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دولت مقتدی در عراق

اخبار دیپلماسی
موگرینی :توافق هستهای را حفظ
خواهیم کرد

ریابکوف ادعا کرد:

بدون امتیازدهی تهران ،حفظ برجام
ممکن نیست
معاون وزیر امور خارجه روســیه بــا بیان اینکه
گفتوگو درباره آینده برجام حتی بدون آمریکا هم
ممکن است ،ادعا کرد :حفظ توافق هستهای بدون
اینکه ایران امتیازی بدهد امکانپذیر نخواهد بود.
به گزارش ایســنا ،ســرگئی ریابکوف ،معاون وزیر
امور خارجه روسیه روز سهشنبه در یک کنفرانس
تأکید کرد که رایزنی درباره آینده برنامه جامع اقدام
مشــترک (برجام) بدون حضور آمریکا هم ممکن
خواهدبود.
ریابکوف ادعا کرد :هر چند حفظ توافق هستهای
با ایران بدون اینکه تهران امتیازی بدهد غیرممکن
است .وی همچنین با غیرمسئوالنه خواندن تصمیم
آمریــکا برای خــروج از توافق هســتهای ،تصریح
کرد :خروج واشــینگتن از این توافق خطر تشدید
درگیریهاینظامیدرخاورمیانهراافزایشمیدهد.
ما نمیخواهیم شاهد این باشیم که این اقدام آمریکا
زمینهای بــرای افزایش درگیریهــای نظامی در
خاورمیانه باشــد هر چند که خطر این اتفاق کامال
مشهود است .معاون وزیر امور خارجه روسیه افزود:
براساس ارزیابیهای ما ،خطر وقوع این اتفاق پس از
تصمیم اخیر آمریکا درحال افزایش است .ریابکوف
همچنین خاطرنشان کرد :دالیل اصلی آمریکا برای
خروج از برجام هیچ ارتباطی با خود این توافق ندارد
و مربوط به رویکرد واشینگتن در سیاستهایش در
قبال تهران در خاورمیانه است .ما بر این باوریم که
این تصمیم به دالیلی گرفته شد که هیچ ارتباطی
با برجام ندارد و باید بگویم که نمایندگان آمریکا این
مسألهراکتماننمیکنند.
بوریس جانسون:

انگلیس از سیاستهای واشنگتن
پیروی نمیکند
وزیر امور خارجه انگلیــس گفت :ما نباید تغییر
نظام در ایران را دنبال کنیم .بوریس جانسون وزیر
امور خارجه انگلیس روز گذشته درباره رویکرد جان
بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا که بارها از تغییر
نظام در ایران حمایت کرده است ،گفت :این هدفی
نیستکهانگلیسآنرادنبالکندچراکهتغییرنظام
در تهران لزوما به معنای یک تغییر بهتر نخواهد بود.
جانسون پس از آن این اظهارات را بیان کرده است
که واشینگتن هفته گذشته از کشورهای مسئول
در جهان خواست تا فشار بیشتری بر ایران به بهانه
سیاستهای منطقهای این کشــور در خاورمیانه
اعمال کنند .دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا
همچنین هفته گذشــته خروج این کشور از توافق
هستهای ایران و گروه موســوم به  ۵+1را علیرغم
تالشاروپاییهابرایحفظاینتوافقعنوانکرد.وی
همچنینگفتکهتحریمهاعلیهایرانرادرباالترین
ســطح باز میگرداند .این درحالی است که آژانس
بینالمللی انرژی اتمی در تمامی گزارشات خود از
رونداجرایتوافقهستهایتأییدکردهاستکهایران
به تعهدات خود بهطــور کامل عمل میکند .دیگر
طرفهای توافق هستهای یعنی انگلیس ،فرانسه،
آلمان ،روسیه و چین نیز پس از اعالم خروج آمریکا
از توافق هســتهای ،ضمن ابراز تأسف نسبت به این
اقدام ،بر لزوم ادامه اجرای توافق و پایبندیشــان به
آنتأکیدکردهاند.

تکذیب اظهارات نماینده سردشت
درباره محتوای جلسه وی با شمخانی
یک مقــام مطلــع در دبیرخانه شــورایعالی
امنیت ملی مطالب مطرح شــده از سوی نماینده
سردشت و پیرانشــهر در مورد محتوای جلسه وی
با دریابان شمخانی را تکذیب کرد و با اظهار تأسف
نســبت به اظهارات غیرواقعی نامبرده ،خواســتار
رســیدگی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به این
اقدام غیراخالقی شد .خضری نماینده سردشت و
پیرانش��هر در گفتوگویی اعالم کرده بود :دریابان
شــمخانی مخالفت رئیسجمهوری را دلیل بسته
شدن معابر کولهبری عنوان و تأکید کرده است که
رئیسجمهوری حتی با فعال شــدن یک ماهه این
معابردرایامنوروزنیزموافقتنکردند.

اخبار جهان
جزییات کشتار وحشیانه فلسطینیها در تظاهرات
روز دوشنبه

با شمارش بیش از  90درصد آرا ،مقتدی صدر در پایینترین مشارکت انتخاباتی پیروز شد

عکسAP :

مسئول سیلســت خارجی اتحادیه اروپا با بیان
اینکه اتحادیه اروپا درخصوص ایران واکنشی متحد
داشتهاست،گفت:مابههمراهدیگرطرفهایتوافق
هستهای آن را حفظ خواهیم کرد .به گزارش ایسنا،
فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا در نشست اندیشکده مطالعات امنیتی اتحادیه
اروپا مستقر در بروکســل با موضوع سیاستهای
این اتحادیه پــس از برگزیت گفــت :اتحادیه اروپا
واکنشهایــی متحدانه درباره حمله ســالزبری و
به عالوه مسأله ایران داشــته است .ما همچنان به
همکاری خــود بهعنوان یک طــرف متحد و برای
دستیابی به هدفی دقیقا یکس��ان ادامه میدهیم.
موگرینــی در ادامه گفت :روز سهشــنبه ،بوریس
جانسونوزیرامورخارجهانگلیسبهبروکسلخواهد
آمد و به همراههایکو ماس وزیر امورخارجه آلمان و
ژان ایو لودریان وزیر امورخارجه فرانسه برای حفظ
توافقی که با یکدیگر و نیز به همراه چین و روســیه
به دست آوردیم ،تالش خواهیم کرد .ما همچنین
با همراهی یکدیگر این تواف��ق را حفظ میکنیم.
ما عالوهبراین ،نشســتی با وزیران امورخارجه سه
کشــور اروپایی برگزار خواهیم کرد و دیداری نیز با
محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران خواهیم
داشت.

جـهـان
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آخریــن نتایج انتخابــات پارلمانی عــراق حاکی از
پیشتازی فهرست مورد حمایت مقتدی صدر ،موسوم
به «ســائرون» اســت .به گفته کمیســیون انتخابات
عراق ،ائتالف مورد حمایت این روحانی پرنفوذ شــیعه،
بعد از شــمارش ۹۱درصد آرا در  ۱۶استان از مجموع
۱۸استان عراق پیش��تاز انتخابات پارلمانی است و در
جایگاه نخس��ت قرار دارد و بعد از آن لیست «الفتح» به
ریاستهادی العامری در رتبه دوم قرار دارد ،درحالیکه
ائتالف «النصر» به رهبری حیدر العبادی ،نخستوزیر
فعلی عراق در رتبه سوم و در انتها ائتالف دولت قانون به
رهبرینوریمالکی،نخستوزیرسابققراردارد.
تنها نتایج آرای دو اســتان کرکــوک و دهوک باقی
مانده که انتظار میرود نتایج آنها بهزودی اعالم شوند.
آقای العبادی ،نامزدی که میتوان گفت تقریبا شکست
او حتمی است ،خواستار احترام به نتایج انتخابات شد و
آمادگیاشرابرایائتالفبابرندگانانتخاباتاعالمکرد.
ویروزدوشنبهگفتهآمادههمکاریبافراکسیونهابرای
ایجاد قویترین دولت عاری از فساد است .از سوی دیگر،
مقتدی صدر ،رهبری ائتالف سائرون که پیشتاز است
و پیشبینی میشــود پیروز انتخابات هم باشد ،گفته

مقتدیصدروائتالفشدرنهایتدرانتخاباتعراق
به پیروزی رســیدند .جالب این است که ائتالف به
رهبریهادی العامری ،فرمانده گروه حشد الشعبی
که در مبارزه با داعش در موصل خوش درخشــیده
بود ،در این انتخابات در رده دوم قرار گرفته اســت.
ائتالف دو سیاســتمدار نامدار عــراق یعنی نوری
المالکی و حیدر العبادی نیز نتوانستند کرسیهای
زیادی را از آن خود کننــد .نوع رأیدادن مردم عراق
نشــان میدهد که آنها به دنبال چهرهها و مدیریت
جدیدیهستند.
در این میان اما پیروزی مقتدی از اهمیت بسزایی
برخوردار اســت .مقتدی صدر برای مردم ایران نیز
چهرهای بیگانه نیســت .زمانی هر کسی که به قم
میرفتمیتوانستاورادریکیازحسینیههایاتباع
عراقی در قم پیدا کند .او سالها در ایران به تحصیل

برای تشکیل دولتی تکنوکرات «عاری از حزبگرایی»
تالش میکند.صدر در توییتی اعالم کرد ما (سائرون) با
«حکمت» و «ملیگرایی» ،اراده ملت خواهیم بود و برای
ایجاد نسلی جدید تالش میکنیم تا «تغییر» به سوی
اصالحات را شاهد باشیم .تصمیم ما عراقی خواهد بود تا
پرچمهایپیروزیراباالببریم.حرکتما«دموکراتیک»
خواهدبودودولتیتکنوکراتبدونحزبگراییتشکیل
میدهیم.
پیشینهمقتدیصدر
مقتدی صدر کــه تاکنون از او بهعنــوان پیروز اصلی
انتخابات عراق یاد میشود ،سالها پیش با شبهنظامیان
تحت رهبــری خود جنگی تمامعیــار را علیه نیروهای
آمریکایی مس��تقر در این کش��ور هدایت کرد.مقتدی
صدر حتی با بخشی از جریانهای کمونیست هم ائتالف
کرده است و سعی داشــته از خود چهرهای ملی به جای
مذهبی ارایه دهد .این روحانی پرنفوذ شــیعه چهره یک
ت ملیگرا را به خودگرفتهکه میخواهد در عراق
پوپولیس 
تعادلی میان منافع ایران و عربستانسعودی ایجاد کند.
رهبر جریان صدر اواسط فروردینماه گذشته حتی خود
را بهعنوان میانجی این دو رقیب منطقهای معرفی کرد و

گفت« :من آمادهام میان جمهوری اسالمی و پادشاهی
عربستانسعودی میانجیگری کرده و برخی مشکالت را
حل کنم ».او البته افزود« :مســأله برای من در این میان
فقط منافع عراق و منطقه است».مقتدی در مرداد  ۹۶در
اوج تنشهای میان تهران و ریاض ،به عربستانسعودی
سفر کرد و با محمد بن سلمان در جده دیدار کرد .واکنش
ایران در آن زمان به این ســفر چنین بود« :بیشک عراق
کشور مســتقلی است و قرار نیســت مقامات عراقی در
سفرهای خود به ما گزارش دهند .ما در حوزه داخلی آنها
دخالت نمیکنیم و آنها خودشان در راستای اهدافشان
تصمیم میگیرند ».برخــی از گمانهزنیها حاکی از آن
اســت که مقتدی تالش خواهد کرد با یاری جســتن از
همکاریهایبنسلمانبرنامههایداخلیخودرادرعراق
پیش ببرد .مقتدی صدر گرچه شدیدترین اختالفات را با
دولت قانون و نوری مالکی دارد ،با این حال ،ممکن است
برای تشــکیل دولت روی ائتالف با گروههای اهل سنت
حســاب کند.ظاهرا مقامات عربســتانی هم از پیروزی
مقتدیصدراستقبالمیکنند.ثامرالسبهان،سفیرسابق
عربستان در عراق و وزیر مشاور در امور کشورهای حوزه
خلیج فارس در صفحه رسمی خود در توییتر نوشت ،شما

رفتار سیاسی مقتدی صدر در منطقه
مشغولبود.
عالوه بر این نام مقتدی بعد از حمله آمریکا به عراق
در سال 2003در ایران بسیار شنیده شد .او بهعنوان
یک روحانی جوان 30ســاله کــه خاندانی اصیل و
شناختهشده را پشت سر خود داشت ،سخنرانیهای
پرشوریعلیهاقداماتآمریکادرعراقایرادمیکرد.
مقتدی از ســال  2006به ایران آمد تا تحصیالت
فقهی خود را ادامه دهد ،البته زمانی که به ایران آمد
شرایطش برای حضور در عراق نیز چندان مناسب
نبود .بیم ترور او بیــش از هر زمان دیگری میرفت.
زمانی که صدر در ایران بود جیش المهدی ،نیروی
نظامیمسلحاودرعراقهمچنانبهمبارزهبانیروهای
آمریکاییمیپرداخت.
در آن زمــان رابطه ایران با دولــت مرکزی عراق
ل سال  ۲۰۰۶از
بسیار حســنه بود .صدر که در آوری 

نخستوزیرینوریمالکیحمایتکردهبود،دوسال
بعد و بهدنبال خروج نیروهای انگلیســی از بصره ،بر
سر کنترل این ش��هر با نیروهای مالکی درگیر شد.
درسال ،۲۰۰۷درگیریهایی میان جیش المهدی و
نیروهایامنیتیعراقدرنجفصورتگرفت.
مالکی  ۲۴مارس  ۲۰۰۸آغاز عملیاتی به نام صوله
الفرســان را اعالم کرد .صدر دستور مقاومت داد ،اما
شــورش همزمان جیش المهدی در سایر نقاط به
سرعتسرکوبوجنگدربصره آغازشد.شامگاه۲۹
مارس  ،۲۰۰۸هنگامی که حدود  ۵۰۰نفر کشته و
بیش از  ۹۰۰نفر زخمی شده بودند .در آن زمان ایران
سیاســت بیطرفی را پیش گرفته و ترجیح داد این
اختالفات در داخل خود عراق حل شود .البته شاید
هم مقتدی انتظار اندک حمایتی از ایران را داشت.
درنهایت اما این درگیری به آتشبس رسید و صدر
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عمالباحکمتوملیگراییوهمبستگیحرکتمیکنید
و «من به عراق به خاطر داشتن شما تبریک میگویم».از
سوی دیگر ،ابراهیم جعفری ،مدیر دفتر مقتدی صدر در
واکنشبهپیشتازیائتالفموردحمایتشگفت«:ائتالف
سائرون به دنبال برقراری روابط خوب ،واقعی و صمیمی
با تمامی کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی و سایر
کشورهاســت ...اما ما اجازه نمیدهیم که هیچ کشوری
چه در منطقه و چه خارج از آن در امور داخلی ما دخالت
کند».مدیر دفتر رهبر جریان صدر عراق در ادامه گفت:
«عراق با کشورهای روسیه ،آمریکا و ایران روابطی عادی
دارد».
آیندهعراقچهخواهدشد؟
شــرکت تنها 45درصد از واجدان شرایط ،رکوردی
تاریخی است ،اما نه به لحاظ گســتردگی که به دلیل
عدم مشارکت شهروندان در انتخابات عراق .این تعداد
پایینترین میزان مشارکت مردم در انتخابات ،از زمان
سقوط صدام حســین ،دیکتاتور پیشین عراق درسال
 ۲۰۰۳می�لادی تاکنون اس��ت.برخی از تحلیلگران،
این «رکورد تاریخــی» را به دلیل بیاعتمادی عمومی
مردم به سیاستمداران میدانند.از سوی دیگر ،به غیر از
مشارکت پایین مردم در انتخابات ،مشکل دیگری هم
وجود دارد و آن فاصله کم میان نامزدان انتخابات است.
عراق که به تازگی از معضالت امنیتی رهایی یافته است،
حاال باید با بحران جدی تشکیل دولت دستوپنجه نرم
کند .میزان فاصلــه آرای احزاب مختلف به قدری کم و
نزدیک است که هیچ حزبی نمیتواند به تنهایی ادعای
پیروزی کند و کاری بس دشوار برای تشکیل دولت آتی
در این کشــور در پیش خواهد بود.در انتخابات ۲۰۱۰
درحالیکه ائتالف نوری مالکی با  ۸۹رأی و ائتالف ایاد
عالوی با  ۹۱رأی در صدر قرار داشــتند ،اما حتی در آن
شرایط هم چندین ماه طول کشید تا یک حزب موفق
شود با دیگر گروههای شیعه به توافق نظر دست یابد و
دولتدومنوریمالکییکباردیگرتشکیلشود،ازسوی
دیگر این قصه ۴سال بعد و در انتخابات  ۲۰۱۴هم تکرار
ش��د .درحالیکه در آن انتخابات هم نوری مالکی با ۸۹
رأی در صدر قرار داشــت ،اما حزب دوم تنها  ۳۹کرسی
کسب کرده بود ،ولی حاال اوضاع دشوارتر است .هیچیک
از ائتالفها نتوانســتهاند حتی  ۶۰رأی کسب کنند و
احتمال میرود بحث و جدلهای سیاسی در این کشور
سربربیاورند.

نیروهایشراازبصرهوسایراستانهاخارجکرد.
پس از ایــن ماجرا صدر به تدریــج از ایران فاصله
گرفت .در سال 2011صدر از قم به نجف بازگشت،
اما اینبار سیاست ملیگرایانه را در پیش گرفت .از او
نقل است که گفته« :نه نصر اهلل و نه طفیلی؛ مقتدی
صدرهستم».
حمله داعش به عراق فرصتــی را برای مقتدی
صدر فراهم آورد تــا بازیهای سیاســی خود را
آغــاز کند .بازیهایــی که آشــکارا در تعارض با
سیاستهای ایران بود .درحالیکه ایران با کمک
مستشــاران نظامی خود مشغول کمک کردن به
دولت عراق برای مبارزه با داعش بود ،مقتدی صدر
حامیان خود را به خیابانها کشــاند و در برههای
از زمان پارلمان عراق را اشــغال کرد .اقدامی که با
واکنش منفی ایران روبهرو شد.

استفاده بزرگترین بانک بریتانیا از فناوری بالکچین
بانــک  HSBCاعالم کرده که نخســتین معامله
موفقیتآمیز مالــی -تجاری خود را با اســتفاده از
تکنولوژی بالکچین ( )Blockchainبرای انتقال
محمولهای به شــرکت غذایی و کشاورزی کارگیل
انجام داده است .در این معامله  HSBCاعتبارنامه یا
السی را برای موسسه مالی هلندی ING Group
به منظور انتقال محموله فلهای سویا از آرژانتین به
مالزیصادرکردهاست.
الســی ســند مالی صادره از یک بانک به بانک
دیگری است که تحت قوانین و شرایط مشخصشده
بانک متعهد میشود وجه پرداختی را به فروشنده
پرداخت کند .از الســیها در معامــات مربوط به
واردات و صادرات کاال بهطور گســتردهای استفاده

میشود .السیها به تضمین بیش از  2هزار میلیارد
ارزش معامالت کمــک میکنند اما روند کاغذبازی
آن بسیار طوالنی و وقتگیر است ،مکاتبات بسیاری
میان طرفین معامله باید انجام شود و تبادل مدارک
بین 5تا 10روزطولمیکشد.بالکچین،تکنولوژی
پایهای بهکار رفته در بیتکوین ،این امکان را میدهد
تامعامالتمالیدرشبکهعظیمیازکامپیوترهاثبت
شوند .در بیتکوین تمام معامالتی که در شبکه رخ
میدهند ،ثبت میشوند و دفتر حسابرسی عمومی
را تشــکیل میدهند .بانکها از اصول بالکچین
بیتکوین مانند دفتر حسابرسی توزیعشده استفاده
میکنند و آن را در فرآیندهای معامالتی خود به کار
میبرند .ویوک راماچاندران ،رئیس رشد و نوآوری در

 HSBCمیگوید« :به دلیل دو چالش بزرگ همیشه
در معامالت تجاری از السی استفاده میشده است:
نبود زیرساخت دیجیتالی و چالش هماهنگسازی
طرفین معاملــه؛ اما تکنولــوژی بالکچین نیاز به
هماهنگــی از طریق کاغــذ را حذف کرده اســت،
چون تمام طرفین به یک پلتفرم متصل میشوند و
اطالعات آن خیلی سریع بهروزرسانی میشود .این
چرخش ســریع میتواند بازده نقدینگی کســب و
کارها را باال ببرد».به گفته HSBCو INGاین مبادله
در عرض  24ســاعت انجام شده اســت .طرفداران
بالکچین ادعا میکنند که این تکنولوژی پتانسیل
زیر و رو کردن صنایع مختلفی را دارد .در بخشهایی
مانندسرمایهگذاریتجاری،بهداشتودرمانوبیمه

که نیاز بــه کاغذبازی زیادی دارند ،اســتفاده از این
تکنولوژیبسیارکاربردیخواهدبود.
با اینکه قبال هم در مبادالت مختلفی از تکنولوژی
بالکچین اســتفاده شــده اما  HSBCنخستین
بانکی است که از فرمهای تجاری تکی که به صورت
دیجیتال به اشــتراک گذاشته شــدهاند ،استفاده
کرده اســت .بانکها برای پروژههــای بالکچین
سرمایهگذاری بسیاری کردهاند؛ چون معتقدند این
تکنولوژیخدماتمالیرابهطورقابلتوجهیمختل
خواهد کــرد .انتظار میرود اســتفاده از تکنولوژی
بالکچین در صنعت بانکداری ریسک کالهبرداری
در الســیها و دیگر مبادالت به همراه مراحل طی
شده در آنها را کاهش دهد.

ذرهبین
غزه-مادریکهجسمبیجانکودک8ماههاشرادرآغوشگرفته.اینکودکبهخاطراستنشاقگازاشکآور،کشتهشد.
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ایوانکاترامپ:امروزروزبزرگیبرایاسراییلاست.
Stephff

ایسنا| وزارت بهداشت فلسطین اعالم کرد که در
جریان تظاهرات روز دوشنبه فلسطینیها دستکم
 61فلسطینی شهید و بیش از 2700تن نیز زخمی
شدند .روز دوشنبه در جریان تظاهرات فلسطینیها
در اعتراض به انتقال ســفارت آمریــکا از تلآویو به
قدس دســتکم  61فلسطینی شــهید و بیش از
2770تن زخمی شــدند که از بین زخمیشدگان
225تن کودک و79تن زن هستند.
8تن از شــهدا نیز کودک هســتند .از زمان آغاز
راهپیمایی بازگشــت این بیشــترین تعــدادی از
معترضان فلســطینی است که شــهید میشوند.
13تناززخمیشدگاننیزخبرنگارهستند100.تن
از زخمیشــدگان این یورش وحشیانه نیز حالشان
وخیم گزارش شده است .جواد عواد ،وزیر بهداشت
فلســطین از جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی
خواســت برای توقف کشــتار فلسطینیها توسط
اسراییل اقدامی انجام دهند .وی از سازمان جهانی
بهداشت و صلیبسرخ و سازمان ملل خواست مانع
اقداماتاسراییلشوند.
دهها هزار فلســطینی روز دوشــنبه در مرزهای
نوار غزه با اسراییل تجمع کرده و برای عبور از دیوار
حائل تالش کردند که سربازان اسراییلی با شلیک
گلوله جنگی ب��ه مصاف آنها رفتن��د .همزمان نیز
جنگندههای اسراییلی پایگاه گردانهای عزالدین
قسام ،شاخه نظامی حماس را در شــمال نوار غزه
بمبارانکردند.

ترامپ افشاگران اطالعات کاخسفید را
خائن خواند
ایسنا| دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا
کســانی را که اقدام بــه درز و افشــای اطالعات
کاخســفید میکنند ،خائن خوانده و وعده داده
ن حال
که آنها را تعقیــب خواهد کرد امــا درعی 
این مسأله را که این افشاگریها برای کاخسفید
مشکل درس��ت میکند ،رد کرد .دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا در توییتی نوشــت« :این
به اصطالح اطالعات درز کرده که از کاخســفید
افشا میشود ،یک نوع مبالغه گزاف هستند که از
سوی رسانههای دروغپراکن انتشار مییابد تا به
بدترین شکل ممکن ما را جلوه دهد ».با این حال،
رئیسجمهوری آمریکا تأکید کرد که تحقیقاتی
در جریان اســت تا مشخص شــود چه کسی در
کاخســفید اطالعات را در اختیار مطبوعات قرار
میدهد .او نوشت« :به این ترتیب این عامالن درز
اطالعات خائن و بزدل هستند و ما خواهیم فهمید
کهآنهاچهکسانیهستند».
این اظهارنظرهــای ترامپ چنــد روز بعد از آن
مطرح شــد که پایگاه اینترنتی هیل گزارش کرد:
«کلی سدلر ،یک دستیار کاخسفید اظهارنظرهایی
توهینآمیز را علیه بیماری سرطان جان مککین،
سناتورجمهوریخواهآمریکاییمطرحکردهاست».

محرماینجه:درانتخاباتپیروزشوم
صلحرابرایترکیهبهارمغانمیآورم
ایسنا| محرم اینجه ،کاندیدای ریاستجمهوری
اپوزیســیون ترکیــه وعــده داد؛ درصورتــی که
در انتخابــات زودهنــگام  ۲۴ژوئــن بهعنــوان
رئیسجمهوری انتخاب شــود ،رفاه و صلح را برای
این کشور به ارمغان میآورد .محرم اینجه ،کاندیدای
حزب مردم جمهوریخواه ترکیه در انتخابات پیشرو
در یک کمپیــن انتخاباتی اعالم کــرد« :درصورت
پیروزیدرانتخاباتتبعیضعلیهشهروندانبراساس
قومیت ،مذهب و پیشینه سیاسیشان پایان خواهد
یافت ».وی ادامــه داد« :چگونه ما صلــح را برقرار
خواهیم کــرد .در درجه اول ما مردمان را دوســت
خواهیمداشتوسپسصلحاجتماعیایجادخواهیم
کرد ».او افزود« :همچنین ما برای رشــد اقتصادی
تالش کرده و درآمدهای اقتصادی را تقسیم خواهیم
کرد .ما بیعدالتی در توزیع درآمــد را از بین برده و
قانونمداریرادرکشورحاکمخواهیمکرد».
او در ادامــه اظهاراتــش نســبت بــه افزایش
قطببندیها در جامعه ترکیه تحت ریاست رجب
طیب اردوغان ،رئیسجمهوری کنونی این کشــور
ابراز نگرانی کرد و وعده داد که برای مردم صلح و رفاه
برقرارکند.
پیونگیانگ:

اگر آمریکا دنبال حل مسائل دوطرفه
است ،محتاطتر رفتار کند
ایسنا|کرهشمالیازآمریکابهدلیلمطرحکردن
وضع حقوق بشر این کشور در آستانه اجالس میان
رهبران آمریکا و کرهش��مالی بش��دت انتقاد کرد.
چندی پیش ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در
بیانیهای درباره نقض حقوق بشــر در کرهشمالی
ابراز نگرانی ک��رده بود .پس از انتشــار این بیانیه
رودونگ ســیلمون ،یکی از روزنامههای رســمی
کرهشمالی با اشاره به این بیانیه اعالم کرد :انتشار
چنین بیانیههایی غیرقابل قبول است و استفاده از
این مسأله بهعنوان راهی برای تحت فشار قراردادن
طرف مقابل در مذاکرات پیشرو شدیدا «اقدامی
بیادبانه» اس��ت .این روزنامه در ادامــه از آمریکا
خواست که اگر میخواهد مسائل میان دوطرف و
بیاعتمادی ایجادشده حل شود ،بیشتر محتاطانه
رفتار کرده و بــه طرف مقابل مذاکــرات پیشرو
احترام بگذارد .همچنین یک وبســایت متعلق
به کرهشــمالی نیز با انتقاد از آمریکا از این کشور
خواســت که از اقدامات جنجالــی و اظهاراتی که
ممکناستباعثایجادتنششود،پرهیزکند.

