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عراقیها زمان ندارند

حدود دو ماه از انتخابات عــراق میگذرد؛ انتخاباتی که هنوز
تایید نهایی آن اعالم نشــده و بســیاری از نیروهای شکســت
خورده همچنــان امیدوارنــد بتوانند مجدد بــه عرصه قدرت
بازگردند .فشــارها برای تغییر نتایج یا ابطــال آن یا برگزاری
مجدد از سوی گروههای سیاسی (بیشتر گروههای شکست
خورده انتخابات) کما کان ادامــه دارد و با اعمال قدرتهای
غیرقانونی نظیر تصویب الیحه بازشــماری آرا در پارلمانی که
به کار خود پایان داده ،تالش میکنند واقعیت موجود را تغییر
دهند.این کشمکشها در حالی است که نارضایتی عمومی
روز به روز افزایش مییابد .کمبود خدمات ،سرخوردگیهای
اجتماعی،رکوداقتصادیونارضایتیازبهبوداوضاعکشوردر
حالتشدیدشدناست.باآغازفصلگرما،نبودخدماتبیشتر
احســاس میشــود و این مســئله میتواند بر نارضایتیهای
عمومی بیفزایــد .حضور کم رنگ مــردم در پای صندوقهای
رای خود نشــانه بــارزی از نارضایتی مــردم از اوضــاع جاری
در کشــور بود .مشــارکت در انتخابات در خــوش بینانهترین
حالت حــدود  44.5درصد بود که بســیاری رقــم واقعی را از
این هم کمتر میدانند .ایــن رقم در بغداد حــدود  32درصد
بود .این آمار به خوبی نشان میدهد که نارضایتی عمومی از
وضعیت جاری کشور تا چهاندازه زیاد است .مردم در حقیقت
با خودداری از شرکت در انتخابات نشــان دادند که از اوضاع
رضایت ندارند و به نوعــی اعتراض خود را به سیاســتمداران
فعلی نشــان دادند.به نبود خدمات و رکود شــدید اقتصادی
و نرخ باالی بیــکاری (به گواه آمار ســازمان ملل حدود 23.3
درصد) فســاد شــدید را نیز باید افــزود .عراق بــه گفته منابع
بینالمللی از جمله صندوق بینالمللی پول فاسدترین کشور
در جهان است .البته بسیاری از دســتاندرکاران امور عراق
معتقدند در میزان فســاد در عراق اغراق شده و تبلیغات سوء
گروههای سیاسی در تخریب یکدیگر نقش موثری در تقویت
این دیدگاه داشــته اســت .اما کســی در اصل موضوع تردید
ندارد کــه فســاد در عراق بیــداد میکنــد و در تمامــی ارکان
حکومت این کشــور ریشه دوانده اســت؛ از دستگاه قضایی تا
بســیاری از وزارتخانههای دولتی ،فساد به شدیدترین شکل
ممکن پیشروی کرده است .این مسئله سبب شده است مردم
سیاستمداران فعلی را غارتگرانی بدانند که به مناصب فقط
به چشــم صندوق پول برای غارت آن نــگاه میکنند .در نبود
خدمات کافی مــورد انتظار این نوع دیدگاه روز به روز بیشــتر
تقویت میشود.بســیاری از گروههای برنده انتخابات از این
واقعیت آگاه هستند .آنها از نارضایتی عمومی به خوبی خبر
دارند و ضمن به حق دانستن بســیاری از خواستههای مردم
به ویــژه در بخش خدمــات ،میدانند که باید هر چه ســریعتر
برای حل معضالت کاری کنند .مثال رهبران جریان حکمت
عراق اذعان دارنــد که مردم از اوضاع رضایت ندارند و خشــم
فروخورده آنها ممکن اســت هر آن ســرباز کند .برای همین
سید عمار حکیم ،رئیس جریان حکومت ،دومین حزب پیروز
در انتخابات عراق برای تشکیل مجلس و به دنبال آن تشکیل
دولت عجله دارد و میگوید :باید هر چه سریعتر دولت تشکیل
شــود .جریان حکمت تصــور میکند تعلل در تشــکیل دولت
میتواند مردم خشــمگین را خشــمگینتر کند و در نهایت به
ضرر کل روند سیاســی عراق تمام شــود.تا کنون مردم عراق
نارضایتی خود را از اوضاع یا تمایل شان به تغییر در کشور را از
طریق صندوقهای رای بیان کردهاند .اگر چه بعضی مواقع به
خیابانها آمدهاند و اعتراضات خیابانی را به عنوان گزینهای
برای بیان اعتراض شان انتخاب کردهاند اما در نهایت ترجیح
دادهاند گزینه نهایی همان صندوقهای رای باشــد – دو دور
انتخابات اخیر به خوبی این واقعیت را بیان میکند – اما هیچ
تضمینی وجود ندارد که این روند ادامه داشــته باشــد .تداوم
ناکارآمدی دولتمردان و متصدیان امور به ویژه در بخشهای
خدماترسانیمیتواندسرخوردگیهایسیاسیواجتماعی
را تشــدید کند و مردم را به ســوی گزینههای دیگری از جمله
نافرمانیهای مدنی ،اعتصاب یا تظاهرات خشن سوق دهد.
در عیــن حال تروریســم اگرچه در عراق شکســت خــورده اما
همچنان تهدید آن وجود دارد و مثل بچه غولی خفته در عراق
است .سیاستمداران عراقی باید درک کنند تاخیر در تشکیل
دولتیکارآمدمیتواندضمنسوقدادنجریانهایمتخاصم
بهروندفعلیعراق،بهسمتگروههایتروریستی،مثلافرادی
کههمچنانبهبعثیهاگرایشدارند،مشکالتامنیتیتازهای
را برای عــراق رقم بزند.مســئله دیگر بــه توطئههای خارجی
باز میگردد .شکی نیســت که بســیاری از قدرتهای رقیب
خارجی ،از این که جریانهای اسالمی شــیعی در راس امور
عراق باشند ،رضایت ندارند ،کشورهایی که همچنان اهداف
طایفــهای را دنبال میکننــد و معتقدنــد در خوشــایندترین
حالت باید نیروهای ســکوالر در عراق در راس قدرت باشند.
تداوم وضعیت بالتکلیفی سیاسی و سهل انگاری در تشکیل
دولت میتواند جایگاه طرفداران این ایــده را تقویت کند و به
آنها برای تصاحب قدرت نشــانی غلط بدهد.شاید بسیاری
به اشتباه گمان کنند که بهاندازه کافی فرصت دارند و تاخیر
 10ماهه در تشکیل دولت در ســال  2010را شاهد بیاورند،
اما واقعیت این اســت که فرصت زیاد نیســت ،هیچ تضمینی
نیست که رکود سیاســی و بی تفاوتیها و نارضایتیهای آرام
ناگهان ســر به طغیان نگذارند و ســناریویی پیش بینی نشده
را رقم نزنند.
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انگلیس
"ترزا می" حمایت کابینه را به دست آورد

پایان دودستگی بر سر برگزیت
پس از یــک نشســت چنــد ساعته،ســرانجام نخســت وزیر
انگلســتان موفق شــد توافق کابینــه را بــرای برنامههایش
درباره برگزیت به دست بیاورد و بر تنش میان وزیران کابینه
بر ســر این مســئله فائق آید .این توافق البته برای بروکسل
کافــی نخواهد بود چــون اتحادیــه اروپا ،میرا تحت فشــار
قرار داده تا با یــک رویکرد بســیار موجز بــرای روابط آینده
کنار بیاید.البته ایــن توافق میان میو وزیــران کابینه راه را
برای مذاکرات بــا اتحادیه اروپــا هموارتر میکنــد .به نظر
میرسد علت این مناقشــه در انگلیس و با اتحادیه اروپا این
بودکه لندن میخواهد هم از مزایای برگزیت و هم از مزایای
عضویت در اتحادیه اروپا بهرهمند شــود .چیزی که اعضای
کنونی اتحادیه اروپا بارها با آن مخالفت کردهاند.

آمریکا احداث«بزرگترین کنسولگری جهان» در منطقه کردستان عراق را آغاز کرد

بیل توطئه در خاک اربیل

بارزانی:آمریکاییها نبودند ما نمیتوانستیم داعش را شکست دهیم!

گروه بینالملل -کلنگ احداث بزرگترین
کنسولگری آمریکا در جهان در اربیل عراق با
حضور 'نیچروان بارزانی' نخست وزیر منطقه
کردستاندرحالیبهزمینزدهشدکهمحافل
سیاسی و رســانهای درباره چرایی و ضرورت
احــداث چنین مرکــز عظیمــی ســواالتی را
مطرح میکنند .کنسولگری جدید آمریکا در
جاده ورودی صالح الدین بــه اربیل با صرف
هزینــهای حــدود  ۶۰۰میلیــون دالر ودر
فضایی بــه مســاحت  ۲۰۰هــزار متــر مربع
توسط چهار شرکت آمریکایی ساخته خواهد
شد که گفته میشود  15هزار کارمند خواهد

داشــت .نیچروان بارزانی که تــا همین چند
وقــت پیــش اقلیمــش درمعــرض فروپاشــی
توســط داعش بود و به دســت جبهه مقاومت
نجات داده شد،طی سخنانی اظهار کرد" :ما
از احداث این کنســولگری بسیار خرسندیم
چرا کــه روابط مــا بــا آمریــکا روابط خــوب و
مستحکمی اســت و اگر آمریکاییها نبودند
ما نمیتوانســتیم داعش را شکست دهیم".
'داگالس ســلیمان' ســفیر آمریــکا در عراق
نیز در مراســم آغاز احداث این کنســولگری
اعــام کــرد :دولــت آمریــکا روابــط خوبــی
بااقلیــم کردســتان عــراق داشــته و احداث

نیچروان که تا همین چند
وقت پیش اقلیمش درمعرض
فروپاشی توسط داعش بود
و به دست جبهه مقاومت
نجات داده شد،طی سخنانی
اظهار کرد :ما از احداث این
کنسولگریبسیارخرسندیم

ایــن کنســولگری نیــز نشــانهای محکــم بــر
وجود ایــن رابطــه است.ســفارت آمریــکا در
بغــداد نیزبزرگتریــن ســفارت در جهــان به
شمار میآید که این مســئله اعتراض احزاب
و گرو ههــای عراقــی را بــه دنبــال داشــته
اســت«.فاطمه الزرکانــی» نماینــده ســابق
عراق اعالم کرد که ممکن است آمریکا بازهم
به دنبال حمایت از جدایی اقلیم کردســتان
عراق از این کشور باشــد و با این اقدام در این
مسیر گام بردارد.همزمان'،علی الحسینی'
سخنگوی محور شــمال الحشــد الشعبی از
تحــرکات واشــنگتن بــرای ایجــاد درگیری
نظامی میــان اربیل و بغــداد در مناطق مورد
منازعــه موضوع مــاده  140قانون اساســی
عراق-مبنی بر برگــزاری همه پرســی برای
تعییــن سرنوشــت کرکــوک -خبــر داد.بــه
گفتــه الحســینی ،بــه تازگی نشســتهایی
میان آمریکاییها و نیروهای پیشمرگه (شبه
نظامیان تحت امر دو حزب عمده کرد عراقی)
در اربیــل برگــزار و درباره موضوع بازگشــت
حضــور نظامــی کردهــای عــراق در مناطق
مــورد منازعه بحث شــده اســت ،پیشــتر نیز
دربــاره تــاش آمریــکا و برخی احــزاب کرد
عراقی برای بازگرداندن نیروهای پیشمرگه
به مناطــق مورد منازعــه به ویژه اســتان نفت
خیز کرکوک از ســوی شخصیتها و مقامات
عراقــی در بغداد هشــدار داده شــده اســت.
به باور آنان با توجــه به بافت متنــوع قومیتی
کرکوک (عرب ،کــرد و ترکمــان و ).. .چنان
چه بار دیگر پیشمرگههای کرد بر این مناطق
حاکم شوند ،امکان بروز جنگ داخلی جدی
خواهد بود .درهمین حال موضوع بازگشت
پیشــمرگهها به کرکــوک یکــی از اختالفات
اساســی میان بغــداد و برخی احــزاب حاکم
بر کردســتان عراق بــه ویژه مســعود بارزانی
رئیس حزب دموکرات و مبتکر و مجری همه
پرســی جدایی طلبانه و همفکــران او در 10

ماه گذشته بوده است.پیشــتر بارها رهبران
حزبی ،نمایندگان پارلمان عراق ،نمایندگان
دیگــر بافتهای قومیتی منطقــه و همچنین
نیروهــای مشــترک عــراق از جمله الحشــد
الشعبی که با دستور بغداد برای تامین امنیت
در منطقه مســتقر هســتند ،امکان بازگشت
پیشــمرگهها را رد کردهانــد .برخــی از آنها
گفتهاند نه تنها موضوع بازگشت پیشمرگهها
به کرکوک مطرح نیســت بلکــه برخی متهم
هستند با همکاری تروریســتها سعی در به
هــم زدن امنیت منطقــه دارند تــا ثابت کنند
نیروهای فدرال توان تامیــن امنیت ندارند و
باید پیشمرگهها بازگردند و وضعیت امنیتی
و سیاسی به پیش از استقرار نیروهای فدرال
برگــردد .ذخایــر قطعــی نفت (حــدود چهار
میلیارد بشکه نفت) باعث شده کرکوک پس
از بصره ،دومین میــدان نفتی عــراق نامیده
شود.مهرماه سال گذشــته تنش میان بغداد
و اربیل زمانی اوج گرفت که مســعود بارزانی
پس از برگزاری همه پرســی جدایــی طلبانه
در کردستان عراق و به رغم مخالفت دادگاه
قانون اساســی ،بر دفاع از اصــل و نتایج همه
پرســی و تالش برای ضمیمه کردن کرکوک
به اقلیم اصــرار کرد و همین امر باعث شــد با
دستور حیدرالعبادی نخست وزیر و فرمانده
کل نیروهای مســلح عراق نیروهــای فدرال
در مناطــق مــورد منازعــه از جملــه کرکوک
مستقر شوند و پیشمرگهها را به عقب برانند.
از همان زمان زمزمههای بازگشت این نیروها
میــان فرماندهــان پیشــمرگه و نیــز رهبران
برخی احزاب کرد عراقی ایجاد شــده اســت
و هر از گاهی با حمایت آمریــکا تحرکاتی نیز
در این زمینه صــورت میگیرد کــه میتواند
پای بازیگران منطقــهای و فرامنطقهای را به
نحوه ســوگیری در قبال جریانات کردی نیز
وارد ســازد و باز هم موجب پیچیدهتر شــدن
معادالت خواهد شد.

بحرین به شیخ عیسی قاسم اجازه خروج از کشور برای مداوا داد

نقشه جدید آل خلیفه؟

نخست وزیر سابق پاکستان به جرم فسادمالی به  10سال حبس محکوم شد

سقوط دومینووار خاندان نواز

کامیار-نواز شریف ،نخستوزیر سابق پاكستان به ١٠
سال زندان و پرداخت معادل هشت میلیون پوند جریمه،
دخترش مریم نواز شریف به هفت سال زندان و پرداخت
معادل دو میلیون پوند جریمه و دامادش كاپیتان صفدر
به یك سال زندان محكوم شــدند.بر اساس احكام اعالم
شده ،مریم ،به جز پرونده فساد اقتصادی ،به دلیل ارائه
اســناد جعلی بــه دادگاه ،به یك ســال حبــس اضافه نیز
محكوم شده اســت .حكم دادگاه مســئولیت اسالمآباد
علیهخانوادهنوازشریفحدود ١٠٠صفحهبود.همزمان
با اعالم این حكم تعــدادی از خبرنگاران پاكســتانی در
لنــدن در برابر آپارتمانهــای متعلق به خانواده شــریف
تجمع كردند .گفته میشــود خانواده نواز ،اعالم احكام
قضایی علیــه خــود را از همیــن آپارتمانها كــه موضوع
بخشــی از اتهامهای وارد شده به آن هاســت ،به صورت
مســتقیم از تلویزیون تماشــا میكردند.ســه سال پیش
انتشار دهها هزار صفحه ســند حقوقی از سوی یك منبع
ناشــناخته دربــاره فعالیتهــای اقتصادی تعــدادی از
شناختهشدهترین ثروتمندان و قدرتمندان جهان كه به
افشاگری اسناد پاناما مشهور شد ،اولین تلنگر به سقوط
دومینــووار زندگی سیاســی نواز شــریف ،سیاســتمدار
كهنهكار پاكســتانی بود كه او را از ریاست دولت در یكی
از بزرگترین كشــورهای جهان ،به دروازههای ســلول
زندان كشاند .در این اسناد كه از بایگانی اسناد موسسه
حقوقی موســاك فونسكا در پاناما به رســانهها درز كرده
اســت ،ارتباطهای نوازشــریف و خانوادهاش با تعدادی
از شــرکتهای صوری خــارج از خاك پاكســتان نشــان
داده شــده اســت .موسســه حقوقی موســاك فونســكا،
سالها به شخصیتهای ثروتمند و قدرتمند جهان برای
پنهان كردن اموال خود از مودیان مالیاتی و پولشــویی
كمك میكــرد .در میان دریافتكننــدگان خدمات این
موسســه حقوقی خانواده برخی از رهبران كشــورهای
جهان از جمله الهام علیاف ،رئیسجمهور آذربایجان،
نجیب رزاق ،نخســتوزیر پیشــین مالزی و نواز شریف،
نخســتوزیر پاكســتان قــرار داشــتند .بر اســاس حكم
دادگاه مســئولیت پاكســتان ،باید چهار واحد آپارتمان
مجلل خانواده نوازشــریف در لندن كه از  ٢٥سال پیش
در اختیــار آنها بود ،توســط دولــت پاكســتان مصادره
شــود .مریم نواز شــریف ،پیــش از این ادعــا كردهبود كه
منابــع مالی بــرای خریداری ایــن آپارتمانهــای مجلل
و داراییهای ثبت شــده شــركتهای صوری در اســناد
پاناما ،بخشی از داراییهای قانونی خانواده نواز شریف
از كسب و كارهایشــان در عربستان ســعودی است ،اما
به نظر میرســد طی حدود یك ســال جلسات رسیدگی
به پرونده خانواده نواز شــریف نتوانســتند قانونی بودن
دسترســی بــه ایــن امــوال و داراییهــا را اثبــات كنند.
انتشــار این اســناد بالفاصلــه بــا واكنش تنــد در فضای
سیاســی پاكســتان مواجه شــد ،دیوان عالی این كشور
بالفاصله از نخستوزیر سلب صالحیت كرد و مقرر شد
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یك نخستوزیر موقت تا زمان برگزاری انتخابات عمومی
پاكستانكهقراراستسههفتهدیگربرگزارشود،ریاست
دولت را بر عهده بگیــرد .همزمان با اعالم نتیجه دادگاه
نواز شــریف ،مریم نواز و كاپیتان صفدر كه برای شركت
در انتخابات پیش رو نامزد شدهبودند ،توسط كمیسیون
انتخابات پاكستان از انتخابات كنار گذاشتهشدند.
▪راه دشوار "مسلم لیگ نواز"

حبس  10ســاله نواز شــریف از سوی دســتگاه قضایی
پاکستان در شرایطی که حزب مسلم لیگ نواز با وجود
چالش کاهش اقبــال عمومی ،خود را بــرای انتخابات
پارلمانی در پاکســتان در ماه ژوییه آمــاده میکند ،تیر
خالصی بــر تــاش این حــزب بــرای احیــای موقعیت
متزلزل خــود در عرصه انتخابات محســوب میشــود.
حکم حبس  10ساله نواز شریف در حالی صادر شد که
اینشخصیتمعروفسیاسیدرپاکستاندرهفتههای
اخیر وعده بازگشــت مجدد را به فعالیتهای سیاسی
در ایــن کشــور داده بود.نواز شــریف در ســناریویی که
تحقق آن غیر ممکن ارزیابی شد ،امیدوار بود با پیروزی
حزب مســلم لیگ نواز در انتخابــات پارلمانی پیش رو
قوانین پاکســتان به گونهای تغییر کند کــه زمینه برای
حضور دوباره وی در عرصه سیاسی مهیا شود.سودای
نواز شریف برای بازگشت به فعالیت سیاسی در حالی
مطرح شــد که چند ماه پیش دادگاه عالی پاکســتان به
محرومیت دایم وی از فعالیت سیاسی رای داده بود.اگر
چه برکناری و محرومیت مادام العمر از فعالیت سیاسی
برای نواز شــریف به شــدت بر کاهش اقبال عمومی به
حزب مسلم لیگ نواز که توانسته بود در سال  ۲۰۱۳بر
رقبای خود پیروز شود تاثیر گذار بود ،اما رای به حبس
 10ســاله وی امیدهایاندک این حــزب در انتخابات
فرا رو را هم به یأس مبــدل کرد.پیش بینیها در داخل
پاکستان به ویژه بین هواداران نواز شریف و حزب مسلم
لیگ نــواز این بــود کــه دســتگاه قضایی این کشــور در
پرونده فساد مالی وی به برکناری و محرومیت دایمی
از فعالیتهای سیاســی اکتفا میکند ،اما رای دادگاه
اسالم آباد به حبس  10ســاله نواز شریف نشان داد که
این نهاد قانون را بدون توجه به موقعیت افراد و احزاب
اجرا میکند.با توجه به این که پرونده فســاد مالی نواز
شــریف با شــکایت «عمران خان» رئیس حزب تحریک
انصاف در دســتور بررســی قضایی قرار گرفت ،صدور
حکم حبس  10ســاله برای رئیس ســابق حزب مسلم
لیگ نــواز ســوژهای جدید بــرای عمران خــان خواهد
بود که شعار ضد فســاد را برای حزب خود در انتخابات
پارلمانی برگزیده است.
با رای زندان  10ساله برای نواز شریف عالوه بر چالش
مضاعف حزب مســلم لیگ نواز در انتخابات پارلمانی،
شاید بتوان گفت که سیطره خاندان شریف بر این حزب
به نقطه پایان نزدیک شده است.

دولت بحرین پــس از  ۱۴ماه بازداشــت خانگــی آیتا...
شیخ«عیسی قاسم» رهبر معنوی انقالب بحرین و وخامت
حالش ،با درمان وی در خارج از این کشور موافقت کرد.
«خالد بن احمد آل خلیفه» وزیر خارجه بحرین در صفحه
توئیتر خود نوشت که آیتا ...عیسی قاسم برای درمان به
خارج از بحرین منتقل میشود .بن احمد همچنین فاش
کرد که وی بنا به دستور مستقیم «حمد بن عیسی» پادشاه
بحرین برای درمان بیماریاش به لندن منتقل میشود.
همزمان«،رأیالیوم»نوشت:شیخعیسیقاسمبهبیماری
سرطان مبتال شده است و بیماری وی در مراحل اولیه قرار
دارد و طی روزهای آینده نیز مقدمات سفر درمانی وی به
لندن انجام خواهد شــد.در همین بــاره جمعیت معارض
الوفاق و ائتالف جوانان انقــاب  14فوریه در بیانیههای
جداگانهای اعالم کردند که دولت بحرین مسئول سالمت
و جان آیتا ...عیسی قاسم است.دولت بحرین از خرداد
ســال  ۹۵آیتا ...عیسی قاســم رهبر معنوی انقالب این
کشــور را به اتهام جمعآوری اموال خمس ســلب تابعیت
کرده و منطقه «الــدراز» محل ســکونت وی را به محاصره
درآورده است .از سال گذشته نیز دادگاه بحرین وی را به
بازداشت خانگی محکوم کرد که از آن زمان به بعد وضعیت
جسمانی آیتا ...وخیم شد و پس از انتقال به بیمارستان
تحت عمل جراحی قرار گرفت.اما برخی معتقدند ،دستور
پادشــاه بحرین به دلیل فشارهایی اســت که آل خلیفه به

دنبال اعتراضهــای مردمی ادامه دار علیــه مقامات این
رژیم در بحرین شــاهد آن اســت و در صورت وقوع اتفاقی
برای آیتا ...عیسی قاسم ،این اعتراضات شدت بیشتری
میگیرد و واکنش سازمانهای حقوق بشری را به دنبال
خواهد داشــت .اما ســعید الشــهابی ،یکی از چهرههای
مخالف بحرینی درباره فشارها علیه آیتا ...عیسی قاسم
برای خروج از بحرین هشــدار داد و گفت :آیتا ...عیسی
قاسم قبال به چنین فشارهایی جواب رد داده بود .تاکنون
طی حکمهای پادشــاهی یا توســط وزارت کشور بحرین
ســلب تابعیــت از بیــش از  500شــهروند این کشــور در
خصوص مسائل سیاسی صادر شده است و تعداد زیادی
از آنان که در داخل بحرین حضور داشتهاند بدون داشتن
هرگونه تابعیتــی از این کشــور اخراج و با مشــکالت پس
از«کوچ اجباری» روبهرو شدهاند.

به رغم اظهارات وزیر خارجه آمریکا

پیونگ یانگ :مذاکرات با آمریکا بسیار تاسف برانگیز بود

«ری یونگ هو» وزیر خارجه کره شمالی برخالف اظهارات
مایک پمپئو که مذاکــرات دو روزه خود در پیونگ یانگ را
بســیار ســازنده خوانده بود ،گفت :این مذاکرات تاســف
برانگیــز بــود.وی تاکیــد کــرد کــه خواســتههای طــرف
آمریکایی بــرای خلع ســاح اتمی شــبه جزیــره کره یک
جانبه بوده اســت.وزیر خارجه آمریکا پس از پایان دو روز
رایزنی با مقامهای کره شــمالی در پیونگ یانگ ،درباره
این ســفر اظهارنظر کرده بود .پمپئو پیش از ترک پیونگ
یانگ در فــرودگاه به خبرنــگاران گفت کــه مذاکرات دو
روزه اش با مقامات کره شمالی بسیار سازنده بوده است!

وزیر خارجه آمریکا افزود« :موضوعات و مســائل ،پیچیده
هســتند اما ما تقریبا در تمام موضوعات کلیدی و مرکزی
پیشرفت کردهایم .در برخی حوزهها ،پیشرفت زیاد بوده
و در برخی دیگر از حوزهها هنوز کار بیشــتری باید انجام
شود».سفر پمپئو به کره شمالی ســه هفته بعد از نشست
سران دو کشور در سنگاپور صورت گرفته ،نشستی که دو
طرف با امضای یک سند مشترک آن را پایان دادند .طبق
مفاد این ســند ،کره شــمالی و آمریکا با خلع سالح اتمی
در شــبه جزیره کره و ارائه تضمین امنیتی به کره شمالی
توسط آمریکا موافقت کردند.

...

قاب بینالملل

جلدزیبا و متاثرکننــده هفتهنامه "نیویورکــر" درباره طرح
جداسازی فرزندان مهاجران از والدین خود در آمریکا

...

خبرهای متفاوت
ترامپ نویسنده  16کتاب است؟
دیلــی میل:رئیسجمهور جنجالــی آمریــکا ادعا میکند
 ۱۶کتاب در زمینه موفقیت دارد ،اما همیشــه این ســؤال
مطرح بوده که آیــا واقعا خود ترامپ این کتابها را نوشــته
اســت؟در جوالی  ۲۰۱۶و در جریان مبارزات انتخاباتی،
مجله «نیویورکر» نویسندهای به اسم تونی شوارتز را معرفی
کرد و گفت که او نویســندۀ در ســایه (نویســنده پشت پرده
یــا  )Ghost Writerکتــاب «هنــر معاملــه» ترامپ اســت.
موضوعی که باعث شده دوباره نام شوارتز در خبرها مطرح
شــود ،توئیت جدید ترامپ در واکنش به رسانههایی است
که غلطهای تایپی و دستوری او را مسخره میکنند .ترامپ
نوشته بود« :رســانههای دروغین با دقت تمام توئیتهای
من را میخوانند و دنبال اشــتباه میگردند .من از حروف
بزرگ برای تأکید استفاده میکنم نه برای این که آنها باید
بزرگ نوشته شوند ».و البته در ابتدای توئیتش آورده بود که
تعداد زیادی کتاب پرفروش نوشته و به «قدرت نویسندگی»
اش «افتخار» میکند.تونی شــوارتز ،نویسندۀ کتاب «هنر
معامله» هم به این توئیت چنین واکنشــی نشان داد« :این
یکی دیگر از دروغها و توهمهای اوست .ترامپ از خواندن
یک کتاب ناتوان است ،چه رسد به نوشتن»!

شرط عجیب دوترته برای استعفا!
خبرگزاری فرانســه :رئیس جمهور فیلیپین که به تازگی
وجود خداونــد را انکار کــرده بود ،ایــن بار وعــده داده اگر
کســی بتواند وجود خداوند را اثبات کند ،از سمتش کناره
گیری میکند! رودریگو دوترته ،که روابط خوبی با کلیسای
کاتولیک ندارد و بعضا ســخنان جنجالیاش در رســانهها
خبرســاز میشــود ،در ســخنرانی روز جمعه خود برخی از
عقاید اصولی کاتولیک را شامل مفهوم گناه نخستین ،زیر
سوال برد.وی در جریان مراسم گشــایش رویدادی علمی
در داوائو گفت :منطق خدا در این مسئله کجاست؟رئیس
جمهور  73ساله فیلیپین همچنین گفت :اگر کسی بتواند
با تنها یک شــاهد و مدرک وجود خدا را اثبــات کند ،حتی
با یک تصویر یا یک ســلفی که نشــان دهد بشــری قــادر به
گفتوگو یا دیدن خداســت ،من ســریع اســتعفا میدهم.
دوترته پیشتر با کفرگویی ،باعث تنش میان خود و کلیسای
کاتولیک شده بود و در پی آن ،اسقف کلیسای کاتولیک وی
را روانی خوانده بود.
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