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آتشزدنبرجامبهعنوانقانونمصوبمجلس،توهینبهپارلماناست

عبدالکریم حســینزاده ،نایب رئیس فراکســیون امید مجلس،
با اشــاره به حواشی نطق میاندســتور علیرضا رحیمی و تقدیم
نمادین نســخه نفیس برجام به هیئت رئیســه جهت مراقبت و
محافظت از این ســند بینالمللی در واکنش به اقدام چهارشنبه
گذشــته نمایندگان اصولگرا کــه برجام و پرچــم آمریکا را در
صحن آتش زدند ،گفت :در پــی اقدامی که آقای رحیمی کرد،
برخــی منتقدان گفتند این رفتار خــارج از روال و عرف مجلس
بوده درحالی که توجهی به اقدام نامتعارف چهارشنبه هفته قبل

گروهی دیگــر از نمایندگان نمیشــود .وی افزود:
سوالم این اســت که آیا اینکه یک سند بینالمللی
که توســط اکثریت نماینــدگان همین مجلس در
دوره نهم نیز به تصویب رسیده است را آتش بزنیم،
بیحرمتی به جایگاه مجلس نیست .اینکه نمایندگان
و مجلس قانونی که خودشان تصویب کردهاند را بسوزانند.نماینده
اصالحطلب نقده و اشنویه در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
ممکن اســت در آینده هر اتفاق و تصمیمی درباره برجام گرفته

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

شود ،تاکید کرد که همه باید به قانون تمکین کنند.
به گزارش ایلنا ،این عضو کمیسیون عمران مجلس
شورای اســامی اضافه کرد :ممکن است انتقادهای
بسیاری علیه برجام مطرح باشد و بگویند این توافق
خروجی نداشــته یا منافع مــا را تامین نکرده اما به
هر حال در شــرایط کنونی قانونی است که ما متعهد به اجرای
آن هســتیم و زیرپا گذاشتن قانون توسط خود مجلس که محل
قانونگذاری است ،درست نیست.
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تکذیب خبر دیدار کمال خرازی با جان کری
دفتر رئیس شورای راهبردی روابط خارجی دیدار کمال خرازی با جان کری وزیر خارجه
پیشین آمریکا را تکذیب کرد .به گزارش ایسنا ،در پی انتشار خبری به نقل از جیسون آزبورن
مشاور سابق ترامپ مبنی بر مالقات دکتر کمال خرازی با جان کری در پاریس ،دفتر رئیس
شورای راهبردی روابط خارجی ضمن بیاساس بودن خبر مزبور اعالم کرد که آقای دکتر
خرازی برای شرکت در اجالس رهبران برای صلح عازم پاریس شده است.

چهره روز

انتخابات پارلمانی در عراق درحالی برگزار شد که ائتالف سائرون
به رهبری مقتدی صدر پیشتاز است .صدر بر هویت عربی عراق
تاکید دارد و سیاست مستقل را برای این کشور خواستار است

پارلمان در مشت صدر؟
مقتدی صدر ماههای اخیر تالش کرده خود را فراتر از دیدگاههای قومی و مذهبی
نشان دهد و با تاکید بیشتر بر ناسیونالیسم عراقی خواستار استقالل این کشور
در تصمیم گیریها شود و به نوعی عراق جوالنگاه دیگران نشود
رتبه دوم در انتخابات را ائتالف الفتح
به رهبریهادى عامرى در اختیار دارد.
گروهی که شامل شبه نظامیان حشد
الشعبی میشود که در واقع از نیروهای
شــیعی مردمی برای مبارزه با داعش
تشکیل شد و حاال در انتخابات حضور
یافته است .گروهی که به نظر میرسد
به دنبال این است همچون حزب اهلل
لبنان عالوه بر اینکه یک شاخه نظامی
قلمداد میشود به میدان سیاست نیز
قدم گذارد
آفتاب یزد -گروه سیاســی :پانزده سال بعد از
سقوط صدام حسین ،عراق یک انتخابات پارلمانی
دیگر را هم پشــت سرگذاشت .هرچند جرج بوش
پســر به بهانه وجود تســلیحات کشتار جمعی به
عراق حمله کرد و حکومت صدام متالشی شد اما
ماجرا در این کشــور به یــک تئوری مهم هم گره
خورده بود .پروژه دموکراتیزاسیون در خاورمیانه که
قرار بود عراق به عنوان ســمبل آن معرفی شود و
کم کم دموکراســی به سایر کشورهای منطقه نیز
تســری یابد .هرچند این موضوع که دموکراسی را
نمیتوان از باال به پایین پدید آورد و این پدیده نیاز
به اقداماتی گام بــه گام و تدریجی از پایین به باال
دارد در جهان سیاســت اثبات شده است اما جرج
بوش با حلقــه ای از نئوکانها که معتقد به ایجاد
دموکراســی حتی به زور اسلحه بودند حمالت بی
امان به عراق را در دســتور کار قــرار دادند و تونی
بلر نخست وزیر بریتانیا نیز با آنها همراه شد .با این
حال هرچند دموکراسی در این کشور دست کم در
برگزاری انتخابات در عراق حاکم شده اما خأل قدرت
در عراق موجب شکل گیری رقابت میان قدرتهای
جهانی و منطقه ای در این کشور شده است .همین
خأل یکی از دالیلی بود که تروریســم به طور افسار
گســیخته ای در عراق رشــد کرد .به تازگی مردم
این کشور به پای صندوق رای رفتند تا نمایندگان
پارلمان خود را انتخاب کنند .این اولین انتخابات بعد
از شکست داعش است .گروه تروریستی داعش تا
همین دو سال پیش بخش اعظمی از عراق را تصرف
کرده بود اما سرانجام تسلیم شد .در سالهای اخیر
ایاالت متحده و ائتالف آن ،ارتش عراق و نیروهای
بسیج مردمی حشــد الشعبی با کمک مستشاری
ایران روی شکست داعش تمرکز کردند .حاال ثبات
به عراق بازگشته و انتخابات اخیر میتواند تکلیف
گروههای سیاسی در چند سال آینده را تعیین کند.
به گفته مقامهای انتخاباتی عراق ،پس از شمارش
بیش از  ۹۵درصد آرا در ده اســتان از  ۱۸اســتان

عراق ،فهرســت مورد تایید روحانی با نفوذ مقتدی
صدر تا این لحظه پیشــتاز است و فهرستهادی
عامری ،رهبر گروه شبه نظامی سپاه بدر ،دوم است.
همچنین ائتالف حیدر العبادی نخست وزیر فعلی
این کشور نیز در جایگاه سوم قرار دارد.

آنها نه تنها مخالف سرسخت آمریکا هستند بلکه
چنین مخالفتی را با دیگر بازیگران هم دارند .نکته
دیگــر اینکه در ائتالف صدر که با نام ســائرون در
این رقابت انتخاباتی شرکت کرده کمونیستها نیز
حضور دارند.

پیروز انتخابات عراق کیست؟

حشد الشعبی در راه حزب الله لبنان؟

اما معنی نتایج در انتخابات پارلمانی عراق چیست؟
پیروزی ائتالف مقتدی صدر پیش از هر چیز نشانه
این است که مردم عراق خواستار سیاستی مستقل
هستند .درحالی که عراق به محل گرو کشی قدرت
میان بازیگران جهانی تبدیل شده مقتدی صدر بارها
بر این موضوع تاکید کرده که عراق باید سیاســت
مســتقلی را در پیش گیرد .او به عنوان مهمترین
روحانی شــیعه در عرصه سیاســی عراق شناخته
میشود .او چند ســالی را در ایران سپری کرد .در
مهر ســال  90خبرگزاری برنا نوشت«:همزمان با
آغاز زمینــه خروج نظامیان آمریکایــی از عراق و
افول قدرت آل ســعود در این کشور ،سید مقتدی
صدر ،پس از چهار ســال اقامت در ایران و تکمیل
دروس فقهی ،برای همیشه به مقر فرماندهی خود
در نجف بازگشت .مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر
عراق و فرمانده ارشد ســپاه "المهدی(عج)" است
که مدتهاســت به صورت خفته و آماده باش به
ســر میبرد تا در صورت خلف وعده باراک اوباما و
عدم خروج اشغالگران ،بار دیگر مبارزات مسلحانه
بــا نظامیان بیگانه را آغاز کنــد ».با این حال او در
ماههای اخیر تالش کرده خود را فراتر از دیدگاههای
قومی و مذهبی نشــان دهد و با تاکید بیشــتر بر
ناسیونالیسم عراقی خواســتار استقالل این کشور
در تصمیم گیریها شود و به نوعی عراق جوالنگاه
دیگران نشود .سفرهای سال گذشته مقتدی صدر
به برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان نشان
از تغییراتی در دیدگاههای صدر دارد .او حاال آنچنان
به دنبال اتخاذ سیاستهای مستقل در عراق است
که خواستار حضور بازرسان بین المللی در انتخابات
برای جلوگیری از هر گونه تقلب شده بود .صدر در
توئیتی نوشــته بود« :به زودی انتخابات پارلمانی
در عراق برگزار میشــود و هر روز به نگرانی ما در
خصوص احتمال نقض قوانین در جریان برگزاری
آن افزوده میشود و در همین راستا خواهان نظارت
بین المللی مستقل بر انتخابات هستیم تا این روند
به صورت شــفاف برگزار شــود ».ما از گروههای
سیاســی نیز میخواهیم برای موفقیت انتخابات
و برگزاری آن به صورت شــفاف همکاری کنند و
یک نظارت مســتقل بدون مداخله در امور داخلی
عراق از سوی کشورهای اشغالگر را خواستار شوند».
ویژگی حامیان صدر در ماههای اخیر این است که

رتبه دوم در انتخابات را ائتالف الفتح به رهبریهادى
عامرى در اختیار دارد .گروهی که شــامل شــبه
نظامیان حشــد الشعبی میشــود که در واقع از
نیروهای شیعی مردمی برای مبارزه با داعش تشکیل
شد و حاال در انتخابات حضور یافته است .گروهی
که به نظر میرســد به دنبال این اســت همچون
حزب اهلل لبنان عالوه بر اینکه یک شــاخه نظامی
قلمداد میشــود به میدان سیاست نیز قدم گذارد.
با این حال نتایج انتخابات نشان میدهد آنها پس
از جریان صدر قــرار گرفتهاند .درحالی که ائتالف
ســائرون به رهبری مقتدی صدر در اســتانهای
بغداد ،واسط ،المثنی و دیالی اول است اما الفتح در
استانهای بابل ،کربال ،ذیقار ،بصره و قادسیه رتبه
اول را دارد در حالی که در استانهای واسط ،دیالی
و بغداد دوم است .با این حال رتبه سوم یعنی ائتالف
النصــر به رهبری حیدرالعبادی نیز میتواند از این
جهت تاثیرگذار باشد که سائرون به تنهایی بیش از
نیمی از کرسیها را به دست نخواهد آورد .اگر النصر
و ســائرون با یکدیگر ائتالف کنند در واقع الفتح با
رهبری عامری از حشد و الشعبی دست پایین را در
پارلمان خواهد داشت .ائتالف النصر با حیدرالعبادی
به نوعــی مورد حمایت ایاالت متحده محســوب
میشود .در این میان عربستان و برخی کشورهای
عرب نیز ترجیحشان بر مقتدی صدر است که حاال
رتبه اول را کسب کرده است.
سکوالرهای مستقل و ضد فساد

حامیان مقتدی صدر گفتند ،با احتساب این نتایج،
مقتدی صدر با کمونیســتها و طرفداران سکوالر
مستقل دیگر برای تشکیل دولت تکنوکرات مستقل
برای مبارزه با فســاد تالش خواهــد کرد .جمعه
البهادلی ،نماینده پارلمان عراق از فراکسیون صدر
ی تاثیرگذار و عاری از فساد
گفت :برنامه ما ایجاد دولت 
است که برای توسعه زیرساختها و ارائه خدمات و
آموزش فقیران تالش خواهد کرد .در پی اعالم نتایج
اولیه طرفداران مقتدی صدر به خیابانها آمده و به
شادی پرداختند .یک مقام امنیتی دیروز اعالم کرد،
تمامی مسیرهای منتهی به میدان التحریر بغداد؛
جایی که مراس م و جشنهای حامیان لیست سائرون
برگزار شده ،مسدود شدهاند .این اولین بار از زمان
انتخابات  ۲۰۰۵است که مقتدی صدر در ترکیب

دولت آینــده حرف اول را میزنــد .مقتدی صدر
قادر به انتخاب نخســت وزیر آینده خواهد بود ،در
حالی که در سالهای گذشته همچنان در حاشیه
قرار داشــت .نتایج اعالم شده نشان داد ،دو معادله
در جریان است؛ اول اینکه احتمال میرود النصر و
سائرون با هم ائتالف کنند و ائتالف الوطنیه و جریان
الحکمة به رهبری عمار حکیم به این ائتالف نزدیک
شوند که یک مشکل مقابل این ائتالف قرار میگیرد
و آن احتمال اصرار سائرون بر تعیین نخست وزیر از
داخل جریان صدر به جای العبادی است که هدف
آن پایان دادن به انحصار این پســت از سوی حزب
الدعوه است .اما معادله دیگر ائتالف احتمالی میان
لیست الفتح و دولة قانون به ریاست مالکی و برخی
گروههای کوچک با گرایشهای مشترک است .اما
ائتالف احتماال نمیتواند اکثریت نیم به اضافه یک
را زیر ســقف پارلمان به دســت آورد تا بزرگترین
فراکسیون باشد .طبق نتایج اعالم شده ،اگر ائتالف
ســائرون و العبادی بتوانند اهل سنت و عالوی را با
خود یار کند کردها اهرم فشار خود را در مذاکرات
تشــکیل دولت از دســت میدهند .اما اگر کردها
بتوانند در سایه اختالفات داخلی هیئتی یکپارچه
شــامل تمامی گروههای کرد تشکیل دهند دیگر
نیازی به چشمپوشیهای گسترده ندارند.
عراق به کدام سمت میرود؟

نکته دیگر در این انتخابات را باید در عدم استقبال
مردم دانســت .کمیســیون انتخابات عراق میزان
مشــارکت در انتخابات پارلمانــی  ۱۲میرا کمی
بیــش از  ۴۴درصد اعــام کرده اســت .در هیچ
ت برگزار شــده بعد از سقوط دولت
کدام از انتخابا 
صدام حســین در ســال  ۲۰۰۳میزان مشارکت
کمتر از  ۶۰درصد نبوده اســت .مسئوالن برگزاری
انتخابات سختگیریهای شدید امنیتی ،بیتفاوتی
رأیدهنــدگان و بینظمیهای ناشــی از اجرای
سیســتم جدید رأیگیری را عامل مشارکت کم
میدانند .پارلمان عراق  ۳۲۹کرسی دارد و سیستم
پیچیده انتخاباتی عراق در  ۱۸اســتان این کشور
پیش بینی شــکل نهایی دســته بندی احزاب در
پارلمان را دشــوار میکند .حاال باید دید سرنوشت
صحنه سیاســی عراق به کدام سمت خواهد رفت.
پارلمان که تشکیل شود سوال اصلی درباره انتخاب
نخســت وزیر خواهد بود .آیا ائتالف مقتدی صدر
میتواند نخست وزیر مورد نظر خود را انتخاب کند؟
آیا منتظر چرخشهایی در سیاست و روابط عراق
باید بود؟ اینها سواالتی است که شاید پاسخ آن بعد
از البیهای پیچیــده ای میان طرفهای داخلی و
دولتهــای خارجی ذی نفوذ در عراق مشــخص
خواهد شد.

واکنش وزیر به اظهارات مدیر یک پیامرسان داخلی
آفتاب یزد – گروه سیاســی  :همــگام با بحث
فیلترینــگ تلگرام از میان همه پیام رســانهای
داخلی ،پیام رســان ســروش بیش از همه پیام
رسانها تبلیغ شد .تمام شخصیتهای کشوری که
از تلگرام خارج شده اند ،سروش را به عنوان کانال
جایگزین یا الاقل به عنوان یکی از کانالهایشان مورد
توجه قرار دادند .در این بین مدیرعامل ســروش
بارها با حضور در تلویزیون به اسم حمایت از پیام
رسانهای داخلی و اظهارنظر درباره تواناییهای این
پیام رسان فرصت عرض اندام پیدا کرد .بی تردید
تمامی بدنه حاکمیت برای رشــد این پیام رسان
و جایگزین شــدنش به جای تلگرام سنگ تمام
گذاشــت .این در حالی است که علی رغم به آب
و آتش زدن مســئوالن برای وصل کردن مردم به
سروش باز هم سید میثم سید صالحی ،مدیر این
پیام رسان راضی نیست! هر بار توقعی و انتقادی به
دولت روا میدارد گویی که اساســا سروش و بقیه
مسئوالن در یک طرف و دولت که حامی حمایت
از فضای رسانهای در شبکههای اجتماعی است در
طرف دیگر قرار دارند.

سروش؛همیشهطلبکار
همیشهناراضی

توئیت بازی مدیر سروش !

مدیر پیام رسان سروش این روزها قطعا به کمک
فیلترشکن مدام مشغول توئیت بازی و نالیدنهای
متعدد است تا ایرادات پیام رسانش را توجیه کند:
«یک بار مینویسد ،سرویس رایانش و ذخیره ابری
و نیز اختصاص کانال مســتقیم پیامک موارد زیر
ساختی حیاتی است که در اختیار سروش نیست».
بار دیگر مینویســد که« :ســروش بهای اعتماد
مــردم و صداقتش را میدهد!» یکبار هم به دلیل
اختالالت اخیر در پیام رســانه ســروش نوشته:
«اختالالت روزهای گذشته در زیرساخت ارتباطی
کشــور و اپراتورها باعث این پیشامد شده ».وی
در ادامه مینویسد« :کم لطفی اپراتورهای همراه
اول و عدم اختصاص زیرساختهای الزم از سوی
دولت باعث این مشکالت است ».غر زدنهای مدام
سیدصالحی آن هم علی رغم همه لطفهایی که

در این چند هفته تمام نهادها به این پیام رســان
کرده و برای جایگزین کردنش به جای تلگرام بسیج
شده اند آنقدر ادامه داشت تا سرانجام واکنش وزیر
ارتباطات و اطالعات را در پی داشت.
واکنش وزیر

محمدجواد آذری جهرمی ،در جمع خبرنگاران در
مورد شائبه قطع خدمات زیرساختی برای شبکه پیام
رسان سروش گفت :هم اکنون تنها یک پیام رسان
در کشور نداریم و  ۵پیام رسان بومی در حال فعالیت
هستند که یکی از آنها مرتباً به جای اینکه مسئله را
در جلسات فنی حل کند ،بحث را به عملیات روانی
میکشاند که به نظر میرسد این نه به سود آنها و نه
به سود کشور خواهد بود .وی گفت :همکاران ما در
وزارت ارتباطات و اپراتورها بنا را بر همکاری کامل با
پیام رسانهای بومی گذاشته اند و این مصوبه را به

عنوان یک تکلیف ملی پیگیری میکنند اما مدلی
که این پیام رسان بومی در حال پیگیری مطالبات
خود است ،خیلی مرسوم نبوده و ایجاد ذهنیت منفی
میکند و تاثیر منفی دارد .وزیر ارتباطات با اشاره به
اخباری که از سوی پیام رسان بومی سروش مبنی بر
عدم همکاری وزارت ارتباطات در ارائه زیرساختها
منتشر شده اســت ،گفت :اگر مشکلی وجود دارد
باید منطقاً با استدالل و استناد به زیرمجموعههای
وزارت ارتباطات منتقل شود .هم اکنون  ۴پیام رسان
دیگر به خوبی کار میکنند و تنها یک پیام رسان
که ادعایی داشته و امروز به ادعایش نرسیده ،شروع
به پروپاگاندا کردن میکند و انداختن مســئولیت
گردن دیگران منطقی نیست .جهرمی تاکید کرد:
باید بدانند که وزارت ارتباطات حمایت کننده است و
مشکل را پیگیری میکند اما این مدل اعالم مشکل
شائبه مسائل دیگری را به ذهن میرسد .اکنون باید
دید مدیر پیام رسان سروش که ظاهرا خود را تافته
جدا بافته پیام رسانهای داخلی میداند این بار در
برابر این اظهارات جهرمی چه جملهای را به دولت
توئیتمیکنید!

توئیت بازی سیاسی
> حمید بعیدی نژاد -سفیر ایران در انگلیس

> حسام الدین آشنا -مشاورفرهنگی حسن روحانی

> محومد صادقی -نماینده اصالحطلب مجلس

رئیس قوه قضاییه:

آمریکا نشان داد غیر قابل
اعتماد ،غدار و عهدشکن است

به گــزارش میزان،آیــت اهلل آملی الریجانی
رئیس قوه قضاییه در جلســه مسئوالن عالی
قضایی ،با اشــاره به تصمیــم رئیس جمهور
آمریــکا مبنی بر خروج از برجام تصریح کرد:
گرچه این اقدام با شــایعات و تبلیغات قبلی
قابل پیش بینــی بود ،اما یک تجربه تاریخی
مهم بر تجربیات چهل ساله ملت بزرگ ایران
کــه همواره مورد تعــدی و ظلم آمریکا بوده
است ،افزود.
آیت اهلل آملــی الریجانی ادامه داد :تحریمها،
جنگ تحمیلی که وجههای از جنایات آمریکا
بود و همچنین اقدامات آمریکا پس از جنگ
برای مردم ما کام ً
ال آشناســت ،اما اقدام اخیر
تجربه بزرگی بود که نشــان داد آمریکاییها
غیرقابل اعتماد ،غدار و عهدشکن هستند.
رئیس قوه قضاییه با اشــاره به تاکیدات مکرر
مقام معظم رهبری مبنی بر غیرقابل اعتماد
بودن آمریکا در جلسات گوناگون ،تصریح کرد:
مسئوالن مربوطه تالش کردند ،اما به هرحال
آمریکا نشان داد که اهل وفای به عهد نیست و
هر گونه که منافعش اقتضا کند عمل میکند
و در این مســیر از جنگ و کشــتار نیز ابایی
نــدارد .رئیس قوه قضاییه افزود :آمریکا امروز
آشکارا برای فروپاشی نظام جمهوری اسالمی
تــاش میکند .در مقابل آنهــا باید بصیر و
هوشــیار باشیم .شــگرد آمریکا و اروپا ایجاد
دوگانگــی و القا آن میان مردم و مســئوالن
است در حالی که هر فرد عالقمند و دلسوزی
میداند که باید در مقابل این فریب ایستاد.
بــه گزارش میزان ،آیــت اهلل آملی الریجانی
با اشــاره به رفتار غرب با ایران تصریح کرد:
منطقیتــر و عقالنیتــر از روش جمهوری
اسالمی نمیتوانند پیدا کنند .ما برای اثبات
حقانیت خود و رد ادعاهای واهی آنها برخی
عقب نشینیها را پذیرفتیم و برخی التزامات را
با اینکه در چارچوب  NPTنبود قبول کردیم.
پیش از همه این تالشها فتوای مقام معظم
رهبری مبنی بر تحریم ســاح هستهای بود،
اما آمریکا نشان داد که به دنبال چیز دیگری
است و با اصل نظام
و اقتــدار این ملت
مشکل دارد.

اصالح طلبان
کواکبیان:

برجام درست بود
که ترامپ خشمگین شد

مصطفی کواکبیان ،عضو فراکســیون امنیت
ملی و سیاســت خارجی مجلس در پاسخ به
این پرســش که عدهای نگــران پدید آمدن
افرادی مثل بابک زنجانی و سوءاستفاده آنها از
تحریمها در شرایط فعلی هستند ،گفت :اگر قرار
بر این باشــد که به طور جدی اتحادیه اروپا از
برجام خارج شود ،دولتمردان و نمایندگان نیاز
به تجربه زیادی از گذشــته دارند تا در دوران
تحریمها کشور به نفع منافع مردم اداره شود.
بابــک زنجانی یکی از این تجربهها اســت که
نباید از آن غافل شد و نباید در دوران تحریمها
اجازه سوءاستفاده افرادی مثل زنجانی به وجود
بیاید .عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجه مجلس با اشاره به افرادی که از خروج
آمریکا از برجام خوشحال شدند و حتی آن را
تبریک گفتند ،تصریح کرد :ترامپ از پاره کردن
برجام خوشــحال اســت .به گزارش ایلنا ،وی
در پایان گفت :اگر برجام توانســته ترامپ را با
آن خصوصیات رفتاری خشمگین کند ،اتقاقا
نشاندهنده درست بودن آن است.

بین الملل
اردوغان:

برجام باید حفظ شود

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه
در اندیشکده انگلیسی «چتمهاوس» با اشاره
به خروج «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا
از توافق هســتهای و تهدید بــه بازگرداندن
تحریمها علیه کشــورهای متعامل با ایران،
تاکید کــرد« :از نظر ما همکاری ســازنده با
ایران ،برای ثبات منطقه بســیار مهم اســت.
روابط خــوب با ایران به معنای آینده با ثبات
برای عراق اســت».وی با تاکید بر اینکه تمام
گزارشهای فصلــی آژانس بینالمللی انرژی
اتمی ،پایبندی ایران به تعهداتش ذیل توافق
هســتهای را تایید کرده ،گفت« :برجام یک
موفقیت سیاســی مهم اســت که باید حفظ
شــود».به گزارش فارس،رئیسجمهور ترکیه
درادامــه ضمن تاکید بر اینکه تصمیم آمریکا
برای انتقال سفارت برخالف قوانین بینالمللی
است ،گفت« :ترکیه هرگز آن را نمیپذیرد...
جامعه جهانی باید وظیفه خود را انجام داده و
سریعا برای کاهش تنشها اقدام کند.این اقدام
نه تنها کمکی به با ثبات شدن منطقه نمیکند
بلکه اختالفات و آشوب را افزایش میدهد».

در حاشیه
ترامپ اتاق خوابش را به مرکل نشان داد!

باخبر شدیم ســفیر آمریکا در آلمان در
ب توجــه گفته دونالد
اظهارنظــری جال 
ترامپ در جریان سفر اخیر مرکل به کاخ
سفید اتاق خوابش را به خانم صدراعظم
نشان داده است! به گزارش ایسنا ،ریچارد
گرنل ،سفیر آمریکا در برلین در مصاحبه
با چندین روزنامه آلمانی تالش کرد تا به
روشی عجیب و غریب از روابط شخصی
دونالد ترامــپ ،رئیسجمهوری آمریکا با
آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان دفاع کند.
او گفت ترامپ تور "بسیار شخصی" برای
مرکل از یک محوطه بســیار شخصی از
زندگی خصوصی خودش گذاشــته بود.
گرنل گفت :دونالد ترامپ شخصا صدراعظم
آلمان را به بخشی از کاخ سفید برد که در
آن زندگی میکند.
آنگال مرکل حتی اتاق نشیمن و اتاقخواب
رئیسجمهوری را دید .این خیلی خصوصی
اســت .پیش از آن هیچ کدام از رؤسای
جمهوری آمریکا آنجا را به مرکل نشــان
نداده بودند.

بازداشت شهروند قطری در عربستان

شــنیدیم کمیته ملی حقوق بشر قطر
اعالم کرد که مســئوالن عربستانی نواف
طاللالرشید ،شــهروندان قطری را بدون
تفهیم اتهام بازداشــت کردند.به گزارش
ایسنا،بهنقلازسایتشبکهالجزیره،کمیته
ملی حقوق بشر قطر در بیانیهای اعالم کرد
که خانواده نواف طالل الرشــید ،شهروند
قطری شــکوائیهای را به این کمیته داده
مبنی بر اینکه مسئوالن عربستانی بدون
هیچ تفهیم اتهامی یا توجیه قانونی اقدام
به بازداشت این شهروند قطری کردهاند.
خانواده الرشــید به دلیل اینکه از محل
بازداشت و علت ناپدید شدنش و اینکه هیچ
ارتباطی با او نداشتهاند ،ابراز نگرانی شدید
کردند؛ به طوری که آخرین تماس با وی روز
گذشته در کویت بوده است.

حذف کرسی مطالعات فرانسه

باخبر شدیم ترکیه کرسی مطالعات فرانسه
در دانشــگاههای این کشور را در واکنش
به اظهــارات جنجالی علیه کتاب مقدس
مسلمانان تعطیل کرد.به گزارش ایسنا ،به
نقل از خبرگزاری رویترز ،در پی تنشهای
اخیر میان ترکیه و فرانسه به دلیل اظهارات
برخی از سیاستمداران این کشور مبنی بر
حذف "آیات ضد یهودی در کتاب مقدس
مسلمانان" ،قرآن کریم ،اداره عالی آموزش
ترکیه دســتور داد که دانشگاههای این
کشور دانشــجوی جدید برای دپارتمان
آموزش زبان فرانسه جذب نکنند.امراهلل
ایشلر ،رئیس کمیته آموزش ملی ،فرهنگ،
جوانــان و ورزش در پارلمان ترکیه اعالم
کرد :ما اظهارات جنجالی علیه قرآن توسط
برخی در فرانســه را محکوم میکنیم.
شورای عالی آموزش ترکیه این اقدام را در
واکنش به این اظهارات انجام میدهد.

تمجیدکرهجنوبیازبرنامهکرهشمالی

شنیدیمرئیسجمهورکر هجنوبیازتصمیم
انهدام سایت آزمایش هستهای توسط کره
شمالی استقبال کرد.به گزارش ایسنا ،به
نقل از مون جائــه این ،رئیسجمهور کره
جنوبی این تصمیم شــروع خلع سالح
هستهای اعالم کرد.مون اعالم کرد :تصمیم
کره شمالی نشان میدهد که این کشور
تا چه در قانع کردن مذاکرات کیم جونگ
اون و دونالد ترامپ صادق و صمیمی است.
برخی کارشناســان درباره گامهای کره
شمالی برای خلع سالح هستهای تردید
دارند.این اقدام در حالی انجام گرفت که
قرار است ترامپ و کیم رهبران آمریکا و
کره شمالی در ۱۲ژوئن با یکدیگر دیدار و
گفتوگوکنند.

بازداشت دهها افسر پلیس ترکیه

باخبرشدیممقاماتترکیهدستوربازداشت
 86افســر پلیس که اغلب آنها در آنکارا
پایتخت این کشور بودند را به اتهام ارتباط
با گروه «فتح اهلل گولن» روحانی سرشناس
مخالف صادر کرد.به گزارش ایلنا به نقل از
اسکای نیوز عربی ،ترکیه گولن را به تالش
برای انجام کودتای ناکام ســال  2016در
این کشور متهم میکند.رسانههای ترکیه
اعالم کردند که احکام بازداشت  72افسر
پلیس در آنکارا و  18نفر در دیگر شهرهای
ترکیه صادر شده است 25 .نفر از این افراد
همچنان در شغل خود حضور دارند.

تغییر نام فوتبال به ترامپ!

باخبر شــدیم یک تیم فوتبال مطرح در
قدس اشــغالی در ادامــه قدردانیهای
صهیونیستها از آمریکا به علت تصمیم
این کشــور برای انتقال سفارتش به این
شــهر اعالم کرد نام خــود را به «بیتار
اورشلیم ترامپ» تغییر میدهد /.باشگاه
خبرنگارانجوان

