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روسری؛ دلیل مخالفت با استخدام
دختر مسلمان در بلژیک!

بتول باشلیک دختر ترکیهای که دانش آموخته خدمات اجتماعی اســت به دلیل پوشیدن روسری اجازه شــرکت در دوره کارآموزی مرکز خدمات بازنشستگی در بلژیک را
نیافت .باشلیک که در بلژیک به دنیا آمده و بزرگ شده است ،گفت :مقامات بلژیکی به من گفتند که اگر روســری خود را به سرداشته باشم ،نمیتوانم استخدام شوم اما اگر
حجابم را بردارم استخدام خواهم شد.من به آن ها گفتم که از اعتقادات مذهبی خودم دســت برنمی دارم و حجابم را حفظ می کنم ،به همین دلیل این کار را از دست دادم.

...

تداومتظاهراتضدفساداقتصادیدررومانی

تحلیل روز

international@khorasannews.com

ایاالت متحده از دوران تطمیع کشــورها ،به دوران تهدید
کشورها قدم می گذارد - 1 .ایاالت متحده در ابتدای قرن
بیستم از یک جمهوری به یک امپراتوری در تراز بین المللی
بدل شــد - 2 .ایاالت متحده همچون تمامــی امپراتوری
های تاریخ با دو ابــزار .تطمیع و تهدید  ،پذیرش داوطلبانه
یا اجباری قدرت های پیرامونی را به دســت آورده اســت.
 - 3بــرای چندیــن دهه  ،آمریکا به شــکل چشــمگیری در
قبال عموم متحدانش ،ســخاوتمند و دســت و دلباز عمل
می کــرده اســت  .در دو جنــگ جهانــی اول و دوم ،آمریکا
برای پیروزی دیگران میلیاردهــا دالر هزینه کرد؛ اروپای
بعد از جنگ جهانی دوم با طرح مارشــال بازســازی شــد.
ژاپن بــا جنگ کره و جنوب شــرق آســیا با جنــگ ویتنام از
سقوط به دامان کمونیسم رهایی یافتند ،حتی چین نیز با
سرمایه آمریکایی ها به ابرقدرت اقتصادی جهان بدل شده
است  - 4 .آمریکای قرن بیست و یکم مانند آمریکای قرن
بیستم ،کشور ثروتمندی نیست تا با سخاوتمندی  ،محبت
و احترام متحدانــش را بخرد  .آمریکای کنونی  ،کشــوری
مقــروض و بی پول اســت کــه دالری برای بذل و بخشــش
میان متحدانش نــدارد  - 5 .با ناتوانی در ادامه سیاســت
پرهزینه تطمیع  ،ایاالت متحده راه تهدید متحدانش را در
پیش گرفته است .متحدان یا باید هزینه حفظ امنیت خود
را داوطلبانه به ایاالت متحده بپردازند یا خطر تهدیدات این
کشور را به جان بخرند  .ناتو زیر فشــار افزایش هزینه های
دفاعی قرار دارد ،چین با بــزرگ ترین جنگ تجاری تاریخ
بشر مواجه است و حتی سعودی و متحدانش باید بخشی از
هزینه هفت تریلیون دالری جنگ های پس از  11سپتامبر
را بپردازنــد یــا ایــن که دولــت هایشــان ظرف یــک هفته
سرنگون خواهد شد  .سرانجام این که ترکیه  ،متحد ایاالت
متحده در ناتو یا به خواست واشنگتن تمکین می کند یا با
جنگ اقتصادی مشابه جنگ آمریکا با ایران مواجه خواهد
شــد  - 6 .آمریکا برای حفظ امپراتوری پر هزینه خود  ،از
ســخاوتمندی به باج گیری از متحدان روی آورده اســت
در حالی که ایــن رویکرد  ،متحدان سیاســی–اقتصادی
آمریکا را به تدریج به ســمت قدرت های سخاوتمند دیگر
ســوق خواهد داد که بارزترین آن  ،چین است  .همچنین
تشکیل ائتالف های جدید بدون آمریکا  ،دیگر گزینه پیش
روی متحدان رنجیده ایاالت متحده از اجرای سیاســت "
اول آمریکا " خواهد بــود  – 7.جایگزینــی تهدید به جای
تطمیع  ،زمان فروپاشی امپراتوری جهانی ایاالت متحده
را به تاخیر خواهد انداخت ،هرچند که این امپراتوری " ،
امپراتوری تنها " خواهد بود .

تظاهرکنندگانبصرهگذرگاهمرزیباکویترابستند

حالناخوش«ونیزخاورمیانه»

صدهامعترضعراقیدرادامهاعتراضاتخودبهاوضاعبدخدماترسانیدر
استانبصره،گذرگاهمرزیعراقباکویترابستند.تظاهرکنندگانباتجمع
در این گذرگاه و بستن جاده ،مانع تردد خودروها از عراق به کویت و برعکس
شدند .معترضان در استان بصره همچنین اعالم کردند که در صورت پاسخ
نگرفتنبهخصوصدربارهپروندهایجادفرصتهایشغلی،اعتصابخواهند
کرد.حدودیکماهپیشاعتراضاتبهاوضاعبدخدماترسانیومعیشتیاز
استانبصرهآغازشدوپسازآنبهاستانهایدیگرنیزکشیدهشد،بهطوریکه
ایناعتراضاتهمچنانادامهدارد.شهروندانجنوبعراقبهقطعمكرربرق،
بیكاری گسترده ،فساد دولتی و كیفیت بد خدمات عمومی از جمله كیفیت
آب اعتراض دارند.بصره را روزگاری ونیز خاورمیانه مینامیدند ،شــهری در
جنوبیتریننقطهعراقومیزبانبزرگترینمیدانهاینفتیاینكشورکهدر
كرانههای اروند و در كنار بزرگترین بندر صادراتی آبهای آزاد عراق ،یعنی
امالقصر قرار گرفته است و یكی از شریانهای اصلی اقتصاد عراق محسوب
میشود .حاالموج گرمای تابستان امســال در كنار بیآبی و قطع مكرر برق،
این منطقه را تحت تاثیر قرار داده است .بصره یكی از معدود كالن شهرهای
خاورمیانه اســت كه همچنان سیســتم تصفیه آب شــهری ندارد .به گزارش
رویترز ،محمد جابر ،یكــی از معترضان در بصره كه جوانی ٢٩ســاله ،دانش
آموختهدانشگاهوبیكاراست،میگوید«:تازمانیكهمطالباتمابرآوردهنشود،
ازاعتراضدستنمیكشیم،اگرفكریبهحالبیكارینكنندووضعیتآبو
برقرابهبودنبخشند،جلویفعالیتكمپانیهایتولیدنفترامیگیریم».

آمریکا

زخمی شدن 440تن از شــهروندان رومانیایی که ۲۴تن آن ها پلیس بودند ،باعث
نشده است از شدت اعتراض مردم علیه تصمیمات دولت حاکم کم شود .روز جمعه
حدود 50هزار نفر در بخارســت به خیابان آمدند و شــعارهایی بر ضد فســاد اداری،
دســتمزد کم و ناکارآمدی دولت ســردادند ،اما این تعداد در حال افزایش اســت .به
جرئتمیتوانگفتایناعتراضاتبزرگتریناعتراضاتعلیهفساددولتیدرشرق
اروپا پس از سقوط دیوار برلین است .دیروز نیز ده ها هزار نفر که پرچمهای رومانی و
اتحادیهاروپارادردستداشتند،مقابلساختمانهایدولتیبخارستجمعشدند
وفریادبرآوردند«:استعفا،استعفا».اما اینکهریشهاعتراضاتکجاستوچرااکنون
دولت چپگرای سوسیال دموکرات نمیتواند بحران را کنترل کند ،سواالتی است
کهبسیاریازتحلیلگرانآنرامطرحمیکنند.رومانییکیازفاسدتریندولتهای
حاضر در اتحادیه اروپا را در خود جای داده اســت .سیســتم قضایی این کشور تحت
نظارتاتحادیهاروپادربروکسلعملمیکندتابتواندبخشیازفسادداخلیدراین
ی میان نخبگان صنعتی و تحصیل کردگان
کشور را کنترل کند .فاصله بســیار جد 
رومانیاییباظرفیتهایواقعیرومانیوجودداردبههمیندلیلبرایطبقهمتوسط
شهری رومانی نوعی سرخوردگی ایجاد شده اســت .در همین باره گفته میشود از
جمعیت19میلیونیرومانیحدودپنجمیلیونتنخارجازاینکشورزندگیمیکنند
وطبقآماربانکجهانیاینجمعیتکثیرخارجنشینکهالبتهساماندهیاعتراضات
درونرومانیرانیزبرعهدهداشتهاند،درسال 2017پنجمیلیارددالربرایوابستگان
خود پول فرســتادهاند .دولت مرکزی سوســیال دموکرات رومانی در تالش اســت،
قوانینجدیدیوضعکندتاکنترلبیشتریبرسیستمقضاییاینکشورداشتهباشد.

رژیم صهیونیستی

...

اظهار نظر روز

بخارستهمچناندرآتشاعتراض

امیرعلی ابوالفتح

امپراتوری آمریکا
ازتطمیع تا تهدید
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اردوغان:

ترامپ یک کشیش را به ما ترجیح داد
پکنیکمیلیوناویغوررادراردوگاهاسکاندادهاست

حصرمسلماناندرچین

بیشازیکمیلیونمسلماناهلاویغوردراستانسینکیانگچیندراردوگاه
اسکان داده شدهاند .استان اویغورنشین سین کیانگ حاال به گفته سازمان
مللعمالبهیکاردوگاهیابازداشتگاهعظیمتبدیلشدهاست.بهگفتهکمیته
سازمان ملل در ژنو  ،حکومت مرکزی چین مســلمانان اویغور را که در استان
سین کیانگ زندگی میکنند و فرهنگشــان با اکثریت مردم چین متفاوت
است،عمالدراردوگاهاسکاندادهاست .اکثراینافرادهیچسوءپیشینهای
ندارند.اویغورهامسلمانانترکزبانهستندکهشمارآنهابه ۱۰میلیوننفر
میرسد .حزب کمونیست چین سال هاســت با استقالل ملت اویغور مقابله
میکند .طبق گزارشهای متعدد ســازمان ملل ،تاکنون صدها اردوگاه کار
در سین کیانگ احداث شده است .نیروهای امنیتی چین اویغورها را پس از
شورشهایخونیندرسال ۲۰۰۹ویکسریحمالتتروریستیبهشدت
سرکوبکردند.چیندرسال ۱۹۴۹منطقهاویغورنشینرااشغالکردوتحت
کنترل خود درآورد .البته حاال سینکیانگ مانند تبت در جنوب چین رسما
یک منطقه خودگردان اســت .هم اکنون نکته اصلی این جاســت که استان
ســینکیانگ در بخش غربی چین بخشی از جاده ابریشــم تاریخی وچین به
دنبالاحیایآناست.ازهمینروپکنعالقهمنداستتامنطقهغربیدرامنیت
کاملباشدازاینروطیسالیانگذشتهفشارسنگینیرابهاستانسینکیانگ
کهازنظروسعتبزرگتریناستانچینمحسوبمیشودواردکردهتابتواند
امنیت آن را تامین کند .این سرمایهگذاری آیندهنگرانه موجب شده است که
فشارهابرایتامینامنیتوتحولدراینمنطقهنیزافزایشیابد.

سوریه

عربستان

برابرشدن میزان نفرت مردمی
از«ترامپ»با نیکسون

تظاهرات دهها هزار نفر در تلآویو
علیه قانون "کشور یهود"

برمالشدن راز موافقت تل آویو با
ماندن اسد در قدرت

خباثت به سبک سعودی ؛عملیات
صعده قانونی بود!

نظرسنجیهایجدیددرآمریکانشاندادکهمیزان
تنفراز«دونالدترامپ»رئیسجمهورآمریکابهشدت
افزایش یافتــه و او از این نظر با «ریچارد نیکســون»
رئیس جمهــور دهــه 70میــادی آمریــکا برابری
میکند.آنطورکهسی.ان.انگزارشکردهاست،
یافتههایجدیدنشانمیدهد،میزانتنفرازدونالد
ترامپبههمانشدتریچاردنیکسوندر 44سال
قبلوبعدازکنارهگیریاوازریاستجمهوریبودبه
طوریکهدرزمانمشابهو 44سالقبل 45درصد
مردمعملکردنیکسونرا «ضعیف»میدانستند.

دهها هزار شــهروند یهودی و عرب بــرای دومین بار
در عرض یک هفته بــه خیابانهای تلآویــو آمدند تا
مخالفتشــان را با قانون "کشــور یهود" ابراز کنند.
معترضان با تبعیضآمیز دانســتن این قانون ،دولت
اســرائیل را "رژیم آپارتاید" توصیف کردند .آن ها در
شعارهاییبهزبانهایعبریوعربیفریادمیزدند
"آپارتاید پیروز نمیشــود".برخی پرچم فلسطین را
به اهتزاز در آوردنــد .حدود  ۲۰درصد شــهروندان
اسرائیلعربهستند.اینقانون،اسرائیلرابهعنوان
"دولتملیخلقیهود"تعریفکردهاست.

بــا پیشــرویهای ارتــش ســوریه در اکثــر جبههها،
رایزنیهایسیاسیمیانسرانکشورهایمختلف
افزایش یافته اســت .حاال یک دیپلمات فرانسوی از
"موافقت" رژیم صهیونیستی با این گفته روسها که
باقی ماندن اســد در قدرت یکــی از تضمینها برای
خروجهمهنیروهایایرانیازسوریهاست،خبرداد.
به گفته وی ،پاریس همچنین به طور مشخص مسیر
سیاســی را میخواهد که بر اجرای قانون اساسی و
فراهم کــردن مقدمات برگــزاری انتخابات۲۰۲۱
برایجلوگیریازانتخابمجدداسدمتمرکزباشد.

همزمان با باال گرفتن محکومیت حمله عربستان به
اتوبوسکودکانیمنیدرصعده،سخنگویائتالف
سعودیمیگوید،مسئولیتکشتارکودکانبرعهده
خود یمنیهاســت.حتی هیئت دایم عربســتان در
سازمانمللدرنامهایبهرئیسشورایامنیتمدعی
شد ،حمله اخیر جنگندههای این ائتالف در صعده
"قانونی"بودهاست!پنجشنبهگذشتهجنگندههای
ســعودی یک اتوبوس حامل دانش آمــوزان یمنی را
بمبارانکردند.دراینحمله ۴۷دانشآموزیمنیزیر
15سالشهیدو ۷۷تَندیگربهشدتزخمیشدند.

فکر می کنید این جــا قانون ندارد ،این جا ترکیه اســت با81
میلیوننفرجمعیت.تهدیدکردهاندکهتاساعت 18:00روز
یک شنبه باید کشیش برانســون را آزاد کنید  ،باید بگویم که
هرگز نمی توانید با زبان تهدید ملت ترکیه را به زانو درآورید.
نظامی را که به همه دنیا اعالن جنگ تجاری کرده و کشورها
را تهدید به تحریم می کند ،به هیچ وجه قبــول نمی کنیم ،از
این رو در حال انجام تدارکات الزم برای تجــارت با ارز ملی با
ایران،روسیه،چینواوکراینبهعنوانکشورهاییهستیمکه
بیشترین حجم تجاری را با آن ها داریم .چنان چه کشورهای
اروپاییهمخواهانرهاییازدالرهستند،آمادگیداریمباآن
هاهممطابقروشمشابهیکارکنیم.فداکردنترکیهبهخاطر
یککشیش،برازندهشراکتراهبردینیست.بارهاگفتهایم
که می میریم اما اجــازه نمی دهیم تحقیر شــویم ،باز هم می
گوییمکهتهدیدوتحریمرویمابیاثراستچونمایککشور
حقوقمداریموهیچوقتازچارچوبقانونخارجنمیشویم.

...

خبرهای متفاوت
بزها به داد ترامپ رسیدند!

وال اســتریت ژورنــال :در ســال  2016ترامــپ توانســت
هزاراندالرمالیاتبرامالکرابرایامالکواقعدرشهرهای
بدمینستروکولتسنکایالتنیوجرسیصرفهجوییکندچرا
کهدراینامالکیکگلهبزنگهداریمیشودوبههمینعلت
بر اساس قوانین ایالتی نیوجرسی ترامپ میتواند از معافیت
مالیاتی زمینهای کشــاورزی برخوردار شــود .حتی ترامپ
میتواند بــه لطف بخشهایــی از زمینهای گلف خــود که به
کشاورزیاختصاصیافته،مالیاتکمتریپرداختکند113.
هکتارازباشگاهملیگلفترامپدرشهربدمینستربهنگهداری
هشتبزوپرورشیونجهودرامالکاودرشهرکولتسنکنیز
 40هکتاربهپرورشیونجهاختصاصیافتهاست.

جنجال صدای لرزان " الجبیر"
العالم:صدای لرزان عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی در
کنفرانس خبری اخیر درباره بحران با کانادا مایه تمسخر
کاربران فضای مجازی در توئیتر شد ،به گونهای که مشاور
ولیعهد پیشین عربســتان نیز در این خصوص تاکید کرد،
این صدای لرزان نشان میدهد وی به شدت تحت فشار و
سیاستهای بچه گانه بن سلمان همه چیز را تحت الشعاع
قرار داده است.
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