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کری :میتوانستیم جنگنده روس را
ساقط کنیم

جانکری،وزیرخارجهمیگویدکهاگرارتشآمریکاجنگندههایروسیهکهاینهفتهچندینعبورنزدیکازکناریکناوشکنآمریکاییانجامدادندرا
میزد،درچارچوبحقوقخودعملکردهبود.مقامهایآمریکاییمیگویندکهدوجنگندهروسروزدوشنبهازفاصلهچندینمتریکشتینظامیاین
کشوردردریایبالتیکپروازکردند.وزارتدفاعروسیهمیگویدکهجتهایسوخو24-پسازنظارتبرناوشکنآمریکاییبهسرعت،دورشدهاند.

تحلیل روز

دومینویبحرانبهرئیسپارلمانعراقرسید

نمایندگان العبادی را به پارلمان راه ندادند

دکترعلیرضا رضاخواه

نشست استانبول ومثلثیکه شکل نگرفت
نشست اخیرس��رانکنفرانس س��ازمان همکاری اسالمی در
استانبولازجهاتمختلفقابلتحلیلاست.اماایننشست
برای عربس��تان یک ناکامی بزرگ محس��وب میشود .ریاض
مدت ها تالشکرد تا مواضع قاهره وآنکارا را به یکدیگرنزدیک
کند .این موضوع ازمنظر ژئوپلتیک برای س��عودیها بسیار
مهماست.عربستانمعتقداستکهایرانازشکافمیانمصر
وترکیه به ضررریاض ومتحدینش درمنطقه به ویژه س��وریه به
خوبی اس��تفاده میکند .ازطرفی حضورمصردرعالیترین
سطح دراجالس اس��تانبول برای پرستیژترکیه بسیاراهمیت
داشت والزم بود تا زمانیکه ریاس��ت دورهای اجالس منتقل
میشد سران دوکش��وردراین مراسم حضورداشته باشند .از
این روبا توجه به تحلیلهای ارائه ش��ده دررسانههای منطقه
واهمیت این موضوع برای آنکارا ،س��عودیها تالش زیادی را
به عمل آوردند وبه نظرمیرس��دکه پیش ازاجالس ترکیه را از
آمدن سیس��ی مطمئنکرده بودند .امتناع سیسی ازشرکت
دراجالس اس��تانبول تالشهای ریاض را درخشنود ساختن
آنکاراناکامگذاشتوهمچنیننشاندادکهاینکشورآنگونه
کهتصورمیشدتوانکافیدیپلماتیکبرایاقناعوایجادوفاق
میانمتحداندرجهیکخودراندارد.حضورنیافتنسیسیدر
اجالس استانبول همچنین به معنی شکست سعودیها در
ایجاداتحادمثلثعربستان،مصر،ترکیهدرمنطقهبرایحمایت
ازاهدافخاصوازجملهرویاروییباجمهوریاسالمیاست.
گواینکه اگرسیسی به اس��تانبول هم میآمد نمیتوانست
مویدتشکیلچنیناتحادیدستکمعلیهایرانباشداماقطعا
نیامدن اوآشکارا این طرح را به دره ناکامی سرنگون ساخت.

اندیشکده روز
اوکراین،اصالحاتبیمارومسامحهمداومغرب
اندیشکده شورای روابط خارجی نوش��ت :پارلمان اوکراین به
ولودیمیرگرویسمان ،نخست وزیرتازه اینکشور ،رای اعتماد
داده اس��ت .باید درذهن داشته باشیمکه سمت نخست وزیر
ی کام ً
ال موقعیتی ضعیف درسیستم مشکل دارشبه ریاست
جمهوریاوکرایناست.هرازچندگاهیادعایفسادجدیدی
حاکمیتاوکراینراتحتتاثیرقرارمیدهد؛غربمسئولیناین
کشورراسرزنشمیکند،امادرنهایتاصالحاتدراینکشور
درچنگالالیگارشیگرفتارمیشودکهبینتیجهباقیماندهو
مردمسرخوردهمیشوند.علتاینکهغربدربرابراوکرایناین
همهمسامحهمیکند،واقعیتیاستبهنام«جایگاهاستراتژیک
اوکرایندرتقابلروسیهباناتو».
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جدلهایسیاسیدرعراقبرسرتغییرکابینهاینکشورادامهداردواینبار،بحران
«انتقالقدرتدرعراق»دامنسلیمجبوری،رئیسمجلساینکشورراگرفتهتااز
کرسیریاستمجلسکنارگذاشتهشود.درروزپنجشنبهکهقراربودکابینهجدید
حیدرالعبادیازمجلسرایاعتمادبگیرد،نمایندگانمتحصندرپارلمان،عالوه
براینکهاجازهورودالعبادیرابهپارلمانندادهاند،رایبهبرکناریرئیسمجلس
عراق دادند .بهگ��زارش دویچه وله174،تن ازنمایندگان پارلمان عراق ،س��لیم
جبوری،رئیسپارلمانومعاونانشرابرکنارکردند.جبوریکهیکسیاستمدار
سنیمذهباست،دررای گیریپارلمانشرکتنداشتواقدامبرایبرکناریخود
راغیرقانونیدانست؛بهگفتهاوپارلمانعراق328نمایندهداردوآرابرایبرکناری
اوبهحدنصابنرسیدهبودهاست.دفترجبوری،اعالمکردکهویبهدادگاهعالی
قانون اساسی عراق ،ش��کایت خواهدکرد .بهگزارش خبرگزاری فرانسه ،عدنان
الجنابیکه به دلیل غیبت الجبوری ،ریاس��ت سنی جلس��ه پارلمان را برعهده
گرفت،بهخبرنگارانگفتکه«سرنگونینخستینسرکردهسهمخواهیهارابه
مردم عراق تبریک میگوییم» .درحالیکه حیدرالعبادی قصد دارد از پارلمان
برایکابینهجدیدرایاعتمادبگیرد،نمایندگانمتحصندرمجلسمیگویندبه
تحصنادامهمیدهندتابعدازرئیسمجلس،دورئیسدیگریعنیفوادمعصوم
رئیس جمهوروحیدرالعبادی نیزبرکنارشوند .بهگزارش بیبی سی ،همزمان
با این بحران انتقال قدرت درعراق ،ارتش عراق موفق به پاکس��ازیکامل ش��هر
مهم اس��تراتژیک هیت در غرب اینکش��ورازوجود تروریستهای داعش شد.

اوکراین

مثلث دوضلعی سلمان!

اظهار نظر روز

شکست تالش سلمان برای ائتالف سهگانه با مصروترکیه

تالش های پادش��اه عربس��تان برای پایان دادن به تنش میان قاهره وآنکارا،
راه به جایی نبرد وترکیه از رئیس جمهورمصربرای حضوردرنشس��ت س��ران
همکاری اس�لامی دراس��تانبول دعوت به عمل نیاورد .بهگ��زارش االخبار،
منابع مصری اعالمکردندکه با وجود میانجیگری ملک سلمان بن عبدالعزیز،
پادشاه عربستان درسفراخیرش به قاهره ،اما تنش واختالفات مصر وترکیه
همچنان پابرجاس��ت وحتی رج��ب طیب اردوغ��ان ،رئیس جمه��ورترکیه از
عبدالفتاحالسیسی،رئیسجمهورمصربرایحضوردرنشستسرانسازمان
همکاری اس�لامی دعوت به عمل نیاورد .این درحالی استکه رئیس قبلی
نشست مصربود وعدم حضورسیس��ی دراین اجالس  ،شکست دیگری را از
چندین منظربرای سعودیها رقم زدکه بدترین آن برگزارنشدن مراسم رسمی
انتقال ریاست دوره ای اجالس بود .عدم ش��کل گیری مثلث ریاض ،آنکارا و
قاهره به روابط نامطلوب می��ان ترکیه ومصراز زمان برکناری محمد مرس��ی،
رئیسجمهورمخلوع اینکشوربازمیگردد؛ مصرآنکارا را به حمایت ازاخوان
المسلمینکه مرسی جزوآن ها بود ،متهم میکند .روزنامه رأی الیوم دراین
خصوص ،درسرمقاله خود نوش��ته استکه س��ازمان همکاری اسالمی یک
سازمان ناکارآمد وسس��ت اس��ت وبه مکانی برایگروهی ازکارمندان تبدیل
شده استکه برای آنها حقوق ومزایای خوب درنظرگرفته شده است ،چراکه
عربس��تان این را می خواهد ،اما نشست س��رانکنونی ،بیماری های جهان
اسالم واختالفاتشان را به بدترین شکل نشان داده وکارایی خاصی ندارد.

پاکستان

پوتین:

کسیکه تصمیمگرفته غرق
شود ،نجات یافتنی نیست

دیپلماسی دسته چکی

الجبیر:پرداخت681میلیوندالریبه«رزاق»«هدیهمحض»بود

وزیرخارجه عربستان ،اعالمکرد681:میلیون دالرکه دولت سعودی به نجیب
رزاق،نخستوزیرمالزیپرداخته«هدیهمحض»بودهودرمقابلآن،توقعیهم
نمیرفته است .درجریان افشای وجود این مبلغ درحسابهای بانکی نجیب
رزاق،ویبااتهامفسادواختالسبههمراهسوءمدیریتمالیمواجهشدهاست.
عربستان با پرداختهایکالن به برخی سرانکشورهاکه به دیپلماسی دسته
چکی مشهوراست همواره سعیکرده است تا درمجامع بین المللی برای خود
متحدانیدستوپاکند.عادلالجبیردرتوجیهرشوهسعودیبهمقامارشدمالزی
گفتکه«ماکامالمطلعهستیمکهدادستانکلمالزیبهطورکاملاینموضوع
را بررسیکرده وتخلفی نیافته اس��ت وتا آنجاکه به ما مربوط میشود ،موضوع
تمامشدهاست».اوایلسالجاریمیالدی،دادستانکلمالزی،نجیبرزاق
را ازهرگونه اتهام تخلف یا فس��اد مالی درارتباط با دریافت این مبلغ ازخانواده
سلطنتی سعودی مبرا دانست ؛اما ،طی ماههای پیش ازآن ،احزاب مخالف از
مقامات قضایی خواسته بودند دلیل پرداخت این مبلغ ومحل استفاده ازآن را
بررسیکنند وتاکید داشتندکه برای حفظ بیطرفی دراین تحقیقات ،نخست
وزیرباید استعفا دهد .آنانگزارش دادستانکل را ناکافی دانسته وگفتهاندکه
او را نخست وزیرکنونی منصوبکرده وبنابراین ،نمیتوانسته بیطرفانه به این
موضوعرسیدگیکند.پسازافشایپرداختاینمبلغ،نجیبرزاق،دادستان
وقتراکهمشغولرسیدگیبهاینموضوعبودبرکنارکردودادستانجدیدرا،که
دارایارتباطهاینزدیکباحزبحاکماست،بهاینسمتمنصوبکرد.

لیبی

برزیل

رای اعتماد پارلمان به ولودیمیرگرویسمان

سومین روزحکومت نظامی درکشمیر

اولین حضوراروپایی ها پس از2014

روس��ف4وزیرخود را برکنارکرد

پارلم��ان اوکرای��ن ،از نخس��ت وزی��ری ولودیمی��ر
گرویسمان ،حمایتکرده وبه او رای اعتماد دادهاند.
گرویسمان،که رئیس پارلمان است ،پیشترازسوی
پترو پروش��نکو ،رئیس جمهورکنونی اوکراین ،برای
اینسمتمعرفیشدهبود.نخستوزیرجدیداوکراین
تحت فشارخواهد بود تا برنامههای اصالحات مورد
حمایتاتحادیهاروپارادنبالکند.پیشتر،پروشنکو،با
اشارهبهاینکهآرسنییاتسنیوک،نخستوزیرپیشین
اوکرایندیگرازحمایتافکارعمومیبرخوردارنیست،
خواستاراستعفای اوشده بود؛ صندوق بینالمللی
پولتهدیدکردهبودکهاگراوکرایندستبهاصالحات
نزند،کمکهایشراقطعخواهدکرد.

حکومت نظامی در «سرینگر» مرکزتابستانی ایالت
جامووکشمیروچندمنطقهدیگر،پساز3روزباقطع
تلفنواینترنت،ادامهیافت.برقراریحکومتنظامی
دراینمناطقبهدنبالکشتهشدن4نفرازمعترضان
براثرتیران��دازی ارت��ش و درخواس��ت جدایی طلبان
برای برگزاری اعتصاب سراس��ری دراعت��راض به این
حوادث ازروزچهارشنبه به اجراگذاشته شده است.
همزمانباگشتزنیارتشهنددرمناطق«سرینگر»
و«هان��دوارا» ،مغازهها ومدارس تعطی��ل وخیابانها
خالی ش��د .درگیریها درش��هر «هاندوارا» به دنبال
ادعایساکنانمحلیمبنیبرتالشیکسربازهندی
برای تجاوزبه دختری نوجوان دراین شهر ،آغازشد.

سفرایکشورهای فرانس��ه ،اسپانیا وانگلیس برای
دیداربا نمایندگان دولت وحدت ملی مورد حمایت
سازمان ملل درلیبی ،به یک پایگاه نیروی دریایی
درطرابلس س��فرکردن��د .بهگ��زارش ورل��د بولتن،
این دیدارب��رای اولین ب��ار پس ازتصمی��م اعضای
اتحادیه اروپا مبنی بربستن س��فارتخانه های خود
به دلی��ل ناآرامی ه��ا درلیب��ی درس��ال2014برگزار
ش��د؛ اما اکنون ،پس ازتوافق بر سرتشکیل «دولت
وفاق ملی» س��فرایکش��ورهای مذکور مذاکراتی
را با دول��ت وحدت ملی لیبی در ی��ک پایگاه نیروی
دریایی برگزارکردند .پیش��تر ،وزیرخارجه ایتالیا به
لیبی سفرکرده بود.

«دیلماروسف»رئیسجمهوریبرزیل،چهاروزیرخود
را برکنارکرد .بهگزارش اروپاپرس ،این برکناریها روز
پنجشنبهدرروزنامهرسمیبرزیلمنتشرشدهوشامل
چهاروزیری می ش��ودکه سمت نمایندگی مجلس را
نیزدارند .هدف روسف ازاین اقدام ،این استکه این
چهارنفردرروزرایگیریبرایاینکهرئیسجمهوری
مورد استیضاح قرارنگیرد ،به نفع وی رای دهند .این
چهاروزیرعبارتندازوزرایهواپیمایی،علوموفناوری،
بهداشت و توسعهکش��اورزی .اس��تیضاح روسف به
دلیلدستکاریدربودجهسال،2014باهدفپنهان
کردنافزایشهزینههایعمومیدربحبوحهتبلیغات
انتخاباتیانجاممیشود.

والدیمی��ر پوتی��ن ،رئی��س جمهوری
روسیهروزپنجشنبهدرجریاننشست
خبری س��االنه اشکه درمس��کو و
با حضورنمایندگانی ازاقش��ار
مختلف جامعه روس��یه برگزار
شد ،به پرسش های شهروندان
درموردموضوعاتمختلفداخلیوبینالمللیپاسخداد.در
این نشست خبری پوتین درمورد سوریه واوکراینگفت :پایان
درگیریهایسوریهتنهابااقداماتنظامیممکننیست.باید
پش��ت میزمذاکره نشست و راه حلی سیاس��ی یافت .ما زمانی
دستبهخارجکردنبخشعمدهایازنیروهاینظامیماناز
سوریه زدیمکه سوریه بتواند خود ،عملیات جدی را با حمایت
آندستهازنیروهاینظامیماکهدرآنجاباقیماندهاند،انجام
دهد.درادامهازاو،ازقولشهروندی12سالهپرسیدهشد«:اگر
اکنون رجب طیب اردوغان و پترو پروشنکو درحال غرق شدن
باشند ،آیا دست یاری به آنها میدهید؟» والدیمیر پوتین در
پاسخگفتکه «اگرکس��ی تصمیمگرفته غرق شود غیرممکن
استبتواناورانجاتداد.اماماقطعاآمادهخواهیمبودکهبههر
کدامازشرکایمان،اگرخودشانبخواهند،دستیاریبرسانیم».

خبرهای متفاوت
موافقت مرکل با تعقیب قضاییکمدین آلمانی
رویترز :با موافق��ت صدراعظم آلمان با درخواس��ت رئیس
جمهورترکیه برای تعقیب قضایی یککمدین آلمانی در روز
جمعه27،فروردینماه ،راه برای دادگاهی شدن اینکمدین
به دلیل خواندن شعری درهجو رجب طیب اردوغان بازشد.
یان بومرم��ان،کمدین آلمانی ،اواخرماه میالدیگذش��ته،
درشبکه دولتی «زد دی اف» دربخشی از یک برنامه شبانه
شعری را درهجو رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهورترکیه و
سیاستهای سالهای اخیراوخوانده بود.

شناسه اینترنتی  .krdبرایکردستان عراق
رویت��رز:کرد های عراق ن��ام جدیدی برای دامن��ه اینترنتی
خود انتخابکرده اند ».krd« .دامنه اینترنتی جدید اس��ت
که ش��رکت های خصوصی ،س��ازمان ها ونهاد ه��ا وافراد در
اقلیمکردستان عراق ازآن استفاده میکنند .آیکان ،موسسه
اینترنتی تعیین نام ها وشماره های واگذاری ،درسال2013
واگذاری نام  .krdرا پذیرفت.

نفس دموکراتها درسینه نیویورک حبس شد
سندرزوکلینتون درمناظره انتخاباتی به یکدیگرتاختند

رقاب��ت نفس گی��رنامزد ه��ای دموک��رات ب��رای پی��روزی در
انتخابات مقدماتی نیویورک ادامه دارد .ایالتیکه میتواند
تاحدودزیادینامزدهاینهاییحزبرامعرفیکند.هیالری
کلینتون ،نامزد پیشتازدموکراتها وبرنی سندرز رقیب او در
مناظره ای ،ب��ه انتقاد ازبرنامه ها ،سیاس��ت ها وتصمیمات
گذش��ته یکدیگر پرداخته اند .این مناظره پیش ازانتخابات
مقدماتی درایالت پرجمعیت نیویورک برگزارشد؛ ایالتیکه
247نماینده حزب��ی برای دموکرات ها دارد .وال اس��تریت،
کنترلاسلحهوحداقلدستمزدهاازجملهموضوعاتمطرح
درمناظره بی��ن دونامزد ب��ود.دراین مناظرهک��ه به میزبانی
سی ان ان برگزارمی ش��د ،برنی س��ندرزباردیگربا انتقاد از
صالحیت رقیب��شگفت« :آی��ا وزیرخارجه س��ابق،کلینتون
هوش��مندی وتجربه الزم را برای رئیس جمهورشدن دارد؟
البتهکه دارد .اما من قدرت داوری او را زیرسوال میبرم».
درمقابل هیالریکلینتون هم دردفاع ازخودگفت« :مردم
نیویورک دوباربه من به عنوان س��ناتورایال��ت نیویورک رای
دادند و رئیس جمهوراوباما به قدرت داوری ام به اندازه ای
اعتماد داشتکه من را به عنوان وزیرخارجه ایاالت متحده

آمریکا برگزید».برنی سندرز ،سناتور74ساله ایالت ورمانت،
در ی��کگردهمای��ی تبلیغات��ی درحض��ورطرف��داران خود،
خواستارحضورمردم در پای صندوق های رأی برای محقق
س��اختن «تغییرات واقعی» درکش��ورش��د .اوکه مروج ایده
«انقالب سیاسی» است،گفت« :هدف اصلیکارزارما ،نشان
دادناینواقعیتاستکهتغییراتهیچگاهازباالبهپایینرخ
نمیدهد .همواره از پایین به باالست .وقتی بتوانیم دربرابر
دونالد ترامپهای جهانکه خواهان تفرقه دربین ماهستند
بایستیم ،برهمه مشکالت پیروزخواهیم شد».
▪ ▪اسرائیل ،غزه ،فلسطینیها

درتحول��ی دیگ��ر ،دوط��رف ب��اردیگ��رنش��ان داده ان��دک��ه
رویکرد های متفاوتی در زمینه اسرائیل دارند .برنی سندرز
میگوید ،باید با مردم فلسطین با احترام وکرامت برخوردکرد
وحمالت رژیم صهیونیستی به غزه درسال«2014نامناسب»
بوده است .سندرزمیگوید :حرف هایش به معنی مخالفت
با اسرائیل نیس��ت واو «صد درصد هواداراس��رائیل» است.
کلینتون اما ،دردفاع ازاسرائیل پرسیده «چطورمیتوان یک

کشور را ادارهکرد ،وقتی حمالت تروریستی وموشکی دائما
تو را تهدید میکنند .حق داری ازخودت دفاعکنی».
▪ ▪ترامپ :حزب خواستار پیروزی من نیست

ایال��ت نیویورک ،س��ه ش��نبه همزم��ان میزب��ان رقابت های
نامزد های جمهوری خواه نیز ،خواهد بود .درهمین حال،
دونالد ترامپ دربرنامه زنده سی ان ان ازجریانسازی حزب
جمه��وری خواه ،علی��ه خودش س��خنگف��ت .ویگفتکه
«تعداد آرای حامیان من میلیونها نفربیشترازتدکروزاست.
اتفاقیکه درکلرادو رخ داد بس��یاربس��یار غیرمنصفانه بود.
مس��ئله ایکه درلوئیزیانا پیش آمد نیزبسیار غیرمنصفانه
بود .تعداد آرای من درلوئیزیانا بیش��تربود اما به علت نظام
انتخاباتی،کروزبرنده آرای هیئتهای انتخاباتی این ایالت
اعالم شد .من با قواعدکامال آشنا هستم .اما میدانمکه این
قواعد به ضررمن تنظیم شده اس��ت ...واقعیت آن استکه
آنها (اعضای حزب) ضد من ،ردیف شدهاند .درهیئتهای
انتخاباتی حزب به سخنان نمایندگان ماگوش داده نشد» .
نیویورک برای جمهوری خواهان95نماینده حزبی دارد.

معاون شورای عالی صلح افغانستان:

نام «حکمتیار» براساس توافق باکابل
ازلیست سیاه خارج می شود
اسناد پاناما بازهم قربانیگرفت
وزیرصنایع اسپانیا استعفا داد

مانوئل س��وریا ،وزیرصنایع اس��پانیا ،درارتباط با افش��ا ش��دن نق��ش وی درفراره��ای مالیاتی و
رسواییهایمالیدرمدارکموسومبه«اوراقپاناما»،روزجمعه27فروردینماهازمقامخوداستعفا
داد.پیشتر،افشایایناسناد،سیگموندورگونالگسون،نخستوزیرایسلندراواداربهاستعفاکرده
بود.درهمینحال،وزیراناقتصادکشورهایگروه 20ضمنواکنشیتندبهرسواییهایمالیافشا
شده دراسناد پاناما ،خواستاراقداماتگسترده به منظوربستن راههای فراراز پرداخت مالیات و
فعالیتهایغیرقانونیبرخیشرکتهاشدند.همچنین،بهگزارشبیبیسی،بانکجهانینگرانی
خود را ازانتشاراسناد پاناما و پولشوییهایگسترده شخصیتهای برجسته جهانی ،اعالمکرد.

معاون شورای عالی صلح افغانستان اعالمکردکه درگفتوگوهای اعضای این شورا و
هیئت «حزب اسالمی حکمتیار» توافق شد تا اسامی رهبر وبرخی دیگرازاعضای این
حزب ازلیست سیاه س��ازمان ملل خارج ش��ود«.عبدالخبیراوچقوند» معاون شورای
عالی صلح افغانستان،گفت :ش��ورای عالی صلح افغانستان پیشنهادنامه ای حاوی
س��ه فصل و26ماده را به نمایندگان حزب اس�لامی ارائهکرده وبراساس توافق دو روز
قبل هیئت رهبری شورای عالی صلح ،قرارشد تا براساس این پیشنهاد نامه با هیئت
حزب اسالمی مذاکره شود .معاون ش��ورای عالی صلح افغانستان به «صدای آمریکا»
گفت« :محمد امینکریم» نماینده حزب اسالمیگفته بودکه روند مذاکرات صلح دو
بعد داخلی وخارج��ی دارد.ازآنجاییکه اوباما متعهد به برقراری صلح درافغانس��تان
وخروج نیروهایش ازاینکش��ورمی باش��د ،اما حلقه های جنگ طل��ب نظامی وجود
دارندکه خواهان ادامه جنگ وخونریزی درافغانستان هستند .این عضوهیئت حزب
اسالمی حکمتیارتاکیدکرده بود تا زمانیکه موضع آمریکا درزمینه صلح روشن نشود،
مشکالت همچنان درافغانستان ادامه مییابد.

شمارش آرای انتخابات مجلس سوریه

اوالند:گفتوگوبا اسد ضروری استاما او باید برود
شمارش آرای انتخابات پارلمانی سوریهکه درآن 7300مرکز
رای دهی و 3500نامزد مش��ارکت داشتند ،آغازشده است.
درای��ن انتخابات ش��ماری ازنامزد های مخال��ف دولت نیز
حضورداشتند ،اماگروه های مسلح مخالف ،شرکت دراین
انتخابات را تحریمکردند وآن را غیرمش��روع خوانده بودند؛
اقدامیکه تاثیری در روند برگزاری انتخابات نداشته است.
بهگزارش خبرگزاری رسمی سوریه ،میزان مشارکت نسبت به
انتخابات پارلمانیگذشته درسال ،2012رشد چشمگیری

داش��ته اس��ت .در انتخابات پارلمانی گذش��ته این کشور،
مش��ارکت 50درصدی به ثبت رس��یده بود .جم��ال الموذن
مسئول یکی ازحوزههای رایگیریگفتکه «من چهارسال
پیش نیزمسئول همین منطقه بودم؛ درآن زمان دردوحوزه
انتخابی ،درمجموع 900رای اخذ ش��ده ب��ود؛ امروزحدود
یک هزار و 700رای اخذ شده است وفکرمیکنم درباره باقی
مناطق ه��م همین روال باش��د » .بهگفته مقامات س��وریه،
نتایج انتخابات پارلمان��ی درآینده ای نزدیک اعالم خواهد

شد .با وجود موفقیتهای اخیراسد ،اوالند ،رئیس جمهور
فرانس��ه ،مذاکره ب��ا وی را ضروری دانس��ت ،با ای��ن وجود،
بر سناریوی تکراریکنار رفتن وی تاکیدکرد.
مذاکرات صلح س��وریه جریان دارد و همزمان ،بی بی سی
از پیش نوی��س قطعنامه تازه درش��ورای امنیت درخصوص
اینکش��ورخبرداد وب��هگ��زارش آسوش��یتدپرس ،نماینده
روسیه درشورای امنیت ،خواستاربس��ته شدن مرزترکیه و
سوریه شد.
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