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سازمان منع آزمايشهاي هستهاي در انتظار دعوت كرهشمالي

خبر

انتقال بنياد سوروس از بوداپست به برلين

رويترز -بنياد جامعه باز متعلق به جورج سوروس ديروز اعالم كرد كه دفتر
خود را در بوداپست خواهد بست و آن را به برلين منتقل ميكند.
بنياد جامعه باز ،متعلق به جورج ســوروس ،ميلياردر مشهور آمريكايي-
مجارستاني حامي انقالبهاي مخملي اعالم كرد ،در پي فضاي قضايي و سياسي
سركوبگرانه در مجارستان ،دفتر خود را در بوداپست تعطيل كرده و آن را به
پايتخت آلمان منتقل ميكند.
دفتر اين بنياد در بيانيهاي اظهار كرد :تصميم نقل مكان از بوداپســت
به دنبال اقدام دولت مجارســتان براي اعمال محدوديتهاي بيشتر عليه
ســازمانهاي غيردولتي در كمپين قانوني متوقف كردن ســوروس اتخاذ
شده است.

رييسجمهور سابق تايوان به حبس محكوم شد

 -AFPدادگاهي در تايوان ديروز رييسجمهور سابق اين كشور را در پرونده
مربوط به افشاي مدارك سياسي گناهكار شناخت.
رييسجمهور بركنار شده تايوان به اتهام نقض قانون امنيت ارتباطات و نظارت
به چهار ماه حبس محكوم شده است .رييسجمهور سابق تايوان گفته است كه
به اين حكم اعتراض ميكند .ما اينگ جئو به نقض قانون حفاظت اطالعاتي و
سوءاستفاده از قدرت متهم شده است .براساس قوانين تايوان ،احكام تا شش
ماه حبس را ميتوان به پرداخت جريمه نقدي تغيير داد.
در بيانيه دادگاه تايوان آمده است :اطالعاتي كه ما اينگ جئو به آنها از طريق
دفترش دسترسي داشته ،بايد محرمانه باقي ميماند .اين افشاگري باعث تنش
سياسي سال  2013در تايوان و استعفاي دو تن از مقامهاي ارشد اين كشور و
همچنين تظاهرات گستردهاي شد كه در نهايت به بركناري ما اينگ جئو منجر
شد .وي سومين رييسجمهور تايوان محسوب ميشود كه به جرايم جنايي يا
كيفري متهم شده است.
رييسجمهور پيش از وي چن شوي بيان به اتهام فساد به  20سال حبس
محكوم شــد اما در  2015به داليل پزشكي آزاد شده است .لي تنگ -هوي
نيز در دوران رياســتجمهوري خود بين  1988تا  2000به اختالس متهم
شد اما تبرئه شد.

اقدام شكست خورده ترامپ

حركت جنجالي ترامپ در انتقال سفارت آمريكا به قدس ،موجي از نارضايتيها
در داخل و خارج به راه انداخته است و نقش ميانجيگري واشنگتن طي چندين
دهه زير سوال رفته و چشمانداز صلح ميان فلسطينيان و اسراييليها درهالهاي از
ابهام است .در پي كشتار وحشيانه فلسطينيان در مرزهاي غزه به دست نظاميان
اسراييل در سالروز نكبت و همزمان با انتقال سفارت آمريكا از تلآويو به قدس
اشغالي كه موجي از محكوميتها را به دنبال داشت ،روزنامه نيويوركتايمز در
سرمقاله خود نوشت :روزي كه اياالت متحده آمريكا سفارتش را در قدس باز كرد،
همان روزي است كه جهان انتظارش را ميكشيد چرا كه قرار بود پايان درگيري
بيپايان و خاتمه تراژدي خونبار دو طرف باشد .اسراييليها و فلسطينيان پايتختي
را در قدس متصور بودند و آمريكاييها چندين نسل ميانجي صلحسازي بودند
و بر ادعاهاي هيچكدام از طرفين صحه نميگذاشتند تا توافقي براي حل تمام
مسايل حاصل شود .اما دونالد ترامپ دوشنبه گذشته اين سفارت را به عنوان
فلســطينيها ديروز همزمان با ســالروز
«نكبــت» تظاهراتــي را در مناطق مختلف
آغاز كردند .ساكنان البيره در كرانه باختري
همزمان با هفتادمين سالروز نكبت كه برابر
اســت با  ۱۵مــي  ۱۹۴۸تظاهراتي را عليه
اســراييل آغاز كردند .در ســاير شــهرهاي
فلســطين نيز تظاهراتي به همين مناسبت
برگزار شــد .درگيريهايي ميــان نيروهاي
اسراييلي و جوانان فلسطيني در شمال شهر
البيره ،راماهلل ،بيتلحم و الخليل رخ داد.
همزمان با ادامه تظاهرات فلســطينيها
ارتش اسراييل تجهيزات نظامي را در مرزهاي
شرقي نوار غزه مستقر كرد .نيروهاي اشغالگر
به طور گســترده گاز اشــكآور به ســمت
تظاهركننــدگان در ورودي شــمالي البيره
شليك كردند .دو فلسطيني نيز به ضرب گلوله
نظاميان صهيونيست در منطقه باب الزاويه در
الخليل زخمي شدند.
اين در حالي است كه در تظاهرات دوشنبه
گذشته فلســطينيها در اعتراض به انتقال
سفارت آمريكا به قدس ۶۱ ،فلسطيني شهيد
و بيش از  ۲۷۷۰نفر نيز زخمي شدند .دوشنبه
گذشــته مرگبارترين روز غزه از زمان جنگ
سال  ۲۰۱۴بود .شمار كشتههاي فلسطيني
از آغــاز اعتراضات مرز غزه در حدود يك ماه
و نيــم پيش تا اين روز بــه حدود  ۱۰۰نفر
رسيده است.
تصاويري كــه از اين تظاهرات منتشــر
شــده نشاندهنده استفاده گســترده از گاز
اشــكآور عليه معترضان فلســطيني است.
مرز باريكه غزه و اســراييل منطقهاي تحت
تدابير ســخت امنيتي است و واكنش ارتش
اسراييل به ناآراميها در اين منطقه تندتر از
مناطق ديگر است .اعتراضها در مرز غزه كه
با درخواست بازگشت به سرزمينهاي پدري
همزمان با هفتادمين سالگرد تاسيس اسراييل،
از چند هفته پيش آغاز شده بود ،همزمان با
انتقال رســمي ســفارت آمريكا از تلآويو به
بيتالمقدس به اوج خود رسيد.
رياض منصور ،نماينده تشكيالت فلسطيني
در ســازمان ملل متحد و همينطور كويت
خواهان تشكيل فوري جلسه شوراي امنيت
براي توقف كشتار سبعانه فلسطينيها شده
اســت .نخستوزير اســراييل در واكنش به
درگيريهاي غزه گفته است هر كشوري حق
دفاع از مرزهاي خود را دارد و اقدام اسراييل
را دفاع از خود توصيف كرده است.
سخنگوي كاخ سفيد هم حماس را مقصر
دانسته است .راج شــاه مقامهاي حماس را
متهم كرد كه با اقدامات خود منجر به بروز اين
درگيريها شدهاند .شاه در مصاحبه مطبوعاتي
كاخ سفيد گفت :مسووليت اين مرگها صرفا
ت ...حماس به عمد اين اقدامات
با حماس اس 
تحريكآميز را انجام ميدهد .سخنگوي كاخ
سفيد همچنين برخالف دولتهاي فرانسه و
بريتانيا از دعوت از اسراييل به خويشتنداري
خودداري كرد.

تظاهرات فلسطينيها علیه اسراییل همزمان با سالروز «نكبت» ادامه یافت؛

اعتراضات خونین

شــوراي امنيت سازمان ملل متحد ديروز
براي بررسي درگيريهاي خونين غزه جلسه
تشــكيل داد .اين جلسه به درخواست كويت
برگزار شــد .در اين جلسه نيكالي مالدنوف،
گزارشــگر ســازمان ملل در امور خاورميانه
اعضاي شــوراي امنيــت را در جريان وقايع
مرگبار اخير در مرز غزه قرار داد.
 واكنشها به افتتاح سفارت آمريكا
در اورشليم
خبرگزاري آلمان در گزارشــي به مواضع
فدريكا موگريني در ارتباط با انتقال سفارتخانه
آمريكا به اورشليم و پيامدهاي آن اشاره كرده
است .موج انتقادها تنها به اتحاديه اروپا محدود
نميشود .سياستمداران كشورهاي ديگر نيز
نســبت به اين تصميم دولت ترامپ واكنش
نشان دادهاند.
موگرينــي از اســراييليها و همچنيــن
از فلســطينيان خواســت تا در قبال تنش
ايجاد شــده و موج خشــونت ناشي از آن با
خويشتنداري بيشتري واكنش نشان دهند.
هماهنگكننــده سياســت خارجي اتحاديه
اروپا از دولت اســراييل خواســته اســت به
حق فلســطينيان براي برپايي تظاهرات آرام
احترام بگذارد و از قهر عليه تظاهركنندگان
بهره نگيرد.
موگريني همچنيــن از رهبران حماس و
همچنين رهبران اعتراضات اخير فلسطينيان
خواســته اســت همه تالش خــود را براي
صلحآميز بــودن اين تظاهرات به كار گيرند.
هماهنگكننده سياست خارجي اتحاديه اروپا

به طرفين درگير در اين ناآراميها هشدار داده
است كه تشديد تنش و خشونت باعث رنج و
درد بيشتر همه آنها خواهد شد.
موگرينــي از هــر دو طرف خواســته به
مذاكرات صلح ادامه دهند و تاكيد كرده است
كه در چنين شــرايطي هم اسراييليها و هم
فلسطينيها بايد از خود شجاعت نشان دهند
و بــه پاي ميز مذاكره بازگردند .موگريني بار
ديگر بر مواضع روشن اتحاديه اروپا در زمينه
بحران خاورميانه تاكيد كرده و گفته است كه
اين اتحاديه كماكان از راه حل تشــكيل دو
دولت بــراي پايان دادن به بحران خاورميانه
پشتيباني ميكند.
 تركيه
از سوي ديگر مولود چاووشاوغلو ،وزير خارجه
تركيه ضمن انتقاد از سياست آمريكا مبني بر
انتقال ساختمان سفارت به اورشليم گفته است
كه چنين اقدامي ميتواند باعث تشويق دولت
اســراييل به پيشبرد سياستهاي خشن خود
در قبال فلسطينيان تلقي شود .او آمريكا را در
افزايش تنش در خاورميانه مقصر دانسته است.
اردوغــان ،رييسجمهور تركيــه نيز در
سخنراني خود در لندن اعالم كرد كه آمريكا
با اين اقدام بخشي از راهحل بحران خاورميانه
نيست و بدل به بخشي از مشكل شده است.
رييسجمهور تركيه در عين حال گفته است
كه آمريكا با اين اقدام خود حقوق بينالملل
را پايمــال كرده و ديگــر نميتواند در روند
صلــح خاورميانه نقش واســطه و ميانجي را
ايفا كند.

  آلمان
رهبر حزب سوسيالدموكرات آلمان ،آندرهآ
نالس نيز از انتقال سفارت اياالت متحده آمريكا
به اورشــليم انتقاد كرده است و از كشورهاي
اروپايي خواسته است تا سياست مشترك خود
را در قبال بحران خاورميانه دنبال كنند .به باور
رهبر حزب سوسيالدموكرات آلمان ،دنبال كردن
سياستهاي يكجانبه از سوي آمريكا در ارتباط
با بحران خاورميانه نه تنها در چنين شرايطي
ســودي به همراه ندارد بلكه ميتواند همچون
جرقــهاي انبار باروت اين منطقه را مشــتعل
سازد .سخنگوي دولت آلمان نيز نسبت به موج
ناآراميها در نوار غزه ابراز نگراني كرده است.
  دبيركل سازمان ملل
آنتونيو گوترش ،دبيركل ســازمان ملل نيز
نسبت به پيامدهاي ناشي از انتقال سفارت آمريكا
به اورشليم ابراز نگراني كرده است .گوترش تاكيد
كرده كه ناآراميهاي جاري حكايت از آن دارد
كه تنها راه حل بحران خاورميانه ،يك راه حل
سياسي است .به باور دبيركل سازمان ملل ،براي
راه حل تشكيل دو دولت ،هيچ جايگزين ديگري
وجود ندارد .او تاكيد كرده است كه تنها از اين
طريقاسراييليهاوفلسطينيانميتواننددرصلح
و آرامش كنار هم زندگي كنند.
  كويت
كويت نيز در شــرايط بحرانــي كنوني از
شوراي امنيت ســازمان ملل خواسته است تا
هر چه ســريعتر يك نشست اضطراري برگزار
كند .ســفير كويت در سازمان ملل خطاب به
خبرنگاران گفت دولت اين كشور خشونتي كه

زاویه

سازمان منع آزمايشهاي هستهاي اظهار كرد ،هنوز براي نظارت بر انحالل
پايگاه هستهاي پانگيري كرهشمالي دعوت نشده است.
سخنگوي اين ســازمان وابسته به سازمان ملل گفت ،سازمان پيمان
جامع منع آزمايشهاي هســتهاي از تصميم كرهشــمالي براي تخريب
پايگاه هســتهاي خود استقبال ميكند اما هنوز درخواستي براي حضور
در مراسم انحالل اين پايگاه كه قرار است  ۲۳تا  ۲۵ماه مي برگزار شود،
دريافت نكرده است.
وزير خارجه پيونگيانگ هفته گذشــته اعالم كــرد ،روزنامهنگاراني را از
كرهجنوبي،آمريكا ،چين ،روســيه و انگليس براي حضور در مراســم انحالل
پايگاه پانگيري دعوت كرده اما او در سخنانش به دعوت كارشناسان هستهاي
خارجي اشاره نكرد.
يكي از مقامات ارشــد ســازمان پيمان جامع منع آزمايشهاي هستهاي
اوايل ماه جاري ميالدي به اين شبكه راديويي گفته بود كه كرهشمالي بايد به
جامعه جهاني اجازه دهد كه تجهيزات هستهاي و امكانات آزمايشي اين كشور
را بررسي كنند.
يك گروه ناظر آمريكايي ديروز اعالم كرد ،تصاوير ماهوارهاي نشان ميدهند
كه كرهشــمالي شروع به برچيدن سايت مربوط به آزمايش هستهاي خود در
آستانه نشست تاريخي ميان رهبر اين كشور با رييسجمهور آمريكا كرده است.
كرهشمالي يكشنبه گذشته در خبري كه مورد استقبال واشنگتن و سئول قرار
گرفت اعالم كرد :كامال سايت آزمايشهاي هستهاي خود موسوم به پونگيه-
ري در مراسمي كه زماني بين  ۲۳تا  ۲۵ماه مي برنامهريزي شده و در مقابل
رسانههاي خارجي كه دعوت شدند نابود خواهد كرد.
اين محل واقع در شمال شرق كرهشمالي نيز شاهد هر شش آزمايش هستهاي
سابق كرهشمالي بوده كه آخرين آن سپتامبر سال گذشته ميالدي انجام شد.
وبسايت گروه آمريكايي  38 NORTHديروز اعالم كرد كه يكسري تصاوير
ماهوارهاي مربوط به تاريخ  ۷مي نشان ميدهد كه اولين شواهد قطعي مبني
بر آغاز برچيدن اين سايت ديده ميشود.
براســاس اعالم اين گروه ناظر چند ساختمان عملياتي و همچنين چند
ساختمان كوچك تخريب شدهاند و خطوط ريلي كه تونلهاي اين محل را به
مكانهاي دفع پسماندها و ضايعات متصل ميكردند نيز برچيده شدهاند .اين
گروه در عين حال گزارش كرد كه حفاري براي يك تونل جديد نيز از اواخر
مارس در اين محل متوقف شده است.
تصاويرهمچنيننشانميدهندكهفعاليتهايمقدماتيبرايمراسمتخريب
و نابودسازي اين سايت آغاز شده است كه شامل يك فوندانسيون جديدالنصب در
ميان انبوه زبالههاست كه گمان برده ميشود براي خبرنگاران دعوت شده ساخته
شده است .اين گروه گفت :اينطور تلقي ميشود كه اين مكان جايي براي نصب
دوربين به منظور ضبط عمليات مسدود كردن پورتال غربي است.
بــا اين حال اين گروه گفت كه به نظر ميرســد هيچ يك از وروديهاي
تونلها به شكل دائمي بسته نشدهاند و برخي ساختمانهاي اصلي هنوز دست
نخورده باقي ماندهاند كه البته گمان برده ميشود از بين بردن اين تاسيسات
احتماال در مقابل رسانههاي خارجي صورت ميگيرد .در عين حال مقامهاي
دو كره قرار است امروز يك نشست سطح عالي در راستاي بحث بر سر تدابير
بعدي برگزار كنند.
از طرفي كرهشمالي از آمريكا به دليل مطرح كردن وضعيت حقوق بشر اين
كشور در آستانه اجالس ميان رهبران آمريكا و كرهشمالي به شدت انتقاد كرد.
چندي پيش سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در بيانيهاي درباره نقض حقوق
بشر در كرهشمالي ابراز نگراني كرده بود.
پس از انتشــار اين بيانيه رودونگ ســيلمون ،يكي از روزنامههاي رسمي
كرهشمالي با اشاره به اين بيانيه اعالم كرد :انتشار چنين بيانيههايي غيرقابل
قبول است و استفاده از اين مساله به عنوان راهي براي تحت فشار قرار دادن
طرف مقابل در مذاكرات پيشرو شديدا اقدامي بيادبانه است.
اين روزنامه در ادامه از آمريكا خواست كه اگر آمريكا ميخواهد كه مسايل
ميان دو طرف و بياعتمادي ايجاد شده حل شود ،بيشتر محتاطانه رفتار كرده
و به طرف مقابل مذاكرات پيشرو احترام بگذارد .همچنين يك وبسايت متعلق
به كرهشمالي نيز با انتقاد از آمريكا از اين كشور خواست كه از اقدامات جنجالي
و اظهاراتي كه ممكن است باعث ايجاد تنش شود پرهيز كند.

نيويوركتايمز در واكنش به انتقال سفارت آمريكا به اورشلیم؛

هديهاي بدون سازش يا پيششرط به دولت بنيامين نتانياهو داد و ضربهاي به
فلسطينيان زد .جهان شاهد طلوع صلح و امنيت جديدي كه براي مردمان دو
طرف از مدتها پيش رويايش را در سرميپروراندند ،نبود .در عوض ،شاهد بود
كه سربازان اسراييلي دهها معترض فلسطيني را به ضرب گلوله كشتند و هزاران
نفر ديگر را در امتداد حريم اسراييل با نوار غزه زخمي كردند.
اين اقدام يكجانبه به جاي مذاكره و ســازش در راستاي خدمت به اهداف
دولتهاي دستراستي متوالي اسراييل عمل كرده است .آنها به صورت مداوم
شهركسازي در كران ه باختري ،سرزميني كه فلسطينيان انتظار دارند بخشي
از كشور فلسطين باشد ،توسعه دادند.
حتي زماني كه اسراييليها در  ۲۰۰۵نابودي شهركها در غزه را آغاز كردند،
اين كار را بدون مذاكره بر سر توافق انجام دادند .آنها اين اقدام را با هدف افزايش
امنيت اسراييل در كوتاهمدت انجام دادند ،در حالي كه نااميدي فلسطينيان و
قدرت گروه حماس را افزايش دادند .دولتهاي اسراييل سالها تاكيد كردهاند
هيچ شريك صلحي در طرف مقابل نيست و به گونهاي عمل كردند كه اين را
به شكل حقيقت نشان دهند .احتمال برقراري صلح رو به افول است و مولفه

دموكراتيك اسراييل با فشار اشغال بلندمدت ميليونها فلسطيني كه سرزمين
خودشان را ندارند ،همچنان رو به نابودي است.
ترامپ مكررا وعده يك طرح صلح بزرگ را ميدهد و او اكنون وزنه آمريكا را
به سمت اين استراتژي حداكثري اسراييل انداخته است .اياالت متحده چندين
دهه به ميانجيگري ميان اسراييل و فلسطينيان افتخار ميكرد .دولتهاي پياپي
خواستار فرمول صلحي ميشدند كه طرفين روي مسايل كليدي مذاكره كنند،
حريمهايي ميان دو كشور تعيين شود ،حفاظت از امنيت اسراييل ،چگونگي
مديريت آوارگاني كه گريختند يا پس از تشكيل اسراييل در  ۱۹۴۸رانده شدند
و تصميمگيري درباره آينده قدس كه قرار بود پايتخت مشترك اسراييليها و
فلسطينيها شود .اينكه ترامپ ،قدس را به عنوان پايتخت اسراييل به رسميت
شناخت و سفارت كشورش را به آنجا منتقل كرد ،در واقع كنار زدن  ۷۰سال
بيطرفي آمريكاست .اينكه اسراييل روي حفاظت از حريمهايش با غزه تاكيد
دارد ،با اين مساله كه آنها از مهمات واقعي به جاي گاز اشكآور ،آب پرفشار و
ساير تدابير غيركشنده عليه معترضان استفاده ميكنند ،تفاوت دارد .فلسطينيان
دوباره و دوباره از رسيدن به صلح ناكام ماندند.

روز دوشنبه منجر به مرگ دهها نفر در نوار غزه
شده است را محكوم ميكند .خبرگزاري فرانسه
ضمن انتشار موضع سفير كويت در سازمان ملل،
روز  ۱۴مي را خونينترين روز بحران خاورميانه
از زمان جنگ غزه در ســال  ۲۰۱۴به اين سو
اعالم كرده است.
  اتحاديه عرب
كشــورهاي عضو اتحاديه عرب نيز تصميم
دارند درباره انتقال ســفارت آمريكا به اورشليم
امروز تشكيل جلسه دهند و در اين باره گفتوگو
و مذاكره كنند .اعضاي اين اتحاديه اعالم كردهاند
كه نشســت روز چهارشــنبه به دعوت دولت
فلسطيني صورت گرفته است .در اين نشست
قرار است از جمله درباره امكانات مقابله با اين
تصميم غيرقانوني آمريكا مشورت شود.
 روسيه و فرانسه
دولت روســيه نيز نسبت به انتقال سفارت
آمريكا به اورشــليم ابراز نگراني كرده اســت.
ديميتري پسكوف ،ســخنگوي كاخ كرملين
به آژانس خبري روســيه گفته اســت كه اين
كشور نگران تشديد تنش در خاورميانه است.
رييسجمهور فرانسه نيز نسبت به خشونت و
ناآراميهاي مرتبط با انتقال سفارت آمريكا به
اورشــليم در نوار غزه ابراز نگراني كرده و گفته
است كه تصميم دارد در روزهاي آتي با طرفين
درگير در بحران خاورميانه گفتوگو كند.
 محمود عباس
محمود عباس ،رهبر تشكيالت خودگردان
فلسطين نيز از كشته شدن  ۵۲نفر در جريان
اعتراضات روز  ۱۴مي ابراز تاسف و سه روز عزاي
عمومي اعالم كرده است .در عين حال تشكيالت
خودگردان خواستار برگزاري اعتصابات عمومي
براي روز سهشنبه شد .عباس نيز در ضمن عنوان
كرد كه آمريكا با دنبال كردن اين سياست ديگر
نميتواند در بحــران خاورميانه نقش ميانجي
را ايفا كند.
 تشديد تدابير امنيتي در سفارتهاي
آمريكا در خاورميانه
وزارت دفاع آمريكا با همكاري وزارت خارجه
اين كشــور نيروهــاي خود را در تعــدادي از
سفارتخانههاي اين كشور در خاورميانه افزايش
داد .پنتاگون اعالم كرد كه با همكاري وزارت
خارجه اين كشور تفنگداران دريايي را در تعدادي
از سفارتخانههاي آمريكا در خاورميانه و آفريقا
در سايه افزايش تنشها به خاطر تصميم آمريكا
براي لغو توافق هستهاي با ايران و افتتاح سفارت
آمريكا در قدس افزايش داده است .تفنگداران
دريايي نيز به شــكل علني در بيانيهاي اعالم
كردند كه در تعدادي از ســفارتخانهها مستقر
شدهاند .وزارت دفاع آمريكا از تعداد سربازان يا
پايگاههايشان گزارشي نداد .از چند هفته گذشته
تدابير امنيتي در تعدادي از تاسيسات ديپلماتيك
آمريكا در اراضي اشغالي از جمله سفارت جديد در
قدس اتخاذ شده است .شبكه سيانان نيز جمعه
گذشته اعالم كرد وزارت خارجه آمريكا تدابير
امنيتــي را در تعدادي از نهادهاي ديپلماتيك
خود در خاورميانه اتخاذ كرده است.

بازتاب

كميســيون عالي مستقل انتخابات عراق اعالم كرد بعد از
شــمارش آرا در  ۱۶استان از مجموع  ۱۸استان عراق ليست
«سائرون» به رياست مقتدي صدر همچنان پيشتاز انتخابات
پارلماني است .نتايج انتخابات عراق در شش استان ديگر نشان
داد ليست «سائرون» در دو استان نجف و ميسان در رتبه اول و
ت هادي العامري در رتبه دوم
بعد از آن ليست «الفتح» به رياس 
قرار دارند در حالي كه ائتالف «النصر» به رهبري حيدر العبادي،
نخستوزير عراق در استان نينوا در رتبه اول است.
ليست حزب دموكرات كردستان عراق به رهبري مسعود
بارزاني در اربيل در صدر اســت و بعد از آن اتحاديه ميهني و
الجيل الجديد به ترتيب بيشترين آرا را به دست آوردند ،در حالي
كه ليســت اتحاديه ميهني كردستان عراق وابسته به خانواده
طالباني در سليمانيه بيشترين آرا را به دست آورده است .بعد از
آن جنبش تغيير در سليمانيه دوم و الجيل الجديد سوم هستند.
در حالي كه ليست «قلعه الجماهير الوطنيه» به رهبري قتيبه
الجبوري عضو پارلمان كنوني در استان صالحالدين اول است و
بعد از آن ليست «الفتح» و سپس ائتالف «الوطنيه» به رياست
اياد عالوي و پس از آن ائتالف «النصر» قرار دارند.
كميسيون انتخابات پيشتر نتايج اوليه ۱۰استان را اعالم كرده
و نتايج هشت استان را به تعويق انداخته بود .كميسيون گفته
بود آراي رايدهندگان از بين آوارگان و عراقيهاي مقيم خارج
را شمارش نكرده است .پيشتر اعالم شده بود ليست «سائرون»
در استانهاي بغداد ،واسط ،ذيقار و المثني ،صدرنشين است و
ليست الفتح در استانهاي بابل ،كربال ،بصره ،قادسي ه در حالي
كه الفتح در اســتانهاي واسط ،ديالي و بغداد در جايگاه دوم
قرار داشت .همچنين ائتالف «القرار العراقي» به رياست اسامه
نجيفي ،در استان ديالي اول و در استان االنبار ليست «االنبار
هويتنا» در رتبه اول و بعد از آن الوطنيه قرار داشت .اما ائتالف
النصر ،بعد از ائتالف الفتح و سائرون در تمامي استانها به جز
نينوا در رتبه سوم قرار گرفته است.

ليست سائرون به پيروزي نهايي در انتخابات عراق نزديكتر شد؛

مقتدي صدر به دنبال تشكيل دولت تكنوكرات

  كركوك
منابع در شــوراي استانداري كركوك نيز گفتند كميته
فني كميسيون انتخابات دوشنبه وارد استان شد تا به بررسي
دقيق آراي اســتان بپردازد و اتهامــات اعراب و تركمانها
بــه احزاب كرد را گفت بودند در انتخابات دســت به تقلب
زدهاند ،روشــن كند ،اما استاندار كركوك گفت ،اين كميته
يك كميته فني اســت و شايستگي باز كردن صندوقهاي
راي براي شــمارش دستي آرا جهت اطالع از نتيجه واقعي
انتخابات را ندارد.
ارشد صالحي ،رييس جبهه تركماني در كركوك نيز حيدر
العبادي را مسوول ماوقع دانست و خواستار تظاهرات تركمانها
براي دفاع از آرايشان شد.
  اظهارات العبادي
اما حيدر العبادي خواستار احترام به نتايج انتخابات شد و
آمادگياش را براي ائتالف با برندگان انتخابات اعالم كرد .وي
دوشنبه گذشته گفت :آماده همكاري با فراكسيونها براي ايجاد
قويترين دولت عاري از فساد هستم.
  اظهارات مقتدي صدر درباره تشكيل دولت
رهبر جريان صدر نيز اظهار كرد ،براي تشــكيل دولتي
تكنوكــرات عاري از حزبگرايــي تالش ميكند .صدر در
توئيتي اعالم كرد ،ما (سائرون) با «حكمت» و «مليگرايي»
اراده ملت خواهيم بود و براي ايجاد نســلي جديد تالش
ميكنيم تا «تغيير» به ســوي اصالحات را شاهد باشيم و
«تصميم» ما عراقي خواهد بود تا «پرچمهاي» پيروزي را
باال ببريم و بغداد پايتخت ماست و حركت ما «دموكراتيك»
خواهــد بود و دولتــي تكنوكــرات بــدون حزبگرايي
تشكيل ميدهيم.

  دوري از ائتالف مالكي و العامري
در حالــي كه مقتدي صدر از تركيب دولتي كه قصد دارد
تشكيل دهد پرده برداشته و در آن به اكثر احزاب به جز ليست
الفتح وابسته بههادي العامري و ائتالف «دوله قانون» به رياست
نوري مالكي اشاره كرده به خوبي مبرهن است كه او به دنبال
ســد كردن راه به روي ائتالف نوري مالكي است؛ امري كه به
مذاق عربستان خوش آمده است.
ائتالف «سائرون» وابسته به مقتدي صدر كه گوي رقابت
را از بقيه احزاب ربوده و تا اين لحظه پيشــتاز انتخابات است
زمينه را براي ائتالفي جديد با مشاركت ديگر احزاب باز كرده
اما مشخص است نميتواند اكثريت را در پارلمان جديد از آن
خود كند ،بنابراين بايد براي به دست آوردن اكثر كرسيها به
ائتالف با احزاب كوچكتر بپردازد.
ت هادي العامري (حشد شعبي)
البته ائتالف الفتح به رياس 
ميتواند با ائتالف «دوله قانون» به رياست نوري مالكي و الحكمه
به رياست عمار حكيم و فراكسيونهاي سني فعال در االنبار
و صالحالدين كرسيهاي بيشتري در مقايسه با صدر و حيدر
العبادي (ائتالف النصر) به دست آورد.
در هر دو حالت دو طرف نياز به احزاب اصلي كرد يعني حزب
دموكرات كردستان عراق و حزب اتحاديه ميهني به رياست جالل
طالباني رهبر فقيد اين حزب دارند .نيچروان بارزاني نخستوزير
اقليم كردستان عراق هم به احزاب سياسي در زمينه مذاكره
درباره تشكيل دولت چراغ سبز نشان داده است .در بغداد نيز
حيدر العبادي آمادگي خود را براي تشكيل قويترين دولت عاري
از فساد و به دور از طرحهاي خارجي اعالم كرده است .وي از
همان ابتدا از طريق ائتالف با گروههاي كمونيست و افراد مستقل
شعار خود را براي دولت آينده مبارزه با فساد اعالم كرد .به اين

ترتيب با تركيبي كه مقتدي صدر اعالم كرده به خوبي مشخص
است كههادي العامري و ائتالف نوري مالكي در اين دولت جايي
ندارند دو ائتالفي كه آنها را نزديك به ايران ميدانند.
ي خاص در اين توئيت ائتالف «الفتح المبين»
صدر به شيوها 
و «ائتالف دوله قانون» را كنار گذاشته و به بقيه گروهها كه آنها را
همسو با طرحهايش در زمينه مبارزه با فساد ،پايان تقسيمبندي
جناحي و حزبي و عبور از طايفهاي دانســته ،چراغ سبر نشان
داده است .مقتدي صدر سعي در جذب جريان الحكمه وابسته
بــه عمار حكيم در طرح خود دارد .اين توئيت صدر همچنين
شامل ائتالف الوطنيه به رياست اياد عالوي ،ائتالفي با اكثريت
سني« ،تجمع اراده االنتخابي» به رهبري حنان الفتالوي يكي
از نزديكان سابق مالكي ميشود.
به گفته بسياري ،صدر عمدا ميخواهد راه را به روي نوري
مالكي در كسب كرسيهاي جديد پارلماني به شيوه ائتالف با
احزاب كوچكتر ببندد كه از جمله آنها «تجمع اراده» و «الجيل
الجديد» هستند .الجيل الجديد حزب كردي مخالف نوپا در اقليم
كردستان است كه با خيزش نسل جديد به رياست شاهسوار
عبدالواحد شــكل گرفت .همچنين اين توئيت صدر شــامل
فراكسيونهاي تغيير ،القرار ،بيارق الخير ،النصر ،بغداد هويتنا
يعني گروههاي سني همپيمان با حيدر العبادي است.
طرح نقشه راه دولت آينده عراق كه به خوبي مشخصات آن
در توئيت مقتدي صدر آمده است ،حزب دموكرات كردستان
عراق به رياســت مسعود بارزاني را هم از قلم نينداخته است.
ائتالفها در اين توئيت كوچك ترســيم شده و حاميان صدر
ميگويند ،قادر خواهد بود فراكسيوني بزرگ در داخل پارلمان
تشكيل دهد و صعود ليست الفتح را صعودي بيمعني سازد و
عمال بساط تشكيل دولت و حتي مشاركت در آن را از زير پاي
اين ليست بكشد ،در حالي رهبران الفتح به دنبال اين هستند
كه حرف آخر را در تشكيل دولت و انتخاب نخستوزير طبق
شروطشان بزنند.

