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خبر
سفر وزیر خارجه ایران به قطر

حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه ایران که به
قطر سفرکرده است ،با وزیر امور خارجه این کشور
دیدار کرد .در همین حــال ،دور اول گفتگویهای
حســین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و شیخ
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخســتوزیر
و وزیر خارجه قطر ظهر امروز برگزار شد .وزیر امور
خارجه ایــران پیشازاین دیدار با شــیخ تمیم بن
حمد آل ثانی امیر قطر نیز دیدار و گفتوگو کرد.به
گزارش ایسنا ،وزیر امور خارجه ایران در این دیدار با
ابالغ سالم رئیسجمهور ،آخرین تحوالت روابط دو
کشور در حوزههای مختلف سیاسی ،امنیتی تجاری
و اقتصادی را موردبررســی قــرار داده و زمینهها و
ظرفیتهای موجود برای گســترش مناســبات دو
کشور در حوزه تعامالت اقتصادی را مورد تأکید قرار
داد و ضرورت شــکلگیری همکاریهای فیمابین
در حــوزه اقتصادی با توجه بــه مزیتهای موجود
در کشــورمان را خواســتار گردید.امیر عبداللهیان
همچنین با تشریح رویکرد دولت سیزدهم در حوزه
روابط با همسایگان ،تبادل هیئتها در سطوح عالی
دو کشــور بهمنظور رایزنیهــای فیمابین را مورد
تأکیــد قرار داد .او در این دیدار دیدگاه منطقهای و
آمادگی ایران در زمینه توسعه تعامالت با کشورهای
منطقه در فرمتهای دو یا چندجانبه را مورد تأکید
قــرار داد.آخرین تحوالت گفتگوهای وین در زمینه
رفع تحریمهای ایران ،مســائل و موضوعات مرتبط
با افغانســتان و یمن نیز ازجملــه دیگر موضوعات
مطرحشــده از سوی وزیر امور خارجه کشورمان در
این دیــدار بود که امیر قطر نیز دیدگاه کشــورش
در حوزه این موضوعات را تبیین کرد.شــیخ تمیم
بــن حمد آل ثانی امیر دولت قطر همچنین در این
دیدار با تأکید بر اهمیت روابط فیمابین و همچنین
همکاریهــای دو طرف در حوزه مســائل منطقه،
عالقهمندی کشــورش برای گسترش همکاریها را
مــورد تأکید قرار داد .او در بــدو ورود به دوحه در
مورد اهداف سفر خود به قطر نیز گفته بود« :در این
ســفر با امیر این کشور و همچنین همتای خود در
مورد مسائل دوجانبه ،بینالمللی و منطقهای رایزنی
و گفتگــو خواهیم کرد ».او تأکید کرد« :در مجموع
ســفر به دو کشــور عمان و قطر در راستای تقویت
سیاست همســایگی که موردتوجه دولت سیزدهم
است ،انجامشده است ».امیرعبداللهیان تصریح کرد:
«فرصتهایی در قطــر وجود دارد ازجمله برگزاری
بازیهای جــام جهانی فوتبــال ،گفتوگوهایی در
گذشــته انجامشده در خصوص اینکه در این زمینه
قطر میتوانــد از ظرفیتهای ایران بهویژه در حوزه
خدمات فنــی و مهندســی و دیگــر امکاناتی که
دارد و میتواند در ایــن زمینه به قطر کمک کند،
استفاده کند ».او ادامه داد« :در این سفر با مقامات
قطــر در مورد این همکاریها و همچنین توســعه
همکاریهــای دوجانبه بهویــژه در حوزه تجاری و
همچنین تحــوالت منطقهای و بینالمللی رایزنی و
گفتگو میکنیم».

روانچی :آمریکا باید الواح هخامنشی را
بهصورت کامل برگرداند

ســفیر ایران در ســازمان ملل گفت« :حدود ۹۰سال
پیــش الواح هخامنشــی برای مطالعه با قــرار امانت
سهساله به موسسه شرقشناســی شیکاگو رفته و از
آن زمان تا امروز متأسفانه بهصورت کامل بازگردانده
نشده است».به گزارش ایســنا ،مجید تخت روانچی،
سفیر ایران در سازمان ملل با یادآوری اینکه این الواح
بخشی از فرهنگ و تاریخ کشور و متعلق به مردم ایران
اســت خاطرنشان کرد« :آمریکا هر بار به بهانهای این
کار را به تعویق میاندازد درحالیکه خود آمریکاییها
هــم قبول دارند این الواح بهصــورت امانت به آمریکا
آمده ،ولی بهطور کامل بازگردانده نشــده اســت ».بر
اســاس گزارش خبرگــزاری صداوســیما ،حدود ۹۰
ســال پیش لوحهایی در تخت جمشید یافت میشود
و قرار میگذارند آمریکاییها سهساله به امانت ببرند و
بازگردانند ،اما این الواح هنوز بهطور کامل بازگردانده
ِ
خواســت ایران را روشن خواند و
نشده است.روانچی
تأکید کرد« :امانت باید بهصورت کامل ،مرتب و سالم
برگردد و تحویل دولت ایران شود».

پکن ،برای چندمین بار به واشنگتن هشدار داد

بازی واشنگتن با کارت تایوان

همدلی| محسن رفیق :چین در دو سال گذشته
فشار نظامی و دیپلماتیک خود را بر جزیره تایوان
بهمنظور رســیدن به اهدافش افزایش داده است.
این امر البته باعث خشم تایپه و نگرانی واشنگتن
شــده و با افزایش تقابلها بین این دو کشــور با
چیــن ،بر دامنه تنــش بین آنها افزوده اســت.
به همین دلیل تایوان بــه یکی از عوامل کلیدی
در روابــط مخدوش شــده میان چیــن و آمریکا
تبدیلشده است؛ آمریکایی که اگرچه هیچ روابط
دیپلماتیک رســمی با تایوان ندارد اما مهمترین
حامی بینالمللی و تأمینکننده تســلیحاتی این
جزیره محسوب میشود .تایوان تأکید دارد که یک
کشور مستقل اســت و متعهد شده تا از آزادی و
دموکراســی خود دفاع کند .چین مرتباً تایوان را
بهعنوان حساسترین موضوع در روابطش با آمریکا
توصیف میکند .این در شرایطی است که آمریکا
بهتازگــی و در گامی دیگر ،لیتوانی را نیز تحریک
کرده اســت که تایوان را بهعنوان کشوری جدا و
مســتقل از چین به رســمیت بشناسد ،امری که
باعث افزایش انتقادها از ســوی چین شده است.
در ســال جاری میالدی به دنبال مســدود شدن
یک توافق سرمایهگذاری در بحبوحه تحریمهای
تالفیجویانه و اقــدام لیتوانی ،عضو اتحادیه اروپا
بــرای خارج کــردن دیپلماتهایــش از پکن در
جریان مناقشــات بر ســر جایگاه تایوان ،روابط
میان چین و اتحادیه اروپا شــدیدا ً خدشهدار شد.
پارلمان اروپا در سال جاری میالدی تصویب یک
قرارداد سرمایهگذاری با چین را تا زمانی که پکن
تحریمهایش علیه سیاســتمداران اتحادیه اروپا را
لغو کند ،متوقف کرد .تحریمهای چین واکنشــی
بــه تحریمهای غرب علیه مقامــات چینی متهم
به بازداشــت گسترده مســلمانان اویغور در غرب
این کشــور بود.روز گذشــته ســخنگوی وزارت
امــور خارجه چین از آمریکا خواســت تا از بازی
کردن با کارت تایوان دســت بردارد .وانگ ونبین
گفت« :آمریکا در قبال تدابیر مشــروع چین برای
حراســت از حاکمیت ملی خــود تحریف کرده و
آنها را بهعنوان فشــار جا زده و تحریف میکند
و این کام ًال ریــاکاری و فریب گفتمان مبتنی بر
قلدری آمریکا را برمال ساخته است ».وانگ ادامه
داد ،آمریکایی که از فشار صحبت میکند دولتش
در ســال  ۱۹۹۴با زور دولت نظامــی هائیتی را
وادار بــه کنارهگیری کرد .این ســخنگوی وزارت
امور خارجه چین با اشــاره به این دست اقدامات
آمریکا بهعنــوان یک مثال واضح از دیپلماســی
مبتنی بر فشــار ادامه داد« :در سال  ۲۰۰۳دولت
آمریکا صراحتاً ۳۰.۳میلیارد دالر آمریکا را بهعنوان
بودجــه نظامی مخصوص دیپلماســی مبتنی بر
فشــار ،فهرســت کرد».او اضافه کرد« :این دولت
از هیچ تالشی برای ســرکوب رقبای تجاریاش
نظیر شــرکتهای آلستوم و توشــیبان و اعمال
فشار بر شــرکتهای تی.اس.ام.سی ،سامسونگ و
دیگر شرکتها برای ارائه دادههای زنجیره تأمین
چیپســت به آمریکا فروگذار نمیکند ».او گفت:
«این دیپلماســی ،باجخواهی آشکار است».وانگ
تأکید کرد ،این واقعیت واضح اســت که لیتوانی
تعهد سیاســی خود را که در پــی برقراری روابط
دیپلماتیک با چین پذیرفته بود ،نقض کرد و تصور
نادرســت یک چین ،یک تایوان را در جهان ایجاد
کرد .او اضافه کرد« :افــراد برخوردار از بینش در
لیتوانی نیــز از این موضوع انتقاد کردهاند ».وانگ
خاطرنشان کرد« :ما از طرف لیتوانیایی میخواهیم
اشــتباهات خود را اصالحکرده و بهعنوان بازیچه
دست نیروهای ضد چین عمل نکند .ما همچنین
بهطرف آمریکایی هشــدار میدهیــم که بازی با
«کارت تایــوان» نتیجه معکوس دارد و آتشــش
دامن خودش را میگیرد».وزیر امور خارجه چین،
پنجشنبه گذشته نیز در مصاحبهای با رسانههای
دولتی هشدار داد که آمریکا به خاطر اقداماتش در
مورد تایوان در خطر پرداختن بهایی بسیار سنگین
قرار دارد .او گفت« :واشــنگتن با تشویق نیروهای

حامی استقالل تایوان نهتنها این جزیره را در یک
وضعیت بسیار خطرناک قرار میدهد بلکه آمریکا
را نیز در خطر پرداختن بهایی بسیار سنگین قرار
میدهد ».وانگ یی گفت« :تایوان هیچ راه دیگری
جز اتحاد مجدد با چین ندارد ».او در بخش دیگری
از ســخنانش گفت« :اروپا در سیاستش نسبت به
چین یک شکاف شناختی دارد چراکه هم تالش
میکند شریک پکن باشد و هم مخالف آن».
وانگ یی گفت« :مانعتراشی در روند تصویب این
توافق سرمایهگذاری در نهایت به منافع بلندمدت
اروپاییها لطمه میزند .به نظر میرسد که نوعی
شکاف شناختی در سیاست اروپا نسبت به چین
وجود دارد .تصور اینکه اتحادیه اروپا از یکسو یک
شراکت اســتراتژیک جامع با چین برقرار کرده و
از ســوی دیگر چین را یکی از مخالفان اساســی
تعیین کرده ،بسیار دشــوار است».افزایش دامنه
تنش چین بــا آمریکا در زمینه تایوان ،باعث بروز
برخی هشــدارها در این زمینه نیز شده است .در
همین زمینه ارشدترین مقام آمریکایی در تایوان
اظهار کرد که واشنگتن چین را قویاً ترغیب کرده
تــا پرواز هواپیماهای نظامیاش را در نزدیکی این
جزیره متوقف کند.
به گزارش نشریه نیوزویک ،ساندرا اودکرک ،مدیر
انستیتوی آمریکایی در تایوان که بهعنوان سفارت
دوفاکتوی آمریکا در تایپه شناخته میشود ،بیان
کرد کــه این فعالیتهای نظامی چین ،ریســک
محاسبه غلط را بین دولتها در محل تنگه تایوان
که این جزیره را از جمهوری خلق چین جدا کرده،
به همراه دارد .اودکرک که اولین زن منصوبشده
در سمت مدیریت این موسســه است ،ماه ژوئیه
برای سه سال در این سمت انتخاب شد .اظهارات
او در جریان مصاحبهای که از سوی کانال ری دو،
یک بالگر تایوانی در یوتیوب انتشار یافت ،مطرح
شدند.
مقامــات نظامی تایــوان قبل از کریســمس به
قانونگــذاران این جزیــره گفتند کــه از ژانویه
تاکنون تعداد پــرواز هواپیماهای نظامی چین در
داخل منطقه شناســایی دفاع هوایی تایوان ،واقع
در حریم هوایی بینالمللی در فاصله حدودا ً ۱۰۰
تا ۱۵۰مایلی جنــوب غرب این جزیره به بیش از
۹۴مورد رسیده است .بر اساس این گزارش ،طبق
اعالم وزارت دفاع تایوان ،آمار این پروازها تا تاریخ
۲۸دسامبر مجموعاً به ۹۶۱مورد بالغ شدهاند .در
همان روز هم ورود پنج هواپیمای ارتش چین به
منطقه شناسایی دفاع هوایی تایوان شناسایی شد.
اودکرک در پاســخ به سؤالی درباره تشدید شدن
ایــن فعالیتهــای نظامی چین با هــدف ارعاب
تایوان و دفــع آمریکا اظهار کرد :معتقدیم که آن
نفوذهای هوایی به منطقه شناســایی دفاع هوایی
تایوان بیثباتکننده هســتند .آنها دربردارنده
ریسک محاسبه غلط هستند .او ادامه داد« :ما قویاً
جمهوری خلق چین را تشــویق به متوقف کردن
انجام این اقدامات کردهایم ».اودکرک تأکید کرد
که آمریکا نسبت به اقدامات پکن در دریای چین
جنوبی لحنی صریح داشته اســت .او اظهار کرد:
«فکــر میکنم بهترین راه برای پاســخگو کردن
جمهوری خلق چین یا در واقع هر کشــوری این
اســت که جامعه بینالمللی دورهم جمع شده و

پوتین با اشاره به بحران قزاقستان:

اجازه نمیدهیم انقالب رنگی دیگری در بیخ گوشمان شکل گیرد
همدلی| در پی افزایش اعتراضات در قزاقســتان،
رئیسجمهوری این کشور اعالم کرد که قصد دارد
بسته اصالحات سیاسی را سپتامبر آینده ارائه کند.
به گزارش خبرگزاری تاس روسیه ،قاسم جومارت
توکایف ،رئیسجمهوری قزاقستان به قانونگذاران
کشورش گفت« :در سخنرانی آتیام خطاب به ملت
در ســپتامبر آینده بسته جدید اصالحات سیاسی
را ارائه خواهم کرد که بر اســاس مذاکرات سازنده
گسترده با ملت و کارشناسان تنظیم خواهد شد».
او اشــاره کرد« :قزاقســتان به روند خود به سمت
مدرنسازی سیاسی ادامه میدهد ،این موضع اصلی
من است ».توکایف تأکید کرد« :در کل تغییر روابط
بین دولت و جامعه به تأخیر افتاده است ازاینرو ،ما
نیاز شکل جدیدی از دوره اجتماعی داریم».
ظرف روزهای گذشته چندین ساختمان دولتی در
شهرهای مختلف قزاقستان برای مدت کوتاهی به
دست معترضان ضد دولتی افتاد و آتشسوزیهایی
رخ داد .جرقــه ایــن اعتراضات بــا افزایش بهای
ســوخت زده شد که به خشونت کشید .همچنین
به نیروهای امنیتی دســتور شــلیک داده شد تا
اعتراضات را ســرکوب کنند .مقامات قزاقســتان
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تقصیر این خشونت را به گردن فراطگرایانی ازجمله
شــبهنظامیان اســامگرای آموزشدیده در خارج
میاندازند .مقامهای قزاقســتان همچنین از بلوک
نظامی تحت امر روسیه خواستند تا نیرو اعزام کند
و دولت آن گفته است که این نیروها برای حفاظت
از سایتهای استراتژیک مستقر شدند ،اقدامی که
ایاالتمتحده آن را زیر سؤال برد.
در همین حال سرکنســولگر ایران در شهر آلماتی
قزاقستان در اطالعیهای از شهروندان ایرانی مقیم
قزاقستان درخواست کرد که حتیاالمکان تا زمان
عادی شدن شــرایط ،از رفتوآمدهای غیرضروری
و حضــور در مراکــز تجمع در شــهرهای محل
سکونت پرهیز کنند .به گزارش ایسنا ،در اطالعیه
کنسولگری ایران در آلماتی که در حساب توییتری
منتشرشده ،آمده است« :با توجه به حوادث اخیر در
قزاقستان بهویژه در شهر آلماتی ،از هموطنان عزیز
مقیم قزاقستان درخواست میشود همچنان ضمن
حفظ آرامش و خونســردی ،حتیاالمکان تا زمان
عادی شدن شرایط ،از رفتوآمدهای غیرضروری و
حضور در مراکز تجمع در شهرهای محل سکونت
پرهیز نمایند».

از ســوی دیگر رئیسجمهور روسیه در صحبت از
رویدادهای قزاقســتان تأکید کرد که روسیه اجازه
نخواهد داد که ســناریوهای انقالبهای رنگی در
بیخ گوشش تکرار شــود .او تأکید کرد« :حمله به
قزاقســتان یک اقدام تجاوزکارانه بود و باید بدون
تأخیر به آن پاسخ داده میشد .وقایع اخیر توسط
نیروهای برانداز برنامهریزی و ســازماندهی شده
بود .حوادث قزاقستان اولین تالش نیست و آخرین
تالش برای مداخله خارجی نخواهد بود ،رویدادهای
اخیر در قزاقســتان تأیید میکند که برخی نیروها
از استفاده از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی
برای عضوگیری از افراطگرایان و تروریســتها و
تشــکیل گروههای مخفی از شــبهنظامیان دریغ
نمیکنند ».رئیسجمهور روســیه بــا بیان اینکه
رئیسجمهــور قزاقســتان در مواجهــه با چالش
بیســابقه امنیت ،تمامیت و حاکمیــت آن برای
کمک به اعضای ســازمان پیمــان امنیت جمعی
مراجعه کرده است ،اضافه کرد که این تهدید ناشی
از اعتراضات خودجوش به قیمت ســوخت نیست،
نیروهای مخــرب داخلی و خارجــی از موقعیت
استفاده کرده بودند.

با صدایــی واحد صحبت و تصریح کند که چنین
چیــزی غیرقابلقبــول اســت ».او در ادامه این
صحبتهایش گفت« :فکر میکنم این واقعاً مهم
است که جمهوری خلق چین درک کند که مردم
تایوان یک دموکراســی پویا دارند و خواهان این
هســتند صدایی برای آینده خود داشته باشند و
نیاز به داشتن این صدا دارند».
اودکرک که ســوابق حرفهای دیپلماتیکش شامل
پســتی در دهه  ۱۹۹۰در شهر تایپه است ،ادامه
داد« :مــردم تایوان طی دهههای زیادی بر مبنای
این دموکراســی ســبک زندگی و جامعه خود را
بنا کردهاند ».انســتیتوی آمریکایی در تایوان در
ســال  ۱۹۷۹بیش از چهار دهــه قبل بر مبنای
مفاد قانونی تحت عنــوان قانون روابط تایوان و با
حمایت بایدن که در آن زمان سناتور ایالت دالور
بود ،تأسیس شــد و امروز نیز محور روابط آمریکا
و تایوان اســت .همتای این موسسه در واشنگتن
تحت عنوان دفتر نمایندگی فرهنگی و اقتصادی
تایپه شناخته میشود.
از ســوی دیگر نماینده ارشــد آمریکا در تایوان،
بهتازگی اعالم کرد که کشــورش متعهد به کمک
بــه تایــوان برای دفــاع از خــودش در بحبوحه
تشدید تنشها بین تایپه و پکن است .به گزارش
خبرگزاری رویترز این نماینده ارشد آمریکا در امور
تایــوان در اولین کنفرانس خبــری خود از زمان
تصدی پســتش در ماه ژوئیه با خبرنگاران ،روابط
آمریکا با تایوان را مستحکم توصیف کرد .او تأکید
کرد« :آمریکا متعهد به کمک به تایوان برای تأمین
دفاع شخصیاش است».
اظهــارات او در حالی مطرح میشــوند که تنش
بین تایوان و چین که امــکان تصرف این جزیره

برخوردار از حاکمیت دموکراتیک را با توسل بهزور
رد نکرده ،در هفتههای اخیر تشــدید شده است.
درحالیکه آمریکا مانند بسیاری از کشورها ،هیچ
روابط رسمی با این جزیره موردادعای چین ندارد،
اما مهمترین حامی بینالمللی و تأمینکننده اصلی
تسلیحات آن است .دولت جو بایدن ،رئیسجمهور
آمریکا ،بر این حمایت که باعث برانگیختن خشم
پکن میشــود تأکید مجدد میکند .واشــنگتن
طبق قانون موظف است تجهیزات دفاع شخصی
را در اختیار تایوان قرار دهد ،اما مدتهاســت که
از سیاست ابهام اســتراتژیک در خصوص مسئله
مداخله نظامی برای محافظت از تایوان در صورت
حمله چین پیروی کرده اســت .روند افزایشــی
اخیر در مانورهــای نظامی چین در حوزه منطقه
شناســایی دفاع هوایی تایوان ،از نظــر تایپه در
راستای روند تشــدید آزار و اذیت نظامی توسط
پکن بودهاند.
چیو کوئو-چنــگ ،وزیر دفاع تایــوان ،اوایل ماه
جاری گفت کــه تنشهای نظامی بــا چین در
بدترین حالت خود در بیش از ۴۰ســال گذشته
است .تســای اینگ ون ،رئیسجمهور تایوان در
مصاحبهای با سی ان ان که پنجشنبه پخش شد،
تأیید کرد که تعــداد کمی از نیروهای آمریکایی
برای آموزش ســربازان تایوانی در تایوان هستند.
آنتونــی بلینکن ،وزیر امــور خارجه آمریکا نیز از
همه کشورهای عضو ســازمان ملل خواست تا از
مشارکت قوی تایوان در نظام سازمان ملل حمایت
کنند .از ســوی دیگر جن ساکی ،دبیر مطبوعاتی
کاخ ســفید اظهار کرد« :ما بــه حمایت از دفاع
شخصی تایوان ادامه خواهیم داد ».این بیانیه کاخ
ســفید در ضمن تداوم روند تشدید تنشها بین
تایوان و چین مطرحشده است .جان کربی ،دبیر
مطبوعاتی پنتاگون نیز اظهــار کرد« :جمهوری
خلق چین تالشهایش بــا هدف ارعاب و اعمال
فشــار بر تایوان و همپیمانان و شــرکای دیگر را
ازجمله با افزایش فعالیتهای نظامی در حوزههای
تایوان ،دریای چین جنوبی و دریای چین شرقی
را تشــدید کــرده و ما معتقدیم ایــن فعالیتها
«بیثبات کننده» بوده و تنها ریســک «محاسبه
غلط» را افزایش میدهند ».این اظهارات پسازآن
ایراد شــد که ژائــو لیجیان ،ســخنگوی وزارت
خارجه چین در پیامی توییتری نوشت« :تایوان،
تایوان چین است .آمریکا در جایگاهی نیست که
ِ
اظهارات غیرمسئوالنه مطرح کند».
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خبر
ترکیه :حمالت تروریستها
غیرقابلتحمل شده است

وزیر دفاع ترکیه در سخنانی به تشدید مجازات یگانهای
مدافع خلق کرد به دلیل حمالتشان از سوریه به خاک این
کشور تهدید کرد .به گزارش خبرگزاری آناتولی ،خلوصی
آکار ،وزیر دفاع ترکیه در ســخنانی در واکنش به حمله
اخیر نیروهای یگانهای مدافع خلــق ُکرد ،اظهار کرد:
«حمالت خارج از مرزهای ما غیرقابلتحمل شده است
و به همین دلیل عملیــات تنبیهی ما علیه عامالن این
حمالت تشدید خواهد شد ».او گفت که ارتش آنکارا در
پاسخ به کشته شدن سه سرباز ترکیه در مرزهای مشترک
با سوریه ۲۲ ،تن از این نیروها را خنثی کرده است .وزارت
دفاع ترکیه شنبه هفته جاری از کشته شدن سه سرباز
خــود در پی انفجار تله انفجاری این گروه در خط مرزی
«آقچه قلعه» در نقطه صفر مرزی با سوریه خبر داده بود.
ترکیه یگانهای مدافع خلق کرد را یک گروه تروریستی
پکک) میداند.
و بخشی از حزب کارگران کردستان ( 

برهم صالح؛ تنها گزینه کردها برای
پست ریاست جمهوری عراق

یک رهبر کرد عراقی از برهم صالح بهعنوان تنها گزینه
کردها برای تصدی پســت ریاست جمهوری این کشور
نام برد.به گزارش ایســنا ،ریزان شیخ ،از رهبران اتحادیه
میهنی کردستان عراق در گفتوگو با شبکه روسیا الیوم
اعالم کرد کــه برهم صالح ،رئیسجمهوری فعلی عراق
تنها گزینه کردها برای تصدی مجدد این پســت و ابقا
در آن است .او دراینباره گفت« :احزاب کرد گزینهای جز
برهم صالح برای پست ریاست جمهوری ندارند و وی تنها
گزینهای است که به پارلمان معرفی خواهد شد ».ریزان
شــیخ ادامه داد« :این موضــع در نتیجه مذاکرات میان
احزاب کرد اتخاذشده است ».در همین حال ،شفق نیوز
گزارش داد که دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان
عراق تصمیم به معرفی برهم صالح بهعنوان نامزد کردهای
عراق برای تصدی پست ریاست جمهوری گرفته است.
یک منبع دراینباره به شفق نیوز گفت :این تصمیم در
جریان نشست دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان
عراق اتخاذشده است .طبق عرف سیاسی رایج در عراق
از اولین انتخابات سال  ۲۰۰۵به بعد ،گروههای ُکرد باید
نامزد ریاست جمهوری عراق را مشخص کنند .ظرف ۱۷
ســال گذشته سه رئیسجمهور کرد در عراق حکمرانی
کردهاند که عبارتانــد از جالل طالبانی ،فؤاد معصوم و
برهم صالح.محمد الحلبوسی ،رئیس جدید پارلمان عراق
در جلسه روز یکشنبه اعالم کرد که نامزدی برای پست
ریاست جمهوری آغازشده و تا ۱۵روز ادامه دارد .در روز
آخر پارلمان جلسهای را برای رأیگیری درباره نامزدها
برگزار خواهد کرد.

