
 زندگی مشقت بار معلمان آمریکایی به روایت مجله 
»تایم«

    تهران - ایرنا - مجله »تایم« در شماره جدید خود با چاپ تصویر 
چند معلم آمریکایی ؛ در گزارشی از وضعیت بغرنج اقتصادی و معیشتی 

آموزگاران مقاطع مختلف تحصیلی در آمریکا پرده برداشت .
به گزارش ایرنا ؛ 'تایم' با چاپ تصویر یک آموزگار آمریکایی و زیر عنوان 'من 
یک معلم در آمریکا هستم' ؛ به نقل از 'هوپ براون' )Hope Brown(، 52 ساله، 
آموزگار درس تاریخ در دبیرستان 'وودفورد کانتی' ایالت کنتاکی آمریکا نوشت : او 
با داشتن 16 سال سابقه کار، مدرک کارشناسی ارشد ؛ دو شیفت کار و همچنین 
اهدا پالسمای خون در قبال دریافت پول، با وضعیت بغرنج معیشتی در آمریکا 

دست و پنجه نرم می کند.
براون با تشریح وضعیت زندگی مشقت بار خود در جامعه آمریکا می گوید ؛ در 
هفته دوبار با اهدای خون مبلغ 60 دالر دریافت می کنم و تنها با این پول قادرم 

اندکی از هزینه سنگین قبض برق ماهانه خود را جبران کنم.
این آموزگار تاریخ به تایم گفت : حقوق معلمان آمریکایی در دهه 90 میالدی 

به مراتب بهتر از وضع امروز بود.
وی گفت : معلمان در آمریکا در سال گذشته در مقایسه با کارگران 18.7 درصد 
کمتر حقوق دریافت کرده اند و این موضوع مشکالت عدیده ای را برای جامعه 

معلمان آمریکا بوجود آورده است .
درهمین حال 'روزا جیمنز' )Rosa Jimenez( دبیر درس 'مطالعات اجتماعی' 
در لس آنجلس نیز در باره وضعیت وخیم دستمزد معلمان در آمریکا به تایم گفت: 
من با فرزندم در یک آپارتمان کوچک بر روی یک تخت با هم می خوابیم و با 
وجودی که تاکنون به دلیل نبود بودجه سه بار از کار معلق شده ام، ناگزیرم تا 

یکهزار دالر هزینه ماهانه را تامین کنم.
'ناشوندا کوک' )NaShonda Cooke( یک بانوی آموزگار آمریکایی که در 
مدرسه متوسطه در کارولینای شمالی تدریس می کند ؛ نیز با اذعان به وضعیت 
مشقت بار زندگی معلمی در آمریکا گفت : با 20 سال تجربه کاری ؛ هنوز قادر 

به تامین هزینه ماشین و یا اینکه برای درمان سردرد نزد پزشک بروم نیستم .
وی گفت : حقوق معلمی کفاف هزینه های سرسام آور زندگی در آمریکا را نمی 

دهد و نمی توانم برای آینده فرزندم پولی پس از انداز کنم.
تایم نوشت: بنابر اطالعات وزارت آموزش آمریکا )DOE( هم اکنون حدود 
سه میلیون و 200هزار آموزگار تمام وقت در آمریکا از سطح مهد کودک تا دوره 
دبیرستان وخیم ترین وضعیت دریافتی را با توجه به میانگین درآمد و تورم باال 

نسبت به سال 1990 میالدی تجربه می کنند.
تارنمای خبری »تایم« در ادامه نوشت: این مساله موجب اعتراض بسیاری از 
آموزگاران مدارس عمومی در آمریکا شده است و بسیاری از معلمان در شش 
ایالت این کشور از 'آریزونا' تا 'اکالهما' برای افزایش دستمزدها دست به تظاهرات 

زده اند.
یادآور می شود که گزارش مجله تایم و تصاویر منتشر شده از آموزگاران یادشده 

؛ در سایر رسانه های آمریکایی نیز بازتاب داشته است .

واشنگتن خواستار نشست شورای امنیت در باره کره 
شمالی شد

    تهران – ایرنا – آمریکا خواستار تشکیل نشست فوری شورای امنیت 
سازمان ملل متحد در روز دوشنبه در واکنش به ادعای تالش چند کشور 
برای تضعیف تحریم ها علیه کره شمالی و جلوگیری از اجرای آن شده 

است.
به گزارش اسوشیتدپرس از سازمان ملل متحد در نیویورک، هیات نمایندگی 
ایاالت متحده جمعه شب اعالن کرد که در این نشست در باره اجرا و تقویت اعمال 

تحریم های این سازمان علیه پیونگ یانگ مذاکره خواهد شد.
با اینکه دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد، نام کشور ویژه ای را 
ذکر نکرد، اما نیکی هیلی سفیر این کشور روز پنجشنبه روسیه را به اعمال فشار 
بر هیات مستقل کارشناسی سازمان ملل متحد برای تغییر گزارش آن در باره 
تحریم های کره شمالی متهم کرد که شامل ادعای نقض تحریم ها توسط عوامل 

روسیه بود.
هیلی افزود: این هیات باید گزارش اصلی را منتشر کند که شامل افزایش قابل 
مالحظه نقل و انتقال غیرمجاز کشتی به کشتی محصوالت نفتی برای کره شمالی 

مطابق با نقض تحریم های سازمان ملل متحد است.
وال استریت ژورنال نیز روز جمعه به نقل از مقام های ارتش آمریکا نوشت این 
کشور در حال تشکیل ائتالف بین المللی برای گسترش عملیات نظارت بر کشتی 
های دخیل در قاچاق سوخت به کره شمالی است که نقض تحریم های سازمان 

ملل متحد به شمار می رود.
این روزنامه افزود: هفت کشور برای ردگیری کشتی هایی که در نقض تحریم 
های سازمان ملل متحد علیه کره شمالی، به این کشور سوخت منتقل می کنند، 
به ائتالف آمریکا خواهند پیوست که نخستین تالش مشترک بین المللی برای 
نظارت بر تردد کشتی ها از زمان آغاز تحریم ها با هدف وارد آوردن حداکثر فشار 

بر کره شمالی برای کنار گذاشتن برنامه موشکی و هسته ای اش است.
مقامات آمریکایی گفته اند که تالش های نظارتی تاکنون شامل تبادل اطالعات 

امنیتی بوده است.
نام کشورهای عضو این ائتالف که قبال فاش نشده بود، شامل انگلیس، استرالیا، 
نیوزیلند، کانادا، ژاپن و کره شمالی خواهد بود. فرانسه تاکنون دست کم با اعزام 

یک نیرو به این ائتالف کمک کرده است.
'وال استریت ژورنال' به نقل از مقامات آمریکایی افزود : ائتالف جدید الزاما مقدمه 
ای برای آغاز اقدامات تهاجمی تری همچون وادار کردن کشتی ها برای پهلو گرفتن 
در بنادر کشورهای ائتالفی نیست. کشتی هایی که تایید شود کاالهایی را به کره 
شمالی قاچاق می کند، در فهرست سیاه شورای امنیت قرار می گیرند و دسترسی 

آنها به بنادر همه کشور عضو سازمان ملل متحد، ممنوع می شود.
این تالش ها به دنبال مذاکرات »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا و »کیم 
جونگ اون« رهبر کره شمالی در سنگاپور در ماه مه )اردیبهشت( در تالش برای 
. تالش های  از سالح هسته ای، صورت می گیرد  پاکسازی شبه جزیره کره 
دیپلماتیک از آن زمان تاکنون متوقف مانده است هر چند که دو کشور برای از 

سرگیری آن تالش می کنند.
با وجودی که صادرات درآمدزای پیونگ یانگ در خصوص زغال سنگ، سالح، 
نیروی کار و فعالیت های غیرقانونی سایبری این کشور، محور عملیات نظارتی در 
نقض تحریم ها بوده است، اما واردات فرآورده های پاالیش شده نفتی، بیشترین 

نگرانی واشنگتن را تشکیل می دهد.

دهلی نو-ایرنا- تنها چند روز پس از سفر وزرای خارجه 
و دفاع آمریکا به دهلی نو، هند با بی اعتنایی به تهدیدات 
مکرر آمریکا مبنی بر اعمال تحریم علیه کشورهایی که 
با مسکو و تهران همکاری می کنند اعالم کرد قصد دارد 
روابط همه جانبه خود را با مسکو به ویژه در بخش دفاعی 

افزایش دهد.
به گزارش ایرنا در روز شنبه، در همین راستا 'سوشما سواراج' 
'والدیمیر  آماده سازی سفر  امور خارجه هند که جهت  وزیر 
پوتین' رئیس جمهوری روسیه به هند به مسکو سفر کرده است 
در مالقات های متعدد خود این نکته را آشکار کرد که دهلی 
نو علیرغم روابط نزدیکی که با آمریکا به عنوان متحد راهبردی 
آن در منطقه ای که واشنگتن آن را 'هند-اقیانوسیه' می نامد 
دارد، تصمیم گرفته است راه خود را برود و بر اساس منافع ملی 

خود عمل کند.
قراردادهای دفاعی متعدد هند با روسیه بخصوص در زمینه 
خرید موشک های پیشرفته در ماههای گذشته بدنبال روی کار 
آمدن دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهوری آمریکا به دلیل 
فشارهای واشنگتن با چالش روبرو شده و در هاله ای از ابهام 
فرو رفته بود اما اکنون هند اعالم کرده است که در جریان دیدار 
والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه از دهلی نو در 4 اکتبر 

)12 مهر( در نهایت این قرارداد را امضا خواهد کرد.
هند  های  رسانه  بسیار  توجه  مورد  روسیه  به  سواراج  سفر 
قرار گرفته است چرا که در روزهای آخر هفته گذشته دو وزیر 
آمریکایی به هند آمدند تا مقامات این کشور را به همراهی با 
سیاست های آمریکا در قبال ایران متقاعد کنند که ظاهرا ناموفق 

بوده اند.
روزنامه معتبر 'استیسمن' در مورد این دیدار تاکید کرد که 
سواراج تنها چند روز پس از پایان مذاکرات 2+2 بین وزرای 
خارجه و دفاع هند و آمریکا، برای شرکت در نشست میان دولتی 

هند و روسیه، به مسکو سفر کرد.
هدف از سفر پوتین به دهلی نو در ماه آینده نیز شرکت در 

اجالس سران هند و روسیه می باشد.
'راویش کومار' سخنگوی وزارت امور خارجه هند دریک پیام 
توئیتری سفر سواراج رادر راستای ادامه روابط راهبردی اثبات 
های  همکاری  زمینه  در  روسیه  و  هند  ممتاز  و  شده، خاص 

اقتصادی و تکنولوژی برشمرد.
با سرگئی  تعامل خود  وی همچنین نوشت که سواراج در 
الوروف همتای روسی خود مذاکرات خوبی درخصوص مسائل 

دوجانبه و منطقه داشت.
سواراج که در 11 ماه گذشته سه بار به روسیه سفر کرده 

است پیش از ورود به مسکو توقفی کوتاه در عشق آباد داشت 
و با رشید مردوف همتای ترکمنستانی خود درخصوص روابط 

دوجانبه دیدار و گفت وگو کرد.
همکاری  زمینه  در  روسیه  و  هند  دولتی  میان  کمیته 
اقتصادی و تکنولوژی به صورت ساالنه نشست برگزار می کند 
و دستاوردهای دو کشور در زمینه های تجارت دوجانبه، سرمایه 
گذاری، علم و تکنولوژی، فرهنگ و سایر مسائل در این نشست 

مورد بررسی قرار می گیرد.
پیش از این قرار بود سوشما سواراج پس از پایان دیدار خود 
از روسیه به سوریه و لبنان نیز سفر کند اما سفر وی به این دو 

کشور لغو شد.
سفر سواراج به روسیه چند روز پس از میزبانی او و نیر ماال 
سیتارامان وزیر دفاع هند از مایک پمپئو وزیر امور خارجه و 
جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا در اولین دور مذاکرات 2+2 دو 

کشور در دهلی نو اتفاق می افتد.
به گفته مقامات هندی، در این مذاکرات اختالفات آشکاری 
میان هند و آمریکا در ارتباط با همکاری دفاعی دهلی نو با مسکو 

به خصوص قرارداد خرید سامانه موشکی اس 400 از روسیه رخ 
نموده است.

هند قاطعانه به آمریکا اعالم کرده است با وجود قانون کاتسا، 
دهلی نو قصد دارد این سامانه موشکی را از روسیه خریداری 
کند. سال گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قانونی 
به نام 'مبارزه با مخالفان آمریکا از طریق تحریم' یا 'کاتسا' امضا 
کرد که براساس آن روسیه، ایران و کره شمالی شامل تحریم 

های آمریکا شدند.
بند 231 قانون کاتسا کشورهای دوم که دارای قراردادهای 
مهم با بخش های دفاعی و امنیت روسی دارند را واجد شرایط 

برای تحریم شدن از سوی آمریکا می کند.
هند که دارای روابط گسترده نظامی با روسیه است و اکثر 
تجهیزات نظامی خود را از این کشور خریداری می کند تحت 

تاثیر این قانون قرار گرفته است.
هند قصد دارد تا سامانه موشکی اس 400 را برای نیروی 
هوایی خود از روسیه خریداری کند اما یک مقام ارشد کنگره 
آمریکا اعالم کرده است که این معامله قابلیت همکاری میان 

نیروهای هندی و آمریکایی را با مشکل روبرو خواهد کرد.
مقامات هندی اعالم کردند: هند و روسیه مذاکرات درخصوص 
قیمت سامانه موشکی اس 400 که قرار است در نیروی هوایی 

هند به خدمت گرفته شود را به پایان رساندند.
به گفته مقامات هندی، دو کشور اکنون به دنبال یافتن راه 

حلی برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه روسیه می باشند.
بسیاری از کشورها همچنان خواهان خرید سامانه موشکی 
پیشرفته روسیه به نام اس 400 هستند. هند نیز قرار است 5 
سامانه موشکی اس 400 را به قیمت 4.5 میلیارد دالر از روسیه 
خریداری کند. اما این پروژه مانند سایر پروژه های نظامی هند و 

روسیه دچار مشکل شده است.
براساس گزارش ماه گذشته موسسه بین المللی صلح استکهلم 
تا  ، سهم واردات سالح هند از روسیه بین سال های 2008 
2012 به مقدار 79 درصد بوده است که این مقدار در سال 
های 2013-2017 به 62 درصد کاهش یافته است. قطعات، 
لوازم و نگهداری روسی برای زیرساخت های امنیتی هند حیاتی 

هستند.

بینالملل 7
یکشنبه / 25 شهریور 1397 / شماره 232

 مردم بحرین با وجود هزینه های بسیار به مبارزه ادامه می دهند
    دوحه – ایرنا - جمعیت ملی – اسالمی الوفاق )بزرگترین جریان مخالف دولت بحرین( اعالم کرد : مردم بحرین با وجود هزینه های بسیاری که برای مبارزه خود پرداخت کرده اند همچنان به مطالبات دمکراتیک و مبارزه آزادی خواهانه خود ادامه 

خواهند داد. به گزارش روز شنبه ایرنا ، الوفاق در بیانیه ای که به مناسبت 15 سپتامبر روز جهانی دمکراسی منتشر کرد ، نوشت : مردم بحرین هزینه بسیار باالیی در همه سطوح برای مطالبات دمکراتیک خود پرداخت کرده اند، اما خونریزی ها 
رژیم با وجود تمسک مردم به طرح مطالبات مسالمت آمیز همچنان ادامه دارد .

اخبار چند روز پس از سفر وزرای خارجه و دفاع آمریکا به دهلی نو صورت گرفت

تعامل با روسیه و ایران بی اعتنایی هند به فشارهای آمریکا

هرمیداس باوند: 

اگر جای روحانی بودم، توپ را در زمین ترامپ می انداختم

 وزارت خارجه پیگیر خبر بازداشت دانشجوی ایرانی در استرالیا است

یک کارشناس مسائل بین الملل با تاکید بر اینکه روحانی باید از جلسه 
شورای امنیت به عنوان فرصت استفاده کند، گفت: به نظر می رسد ایران 
باید توپ را در زمین آمریکا بیاندازد و او را متهم کند به این که تعهدات 

بین المللی را نادیده گرفته و قانون شکنی می کند.
داود هرمیداس باوند در گفت وگو با ایسنا درباره این که آیا با توجه به تصمیم 
ترامپ برای طرح موضوع ایران در جلسه شورای امنیت، ضرورت دارد که رئیس جمهور 
کشورمان و یا نماینده ای از ایران در جلسه حضور داشته باشد، گفت: وقتی موضوعی 
راجع به کشوری در شورای امنیت مطرح می شود و یا به نحوی از انحا به منافع 
کشوری مربوط باشد، نماینده آن کشور می تواند حضور داشته و دالیل خود را بیان 

کند.
وی تاکید کرد: تمام هدف ترامپ این است که در شورای امنیت،  ایران را به عنوان 
یک تهدید منطقه ای نشان دهد لذا اگر آقای روحانی دالیل متقن و قوی دارد باید در 
جلسه حضور یافته و آمریکا را متهم کند به این که قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته 

و برخالف منشور و حقوق بین الملل از برجام خارج شده است. 
این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: بنده معتقدم مطالب ترامپ راجع به 
ایران است و آقای روحانی طبق رویه سازمان ملل باید در مقابل ادعای ترامپ صحبت 

کند و آمریکا را متهم به قانون شکنی کند. ایران باید از این فرصت استفاده کند.
وی افزود: در واقع آمریکا نه تنها تعهداتش را انجام نداده بلکه تحریم های جدیدی را 
بر خالف قوانین بین المللی وضع کرده در حالی که طبق گزارش های پی در پی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی،  ایران همواره به تعهداتش عمل کرده و تا به امروز به تمامی 

تعهدات پایبند بوده است.
این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: بنابراین،  ایران باید از این فرصت 
استفاده کرده و توپ را در زمین آمریکا بیاندازد و آمریکا را متهم کند، برای مثال وقتی 
مسجد االقصی را آتش زده بودند و این موضوع در شورای امنیت مطرح شد، نماینده 
رژیم صهیونیستی به گونه ای صحبت کرد که به طور کلی صحنه و شرایط را تغییر داد 
و یا وقتی انگلیس مساله ایران را در شورای امنیت مطرح کرد دکتر مصدق در جلسه 
حضور یافته و طوری صحبت کرد که صحنه را به نفع ایران تغییر داد و بعد مجبور 

شدند تا موضوع را از دستور کار شورا خارج کنند. 
هرمیداس باوند در پایان همچنین بیان کرد: اگر به جای روحانی بودم در جلسه 
شورا شرکت می کردم و دقیقا توپ را در زمین طرف مقابل می انداختم و این من 
بودم که از فضای جلسه استفاده می کردم که کشوری که پایبند به تعهدات بین المللی 

بوده و روحیه صلح طلبی دارد را اینگونه متهم می کنند.

تهران - ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به خبر بازداشت یک 
دانشجوی ایرانی در استرالیا، گفت: به سفارت جمهوری اسالمی در کانبرا 
دستور داده شد تا به سرعت موضوع را از طریق مقامات این کشور پیگیری 

کند.
به گزارش روز شنبه ایرنا از مرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام 
قاسمی درباره انتشار خبری مبنی بر بازداشت یک دانشجوی ایرانی دانشگاه کوئینزلند 

در استرالیا به اتهام ارسال تجهیزات نظامی آمریکایی به ایران، اظهار داشت: تا کنون به 
جز اخبار برخی رسانه ها در فضای مجازی، از هیچ کانال رسمی و یا مقامات استرالیایی 

چنین خبری را دریافت نکرده ایم.
وی افزود: به سفارت ایران در کانبرا دستور داده شد تا سریعا موضوع را از طریق 

مقامات استرالیایی پیگیری کند که پس از حصول نتیجه اطالع رسانی خواهد شد.
با بیان اینکه سیاست جمهوری اسالمی همواره  سخنگوی وزارت امور خارجه 

حمایت از حقوق ایرانیان در اقصی نقاط جهان است، تاکید کرد: بر اساس وظیفه در 
خصوص صحت و سقم این خبر و چگونگی اقدامات احتمالی حداکثر تالش خود را 
به کار خواهیم بست. قاسمی خاطر نشان کرد: این گونه رفتارهای ایذایی، غیرقانونی، 

گزینشی، سیاسی و مغرضانه دولت آمریکا برای ما مسبوق به سابقه است.
وی اضافه کرد: موارد دیگری از ایراد چنین اتهامات واهی به شهروندان ایرانی نیز 

وجود دارد که در حال پیگیری هستیم.

انتخابی  از فهرست  االنبار  استاندار سابق  الحلبوسی'  'محمد 
'االنبار هویتنا' امروز شنبه با رای اکثریت نمایندگان، با 37 سال 
سن، رئیس چهارمین دوره پارلمان عراق شد که جوانترین رئیس 

پارلمان در خاورمیانه است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، 'محمد الزینی' رئیس سنی )کهنسال 
ترین نماینده پارلمان( امروز شنبه جلسه پارلمان را با حضور 
اکثریت نمایندگان آغاز کرد و هشت نماینده در آغاز جلسه خود را 
به عنوان نامزدهای ریاست پارلمان معرفی کردند اما به تدریج اکثر 

آنها از پست ریاست پارلمان انصراف دادند.
رقابت بر سر ریاست پارلمان امروز بین محمد الحلبوسی با 169 
)وزیر دفاع سابق( 89 و 'محمد الخالدی'  رای، 'خالد العبیدی' 
)نماینده عرب سنی از فهرست انتخابی 'بیارق الخیر'( با 4 رای )و 
12 رای سفید و 3 رای باطله( برگزار شد و در نهایت الحلبوسی 
که مورد حمایت فراکسیون 'الفتح' )نزدیک به الحشد الشعبی( بود 

به این پست نایل آمد.
'اسامه النجیفی' )معاون رییس جمهوری و رهبر فهرست انتخابی 
القرار(، 'طالل الزوبعی' )نماینده فهرست انتخابی القرار(، 'محمد 
التمیم' )وزیر آموزش و پرورش سابق(، 'احمد عبداهلل الجبوری' 
)استاندار سابق صالح الدین( و 'رعد الدهلکی' )نماینده دیاله از 
فراکسیون اتحاد قوا( که قبال خود را نامزد این پست کرده بودند، 

امروز از نامزدی ریاست پارلمان انصراف دادند.
احمد الجبوری نماینده عرب سنی از استان نینوا از فهرست 
انتخابی 'التمدن' نیز که قبال خود را نامزد این پست کرده بود در 
بیانیه ای رسمی که در صحن علنی مجلس قرائت کرد، با اعالم 
انصراف از ریاست پارلمان و حمایت از محمد الحلبوسی گفت که 
از فراکسیون اصالح )سائرون و النصر( جدا شده و به فراکسیون 

سازندگی )الفتح( پیوسته است.
جلسه پارلمان برای انتخاب دو نائب رئیس پارلمان ادامه دارد.

به  الحلبوسی جوان 37 ساله ای است که از حزب 'الحل' 
ریاست 'جمال الکربولی' بعد از اینکه شب گذشته اکثر اعضای 
ائتالف 'محور الوطنی' عرب سنی )حدود 50 نماینده( حمایت 
خود را از وی اعالم کردند، امروز توانست این پست را به دست 

بیاورد.
بیوگرافی الحلبوسی

'محمد ریکان حدید علی الحلبوسی' متولد 1982 از استان سنی 
نشین االنبار در غرب عراق است که دارای مدرک مهندسی سازه از 

دانشگاه مستنصریه بغداد است.
پارلمان  به  پارلمانی در 2014  انتخابات  دوره  در سومین  او 
عراق راه یافت و عضویت کمیسیون حقوق بشر و سپس ریاست 

کمیسیون دارایی پارلمان را در 2016 برعهده داشت.

الحلبوسی در 2017 به عنوان استاندار االنبار منصوب شد و در 
انتخابات 22 اردیبهشت ماه 97 به عنوان رهبر فهرست انتخابی 

االنبار هویتنا بار دیگر به پارلمان عراق راه یافت.

پیرامون نحوه رسیدن الحلبوسی جوان به ریاست پارلمان حرف 
و حدیث زیادی در عراق صورت گرفته و رقبای الحلبوسی ادعا 
می کنند که او براساس یک زد و بند سیاسی به این پست رسیده 

است.
جلسه امروز پارلمان عراق خالی از حواشی نبود و بعضی از 
نمایندگان فراکسیون سائرون )مورد حمایت مقتدا صدر(، حزب 
دموکرات کردستان عراق )مسعود بارزانی( و نمایندگان فراکسیون 
ترکمنان پارلمان ابتدا جلسه را ترک کرده و سپس بار دیگر به 
جلسه بازگشتند و سرانجام در رای گیری بر سر انتخاب رییس 

پارلمان شرکت کردند.
بین فراکسیون های  توافقی که  براساس  الحلبوسی  انتخاب 
بزرگ پارلمان )الفتح و سائرون( صورت گرفت، به صورت رای 
گیری سری انجام شد و 298 نماینده از مجموع 329 نماینده 

پارلمان عراق امروز در رای گیری شرکت کردند.
الفتح  فراکسیون  رهبر  العامری  هادی  که  توافقی  براساس 
)نزدیک به الحشد الشعبی( و مقتدا صدر )حامی سائرون( در 
چهارشنبه گذشته )21 شهریور ماه 97( صورت گرفت، رهبر 
این دو فراکسیون بزرگ توافق کردند که روند انتخاب روسای سه 
گانه )رییس پارلمان، رییس جمهور و نخست وزیر( با تفاهم بین 

همدیگر پیش برود.

 جوانترین رئیس پارلمان در خاورمیانه؛

الحلبوسی 37 ساله رئیس پارلمان عراق شد


