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احتمال لغو نشست ترامپ و کیم جونگ اون

معاون اول وزیر امور خارجه کره شــمالی اعالم کرده اســت که
کشــورش تمایلی به برگزاری نشســت با آمریکا ندارد.به گزارش
ایسنا ،به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ،این اظهارنظر از سوی
کیــم کیه گوآن ،معاون اول وزیر امور خارجه کره شــمالی چند
ســاعت پس از آن مطرح شد که پیونگ یانگ نشست عالیرتبه
با کره جنوبی را لغو و تهدید کرد اقدامی مشــابه را درباره نشست
برنامهریزی شده میان کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی و دونالد
ترامــپ ،رئیسجمهوری آمریکا که قرار اســت ماه آتی میالدی

در ســنگاپور صورت بگیرد ،انجــام میدهد.معاون
وزیرخارجه کرهشمالی در بیانیهای که از خبرگزاری
رسمی کرهشمالی قرائت شد گفته است که اگر آمریکا
بر نابودی تسلیحات هســتهای پیونگ یانگ اصرار
داشته باشد کشورش دیدار برنامهریزی شده  ۱۲ژوئن
میان رهبران کرهشــمالی و آمریکا را لغو میکند.وی تاکید کرده
است" :اظهارات بیمحابای" اخیر واشنگتن آن هم قبل از نشست
۱۲ژوئن نشانهای از "عملکردی بیپروا" است .این وزیر کرهشمالی

سیاسی

در اشــارهای تلویحی به سخنان جان بولتون ،مشاور
ترامپ گفــت که مقامهای آمریکایی میگویند مدل
لیبی را برای واگذاری هســتهای در نظــر دارند و از
فرمول "ابتدا کنار گذاشتن تسلیحات هستهای و بعدا
جبران" صحبت میکنند یعنی تحمیل سرنوشــت
لیبی یا عراق به کره شمالی که به دلیل در اختیار گذاشتن تمامی
کشورشــان به قدرتهای بزرگ فروپاشــیدند.وی تاکید کرد که
پیونگ یانگ خلع سالح هستهای به شیوه لیبی را هرگز نمیپذیرد.
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اردوغان :باید میان تروریستها و خبرنگاران تفاوت قائل شد
رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه ،گزارشهای مربوطه مبنی بر اینکه بیش از۲۰۰خبرنگار
در بازداشت به سرمیبرند ،گفت :شما باید میان تروریستها و خبرنگاران تفاوت قائل شوید .ما
درباره کسانی صحبت میکنیم که دستشان به خون مردم آغشته شده است .آیا ما باید این افراد
را تنها به دلیل اینکه کارت خبرنگاری دارند روزنامهنگار بنامیم .براساس اعالم یک گروه مدافع
آزادی مطبوعات بیش از ۱۶۰خبرنگار در ترکیه پشت میلههای زندان هستند/.ایسنا

چهره روز

حسن دانایی فر سفیر سابق ایران در عراق
در گفت و گو با روزنامه آفتاب یزد:

اتفاق شوک آوری
در انتخابات عراق
رخ نداده است!
سیاســتهای عراق به روال سابق و
طبیعی ادامه پیدا خواهد کرد؛ طبیعی
است که تغییرات گستردهای را شاهد
نباشــیم .عراق در مرحله سازندگی
است .در عراق پساداعش نیاز به توجه،
آرامش و یاری است پس باید صبوری
کرد تا اتفاقات خوبی در عراق رخ دهد.
عراق به وفاق تمامی گروههای سیاسی
نیازمند است
آفتاب یزد ـ رضا بردستانی :انتخابات پارلمانی
عراق با همه فراز و نشــیبها ،در شــرایطی آرام
برگزار شــد .مهم ترین مســئلهای کــه محافل
رسانهای و سیاسی را شدیدا تحت الشعاع قرار داد
ـ البتــه تا پیش از اعالم نتایج اولیه ـ مشــارکت
کم عراقیهــا و به تعبیری ســادهتر بیانگیزگی
برای شرکت در نخســتین انتخابات سراسری در
این کشــور بعد از برچیده شدن گروه تروریستی
داعش بود.
با نگاهی به تحوالت یکی ـ دو ســال اخیر عراق،
طبیعتاً پیروزی مقتدی صدر به دلیل نوع مواجهه
او با برخی حوادث و رخدادهای سیاســی عراق و
منطقه و نیز ســفرهایی که به کشورهای مختلف
منطقه از جمله عربستان داشته ،نگاهها را بیشتر
به خود مشــغول داشت تا جایی که پیروزی او در
انتخابات به نوعی پیروزی برخی تفکرات منطقهای
تعبیــر شــد .در همیــن رابطه طی تماســی با
حســن دانایی فر ،مشــاور اقتصادی معاون اول
رئیسجمهــور در امور اقتصادی عراق و ســوریه
و نیز ســفیر ســابق ایران در بغداد ،ســؤاالتی با
محوریت موضوع اصلــی این روزهای عراق یعنی
انتخابــات پارلمانی مطرح کردیم که در ادامه این
سؤاالت و پاســخهای این دیپلمات سابق ،پیش
روی مخاطبان آفتاب یزد قرار میگیرد.
نتایج به دست آمده از انتخابات پارلمانی
عراق قابل پیشبینی بود یا خیر؟
از نظر کســی که سالها اســت موضوع عراق و
تحوالت آن را در ابعاد مختلف دنبال میکند؛ نتایج
قابل پیشبینی بــود اما در ترتیب توالی ،تصورها
این بود که نصر اول ،فتح دوم و ســائرون سوم .با
اتفاقات رخ داده تنها میتوان گفت که فقط جای
نصر و سائرون عوض شده است .البته در مجموع
برندگان انتخابات از همان مجموعه پنج گانه نصر،
فتح ،سائرون ،دولت قانون و حکمت بیرون خواهند
آمد که تحلیلهــای پیش از انتخابات نیز همین
ترکیب و نه همین ترتیب را پیشبینی کرده بود.
پس چنین میتوان برداشت کرد که عمال
اتفاق شوک آوری رخ نداده است؟
تقریبا به همین معنا است با در نظر گرفتن اینکه
اختالف آراء زیاد نیســت و گروهها توانســتهاند
نزدیک به هم رأی کســب کنند .البته انتظار این

نبود که ســائرون اول باشد نصر ســوم ولی این
جا به جاییها به منزله شوک سیاسی ناشی از یک
انتخابات سراسری نمیتواند تلقی شود.
همانگونه که میدانید انتخابات پارلمانی
در عراق بهعنوان نخســتین انتخابات پس از
برچیده شــدن داعش در عراق ،این انتظار را
به وجود آورده بود که مشــارکت باالتری را
بــه خود اختصاص دهد اما چنین نشــد .پیام
مشــارکتی که خیلیهــا آن را دور از انتظار
دانستند چه بود؟
این یک واقعیت است که میزان مشارکت در این
دوره یعنی دوره چهارم اگرچه نسبت به ادوار اول
و دوم خیلی تفاوت نداشت اما به طور قطع از دور
سوم بسیار کمتر بود .این مشارکت پایین را باید
از زوایای مختلفی مورد بررســی قرار داد ،برخی
سیاسی اســت و برخی اجتماعی و اقتصادی .در
نگاه نخست باید پذیرفت خدمات قرار نگرفته در
اختیار عراقیها در این مسئله نقش زیادی داشت
و بــه نوعی از عملکردها چنــدان رضایتی وجود
نداشت.
ضمن آنکــه برخی یک ایراد فنــی را نیز مطرح
میکنند که آن نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد
و آن مدل برگزاری انتخابات برای نخســتین بار
بود که خیلی طوالنی و زمانبر شــد یعنی پروسه
انتخابات اندکی فرسایشــی و از بین برنده انگیزه
بود که البته تأکید میکنم برخی بر این مســئله
نیز دســت گذاشته اند .این دلیل شاید نزدیک به
دو یا ســه درصد تأثیرگذار بوده باشد ولی به هر
حال مشــارکتی نزدیک به  49درصد به عدد 44
رسیده که این افت مشارکت باید مورد توجه قرار
داشته باشد.
در اینجــا میخواهیم گریــزی بزنیم به
بیرون عراق و مشخصا روی میزان مشارکت
مــردم در انتخابات .از ســالهای  2010و
 2011در اقصــی نقاط دنیا وقتی به انتخابات
نگاه میکنیم نخســتین مسئلهای که مشهود
اســت ،میزان پایین مشــارکت اســت .این
پایینبودن میزان مشــارکت چــه معنایی به
ذهن متبادر میکند؛ دلزدگی از سیاستمداران،
باورناپذیربودن انتخابات یا حاکم شدن تفکر
عدم کارایی انتخابات در ایجاد تغییر؟
البتــه ایران را باید اســتثناء کرد! ایــن روند در
کشــورهایی که خود را مهد دموکراسی میدانند
نیز در حال رخ دادن است اما شرایط در خاورمیانه
اندکی متفاوت است .در کشورهای غربی میتوان
گفت دموکراســی زدگی باعث ایــن نزول و افت
مشــارکت مردم شــده به این معنا که مردم ابزار
انتخابات را ناکارآمد میدانند اما در کشــورهای
خاورمیانــه اندکی مســئله متفاوت اســت و آن
بازمیگردد به عدم انطباق شعارها و رفتارها یعنی
مردم را مجاب کرده که رفتن به پای صندوقهای
رأی نتوانســته این باور را شکوفا کند که میتوان

تحولی عمیق ایجاد کرد.
باز میگردیم به مسئله عراق؛ بخواهیم یا
نخواهیم در این انتخابات همه نگاهها به سوی
مقتدی صدر اســت .مقتدی صدر و تحرکات
سیاســی وی طی یکی ـ دو ســال اخیر ،گاه
برخی انتقادات را نیــز برانگیخته بود اما در
جدیدترین اظهار نظر ،مقتدی صدر گفته که
روابطــی عادی با ایران ،آمریکا و عربســتان
سعودی خواهیم داشت .ولی در هر صورت این
انتخابات به نوعی تقابل سیاستهای عربستان
و خواستهای سیاسی ایران در عراق نیز معنا
شد .بهعنوان سفیر سابق ایران در بغداد که با
آن فضا آشنایی نزدیکتری دارید این تئوری
و اندیشــه تا چه میــزان میتواند به واقعیت
نزدیک باشد؟
فکر میکنم روابط ســعودی با عراق تا بخواهد به
شــرایط طبیعی و اثرگذار برســد فاصله بسیاری
زیادی دارد .البته عربســتان به شدت عالقهمند
حضور و دخالت در امور حتی داخلی عراق است.
اما رفتار عربســتانیها پس از سقوط صدام و نیز
رفتــار حکام ریاض هنگام حمله عراق به کویت و
حــوادث پس از آن ،شــرایطی را در جامعه عراق
به وجود آورده که عم ً
ال اثرگذاری ســعودیها را
دچار تأخیر بســیار زیادی کرده است پس از االن
نمیتوان گفت در عراق چنین تقابلهایی به وجود
آمده ،منظور تقابل ایران با عربستان یا عربستان با
سایر کشورها.
ایران و عراق از گذشته روابطی طبیعی داشتهاند
حتی پیش از ســقوط صدام حســین در عراق،
جمهوری اســامی ایران و عــراق به نوعی رابطه
دســت یافته بودند که تأثیرگذاری تهران در امور
عراق کامال پذیرفته شــده معنا میشــده چه در
بخش عربی و چه در بخش کرد نشین .یعنی این
سیر بسیار طبیعی است و روابطی ویژه و ریشهدار
به وجود آورده کــه پذیرش تئوری تقابل ایران و
عربستان را اندکی ســخت میکند .ساده تر اگر
بگویم نوع رابطــه ایران و عراق با نوع رابطه عراق
و عربستان اساسا قابل مقایسه نیست و به همین
یک دلیل هم این تقابل را رد میکنم.
البته نتیجه انتخابات پارلمانی نیز این مســئله را
بیان نمیکند که ســعودیها توانسته باشند در
عراق چیزی را به دست آورده باشد.
بخشی از سؤال قبلی بازمی گردد به سفر
مقتدی صدر به عربســتان .پس از آن بود که
عربستان تحرکاتی را انجام داد که منتهی شد
به احتمال سفر ولیعهد عربستان به عراق که
وقتی با واکنشهای تند سیاســی و اجتماعی
رو در رو شــد به راحتی این سفر را لغو کرد.
برخی مفسران سیاسی معتقدند که عربستان
در حوزه عراق به یک بازنگری کلی دســت
زده و نــگاه و روش خــود در مواجهه با این
کشور را عوض کرده است .در اینجا به این دو

راهی میرسیم که یا عربستان ناتوان از تحمیل
سیاستهای خود در عراق است یا اینکه دنبال
راهی نو میگردد ،به نظر شما عم ً
ال عربستان
همچنان تمایلی به حضور و دخالت در عراق
دارد و اگر دارد تا چه اندازه موفق بوده است؟
بخشی از پاسخ این سؤال در پاسخ به سؤال قبلی
داده شد؛ یعنی عربستان در ابتدای راهی طوالنی
ایســتاده و به طور طبیعی حاال حاالها باید روی
این روابط کار کند .البته باید خاطرنشان کرد که
سفر یک مقام سیاسی حتی تأثیرگذار به معنای
تغییرات گسترده در سیاستها و راهبردها نیست
البته میتوان این برداشت را به جامعه سیاسی ـ
اجتماعی منتقل کرد که برخی تغییرات در راه و
محتمل است.
این ســفرها اوال طبیعی است در ثانی باید اذعان
داشت که عربســتان در حال تغییر تاکتیکهای
سیاسی است و در حال تالش برای رسیدن به یک
جایگاه ثابت و قابل اعتنا در عراق .آینده این مسئله
را به اثبات خواهد رساند که موفق بوده یا خیر.
مقتدی صدر طی اظهار نظری گفته که با
جریان حکمت و الوطنیه ائتالف خواهد کرد.
در این برهه این اعالم موضع را خوب ارزیابی
میکنید؟!
به نظر میرســد اندکی باید صبــر کرد چون در
ایــن زمان جمع بندی زود اســت و باید چشــم
به روزهای آتی دوخــت .انتخابات عراق عوامل و
مســائل بســیاری دارد که برای نشان داده شدن
اندکی بیشتر به زمان نیاز دارد.
براســاس نتایج انتخابات پارلمانی عراق،
احساس میکنید تغییرات گسترده و بنیادین
به وجود خواهد آمد یــا این تغییرات ناچیز،
اندک و نامحسوس خواهد بود؟
براســاس گفته خودتان که اشاره کردید مقتدی
صدر گفته سیاســتهای عراق به روال ســابق و
طبیعی ادامه پیدا خواهد کرد؛ طبیعی اســت که
تغییرات گســتردهای را شــاهد نباشیم .عراق در
مرحله سازندگی اســت .در عراق پساداعش نیاز
به توجه ،آرامش و یاری اســت پس باید صبوری
کرد تا اتفاقــات خوبی در عــراق رخ دهد .عراق
به وفاق تمامی گروههای سیاســی نیازمند است.
رهبران سیاسی عراق دارای تجربیات ارزشمندی
هستند که این نیازها را به درستی درک خواهند
کرد .پس عمال بروز تغییرات ماهوی و اساسی در
سیاستهای عراق را منتفی میدانم.
آخرین ســؤال؛ نقش مرجعیت شیعه در
تعامالت سیاسی و اجتماعی عراق کماکان به
قوت خود باقی خواهد بود؟
قطعاً در این یک مورد ذرهای تردید به ذهن خطور
نمیکند .مرجعیت ســرمایه و به قول مردم عراق
رأس المال جامعه عراق اســت و این نقش برای
همیشه پابرجا خواهد بود.

عضو هیئت رئیسه خبرگان:

آیتاهلل ســید احمد خاتمی ،عضو هیئت رئیسه
مجلس خبرگان در نشســت خبری که در محل
مجلس خبرگان رهبری با اشــاره به بیانیه اخیر
رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت :این بیانیه
مربوط بــه مجلس خبرگان رهبری نبود و حتی
به هیئت رئیســه مجلس خبــرگان رهبری هم
ارتباطی ندارد و این بیانیهای اســت که آیتاهلل
جنتــی از جایگاه ریاســت مجلــس خبرگان با
سربرگ رئیس مجلس خبرگان صادر کرده است
ولی در رسانهها منعکس شد که این بیانیه مربوط
به مجلس خبرگان رهبری است که این انعکاس
درستی نبود.

بیانیه اخیر ،متعلق به آیتالله جنتی بود نه خبرگان
در بیانیه اخیر کلمهای از
اســتاد حوزه علمیه قم
تصریح کرد :تعجیلی در طبق قانون اساسی همه افراد در مسائل مجلس خبــرگان نیامده
ابتدا صــورت گرفت که جزئی و کلی کشور حق اظهارنظر دارند و تنها ریاســت مجلس
ســایت خبرگان بیانیه را و رئیس مجلــس خبرگان رهبری هم خبرگان بــه عنوان یک
صاحب نظر بیانیه صادر
به نام خبرگان رهبری در
اظهارنظر دارد و اینکه گفته میشود
کردهاند.بــه گزارش ایلنا،
این سایت درج کرد ولی
بالفاصله اصالح شــد که مجلس خبرگان دخالت در دیپلماسی وی اضافــه کــرد :انتظار
این بیانیه مربوط به رئیس کرده سخن شایستهای نیست
بــر این بود کســانی که
میخواســتند اظهارنظر
مجلس خبرگان رهبری
کنند اصالحات را هم در نظر میگرفتند ولی برخی
است .آیتاهلل سید احمد خاتمی ادامه داد :مجلس
افراد بــه دنبال تخریب خبرگان بودند تا بیانیهای
خبرگان زمانــی که بیانیهای صادر میکند بر بند
که از ســوی این نهاد نیست به نام آن تمام کنند
بند آن نسبت به موضع خود تصریح میکند ولی

و سرمایه نظام را بکوبند.عضو هیئت رئیسه مجلس
خبرگان بیان کرد :طبق قانون اساسی همه افراد در
مسائل جزئی و کلی کشور حق اظهارنظر دارند و
رئیس مجلس خبرگان رهبری هم اظهارنظر دارد
و اینکه گفته میشود مجلس خبرگان دخالت در
دیپلماسی کرده سخن شایستهای نیست زیرا که
این بیانیه تنها بیانیه رئیس مجلس خبرگان بوده
و ایشان نظرشــان را بیان کردند و دخالت زمانی
صورت میگیرد که نهاد یا شخصی با اعمال قدرت
بخواهد مســیری را تغییر دهــد و باید گفت که
فرهیختگان در اظهارنظر آزاد هستند و توصیه را
نمیتوان عنوان دخالت نام گذاشت.

توئیت بازی سیاسی
> الهام فخاری -عضو شورای شهر تهران

> حسام الدین آشنا -مشاورفرهنگی دولت روحانی

> آذر منصوری -فعال سیاسی اصالح طلب

محمود سریع القلم:

نداشتنارتباطاتجهانی
ضدتوسعهاست

محمود سریع القلم عضو هیئت علمی دانشگاه
شهید بهشتی در همایش هم اندیشی و بررسی
نقش تشــکلها در توســعه اقتصادی استان
کرمان اظهار کرد :مهمترین مشــکل سیاسی
در توســعه ایران عدم گردش قدرت در ایران
است و حدود  ۴هزار نفر داریم که ثابت هستند.
مهمترین مشکل فکری عدم توسعه ایران فقدان
قرارداد اجتماعی است و هر هشت سال یک بار
تعریفمــان از عدالت ،آزادی ،بخش خصوصی
و ...را عوض میکنیم.وی با اشاره به اینکه «کار
بینالمللی ضرورت پیدا نکرده اســت» عنوان
کرد :توسعهیافتگی نیاز به ارتباطات جهانی دارد
و کار با شــبکه جهانی موجب رشد میشود و
نداشــتن ارتباطات جهانی ضد توسعه است.
وی اظهار کرد :کشوری که تولید ثروت نکند،
نمیتواند هویت خود را حفظ کند و ریشه تولید
ثروت در بخش خصوصی هر کشور است و این
ن سازی ضد توسعه
تجربه جهانی است .یکسا 
است و در این صورت افراد نمیتوانند خالقیت
خود را بروز بدهند.
وی با تاکید بر اینکه «دانش و آگاهی ،اجماع،
فرهنگ جدید شهروندی و تعامل بینالمللی از
جمله راهکارها برای تقویت تشکلها هستند»،
افزود :اینکه تشکلها ضعیف هستند ،بخشی به
دولت بر میگردد و بخش دیگر مربوط به این
است که ما در ناخودآگاهمان منتظر هستیم،
دولــت کاری بکند .وقتی جامعه رشــد کند،
دولت مجبور میشود به سمت جامعه آمده و
تصمیمات خود را عوض کند.به گزارش ایسنا،
این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه «ریشه کار
جمعی در کارآمدی اســت» ،افزود :اگر از افراد
بیرون آمده و سیســتم درســت کنیم ،موفق
میشویم .اگر میخواهیم توسعه پیدا کنیم ،باید
یک اتفاق در جامعه ما بیفتد و این اســت که
از فرد به طرف جمع و ســازمان حرکت کنیم.
بایــد از اُبهت فرد به توانایی فرد حرکت کنیم
و ظرفیتهای فکری فرد اهمیت داشته باشد.
وی با تاکید بر لزوم تبعیت از قانون ،آییننامه و
قواعد ،گفت :باید به سازمان وفادار
بود و قائل شدن به فکر و تخصص،
جلوگیری از یکسانســازی،
ایجــاد و فرآینــد
اجماعسازی ،پذیرفتن
تغییر،مسئولیتپذیری،
تعامالت بیــن المللی
از جمله راهکارهاســت
و باید به ســمت تشــکل
و شبکهســازی حرکــت
کــرده و از خودمحوری و
خودخواهیها خارج شویم.

بین الملل

ادعای آمریکا درباره حضور
سردار سلیمانی در عراق

ســخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا مدعی
شــد که سردار ســلیمانی در حال حاضر در
عراق است اما جزئیاتی از ســفر او ندارد .به
گزارش ایسنا ،هیتر نوئرت سخنگوی وزارت
امورخارجه آمریکا در کنفرانس خبری خود
در پاسخ به این سوال ادعایی که سردار قاسم
سلیمانی برای تشکیل دولت جدید عراق پس
از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشــور در
بغداد بهســر میبرد ،گفت :ما روابط خوبی
با دولت عــراق داریم و معتقد بــه ادامه آن
هســتیم .البته نگرانیهایی درباره نفوذ ایران
در عراق و بسیاری کشــورهای دیگر داریم.
بهطور قطع این نگرانی همیشگی ما است اما
به مردم عراق به میزان زیادی باور داریم و زیر
ساخت دولت و دولت جدید هرچه باشد ،اداره
این کشــور را پیش خواهد برد.بنا بر گزارش
پایگاه اینترنتی وزارت امورخارجه آمریکا ،وی
در ادامه مدعی شــد :من تائید میکنم که او
(سردار ســلیمانی) اکنون در عراق است ،اما
جزئیاتی درباره برنامه سفر وی ندارم و اینکه
چرا در آنجا به سر میبرد.

مجلس

کارت زرد مجلس
به وزیر ارشاد

نمایندگان مجلس از پاسخهای وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی درباره سوال مطهری در خصوص
دلیل عدم اجرای قانون منع استفاده از کلمات
بیگانه قانع نشدند.به گزارش ایسنا ،علی مطهری
نماینده تهران و نایب رئیس مجلس از عباس
صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی سوالی
درباره علت عدم اجرای قانون منع اســتفاده از
کلمات بیگانه را پرسید.علیرغم توضیحات وزیر
فرهنگ مطهری اعالم کرد که از پاسخها قانع
نشده است لذا سوال او به رای مجلس گذاشته
شد.نمایندگان با ۱۱۷رای موافق ۴۷،رای مخاف
و  ۳رای ممتنع از مجموع  ۱۹۷نماینده حاضر در
مجلس نظر مطهری را قبول داشته و با این رای
اعالمکردندکهپاسخهایوزیرقانعکنندهنیست.
به این ترتیب وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اولین
کارت زرد را از مجلس گرفت.

در حاشیه

ترامپ در توییتر فعالیت نکند!

شــنیدیم نتایج نظرســنجی مؤسسه
«یوگاو» که منتشــر شد ،نشان داد که
بیشتر مردم آمریکا میخواهند دونالد
ترامپ ،رئیس جمهور این کشــور تلفن
همراه خود را کنار بگذارد و دیگر توییت
نکند.بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران
جوان به نقل از نیوزویک ،بر اساس این
نظرسنجی 51 ،درصد شرکت کنندگان
اعالم کردنــد دونالد ترامپ دیگر نباید
در توییتر پیام ارســال کند .همچنین
 32درصد شــرکت کنندگان هم اعالم
کردند با توییتهای ترامپ مشــکلی
ندارند 16 .درصد اعالم کردند نظری در
این خصوص ندارند.این نظرســنجی در
میان احزاب مختلف آمریکا هم بررسی
شد 79 .درصد دموکراتها و 23درصد
جمهوری خواهان اعالم کردند که دونالد
ترامپ بایــد توییتر را کنــار بگذارد.
همچنین  46درصد گروههای مســتقل
هم اعالم کردند که نظر مشابهی در این
خصوص دارند.

قدردانی هیلی از نظامیان صهیونیست!

باخبر شدیم «نیکی هیلی» سفیر آمریکا
در سازمان ملل ،نظامیان صهیونیست را
به دلیل آنچه خویشــتنداری آنها در
تظاهرات غزه خواند ،تحســین کرد!به
گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان به
نقل از نشــریه هیل ،قابل ذکر است در
این تظاهرات دست کم  ۶۰نفر از مردم
مظلوم فلســطین به شهادت رسیده و
بیش از  2700نفر نیز مجروح شــدند.
هیلی ،در نشست شورای امنیت سازمان
ملل ادعا کرد« :هیچ کشــوری در این
اتفاق نمیتواند بیشتر از آنچه اسرائیل
خویشتنداری کرد ،خویشتنداری کند.
سابقه برخی از کشــورهایی که اینجا
حضور دارند نشــان میدهــد آنها در
چنین شرایطی خویشتنداری کمتری از
خود نشان خواهند داد».

هاسپل به ریاست سیا نزدیکتر شد

شنیدیم «جیناهاسپل» نامزد پیشنهادی
«دونالــد ترامــپ» رئیسجمهــوری
آمریکا برای تصدی ریاســت سازمان
اطالعات مرکزی این کشــور سیا ،آرای
موردنیاز برای تایید صالحیت را کسب
کرده اســت.به گزارش ایلنا به نقل از
نیویورک تایمز ،جلسه رایگیری درباره
صالحیتهاســپل در کمیته اطالعات
سنا برگزار شــود .این در حالی است
که جنجالهای بســیاری بر سر دست
داشتنهاسپل در برنامه شکنجه اعضای
القاعده پس از حوادث  ۱۱ســپتامبر در
کنگره وجود داشت.وی با ارسال نامهای
به نمایندگان ارشد دموکرات در کمیته
اطالعات مجلس سنای آمریکا ،با بیان
اینکه آمریکا باید نمونهای برای سراسر
جهان باشد و من از این موضوع حمایت
میکنم ،تاکید کرد که این آژانس نیازی
به برنامه شکنجه ندارد.

انور ابراهیم مورد عفو قرار گرفت

باخبر شــدیم «انــور ابراهیم» ،معاون
پیشــین نخســتوزیر مالزی ،دیروز
چهارشــنبه -مورد عفو پادشــاهیقرار گرفت و به عنــوان فردی آزاد از
بیمارستانی در کواالالمپور بیرون آمد.
به گزارش ایلنا به نقــل از خبرگزاری
رویترز ،این در حالی است که متحد او
هفته گذشته در انتخابات سراسری این
کشور به پیروزی خیرهکنندهای دست
یافت .انور ابراهیم که کتوشــلواری
مشــکی به تن داشــت ،هنگام خروج
از بیمارســتان برای طرفدارانش دست
تکان داد .او که اعضای خانواده ،وکال و
نگهبانان زندان دورهاش کرده بودند ،به
کاخ پادشاهی رفت تا با سلطان محمد
پنجم دیدار داشته باشد.

پاپ جنایت اسرائیل را محکوم کرد

شــنیدیم پــاپ فرانســیس ،رهبر
کاتولیکهای جهان ،کشتار فلسطینیان
در مرز ســرزمینهای اشغالی و غزه را
محکوم کرد و گفت که این کشــتارها
تنها بر خشونتها میافزاید و خواستار
گفتوگو میان طرفیــن و بازگرداندن
عدالــت و صلح به خاورمیانه شــد .به
گزارش ایلنا به نقــل از رویترز ،وی در
ســخنرانی خود در میدان سنتپیتر،
خطاب به هزاران شــنونده خود گفت:
«مراتــب غــم و اندوه خــود را برای
کشتهشــدگان و مجروحان فلسطینی
ابراز میکنم و بــرای آنهایی که در این
وقایع رنج میکشند ،دعا میکنم».پاپ
ادامه داد« :تکرار میکنم که اســتفاده
از خشونت هیچگاه به صلح نمیانجامد.
جنگ ،جنــگ میزاید و خشــونت،
خشونت».

