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مالی: س��خنگوی رسمی ریاس��ت جمهوری مالی 
اع��ام کرد که براس��اس نتای��ج اولیه ش��مارش آراء 
»ابراهیم ابوبکر کیتا« رئیس جمهور فعلی این کش��ور، 
پیش��تاز انتخابات ریاس��ت  جمهوری اس��ت. »مامادو 
کمارا« گف��ت که نتایج اولیه ش��مارش آراء حاکی از 
پیش��تازی ابراهیم ابوبکر با فاصل��ه زیاد از رقیب خود 
است. در همین ارتباط، هیأت ناظر وابسته به اتحادیه 
اروپا از دولت مالی خواس��ت تا ب��ه منظور رفع تردید 
کاندیداه��ای انتخابات، فهرس��ت مناطق��ی که امکان 

رأی گیری در آن وجود ندارد، منتشر کند.

اردن: برخ��ی منابع دولت��ی اردن گزارش دادند 
که ش��رکت های اردنی از احی��ای دفاتر خود به عنوان 
مقدم��ه بازگش��ایی گ��ذرگاه »نصیب« واق��ع در مرز 
س��وریه را آغاز می کنن��د. برخی مناب��ع دولتی اردن 
اعام کردند که شرکت های اردنی کار احیای گذرگاه 
نصیب در مرز س��وریه را از دیروز آغاز کردند و تعداد 
این ش��رکت ها نیز حدود ۱۷۲ شرکت ویژه ترخیص و 
حمل و نقل کاالس��ت که پیش از آغاز بحران سوریه در 

سال ۲۰۱۱ فعال بودند.

س�وریه: ارتش س��وریه امنیت کامل مرزهای با 
منطقه جوالن اش��غالی از مرزهای لبن��ان تا مرزهای 
اردن را تامین کرد و این مهم پس از آن محقق ش��د 
که نیروهای س��وری توانستند دو روس��تای اصعره و 
معریه را از گروه تروریس��تی داعش پاکس��ازی و ازاد 
کنند. ارتش س��وریه ش��هرک راهبردی الش��جره در 
منطق��ه حوض الیرموک در حومه ش��مال غربی درعا 
را پس از ازاد س��ازی روستای عابدین به تصرف خود 
درآورد. عاوه بر آن عملیات صلح و آش��تی در حومه 

مناطق درعا و القنیطره ادامه دارد. 

ذرهبین

رویکرد هند به روابط جدید با پاکستان 
»نارندرا مودی« نخس��ت وزیر هند در گفت و گوی تلفنی با عمران خان رهبر 
ح��زب تحریک انصاف ضمن تبریک به مناس��بت پی��روزی وی در انتخابات از 

پیشنهاد خان درباره حل اختافات با دهلی نو استقبال کرد. 
وی افزود: هند حاضر اس��ت دور جدید روابط با پاکس��تان را آغاز و درباره 

مسائل مختلف با این کشور به توافق برسد.
عمران خ��ان نیز بر حل اختافات دو کش��ور از طریق مذاک��ره تأکید کرد. خان 
اظهار داش��ت: جنگ راه حل هیچ مش��کلی نیست و دو کشور باید برای برقراری امنیت، 
خاتمه فقر و افزایش خدمات به مردم با یکدیگر همکاری کنند. »محبوبه مفتی« سروزیر 
س��ابق کش��میر تحت کنترل هند از »نارندرا مودی« نخست وزیر این کشور درخواست 
کرد پیشنهاد عمران خان برای حل اختافات مرزی را بپذیرد. وی افزود: دولت هند باید 

پیشنهاد دوستی از جانب عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف را بپذیرد.

شبه قاره 
حربه کیسینجر علیه چین

هنری کیسینجر، وزیر خارجه اسبق آمریکا و تحلیل گر و استراتژیست ارشد، 
اواخ��ر ۲۰۱6 و اوایل ۲۰۱۷ از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خواس��ت به 
منظور مقابله با قدرت و نفوذ روزافزون چین، روابطش با روسیه را تقویت کند. 

کیس��ینجر طی دو سال گذش��ته در فرصت های مختلف از رویکرد »کمتر 
تقابلی و بیش��تر سیاسی« دونالد ترامپ نسبت به مسکو تمجید و بر نقش روسیه 

در سیاست بین المللی تأکید کرده است.
برخی از ناظران سیاس��ی بر این امر تاکید دارند که طرح کنونی آمریکا برای ایجاد 
اختاف بین مس��کو و پکن که گفته می ش��ود طراح آن »هنری کیسینجر« است بسیار 
ش��بیه به برنامه کان واش��نگتن در دهه ۱9۷۰ برای ایجاد ش��کاف بین روسیه و چین 
اس��ت. با این حال بسیاری از ناظران اعتقاد دارند راهبرد کنونی آمریکا در قبال چین و 

روسیه دچار نقص ها و کاستی های ویژه است که به راحتی عملی نخواهد شد.

چالش 
  درخواست برای نامزدی بوتفلیقه 

دو حزب جبهه آزادیبهش ملی و مجمع ملی دمکراتیک )بزرگترین ودومین 
حزب بزرگ الجزایر( خواستار نامزدی »عبدالعزیز بوتفلیقه« در انتخابات ریاست 

جمهوری آینده این کشور شدند.
جبه��ه آزادیبخ��ش ملی الجزایر که ۱64 کرس��ی از مجموع 46۲ کرس��ی 
مجلس نمایندگان این کشور را در اختیار دارد ، پیش از این نیز بارها بر ضرورت 

حمایت از نامزدی بوتفلیقه تاکید کرده بود. 
»جمال ولد عباس« دبیر کل این حزب در پاسخ به این سوال که اگر بوتفلیقه حاضر 
به نامزدی در انتخابات ریاس��ت جمهوری نش��ود، آیا این حزب فرد دیگری برای نامزد 
کردن مدنظر دارد گفته بود که حرف زدن در این باره هم درست نیست »احمد اویحیی 
« نخست وزیر و رئیس حزب مجمع ملی دمکراتیک که 9۷ کرسی در مجلس در اختیار 

دارد نیز گفت، ما امیدواریم بوتفلیقه به درخواست ما پاسخ مثبت داده و نامزد شود.

سرخط 

راه عمران خان 
علی تتماج

 س��رانجام پس از ماه ه��ا مبارزه انتخابات��ی عمران خان،  
کاپیتان س��ال های دور تیم کریکت پاکستان پس از ۲۲ سال 
تاش سیاسی موفق شد با کسب نزدیک به ۱۷ میلیون رای، 
پیروز انتخاب��ات لقب بگیرد تا برای »پاکس��تان جدید« گام 

بردارد. 
اگر چه برخی مقامات این کش��ور طی سال های گذشته 
تاش داش��تند تا با ورود به گروه ه��ا و نهادهای منطقه ای از 
جمله سازمان همکاری شانگهای وارد عرصه های جدید شوند 

اما هنوز این امکان به طور رسمی برایش میسر نشده است. از 
طرفی عربستان سعودی به این واسطه که پاکستان در دوران 
نظام دوقطبی در ردیف کشورهای غربگرا و متحد امریکا قرار 
داش��ت و به همین منظور می توانس��ت از تاثیرگذاری نسبی 
برخوردار باشد اما طی این سال های اخیر با مشکاتی مواجه 
شده،  سعی داشته تا با جذب اسام آباد آن را وارد ائتاف خود 
کرده تا هم نیازهای روانی پاکس��تان را در سطوح سیاسی و 
اجتماعی برای بازیگری منطقه ای و فرامنطقه ای فراهم کند و 
هم اینکه از آن به عنوان متحدی تاثیرگذار در مرزهای دورتر 
از خاورمیانه بهره برده و عمق و گس��تره ائتاف اس��می خود 
را افزایش دهد. با توجه به اینکه پاکس��تان همچون ترکیه به 
لحاظ دارا بودن نفوذ و قدرت نظامی ارتش، پرس��ابقه اس��ت،  
این موضوع می تواند نیازهای نظامی عربستان را تامین کند. 
دیده می شود که تیم ها و حزب های سنتی و شناخته شده 

پاکستان در انتخابات از سوی مردم با استقبال کمتری مواجه 
شده و نیرویی جدید به رگ های سیاست پاکستان وارد شده 
است. نیرویی که موجب نگرانی کشورهای محافظه کار عرب 
و نزدیک به رژیم صهیونیستی شده که بارزترین آن عربستان 
س��عودی اس��ت. در عرصه منطقه ای و در نگاه خاورمیانه ای، 
بزرگترین بازنده انتخابات پاکستان،  سعودی ها هستند زیرا با 
نخس��ت وزیری عمران خان، رویه سیاسی اسام آباد نسبت به 
گذش��ته کاما با تغییر مواجه می شود. این در حالی است که 
همزمان عربستان سعودی با تاکید محمد بن سلمان که کاما 
مورد حمایت واشنگتن است، سعی دارد در ائتاف با اسراییل 
و ات��کا به امریکا از طریق ایجاد نات��وی عربی،  فاز جدیدی از 

نظامی گری و عملکرد امنیتی را به نمایش بگذارد. 
عربس��تان طی س��ال های گذش��ته با هزینه های فراوان، 
جدای از تزریق دالرهای نفتی به الیه های مختلف سیاس��ی 

و اجتماعی پاکس��تان که همین مسئله فس��اد مالی مقامات 
سنتی اس��ام آباد از جمله حزب مس��لم لیگ شده، توانسته 
است مناس��بات اقتصادی خود را با این کشور افزایش داده و 
به بیش از پنج میلیارد دالر در س��ال برساند. این مسئله بعد 
از این و با ورود عمران خان به جایگاه اول سیاس��ی پاکستان، 
تغیی��ر خواهد کرد. بنابراین یکی از سیاس��ت های عربس��تان 
س��عودی در پاکس��تان چگونگی نفوذ در تیم جدید سیاسی 
اس��ت که در صورت موفق نشدن که احتمال آن بسیار زیاد و 
حتی می توان گفت حتمی است،  فشار اقتصادی به اسام آباد 
اس��ت. بخصوص که در این مسیر امریکا و رژیم صهیونیستی 
نیز با آن همراه هس��تند. زیرا برای این ائتاف مهم نیست که 
در دیگر کش��ورها چه کسانی از طریق انتخابات و دموکراسی 
به جابجایی قدرت می رسند، بلکه مهم این است که تیمی که 

وارد عرصه سیاسی شده، چقدر با آنها در تعامل است. 

یادداشت

به گ�����زارش خبرنگار سیاست روز مجم����ع

در مجمع عمومی سالیانه 1230 ریال سود تقسیم شد

تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا در سال 1396

ویژه گروه فرادید  جنایت��ی دیگ��ر در حال رقم گ�زارش 
خ��وردن اس��ت و نهاده��ای مدهی حقوق بش��ر 
همچنان راه س��کوت در پی��ش گرفته اند چنانکه 
سازمان پزش��کان بدون مرز در همایشی در لبنان 
اع��ام کرد،  تیم پزش��کی مس��تقر این س��ازمان 
در غ��زه با م��واردی روبه رو ش��ده ک��ه گلوله های 
ارتش اس��رائیل، استخوان مش��ارکت کنندگان در 

"راهپیمایی بازگشت" را پودر کرده است.
همایش س��ازمان پزش��کان بدون مرز درباره 

اوضاع انس��انی و پزش��کی غزه در بی��روت پس از 
گذشت چهار ماه از آغاز راهپیمایی بازگشت برگزار 
شد. در این همایش در بخشی تحت عنوان "جایی 
که استخوان پودر می شود"، صحنه های مربوط به 

این مساله در غزه به نمایش گذاشته شد.
جیهان بسیس��و، مدیر اجرایی منطقه ای دفتر 
پزش��کان بدون مرز در لبنان گفت: عنوان "جایی 
که استخوان پودر می شود" شعار دقیقی است که 
جراح معالج زخمی های فلس��طینی در هفته های 
نخس��تین راهپیمایی بازگش��ت آن را مطرح کرد. 

طبق اعام وزارت بهداش��ت فلسطین، از آغاز این 
راهپیمایی ارتش اشغالگر بیش از ۱۵۰ فلسطینی 
در غزه را ش��هید و بیش از ۱۵ ه��زار تن دیگر را 

زخمی کرده است.
در ای��ن همای��ش بسیس��و در س��خنرانی خود 
گفت: تع��داد زخمی هایی که طی دو ماه پس از آغاز 
راهپیمایی بازگشت توسط این سازمان درمان شده اند، 
بیش از زخمی هایی هس��تند که در جنگ اس��رائیل 
علیه غزه در س��ال ۲۰۱4 درمان شدند، در آن زمان 
تع��داد زخمی ها ۱۷۰۰ تن بود. وی گفت: مطب های 

این س��ازمان در فلسطین با تعداد زیادی از زخمی ها 
مواجه شده و تیم پزشکی این سازمان مواردی را دیده 

که در آن استخوان کاما پودر شده است.
س��ازمان پزش��کان ب��دون م��رز می گوید: در 
بسیاری از مواردی که به تیم پزشکی این سازمان 
در غزه مراجعه ش��ده، گلوله های ارتش اس��رائیل 
به اس��تخوان آنها اصابت کرده و شکس��تگی های 
متعددی را برجای گذاشته است و این بدین معنی 
است که استخوان کاما از بین رفته است. بسیسو 
در ادام��ه گف��ت: تع��دادی از زخمی هایی که این 

س��ازمان به درمان آنها می پردازد کودکان زیر ۱۸ 
سال هستند. وی تاکید کرد: محاصره بیش از ۱۲ 
س��اله غزه توسط اسرائیل موجب شده این منطقه 
به بزرگترین زندان تبدیل ش��ود. این مقام مسؤول 
ادام��ه داد: عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاس��ی، 
اوضاع پزشکی و انس��انی غزه را تحت الشعاع قرار 
داده و بیمارستان ها با قطعی دائم برق، کمبود آب 
شرب و تجهیزات اساس��ی پزشکی مواجه هستند 
و همه این مش��کات توان تیم های پزش��کی این 

سازمان را کم کرده است.

در سایه سکوت مدعیان حقوق بشر غربی

گلوله های اسرائيل استخوان های فلسطينی ها را پودر می کند


