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دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا ،برت کاوانا را به عنوان گزینه جایگزینی قاضی کندی در دادگاه عالی معرفی کرد

اخبار کوتاه

دادگاه عالی ،بهراستراست

روزنامهنگار

سرخط خبرها
 |CBS Newsمربــی و تمام اعضای تیم فوتبال نوجوانان
تایلندی کــه در غاری بــه دام افتاده بودنــد ،در عملیات
موفقیتآمیــز تیم نجات نیروهای ویژه نیــروی دریایی این
کشور نجات یافتند .این عملیات که در سه مرحله انجام شد
از یکشنبه شروع شده بود.
.................................................
 |NPRمقامات ژاپن اعالم کردند ،در پی باران شــدید که
اوایل این هفته باعث ایجاد سیل و رانش زمین در غرب ژاپن
شد ،الاقل  ۱۴۸کشته داشته است .این حادثه که الاقل  ۵۹نفر
مفقود نیز داشته است ،بیشترین خسارت را به هیروشیما زده
است.
...............................................
 |CNNجف فلیک ،سناتور جمهوریخواه از ایالت آریزونا
گفت ،نگران است که ترامپ چه وعدهای ممکن است به پوتین
بدهد .او درباره دیداری که این ماه انجام خواهد شــد گفت:
«خوشحالم که رئیسجمهور با والدیمیر پوتین صحبت میکند،
همین طور خوشحالم که با کره شمالی صحبت میکند؛ اما از
قولهایی که ممکن است بدهد نگرانم و میدانم که این نگرانی
در اروپا هم وجود دارد».
...............................................
 |Peopleگزارش آسوشــیتدپرس از یکی از دادگاههای
مربوط به کودکان جداشــده از خانوادههــا در مرز آمریکا با
مکزیک حاکی است ،نوزادی یک ساله به دادگاه برده شده تا
در مقابل قاضی حاضر شود و از خود دفاع کند .در این گزارش
آمده زمانی که قاضی ،طبق روال قانونی از کودک پرســیده
که آیا متوجه اظهارات میشــود ،گفته« :خجالت میکشم که
این سؤال را بپرســم چون نمیدانم به چه کسی میشود این
را توضیح داد ،مگر اینکه فکر کنید که بچه یکساله میتواند
قوانین مهاجرت را یاد بگیرد».
................................................
 |Washington Postگزارش تازه موسســه بروکینگز
نشان میدهد ،در ماه می ،نیجریه از لحاظ جمعیت مردمی که
در فقر مطلق به ســر میبرند ،از هند پیشی گرفت و در دنیا
اول شد .این معیار که با آســتانه درآمد ۱.۹۰دالر آمریکا در
روز تعریف میشــود ،گروهی را مشخص میکند که حتی در
تهیه نیازهای اساســی از قبیل خوراک ،پوشاک و مسکن نیز
به مشکل میخورند .این شاخص ،اختالف قدرت خرید میان
کشورهای مختلف را در نظر میگیرد.
..................................................
 |CNNجان کندی ،سناتور جمهوریخواه ایالت لوییزیانا
به سیانان گفت که در سفری که با گروهی از دیگر نمایندگان
کنگره به روسیه داشته اســت ،از آنها خواسته است که از
مسخرهبازی در انتخابات آمریکا دســت بردارند .او گفت به
ســرگئی الورف ،وزیر خارجه روسیه گفته است ،اگر روسیه
زمان انتخابات پاییز امسال کنگره این کار را انجام دهد ،کنگره
«تحریمها را دوبرابر میکند».

ایلنا| در پی یک انفجار انتحاری در افغانســتان ۱۰
نفر کشــته شدند .به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری
آسوشــیتدپرس ،یک بمبگذار انتحاری روز سهشنبه
خــود را در جاللآباد افغانســتان منفجــر کرد .بنا به
اعالم مقامهای دولت ،در اثر این حمله  ۱۰نفر کشــته
شدند« .اینامال میاخل» ،ســخنگوی اداره سالمت در
شهر جاللآباد واقع در شرق افغانستان ،مرگ  ۱۰نفر
را تاییــد کرد و گفت که چهار مجــروح این حادثه به
بیمارستان انتقال داده شدهاند .به گفته مقامهای محلی،
این بمبگذار خود را در نزدیکی ایستگاه بنزین منفجر
کرد .هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده
نگرفته است.

دولت ایتالیا مانع ورود کشتی ایتالیایی
حاملپناهجویانشد

ایدئولوژی قضات فعلی دادگاه عالی و نامزد انتخابی ترامپ ،برت کاوانا

منبعFive Thirty Eight :

صبح سهشنبه به وقت تهران ،ترامپ برای دومین بار،
گزینه خود را برای نشستن بر کرسی باالترین نهاد قضایی
در ایاالت متحده آمریکا معرفی کــرد .برت کاوانا که از
نامهایی بود که نامش در فهرستهای گزینههای احتمالی
ترامپ قرار داشت ،معرفی شد تا فرایند پرتنش تأیید او
در سنا آغاز شود.
کرسی خالیشده در دادگاه عالی که حاال نام کاوانا برای
پرکردن آن مطرح میشود ،در اختیار قاضی آنتونی کندی
بود که جایگاه خاصی در میانه دادگاه داشــت .کندی از
لحاظ تفکرات و مواضعش در قرائت از قانون ،به طور کلی
در میان قضات محافظهکار دستهبندی میشد اما در عمل،
در چند پرونده مهم در کنار قضات لیبرال قرار گرفته بود
و باعث پیروزی  ۵به  ۴برای لیبرالها شده بود .حضور او
در میانه طیف فکری قضات دادگاه و چندبار قرارگرفتن او
در کنار قضات لیبرال باعث شده بود در نگاه اغلب ناظران
او به عنوان یک قاضی محافظهکار محســوب نشود و به
عنوان  swing voteیا رأی تعیینکننده شناخته شود،
به این معنا که با توجه به ترکیب دادگاه ،رأی  ۸نفر دیگر
در پروندههای نزدیک و اختالفبرانگیز که مواضع قضات
را دخیل میکرد ۴ ،به  ۴مســاوی میشــد و عم ًال رأی
کندی بود که تعیین میکــرد کدام طرف  ۵به  ۴برنده
شود ،رأیی که گاهی به سمت لیبرالها و گاهی به سمت
محافظهکاران ،میچرخید .اگرچه این چرخشها اغلب
به ســمت محافظهکارها بود ،اما این حقیقت که کندی،
انتخاب نماد جمهوریخواهــان در دوران مدرن ،یعنی
ریگان بود ،باعث میشود همراهیهای او با لیبرالها برای
محافظهکاران آزاردهندهتر و برای لیبرالها بهیادماندنیتر
شود.
امــا کاوانا که برای جایگزینی او معرفی شــده ،فاصله
زیادی با کندی دارد .شــاخص Judicial Common
 Spaceکه شــاخصی حقوقی است و از روی معیارهای
مختلــف ،جایگاه قضات را در طیف فکری محافظهکار و
لیبرال تعیین میکند ،کاوانا را نزدیک به محافظهکارترین
قاضی فعلی دادگاه ،قاضی کالرنس توماس و محافظهکارتر
از گزینــه قبلی ترامپ که به دادگاه رســید ،یعنی نیل
گورســچ ،قرار میدهد؛ این در حالی اســت که گورسچ

 ۱۰کشته و  ۴زخمی در پی انفجار در
جاللآبادافغانستان

Reuters

روحاله نخعی

محافظهکار ،جایگزیــن نماد محافظــهکاران ،آنتونین
اسکالیای فقید شد اما کاوانا ،جای کندی را میگیرد که به
مراتب محافظهکارتر خواهد بود.
در صورت تأیید کاوانا در ســنا ،به جای کندی ،قاضی
ارشد ،جان رابرتز به رأی میانه تبدیل خواهد شد .رابرتز،
خود از قضات محافظهکار است که طبق تحلیل وبسایت
 Five Thirty Eightاز روی دادههای دادگاه عالی ،در
پروندههای نزدیک که با  ۵رأی از  ۹رأی تصویب شدهاند،
در ۸۲.۴درصد مواقع با محافظهکارها همراه بوده اســت.
این آمار برای کندی۷۱.۳ ،درصد بود.
بــا این جایگزینی ،محافظهکاران یــا به عبارت دیگر،
هواداران آنها در صحنه سیاسی آمریکا ،جمهوریخواهان،
به نوعی به اصالح تصمیم ریگان میپردازند و دادگاه را به
ترکیب قطعی  ۵به  ۴بــه نفع جمهوریخواهان تبدیل
میکنند.
کاوانا که سابقهای طوالنی از حضور در صحنه سیاسی
آمریکا دارد ،او که در ســوابق احکام و نظراتش ،اغلب به
سمت شرکتها و کارفرمایان بوده است ،همراهی با بوش
پسر را در زمان بازشــماری انتخابات  ۲۰۰۰آغاز کرد و
بعدتر به عنوان دســتیار در کابینه او ادامه داد تا زمانی
که توسط رئیسجمهور به عنوان قاضی به سنا معرفی و
با فرایندی طوالنی و پرتنش برای تأیید روبرو شد ،شبیه
فرایندی که حاال پیــش روی او خواهد بود .حضور او به
عنوان قاضی در واشنگتن دیسی باعث شده سابقه زیادی
از احکام او در مســائل اجتماعی محل اختالف در دست
نباشد و نظرات و موضعگیریهای او در این زمینهها به
کار بیاید.
نکته مهم در سوابق کاوانا ،موضع او درباره یک مسئله
مهم است که احتماالً به زودی پیش روی دادگاه عالی قرار
گیرد .کاوانا در برخی موضوعات مهم برای راستگرایان
آمریکا ،مثل مســئله خدمات درمانی و ســقط جنین،
مواضعی نامطلوب بــرای جمهوریخواهان اتخاذ کرده
اســت .او از سوی آنان متهم است که مسیر حقوقی که
قاضی ارشد رابرتز برای تأیید اوباماکر در دادگاه عالی طی
کرد ،از روی آرای حقوقی او اتخاذ شــده اســت؛ اما یک
موضوع در سوابق آرای حقوقی و مقاالت او ،به طور قطع
چشم تیم ترامپ را گرفته است :دیدگاه کاوانا در مسئله
اختیاراتریاستجمهوری.
کاوانا در سال  ۲۰۰۹مقالهای مینویسد و در آن استدالل
میکند که کنگره باید قانونی تصویب کند و رئیسجمهور
مستقر را از هر گونه بازجویی و تحقیقات کیفری و احضار
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امتیازات قضات دادگاه عالی از روی دوره  ۲۰۱۶برداشته شده است .امتیاز کاوانا براساس فرایند نامزدی و انتصاب او بوده و نه آرای او

به دادگاه مصون و معاف کند .او مینویسد ،اقدامات قضایی
علیه رئیسجمهور مستقر «دولت فدرال را فلج میکند» و
باعث میشود «چه در صحنه بینالمللی و چه در صحنه
داخلی» اعتبار کافی برای عمل را نداشته باشد.
سوابق او در مســائل مربوط به جمعآوری اطالعات از
مردم ،برای لیبرتارینهای حزب جمهوریخواه اهمیت

پیدا میکند و این باعش میشود ،رأی سناتور رند پال از
کنتاکی به رأیهای مهم اضافه شود ،هر چند ،بعید است
پال کسی باشد که مانع انتصاب کاوانا شود.
مقاومــت از ســوی دمکراتها و تالش بســیار برای
جلوگیــری از انتصــاب او ،الاقــل در کالم ،عجیــب و
غیرقابلپیشبینی نیست .آنچه بعید است ،توفیق آنها در

این زمینه است .شواهد نشان میدهد احتماالً به زودی
با ترکیب قطعی  ۵به  ،۴شــاهد موجی از تصمیمات در
قانونگذاریها ،تصمیمات دولتی و ایالتی ،اقدامات حقوقی
و حتی تجاری خواهیم بود ،از سوی کسانی که میدانند،
هر تالشی برای مقاومت در مقابل آنها در نهایت باید به
دادگاهی ارائه شود که به راست چرخیده است.

ناتو

اجالس ناتو  -ترامپ در سایه تنش بر سر روسیه و بودجه دفاعی

ایرنا| «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا این هفته در
حالی به منظور شرکت در اجالس سران پیمان آتالنتیک
شمالی (ناتو) عازم اروپا میشود که اختالفات او با متحدانش
در ناتو بر ســر روابط با مســکو و انتقــاد از بودجه دفاعی،
موفقیت این اجالس را تحتالشعاع قرار داده است.
به گزارش ایرنا ،ترامپ تاکنون بارها در مواضع علنی خود
از متحدان اروپاییاش به دلیل خودداری از افزایش بودجه
دفاعی انتقاد کرده است .وی به عنوان رئیسجمهور از اولین
نشســت خود با سران ناتو استفاده کرد تا از کشورهای این
ائتالف به دلیل قصور در اختصاص بودجه دفاعی انتقاد کند.
از ســال  2014بودجه دفاعی کشــورهای ناتو به غیر از
آمریکا به میزان  87میلیارد دالر افزایش یافته اســت .این
افزایش از زمانی بوده که ســران ناتو برای اولین بار متعهد
شدند دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در یک دهه
صرف بودجه دفاعی کنند.
تا سال  2024میالدی ،دســتکم  18متحد آمریکا در
ناتو به هدف مذکور دست خواهند یافت که سه برابر تعداد
کشــورهایی اســت که این هدف را در سال  2014محقق
کردند.
ناتو بعالوه اهداف تدافقی و بازدارندگی خود در کشورهای
نزدیک به روسیه را تقویت کرده است .نیروهای آمریکایی
و اروپایی اکنون در کشــورهای بالتیک (لیتوانی ،لتونی و
استونی) و لهستان مستقر هستند.
ســران ناتو این هفته در روزهــای  11و  12جوالی (21
و  22تیــر) به منظــور افزایش وحدت و قــدرت دفاعی و
بازدارندگی این ائتالف در بروکسل گرد هم میآیند.
ترامپ ماه گذشته با ارسال نامههایی به همتایان خود در
ناتو درباره «ناامیدی فزاینده» آمریکا از این ائتالف هشــدار
داد .رئیسجمهوری آمریکا در یکی از این نامهها نوشــت:
آمریکا به شکل فزاینده تمایل ندارد که شکست ائتالف را در
مشارکت در چالشهای امنیتی نادیده بگیرد.
وی ماه گذشته نیز در اجالس سران گروه هفت در کانادا
گفت :ناتو به اندازه پیمان نفتا بد اســت .ترامپ اوایل سال
جاری میالدی درباره خارجکردن سربازان آمریکایی از آلمان
ابراز تمایل کرد و گفت هزینههای حفظ نیروهایش در آلمان
بسیارزیاد است.
در حالی که فشار ترامپ برای سهیمشدن کشورهای ناتو
در هزینههای دفاعی اختالفاتی را در این ائتالف برانگیخته
است ،اعضای آن بر این باورند که آنها تعهد قویتری دارند
که شامل همکاری در مقابله با فشارهای خارجی است.
ترامپ در مقابل بیتوجهی به چنین اختالفاتی به نشست
خود با «والدیمیر پوتین» رئیسجمهوری روســیه امیدوار
اســت .وی از مدتها قبل به دنبال برقراری روابط خوب با
روسیه بوده و برخی از کارشناسان معتقدند که وی ممکن
است در مقایســه با ایجاد اتحاد بیشتر و تقویت ناتو ،امید
بیشتری به نتایج مثبت در نشست با پوتین داشته باشد.
روزنامه آمریکایی شیکاگو تریبیون در این زمینه نوشت:
ترامپ ممکن است به عنوان رهبر یک ناتوی قوی و متحد
وارد مذاکره با پوتین در هلســینکی شود و ازموضع قدرت
با رئیسجمهوری روســیه مواجه شــود .وی در عین حال

میتواند یک ناتوی عمیقا دچار اختالف را در بروکسل ترک
کند و از موضع ضعف به دیدار رئیسجمهوری روسیه برود
و اکنون انتخاب با رئیسجمهور آمریکا است که کدام یک
را برگزیند.
ترامپ نگرانیها دربــاره مذاکراتش با پوتین را کامال رد
کرده اســت .وی ماه گذشته گفت روسیه باید دوباره اجازه
یابد وارد گروه  7شــود .مسکو بعد از الحاق کریمه به خاک
روسیه از این گروه خارج شد.
وی مارس گذشــته در تماس تلفنــی با پوتین به دلیل
پیروزیاش در انتخابات به رئیسجمهور روسیه گفت :روسیه
و آمریکا باید با هم کنار بیایند.
اکنون مشاوران ترامپ امیدوارند که وی از تنشهایی که
در اجالس ماه گذشته گروه  7ایجاد کرد ،اجتناب کند.
از سوی دیگر نگرانی اروپا این است که مواضع پوتین بر
ترامپ تاثیر بگذارد .آنها به اجالس سنگاپور با کیم جونگ
اون رهبر کره شمالی اشاره میکنند که بعد از اجالس گروه
هفت برگزار شــد و ترامپ بدون مشورت و اطالعرسانی به
دولت کره جنوبی و پنتاگون اعالم کرد که همه مانورهای
نظامی با کره شمالی را تعلیق کرده است.
آنها نگران هستند که ترامپ ممکن است به طور یکجانبه
همه مانورهای برنامهریزیشده ناتو را لغو کند ،بهویژه مانور
بزرگ «تریدنت جانکچر» ( )Trident Junctureکه برای
برگزاری در اواخر ماه اکتبر (آبان) برنامهریزی شده است و
مانور دیگری موسوم به «آناکوندا» ( )Anakondaکه قرار
است ماه نوامبر به عنوان تمرینی برای دفاع از لهستان برگزار
شود.
نگرانی دیگر اروپاییها از این است که ترامپ در دیدار با
پوتین تحریمهای روسیه بر سر الحاق کریمه و درگیریها در
شرق اوکراین را لغو کند.
آمریــکا و متحــدان غربیاش به بهانه نقش مســکو در
درگیریهای شرق اوکراین و الحاق کریمه به خاک روسیه
در ســال  2014تحریمهایی را علیه مســکو وضع کردند.
روسیه همواره چنین اتهاماتی را رد کرده است.
«دنیل ام پرایس» مشــاور اقتصادی دولت «جورج دبلیو
بوش» درباره اعتماد اروپا به آمریکا گفت :اروپا در گذشــته
تردیدی نداشت که منافع و ارزشهای آمریکا اساسا با منافع
و ارزشهای آنها همسو است .اما اکنون آنها تردید دارند که
آیا میتوانند درمواقع بحران به آمریکا اعتماد کنند یا نه.
وی این کاهش اعتماد اروپا به آمریکا را «ملموس» دانست.
«کِی بیلی هاچسون» سفیر آمریکا در ناتو هفته گذشته
به خبرنگاران گفت که موضوع امســال اجالس سران ناتو
«قــدرت و وحــدت» خواهد بــود .وی در اظهاراتی مغایر
با ســخنان دبیرکل ناتو که گفته بــود ائتالف از اختالفات
گذشته جان سالم بدر برده است ،تصدیق کرد که اختالفات
فزایندهای بین متحدان ناتو بروز کرده است.
متحدان آمریکا که از نخســتین روزهای روی کار آمدن
ترامپ امیدوار بودند بتوانند مواضع وی را درباره مســائلی
از قبیل توافق آب وهوایی ،تعرفهها و توافق هستهای ایران
تغییر دهند اکنون با دفاع ترامپ از چنین مواضعی مواجه
هستند .انتقادهای ترامپ از دیگر مقامات اروپایی و پافشاری

وی بر مواضعش باعث بروز اختالفات مختلفی بین ســران
قدرتهای جهانی شده است.
اجالس گروه هفت نقطه عطف چنین تحوالتی بود و دفتر
«انگال مرکل» صدر اعظم آلمان با انتشار عکسی تنهابودن
رئیسجمهور آمریکا در مذاکره با متحــدان اروپاییاش را
به تصویر کشــید .در این عکس ترامپ در یک سوی میز و
شرکای ائتالفی وی و مرکل در سوی دیگر میز بودند.
با وجــود افزایش خصومت بین ترامــپ و رهبران ناتو،
کارشناسان انتظار دارند که متحدان آمریکا به روند افزایش
بودجه دفاعی خود ادامه دهد .این به دلیل فشار ترامپ بر آنها
نیست بلکه به خاطر آن است که آنها به این درک رسیدهاند
که باید مســتقل از آمریکا بودجه بیشتری را صرف هزینه
دفاعی کنند.
«جیمز گلدگییر» استاد روابط بینالملل دانشگاه آمریکا
در این زمینه گفت :اروپاییها به این درک رسیدهاند که باید
به فکر آیندهای باشند که آمریکا ممکن است در این ائتالف
حضور نداشته باشد.
در اجالس ناتو همچنین مبارزه با تروریســم در دستور
کار خواهد بود .ترامپ در جریان کمپین انتخاباتیاش ناتو
را سازمانی «منسوخ» خواند و مدعی شد که این ائتالف به
اندازه کافی بر موضوع مبارزه با تروریسم تمرکز نداشته است.
حامیان ناتو در مقابل گفتهاند ،تنها زمانی که متحدان به
اصل  5پیمان ناتو استناد کردند بعد از حمالت تروریستی
یازده سپتامبر به خاک آمریکا بوده است.
ســفیر آمریکا در ناتو تاکید کرده کــه موضوع مبارزه با
تروریســم اولویت ترامپ در اجالس امسال خواهد بود .وی
گفت ترامپ از متحدانش خواهد خواست تعهدات خود در
قبال افغانستان را گسترش دهند.
اما صرف نظــر از هزینههای دفاعی و روابط با روســیه
بیشترین فشار در روابط آمریکا و متحدانش بر سر مسائلی
در خارج از ناتو است که از جمله میتوان به اعمال تعرفههای
آمریکا بر واردات فوالد و آلومینیوم از اروپا اشاره کرد.
«ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو در آستانه نشست ماه
گذشته وزیران دفاع ناتو گفت تعرفهها در کنار خروج آمریکا
از توافق هستهای ایران و توافق پاریس «اختالفات جدی»
بین آمریکا و متحدانش را تشکیل میدهد.
وی ابــراز امیدواری کرد همچون گذشــته بر اختالفات
کنونی فائق آید و با وجــود اختالفات ،بار دیگر از اعضا در
مقابل تهدیدها دفاع کند.
شــیکاگو تریبیون دربــاره دیدار ترامپ با ســران ناتو و
رئیسجمهور روسیه نوشت :اکنون همه چیز برای برگزاری
اجالس بزرگ ناتو مهیا است :هزینههای دفاعی افزایش یافته
اســت ،بازدارندگی در شــرق اروپا قوی است و یک ائتالف
متحد به تقویت موضــع ترامپ در مذاکره با پوتین کمک
خواهد کرد .همه چیز مهیا است به جز یک چیز که آن هم
شخص ترامپ است .با وجودی که ترامپ میتواند از اجالس
موفقیتآمیز ناتو برای فشار بر روسیه استفاده کند اما به نظر
میرسد که او عالقهمند به بهبود روابطش با روسیه حتی به
ضرر ناتو است .اکنون باید دید آیا ترامپ کدامیک را انتخاب
خواهد کرد :روسیه یا ناتو؟

ایرنا| دولت ایتالیا برای نخســتین بــار از ورود یک
کشتی این کشور حامل پناهجویان جلوگیری کرد .به
گزارش روز سهشــنبه ایرنا از خبرگزاری رسمی ایتالیا
(انسا)« ،ماتئو سالوینی» معاون نخستوزیر و وزیر کشور
ایتالیا برای نخستین بار مانع ورود یک کشتی ایتالیایی با
 66پناهجو به بندر شد و تاکید کرد که بنادر ایتالیایی به
روی کشتیهای حامل پناهجویان بسته میمانند و هیچ
کس نمیتوانــد برای انتقال مهاجرانی که در مدیترانه
نجات داده شدند در بنادر ایتالیایی لنگر بیاندازد.
بدیــن ترتیب وزیر کشــور ایتالیا پــس از ردکردن
کشتیهای نهادهای خیریه ،کشتیهای باری و نظامی
خارجی و جلوگیری از ورود کشتیهای «اکواریوس» و
«الیف الیــن» در هفتههای اخیر که منجر به تنش و
مشاجرات فراوانی در سطح اروپایی شد ،شب گذشته نیز
برای نخستین بار تصمیم گرفت تا مانع کشتی ایتالیایی
«ووس تاالسا» که حامل  66پناهجوی نجات داده شده
در آبهای لیبی بود ،بشود .سالوینی اعالم کرد که این
کشتی ایتالیایی نیز حق ورود و توقف در هیچ بندی را
برای انتقال پناهجویان ندارد.
با هدف کمک به پیشبرد مذاکرات دو کره؛

کره جنوبی رزمایش ساالنه خود را
متوقفمیکند

ایسنا| کره جنوبی روز سهشنبه اعالم کرد که قصد
دارد در بخشــی از تعلیق رزمایش مشترکش با آمریکا
مانور ساالنه خود را متوقف کند .به گزارش ایسنا ،به نقل
از خبرگزاری رویترز ،وزرای امنیت و دفاع کره جنوبی در
جریان یک نشست خبری این مساله را مطرح کردند اما
گفتند که برای حفظ آمادگی دولت مانورهای جدیدی
را برگزار میکنند.

«اوکراین برابر سوریه» ،پیشنهاد
اسرائیل ،عربستان و امارات به ترامپ

ایسنا| یک نشــریه آمریکایی فاش کرد ،مسئوالنی
از عربســتان ،امارات و رژیم صهیونیستی دولت دونالد
ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا را به عقد قراردادی بزرگ
تحت عنوان «اوکراین برابر سوریه» با والدیمیر پوتین،
رئیسجمهور روسیه تشویق کردهاند.
به گزارش ایسنا ،نشریه آمریکایی نیویورکر در گزارش
روز سهشــنبه خود نوشت ،این ایده را اولین بار محمد
بــن زاید ،ولیعهد ابوظبی در نشســتی ویژه که کمی
پیش از انتخابات ریاســتجمهوری آمریکا در نوامبر
 ۲۰۱۶برگزار شــد ،ارائه کرد .بن زاید در آن نشست به
مسئوالن آمریکایی گفت که پوتین عالقهمند به حل
بحران سوریه در مقابل لغو تحریمهای اعمالشده علیه
این کشور درباره اوکراین است .نیویورکر به نقل از برخی
مسئوالن فعلی و سابق آمریکا نوشت ،بن زاید تنها رهبر
کشــورهای منطقه نیست که نزدیک شدن طرفهای
جنگ سرد سابق را ترجیح میدهد.
طبق گزارش این نشــریه ،کارشناسان بر این باورند
که این قرارداد قابل اجرا نیســت هر چند که ترامپ به
آن اهتمام ورزد ،زیرا پوتین منفعتی در آن نداشــته و
توان اعمال فشار بر نیروهای ایرانی جهت ترک سوریه
را ندارد.
به گفته مسئوالنی در دولت آمریکا ،سوریه و اوکراین
از جمله موضوعاتی هســتند که ترامــپ و پوتین در
نشست خود در هلســینکی در تاریخ  ۱۶ژوئیه جاری
درباره آن گفتگو خواهند کرد.
مجازاتهای سخت علیه غزه در راه است؛

رژیم صهیونیستی گذرگاه «کرم
ابوسالم» را بست

ایسنا| رژیم صهیونیستی در واکنش به بادبادکهای
آتشزا که موجب آتشسوزی در اطراف غزه میشود،
گذرگاه «کرم ابوسالم» ،تنها گذرگاه تجاری غزه را بست.
به گزارش ایســنا ،به نقل از روزنامه القدس العربی،
سخنگوی ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی اعالم کرد،
این تصمیم به دنبال پیشنهاد گادی آیزنکوت ،رئیس
ستاد ارتش اسرائیل اتخاذ شد که گفت ،فشار بر جنبش
حماس افزایش یابد و بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر و
آویگدور لیبرمن ،وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با این
پیشنهاد موافقت کردند.
وی تاکید کرد ،تلآویو فشارها و تحریمها علیه حماس
در غزه را افزایش خواهد داد.
تصمیم مذکور شامل ممنوعیت واردات اکثر کاالها به
جز مواد غذایی ،لوازم پزشکی ،علوفه ،گندم و غیره است.
در این تصمیم کمکهای انسانی از جمله مواد غذایی و
دارو استثنا شده و درباره هر کدام از آنها هماهنگکننده
فعالیتهای دولتی در مناطق تصمیمگیری خواهد کرد.
همچنیــن طبق ایــن تصمیم ،عملیــات واردات و
صادرات به نوار غزه ممنوع و مساحت صید از  ۹مایل به
 ۶مایل کاهش مییابد.

