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گزارش
تشکیلفراکسیوناکثریتپارلمانی
در گرو اوضاع بصره است

قوتگرفتن همپیمانی صدر و العامری

وطن امروز

ابومهدی المهندس ،نایب رئیس حشدالشعبی عنوان کرد

کنسولگریآمریکا عاملآشوب بصره
فایلهای صوتی رد پای سعودیها در ناآرامیهای بصره را فاش کرد

گ�روه بینالمل�ل :ناآرامیه��ا در بصره که
ردپای آمریکاییه��ا در آن جهت تحمیل دور
دوم نخستوزیری حیدر العبادی کامال مشهود
است ،مسیر ائتالفهای سیاسی برای تشکیل
دولت را تغیی��ر داده و احتمال دارد العبادی را
از س��کانداری کابینه آتی کنار بزند .بعد از باال
گرفتن وخامت اوضاع بصره و نشست فوقالعاده
پارلمان عراق در روز شنبه که شاهد درگیری
لفظی میان حیدر العبادی و برخی نمایندگان
بود ،به نظر میرس��د مواض��ع ائتالف الفتح به
رهبری ه��ادی العامری ،س��ائرون ،به رهبری
مقت��دا ص��در و جری��ان الحکمه ب��ه رهبری
س��یدعمار الحکیم ،نزدیک شده و همگی به
نوعی مخالفت شدید تمدید دوره نخستوزیری
العبادی است .ائتالفهای الفتح و سائرون بعد از
نشست پارلمان از العبادی خواستند فورا استعفا
کند به این دلیل که جوابهایش درباره بحران
بصره قانعکننده نبود .ائتالف الفتح و س��ائرون
تاکید کردند ،همراستا برای تشکیل دولت آینده
تالش میکنند .جریان الحکمه نیز روز گذشته
اعالم کرد با نخستوزیری مجدد حیدر العبادی
به دلیل شکستش در مدیریت پرونده حوادث
بص��ره مخالف اس��ت .این در حالی اس��ت که
صدر ،العبادی و طرفهای دیگری مثل جریان
الحکمه به رهبری عم��ار حکیم و الوطنیه به
رهبری ایاد عالوی و رهبران سیاسی سنی دیگر
وارد ائتالفی شدند که نام ائتالف نواه (هسته) را
برای تشکیل فراکسیون اکثریت بر آن گذاشتند
اما به س��رعت اوضاع و مواضع تغییر کرد و به
نظر میرسد تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمان
در گرو اتفاقات روزهای آتی است .مقتدا صدر
با بیانیه خود احتمال رویارویی با العبادی بر سر
پست نخستوزیری را به رغم اینکه هر دو در
ائتالف «اصالح و بازسازی» هستند پررنگ کرد.
صدر به شکل غیرمنتظرهای شروط جدیدی را
برای نامزدی در پست نخستوزیری تعیین کرد
ک��ه از جمله آن رقابت بین  3نامزد برای احراز
پست نخس��توزیری بود ،آن هم در حالی که
پیشتر العبادی تنها نامزد این ائتالف بود .صدر
گفته است فراکسیونها باید بر سر نامزدی 3
فرد ملیگرا طبق ضوابط و ش��روط ملی برای
احراز پست نخستوزیری توافق کنند .ائتالف
«اصالح و بازس��ازی» تشکیل ش��ده از سوی
حیدر العبادی ،ایاد عالوی ،مقتدا صدر و عمار
حکیم است .در همین راستا ،منابع نزدیک به
ائتالف النص��ر به رهبری حیدر العبادی اعالم
کردند آنچه در جلسه روز شنبه پارلمان رخ داد
توطئهای برای هدف قرار دادن این ائتالف و دور
کردنش از دولت آتی بود .ائتالف النصر از همان
روز اول میدانست ائتالف با سائرون خیلی دوام
نم��یآورد .العبادی نیز درباره اتفاقات جلس��ه
پارلمان گفت :از این جلس��ه به ش��کل علنی
برای ایجاد شرایط جدید جهت ایجاد ائتالفها
بهرهبرداری شد .وی گفت به درخواست مقتدا
صدر برای بررسی اوضاع بصره در جلسه پارلمان
ش��رکت کرده اس��ت .در همین حال حسین
االسدی ،عضو فراکسیون الفتح در استان ذیقار
گفت پیشرفتی در مذاکرات میان رهبران الفتح
و فراکس��یون سائرون حاصل شده است و طی
روزهای آتی ائتالف میان دو طرف اعالم خواهد
ش��د اما العبادی جزو طرفهایی نیست که در
این ائتالف مشارکت داشته باشد .االسدی گفت
الفتح و سائرون نزد رئیس پارلمان خواهند رفت
تا فراکس��یون اکثریت را اعالم کنند .به گفته
وی ،دلیل عدم مشارکت العبادی در مذاکرات
الفتح و سائرون این است که العبادی همچنان
میخواهد برای بار دوم نخس��توزیر شود .در
این راس��تا قیس الخزعلی ،رهب��ر گردانهای
عصائب اه��ل الحق از وجود قصد و نیتی برای
ائتالف میان الفتح و سائرون خبر داد .وی گفت:
توافق الفتح و س��ائرون به معنای ثبات عراق و
موفقیت دولت است .بیانیه اخیر مقتدا صدر در
زمان مناسب برای حل اوضاع کنونی صادر شد
و با طرح الفتح درباره اجرای شروط مرجعیت
درباره انتخاب نخستوزیر آتی همخوانی دارد.
الخزعلی همچنین بر ل��زوم برکناری العبادی
و محاکم��ه وی به خاطر اوض��اع بصره تأکید
ک��رد .در این میان اظهارات رهب��ران الفتح و
حشدالشعبی علیه العبادی افزایش یافته است
ط��وری که ابومهدی المهن��دس ،نایب رئیس
حشدالشعبی گفت :روابط میان حشد و دولت
عبادی از همان آغاز تشکیل به دلیل تصمیمات
عجوالنه و نس��نجیده عبادی دچار تنش شده
اس��ت .دکتر خالد عبداهلل استاد علوم سیاسی
بغداد نیز در این باره اظهار داشت :آنچه در بصره
اتفاق میافتد به مناقشه سیاسی بین گروههای
رقیب بر سر تشکیل دولت آینده در چارچوب
تشکیل فراکسیون اکثریت راه یافته است.

گ�روه بینالملل :با فروکش ک��ردن ناآرامیها در
بصره و حاکم شدن آرامش در این شهر ،مقامهای
عراقی قانون منع آمد و شد در بصره را لغو کردند.
تصمیم مقامهای عراقی برای لغو محدودیتهای
عب��ور و مرور در بصره پ��س از آن بود که غروب
ش��نبه بدون ناآرامی و اقدامات خرابکارانه عدهای
ناشناس طی روزهای قبل ،سپری شد .فرماندهی
عملیات بصره از روز پنجشنبه به دلیل اغتشاشات
و خرابکاریه��ای عدهای س��ودجو ک��ه به میان
معترض��ان نفوذ کرده بودند ،در این ش��هر قانون
منع آمد و شد اعمال کرده بود .ناآرامیها در شهر
بصره عراق که از اعتراضات به وضعیت نامناسب
خدمات در این ش��هر از سهش��نبه هفته گذشته
آغاز ش��د در روزهای اخیر بش��دت به خش��ونت
کشیده شده بود .این ناآرامیها تاکنون  15کشته
و  190زخمی به جا گذاش��ته اس��ت .تظاهرات
اهالی اس��تان بصره عراق در اعتراض به وضعیت
بد خدماترس��انی اواخر هفته قبل تشدید شد و
افراد ناشناس در واکنش ادعایی به کشته و زخمی
شدن ش��ماری از تظاهراتکنندگان ،ساختمان
اس��تانداری بصره را به آتش کشیدند .در همین
راستا ،ش��ورای استانداری بصره عراق ،طرفهای
مسؤول آتش زدن دفتر احزاب سیاسی و مقرهای
حشدالشعبی در تظاهراتهای روز جمعه پیش در
این استان را معرفی کرد.
احم��د عبدالحس��ین ،عضو این ش��ورا اظهار
داشت :طرفهای شرکتکننده در عملیاتهای
خرابکاران��ه در پوش��ش تظاهراته��ای مردمی،
گروههایی خارج از قانون ،مزدوران سیاسی ،برخی
سفارتخانههای کشورهای خارجی و دستگاههای
اطالعاتی بینالملل��ی ،برخی از بعثیها و عناصر
داع��ش حاض��ر در اس��تان بصره و خ��ارج از آن
هس��تند .وی افزود :آت��ش زدن نهادهای دولتی
و دفتر و مقرهای حزبی و حشدالش��عبی تالشی
برای از بین بردن کش��ور و پیچیده کردن اوضاع
ب��رای دولت محلی بص��ره به منظ��ور افزایش و
تش��دید رنجها و دش��واریهای ش��هروندان این
استان است .آتش زدن این نهادها به منزله دعوت
برای آغاز جنگ داخلی در اس��تان اس��ت و این

خاورمیانه گ�روه بینالمل�ل :احم��د بن
عبدالعزیز ،برادر پادشاه سعودی
با تکذیب آنچه خبرگزاری رس��می سعودی به
نقل از وی منتش��ر کرد ،بار دیگر ملک سلمان
و فرزندش را فاقد صالحیت دانس��ت .چند روز
بعد از انتش��ار فیلم اظهارات جنجالی شاهزاده
بنعبدالعزی��ز ،برادر ناتنی ملک س��لمان علیه
مواضع او و پس��رش محمد بنس��لمان ،خبرها
حاکی از آن است که این عضو خانواده سلطنتی
در فکر تبعید خودخواس��ته و عدم بازگشت به
عربس��تان است .ش��اهزاده احمد بنعبدالعزیز،
عضو ش��ورای عالی خانواده سلطنتی عربستان

اقدامات هیچ ارتباطی با مش��کالت کنونی بصره
ندارد .ش��بکه ماهوارهای العه��د عراق نیز به نقل
از منابع اختصاصی فایلهای صوتی منتشر کرد
که حکایت از آن دارد که س��رویس اس��تخبارات
عربستانس��عودی در حوادث چند روز گذش��ته
استان بصره عراق دست دارد .این شبکه از منابع
ویژه خود به چند فایل صوتی دس��ت یافته است
که نشان میدهد سازمان اطالعات سعودی سعی
در جذب افرادی در بصره داشته است تا در مواقع
خاص و در ماموریتهای مختلف از آنها استفاده
کند .عربستان همچنین با کمک افرادی که جذب
کرده بود عبور و مرور خودروهای امنیتی و پلیس
و وضعیت تأسیسات حیاتی و حساس در مناطق
مختلف اس��تان بص��ره را رصد ک��رده و زیر نظر
داشت ه است .طبق اطالعات این فایلهای صوتی،
اطالعاتی که از بصره جمعآوری میشد در اختیار
یک افسر به نام ابو خالد السعودی قرار میگرفت
که ماموریت بصره به او محول شده بود .این افسر
س��عودی در یکی از فایلها از عناصر جذب شده
میخواهد که از مواضع میدانی و نیروهای امنیتی
عکس و فیلم تهیه کنند .افسر سعودی در مکالمه
خود درباره موقعیت نیروهای عراقی نسبت به پل
«الزبیر» و موقعیت مراکز نیروهای حشدالشعبی

گفتوگو میکند و از جاسوس عراقی میخواهد
که نوع مراکز حشدالش��عبی و آموزشی بودن یا
نبودن آنها و اینکه این مقرها ،اصلی هس��تند یا
فرعی را مش��خص کند .بررسی فایلهای لو رفته
نشان میدهد عربستانسعودی برای کسانی که
ب��ا آنها از داخل عراق هم��کاری میکنند ،پول و
هدای��ای زی��ادی میدهند .بر اس��اس فایلهای
صوتی ،سرویس اطالعات سعودی عالوه بر جنوب
ع��راق ،در غرب ،مرکز و ش��مال این کش��ور هم
ی دارد.
سیستمهای جاسوسی گستردها 

■■هشدار حشدالشعبی به فتنهگران

هی��ات مبارز حشدالش��عبی شنبهش��ب در
بیانی��های اعالم کرد :با کس��انی که میخواهند
بصره را ناآرام و به مقرهای حشدالش��عبی حمله
کنند ،همانطوری برخورد میکنیم که با داعش
کردیم .حشدالشعبی میگوید« :حمله به مراکز
حشد به دستور خارجیها صورت گرفت و توسط
مزدوران در داخل و خارج از بصره انجام ش��د».
در ادامه بیانیه آمده است :به کسانی که از خارج
عراق در این کش��ور فتنه ایجاد میکنند ،هشدار
میدهیم که کنس��ولگری و مراک��ز اطالعاتی و
جاسوس��ی آنها را در عراق هدف قرار میدهیم.
حشدالش��عبی با بیان اینکه توق��ف ناامنیها در

پس از اعالم برائت از جنایات ملک سلمان و پسرش و تکذیب خبر خبرگزاری سعودی

برادر پادشاه سعودی به دنبال خودتبعیدی است

که اکنون در لندن حضور دارد ،مقابل معترضان
به اقدامات عربس��تان در یمن و بحرین ،خود و
خاندان س��عودی را از جنگ یمن مبرا کرد .وی
گفت مس��ؤولیت جنگ یمن ب��ه گردن ملک
س��لمان و ولیعهد عربس��تان اس��ت و خانواده
آلسعود دخالتی در این قضایا ندارد .این اظهارات
از جانب یکی از اعضای خاندان حاکم خطاب به
پادش��اه و ولیعهد عربس��تان است ،کسی که از

تحریک انصاف پاکستان بر مدار پیروزی

«عارف علوی» رئیس جمهوری پاکستان سوگند یاد کرد

 2س��ال قبل به زعم خود و متحدان غربیاش
یک رویکرد جنگطلبانه -اصالحی شتابزده در
پیش گرفته اس��ت .هر چند نسبت به اقدامات
اصالح��ي وي تردي��د ایجاد ش��د ،زماني که با
موارد متعدد بازداشتها و اعدامها همزمان شد.
پایگاه «میدل ایست آی» در خبری اختصاصی
گ��زارش داد که احم��د بنعبدالعزیز بعد از این
اظهارات ،در حال بررسی این موضوع است که به

بص��ره و حمایت از غیرنظامیان وظیفه ش��رعی
اس��ت ،افزود :آمدن ب��ه خیابانها ب��رای حفظ
بصره ،وظیفه ش��رعی و انس��انی و ملی ما است.
حشدالش��عبی افزود :امروز بعد از اینکه بر گروه
تروریس��تی داعش پیروز ش��دیم ،میبینیم که
آنها چگونه با سوءاس��تفاده از اعتراضات جوانان
بصره به ناآرامیها دامن میزنند .از س��وی دیگر،
ابومهدی المهندس ،نایبرئیس حشدالش��عبی
بامداد یکش��نبه در نشس��ت خبری اعالم کرد:
«اطالعات و مستندات کاملی در دست داریم که
نش��ان میدهد سفارت آمریکا و کنسولگری این
کشور عامل ناآرامیهای بصره است» .وی گفت:
به آمریکاییها میگوییم که ما هرگز وارد جنگ
داخلی نخواهیم شد اما طرفی که مقصر است باید
پاسخگو باش��د و طبق اطالعات به دست آمده،
کنسولگری آمریکا مس��ؤول حوادث بصره است.
ابومهدی المهندس تاکید کرد :ما پاسخ آنچه را
در بص��ره رخ داده ،میدهی��م و تحوالت بصره و
خش��ونتهای آن ارتباطی به تظاهراتکنندگان
ندارد .وی افزود :این آمریکاس��ت که  6تا  8هزار
نظامی در عراق دارد ،بنابراین کودتاهای نظامی
با وجود حشدالشعبی اتفاق نمیافتد .المهندس
گفت :دول��ت آمار درس��تی ارائ��ه نمیدهد اما
اطالعاتی که ما در اختیار داریم ،نش��ان میدهد
 6تا  8هزار نیروی نظامی آمریکا در عراق حضور
دارند و آنها حتی چندین فرودگاه اختصاصی در
بغداد و عین االس��د دارند .حسن سالم ،نماینده
فراکس��یون صادقون ،ش��اخه سیاس��ی جنبش
«عصائب اهل الحق» عراق نیز مانند سایر مقامات
مسؤول عراق ،واشنگتن را عامل پشت پرده اصلی
ناآرامیها و خش��ونتهای اخیر در بصره دانست.
وی با اش��اره به شکس��تهای مستمر طرحهای
آمری��کا در عراق که آخرین آنها ،پیروزی ائتالف
الفتح در انتخابات پارلمانی بود ،گفت :واشنگتن
از بیم شکست مجدد طرحش در تشکیل دولتی
وابسته به خود در عراق ،از زبان برت مک گورک،
تهدید کرد که یا دولت مطلوبش باید تش��کیل
ش��ود یا بصره به آتش کش��یده میشود تا عراق
در آتش آن بسوزد.

عربستان سعودی بازنگردد .بنا بر گزارش میدل
ایستآی ،خبر فوق را «یک منبع ارشد نزدیک
به این ش��اهزاده سعودی» در اختیار این رسانه
انگلیسی قرار داده است .با گذشت ساعاتی پس
از انتش��ار ویدئوی اظهارات برادر شاه سعودی،
خبرگزاری رسمی عربستان در گزارشی مدعی
انتشار بیانیهای توسط احمد بنعبدالعزیز شد.
به ادعای این رسانه سعودی ،احمد بنعبدالعزیز
گفت که تفسیر اظهارات او درباره انتقاد از پادشاه
عربس��تان ،تفسیری نادرس��ت است .احمد بن
عبدالعزیز این خبر خبرگزاری دولتی سعودی را
تکذیب کرده است.

اعالم نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در پرجمعیتترین کشور اسکاندیناوی

پیروزی نژادپرستان در انتخابات سوئد
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 19کشته در تازهترین جنایت
سعودیها در الحدیده

جنگندههای ائتالف عربی حمالت فشردهای
را علیه اس��تان اس��تراتژیک الحدیده یمن انجام
میدهند .شبکه المسیره گزارش داد روز یکشنبه
جنگندههای ائت�لاف عربی در یمن  ۴۰حمله را
به منطقهای در استان الحدیده انجام دادند که به
زخمی شدن  ۱۹تن منجر شد .همچنین ائتالف
عربی  3حمله را به منطقه الجبانه و  ۱۰حمله را
به جبلالملح در شمال الحدیده انجام داد .این در
حالی است که جنگ در یمن و حمالت عربستان
به این کشور همچنان ادامه دارد و یمن با بحران
انسانی فاجعهباری روبهرو است.

حفتر الجزایر را تهدید کرد

به دنبال ورود نیروهای نظامی الجزایر به لیبی،
فرمانده نیروهای موس��وم به «ارتش ملی لیبی»
این کش��ور را به جنگ تهدید کرد .خلیفه حفتر
گفت ،الجزایر از اوضاع امنیتی لیبی سوءاستفاده
میکن��د و نیروهای ارتش این کش��ور به خاک
لیبی وارد ش��دهاند .او الجزایر را به جنگ تهدید
ک��رد .از زمان آغاز بحران لیبی ،الجزایر برای حل
آن تالشهایی انجام داده است و هیاتهای همه
طرفهای درگیر لیبی را برای مذاکره با یکدیگر به
حضور پذیرفته اما تالشهای الجزایر همانند تالش
کشورهای دیگر در دستیابی به راهحل مورد توافق
همه طرفها تاکنون ناموفق بوده و اظهارات حفتر
میتواند به چالشی برای تالشهای میانجیگرانه
الجزایر تبدیل شود.

نگرانیصهیونیستها
از توانمندی سیدحسن

عام��وس هارئی��ل ،تحلیلگ��ر ارش��د رژی��م
صهیونیس��تی در روزنامه صهیونیستی هاآرتص
تحت عنوان «تبلیغات نصراهلل» به اظهارات اخیر
دبیرکل حزباهلل در س��الروز آزادسازی ارتفاعات
لبنان اش��اره کرد ک��ه از تزل��زل روانی نظامیان
صهیونیس��ت پرده برداش��ت .هارئی��ل به میزان
تأثیرپذیری تلآویو از سخنرانی مشهور سیدحسن
نصراهلل در «بنت جبیل» در سال  2000مشهور
به خانه عنکبوت اشاره و اظهار کرد این سخنرانی،
ناتوانی و ش��رایط دش��وار صهیونیستها را فاش
کرد که نیروهای مقاومت میتوانند اسرائیل را به
عقبنشینی بیشتر وادار کنند .با وجود گذشت 18
سال از س��خن مشهور دبیرکل جنبش حزباهلل
لبنان مبنی بر اینکه «اس��رائیل از النه عنکبوت
سس��تتر اس��ت» اما تاثی��رات و پیامدهای آن
همچن��ان ذهن مقامات صهیونیس��ت را به خود
مشغول کرده است.

بوریس جانسون
طرح میرا کمربند انفجاری خواند

بوریس جانسون ،وزیر خارجه پیشین انگلیس
که چندی پیش نیز انتقادهای شدیدی را از دولت
ت��رزا میو طرح وی برای خروج از اروپا داش��ت،
ی برای
روز گذش��ته گفت :اگ��ر اقدامات ت��رزا م 
خروج از اتحادیه اروپایی را اجرایی کنیم دس��ت
به خودکش��ی زدهایم .طرح میموسوم به چارکز
عم�لا حزب محافظهکار انگلی��س را به  2بخش
مخالفان و موافقان بریگزیت تقسیم کرده است.
جانس��ون از دولت ترزا میجدا ش��ده است ،چرا
که به گفته او ایده نخستوزیر برای همکاریهای
نزدی��ک تجاری با اتحادی��ه اروپایی غلط و مانند
بستن کمربند انفجاری است.

سقوط مشکوک هواپیمای مسافری
در سودان

شبهقاره گروه بینالمل�ل :عارف علوی به
عنوان سیزدهمین رئیسجمهور
پاکستان سوگند یاد کرد .گفته میشود علوی از
افراد نزدیک به عمرانخان ،نخستوزیر پاکستان
است که میتواند وزن جریات تحریک انصاف را در
مقابل دیگر رقبای داخلی باال ببرد .عارف علوی 69
ساله از مهرههای کلیدی سیاسی پاکستان به شمار
میرود و حضور او در قدرت نوید روزهای پرکاری
را در این کشور میدهد .پاکستان در حال حاضر با
چالشهای اقتصادی قابل توجهی رو به رو است و
عمرانخان وعده صد روزهای را برای حل بخشی
از چالشها داده است .عمرانخان همچنین قصد
دارد در نخستین س��فر خارجیاش به جمهوری
اس�لامی ایران سفر کند .پاکس��تان بارها پس از
پیروزی عمرانخان گفته اس��ت حاضر به حضور
نظامی در هیچ ائتالف عربی نیس��ت .پیش از این
سعودیها امیدوار بودند بتوانند از نقش پاکستان
و ارتش این کشور در تجاوز به یمن استفاده کنند
که عمال این مساله رخ نداد .از سوی دیگر پاکستان
اصالحات اقتصادی را آغاز کرده است که بر اساس
آن تقویت ارز ملی و کاهش استفاده از دالر آمریکا
در تب��ادالت بینالمللی برای این کش��ور یکی از
اولویتهای اقتصادی عنوان شده است .یک کمیته
مشورتی اقتصادی نیز در پاکستان به ریاست وزیر
اقتصاد این کش��ور که یک ماه است به این مقام

برگزیده شده تشکیل شده است که برنامهای برای
تحول اقتصادی دارد .برخی میگویند ایجاد قواعد
جدید برای واردات خودروهای لوکس ،تلفنهای
هوشمند و حتی پنیر خارجی میتواند بخشی از
طرح اقتصادی دولت باش��د .بر اساس گزارشها
عارف عل��وی ،نامزد مورد حمایت تحریک انصاف
با کس��ب  212رأی توانس��ته است از رقبای خود
پیش��ی گرفت��ه و بر کرس��ی ریاس��تجمهوری
تکی��ه بزند .همچنی��ن «فضل الرحم��ن» نامزد
مورد حمایت حزب ن��واز و برخی دیگر از احزاب
اپوزیس��یون  131رأی را به خ��ود اختصاص داد.
«اعتزاز احسن» نامزد حزب مردم نیز با کسب 81
رأی در جایگاه بعدی قرار گرفت .گفتنی اس��ت،
بروز اختالف میان احزاب اپوزیس��یون کار را برای
حزب تحریک انصاف آس��انتر و ع��ارف علوی را
به کرسی ریاستجمهوری نزدیکتر کرد .این در
حالی است که عارف علوی با پیشبینی پیروزی
خود در انتخابات ریاستجمهوری اعالم کرده بود:
«من رئیسجمهور ساکت و ضعیفی نخواهم بود».
وی سیزدهمین رئیسجمهور تاریخ پاکستان است
و میتواند از موقعیت مناسبی که تحریک انصاف
برای او بهوجود آورده برای پیشرفت کشور استفاده
کند .طبق قانون اساس��ی پاکستان رئیسجمهور
باالترین پست سیاسی بهحساب میآید و حداکثر
 5سال بر مسند امور قرار خواهد داشت.

گ�روه بینالمل�ل :انتخاب��ات
اروپا
پارلمان��ی س��وئد در حالی روز
گذشته برگزار شد که جریان راستگرا به رهبری
«جیمی اکسون» از تمام رقبای خود پیش افتاده
اس��ت .نتایج اولی��ه این انتخاب��ات همانطور که
پیشبینی میش��د با از دس��ت دادن کرسیها
توسط گروههای چپ میانه و سوسیالیستهای
مرکزی که بیش از صد سال است بر سوئد حاکم
هس��تند همراه شد .مس��اله اصلی که شکست
ای��ن گروهه��ای سیاس��ی را در س��وئد رقم زد
بحرانی اس��ت که مهاجران در این کشور ایجاده
کردهاند .در س��ال  2015و در اوج جنگ سوریه
 160هزار مهاجر س��وری به س��وئد وارد شدند
که این مس��اله خش��م عموم��ی و نگرانیهای
بسیاری را در این کشور ایجاد کرده است .نباید
از نظر دور داش��ت که بحران امنیتی در س��وئد
بهواس��طه درگیریهای طبقاتی و ش��کافهای
اجتماعی ناش��ی از سیاس��تهای درهای باز به
سوی مهاجران طی س��الهای گذشته تشدید
شده است .جنگهای خاورمیانه در دهه 1980
و پ��س از آن در دههه��ای  90و اولی��ن ق��رن
بیس��تویکم ،همواره یکی از چالشبرانگیزترین
مس��ائل اجتماعی را در سوئد ایجاد کرده است.
در حال حاضر بس��ته ش��دن مرزه��ای زمینی
جنوبی س��وئد که از دانمارک مهاجران را پذیرا

بود از جمله مواردی اس��ت که حزب میانهروی
چپ برای رساندن پیام خود به رایدهندگان از
آن بهرهمند ش��د اما جریان سبزها که در دولت
گذش��ته س��وئد یکی از پایههای تشکیل قدرت
بود دیگر قادر نیس��ت نقش فعال��ی را ایفا کند.
به گفته کارشناس��ان ،تغییرات قدرت در سوئد
یکی از مهمترین چرخشهای سیاس��ی داخلی
در این کش��ور در یک قرن گذش��ته اس��ت ،به
طوری که میتواند جهتگیریهای سیاسی در
اتخاذ سیاس��تهای کالن را تغییر دهد .جریان
راس��تگرای افراطی که بر پایه عقاید نئونازیها
پایهگذاری شده اس��ت ،میتواند مسیر پیروزی
دیگر گروههای راس��تگرا در اروپا را هموار کند.
در حال حاض��ر «مارین لوپن» در فرانس��ه نیز
ق��ادر خواهد بود ق��درت را از جریانهای میانه
برباید .اگر در س��وئد دولت ضد اتحادیه اروپایی
تشکیل شود و سوئدیها به قوانین اروپای متحد
ب��رای مهاجرت پایبند نباش��ند بخش مهمی از
پناهجویان مجبورند به کشورهای خود بازگردند.
طرحی که در حال حاضر در س��وئد ،دانمارک و
آلمان اجرایی میشود «شغل آسان» است که به
پناهجویان مشاغل ساده و اطالعات سطح پایین
آموزش داده خواهد ش��د تا بتوانند گذران عمر
کنند .پناهجویانی ک��ه نتوانند از پس این مهم
برآیند مجبور خواهند شد کشور را ترک کنند.

هواپیمای مس��افری که در جنوب س��ودان
در ح��ال پرواز ب��ود در نزدیک��ی رودخانهای در
شهر یورال س��قوط کرده است .نیروهای محلی
میگوین��د ای��ن هواپیما ک��ه به ص��ورت چارتر
مس��افرگیری کرده بود حامل اتباع خارجی بوده
است که هویت آنها هنوز مشخص نیست .سقوط
مش��کوک این هواپیما در حالی است که سودان
به جوالنگاه سرویسهای امنیتی خارجی از جمله
س��رویس امنیتی رژیم صهیونیستی مبدل شده
است .پیشبینی میشود این سقوط از آن جهت
حائز اهمیت باشد که هیچ منبع رسمی از هویت
مسافران پرده بر نداشته است .تمام سرنشینان این
هواپیما از جمله  17مس��افر آن بر اثر این سقوط
کشته شدهاند.

پیام تبریک پوتین به اون

والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روس��یه به
مناسبت هفتادمین سالگرد تشکیل کره شمالی در
پیامی تلگرافی که خبرگزاری رسمی کرهشمالی
آن را منتش��ر کرد به رهبر و مردم کرهش��مالی
تبریک گفت .پوتین در این پیام ضمن اش��اره به
روابط تاریخی  2کشور ،ابراز امیدواری کرده آینده
مناسبات طرفین مثبت و به رشد باشد .کرهشمالی
در همین حال میزبان رئیس سنای روسیه است
و والینتا ماتوینکو نامه رسمی پوتین به کیم جون
اون را به وی تحویل داد .کرهش��مالی روز گذشته
یکشنبه هفتادمین سالگرد تاسیس خود را بدون
موشکهای قارهپیما جشن گرفت.

