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عقب نشینی ترکیه از مواضعش در ادلب
اردوغان: امیدواریم آتش بس 

برقرار شود! 
رئیس جمهــوری ترکیه گفــت: هرگز به 
کسانی که قصد دارند با گروه های تروریستی ما 
را محاصره کنند، به رژیم هایی که به شهرهای 
ما چشــم دارند، به تله هایی که برای آسیب به 
اقتصادمان راه انــدازی کرده اند، اجازه پیروزی 

نخواهیم داد. 
به گزارش خبرگــزای آناتولی، رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهــوری ترکیه اظهار کرد: با 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه تحوالت 
اخیر را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. امیدوارم 
که هرچه ســریع تر آتش بس و سایر اقدامات را 
به نتیجه برســانیم. اردوغان: قدرت ترکیه در 
وحدت، اتحاد و همبســتگی ملی است. رئیس 
جمهوری ترکیه خاطرنشان کرد: نسبت به اینکه 
نمی توانیم همــه آوارگان را بدون حمایت های 
الزم تحت پوشــش قرار دهیم، هشــدار داده 
بودیم. وی تاکید کرد: ترکیه به رغم توطئه های 
برخی گروه ها و ســازمان ها از همبستگی ملی 
برخوردار اســت. اردوغان ابراز امیدواری کرد 

توافق آتش بس در سوریه برقرار شود.
در این راستا، ســایت شبکه روســیا الیوم 
گزارش داد که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه در سری جدید برنامه ۲۰ سوال از پوتین 
به خبرگزاری تاس گفت: قصد جنگ با کســی 
را نداریم اما در راســتای دفــاع تضمینی برای 
آماده سازی شرایطی تالش می کنیم که به ذهن 
هیچ کس حتی فکر جنگ علیه روسیه هم خطور 
نکند. پوتین یادآور شد، روسیه به لحاظ حجم 
بودجه دفاعی بعد از آمریکا، چین، عربســتان، 
انگلیس، فرانسه و ژاپن در رتبه هفتم جهان قرار 
دارد. وی خاطرنشــان کرد: عالوه بر آن هزینه 
نظامی ما از سالی تا ســال دیگر کاهش می یابد 
در حالیکه هزینه  کشورهای دیگر رو به افزایش 
اســت. رئیس جمهوری روســیه افزود: دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به من اطالع داده 
بودجه نظامی دیوانه  کننده ای برای سال آینده 
دارد که به ۷۳۸ میلیارد دالر می رسد. ترامپ آن 
را با تاسف گفت. او به من گفت: هزینه ها بسیار 
باال هستند و من مجبورم آن را بپذیرم اما عموما 

طرفدار خلع سالح هستم. 

پوتین بر آمادگی خود جهت رایزنی با ترامپ 
یا هر شــخص دیگری درباره سرنوشت پیمان 
کاهش تسلیحات استراتژیک )استارت جدید( 
تاکید کرد و گفـــت: عمل به این پیمان امسال 
پایان می یابد و عدم تمدید آن اشتباه خواهد بود 

و مسکو آماده تمدید آن است. 
به موازات این وضعیت، خبرگزاری آناتولی 
نوشــت، خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه اعالم 
کرده که ارتش ترکیه به حمالت در ادلب بدون 
هیچگونه درنگی به شدت واکنش نشان داده و 
خواهد داد. آکار ادعا کــرد: همه به خوبی واقف 
هستند که به هیچ وجه قصد رویارویی با روسیه را 
نداریم. تنها خواسته ما پایان دادن حمالت رژیم 
اسد به قتل غیرنظامیان و بدین ترتیب ممانعت 
از گسترش افراط گرایی و مهاجرت است. وی در 
ادامه ادعاهایش گفت: از ابتدای عملیات سپر بهار 
در ادلب تاکنون دو جنگنده، دو پهپاد، هشــت 
بالگرد، 1۳5تانک، پنج پدافند هوایی منهدم و 
۲55۷ عناصر نظام بشار اسد نیز کشته شده اند. 

در این بین روزنامه حریت گزارش داده که، 
در بحبوحه تشدید تنش ها میان ترکیه و سوریه 
در استان ادلب، این دو دیپلمات آمریکایی قرار 
است پس از سفر به ترکیه و دیدار با مقامات این 
کشور از دو استان هم مرز با سوریه بازدید کنند. 
بر اســاس این گزارش، »ِکلی کرافت« نماینده 
دائم آمریکا در ســازمان ملل و »جیمز جفری« 
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور سوریه 
اواخر روز گذشته )دوشنبه( وارد ترکیه شدند و 
مذاکرات رسمی خود را از امروز )سه شنبه( آغاز 
خواهند کرد. جفری فردا قرار است با سدات اونال 
معاون وزیر امورخارجه ترکیه دیدار کند و کلی 
کرافت نیز قرار است به دو استان هم مرز ترکیه با 
سوریه برود. سفر این دو مقام آمریکایی به ترکیه 
همزمان با تالش آنکارا برای جلب حمایت بیشتر 
واشــنگتن از اقدامات نظامــی نیروهای ترک 
در استان ادلب ســوریه انجام می شود. این در 
حالیســت که همچنان درگیری نظامی میان 

ترکیه و سوریه ادامه دارد.
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فرشاد گلزاری

 همه منتظر آن بودنــد تا کابینه 
عراق از سوی پارلمان این کشور رای 
اعتماد بگیرد؛ امــا یکباره همه چیز 
خراب شــد. محمد توفیق عالوی، 
نخســت وزیر مکلف عراق به دنبال 
آن بود تــا بتواند بهتریــن گزینه ها 
را به عنــوان وزرای خــود در دولت 
انتخاب و به پارلمــان معرفی کند تا 
آنها هم به گزینه هــای عالوی رای 
اعتماد بدهند اما یکباره خبر رسید 
که پارلمان نه تنها به آنها رای اعتماد 
نداد، بلکه توفیق عالوی چند ساعت 
بعد، اســتعفای خود از این سمت را 
تقدیم برهم صالح، رئیس جمهوری 
عراق کرد و از تشکیل کابینه انصراف 
داد و کناره گیری کــرد. این روند اما 
یک شــبه یا طی یک اقدام از سوی 
جناح های مخالف )اعــم از کردها و 
اهل تسنن( رخ نداد بلکه از هفته ها 
پیش اخباری که از بغداد منتشــر 
می شد نشان داده بود که عالوی برای 
تشــکیل کابینه با مشکالت زیادی 
روبرو است. او به اقلیم کردستان سفر 
کرد و قرار بود تا با آنها بر سر تشکیل 
کابینه رایزنی ها خود را در عالی ترین 
ســطوح به کار گیرد؛ تــا جایی که 

با بارزانی هــا دیدار کــرد اما پس از 
بازگشــت به بغــداد کردهای عراق 
اعالم کردند که بسیاری از گزینه های 
معرفی شــده توســط عالوی برای 
تصدی وزارتخانه ها را قبول ندارند. 
در این بین اهل تســنن هم چنین 
رویکردی داشــتند؛ اما آنچه در این 
میان باعث شــد تا توفیــق عالوی 
برای تشکیل کابینه با مشکیل روبرو 
شوند، عدم اتحاد شیعیان در پارلمان 

عراق بود. 
صدر و فقدان رهبری! 

توجه داشــته باشــید که گزینه 
محمــد توفیــق عــالوی بــرای 
نخســت وزیری عــراق را مقتدی 
صدر )رهبر جریان صــدر و رئیس 
ائتالف ســائرون در پارلمان عراق( 
معرفی کــرد. او اخیــراً در مصاحبه 
با شبکه الشــرقیه عراق اعالم کرده 
بود که عــالوی توســط وی برای 
نخســت وزیری عراق انتخاب شد تا 
بتواند به دور از تمام جدال ها دولت 
را تشکیل دهد. کمی بعد تحلیلگران 
عراق اعالم کردند کــه صدر، تهران 
را در این مــورد در جریان قرار نداده 
و مشخص شــد که ایران در جریان 
انتخاب عالوی برای نخست وزیری 
عراق نبوده است. همین تحلیلگران 
معتقدند که اگر آمریــکا و ایران در 
مورد یک گزینه، چراغ ســبز نشان 

ندهند بــدون تردیــد آن گزینه با 
مشکل روبرو می شود که این اتفاق 

دقیقاً رخ داد. 
واقعیت در اینجا این اســت که 
مقتــدی صدر در ایــن مقطع دچار 
یک اشــتباه تاکتیکی و بسیار مهم 
شد. صدر به دنبال آن است تا بتواند 
خود را یگانه رهبر شیعیان عراق به 
دنیا معرفی که ظرفیت رهبری سایر 
جناح ها را هم در خــود دارد اما این  
موضوع در حقیقت اتفاق نیفتاد. صدر 
به عنوان رهبر ســائرون در پارلمان 
نتوانســت آنچنان اجماعی در میان 
شــیعیان به وجود بیاورد که کابینه 
توفیق عــالوی از پارلمان عراق رای 
اعتماد بگیرد؛ چراکــه از 165 نفر از 
نمایندگان پارلمــان فقط 1۰5 نفر 
در روز رای گیری حضور داشتند که 
نشان می دهد در میان شیعیان هم 

اختالف وجود دارد. 
این وضعیت به این دلیل اســت 
که صدر بــرای انتخاب عــالوی از 
جناح های موجود در طیف شیعیان 
عراق نظر و مشــورت نخواست و با 
یکه تازی دست به انتخاب عالوی زد. 
طبیعی است که  شیعیان هم به او و 
گزینه اش پشت کردند که البته این 
موضوع باعث شد تا کفه ترازو به نفع 
کردها و اهل تســنن سنگین شود و 

معادالت به نفع آنها رقم بخورد. 

بحران مجدداً شروع شد؟! 
بر این اســاس، طبق مــاده ۷6 
قانون اساســی عراق برهــم صالح، 
رئیس جمهوری عراق 15 روز فرصت 
دارد تا نامزد جانشــینی را به جای 
محمد توفیق عــالوی تعیین کند؛ 
ماراتنی جدید که سناریوی گذشته 
و قبــل از انتخاب محمــد عالوی را 
تداعی می کند. این تحوالت، بحران 
را بــه خانــه اول بازمی گرداند، در 
حالی که توافق بر ســر مکلف شدن 
عالوی به خصوص به دلیل رقابت و 
اختالف بین فراکسیون ها و احزاب 
در سطح عالی تر و شدیدتر هفته ها 
طول کشــید و این منعکس کننده 
اختالفی بی سابقه در پارلمان عراق 
اســت که بارها در برگزاری جلسه 
تعییــن تکلیف کابینه به شکســت 
خورد. از طرفی در پی تصمیم گیری 

عــادل عبدالمهدی، نخســت وزیر 
مســتعفی عراق که دولت موقت را 
هدایت می کند و احتماال در صورت 
ترک پســتش  خأل سیاســی ایجاد 
خواهد شد. عبدالمهدی گزارش های 
منتشر شده در رسانه های اجتماعی 
مبنی بر اینکه خواهان باقی ماندن در 
پستش است را تکذیب کرد و مدعی 
شد که روز گذشــته )دوشنبه( بعد 
از پایان مهلت قانونی برای تشــکیل 
دولت، قصــد دارد تصمیــم خود را 
اعالم کنــد. این در حالیســت که 
عالوی با  سخنرانی در تلویزیون ملی 
عراق اعالم کرد که من عقب نشینی 
نمی کنم و منافع شخصی را به منافع 
ملی کشــور ترجیــح نمی دهم اما 
متاســفانه برخی چهره ها تنها برای 
دســتیابی به منافع شخصی بدون 

درک مساله ملی مذاکره می کنند! 
در اینجا کاماًل مشخص است که 
ســهم خواهی ها مجدداً عراق را به 
کام بحران خواهد برد. در این رابطه 
سفیر انگلیس در بغداد روز گذشته 
)دوشــنبه( از کناره گیری »محمد 
توفیق عــالوی« در به عهده گرفتن 
پســت نخســت وزیری عراق ابراز 
ناخرسندی و تاسف کرد. »استیون 
هیکی« در توئیتی نوشــته اســت، 
بعد از گذشت ســه ماه از استعفای 
نخســت وزیر )عادل عبدالمهدی(، 
همانند مردم عراق از ناتوانی پارلمان 
این کشــور در انتخاب نخست وزیر 
جایگزین ابراز تاســف می کند. وی 
اضافه کرده که عــراق در این برهه 
بیش از هر زمــان دیگر نیازمند یک 
دولت قوی اســت تا بتواند امنیت را 
برقرار، مطالبــات تظاهرکنندگان 
را برآورده و با ویــروس کرونا مبارزه 
کند. در همین راســتا حزب سنی 
»جبهة اإلنقاذ والتنمیة« به ریاست 
»اســامه النجیفــی« از گروه های 
سیاســی کشــور خواســت تا در 
رویکردهای خود درباره تشــکیل 
دولت، تجدیدنظر کنند. این حزب 
طی بیانیه ای اعــالم کرد که صدای 
مــردم حاضــر در تظاهرات هایی 
که میلیون ها نفر در آن مشــارکت 
داشتند، در واکنش به وضعیت رکود 
و بن بست روند سیاســی بلند شد و 
همین صدای قدرتمند به استعفای 
دولت و تصویب برخی قوانین منجر 

شــد. لذا جبهه االنقــاذ و التنمیه، 
امیدوار است که گروه های سیاسی 
در رویکرد خــود تجدیدنظر کنند. 
منفعت ملت و آینده وطن بزرگ تر 
و مهم تر از هر چیزی است. در ادامه 
این بیانیه آمده اســت که این حزب 
از تشکیل دولت مســتقل به دور از 
دیکته های احزاب و منافع آشکار و 
نهان آن حمایت می کند همان گونه 
که از اصل تشکیل دولت عالوی نیز 
حمایت کرد و هیچ نامــزدی برای 
تصدی پســت وزارتی در کابینه او 
پیشــنهاد نکرد. تنها کافی است که 
دولت، بر اســاس اصولی مشخص 
به دور از هرگونــه مصلحتی غیر از 
مصلحت عراق و ملت آن، تشــکیل 
شــود؛ اما کردها موضــع تندتری 
داشــتند. »کفاح محمود« مشاور 
»مســعود بارزانــی« رئیس حزب 
دموکرات کردستان عراق نیز، طی 
پستی در توئیتر به توجیهات عالوی 
درباره شکست در تشــکیل دولت 
انتقالی به دلیل فشــارهای سیاسی 
موجود، اشاره کرد و  نوشت: »امروز 
عــالوی تالش می کند تا شکســت 
مکانیسم تشکیل هیأت دولتش را به 
فشارهای سیاسی مرتبط کند و ادعا 
می کند که بهای عدم امتیازدهی را 
پرداخت کرده است!« این مولفه ها 
به خوبی نشان می دهد که سنی ها و 
کردها از این موضوع چندان ناراحت 
نیستند؛ چراکه برای اولین بار از سال 
۲۰۰۳ میالدی است که کابینه یک 
نخست وزیر رای نمی آورد. به همین 
دلیل باید این موضوع را ترسیم یک 

طرح سقوط دانست.

گزارش »توسعه ایرانی« از دالیل و پیامدهای کناره گیری نخست وزیر عراق

مجری طرِح سقوط! 
صدر به عنوان رهبر 
سائرون در پارلمان 

نتوانست آنچنان اجماعی 
در میان شیعیان به وجود 

بیاورد که کابینه توفیق 
عالوی از پارلمان عراق رای 

اعتماد بگیرد؛ چراکه از 
165 نماینده پارلمان فقط 
105 نفر در روز رای گیری 
حضور داشتند که نشان 

می دهد در میان شیعیان 
هم اختالف وجود دارد

مولفه ها به خوبی نشان 
می دهد که سنی ها و 

کردها از اینکه کابینه یک 
نخست وزیر رای نمی آورد، 
چندان ناراحت نیستند و به 
همین دلیل باید این موضوع 

را ترسیم یک طرح سقوط 
دانست

روز گذشته )دوشنبه( یک کودک مقابل سواحل جزیره لیسبوس یونان پس از غرق شدن قایق مهاجران حامل 5۰ تن جان 
باخت. به گزارش سایت اسکای نیوز، سخنگوی پلیس بندر اعالم کرد، نیروهای گارد سواحل یونان بعد از واژگونی قایقی در حدود 
ساعت ۸:۳۰ به وقت محلی در مقابل سواحل جزیره مذکور واقع در دریای اژه وارد عمل شدند. این مسؤول تاکید کرد: ۴6 شخص 
سالم خارج شــدند اما یک کودک بدون داشتن هیچ هوشیاری از آب بیرون کشیده شد و 
تالش ها برای بازگرداندن عالئم حیاتش ناکام ماند، در حالی که کودک دوم به بیمارستان 
منتقل شد. این مقام پلیس گفت، از صبح یکشنبه دست کم 1۰۰۰ مهاجر به جزایر شرق 
دریای اژه یونان رسیده اند. این در حالیست که رئیس جمهوری فرانسه ضمن ابراز همبستگی 
با یونان و بلغارستان در جلوگیری از ورود پناهجویان اعالم کرد که پاریس برای کمک به این 

کشورها در حفاظت از مرزها آماده است. 

رئیس جمهوری صربستان اعالم کرد، این کشور قصد دارد یک هیات دیپلماتیک در قدس ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، الکساندر وجیچ، رئیس جمهوری صربستان در کنفرانس سیاســتگذاری آیپگ در واشنگتن دی.سی اعالم کرد، 
کشورش قصد دارد تا یک هیات دیپلماتیک در قدس ایجاد کند. وی گفت:  ما تالش می کنیم بهترین راه ممکن را به صورت رسمی 
در قدس انجام دهیم. ما به دنبال گشایش یک دفتر دیپلماتیک در قدس هستیم که در کنار 
سفارت ما در تل آویو کار کند. در دسامبر ۲۰1۷، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
اعالم کرد که ایت کشور قصد دارد تا قدس را به صورت رسمی به عنوان پایتخت اسرائیل 
به رسمیت بشناسد و در نهایت سفارت آمریکا در قدس ایجاد شد؛ اقدامی که انتقادها و 
محکومیت های بین المللی در پی داشت. هم اسرائیل و هم فلسطین، قدس را مرکز خود 

می دانند و وضعیت این شهر مدت هاست که مورد مناقشه  است. 

صربستان دفتر دیپلماتیک در قدس ایجاد می کند! مرگ یک کودک در پی واژگونی قایق مهاجران در سواحل یونان

مقام های آمریکا همراه با متحدان خارجی کمپینی 
سری را برای فلج کردن حمالت سایبری کره شمالی و 
راه های کسب درآمد این کشور آغاز کرده اند. به گزارش 
خبرگزاری آناتولی، این اقدامات در حالی آغاز شده که 
اتفاق نظر در دولــت ترامپ با اینکه مذاکــرات اتمی با 
کره شمالی طی ســال جاری همچنان متوقف خواهد 
ماند رو به افزایش اســت. مقام هــای عالی رتبه در تیم 
سیاستگذاری دولت آمریکا در امور کره شمالی می گویند 
ترامپ امور مربوط به مذاکرات اتمی با کره شــمالی را به 
حال خود گذاشته اســت اما منابع دیگر مطلع از پشت 
پرده سیاست ها می گویند دولت همچنان در این زمینه 
فعال اســت و بیش از پیش بر راه های تامین مالی دولت 
پیونگ یانگ تمرکز کرده است. کمپین دولت آمریکا با 
متحدان خارجی عالوه بر گســترش تبادل اطالعات و 
اقدامات علیه کره شمالی، به دنبال گسترش اقدامات بین 

سازمانی برای تشخیص این مســاله است که آیا چین و 
روسیه تحریم های سازمان ملل علیه پیونگ یانگ را نقض 
می کنند یا خیر. همچنین مقام های آمریکایی در حال 
آماده سازی فهرستی از کشورهای عامل اقدامات ممنوعه 
از جمله چین و روسیه هستند.  بر اساس این فهرست، این 
کشورها کارگران کره شــمالی را که تامین کننده منابع 

مالی برای پیونگ یانگ هستند، به کار می گیرند.

رئیس کمیســیون اروپا روز گذشــته )دوشنبه( با 
اشــاره به افزایش شــیوع ویروس کرونا در اروپا، اعالم 
کرد که خطر شــیوع این بیماری در حوزه اتحادیه اروپا 
از سطح متوسط به »ســطح باال« افزایش یافته است. به 
گزارش خبرگزاری فرانســه، »اورزوال فن در الین« در 
نشســتی خبری همراه برخی دیگر مقامات کمیسیون 
و اتحادیه اروپا گفت که اکنون سطح خطر شیوع کرونا 
در کشورهای حوزه اتحادیه اروپا نسبت به روزهای قبل 
افزایش یافته و به خطر جدی تر تبدیل شده است. »استال 
کیاریاکیدس« کمیســر ایمنی در پارلمان اروپا نیز در 
این نشست خبری گفت در 1۸ کشور عضو اتحادیه اروپا 
، در مجمو ع  دو هزار و یکصد مورد ابتال به ویروس تایید 
شــده  ۳۸ نفر نیز تاکنون جان خود را از دست داده اند. 
این مقام اروپایی با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر دقیق و 
فوری برای مقابله با کرونا، گفت: اکنون زمان ترس یا ارائه 

اطالعات نادرست نیست. کمیسر »یوهانسون« از دیگر 
مقامات پارلمان اروپا هم گفته هیچ گونه نشانه ای مبنی 
بر اینکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تمایلی به بررسی 
مساله بازرسی مرزی به دلیل ابتال به کرونا داشته باشند، 
وجود ندارد. ماه گذشــته کمیسیون اروپا اعالم کرد 1۰ 
میلیون یورو به تحقیق بر روی ویروس کرونا اختصاص 

داده است.

کمپین های سری آمریکا علیه کره شمالیاعالم سطح امنیتی باال برای مبارزه با »کرونا« در اتحادیه اروپا 

خبرخبر


