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موگرینی :از ترامپ بپرسید
چه کسی را دوست می داند؟!

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا که اتحادیه اروپا را «دشمن» خوانده ،گفت :اروپاییها آمریکا را دوست خود میدانند و این
واقعیت با تغییر دولتها عوض نمیشود.وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات ترامپ ،گفت« :اگر من روزنامهنگار بودم ،احتماال از او میپرسیدم که چه کسی را دوست به حساب
میآورد؟ » ترامپ در مصاحبهای که از شبکه «سی .بی .اس» پخش شد ،گفت :از نظر او اتحادیه اروپا به دلیل عملکردی که در زمینه تجارت داشته« ،دشمن» آمریکاست.

...

تحلیل روز
سید رضا قزوینی غرابی

international@khorasannews.com

تناقض بزرگ در تابستان داغ عراق

تقریبا شهروندان تمامی استانهای جنوبی و مركزی عراق به
اعتراضهای مردمی پیوستهاند كه از یك هفته پیش در بصره
آغاز شده است،این درحالی است که عراق هنوز در کشاکش
کسالتآورشمارشآرایانتخاباتپارلمانیاست.یکتناقض
بزرگ در این شمارش وجود دارد که اعتبار کل انتخابات و
نتایج آن را زیر سؤال می برد .پارلمان در اصالحیه سوم قانون
انتخاباتتصویبکردهبودکهبایدشمارشالکترونیکیملغی
و باطل و همه آرا شمارش دستی شود.اما دادگاه عالی تفسیر
کرده که فقط صندوق های مسئله دار شمارش شوند و اکنون
نیز این اتفاق در حال رخ دادن است.تناقضی که مطرح می
شود این است که صندوق هایی که از دید دادگاه عالی مسئله
دار نیستند و آرای آن ها صحیح است ،الکترونیکی شمارش
شده بودند در حالی که مصوبه مجلس شمارش الکترونیکی
را ملغی کرده و دادگاه این مصوبه مجلس را پذیرفته بود (فقط
موضوعالغایآرایخاصوخارجتوسطپارلمانباطلدانسته
شدهبودودربارهلغوشمارشالکترونیکی،دادگاهسخنینگفته
بود) تکلیف این صندوق ها که۹۶درصد آرا در آن هاست چه
میشود؟جدالمیانموافقانومخالفانوجودتقلبهمچنان
ادامهداردومدعیانوجودتقلبازروندشمارشدستیوجزئی
آرا به شدت ناراضی اند .طوالنی شدن روند تشکیل دولت و
همزمانی آن با تابستان داغ و طاقت فرسای عراق می تواند بر
آتشاعتراضاتبیشتربدمد.
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اندیشکده روز
خطر تجزیه اتحادیه اروپا

"مارکواوورهاوس"یکیازکارشناساناندیشکدهعلموسیاست
برلین در پاسخ به این پرسش که نظم جدید جهانی به ریاست
جمهوری ترامپ چگونه به نظر می رسد گفت :مسئله اساسی
این است که ترامپ هیچ عالقهای به توافقات دو جانبه ندارد
و برای وی مناسبات بین دو کشور و به صورت ایده آل تنها بین
دو رهبر قدرتمند به حساب می آید .رئیس جمهور آمریکا به
اتحادیه اروپا هجوم آورده است چرا که نمی تواند استراتژی
حاکمیت و تقسیم خود را در آن جا اجرایی کند .تحت ریاست
جمهوریترامپ،نظمجهانیکمترلیبرالوپایدارخواهدبود.
دراینشرایطسازمانهایبینالمللیتضعیفوبیاهمیتتر
می شوند چرا که تصمیمات به صورت روزافزون خارج از این
نهادهاگرفتهمیشود.دراینصورتاینخطربهوجودمیآید
که اتحادیه اروپا بین روسیه ،چین و آمریکا تجزیه شود چرا که
همهکشورهایعضوایناتحادیهکوچکهستندواتحادیهاروپا
هیچ قدرت سیاسی امنیتی ندارد.وی همچنین این مسئله را
فاجعهباردانستکهترامپدربیندوستانتنهااصطالحبرنده
وبازندهرامیشناسد.

همه برای آمریکا ،آمریکا برای هیچ کس

ترامپ:اتحادیه اروپا
دشمن آمریکاست
کامیار-رئیسجمهور آمریکا در اظهاراتی
که شاید دهههاست مشابه آن از سوی یک
مقام ارشد آمریکایی مطرح نشده ،از اتحادیه

اروپــا به عنوان یک «دشمن» یاد کــرد.وی که
هفتهگذشتهباانتقاداتصریحوتندازاعضای
پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) جنجال به راه

انداخت ،در مصاحبه با برنامه «در پیشگاه
ملت» شبکه «سی .بی .اس» هم اتحادیه اروپا
را به سوءاستفاده از آمریکا در زمینه تجارت

هر وقت بوی پیروزی در سوریه به مشام می رسد ،کفتارها به
جالیز حمله می کنند .رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست
حمایتازگروههایتروریستییکفروندموشکرابهسمت
فرودگاهنظامینیربدرنزدیکیحلبشلیککردکهبهگفته
خبرگزاری دولتی سوریه منجر به خسارت های مالی شده
است .رژیم صهیونیستی که نخست وزیرش با سفر به مسکو
ودیدارباوالدیمیرپوتینبرایبیرونراندنایرانیهاازسوریه

بهنتیجهخاصینرسید،اکنونبهسراغفرودگاهنظامیحلب
(نیرب)رفتهاستتابهزعمخودمانعازارسالتجهیزاتنظامی
برایشروععملیاتدراستانادلبشودوبهاینترتیببهگروه
های تروریستی حاضر در منطقه دلگرمی بدهد.به نوشته
کانالاخبارسوریه،اینسیاسترژیمصهیونیستیتنهازمانی
متوقف خواهد شد که محور مقاومت بتواند پاسخی محکم و
درخور در برابر این حمالت به آن بدهد .تا زمانی که این رژیم

بودجه  ۳میلیارد دالری برای آرامش عراق
حیدر الــعــبــادی ،نخستوزیر عــراق دربـــاره درخــواســت
تظاهرکنندگان هفت حکم صادر کرد و قرار است بودجهای
به ارزش سه و نیم تریلیون دینار(حدود سه میلیارد دالر)
هرچهسریعتربهاستانبصرهاختصاصدادهشود.همچنین
دولــت عــراق از برنامهریزی بــرای آغــاز پروژههای عمرانی
گسترده در جنوب عراق برای مهار اعتراضها و بازگرداندن
امنیت بهویژه به استان بصره خبر داد .در این استان رفت و
آمد شبانه ممنوع شده است.العبادی در بیانیهای خواستار
گسترش سرمایهگذاری در بخش مسکن  ،ساخت مدارس،
ارائه خدمات عمومی ،ایجاد فرصتهای شغلی و اختصاص
بودجه به ارزش سه و نیم تریلیون دینار به استان بصره شد.
العبادی در این بیانیه تاکید کرد :برای نمکزدایی آب ،رفع
محدودیتهای شبکههای برقی و ارائه خدمات بهداشتی
الزم ،بــودج ـهای اختصاص داده شــده اســت .تظاهرات
عراقیها در استانهای جنوبی این کشور در اعتراض به
وضعیت بد خدماترسانی و معیشتی همچنان ادامه دارد و
برخی از تالش داعش و برخی دیگر از تالش عربستان برای
بهرهبرداریازآنخبرمیدهند.

درک نکند حمالتش موجب پاسخ کوبنده و سخت نخواهد
شد،بهاینگونهرفتارهایتحریکآمیزادامهخواهدداد.البته
مسئوالن این رژیم بر آن هستند تا محور مقاومت را وادار به
واکنشنظامیپیشازپایانکارتروریستهادرقنیطرهوادلب
کنندتابهاینترتیببهانهالزمبرایتنفسدادنبهگروههای
تروریستیفراهمشود.فرودگاهالنیربدرشرقشهرحلبدر
 ۱۰کیلومتریآنبیندومنطقهالنیربوجبرینواقعاستو
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تغییر درمعماری جهانی

به گفته رئیس شورای اروپا ،آمریکا و روسیه وظیفه دارند مانع
جنگ تجاری شوند.توسک در پکن گفت که معماری جهانی
در حال تغییر است و مسئولیت مشترک همه این است که این
تغییر را در بهترین جهت هدایت کنند.وی با اشاره به نشست
روسایجمهور آمریکا و روسیه در هلسینکی فنالند ،اظهار
کرد«:همهازاینواقعیتکهمعماریجهاندربرابردیدگانما
درحالتغییراست،آگاهیم.اینمسئولیتمشترکماستکه
این تغییر را به تغییری مثبت بدل کنیم».او با بیان این که نظم
کنونی در جهان ،برای اروپا صلح ،برای چین رشد اقتصادی
و برای جهان پایان جنگ سرد را به ارمغان آورده ،افزود« :این
وظیفهمشترکاروپا،چین،آمریکاوروسیهاستکهنهفقطاین
نظمرانابودنکنند،بلکهآنراتقویتکنند».رئیسشورایاروپا
با اشاره به لزوم اصالح سازمان تجارت جهانی ،به بحرانهای
جهان از جمله در سوریه اشاره کرد و گفت :یک راه این است
که کشورها با روشهای سخت مانند جنگهای تعرفهای به
تقابل با هم بپردازند یا این که راه دیپلماسی و تالش مشترک
را پیش بگیرند .طی یک سال گذشته تهدیدات ترامپ برای
افزایش تعرفه محصوالت دیگر کشورها ،نگرانی عمیقی در
میانکشورهایعضواتحادیهاروپاوچینبهوجودآوردهاست.
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خبرهای متفاوت
رئیسجمهور مکزیک حقوقش را نصف کرد
دیلی میل :رئیسجمهورمنتخبمکزیکدرنظرداردکمتراز
نیمیازآنچهدیگررهبرانکشورشدریافتمیکردند،حقوق
بگیرد .او رسما ماه دسامبر قدرت را به دست میگیرد و این
بخشیازطرحریاضتاقتصادیدولتاوست.اوبرادوربااشاره
بهتکهکاغذیکهدردستداشت،گفت:ماهانه ۱۰۸هزارپزو
دریافت خواهد کرد که معادل پنج هزار و 707دالر میشود و
هیچمقامدولتینمیتواندبیشازآنچهرئیسجمهورمکزیک
در دوره شش ساله دریافت میکند ،حقوق داشته باشد .طبق
اعالم تیم انتقالی ،رئیسجمهور کنونی مکزیک ماهانه۲۷۰
هزارپزودریافتمیکند.

ممنوعیت فروش مشروبات در ترکمنستان

در شمال آن شهرک صنعتی الشیخ نجار یکی از بزرگ ترین
مناطقصنعتیسوریهقراردارد.ایندرحالیاستکهارتش
سوریهحمالتخودبهمواضعتروریستهادرشرققنیطرهرا
آغازکردهاست.ارتشسوریههمچنینبر ۹۰درصدمساحت
استاندرعاتسلطیافتهومرزهایمشترکبااردنراپسگرفته
ودرتالشبرایتسلطبرمرزهایمشترکبافلسطیناشغالی
دردواستاندرعاوقنیطرهاست.

کرونیکل :در بیشکک ،دولت ترکمنستان فروش مشروبات
الکلیراممنوعکردواینکاالهادرصورتمشاهدهدرمغازهها
توسط نیروهای امنیتی ضبط میشود.دوره جدید مبارزه با
فروش مشروبات الکلی پس از تصویب قانون جدید وزارت
بهداشت در جوالی امسال آغاز شد و چندین مغازه دار مجبور
بهدورریختنمشروباتالکلیازفروشگاههایخودشدند.
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پوتین ۲۵ :میلیون حمله سایبری را در زمان
برگزاری جام جهانی خنثی کردیم

...

دونالدتوسک:

حمله کفتارها به جالیز

...

عراق

متهم کرد.ترامپ در پاسخ به این سوال که به بهواسطهحضوردرپیمانهایبینالمللیدارد
عقیدهاوبزرگترینرقیبوبزرگتریندشمن اینکشورراگرفتارمحدودیتمیکندوازسوی
آمریکا در جهان چه کسی است ،گفت « :فکر دیگراتحادیههایبینالمللیتالشمیکنند
میکنم دشمنان زیادی داریــم .فکر میکنم تاباسوءاستفادهازمحدودیتهایایجادشده
اتحادیهاروپایکدشمناست[،بهخاطر]کاری برایآمریکاقدرتخودراافزایشدهند.آلمان،
که در تجارت با ما میکنند .االن به اتحادیه فرانسهوانگلیسبهلحاظاقتصادیونظامی،
قــدرت های اصلی اروپا
اروپــــا فــکــر نمیکنید،
هستند و تحریک آن ها
امـــا آنهــــا ی ــک دشــمــن
برای موضع گیری علیه
هستند».رئیسجمهور
اتحادیه اروپا بدون شک
آمریکا اتحادیه اروپـــا را
هم سنگ روسیه و چین تحریک «ترزا می» برای سبب ایجاد اختالف در
آن می شــود .اختالفات
قرار داد و گفت« :روسیه شکایت از اتحادیه اروپا
ترامپ با متحدان آمریکا
هــم بــه دالی ــل مشخصی
«ماکرون»
تشویق
و
از زمــان اجــاس جی 7
دشمن است .چین هم از
در کانادا جدی تر شده و
منظر اقتصادی دشمن برای جدا شدن از این
اظهاراتاخیرعلیهآلمان
است ،آنها قطعا
دشمن اتحادیه نشان می دهد
نیز مــی تــوانــد بــه شدت
هستند».او در توجیه این
اظ ــه ــارات،افــــزود«:امــا که «دونالد ترامپ»
گرفتن ایــن اختالف ها
منجر شود.اروپا از لحاظ
ایــن بــه آن معنی نیست برنامه ای هدفمند
امنیتی وابستگی زیادی
که آنها بد هستند .هیچ
معنایی نــدارد .این به آن برای از میان برداشتن
بــه آمریکا دارد کــه این
وابستگی از زمان جنگ
معنیاستکهآنهارقیب اتحادیه اروپا دارد
جهانی دوم آغاز شده اما
هستند.میخواهندسود
کنند و ما هم میخواهیم سود کنیم .ما شروع اقدامات ترامپ موجب فاصله افتادن میان
واشنگتنوبروکسلبهعنواندومتحدقدیمی
کردهایمبهسودکردن».
شده است .اعمال تعرفه های تجاری و نادیده
گرفتنمنافعاروپادرسطحکالنشایدموجب
▪تضعیفهمهاتحادها
تحریک«ترزامی»برایشکایتازاتحادیهاروپاو شود که سران قاره سبز شعار مستقل بودن
تشویق«ماکرون»برایجداشدنازایناتحادیه را در عمل نشان دهند اما در هر صورت نمی
نشان می دهد که «دونالد ترامپ» برنامه ای تــوان در این موضوع شک کرد که چه سران
هدفمند برای از میان برداشتن اتحادیه اروپا اروپا در برابر آمریکا با یکدیگر متحد باشند چه
دارد .عملکرد ترامپ از زمــان آغــاز ریاست نباشند،ترامپدرپیتضعیفآنهاواستفادهاز
جمهوری حاکی از این است که وی درصدد فرصتهایبهوجودآمدهبرایافزایشقدرت
تضعیفتمامیاتحادهاوپیمانهاییاستکه آمریکاست .در واقع به اعتقاد ترامپ آمریکا
به نوعی آمریکا را محدود می کنند .خروج از در سال های گذشته خود را فدای متحدانش
پیمانآبوهواییپاریس،نفتا،برجامو...نشان کرده و اکنون نوبت متحدان است که فدای
میدهدکهبهاعتقادترامپتعهداتیکهآمریکا آمریکاشوند.

اظهار نظر روز

رژیم صهیونیستی به فرودگاهی نزدیک حلب حمله موشکی کرد

روسیه

رئیسجمهورروسیهدردیداربانمایندگان"واحدفرماندهی"
اینکشورکهدرطولبرگزاریجامجهانیمسئولیتتامین
امنیترابهعهدهداشت ،گفت:درطولاینمسابقاتتقریبا
 ۲۵میلیونحملهسایبریوفعالیتهایمجرمانهدیگرعلیه
زیرساختهایاطالعاتیروسیهخنثیشدکهبهنحویباجام
جهانیمرتبطبودند.پوتینهمچنینازپرسنلسرویسهای
امنیتی خارجی و ملی این کشور تشکر کرد و افزود :در طول
بازیهای جام جهانی امسال در روسیه  ۱۲۶نماینده از
جانب  ۵۵سرویس امنیتی و آژانس پلیس جهان متعلق به
 ۳۴کشور در فرایند برقراری امنیت مشارکت کردند.پوتین
درصحبتهایشدردیداربانمایندگاناینواحدفرماندهی
گفت :من میخواهم از پرسنل سرویسهای امنیتی و
آژانسهای پلیس روسیه و همچنین
نمایندگانسرویسهایامنیتی
و آژانسهای پلیس متعلق به
بیشاز ۳۰کشوردیگرتشکر
کنم .به گفته پوتین ،همه
مــردمــی کــه بــرای
تماشا و شرکت
درمسابقاتجام
جهانیبهروسیه
آمدند امنیت را
احساسکردند.
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رژیم صهیونیستی بمباران گسترده نوار غزه را در دستور کار قرار داده است

«آتشجواب آتش»

حمالت روزهای اخیر ارتش رژیم صهیونیستی به اهداف
مختلفدرنوارغزه،بزرگترینحملههواییاینرژیماززمان
جنگ  50روزه در سال  2014با مقاومت فلسطین در این
منطقهبودهاستکهاینتحرکاتاسرائیلبیانگردورجدیدی
از ماجراجویی های این رژیم در منطقه است .حمالتی که با
پاسخ قاطع فلسطینی ها مواجه شده است.درواقع«آتش
جوابآتش»معادلهایاستکهگروههایمقاومتفلسطینی
در غزه به رژیم صهیونیستی تحمیل و آن را در طول ساعات
گذشته در رویارویی با حمالت صهیونیستها به غزه تثبیت
کردهاند .این در شرایطی است که رژیم صهیونیستی از روز
یک شنبه رزمایش بزرگی را در چند جبهه آغاز کرده است
و ارتش این رژیم معتقد است این رزمایش نظامی گسترده
تاثیربهسزاییدرآمادگیآنهابرایوقوعجنگجدیددارد.
در چنین شرایطی این سوال در افکارعمومی ایجاد شده
است که آیا صهیونیست ها پس از سه جنگ خانمان سوز
یک دهه گذشته علیه نوار غزه خود را برای یک ماجراجویی
بزرگ و جنگی دیگر در این منطقه آماده میکنند؟برخی از
ناظران سیاسی با توجه به حمالت تجاوزکارانه قبلی رژیم
صهیونیستیبهمردمبیدفاعنوارغزهانجاماقدامحماقتبار

دیگرییعنیحملهکردنهمهجانبهعلیهغزهراردنمیکنند.
طیقریببهیکدههگذشتهرژیمصهیونیستیسهجنگ۲۲
روزه ۸،روزهو 50روزهرابهغزهتحمیلکردهکهالبتهازتمامی
آنهانیزسرشکسته،ناکاموشکستخوردهخارجشدهاست
اما برخی دیگر از ناظران سیاسی با توجه به قدرت روزافزون
نیروهای مقاومت در نوار غزه معتقدند که به نظر نمی رسد
مقامات رژیم صهیونیستی حداقل در آینده نزدیک تصمیم
به تحمیل جنگ تمام عیار دیگری بر نوار غزه داشته باشند.
بسیاری از کارشناسان و ناظران سیاسی بر این باورند که با
توجه به افزایش قدرت موشکی نیروهای مقاومت فلسطین
و زرادخانه های موشکی در نزد آن ها ،بسیار بعید است که
مقامات رژیم صهیونیستی ،حداقل در برهه کنونی ،دست
به ماجراجویی گسترده و فراگیری در غزه بزنند و تهدیدات
آنهادراینزمینهرانوعیبلوفمیدانند.تحوالتفلسطین
سردرگمیفزایندهرژیمصهیونیستیدربرابرقدرتروزافزون
مقاومتمردمفلسطینرانشانمیدهد.درچنینشرایطی
استکهاسماعیلهنیه،رئیسدفترسیاسیجنبشحماس
در واکنش به تهدیدها و تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی
تاکیدکرد:غزهدژیاستکههرگزسقوطنخواهدکرد.

نمایندگان انگلیس برسر برگزیت ،گاز انبری حمله میکنند

هفتهسخت«می»

ترزا می نخستوزیر انگلیس باید خود را برای رویارویی با
فوران خشم همحزبیهای دوآتشهای آماده کند که حامی
سرسخت برگزیت هستند و او را از بابت ُکرنش دربرابر
اتحادیه اروپا سرزنش میکنند.گفتنی است «می» برای
حفظ حیات سیاسی خود سخت در تالش است بهویژه آن
که از هفته گذشته بعد از اعالم راهبرد خود برای خروج
نرم از اتحادیه اروپــا با موج اعتراضات درون حزبی
مواجه شد که به استعفای سه وزیر کابینه اش منجر
دوستان حزب محافظهکار انگلیس
شد.برگزیت
ِ
میگویند راهبرد نخستوزیر بیش از انــدازه نرم
است و از وابستگی انگلیس به اتحادیه اروپا
نمیکاهد.ابعاد تهدید حزب محافظهکار
امروز در جلسه رایگیری برای اعمال
اصالحات در رژیــم گمرکی انگلستان
پسابرگزیتمشخصخواهدشد،حالآن

که پیشبینی میشود طرفداران سرسخت برگزیت به نفع
این اصالحات رای دهند که چندان به مذاق نخستوزیر
خوشنمیآید.اگرچهدرنهایتانتظارشکستنخستوزیر
نمیرود ،شمار باالی آرا در حمایت از اعمال اصالحات ،به
تضعیف راهبرد برگزیت ارائه شده از سوی وی منجر خواهد
شد.ازسویدیگر،طرفدارانماندندراتحادیهاروپاهمهفته
سختی را برای ترزا می رقم خواهند زد چرا که هنوز
هم به دنبال اعمال فشار بر نخست وزیر برای
اتخاذ موضع نرمتر در برابر اتحادیه هستند.
گفتنی است دیروز نخست وزیر انگلیس در پی
اختالفات به وجود آمده در کابینه این کشور در
خصوصبرگزیت،ازاحتمالاجرانشدنآن
خبرداد.میهشداردادباادامهخطمشی
کنونی این خطر وجود دارد که در نهایت
هیچبرگزیتیدرکارنباشد.

افقی
-1وکالت – اخــال – غــذای زمین  -2تکان – زادگــاه
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افق – حرارت بدن – پهناور – اسباب سفر  -7تکرار حرف
– شهرستانی در خراسان رضوی – تلخ – گیاه – جرس
 -8ماهر – فوری – شکاف – محصول آتش  -9نفوذ – داد
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-1دفعه  -سردار رومی که به دست سورنا سردار شجاع
ایرانی کشته شد  -2جونده خرابکار – سن – بخشی از پا
 -3زائو ترسان – پیش – پدر  -4ماه خارج – مولد  -5رساله
– مقوای نازک  -6بعید – ترانه – تصدیق روسی  -7کچل
– پوششی برای سر – عضو پرواز  -8برنا – اشاره  -9ریز
نمرات – بازداشتن  -10بچه اسب – رطوبت – پسوند
شباهت  -11دربست کارخانه – فلز گلوله – خواهش
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دورویی  -20شبگرد – نوار
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