
زهــره صفاری/ نشســت دیــروز پارلمان 
عــراق بــرای انتخــاب رئیــس جمهــور 
ایــن کشــور، بــا تصمیــم دادگاه فــدرال 
بــر تعلیــق موقــت یکــی از نامزدهــا و 
پیامد آن اعالم تحریم جلســه از ســوی 
احزاب اصلی مجلس، با حضور شــمار 
صــورت  بــه  نماینــدگان  از  محــدودی 

مشورتی برگزار شد.
بــه گــزارش الســومریه نیوز، جلســه 
انتخاب رئیس جمهــور عراق در حالی 
دیــروز برگــزار شــد کــه پیش تــر حــزب 
صدر، حزب دموکرات کردســتان و اهل 
تســنن آن را تحریم کــرده و چهارچوب 
صــدور  بــا  نیــز  شــیعیان  هماهنگــی 
بیانیه ای از این تصمیم اســتقبال کرده 
بود. براســاس گزارش منابع رســانه ای 
عــراق پیامد ایــن تصمیم ها، دیــروز با 
حضــور 58 نماینــده، تعداد زیــادی از 
329 کرســی مجلــس این کشــور خالی 
مانــد و از آنجا که تأییــد رئیس جمهور 
منتخــب نیــاز بــه رأی موافــق نصــف 
بــه عــالوه یــک نماینــده دارد، رؤســای 
پارلمــان به دلیل نبــود حدنصاب الزم 
دادنــد.  تغییــر  را  نشســت  کار  دســتور 
معاونــت رســانه ای پارلمان عــراق در 
بیانیه ای اعالم کرد: »ریاســت مجلس 
بــه  را  امــروز  جلســه  گرفــت  تصمیــم 

صورت مشورتی برگزار کند.«

این در حالی اســت که پس از ماه ها 
جنجال برای تأیید نتایج انتخابات ماه 
اکتبر پارلمان عراق و پس از آن، جلسه 
پرچالــش انتخاب رئیــس پارلمان این 
کشور، انتخاب رئیس جمهور نخستین 
تعییــن  مســیر  در  حرکــت  بــرای  گام 
دولت جدید عراق به شمار می رود. اما 
به نوشــته »الجزیره«، در این شرایط دو 
روز مانده تا برگزاری این نشست مهم، 
حــزب وابســته بــه »مقتدی صــدر« که 
با کســب 73 کرســی پیشــتاز انتخابات 
پارلمان به شــمار می رود، جلسه دیروز 
را تحریــم کــرد و »حســین العــذاری«، 
رئیس فراکســیون پارلمانــی این حزب 
به خبرنگاران گفت: »ما در این جلســه 

شرکت نمی کنیم.«
یــک روز بعــد دادگاه فــدرال عــراق 
ســوی  از  شــکواییه هایی  دریافــت  بــا 
برخی نمایندگان درباره قانونی نبودن 
نامزدی »هوشیار زیباری«، وزیر خارجه 
ریاســت  انتخابــات  در  عــراق  ســابق 
جمهــوری، خواســتار بررســی موضــوع 
شــدند و قضات پس از بررســی شرایط 
بــه صــورت موقــت او را از کاندیداتوری 
محــروم کردنــد. بــه بــاور ناظــران ایــن 
تصمیــم که با واکنش حــزب دموکرات 
اهــل  حاکمیــت  ائتــالف  و  کردســتان 
تسنن همراه شــد، در حالی اتخاذ شده 

اســت کــه »زیبــاری« 68 ســاله در کنار 
»برهم صالح« دو بخت اصلی کســب 
کرسی ریاست جمهوری عراق به شمار 

می روند. 
»زیبــاری« نامــزد حــزب دموکــرات 
کردســتان در بیانیــه ای اعــالم کرد: »به 
حکــم دادگاه مبنــی بر توقــف نامزدی 
تا زمان تعیین تکلیف شــکایت مطرح 
شده احترام می گذارم، چراکه اطمینان 
تأییــد صالحیــت  دارم دســتگاه قضــا 
مــن از ســوی مؤسســات ذیربــط را در 
نظر می گیرد. آنچه شــایع شــده اســت 
ناله هــای افراد بــرای بیشــتر ماندن در 

قدرت است.« 
به نوشــته »فارس«، ائتالف موسوم 
از  متشــکل  الســیاده«  »تحالــف  بــه 
فراکســیون های اهل تســنن به ریاســت 
»الخنجــر« نیــز در پی صدور ایــن رأی، 
بــا انتشــار بیانیه ای اعــالم کــرد: »برای 
حمایت از تالش ها در مســیر دستیابی 
به راهکارهای مشترک تصمیم گرفتیم 
در جلســه روز دوشــنبه پارلمان شرکت 

نکنیم.«
چهارچــوب  حــال  همیــن  در 
هماهنگــی شــیعیان نیز که در آســتانه 
نشســت انتخــاب رئیس جمهــور برای 
بررسی شرایط پیش آمده عصر یکشنبه 
نشســت اضطراری برگزار کــرده بود، از 

تصمیــم احــزاب بــرای تحریم جلســه 
دیروز اســتقبال کرد. به نوشــته »شــفق 
نیــوز«، این ائتالف شــیعی در بیانیه ای 
همچنــان  مــا  »موضــع  کــرد:  اعــالم 
تغییــر نکرده اســت و از آنجا که احزاب 
تصمیمــی مشــابه مــا گرفته انــد از آن 
استقبال می کنیم. بدون شک بن بست 
و  هــرج  براینــد  آمــده  پیــش  سیاســی 
مرجی اســت که در انتخابات پارلمانی 
به وجود آمد. بنابراین خواســتار رایزنی 
بیشتر هســتیم تا به راهکارهای واقعی 
و مــورد قبــول دســت یابیــم.« ناظران 
معتقدنــد تصمیم احزاب عراقی برای 
تعویق جلســه انتخاب رئیس جمهور، 
بحران سیاســی در این کشور را جدی تر 

از گذشته خواهد کرد. »علی التمیمی«، 
کارشــناس حقوقی به شفق نیوز گفت: 
»پیامــد تصمیــم دادگاه بــرای تعلیــق 
موقــت یک نامزد ســبب تعویــق زمان 
برگزاری نشست انتخاب رئیس جمهور 
شــد و بــدون شــک نمی تــوان انتظــار 
داشــت این جلســه تــا پیــش از تعیین 
»زیبــاری«  علیــه  شــکایت ها  تکلیــف 

برگزار شود.«
در عین حال کارشناســان معتقدند 
عــراق  سیاســی  صحنــه  در  تغییــرات 
احــزاب را درگیــر انتخاب های غیرقابل 
انتظــاری می کنــد چراکــه ضرب االجل 
قانونی برای انتخاب رئیس جمهور، راه 

گریزی برای آنها نخواهد گذاشت. 
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حریت دیلی نیوز)ترکیه(
مقامــات امریکایــی مدعی شــده اند 
با وجــود آماده بــاش همه جانبه روســیه 
بــرای تــدارک حملــه بــه اوکرایــن، بــه 
بــه  تصمیــم  مســکو  نمی رســد  نظــر 
ایــن کار داشــته باشــد. آنهــا معتقدنــد 
اســتقرار بیش از 150 هزار ســرباز در مرز 
اوکراین بیانگر عــزم »والدیمیر پوتین«، 
رئیس جمهــور روســیه بــرای بهره گیری 
از هــر ظرفیت ممکنی برای رســیدن به 

اهدافش در دونباس است.

دیلی تلگراف)انگلیس(
تشــدید اختالفات میان نخست وزیر 
و وزارت خزانــه داری انگلیــس پــس از 
خانــه  کریســمس  میهمانــی  رســوایی 
شــماره 10 داونینــگ اســتریت، برنامــه 
چنــد میلیــارد پونــدی احیــای ملــی بــا 
اولویــت تقویت خدمــات درمانی را در 
این کشــور به حال تعلیــق درآورد. این 
در حالی اســت که با شیوع سویه جدید 
کرونــا بیش از 6 میلیون بیمار در انتظار 

دریافت خدمات هستند.

لیبراسیون)فرانسه(
چند روز پس از انتشــار کتاب جنجالی 
در  قوانیــن  نقــض  و  بدرفتــاری  دربــاره 
خانه های سالمندان فرانسه، در حالی که 
وزارت بهداشــت این کشــور برای کاهش 
انتقادات از »مکرون«، ســعی در تکذیب 
اتهامــات و ســرپوش گذاشــتن بــر قصور 
رئیس جمهــور دارد، نامزدهــای ریاســت 
جمهــوری بــرای جلــب نظــر مــردم، در 
ارائه برنامه های بهبود شرایط سالمندان 

رقابت شدیدی را آغاز کرده اند.
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 اعالم وضعیت قرمز 
در پایتخت کانادا

تظاهــرات گســترده کامیــون داران 
کــــــــانادایی در اعتـــــــــراض بـــــــه 
محدودیت هــای کرونایــی در اتاوا، 
دولت را مجبور به اعالم وضعیت 
اضطراری کرد. بــه گزارش فارس، 
به نقل از رسانه های محلی کانادا، 
»جیم واتســون« شــهردار اتــاوا در 
حالــی از روز یکشــنبه بــرای پایــان 
بی ســابقه  تظاهــرات  بــه  دادن 
ده روزه کامیــون داران، اکثــر مراکــز 
را مســدود و وضعیــت قرمز اعالم 
کــه شــاهدان شــمار  اســت  کــرده 
نیروهــای  از  بیــش  را  معترضــان 
پلیــس دانســته و کنتــرل شــرایط 
را بســیار دشــوار می داننــد. در این 
شرایط شــهردار با هشدار شورشی 
کمــک  خواســتار  قریب الوقــوع، 
قضایی و دولتی نهادها شده است. 
معترضان که بــه محدودیت های 
پیشگیرانه کرونا معترض شده اند 
از 29 ژانویه خود را به اتاوا رســانده 
در  کامیون هــا  کــردن  پــارک  بــا  و 
خیابان هــای شــهر، چــادر و محل 
اســکان موقــت برقــرار و تــردد در 
کردنــد.  فلــج  را  کانــادا  پایتخــت 
کامیون داران معتــرض همچنین 
خواستار برکناری »جاستین ترودو« 
نخســت وزیر این کشور شدند. وزیر 
امنیت عمومی کانادا گفت: دولت 
نباید این مسأله را دست کم بگیرد.
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تنش های مرزی روسیه و اوکراین به کجا می انجامد؟

دولت اردوغان در برابر یک دو راهی پیچیده

در پــی تشــدید التهاب هــا در مرزهــای روســیه و اوکراین، تعامــالت بین المللی در 
ایــن خصوص افزایش یافته اســت. در این ارتباط بوریس جانســون، نخســت وزیر 
انگلیس به اوکراین ســفر کرده و ویکتور اوریان، نخست وزیر مجارستان هم سفری 
به روســیه داشته است. این روند شامل رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
هم می شود که اواخر هفته پیش به اوکراین رفت و سفر بعدی طی روزهای پیش رو 

شامل والدیمیر پوتین می شود که می خواهد در آنکارا با اردوغان تبادل نظر کند.
مواردی مهم در ارتباط با ترکیه درخصوص بحران روسیه – اوکراین وجود دارد. 
روس ها از عملکرد ناتو و از اینکه اوکراین به عضویت این پیمان نامه نظامی درآید، 
عمیقاً ناراضی اند. این ناخرسندی به حدی است که رئیس جمهوری روسیه گفته 
است: »فرض کنید که اوکراین عضو ناتو شود و این سازمان دست به اقدام نظامی 

علیه ما بزند، آیا چاره ای جز تقابل مستقیم با آنها برای ما می ماند؟«
در حال حاضر وقوع یک رویارویی مستقیم و وسیع بین نیروی زمینی کشورهای 
روسیه و اوکراین کاماًل دور از ذهن می نماید ولی تحقق عملیات چریکی و اقدامات 
ایذایــی در نقــاط مرزی در این زمینه کاماًل متصور اســت. بعضی محافل سیاســی 
معتقدند اگر امریکا و شرکایش به حمایت از اوکراین وارد این مناقشه شوند، ترکیه 
به احتمال قریب به یقین در جمع دفاع کنندگان از اوکراین حاضر نخواهد شد و به 
این بازی خطرناک ورود نخواهد کرد، اما در این زمینه شک هایی وجود دارد. در هر 
صورت نقش ترکیه در قبال تشــدید تنش ها بین روسیه و اوکراین به محاصره های 
احتمالی دریایی نیز بسط می یابد. اگر درگیری ها در دریای سیاه شدت گیرد، امریکا 
و بریتانیا از ترکیه خواهند خواســت که روبه روی روس ها بایســتد و دامنه عملیات 
آنها در ضدیت با دولت کی یف را محدود کند. برای اردوغان تصمیم گیری در این 
خصوص سخت است. ترکیه از یک سو شریکی فعال برای برخی دولت های اروپای 
غربــی در زمینه هــای اقتصادی اســت و از جانب دیگــر دارای پروژه های مشــترک 
متعــددی بــا روس ها در زمینه های صنعتی و کشــاورزی و بعضی داد و ســتدهای 
دیگر است. البد از همین رو و به سبب دشواری انتخاب یکی از دو گزینه فوق است 
که اردوغان در مالقات اخیرش با ولودیمیر زلســنکی همتای اوکراینی اش در شهر 
کی یف اکیداً از او خواست از تنش ها در مرزهای کشورش با روسیه بکاهد و از خیال 
رویارویی مســتقیم نظامی با روس ها به در آید. وی گفت: »به عنوان کشــوری که با 
دریای سیاه مجاورت دارد، ما از سایر کشورهای این منطقه انتظار داریم که بحران 
را پایــان بخشــند و به جــای آن به گفت وگــوی رودررو بپردازند. چــاره کار فقط یک 
صلح فراگیر است.« فارتین آلتون، مسئول روابط عمومی ریاست جمهوری ترکیه 
نیز اوایل این هفته گفت: »ترکیه از همه مناسبات بازدارنده جنگ، دفاع و مسائل 
امنیتــی را اجرایــی می کنــد زیرا به عنوان یکــی از اعضای جامعــه جهانی، وظایف 
مهمــی در راه حفظ صلح دســت کم در منطقه خویش داریم. تنهــا راه حفظ این 

مقوله مهم، پایبندی ما و سایر اعضای ناتو به عهدنامه های موجود است.«
حــاال بســیاری از نگاه ها به ســوی مســکو و قدم بعــدی پوتین اســت و او باید به 
دغدغه های بسیاری بیندیشد. ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو معتقد است تنش 
جاری بین مســکو و کی یــف مهم ترین عامل تهدید صلح جهانی از زمان تشــدید 
جنــگ ســرد امریــکا و اتحاد جماهیــر شــوروی در دهه هــای 1950 تا 1990 اســت و 
روزهای بعدی نشان می دهد کرملین قصد آرام سازی نسبی آن را دارد یا با تشدید 
جنــگ در مرزهــا دولت اردغان هم در انتخاب ســخت پیــش روی خود به چالش 
Daily Sabah  :عمیق تری درخواهد غلتید.                                                                         منبع

بن بست جدید در تشکیل دولت بغداد
با تحریم نشست انتخاب رئیس جمهور از سوی احزاب بزرگ پارلمان عراق صورت گرفت
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ایالیدا اطلس ، تحلیلگر سیاسی  

 مترجم: وصال روحانی


