتخاب��ات پارلمانی و ریاس��تجمهوری در
لیبی برگزار ش��ود؛ انتخاباتی ک��ه ارتش ملی لیبی
متول��ی برگزاری آن اس��ت و باید امنی��ت را برای
رایدهن��دگان برق��رار کند .با شکس��ت داعش در

مالزی ،از سیاستهای جنگافروزانه آلسعود در
منطقه انتقاد کرده و یادآور شده بود برای ترویج
اعتدال در جهان اسالم و مبارزه با تروریسم ،تنها
با کشوری میتوان همکاری کرد که خود درگیر
جن��گ و خونریزی نباش��د در حالیکه ریاض از
این ش��رایط برخوردار نیست .همچنین ماهاتیر
محمد از جنگ یمن به عنوان جنگ وحشیگری
علیه ملت یمن یاد کرده است .گفته میشود در
دولت س��ابق نجیب رزاق ،عربستانسعودی نفوذ
گستردهای در این کش��ور پیدا کرد به طوریکه
چندین مسجد و مرکز آموزش مذهبی را در مالزی
و آس��یای جنوب شرقی تاس��یس و پژوهشگران
خود را به این منطقه اعزام کرد .س��عودیها برای
پیروزی مجدد رزاق در انتخابات اخیر حساب باز
کرده و از وی حمایتهای مالی هنگفتی میکردند
تا از ای��ن همپیمان خود به عن��وان ابزاری برای
تاثیرگذاری بر روند تصمیمگیریهای سیاس��ی،
اقتصادی و نظامی مالزی بهرهبرداری کنند .در این
میان نجیب رزاق که پس از انتخابات پارلمانی نهم
مه از نخستوزیری کنار گذاشته شد ،ماه گذشته
به سوءاس��تفاده از قدرت و نق��ض اعتماد متهم
شده اس��ت .نجیب و خانواده او از زمان شکست
ش��وکهکننده در انتخابات پارلمانی بش��دت زیر
ذرهبین قرار گرفتهاند.
سوریه بسیاری از تروریستهای این منطقه در حال
حاضر به کش��ورهای آفریقایی مهاجرت کردهاند و
برخی از آنها نیز به سوی افغانستان رهسپار شدهاند.
میسماری ضمن تاکید بر سفر ژنرال هفتر به روسیه
میگوید مسکو از ارائه سالح و تجهیزات نظامی به
این کش��ور تحت تحریمهای بینالمللی خودداری
میکند .در صورت ورود روس��یه به تحوالت لیبی،
این کشور جبهه جدیدی را در جنگ علیه تروریسم
در ش��مال آفریقا باز خواهد کرد .مناسبات مسکو و
قاهره در ش��مال آفریقا روابط خاصی است و اکنون
روس��یه میتواند با تکیه بر عالقهمندیای که برای
حضور در جنگ علیه تروریسم دارد موقعیت خود را
مستحکمتر از گذشته کند.
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چهارگوشه

دیدار هیأت دولتی بنگالدش
از مناطق بحرانزده میانمار

هیات دولتی بن��گالدش ،داکا را به مقصد
ایالت راخین ترک کردند .ایالت راخین محلی
اس��ت که مس��لمانان میانماری در آن زندگی
میکنند و توس��ط بوداییه��ای افراطی مورد
تعرض قرار گرفت ه است .وزیر خارجه بنگالدش
که در رأس هیاتی به این س��فر رفته است به
خبرنگاران گفت :م��ا میخواهیم گزارشهای
دول��ت میانمار را درباره حمایتهایی که گفته
میش��ود در یک س��ال گذش��ته از این گروه
آس��یبدیده ش��ده اس��ت از نزدیک مشاهده
کنیم .در س��ال  750 ،2015هزار زن و کودک
میانماری تحت فش��ارهای دولت این کشور به
جرم مسلمان بودن مجبور به ترک این کشور و
سفر به بنگالدش شدهاند.

بازشماری آرای عمرانخان در الهور

دادگاه عالی پاکستان میگوید برای بررسی
مج��دد آرای عمرانخ��ان از جریان «اصناف»
پاکس��تان ،قصد دارد آرای ای��ن منطقه را بار
دیگر مورد بازخوانی قرار دهد .گفته میش��ود
عمرانخان فاتح انتخابات پارلمانی پاکس��تان
اس��ت که در حال حاضر  113کرسی از 272
پارلمان این کشور را در اختیار دارد و قرار است
کابینه آینده پاکس��تان به رهبری او تش��کیل
شود .سفیر آمریکا در پاکستان و سفرای دیگر
کش��ورهای خارجی با عمرانخ��ان دیدارهای
مکرری داشتهاند .قاضی مومن رشید میگوید
باید بازشماری آرا در الهور به علت اختالفاتی
که در آرا وجود دارد بار دیگر انجام شود.

آمریکا مقصر اشکال در طراحی
زیردریاییهای انگلیسی

آمریکاییه��ا ک��ه بخشهایی از س��امانه
موشکی زیردریاییهای انگلیسی نسل جدید
را طراح��ی کردهان��د ،در آزمایشه��ای انجام
ش��ده در این طراحی شکست خوردهاند .گفته
میش��ود انگلیس قرار ب��ود از زیردریاییهای
نسل جدید خود رونمایی کند اما با اشکاالتی
که در س��امانه موشکهای بالستیک آن پیش
آمده بعید اس��ت انگلیسیها بتوانند سر زمان
تعیین ش��ده س��فارشهای خ��ود را تحویل
دهند .گفته میشود آمریکا غرامتی را بابت این
اشتباه باید پرداخت کند .همکاریهای نظامی
دریایی آمری��کا و انگلیس به دهه  60میالدی
بازمیگردد و قرار اس��ت  4زیردریایی جدید تا
 2030تحویل داده شود.

آسانژ سفارت اکوادرو را ترک میکند

رئیسجمه��ور اک��وادور اعالم کرد آس��انژ
برای خروج از س��فارت اکوادور در لندن در هر
زمانی که بخواهد آزاد اس��ت اما تنها زمانی که
انگلیس امنیت وی را ضمانت دهد .لنین مورنو،
رئیسجمهور اکوادور اع�لام کرد مقامات این
کشور در حال حاضر در حال مذاکره با وکالی
آس��انژ ،موسس ویکیلیکس برای دستیابی به
یک توافق برای تضمین امنیت وی در راستای
قوانین بینالمللی هستند .وی ادامه داد :اگر ما
به این توافق دست یابیم خوشحال خواهیم شد
که از آس��انژ بخواهیم س��فارت را ترک کرده و
خ��ود را برای تحقیقات حقوقی تس��لیم کند.
پیشتر رئیسجمهور اکوادور اواخر ژوئیه گفته
بود خواهان آن است که مساله آسانژ بدون بروز
مشکالتی برای کشورش حل و فصل شود.

جمهوریخواهان از انتخابات ویژه
کنگره واهمه دارند

انتخابات وی��ژه کنگره در ایالته��ای اوهایو،
میسوری ،میش��یگان ،کانزاس و واشنگتن برای
جمهوریخواهان تعیینکننده اس��ت و نش��ان
میدهد آنها تا چه اندازه قادر خواهند بود نوامبر در
انتخابات میاندورهای کنگره موفق باشند .پیشتر
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا با ارسال پیامی
در صفحه توئیتر خود نوشت :امشب عازم اوهایو
هس��تم تا برای تروی بالدرسون در انتخابات ویژه
کنگره تبلیغ کنم .رأیگیری زودهنگام آغاز شده
اس��ت .تروی در زمینه (مبارزه) با جرم و (حفظ
امنیت) مرزها عملکردی قوی دارد و شیفته ارتش
کشورمان ،نظامیان بازنشسته و متمم دوم قانون
اساسی (حق داشتن و حمل اسلحه) است .رقیب
او نیز بازیچه نانسی پلوسی است.

ترزا میاز جانسون خواست
عذرخواهی کند

ترزا میاز بوریس جانس��ون خواسته است
نسبت به اظهارنظر اخیرش درباره حجاب برقع
مسلمانان عذرخواهی کند اما وزیر سابق خارجه
انگلیس از ح��زب محافظهکار میگوید حاضر
نیست از مواضع خود عقبنشینی کند .جانسون
گفته بود زنانی که برقع بر صورت دارند شبیه
س��ارقان هستند .این مس��اله جامعه مسلمان
انگلی��س را متاثر ک��رده بود .اکن��ون ترزا می
برای حفظ وجهه انگلیس و حزب محافظهکار
خواهان عذرخواهی جانسون است.

