ايران و جهان
٭ دكت��ر روحاني :از حق خود براي صادرات نفت
نميگذريم
٭ جهانگيري معاون اول رئيسجمهوري :سياست
ارزي كشور بازنگري ميشود
٭ رئي��س قوه قضاييه :اتهام برخي اخاللگران بازار
ارز افساد في االرض است
٭ بان��ك مرك��زي :تحوالت بازار ارز ،تناس��بي با
واقعيات اقتصادي كشور ندارد
٭ نعمت زاده وزير سابق صنعت ،معدن و تجارت:
تخلف در واردات خودرو همچنان ادامه دارد
٭ سازمان حمايت از مصرف كننده :وجود كاال در
انبارهاي اعالم نشده ،احتكار محسوب ميشود
٭ نيروهاي يمني  3استان عربستان را موشكباران
كردند
٭ بادستور رئيسجمهوري،سوءاستفادهكنندگان
از ارز دولتي در فهرست سياه قرار ميگيرند
٭ ظريف وزير امور خارجه :بايد از فرصت شكاف
آمريكا و اروپا استفاده كنيم
٭ ش��وراي ش��هر تهران طرح آبرساني اضطراري
پايتخت را تصويب كرد
٭ كردهاي سوريه :دوشادوش ارتش ،آماده جنگ
با تروريستها هستيم
٭ تركيه :يكپارچگي و تماميت ارضي س��وريه بايد
حفظ شود
٭ وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري تاسيس شد
٭ وزارت صنع��ت :متقاضيان ارز رس��مي دوباره
ارزيابي ميشوند
٭ رياضيدان ايراني برنده جايزه فيلدز شد
٭ چي��ن و هند براي قط��ع واردات نفت از ايران با
آمريكا مخالفت كردند
٭ معاون وزير نفت :مشكلي در تامين بنزين كشور
وجود ندارد
٭ اح��داث صنايع فوالد و پتروش��يمي در مناطق
غيرساحلي ممنوع شد
٭ چين در واكنش به جنگ تجاري ترامپ ،خريد
نفت از آمريكا را متوقف كرد
٭ سازمان ملل :كره شمالي برنامه اتمي و موشكي
خود را متوقف نكرده است
٭ تركيه  2وزير آمريكا را تحريم كرد
٭ پكن :طعم تلخ جنگ تجاري با چين را به آمريكا
ميچشانيم
٭ آمري��كا با پرداخت وام صندوق بينالمللي پول
به دولت جديد پاكستان مخالفت كرد
٭ ارتش افغانس��تان :س��ركرده داع��ش با 151
جنگجو تسليم نيروهاي دولتي شد
٭ برنامه جهاني غذا 18 :ميليون يمني در معرض
قحطي اند
٭ سيسي :قس��م ميخورم ارتش عليه ׳׳مرسي׳׳
كودتا نكرد
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از جهان سياست

رضا كيان

از قهرمانی کریکت تا نخست وزیری
زمانی که او یک کریکت باز پر سر و صدا بود و تیم
ملی پاکستان در حال رقابت ،طرفداران میگفتند:
׳׳چه کس��ی میتواند پاکستان را نجات دهد؟ این
عم��ران خان اس��ت! عمران خان!׳׳׳׳عم��ر واریاچ׳׳
تحلیلگر سیاس��ی پاکس��تان و روزنامه نگار سابق
میگوید :׳׳و اکنون این شعار در تجمعهای سیاسی
او ادامه مییابد.׳׳برای حامیان او ،خان مردی است

دنیای سیاسی پاکستان
او دارای یک زندگینامه خاص اس��ت .یک اسطوره
ورزشی که یک سلبریتی در انگلیس بود و با یکی از
ثروتمندترینه��ا در جامعه انگلیس ازدواج و وجهه
عمومیاش تغییر کرد .او به چهرهای خیرخواه تبدیل
و در میان مردم محبوب شد و این محبوبیتش حتی
پس از ورودش به سیاس��ت نيز ادامه یافت.اکنون
ب��ه نظر میرس��د که قرار اس��ت رهب��ری یکی از
پرجمعیت ترین کش��ورهای مسلمان جهان را که
ب��ا چالش��های فراوانی در داخل و خارج از کش��ور
روبروس��ت ،برعهده بگیرد .پاکس��تان یک کشور
دارنده س�لاح هستهای اس��ت که با همسایگانش
افغانس��تان و هند روابط صميمان��هاي ندارد .این
کش��ور با بحران بدهی ،افزایش دمای هوا و کاهش
منابع آب روبروست .در همین حال ،ستیزه جویان
همچنان این کشور را ویران میکنند.
از نظر برخی تحلیلگران ،خان به شکل مشابهی مانند
سایر پوپولیستهای محافظه کار در سالهای اخیر از
محبوبیت تازهای برخوردار ش��ده است .در مورد
خان ،این پوپولیس��م به س��مت اسالمگرایی جهت
پیدا کرده اس��ت .او قول داده است که پاکستان را
یک دولت رفاه اسالمی کند.واریاچ گفت:
׳׳عمران خان خ��ودش میگوید یکی از افرادی که
میخواه��د از او تقلید کند ،׳׳رجب طیب اردوغان׳׳
رئیس جمهور ترکیه اس��ت که به طور فزاینده ای
قدرت را در دس��ت گرفته اس��ت .حت��ی در میان
حامیان او ،برخی نگران این قیاس هستند.׳׳
خ��ان قب��ل از اع�لام رس��می نتای��ج انتخابات به
پاکس��تانیها وعده داد که کشور را به گونه ای اداره
کن��د که هرگز قبلًا اداره نش��ده .او ق��ول داد که با
فس��اد مبارزه کند و فقر را کاهش دهد .در سیاست
خارجی ،او خواستار برقراری صلح با هند بوده ،چین
را به عنوان نزدیکترین متحد پاکس��تان س��تایش
کرده؛ و از آمریکا با این اس��تدالل انتقاد می کند که
پاکستان از جانب واش��نگتن جنگیده است.وی در
سخنرانی در اس�لام آباد در روز پنجشنبه گذشته
گفت :׳׳آمریکا به پاکس��تان کمک کرد تا در جنگی
که متعلق به این کش��ور بود ،نبرد کند .این مسأله
آس��یب زیادی به پاکس��تان میزند .م��ا خواهان
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که پاکس��تان را به پیروزی در جام جهانی کریکت
در س��ال  1992هدای��ت ک��رد ،و اکن��ون برنده
انتخابات شده است. روز جمعه گذشته ،کمیسیون
انتخابات پاکس��تان اعالم کرد ح��زب خان یعنی
تحریک انصاف ،بیش��ترین کرس��یها را در مجمع
ملی به دس��ت آورده ،و راه را ب��رای خان به عنوان
نخست وزیر بعدی این کشور هموار کرده است.

روابطی با آمریکا هستیم که دو طرف سود ببرند.׳׳
با این حال هنوز معلوم نیس��ت که خان بر سیاست
آمری��کا در قب��ال آمری��کا ،هند و افغانس��تان ،که
مدتهاس��ت در اختیار ارتش ق��رار دارد ،تا چه حد
کنترل خواهد داش��ت.حزب خان توانس��ت 116
کرس��ی از  272کرس��ی پارلمان را به دست آورد.
علیرغ��م پیروزی چش��مگیر او ،ادعاهایی در مورد
تقل��ب در انتخابات بر این موفقیتش س��ایه افکنده
است .׳׳نواز ش��ریف׳׳ نخست وزیر سابق پاکستان
و رهبر حزب حاکم س��ابق ،ادعا میکند که شماری
از پروندههای فساد علیه وی و خانوادهاش برای از
بین بردن آینده سیاسی آنها مطرح شده است.این
پروندهها از گزارش پاناما در س��ال  2016درآمده
که نش��ان میدهن��د فرزندان ش��ریف چگونه به
شرکتهایی متصل هستند که مالک آپارتمانهایی در
د.بعد از این افشاگری ها ،خان با صدایی
لندن هستن 
بلند خواس��تار تحقیق دادگاه در این خصوص شد.
دادگاهها درنهایت در س��ال  2017شریف را خلع
کردند .ش��ریف از حضور در ادارات دولتی هم منع
ش��د و س��پس ،هفتههای قبل از انتخابات به دلیل
مالکیت آپارتمانها به حبس محکوم شد.
در دوره تبلیغ��ات انتخابات��ی ،رهبران دیگر حزب
شریف هم تحت قوانین ضد تروریسم تحت تعقیب
قضای��ی قرار گرفتن��د .یک رهبر ب��ه دلیل پرونده
مواد مخدر به حبس ابد محکوم ش��د .در این دوره
س��رکوب رس��انهای هم به امری رایج تبدیل شده
بود .این امر باعث شد تیم نظارتی اتحادیه اروپا روز
جمعه بگوید که پیش از انتخابات پاکستان ،׳׳فضای
سیاسی تغییر شکل داده است׳׳.
ارتش ،که تقریبًا نیمی از تاریخ خود را در پاکستان
حکومت کرده اس��ت ،هر گونه دخالت را رد کرده
اس��ت؛ همانطور که قوه قضائیه آن را تکذیب کرده
ت.خان همچنین اتهام��ات را رد کرده و گفته
اس�� 
است که فساد رقیب او را در انتخابات شکست داده
اس��ت .وی در جلسه مطبوعاتی در اوایل ماه جاری
در پاسخ به یک س��وال رادیو ملی در این خصوص
گفت :׳׳دولتهای غربی چگونه به متهمان به فس��اد
واکنش نش��ان می دهند؟ آی��ا فردی این چنینی را
پشت میله های زندان نمی اندازند؟ چگونه میتوان

