
فرشاد گلزاری

پاکســتان به عنوان همسایه 
شرقی ایران چند ماهی است که 
تحوالت جدید را تجربه می کند. 
از یک سو درگیر پرونده کشمیر 
و منازعات همیشگی خود با هند 
است و از ســوی دیگر چشمش 
به افغانستان است. افغانستانی 
که اسالم آباد در ادبیات سیاسی 
خودش آنجا را بــه عنوان عمق 
اســتراتژیک خود در نظر دارد و 
به دنبال آن است تا بتواند از نفوِذ 
)سیاســی، اقتصادی، نظامی و 
امنیتی( دهلی در کابل جلوگیری 
کند. به همین جهت در مذاکرات 
صلح با طالبان نقش مهمی را برای 
خود در نظر گرفته است. در قضیه 
جامو و کشــمیر همچنان شاهد 
کنشگری نَرِم اسالم آباد هستیم که 
البته دست باال در محور حقوقی این 
پرونده را دارد. این در حالی ست که 
اخیراً اعتراض هایی در اسالم آباد 
برای انتقاد به فساد مالی و اداری 
برگزار شــده که به چالش دیگر 
دولت فعلی پاکستان تبدیل شده 

است.
از ســوی دیگر، نخست وزیر 
این کشور ماموریت میانجی گری 
میان ایران و عربستان را به عهده 
گرفته بود که شاهد رفت و آمد او 
به ریاض و تهران بودیم اما بسیاری 

از تحلیلگران نتیجه این کنشگری 
را مثبت ارزیابی نکرده اند. برای 
روشن شــدن و بررسی ابعاد این 
تحوالت به گفت وگو با ســناتور 
»ســید فخر امام« نشستیم. او 
هم اکنون نماینده سنای پاکستان 
است و عالوه بر آن، ریاست کمیته 
ویژه کشمیر در ســنا را به عهده 
دارد. دوران تحصیل خود را در کالج 
کلیفتون انگلیس گذرانده و پس 
از آن برای طی کردن مقطع فوق 
لیسانس وارد دانشگاه کالیفرنیا 
می شود. عالوه بر ریاست پارلمان 
پاکستان، در ســال های ۱۹۸۵ تا 
۱۹۸۸رهبری اپوزیســیون در 
پارلمان را به عهده داشته است. فخر 
امام در گذشته عضو حزب مسلم 
لیگ )شــاخه نواز( بوده ولی پس 
از مدتی به حزب تحریک انصاف 

)حزب حاکِم فعلی( پیوست. 
    

  اخیراً شــاهد تقسیم بندی 
جدید جامو و کشمیر و انتشار نقشه 
جدید در مورد این منطقه از سوی 
هند بودیم که واکنش های بسیار 
زیادی را در بر داشت. این اقدام طی 
چه فرآیندی صورت گرفت و اساسًا 
وضعیت فعلی را چگونه باید ارزیابی 

کرد؟
 حکومت هند بعــد از لغو ماده ۳۷۰ 
قانون اساسی که از زمان »جواهر لعل 
نهرو« بنیان گذاشته شد، کشمیر را به 
دو بخش تقسیم کرد که منشأ این اقدام 
را باید پارلمان و دولت هند دانســت و 

بالطبع تمام این مسائل از سوی دولت 
هند خط دهی شده است. قطعاً انتشار 
نقشه ای که تجزیه کشمیر در آن صورت 
گرفته با هدایت و نظارت دولت حاکم بر 
دهلی انجام شده، اما مساله این است که 
سلسله اقدام  هایی که از پنجم آگوست 
تا به امروز صــورت گرفته دقیقاً  خالف 
قطعنامه سازمان ملل به حساب می آید. 
در جلسه ای که در شــورای امنیت با 
درخواست پاکســتان برگزار شد، ابتدا 
چین و روسیه و سپس ایاالت متحده، 
بریتانیا و فرانسه با محکوم کردن اقدام 
دولت هند، از موضع پاکستان حمایت 
کردند. همچنیــن در این جلســه بر 
قطعنامه ای که در سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۶۰ 
در خصوص کشــمیر صادر شــده بود 
مجدداً حمایت و تاکید شد. به عبارتی 
دیگر اعضای حاضر در نشست شورای 
امنیت سازمان ملل این قطع نامه را حافظ 
کشمیر اعالم کردند و تاکید کردند که 
حق تعیین سرنوشــت سیاسی باید با 

مردم این منطقه باشد.
  آیا تقســیم بندی منطقه 
»لداخ« هم بر این اساس صورت 
گرفتــه اســت؟ معیــار این 

تقسیم بندی چه بوده؟
- موضوع »لداخ« مسئله ای است که 
چین به عنوان یکی از طرفین دعوا در آن 
به شمار می رود و مرزهای مشترکی با 
این منطقه دارد. پکن بر قسمتی از لداخ 
ادعای مالکیت دارد و پس از اقدام های 
پنجم آگوست به شــدت رویکرد هند 
را محکوم کرد. باید توجه داشــت که 
اقدام های دهلی نو نه تنها باعث واکنش 

چین بلکه موجب فعال شدن کنشگری 
و اتخاذ مواضع از سوی سایر کشورها شد. 
هند تالش دارد تا با جداســازی لداخ از 
جامو و کشمیر این منطقه را به صورت 
کامل تحت کنترل خــود درآورد و به 
جای توجه بــه آرای مردم این منطقه، 
منافع و نظرات خود را عملیاتی کند. در 
مقابل، جامعه بین الملل به هیچ وجه این 
اقدام دهلی نو را به رسمیت نشناخت و 
حتی شورای امنیت سازمان ملل پس 
از ۵۴ سال اقدام های اخیر دهلی را مهر 
تایید نزد و به رسمیت نشناخته؛ چراکه 
معیار تقسیم بندی صرفاً نظر دولت هند 

بوده است.
  دهلی نو اخیــراً اعالم کرده 
خواهان مذاکره دوجانبه با پاکستان 
بر سر مسائل کشمیر است. نگاه 
اسالم آباد به این موضوع چگونه 

است؟
 حکومت هند هیچگاه بــه دنبال 
مذاکره و حل این مسئله نبوده، نیست 
و نخواهد بود. دهلی فقط با اســتفاده 
از تــوان نظامی به اشــغال این منطقه 
پرداخته و هیچ  یک از کشورهای دنیا این 
اقدام را به رسمیت نمی شناسند. باید 
توجه داشت که ۹۰۰ هزار سرباز هندی 
در منطقه ای که تنها هشــت میلیون 
جمعیــت دارد، حضور دارند و نشــان 
می دهد که در مقابل هر ۹ شهروند، یک 
سرباز حضور دارد؛ این موضوع در هیچ 
نطقه ای از دنیا سابقه ندارد. بیش از ۱۰۰ 
هزار کشمیری کشــته شدند که ثبت 
و ضبط این ارقام توســط سازمان های 
بین المللی صــورت گرفته و مدارکش 
موجود است. متاسفانه به ۱۳ هزار زن و 
دختر کشمیری توسط نیروهای هندی 
تجاوز شده و شکنجه به صورت مداوم و 
جاری ادامه دارد. برخی از آمارها نشان 
می دهد که حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار نوجوان 
و جوان از این منطقه ربوده شــدند و به 
مکان دیگری انتقال پیــدا کردند که 
تمام مــدارک آن موجود اســت. تمام 
این اقدام ها در راســتای تغییر آرایش 
قومی و نژادی منطقه کشمیر صورت 
گرفته و حتی دیده شــده که طیفی از 
افراد غیرکشمیری از هند به این منطقه 
انتقال داده شده اند. ماده ۳۷ که براساس 
آن غیرکشمیری ها اجازه خرید زمین و 
امالک در این منطقه را نداشتند توسط 
هند ملغی شده و افراد دیگر که قادر به 
خرید آن هستند در این منطقه حضور 
پیدا کردند که این اقدام دقیقاً برای تغییر 

زیست بوم این منطقه و با حضور افراد 
غیرکشمیری صورت می گیرد. 

وقت آن رســیده تا ملل متحد در 
مقابل این اقدامات واکنش نشان بدهند. 
کشــوری که همیشه پاکســتان را به 
حمایت از تروریسم متهم می کرد خود در 
حال ارتکاب تروریسم دولتی است. باید 
توجه داشت که هند سلسله اقدام های 
خود را به ســمتی جهت دهی کرده که 
کشمیر به بزرگ ترین زندان دنیا تبدیل 
شده و شهروندان آن به دارو، غذا و حقوق 
اولیه خود دسترسی ندارند. در منطقه 
آســام حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار 
شهروند مسلمان را سلب تابعیت شدند. 
در سایر مناطق مسلمان نشین هم 
اقدامات مشــابه در جریان است و این 
مولفه ها نشان می دهد که هند در حال 
ساخت یک طبقه اجتماعی پایین  دست 
در منطقه کشمیر بر اساس سیاست های 
خودش اســت. به نظرم مــودی و هند 
مســت قدرت شــده اند که باید توان 

پرداخت هزینه  آن را داشته باشند.
  موضع ارتش و دولت پاکستان 
در مورد تحوالت کشمیر چیست؟

 درخصوص مسئله کشمیر دولت و 
ارتش پاکستان کاماًل در کنار یکدیگر 
ایستادند. هر دولتی که بر سر کار باشد، 
ارتش در کنار آن ایســتاده اســت. در 
تاریخ ۲۷ و ۲۸ فوریــه زمانی که هند 
حریم هوایی پاکســتان را مورد تجاوز 
قرار داد، ارتش پاکستان با ساقط کردن 
دو فروند جنگنده هندی و همچنین به 
اسارت گرفتن خلبان  این جنگنده ها 
به دفاع از آســمان پاکستان پرداخت و 
نشــان داد در آمادگی کامل برای دفاع 
از منابع سرزمینی کشور قرار دارد. باید 
متوجه بود که دو کشــور قدرت اتمی 
هستند اما اعالم می کنم که اسالم آباد به 
دنبال جنگ نیست ولی اگر تجاوزی به 
پاکستان صورت بگیرد ما با تمام قدرت 

پاسخگوی آن خواهیم بود.
  چشم انداز تحوالت کشمیر را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
 تنها راه حل مسئله کشمیر که کاماًل 
هم مشخص اســت تبعیت از قطعنامه 
شورای امنیت سازمان ملل است. همه 
دنیا به جز هند این قطعنامه را قبول دارند 
و به نظرم باید زمینه الزم برای همه پرسی 
در کشمیر با نظارت سازمان ملل فراهم 
شود. مردم کشــمیر باید حق انتخاب 
آینده سیاسی خود را داشته باشند و نباید 

چیزی به آنها تحمیل شود.

  موضع چین در مورد کشمیر را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

 چین در همان ابتــدای امر یعنی 
پنجم آگوســت به این قضیه واکنش 
نشان داد و با صادر کردن بیانیه ای ضمن 
محکوم کردن اقدام هند، هشدارهای 
الزم به دهلی را مخابره کرد تا این کشور 
به صورت محتاطانه در این مسیر گام 
بردارد. همچنین پس از اتخاذ موضع از 
سوی اسالم آباد، پکن تمام قد در کنار 
پاکستان ایستاد؛ چراکه آنها هم در این 
قضیه مشکالتی دارند که خواهان حل و 

فصل آن هستند.
  تحصن طرفداران موالنا فضل 
الرحمان )رهبر جمعیت علمای 
اسالمی پاکستان( ریشه در چه 
مساله ای دارد؟ آیا درخواست آنها 
برای استعفای عمران خان جنبه 
سیاسی دارد یا اینکه واقعاً خواهان 

مبارزه با فساد هستند؟  
 واقعیــت این اســت کــه موالنا 
فضل الرحمــان در انتخابات ســال 
۲۰۱۸ شکســت خورد و برای حضور 
مجــدد در عرصه سیاســی اقدام به 
تحصن و دست به فراخوان هواداران 
خود برای تظاهرات در پاکستان زد. 
دولت صدای معترضان را شــنیده و 
یک کمیته برای رسیدن به مطالبات 
اپوزیسیون تشــکیل داده و در حال 
گفت وگو با آنهاســت. امیدوارم این 
اقدام ها به نتیجه مثبت منتهی شده و 
مشکالت با مذاکرات حل و فصل شود.
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اوضاع برای سوسیالیست ها پیچیده تر شد
موفقیت چشمگیر راست های 

افراطی در انتخابات اسپانیا
پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا که امیدوار 
بود با برگزاری چهارمین انتخاباِت چهار سال 
اخیر این کشور، به بن بست سیاسی بوجود آمده 
پایان دهد و ســرانجام بتواند با تشکیل دولتی 
قوی، بودجۀ مدنظر خود را به تصویب برساند، 

بار دیگر ناکام ماند. 
نتایــج شــمارش آرای ریخته شــده به 
صندوق ها حاکــی از افول قــدرت چپ ها و 
موفقیت چشــمگیر راســت های افراطی در 
این کشور اســت. اگرچه حزب سوسیالیست 
توانست همچنان پیشتازی خود را در انتخابات 
روز یکشنبه حفظ کند اما اقبال شهروندان به 
این حزب کمتر از گذشته بود و تنها ۲۸ درصد 
رای دهندگان از سیاست های حزب حمایت 
کردند. این در حالی اســت کــه در انتخابات 
ماه آوریــل، سوسیالیســت ها ۲۸.۷ درصد 
آراء را از آن خــود کرده بودند. بــه این ترتیب 
سوسیالیست ها نه تنها به آرزوی تحکیم قدرت 
خود در دو نهاد قانونگذاری و اجرایی اســپانیا 
نرسیدند بلکه سه کرسی خود را نیز در پارلمان 
اســپانیا از دســت دادند و در پارلمان جدید 

درمجموع صاحب ۱۲۰ کرسی شدند. 
بدون شــک پیروز واقعی ایــن انتخابات، 
حزب راســت افراطی »ُوکس« بود. این حزب 
که با وعده های رادیکالی همچون لغو اعطای 
خودمختاری به همۀ مناطق از جمله کاتالونیا، 
لغو قانونی که اســتفاده از سمبل های دوران 
ژنرال فرانکــو را ممنوع می کنــد، لغو قانون 
خشونت جنسی، تصویب قانونی برای محافظت 
از سنت گاوبازی، ایجاد دیوار در مناطق مرزی 
برای ممانعــت از ورود مهاجــران غیرقانونی 
همچنیــن اخــراج مهاجــران غیرقانونی از 
این کشور توانســت رای دهندگان را به پای 
صندوق های رای بکشــاند، درنهایت با کسب 
۱۵.۱ درصد آراء )در مقایســه با ۱۰.۳ درصد 
در انتخابات پیشــین( ســومین حزب پیروز 
این انتخابات شد و ۵۲ کرســی را در پارلمان 
۳۵۰ نفره اسپانیا از آن خود کرد. سهم پیشین 
این حزب در پارلمان تنها ۲۴ کرســی بود. ین 
انتخابات موقعیت حزب محافظه کار »مردم« 

را نیز در پارلمان بهبود بخشید. 

این حزب همچنان دومین حزب پارلمان 
است و با کســب ۲۰.۸ درصد آراء )در مقایسه 
با ۱۶.۷ درصد در انتخابات پیشــین( توانسته 
است ۱۲ کرســی بیش از گذشــته به دست 
آورد. قدرت حزب چــپ پودموس در پارلمان 
کاهش یافت. این حزب چپگرا که پیش از این 
۱۴.۳ درصد از آراء رای دهندگان را در اختیار 
داشت و ۴۲ کرسی از پارلمان اسپانیا را به خود 
اختصاص داده بود، ۷ کرسی را در پی انتخابات 
جدید از دست داد و تنها ۱۲.۸ درصد کل آراء 
این انتخابات را به دست آورد. این نتایج بیش از 
پیش شطرنج سیاسی را در اسپانیا پیچیده کرد 
بویژه آنکه با توجه به نتایج منتشر شده، حتی 
با وجود ائتالف دو حــزب اصلی چپگرای این 
کشور یعنی سوسیالیســت ها و پودموس نیز 
امکان رسیدن به پیش شــرط اولیه وضروری 
برای تشــکیل دولت یعنی داشتن دست کم 
۱۷۶ کرسی در پارلمان محقق نخواهد شد. در 
یکی از آخرین تحلیل ها دربارۀ آیندۀ سیاسی 
این کشور ســیمون هانتر، ســردبیر صفحۀ 
انگلیسی روزنامۀ »ال پائیس« اسپانیا در گفتگو 
با یورونیوز، آینده ای کم سابقه را برای سیستم 
سیاسی این کشور پیش بینی کرد. به گفته او 
راست های افراطِی ُوکس با داشتن ۵۲ کرسی، 
احتماال قدرت مانور قابل توجهی در پارلمان به 

دست می آورند. 
آنها احتماال می تواننــد در کمیته رئیس 
پارلمان عضو داشته باشند و در صحن پارلمان 
سوال های بیشتری علیه دولت آینده اسپانیا 
طرح کنند و به این ترتیب نفوذ خود را گسترش 
دهنــد. او همچنیــن احتمــال می دهد که 
برای اولین بار اتفاقی بی ســابقه در سیســتم 
سیاسی اســپانیا روی دهد؛ به این معنی که 
سوسیالیســت ها برای پایان دادن به بن بست 
سیاســی موجود، بــا محافظــه کاران حزب 
»مردم« وارد ائتالف شــوند؛ رویــدادی که 

تاکنون در تاریخ اسپانیا دیده نشده بود. 

جهاننما
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رئیس کمیته ویژه کشمیر سنای پاکستان:

کشمیر بزرگ ترین زندان دنیاست

به ۱۳ هزار زن و دختر 
کشمیری توسط نیروهای 

هندی تجاوز شده و 
شکنجه به صورت مداوم 
و جاری ادامه دارد. حدود 

۱۰ تا ۱۲ هزار نوجوان و جوان 
نیز از این منطقه ربوده 

شدند که این اقدام ها در 
راستای تغییر آرایش قومی 

و نژادی منطقه کشمیر 
صورت گرفته است

خانواده های زندانیان اردنی در عربستان سعودی، نامه ای خطاب به شاه این کشور نوشتند. این نامه خانواده های اردنی به 
شاه سعودی در حالی به وزارت خارجه اردن تحویل داده شده که عربستان از حدود ۹ ماه پیش بازداشت اتباع خارجی مقیم 
این کشور به ویژه اردنی ها و فلسطینیان را بدون هیچ اتهام رســمی، افزایش داده است. خانواده های زندانیان اردنی در نامه 
خود با اشاره به اینکه این افراد در طول سال های گذشته به عربستان خدمت کرده اند، 
افزودند که این افراد هیچ اهانتی به عربستان نکرده اند.  در این نامه با اشاره به اینکه تعداد 
زندانیان اردنی و فلسطینی در عربستان به ۳۰ نفر می رسد، از شاه سعودی خواسته شده 
این زندانیان را عفو کند تا به آغوش خانواده هایشان بازگردند.  »محمد الخضری«، نماینده 
جنبش حماس در عربستان سعودی از جمله زندانیانی است که از دو دهه قبل در زندان 

به سر می برد.

شبکه تلویزیونی »تی آرتی هابر«  ترکیه گزارش کرد، مقام های ترکیه روند استرداد داعشی های زندانی در این کشور را آغاز 
کرده اند. این موضوع بعد از آن اعالم می شود که اخیرا وزیر کشور ترکیه هشدار داد، آنکارا این روند استرداد زندانیان داعشی را حتی 
اگر که شهروندی آنها توسط کشورهای متبوع آنها لغو شده باشد، انجام خواهد داد. وزارت کشور ترکیه امروز از اقدامات برای استرداد 
هفت تروریست با تابعیت آلمانی و نیز اخراج یک تروریست آمریکایی عضو داعش خبر داد 
و افزود، هفت تروریست آلمانی روز پنج شنبه مسترد خواهند شد و روال قانونی استرداد 
تروریست آمریکایی نیز در حال تکمیل شدن است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه روز جمعه گفته است، بالغ بر ۱۲۰۱ تن از شبه نظامیان گروه تروریستی داعش در 
زندانهای ترکیه به سر می برند و ترکیه تعداد ۲۸۷ تن از این زندانی ها را در سوریه دستگیر 

کرده است.

ترکیه استرداد زندانی های داعش را آغاز کرددرخواست خانواده های زندانیان اردنی در عربستان، از شاه سعودی

هیئت کمک رسانی سازمان ملل در عراق) یونامی( سه 
بسته پیشنهادی را برای مهار بحران اعتراضات فزاینده ای 
که از ابتدای اکتبر این کشــور را درگیر کرده است، ارائه داد. 
این سه بسته پیشنهادی شامل تدابیر و اصالحات »فوری«، 
»کوتاه مدت« و میان مدت از جانب دولت برای مهار کردن 
اعتراضات است. در طرح مذکور آمده است: »اقدامات فوری 
)کمتر از یک  هفته ( شامل آزادی تمامی تظاهرات کنندگان 
مسالمت جویی، که از یکم اکتبر بازداشــت شده اند، عدم 
پیگرد تظاهرکنندگان مسالمت جور، آغاز تحقیقات کامل در 
خصوص افراد ربوده شده، شناسایی هویت عامل این ربایش ها، 
تسریع در روند شناســایی و محاکمه مسئوالنی که تظاهر 

کنندگان را هدف قرار داده اند، می شود.«
همچنین در یکی از بندهای این بســته فوری، سازمان 
ملل از کشورهای منطقه  و جهان خواسته شده است که به 

حاکمیت عراق احترام بگذارند و به دخالت ها در این کشور 
پایان دهند. طرح کوتاه مدت هیئت کمک رسانی سازمان 
ملل به عراق پیشنهاد کرده که طرح اصالح قانون انتخابات 
با حمایت فنی سازمان ملل برای رای گیری در اسرع وقت به 
پارلمان ارائه داده شود و نخبگان سیاسی منافع مالی خود در 
داخل و خارج کشور را اعالم و احزاب و کمیته های اقتصادی 

خود را منحل کنند. 

»اوو مورالس«، رئیس جمهوری بولیوی پس از گذشت 
سه هفته از بحران سیاسی در این کشور از سمت خود استعفا 
کرد. مورالس تأکید کرد شرایط حاضر در بولیوی »کودتا علیه 
دولت« است. آلوارو گارســیا لینرا، معاون رئیس جمهوری 
بولیوی نیز ضمن کناره گیری از ســمت خود اعالم کرد که 
»کودتا« رخ داده است. ارتش بولیوی روز یکشنبه همزمان 
با تشدید بحران سیاسی در این کشور از مورالس خواسته بود 
تا از سمت خود کناره گیری کند. درخواست ارتش تنها چند 
ساعت پس از آن اعالم شد که اوو مورالس از برگزاری دوباره 
انتخابات ریاســت جمهوری خبر داد. به گزارش یورونیوز، 
کارلوس مســا، رقیب اصلی مورالس در واکنش به تصمیم 
رئیس جمهوری بولیوی برای برگزاری دوباره انتخابات ریاست 
جمهوری از او خواسته بود تا ضمن کناره گیری از سمتش در 
انتخابات آینده نامزد نشود. ویلیامز کالیمان، فرمانده ارتش 

بولیوی روز یکشنبه تنها ســاعاتی پس از اعالم تصمیم اوو 
مورالس برای برگزاری دوباره انتخابات به خبرنگاران گفت: 
»ما بعد از تحلیل وضعیت مناقشه داخلی از رئیس جمهوری 
می خواهیم که از ســمت خود کناره گیری کند تا صلح در 
کشور برقرار و ثبات حفظ شود.« بولیوی از روز ۲۰ اکتبر )۲۸ 
مهر( تاکنون صحنه تظاهرات گسترده معترضان به نتیجه 

انتخابات ریاست جمهوری بوده است. 

طرح پیشنهادی سازمان ملل برای پایان دادن به ناآرامی ها  در عراق رئیس جمهوری بولیوی از قدرت کناره گیری کرد
خبرخبر


