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مقامهای قضایی به دستور تازه ضدمهاجران همچنان اعتراض دارند

ارتش ،متهم ردیف اول
جنایت علیه بشریت در میانمار

نافرمانی  6ایالت از نسخه دوم فرمان ترامپ

گزارشــگر حقــوق بشــر در میانمار ،ارتــش این کشــور را به
جنایت علیه بشــریت متهم کردهاســت .گزارشها نشان
میدهــد  20هــزار نفــر از مســلمانان میانمــار بهدلیل این
خشونتها ،به چین درخواست پناهندگی دادهاند.

EPA

از سياستهاي پنهاني اوباما تا روشهاي آشكار ترامپ

فراسو

بهكارگيــري آشــكار  400ســرباز نيــروي دريايــي امريكا در
مناقشه پر دوام سوريه از روز پنجشنبه گذشته نشانه آشكاري از تغيير رويه پنتاگون
در منطقهاي اســت كه هرگونه مداخله در آن مانند طي مسير در يك ميدان پر از
مين به شمار ميآيد.
اگر امريكا تا ديروز ميكوشيد به طرقي پنهان در منازعه مذكور ايفاي نقش كند،
وارد كردن رسمي سربازان به عرصه ،خبر از كنار زدن پردهها و حضوري آشكار در
صحنهاي ميدهد كه چند سالي است منطقه خاورميانه را ملتهبتر كرده است.
اين به عالوه ريسك ناطلبيدهاي كه دولت جديد امريكا برخود و ارتش اين كشور
تحميل كرده و اگر حاصل آن نوعي معذوري نباشد جايگاه به ترديد كشيده شده
ارتش امريكا را بيش از پيش دچار چالش خواهد كرد و تحت هر شرايطي ناقض
ادعاهاي دونالد ترامپ اســت كه بارها گفته بود مســائل و مناقشات ساير كشورها
ربطي به امريكا ندارد و از اين پس براي امريكا فقط مســائل و منابع همين كشور
اهميت دارد و نه آنچه در آن سوي مرزها ميگذرد.
مداخلــه آشــكار در رونــد زدودن نشــانههاي داعــش در شــمال ســوريه فقط
چنــد روز بعــد از دخالت قبلي امريكا در اين زمينه صــورت ميگيرد .وظيفه 400
ســرباز امريكايي در اطراف شــهر منبج جداســازي نيروهاي تركيه و سوريهاي و به
كارگيري آنها در هدف مشــترك حذف داعشــيها از منطقه اســت و در حالي كه
مشخص نيست فرجام اين دخالت جديد چيست اين نكته روشن است كه تعداد
سربازان امريكايي بعد از ورود  400سرباز جديد به مناطقي از سوريه ،به عدد كلي
 700در ايــن كشــور ميرســد .ايــن نيروهاي نظامي تاكنون بيشــتر نظر مشــورتي
ميدادند و اجازه دخالت مســتقيم در جنگ ســوريه را نداشتند .اما اكنون بهنظر
ميرسد ،شرايط تغيير كرده است و ترامپ امريكا را در معرض تستهايي دشوار
قرار داده كه هيچ تضميني در مورد كسب موفقيت در آن وجود ندارد .امريكاييها
در عراق بعد از چند ســال اســتفاده كم ثمر از نيروهاي زميني تالششان را حول
محورهاي هوايي و كوبيدن اهداف مورد نظر خود با جنگندههاي بمبافكن استوار
كردهاند اما امروز با تغيير شــرايط سوقالجيشــي در موصل و رقه ،تمام نيروهاي
درگير در جنگ مشغول تغيير آرايش خود و تبيين اصول تازه هستند و امريكا نيز از
اين قاعده مستثني نيست .با اينكه دولت امريكا از هرگونه اعالم رسمي خودداري
ورزيده ،بهنظر ميرسد وارد ائتالفي جديد با كردها شدهاست.
تجربه همكاري مشــترك اين دو در خاك عراق آنگونــه كه خود ادعا كردهاند
بــا موفقيتهايــي همراه بودهاســت .اما اگر امريكا در ســوريه و ســقوط داعش در
رقــه موفق عمل كنــد و كار نيروهاي دولتي نيمه دولتي ســوريه را در بازپسگيري
اين شهر تسهيل ســازد .روابطش باتركيه مخدوشتر خواهد شد .مقامات تركيه
معتقدنــد غــرب نبايــد وارد اين جنگ شــود و نيروهاي ســوري و تركيه به تنهايي
قابليت دفع داعشيها را دارند.
دولت تركيه از هرگونه بها دادن به نيروهاي كرد منطقه بيمناك است ،زيرا با
اقليت كرد استقالل خواه خود به حد كفايت درگيري داشته است و رشد كردها در
كشــورهاي اطراف تبديل شدن آنها به يك نيروي قابل توجه در منطقه را تشديد
خواهــد كــرد .اين محصول سياســتهاي دونالد ترامپ اســت كه كمتر كســي در
امريكا و حتي فراتر از مرزها آن را تأييد ميكند.
مترجم:وصالروحاني

گــروه جهان /در حالی که گمانــه زنیها حاکی از پایان کار
داعــش در عراق اســت ،تحرکات برای ادامــه نبرد با این
گروه تروریســتی در سوریه و نابودی کامل آن بیش از قبل
شده است .در همین ارتباط رفت و آمدهای دیپلماتیک در کاخ کرملین به وضوح
شدت بیشتری یافته است .روز پنجشنبه والدیمیر پوتین ،میزبان سه مقام سیاسی
عالیرتبه با محور سوریه بود.
به گزارش ایســنا به نقل از شــبکه خبری دویچه وله ،بنیامین نتانیاهو که پیش از
سفر خود به مسکو ،نسبت به حضور ایران در منطقه و بویژه در سوریه هشدار داده
بود ،در این دیدار هم ضمن تکرار ادعای کشــتار یهودیان توسط ایرانیان باستان،
انجام فعالیتهای تروریستی علیه ایران ،تالش داشت مانع حضور نظامی ایران
در ســوریه شود .اما پوتین با نشــان دادن واکنش به ادعاهای تاریخی نخستوزیر
رژیم صهیونیســتی ،از او خواســت ،به جای طرح مســائل تاریخی به مســائل روز
بپردازد .موضوع دیدار اردوغان و پوتین نیز کمابیش مربوط به وضعیت ســوریه
و تالشهای مشــترک دو کشــور ترکیه و روسیه بر سر اســتقرار آتشبس در سوریه
بــود .ترکیــه با قطع امید از همکاری امریکا در عملیات رقه و با مشــاهده حمایت
مســتقیم امریــکا از حزب اتحاد دموکراتیک ســوریه ،انتظار دارد تا روســیه جهت
همــکاری بیشــتر بــرای مقابلــه بــا حضــور پ.ک.ک و حــزب اتحــاد دموکراتیک
سوریه(پ.ی.د) در منبج ،به آنکارا نزدیک شود.
دیدار وزیر امور خارجه آلمان کمی متفاوتتر از دو دیدار دیگر بود .زیگمار گابریل،
در حالی که آغاز رقابتهای تسلیحاتی در اروپا را نگرانکننده تلقی میکرد عالوه
بر سوریه ،درباره مسائلی چون رقابتهای تسلیحاتی ،بحران اوکراین و همچنین
برقراری دیالوگ بین غرب و روسیه بر سر مسائل امنیتی گفتوگو کرد.
ëëامریکا 400نیرویجدیدبهسوریهاعزاممیکند
امریکا با اعالم گسیل  400نیروی نظامی به سوریه به طور رسمی عملیات نظامی
خــود را در این کشــور کلید زد .ســرهنگ جــان دوریان ،ســخنگوی ارتش امریکا با
اعالم اعزام این نیروها به ســوریه ،تأکید کرد این نیروها برای پشــتیبانی از حمله
به «الرقه» پایگاه داعش در سوریه اعزام میشوند .به گزارش خبرگزاری فرانسه،
وی تأکید کرد :سربازان امریکایی اعزامی به سوریه روی توپهای 155میلیمتری
مستقر در منطقه الرقه کار خواهند کرد .این در حالی است که سخنگوی «نیروهای
دموکراتیک ســوریه» ضمن اعالم مخالفت کردها با مشارکت ترکیه در عملیات
آزادسازی رقه ،اعالم کرد :تعداد نیروهای ما برای آزادسازی رقه کافی است.
ایــن در حالی اســت که دیروز نیز مولود چاووشاوغلو ،وزیــر امور خارجه ترکیه با تکرار
ادعاهای رئیس جمهوری کشــورش ،تأکید کرد :هدف بعدی ترکیه پس از الباب ،آغاز
عملیات برای آزادسازی منبج (که در کنترل کردها است) خواهد بود .ترکیه درحالی به
مبارزه با کردهای سوریه ادامه میدهد که سازمان ملل اقدامات ترکیه در جنوب شرقی
خاکخودوعلیهکردهایساکنترکیهرابه دلیلنقضحقوقبشرمحکوم کرد.

تظاهرات پراکنده امریکاییها علیه فرمان مهاجرتی ترامپ ادامه دارد

نیم نگاه

ëëمقام های قضایی ایالت هاوایی ،واشــنگتن ،اورگان ،مینه ســوتا ،نیویورک و ماساچوســت نیز مخالفت
خود را با فرمان مهاجرتی دوم ترامپ اعالم کردند
ëëاین نخستین چالش حقوقی علیه فرمان دوم مهاجرتی ترامپ است
ëëکاخ کرملیــن اعالم کرد ،احتمال جاسوســی امریــکا از مکالمات تلفنی والدیمیر پوتیــن ،رئیس جمهوری
روسیه را بررسی میکند
ëëجف سشــنز ،دادستان کل امریکا :بازداشتگاه بدنام گوانتانامو را مکانی بسیار عالی توصیف کرده و گفت،
منع قانونی نمیبینند که مظنونهای بالقوه جدید تروریستی در این مکان نگهداری شوند

ëëاحتمالجاسوسیسیاازپوتینوالوروف
پــس از افشــاگریهای بیســابقه
ویکیلیکسدربارهجاسوسیهایگسترده
ســازمان ســیا از مردم سراســر جهان ،کاخ
کرملیــن اعــام کــرد ،احتمال جاسوســی
امریکا از مکالمات تلفنی والدیمیر پوتین،
رئیس جمهوری روسیه را بررسی میکند.
ســرگئی الوروف ،وزیــر خارجه روســیه نیز
در واکنش به افشــاگریهای ویکی لیکس
دربــاره ســیا گفــت ،بــرای پیشــگیری از
جاسوسی [امریکا] در مذاکرات مهم تلفن
همراه بــا خود نمیبرد و به نظر میرســد
کــه موفــق شــده در وضعیــت نامطلــوب
قــرار نگیــرد .وزیر خارجه روســیه بــا تأکید
بر این مســأله که اســناد فاش شده توسط
ویکیلیکــس را دیــده و خوانــده اســت،

گفت :با توجه به اینکه مقامهای امریکایی
آن را نشــت اطالعــات میدانند و تکذیب
نمیکنند ،اســناد واقعی اســت و براساس
اطالعات و متون ســندها ،شمار هکرهای
ســیا بــه حــدود پنــج هــزار نفــر میرســد.
دیمیتری پسکوف ،سخنگوی پوتین نیز با
بیان این مطلب که اسناد ارائه شده توسط
ویکــی لیکس قابل توجه هســتند و باید با
دقــت مطالعــه شــوند ،گفــت :مقامهای
امریکایی گفتوگوهای مقامهای روســی
بهعنوان مثال سفیر روسیه در واشنگتن را
شنودمیکنند.
ایندرحالیاستکهخبرگزاریفرانسه
گــزارش داد ،شــون اسپایســر ،ســخنگوی
کاخ سفید بدون اینکه اظهارنظری درباره
صحت اطالعات محرمانه منتشــر شــده

در ویکــی لیکس بکند ،اعــام کرد :رئیس
جمهــوری امریــکا بســیار درگیــر انتشــار
اطالعــات محرمانــهای اســت کــه امنیت
ملی کشــور را تضعیف و تهدید میکند .او
فکــر میکند که فنــاوری مورد اســتفاده در
سازمان سیا منســوخ است و باید مدرنیزه
شــود .هیتــر فریتــز هورنیــاک ،ســخنگوی
ســیا نیز در واکنش به افشاگریهای ویکی
لیکــس لحنــی هشــدارآمیز اتخاذ کــرده و
خطــاب بــه مــردم امریکا گفت :ســیا حق
نــدارد مردم امریکا را کنتــرل کند و تاکنون
چنیــن کاری نکــرده اســت .وظیفــه ســیا
گردآوری اطالعات از خارج برای حفاظت
از امریکا در مقابل تروریستها و کشورهای
متخاصماست.
ســایت ویکــی لیکــس روز سهشــنبه

رئیس جمهور کره جنوبی برکنار شد

دادگاه قانون اساسی علیه «پارک گئون های» به اتهام فساد مالی رأی داد

گــروه جهان« /پــارک گئون هــای» به
امید بخشــش از ســوی مردم ســه بار
پشــت تریبــون رفــت و در پیامهایــی
تلویزیونــی از مــردم عذرخواهی کرد.
امــا در نهایــت بــه سرنوشــت «دیلما
روســف» ،همتــای برزیلــیاش مبتال
شــد .رئیس جمهوری کــره جنوبی که
پیشــتر بــا رأی پارلمان از ســمت خود
معلــق شــده بــود ،صبــح روز جمعه
بــا رأی هشــت قاضــی دادگاه قانــون
اساســی که رســوایی سیاســی در نهاد
ریاســت جمهوری این کشــور را تأیید
کردنــد ،از قــدرت برکنــار و تمامــی
اختیاراتش را واگذار کرد.
به گزارش ایرنا ،با برکناری «پارک
گئونهای» بهعنوان نخســتین رئیس
جمهــوری کره جنوبی که قبل از پایان
خدمتــش برکنــار میشــود ،رئیــس
جمهــوری جدیــد بــر اســاس قانــون
اساســی ظرف  60روز انتخاب خواهد
شــد .بــر این اســاس کره جنوبــی باید
ظرف مدت  2ماه برای انتخاب رئیس
جمهوری جدید ،انتخابات زودهنگام
برگــزار کند و تا آن زمــان نیز «هوانگ

کیــو آهین» کفیــل رئیــس جمهوری،
اداره امــور کشــور را در اختیــار خواهــد
داشت.
«پارک گئون های» به دلیل ارتباط
با «چوی ســون سیل» یکی از دوستان
نزدیک خود که بدون داشتن منصب
رســمی در امــور ریاســت جمهــوری
دخالت کــرده و به مــدارک محرمانه
دســت یافتــه بــود ،از ســوی دادگاه
قانون اساســی محاکمه و در نهایت از
ســمت خود برکنــار شــد .او همچنین
از ســوی دادگاه در مــورد ارتباطــش با
شــرکت سامســونگ و رد و بدل شدن
میلیونهــا دالر در ایــن میــان بــرای
حمایت از این شــرکت و سهلانگاری
و بیتوجهــی بــه موضوع غرق شــدن
کشتی مسافربری کره جنوبی در سال
 2014که در جریان آن  300نفر کشــته
شدند،مجرم شناخته شده است.
ëëاعالم شرایط اضطراری
درکرهجنوبی
بــه دنبــال انتشــار رأی دادگاه
مبنی بر برکناری «پــارک گئون های»
رئیس جمهوری کره جنوبی ،شــرایط

امریکا« :البغدادی» از موصل فرار کرده است

یــک مســئول وزارت دفــاع امریــکا
خبــر داد ،ابوبکر البغــدادی ،رهبر گروه
تروریســتی داعش از موصــل فرار کرده
و فرماندهــی تاکتیکــی عملیــات را
به رهبران محلی واگذار کرده است.
بــه گزارش ایســنا بــه نقل از ســایت
شبکه خبری المنار ،این مسئول وزارت
دفــاع امریــکا که نامــش فاش نشــده ،گفت :البغــدادی پیش از محاصره شــهر
موصل توسط نیروهای ارتش عراق از پایگاه سابق گروه داعش فرار کرده است.
از همین رو فکر نمیکنیم البغدادی ،در حال تدوین تاکتیکی ویژه برای مدیریت
درگیریها در موصل باشــد و به احتمال زیاد پیشــتر دســتورات استراتژیک الزم
را بــه رهبــران میدانی داده اســت .رویترز نیز به نقل از ســازمان اطالعات امریکا
گزارش داد به احتمال زیاد «البغدادی» در بیابان پنهان شده و از وسایل ارتباطی
اســتفاده نمیکند .این در حالی اســت که یک منبع امنیتی عراق مدعی شــده،
منابع امنیتی عراق گزارشهای منتشــر شــده درباره فرار البغدادی ،از موصل را
یدانند.
نادرست م 
گفتنی است ،از مدتها پیش تاکنون خبرهای غیررسمی بسیاری از فرار رهبر
داعش از موصل و یا کشــته شــدن او منتشــر شــده بود .این نخستین بار است که
وزارت خارجه امریکا به طور رسمی این خبر را اعالم میکند.

در درگیریها بین موافقان و مخالفان «های» دو نفر کشته شدند

اضطــراری در این کشــور حاکم شــده
و گزارشهــا از آمــاده بــاش کامــل
نیروهــای ارتــش در سراســر کشــور
حکایــت دارد همچنین پس از صدور
رأی دادگاه قانون اساســی این کشــور،
هواداران و مخالفان رئیس جمهوری
برکنار شده ،در اطراف ساختمان این
دادگاه و میــدان مرکزی شــهر ســئول
تجمــع کردند کــه بر اثــر درگیریهای
پیــش آمده دو نفــر از حامیان «پارک
گئــون» جان خــود را از دســت دادند.
یکــی از کشــته شــدگان مــردی 72

گذشتهنخستینبخشازاسنادوفایلهای
محرمانــه ســیا شــامل بیــش از 8700
برگــه را در مجموعــهای بــا عنــوان «ســال
صفــر» منتشــر کــرد .ایــن اســناد جزئیات
جاسوســی ســایبری ســیا از تلفنهــای
همراه اپــل آیفون ،برنامههای پشــتیبانی
آندروید ،مایکروســافت وینــدوز و نیز هک
تلویزیونهــای سامســونگ فــاش کــرده
است.
تنشها بین واشــنگتن و مســکو بر سر
شنودهای سیا در حالی باال گرفت ه است که
کنگرهامریکابرخالفوعدههایانتخاباتی
ترامپمبنیبربازسازیروابطباروسیه،در
نخســتین اقدام ضدروسی پس از تشکیل
دولــت جدید ،پنتاگــون را از عقــد هرگونه
قرارداد همکاری و معامله تســلیحاتی با
شــرکت تســلیحاتی دولتی «روس آبارون
اکسپورت»منعکرد.ژنرالپلسلوا،معاون
ستاد مشترک ارتش امریکا نیز روسیه را به
اســتقرار یک موشــک کروز با هدف تهدید
ســامانههای امریکا در اروپــا و ائتالف ناتو،
متهم کرد .اما ســخنگوی پوتین این اتهام
را رد کرده است .معاهده منع موشکهای
میانبــرد ،تمــام انواع تســلیحات شــامل
موشکهای کروز زمین به هوا با برد  ۵۰۰تا
 ۵۵۰۰کیلومترراممنوعمیکند.
ëëتعریف و تمجیــد دادســتان کل امریکا از
زندانگوانتانامو
جــف سشــنز ،دادســتان کل امریــکا
در مصاحبــه بــا یــک برنامــه رادیویــی
بازداشــتگاه بدنــام گوانتانامــو را مکانــی
بســیار عالــی توصیف کــرده و گفــت ،منع
قانونــی نمیبینند که مظنونهــای بالقوه
جدید تروریســتی در این مــکان نگهداری
شوند .این نخستین اظهارات سشنز درباره
بازداشتگاهگوانتاناموپسازمنصوبشدن
وی در سمت دادستان کل امریکاست ،وی
در زمــان ســناتوری خود نیز بــر حمایت از
باز نگاه داشتن این بازداشتگاه تأکید کرده
بود .ترامپ نیز وعده داده است ،این مرکز
بازداشتی را باز نگاه دارد اما اوباما در کارزار
انتخاباتی  2008خود به بســته شــدن این
بازداشتگاه وعده داده بود که در تحقق آن
ناکامماند.

دو خط
خبر
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«کرملین» ،کانون رایزنی دیپلماتها
درباره آینده سوریه

گروهجهان/مقامهایدولتنوپایامریکا
ازجملهرکستیلرسون،وزیرخارجه،جف
سشنز ،دادســتان کل و جیمز کلی ،مشاور
امنیتملیروزدوشنبهگذشته( 16اسفند)
در حالی در جمع خبرنگاران حاضر شــده
و از فرمــان مهاجرتی جدید و به اصطالح
«اصالح و تعدیل» شــده دونالــد ترامپ،
رئیــس جمهــوری رونمایــی و حمایــت
کردنــد که مقام های قضایی امریکا خوب
میداننــد ،فرمان مهاجرتی دوم با فرمان
صرف
جنجالی اولیه تفاوت زیادی ندارد و ِ
حذف کردن نام یک کشــور از کشــورهایی
که ســفر شهروندانشــان به امریکا ممنوع
شده یا اجازه ورود دادن به دارندگان گرین
کارت و ویزا ،نمیتواند ایرادهای قانونی بر
این فرمــان را برطرف کنــد .از ایــن رو ،روز
پنجشنبه دادستان ایالت هاوایی به فرمان
مهاجرتــی دوم ترامپ اعتراض کرد .پس
از آن ،مقــام هــای قضایی ایالــت هاوایی،
واشــنگتن ،اورگان ،مینه ســوتا ،نیویورک و
ماساچوست نیز مخالفت خود را با فرمان
مهاجرتی دوم ترامپ اعالم کردند.
بــه گــزارش ســایت روزنامــه امریکایی
نیویــورک تایمز ،در درخواســت دادســتان
ایالــت هاوایــی از قضــات فــدرال آمــده
اســت ،بــا اینکــه عــراق در فرمــان اجرایی
جدید ترامپ حذف شــده اما باز منع ورود
مســلمانان در این فرمان مطرح شده و به
این ترتیب ،خالف قانون است .خبرگزاری
رویترز نیز در گزارشــی در این باره نوشــت،
«دریــک واتســون» ،قاضــی دادگاه ایالــت
هاوایــی اعــام کــرده ،این ایالــت میتواند
شــکوائیه اولیه را که علیه فرمان نخستین
در ماه ژانویه تنظیم شده بود ،با متن جدید
بــه دادگاه ارائــه دهــد .جلســه دادگاه برای
رسیدگی به شکوائیه اول ،روز 15ماه مارس
یعنییکروزماندهبهاجراییشدنفرمان
دوم مهاجرتی ترامپ است .این نخستین
چالشحقوقیعلیهفرماندوممهاجرتی
ترامپ اســت؛ البتــه برخی از کارشناســان
حقوقــی میگوینــد ،بــا توجــه به اینکــه در
فرمان دوم ترامپ ،معافیتهایی در نظر
گرفتــه شــده اســت ،ممکــن اســت دادگاه
بــرای به چالش کشــیدن آن با مشــکالتی

روبه رو شــود .باب فرگوســن ،دادستان کل
ایالت غربی واشنگتن نیز که در مواجهه با
فرمان اول مهاجرتی ترامپ ابتکار عمل را
به دســت گرفته بود ،با تأکید بر اینکه «این
فرمان همچنان عیوب قانونی و مشکالت
جدی قانون اساسی دارد» از جیمز روبارت،
قاضــی فــدرال در ســیاتل خواســته ،حکم
تعلیقــی قبلــی کــه بــه فرمــان  27ژانویــه
(هشتمبهمنماه)رئیسجمهوریامریکا
داده بود را در فرمان جدید ترامپ نیز به کار
ببــرد .با رأی قاضی جیمــز روبارت ،فرمان
مهاجرتی اول ترامپ تنها یــک روز پس از
اجرا ،لغو شد.
تحلیلگــران اطالعاتــی وزارت امنیت
ملــی امریکا ادعــای ترامــپ در خصوص
تهدیــد تروریســتی بــودن شــهروندان
 6کشوری که ورود اتباع شان به امریکا منع
شــده ،ابــراز تردیــد کــرده و صحت چنین
ادعاهایی را زیر سؤال بردهاند.
ایالتهای اورگان ،مینه سوتا ،نیویورک
و ماساچوســت نیز به اقدام قانونی ایالت
واشــنگتن دراین زمینه پیوستهاند و ایالت
ماساچوست روز پنجشنبه اعالم کرد ،پس
از آنکه هفته آینده شــکایت خود را در این
زمینه ارائه کــرد ،به تالشهای پنج ایالت
دیگــر برای لغــو فرمــان مهاجرتی رئیس
جمهوریملحقمیشود.
برخی نهادهای مدنــی و نمایندگان
حــزب دموکرات هم معتقدنــد ،فرمان
مهاجرتــی جدیــد ترامــپ هیــچ فرقــی
با فرمــان اولی نــدارد و مخالــف قوانین
حقــوق بشــری و نقــض دموکراســی
اســت .نشــریه هافینگتن پســت نیــز در
گزارشی نوشته اســت ،فرمان مهاجرتی
ترامــپ فعالیتهــای آکادمیــک هفت
هزار پزشــک تبعه شــش کشور ممنوعه
و کارهــای علمی و پژوهشــی بســیاری از
پژوهشــگران برجسته ایرانی را در امریکا
مختــل خواهــد کــرد .دســتور مهاجرتی
جدیــد ترامــپ که اتبــاع ایران ،ســودان،
سومالی ،لیبی ،یمن و ســوریه را برای 90
روز از ورود به خاک امریکا منع میکند ،از
روز  16ماه مارس به مورد اجرا درخواهد
آمد.
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پیدا و پنهان سیاست ترامپ
در سوریه
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ســاله بــود که بر اثــر خونریزی شــدید
از ناحیــه ســر جــان باختــه اســت.
پلیــس کــره جنوبــی نیــز اعــام کرده
کــه بر اثــر درگیریهای پراکنــده امروز
میــان موافقــان و مخالفــان 10 ،نفــر
نیز مجروح شــدهاند کــه بالفاصله به
بیمارســتانها و مراکز درمانی منتقل
شــدهاند .ایــن تظاهــرات در حالــی
انجام شــد که در چندیــن هفته اخیر،
نهــای
نهــا کــرهای در خیابا 
میلیو 
پایتخــت و شــهرهای مختلــف بارهــا
دســت به تظاهرات بــزرگ اعتراضی

توصیه ژنرال امریکایی برای افزایش نیرو در افغانستان

ژنــرال جوزف ووتل ،رئیس فرماندهی مرکزی ارتش امریکا بر ضرورت
افزایــش نظامیــان امریکایی در افغانســتان برای جنگ بــا طالبان و دیگر
شــبه نظامیان تأکید کرد و همزمان نســبت به وقوع جنگ هستهای میان
پاکستان و هند هشدار داد.
بــه گزارش ایســنا به نقــل از خبرگزاری فرانســه« ،ووتل» کــه در کمیته
نیروهای مسلح مجلس سنای امریکا سخن میگفت ،اعالم کرد :در حال
کار روی راهبــردی جدیــد بــا هدف شکســت آنچــه که وی «بنبســت» در
مقابله با طالبان در افغانستان خواند ،است.
وی گفــت :بــا افزایش نیروهای امریکا در افغانســتان ،در راهبرد کنونی
هم باید بازنگری شــود .راهبردی که اغلب ســربازان امریکایی را در نقش
مستشاری نگه میدارد.
ایــن ســخنان در راســتای اظهــارات ژنــرال جــان نیکلســون ،فرمانــده
نیروهای امریکایی و ناتو در افغانســتان اســت که پیشــتر به همین کمیته
گفته بود احتماالً به «چند هزار نیروی بیشتر» برای مشارکت در مأموریت
آموزش نیروهای افغانستان نیاز دارد.
ژنــرال «ووتل» این احتمال را هم رد نکرد که برای مبارزه با «داعش»،
نیروهای امریکایی بیشــتری به عراق و ســوریه اعزام شــوند .وی همچنین
نســبت بــه وقوع درگیری میان پاکســتان و هنــد و تبدیل شــدن آن به یک
جنگ هستهای هشدار داد.

زده و خواســتار برکنــاری رئیــس
جمهــوری و رأی ســریع دادگاه قانون
اساسی شده بودند.
حــزب حاکــم ایــن کشــور «ســائه
نــوری» صبــح روز جمعــه بــا انتشــار
بیانیهای از رســوایی پیش آمده اعالم
برائــت کــرده و از مــردم عذرخواهــی
کــرد .ایــن حــزب بــا بیــان اینکــه این
نخستین بار است که دادگاهی در این
کشور درباره برکناری رئیس جمهوری
چنین تصمیمی میگیرد ،یادآور شد:
الزم اســت کــه ثبــات و وحدت کشــور
حفظ شــود و ضمن آنکه همه باید به
این رأی احترام بگذارند ،تالش شــود
کشــور از این وضعیت ســربلند بیرون
بیاید.
به دنبال صــدور رأی دادگاه قانون
اساســی کــره جنوبــی« ،مــارک تونر»
ســخنگوی موقت وزارت امور خارجه
امریــکا نیــز نســبت بــه ایــن مســأله
واکنــش نشــان داده و اعــام کــرد کــه
باوجود برکناری خانــم «پارک» ،کاخ
ســفید روابــط خــود را بــا کــره جنوبی
حفظ خواهد کرد.

 والدیمیر پوتین ،در چارچوب برنامههای
تقویت مبــارزه با جرایم و تبهــکاری بویژه
تخلفــات مالــی 10 ،ژنــرال وزارت کشــور،
کمیته بازپرسی دادستانی و سازمان اجرای
احکام قضایی را از مقام خود برکنار کرد.
 نشست سران کشــورهای عضو اتحادیه
اروپــا بــرای نخســتین بــار بــدون حضــور
نخســتوزیر انگلیس در بروکسل تشکیل
شــد .در این نشســت دونالد تاســک ،برای
دومینبــار بهعنــوان رئیــس شــورای اروپا
انتخابشد.
 نیروی دریایی ژاپن و امریکا یک رزمایش
مشترک در دریای چین شرقی را همزمان
بــا تشــدید تنشهــا در منطقــه بــه دلیــل
آزمایشهای موشــکی کــره شــمالی آغاز
کردند.
 نظامیان اشــغالگر رژیم صهیونیســتی
بامداد دیروز مناطقی از باریکه غزه را گلوله
باران کردند .این حمله تلفات جانی در پی
نداشت.
 «جــوزف عــون» فرمانــده جدیــد ارتش
لبنانکه درپایانهفتهگذشته انتخاب شد،
گفت در دوران مســئولیتش تالش خواهد
کرد روند تقویت ارتش لبنان را تکمیل کند.

اعتراف امریکا به کشتن  12غیرنظامی یمنی

فرماندهــی نیروهای مرکزی ارتــش امریکا اعتراف کــرد ،در حمله ماه
ژانویه امریکاعلیه تشکیالت القاعده در یمن ،چهار تا  12غیر نظامی کشته
شدند.
به گزارش ایســنا به نقل از روســیا الیوم ،جوزف ووتــل ،رئیس فرماندهی
نیروهــای مرکــزی ارتــش امریکا ضمــن اعالم ایــن خبر ،قصور خــود در این
عملیات را که به کشــته شــدن یــک ســرباز امریکایی نیز انجامیــد ،پذیرفت
و افــزود :پنتاگــون بررســی کاملــی انجام داده اســت ،اما این بررســی نشــان
نمیدهــد ،تصمیم نادرســت یا برآورد اشــتباه یــا بیکفایتی صــورت گرفته
باشــد؛ بنابرایــن نیــازی بــه تحقیقات بیشــتر دربــاره این عملیات نیســت و
جزئیات مشخص است.
خبر دیگر اینکه یگان موشکی ارتش یمن روز پنجشنبه یک فروند موشک
نــوع « »140بــه تجمع مــزدوران تحت رهبری عربســتان در شــهر «الغیل»
عربســتان شــلیک کرد که بر اثر آن  8مزدور سعودی کشته و پنج نفر زخمی
شــدند .همچنیــن در اقدام دیگــری ارتش یمن مرکــز فرماندهی «الحاجر»
نظامیــان ســعودی را در اســتان «عســیر» منهــدم کــرد و مواضــع نیروهای
سعودی را در «جیزان» هدف گرفت.
درهمین حال خبرها حاکیاســت ســازمان عفو بینالملــل در بیانیهای،
ائتالف متجاوز عربستان را به استفاده از بمبهای برزیلی خوشهای ممنوعه
برای سومین بار در  16ماه گذشته علیه یمن متهم کرد.

