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زندانهای مخفی فیلیپین
نما

کمیتهحقوقبشرسازمانمللاززندانهایمخفیپلیس
فیلیپیــن پــرده برداشــت .در این زندانها متهمــان مواد
مخدربدونتفهیماتهامنگهداریمیشوند.
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سوخت؛ موتور دیپلماسی جهان

خاورمیانه

اردن :اسرائیل عقبنشینی کند
امنیتشتضمینمیشود

دیــروز درحالــی کــه قرار بــود محمــود عبــاس ،رئیس
تشــکیالت خودگــردان فلســطین وارد امــان شــده و با
پادشــاه اردن دیــدار کند ،وزیر خارجه این کشــور اعالم
کرد ،اگر رژیم صهیونیستی از اراضی فلسطین عقب نشینی کند ،کشورهای عربی
ضمانتهایی برای حمایت از امنیت اسرائیل ارائه خواهند داد.
بــه گزارش ایســنا به نقل از الیوم الســابع« ،ایمن صفــدی» وزیر خارجــه اردن در
کنفرانسخبریمشترکبا«احمدابوالغیط»،دبیرکلاتحادیهعربازجدیدترین
توافق اعراب درباره تلآویو پرده برداشت و خبر داد ،در نشست سران عرب ،طرح
صلــح عربی به تصویب رســید .وی این طرح را بهتریــن و جامعترین طرح برای
تحقق آشــتی تاریخی و صلح فراگیر بر اســاس «عقبنشینی اســرائیل از اراضی
اشغال شده در فلسطین ،سوریه و لبنان» توصیف کرد و مدعی شد برمبنای این
طرح تمامی مسائل و در رأس آنها مسأله آوارگان حل و فصل میشود .در مقابل
اعراب نیز به تلآویو تضمین خواهند داد که امنیت این رژیم را تأمین کنند .این در
حالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به سیاستهای سرکوبگرانه خود ادامه
میدهد .در همین ارتباط گزارشها حاکی است ،این رژیم ،با نصب سیم خاردار
بــه ارتفاع چهــار متر در روســتای الولجه در جنــوب کرانه باختری ،ســاخت دیوار
حائل و تعرض به اراضی شهروندان فلسطینی را از سر گرفته است .فلسطینیان
معتقدند این اقدام نوعی تالش برای از بین بردن زندگی فلسطینیان ساکن این
منطقه و ضمیمه کردن کرانه باختری به اسرائیل است.

اروپا

سران اتحادیه اروپا طی  ۱۵دقیقه
راهنمای «برگزیت» را تصویب کردند

رهبــران  27کشــور عضــو اتحادیــه اروپا در نشســت
بروکســل در نخســتین گام مهــم بــرای تبییــن
راهبردشــان در قبــال خــروج بریتانیــا از ایــن اتحادیــه موســوم بــه برگزیت و
مذاکرات آتیشــان بــا لندن در این ارتباط ،بدون حضور بریتانیا ،در بروکســل
گردهم آمده و ظرف  15دقیقه با آن موافقت کردند که حاکی از توافق آنها بر
سر چگونگی خروج قطعی انگلیس از این اتحادیه است.
به گزارش ایرنا ،بر اساس راهنمای مذاکره بر سر «برگزیت» ،مذاکرات اتحادیه
اروپــا بــا بریتانیــا در دو مرحلــه انجام میشــود .در مرحله نخســت ،چگونگی
خــروج بریتانیا مورد بررســی قرار میگیرد و ســپس بر ســر روابــط دو طرف در
آینده مذاکره خواهد شد .دو چالش بزرگ برگزیت نیز حل مشکالت مادی از
جانب دو طرف و وضعیت شهروندان بریتانیایی در اتحادیه اروپا و شهروندان
اتحادیــه در بریتانیا اســت .این چیزی اســت کــه دیروز دونالد توســک ،رئیس
شــورای اروپا به آن اشــاره کرد و خواستار «پاســخ جدی» انگلیس در مورد این
مســأله شــد .در پی این نشســت که بدون حضور انگلیس برگزار شد ،ترزا می،
نخستوزیر انگلیس آنچه که مطالبات «تندروانه» بروکسل خواند را رد کرد.

تظاهرات مردم و خشم رسانههادر صدمین روز دولت ترامپ

واشنگتنپست:طبقنظرسنجیها،ترامپنامحبوبترینرئیسجمهوریتاریخامریکاست
گروه جهــان /در ایالــت پنســیلوانیا،
فرســنگها دور از واشنگتن ،خبرنگاران،
نقدها ،تظاهراتها علیه سیاســتهای
محیط زیستیاش و ...در میان فریادهای
پرشــور هوادارانــش ،صد روز حضــور در
کاخ سفید را جشــن گرفت تا بار دیگر به
همــه امریکاییها و جهانیــان ثابت کند
کــه او دونالــد ترامپ ،رئیــس جمهوری
«نامتعارف» تاریخ امریکا است .رئیس
جمهوری که برخالف ســنت دیرینه هم
مســلکان ســابق خــود در مراســم شــام
خبرنگاران در کاخ سفید شرکت نمیکند
و ســخنرانی جشــن صد روزگــیاش را با
شدیدترین حمالت لفظی به رسانههای
امریکا آغاز میکند .پیش از ترامپ ،تنها
رونالد ریگان ،چهلمین رئیس جمهوری
امریکا در مراسم شام خبرنگاران در کاخ
ســفید شــرکت نکرده بود که البته دلیل
خوبی برای این غیبت داشــت ،زیرا ترور
شده بود.
ترامپ در ســخنرانی عصر شنبه (به
وقت امریکا) خــود در جمع هوادارانش
در پنســیلوانیا کــه بــار دیگــر خاطــره
فراخوانهــای انتخاباتــی پرحــرارت او
را بــرای مردم امریــکا زنده کــرد ،گفت:
«مراسم شام امشــب آنها [خبرنگاران]
خیلی حوصله سر بر خواهد شد ...من از
اینکه فرســنگها از واشنگتن و منجالب
آن دورم بسیار خوشحالم»...
بــه گزارش نشــریه هیــل ،وی با بیان
ایــن مطلــب کــه رســانهها در پوشــش
دادن اخبــار  100روز نخســت ریاســت
جمهــوریاش مســتحق گرفتــن یــک
«نمره مردودی خیلی بزرگ» هســتند،
گفــت :قبــل از اینکــه دربــاره  100روز
نخســت ریاست جمهوری من که بسیار
هیجانانگیــز و ســازنده بــوده اســت،
صحبــت کنیــم ،اجــازه دهیــد عملکرد
رســانهها را ارزیابــی کنیــم .رئیــس
جمهــوری امریــکا از نظرســنجیهایی
کــه احتمــال پیــروزی دموکراتهــا در
انتخابات نوامبر  2016حکایت داشــتند

نیز انتقاد کرد و گفت :اگر وظیفه رسانهها
صادق بــودن و بیان حقایق اســت ،من
فکــر میکنم که رســانهها مســتحق یک
نمره مردودی بزرگ هستند.
ëëترامپمعترضانرا
«بازیگرانهالیوود» نامید
ترامــپ در بخش دیگری از ســخنان
خــود بــه تظاهراتهــای روز شــنبه در
بســیاری از شــهرهای امریــکا از جملــه
واشــنگتن علیــه سیاســتهای محیــط
زیســتی کاخ ســفید اشــاره کــرد و گفت:
«امــروز در واشــنگتن جمــع بزرگــی از
«بازیگــران هالیــوودی» گردهــم آمــده
بودند اما من خوشــحالم کــه اینجا و در
میان آدمهای بهتری هستم».
در جمع معترضان به سیاستهای
زیســت محیطــی ترامــپ چهرههــای
شناخته شدهای نظیر «ال گور» ،معاون
ســابق رئیس جمهــوری و لئونــاردو دی
کاپریــو ،بازیگــر سرشــناس هالیــوود نیز
دیــده میشــدند .ترتیبدهنــدگان این
ت کــه در واشــنگتن مقابل کاخ
تظاهــرا 
ســفید برگزار شــد و حــدود  15هــزار نفر
در آن شرکت داشتند ،به عمد صدمین
روز ریاســت جمهوری ترامپ را انتخاب
کــرده بودنــد؛ زیــرا ترامــپ در دوران
رقابتهــای انتخاباتــی از ایــن  ۱۰۰روز
بهعنــوان دورهای بســیار مهم یــاد کرده
بــود .ترامــپ موضوع گرمایــش زمین و
تغییــرات آب و هوایــی را «ســاختگی»
میدانــد و وعــده داده امریکا را از پیمان
پاریس که در آن امریکا و چین پذیرفتند
در کاهــش گازهای گلخانهای بکوشــند،
خارج کند.
ëëابرازخرسندیآقایرئیسجمهوری
از عملکرد صد روزه اش
با وجود ایــن تظاهراتها ،ترامپ در
پنســیلوانیا با ابراز خرسندی از عملکرد
 100روزهاش خطــاب به هــواداران خود
گفــت ،در  ۱۰۰روز گذشــته بــه تمامــی
وعدههایــش وفــادار مانــده و دولــت او
«موفقترین» بوده اســت امــا نبردهای

 4هزار نظامی ترکیه اخراج شدند

گــروه جهــان /دولــت ترکیــه کــه از
کودتــای ایــن کشــور تاکنــون بارهــا بــا
بهانههای مختلف مخالفان و وابستگان
به جنبــش فتــحاهلل گولن را دســتگیر و
بیکار کرد ه اســت ،این بار نیز در پوشش
قوانیــن فوقالعــاده در ایــن کشــور ،بــا
تصویب دو مصوبه جدید زمینه اخراج
ســه هزار و  974نظامی و آکادمیسین را
فراهم کرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،در چارچــوب
قوانیــن وضعیت فوقالعــاده در ترکیه
دومصوبه تصویب شــد که بر اساس آن
 14انجمــن تعطیــل و  5انجمن که قبالً

تعطیل شده بود مجدداً بازگشایی شد.
همچنین در راســتای مصوبه یاد شــده
 18بنیــاد و  13مرکز بهداشــتی تعطیل،
بورســیه  59دانشــجو کــه در خــارج از
بورســیه دولتی اســتفاده میکنند ،قطع
و همچنیــن بازگشــت مجــدد  731نفر
از کارمنــدان اخراجــی به کارهــای خود
فراهم شد.
ترکیــه پــس از کودتــای ناموفــق در
چهار دوره متوالی سه ماهه که همچنان
نیــز ادامــه دارد ،حالــت فوقالعــاده
در کشــور اعــام کــرده و بــا اســتفاده از
اختیارات قانونی متأثر از آن ،به تصفیه
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درســت اســت كــه دربــاره لــزوم حفــظ امنيــت جهانــي
فراسو
بحثهــاي زيادي صــورت گرفتــه و تروريســتها و هكرها
خطرســازان بــزرگ زمانــه فعلــي بــه شــمار آمدهانــد امــا
ديويد ووگنار
حقيقــت امر اين اســت كه «ســوخت» و «انرژي» ســهمي
مترجم :وصال روحانی
عظيمتر در تدوين سياســتهاي جهاني دارند .اين همان
چيــزي اســت كه ديــروز آنگال مــركل صدراعظــم آلمان را
بهعربستان سعودي كشاند.
بخش عمدهاي از اروپا شامل آلمان قسمت اعظم گاز طبيعي خود را از روسيه
دريافــت ميكند و حمالت بيرحمانه داعش ســبب شــده قيمت اينگونه مواد
بــاال برود زيرا مردم ميترســند هدف حمالت بعدي داعــش پايگاههاي بزرگ
سوخت جهاني باشد .استيو كول در كتاب «جنگهاي صوري» كه مقدمهاي بر
تعرضهاي هولناك  11سپتامبر به شمار ميآيد و جايزه معتبر پوليتزر را برده،
آورده اســت« :رويكرد هرچه بيشــتر كارشناسان امريكايي به ســوخت و انرژي از
سال  1995پايهگذاري شد زيرا دريافته بودند چيزي كه سياستگذاريهاي جهان
را از ايــن پــس تدويــن ميكنــد اين مواد هســتند و هر كس كه اين مواد را بيشــتر
در اختيار داشــته باشــد ،ميتواند در ترســيم خط مشــيهاي سياســي روز سهم
فزونتري داشته باشد».
شــايد جاده ابريشــم مربوط به صدها سال پيش باشد و حمل و نقل انبانهايي
غير قابل شــمارش از ثروتهاي طبيعي در مسير اين جاده ،امري بسيار كهن و
سنتي مرده به حساب آيد اما نسخه بهروز شده آن نه با قاطرها و شترها بلكه با
محمولههاي كنســانتره شده و درون سريعترين جتها صورت ميگيرد .به هر
صورت برآوردها نشان میدهد بين  5تا  6تريليون دالر هر ساله صرف تأمين و
توزيع شكلهاي مختلف سوخت و انرژي در سطح دنيا و بين  211كشور ميشود
كه سازمان ملل بهرسميت شناخته است.
صرفنظر از نقش وســيع و به اثبات رسيده شاهزادههاي سعودي در حمايت از
مجريان حمله  11سپتامبر و حضور  15تبعه عربستان در ميان  19فرد حاضر در
آن تهاجم (كه نه فقط پايههاي سياست بلكه نقشههاي راه اقتصادي جهان را
هم ويران كرد) مدتي اســت كه فاكتورهاي اقتصادي ديگر يا سياســت بازاني از
همان دســت با استفاده از فاكتورهاي ســوخت و انرژي و محصوالت متنوع آن
در حال تحميل خواستههاي سياسي خود به جهانيان و حتي به «قدرت»هاي
بزرگ سياســي هستند .يكي از آنها «شاهزاده بندر» از عربستان سعودي است
كــه كارخانه بزرگ توليد ســوخت و انــرژياش ابتدا او را به جــورج دبليوبوش،
رئيــس جمهــوري ســابق امريكا بســيار نزديك كرد و ســپس داعش را مســلح
ساخت تا به جان سوريه بيفتد .مجموعه اين مسائل و گرم شدن خطرناك كره
زميــن ،مردم عادي را نيز بيش از پيش به اين باور رســانده اســت كــه از اين به
بعد بايد در درجه اول به مواد ســوختي بينديشــند و مالحظات مرتبط با آن را
در ترسيم چگونگي زندگيشان مؤثرتر از سياست و سياست سازان بدانند .اين
دنيايي است كه حتي حركات و حرفهاي ظاهراًديوانه وار دونالد ترامپ تاجر
رئيس جمهوري شــده امريكا هم به ما يادآور ميشــود كه بهجاي حركت روي
چرخهاي سياست بر ستونهاي انرژي و سوخت و بخصوص گاز و نفت و انواع
محصوالت كربني و در نگاهي كليتر به پديده «اقتصاد و پول» متكي است.

جهـــــان

iran-newspaper

مهمترین وعدههای انتخاباتی برزمین مانده ترامپ

برش

ëëممنوعیتسفراتباعمسلمانبهامریکا(همنسخهاولیهوهمنسخهثانویهاینفرمانتوسطدوقاضیدادگاههای
فدرالبهحالتتعلیقدرآمد)
ëëساختدیوارمرزی(بهدلیلتخصیصنیافتنبودجهفعالًکنارگذاشتهشدهاست)
ëëلغووجایگزینیطرحدرمانیاوباماکر(بهدلیلنبودجایگزینمناسببرایآناجرایینشد)
 ëëوعده خالصی از شــر وال اســتریت (هنوز محقق نشــده اســت و به خاطر حضور برخی از اعضای مهم کابینه
ترامپدروالاستریتپیشبینیمیشوداینوعدههرگزمحققنشود)
 ëëخروجازپیمانتجاریحوزهاقیانوسآرام(کنگرههنوزتصویبنکردهاست)

اصلــی هنــوز در راه اســت .او بــار دیگــر
ی خــود را تکــرار
شــعارهای انتخاباتــ 
کــرد و وعــده داد ،اشــتغال ایجــاد کنــد،
مهاجــران غیرقانونــی را بیــرون کنــد ،از
ورود اسالمگرایان افراطی جلوگیری کند
و دیــوار حائل میان کشــورش و مکزیک
بســازد (وعدهای که هفتــه پیش به طور
موقــت مجبــور بــه عقــب نشــینی از آن
شــد ).به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک،
مایــک پنــس ،معــاون ترامــپ نیــز در
مراســم جشــن  100روزگــی دولــت در
پنســیلوانیا ،اقدامات ترامپ در سوریه و
افغانستان را احیاکننده قدرت امریکا در

همــه ارکان حکومتــی و دولتــی متهــم
بــه مشــارکت در کودتــا پرداختهاســت.
بــر اســاس آمارهایــی کــه دولــت ترکیه
منتشر کرد ه است ،پلیس ترکیه در 9ماه
گذشــته ،یعنــی از زمــان کودتا تــا هفته
پیــش  47هــزار نفــر از مخالفــان دولت
را بازداشــت کــرد ه اســت کــه  10هــزار و
 700نفر از آنان افســر پلیــس و  7هزار و
400نفر از پرســنل ارتش ترکیه بودهاند.
در ایــن مدت همچنین  120هــزار نفر از
مشاغل خود اخراج شدهاند 2 .روز پیش
نیز ۱۶۲۸ ،مظنون طی عملیات گسترده
نیروهــای امنیتی در سراســر این کشــور

جهان دانست .با وجود این ،در اظهارات
روز شنبه ترامپ نشانههایی از چرخش
و تعدیــل در مواضــع مشــهود بــود زیرا
او کــه در رقابتهــای انتخاباتی مواضع
تنــدی در قبــال چین داشــت ،به کمک
چیــن برای مهار کر ه شــمالی اشــاره و از
پکن به نیکی یاد کرد و همچنین به جای
ســخن گفتــن از خــروج کامــل از پیمان
تجــارت آزاد امریــکای شــمالی (نفتــا)
گفــت ،با رهبران مکزیــک و کانادا (با در
نظر گرفتن منافع امریکا) بر سر اصالح
این پیمان مذاکــره میکند .او همچنین
خبــر داده که از دوترته ،رئیسجمهوری

دستگیر شدند .در شرایطی که گروههای
ناظــر بــر آزادی بیــان در ترکیــه ،مدتها
اســت دولت «رجب طیــب اردوغان»،
رئیس جمهــوری این کشــور را به فیلتر
کردن شبکههای اجتماعی مانند توئیتر
و فیسبــوک متهــم میکننــد و دولــت
نیــز مکرر آن را تکذیب کرده ،روز شــنبه
در اقدامی تازه راه دسترســی کاربران به
دائــره المعــارف آنالیــن «ویکــی پدیا»
برای مردم ترکیه بسته شد .گروه نظارت
براینترنت ترکیه اعالم کرد ه اســت ،این
ممنوعیــت ،موقتی اســت و باید ظرف
چند روز آینده با بررســی کامل دادگاه و

هشدار کره شمالی به اسرائیل :به هیچکس رحم نمیکنیم

گــروه جهــان /کــره شــمالی ،در پــی
اظهارات یــک وزیر رژیم صهیونیســتی،
تلآویــو را تهدیــدی بــرای صلــح جهان
دانســت کــه باوجــود در اختیــار داشــتن
تســلیحات هســتهای متعــدد و نادیــده
گرفتن این ویژگی در مجامع بینالمللی،
تــاش دارد افکار عمومی دنیا را نســبت
بــه سیاســتهای اشــغالگرانه خــود در
منطقه خاورمیانه منحرف سازد.
بــه گــزارش ایســنا ،اعــام موضــع
پیونــگ یانگ علیــه رژیم صهیونیســتی
پــس از آن صــورت گرفت کــه «آویگدور
لیبرمــن» ،وزیــر جنــگ اســرائیل اخیــراً
سیاســت رهبر کــره شــمالی را در جهت

ضربــه زدن بــه امنیــت کل منطقــه و
ثبات جهانی خوانــده و گفته بود ،او رهبر
تندروی جامعهای بنیادگراســت .وزارت
خارجه کره شــمالی با انتشار بیانیهای در
واکنــش به این اظهــارات تأکید کــرد :هر
کــس عــزت رهبــری «کیم جونــگ اون»
را خدشــه دار کنــد بــه او رحــم نخواهیم
کرد .اســرائیل باید قبــل از اینکه بخواهد
کلمهای درباره رهبــر ما بگوید ،فکر کند.
در این بیانیه شــدیداللحن ضمن انتقاد
شــدید از رژیــم صهیونیســتی بــه علــت
دراختیار داشــتن ســاحهایی هستهای و
اشغال اراضی فلســطینی تأکید شده که
اسرائیل تنها رژیم در خاورمیانه است که

به طور غیرقانونی و زیر نظر امریکا سالح
هستهای دارد ،اما به خود جرأت میدهد
که از برنامه هستهای پیونگ یانگ انتقاد
کنــد .این بیانیه در حالی منتشــر شــد که
رســانههای کــره شــمالی اعــام کردنــد
وزیــران اســرائیلی از لیبرمــن بــه خاطــر
حرفهایش علیه رهبر کره شمالی انتقاد
کــرده و وی را مســئول به خطــر انداختن
امنیــت اســرائیل دانســتهاند .در همیــن
حال «دونالد ترامــپ» رئیس جمهوری
امریکا در مصاحبهای تلویزیونی با شبکه
سی بیاس ،درباره احتمال اقدام نظامی
علیه کره شــمالی گفت بایــد ببینیم چه
پیــش میآیــد .هــر چند کــه گزینه فشــار

برگزاری تظاهرات ضددولتی در چند شهر روسیه

شــماری از مخالفــان دولت روســیه در مســکو و چند شــهر دیگر تظاهرات برگــزار کرده
و بــه سیاســتهای کرملیــن اعتــراض کردنــد .معترضــان همچنین مخالــف نامزدی
احتمالی والدیمیر پوتین در انتخابات ریاســتجمهوری سال  ۲۰۱۸هستند .به گزارش
ایسنا ،معترضان نامههایی را با محتوای شرکت نکردن «پوتین» در انتخابات ،به دفتر
ریاســتجمهوری تحویل دادهاند .در این اعتراضات دســتکم  30نفر در ســنپترزبورگ و بیش از  ۱۶نفر در کمروف در جنوب
روسیه بازداشت شدند .بانی اصلی این تظاهرات که بدون مجوز قانونی برگزار شده ،جنبش سیاسی «روسیه باز» بود.

سفر دو روزه مرکل به روسیه ،عربستان و امارات
آنــگال مرکل ،صدراعظم آلمان در آســتانه نشســت گــروه  ،۲۰دیروز یکشــنبه با اهداف
اقتصادی همراه با هیأتی اقتصادی وارد جده عربستان شد و با مقامات این کشور دیدار
و گفتوگو کرد .بنابر گزارشها طرحهای مجهزســازی عربســتان به سالح در این دیدار
بررســی نشدند .به گزارش ایســنا ،هدف صدراعظم آلمان از این سفر یک روزه ،فراهم
کردن مقدمات برگزاری کنفرانس ســران گروه  20در شــهر هامبورگ آلمان در ماه ژوئیه آتی اســت .عربستان یکی از کشورهای
عضو گروه  ۲۰است .پس از سفر به عربستان مرکل به امارات و روسیه میرود .او امروز در سوچی با پوتین دیدار خواهد داشت.

دیپلماتیــک و نظامــی هــر دو مؤثرنــد.
«جان کلی» ،وزیر امنیت ملی امریکا نیز
در مصاحبهای با شبکه خبری سی.ان.ان
درباره آزمایش موشکی اخیر کره شمالی
گفــت :دولــت پیونــگ یانــگ تعــدادی
دانشــمند مناســب و ماهر بــرای این کار
دارد اما ما افراد بیشتری در اختیار داریم.
در همیــن حــال «پاپ فرانســیس» رهبر
کاتولیکهای جهان هم هنگام بازگشت
از مصــر در جمــع خبرنــگاران بــا اعــام
آمادگی برای میانجیگری میان واشنگتن
و پیونگیانــگ گفــت :کشــور بیطرفــی
مانند نروژ آماده است میان این دو کشور
میانجیگری کند تا وضعیتی را که ممکن

جنجالی فیلیپین دعوت کرده تا بزودی
به امریکا سفر کند.
ابراز خرسندی آقای رئیس جمهوری
و معاونش از عملکرد صــد روزه دولت
در حالــی بــود که بســیاری از ناظــران بر
عملکــرد کاخ ســفید بــا او هــم عقیــده
نیستند و شکست ترامپ برای جایگزین
کــردن طــرح بیمــه همگانــی بــاراک
اوبامــا (اوباماکــر)؛ متوقف کــردن حکم
حکومتی او (از سوی دادگاه فدرال) برای
جلوگیری از ورود شــهروندان چند کشور
مســلمان؛ عقب نشــینی و پــس گرفتن
بودجه درخواستی او برای ساخت دیوار

حکم قضایی تأیید شود .اما رسانههای
دولتــی ترکیه نوشــتند ایــن تصمیم به
دلیل ناموفق بودن ویکیپدیا در حذف
محتوای مشوق تروریسم و حاوی اتهام
همــکاری ترکیه با گروههای تروریســتی
گرفته شدهاست.
«جیمی ویلــز» ،بنیانگذار ویکیپدیا
در واکنــش بــه ایــن اقــدام ،در صفحــه
توئیتــر خــود نوشــت دسترســی بــه
اطالعات از حقوق اساســی بشــر اســت
و خطــاب بــه مــردم ترکیه گفــت که در
جــدال بــرای دســتیابی بــه ایــن حــق،
همواره در کنار شما خواهم بود.

است به جنگ هســتهای منجر شود آرام
کند.
ëëعقبنشینیامریکادرهزینه«تاد»
«ژنــرال مک مســتر» ،مشــاور امنیت
ملــی کاخ ســفید در تمــاس تلفنــی بــا
«کیــم کوان جیــن» ،مشــاور امنیت ملی
کــر ه جنوبی اعالم کرد ،واشــنگتن هزینه
اســتقرار سیستم موشــکی دفاعی «تاد»
بــرای مقابله با هرگونــه حمله احتمالی
کره شــمالی را پرداخت خواهد کرد .این
در حالی اســت که پیشــتر ترامپ ،اعالم
کــرده بود که ســئول هزینه این سیســتم
موشــکی را که بالغ بر حدود یک میلیارد
دالر میشود باید پرداخت کند.

مکزیک در کنگــره ،اخراج مایکل فلین،
مشاور امنیت ملی ترامپ در کمتر از یک
ماه از آغاز به کار و توقف حکم تأدیبی او
برای محــدود کردن بودجههــای فدرال
شــهرهایی کــه از فرمــان مهاجرتــی او
ســرباز زدهاند را از موارد منفی عملکرد
او در  100روز برمیشــمارند .ترامــپ در
 100روز نخست ریاست جمهوری خود،
مجموعــهای از فرمانهــای اجرایــی را
امضا کرده اما هیچ یک نتوانسته به یک
الیحه قانونی منتهی شود.
ëëترامپ؛نامحبوبترینرئیسجمهوری
تاریخامریکا
روزنامه واشنگتن پســت در گزارشی
درباره  100روزگی دولت ترامپ نوشت:
«نظرســنجیها نشــان میدهــد ترامپ
نامحبوبترین رئیــس جمهوری دوران
معاصر امریکا در  100روز نخســت کاری
اســت ،البته مردمــی که بــه ترامپ رأی
دادهاند همچنان بر عقیدهشان محکم
و اســتوار ایستادهاند ،اما تعداد این افراد
از روزی کــه ترامــپ مراســم تحلیــف به
جــای آورد تا به امروز رو به فزونی نرفته
است».
«بلومبــرگ» نیــز تغییــر مواضــع
ترامپ را دستمایه مقاله خود قرار داد و
نوشت :آیا به یاد دارید برخی از تعدیل
نشــدن مواضع ترامپ حرف میزدند؟
به نظر میرسد مواضع ترامپ در مورد
ایران تعدیل شده است .رکس تیلرسون
وزیــر خارجــه ترامــپ ،تعهــد ایــران به
توافــق هســتهای را تأییــد کرد .امــروز ما
کیلومترهــا از لفاظیهــای تبلیغاتــی
ترامــپ در دوران تبلیغــات انتخاباتــی
کــه از پاره کــردن برجــام و اینکــه توافق
هســتهای بدتریــن توافــق تاریــخ اســت
فاصلــه گرفتهایــم .روزنامــه نیویــورک
تایمز نیز با انتخاب تیتر «ترامپ رئیس
جمهوری را تغییر داد و رئیس جمهوری
ترامپ را» به تعدیل مواضع انتخاباتی
ترامپ در  100روز نخست حضورش در
کاخ سفید پرداخت.

دوخط
خبر
 همزمــان بــا ســالروز کشــته شــدن
دختــر  20ســاله ژاپنی به دســت یک
تفنگدار امریکایی ،صدها نفر از مردم
ژاپــن بــه خیابانهای توکیــو آمدند و
خواســتار جابهجایی پایــگاه امریکا از
اوکیناوا شــدند .تظاهرات جداگانهای
هم در استان اوکیناوا برگزار شد.
 رســانههای عراقــی اعــام کردهاند
که یک نظامــی امریکایی در نزدیکی
شــهر موصل در برخــورد با یک مین
کشته شد.
 دیدهبان حقوق بشــر سوریه اعالم
کرد گروه تروریستی داعش تاکنون که
سی و چهار ماه از اعالم خالفت خود
خواندهاش میگذرد 4694 ،نفر را در
سوریه اعدام کرده است.
 «بــاراک اوبامــا» رئیــس جمهوری
ســابق امریکا ،به خاطر دریافت ۴۰۰
هــزار دالر بــرای یک ســخنرانی مورد
انتقاد قــرار گرفت .مبلغی که برابر با
دستمزد ســاالنه وی بهعنوان رئیس
جمهوری است.
 یک عملیات تروریستی در فرانسه
خنثی شــد کــه در آن ســه مظنون به
اتهام ارائه پشتیبانی لجستیکی به دو
مظنون حمله برنامهریزی تروریستی
پیش از دور نخســت انتخابات 2017
ریاســت جمهوری فرانســه دســتگیر
شدند.

لوپن« :یورو» مرده است
مارین لوپن ،نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از جناح راست افراطی تأکید کرد
یورو دیگر مرده اســت و کارآیی ندارد؛ فرانســه باید واحد پول ملی خود را بازگرداند .به
گزارش ایسنا« ،لوپن» گفت :امروزه ارز واحد یورو یک بار و فشار محسوب میشود .من
قصد دارم واحد پول ملی را تحت کنترل بگیرم؛ بدین گونه که یورو به پولی تبدیل شود
که تنها توسط کمپانیهای بزرگ در تجارت بینالمللی ،استفاده میشود .لوپن قصد دارد ،در صورت پیروزی فرانسه را از اتحادیه
اروپا خارج کند .این در حالی است که نظرسنجیها نشان میدهد «لوپن» با  40درصد آرا در انتخابات شکست میخورد.

«اسنودن» برنده جایزه دفاع از «آزادی بیان» نروژ

ادوارد اسنودن ،افشاگر برنامههای جاسوسی امریکا ،جایزه «کارل فون اوستسکی» را به
خاطر دفاع از آزادی بیان دریافت کرد .به گزارش ایســنا ،این جایزه در یکی از هتلهای
مسکو و با حضور «ویلیام نیوگو» مدیر کلوپ آزادی بیان نروژ به وی اعطا شد .اسنودن ماه
مارس  2016برنده جایزه «اوستسکی» شده بود و باید در ماه ژوئن  ۲۰۱۷شخصاً در نروژ
برای دریافت آن حاضر میشد؛ اما به دلیل شرایط امنیتی ،این جایزه در مسکو به وی اهدا شد .اسنودن ،کارمند سازمان امنیت
ملی امریکا بود که پس از افشای برنامههای جاسوسی امریکا در سال  ،۲۰۱۳به روسیه فرار کرد.

