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میانمار: عفو بین الملل از شورای امنیت سازمان ملل 
خواس��ت تا میانمار را بابت جرایمش علیه بشریت طبق 
اساسنامه رم به دادگاه کیفری بین الملل بکشاند. این گزارش 
۱۳ فرد مرتبط با ارتش میانمار را نام برد که مستقیما در 
جرایم علیه بشریت نقش داشته یا فرماندهی کردند. اندرو 
گاردنر، محقق ارش��د عفو بین الملل در ترکیه تاکید کرد،  

واکنش جامعه جهانی تاکنون ناکافی بوده است.

س�ازمان ملل: س��ازمان ملل متحد اعالم کرد: در 
س��ال 20۱7 بیش از ۱0 هزار کودک در جهان به دنبال 
جنگ و درگیری های مسلحانه کشته یا نقص عضو شدند. 
سازمان ملل در گزارش ساالنه خود زیر عنوان »کودکان 
و درگیری های مسلحانه« اعالم کرده که حدود 2۱ هزار 
مورد نقض حقوق کودکان در جهان رصد شده که نسبت 

به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. 

لیبی: خلیفه حفتر فرمانده ارتش لیبی اعالم کرد که 
نیروهای تحت امر »خلیفه حفتر« به طور کامل کنترل 
شهر »درنه« واقع در شرق این کشور را در اختیار گرفتند. 
او گفت: »الحمدهلل نیروهای مسلح به طور کامل درنه را 
به کنترل درآوردند. امروز به رغم حضور تروریس��ت ها و 
حامیان آنها، با پیروزی شما پرچم تروریسم پایین کشیده 

شد و پرچم صلح و آرامش جای آن را گرفت«.

مغرب: یک س��ال و نیم پس از آغاز اعتراضات در 
منطقه »الریف« در ش��مال مغرب، دادگاه این کش��ور 
»ناص��ر الزفزافی« رهبر ای��ن اعتراضات که به جنبش 
»الریف« معروف شده است، به 20 سال زندان محکوم 
ک��رد. 45 نفر نیز از دیگر اعضای این جنبش به 2 الی 
۱5 س��ال زندان محکوم شده اند. این احکام به صورت 

غیابی و در نبود متهمان صادر شده اند. 

ذرهبین

عدم تمدید وضعیت اضطراری در ترکیه
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه و »دولت باغچه لی« رهبر حزب 
»حرک��ت ملی گرا« برای ع��دم تمدید وضعیت اضطراری در این کش��ور توافق 
کردن��د. در این میان س��ران »ائت��الف مردم« توافق کردند که بع��د از به پایان 
رس��یدن دوره س��ه ماهه فعلی حالت فوق العاده در ترکیه، مجددا آن را تمدید 

نکنند و به پایان برسد.
دولت ترکیه از ماه جوالی 20۱6 و به بهانه کودتای نافرجام، ضمن اعمال حالت 
فوق العاده در این کش��ور، بیش از50 هزار نفر را بازداش��ت و حدود ۱50 هزار نفر را از 

مشاغل دولتی اخراج کرده است. این بازداشت ها و اخراج ها هنوز هم ادامه دارد. 
الزم به ذکر است که درپی این اقدامات آنکارا بود که چندین کشور اروپایی با انتقاد 
شدید از نقض حقوق بشر و آزادی بیان در ترکیه، توقف روند مذاکرات را برای عضویت 

این کشور در اتحادیه اروپا، خواستار شدند.

سرخط
ممنوعیت انتخاباتی نخست وزیر سابق پاکستان

یک دادگاه انتخاباتی پاکستان نخست وزیر در حال کناره گیری این کشور را 
از شرکت در انتخابات از حوزه انتخابیه اصلی او منع کرد. این تازه ترین ضربه به 

حزب نواز شریف، رهبر عزل شده پاکستان است.
ممنوعیت شگفت آور شاهد خاقان عباسی، نخست وزیر در حال کناره گیری 
پاکس��تان تنها روی حوزه انتخابیه مری اعمال می ش��ود و شامل کرسی جداگانه 
اسالم آباد که او در آنجا هم برای انتخابات 25 ژوئیه شرکت کرده است،  نمی شود. 

با این حال با توجه به اینکه چهار هفته تا انتخابات زمان باقی مانده احتمال دارد با 
چالش های جدیدی مواجه شود. حکم این دادگاه پس از بازداشت عضو دیگری از حزب 
مس��لم لیگ پاکس��تان شاخه نواز از سوی یک نهاد ضد فساد انجام شد. در مورد پرونده 
عباسی یک دادگاه کمیس��یون انتخابات حکم داد او میزان دقیق دارایی های خودش را 

در برگه های نامزدی اعالم نکرده است.

شبه قاره 
خروج رسمی مالزی از ائتالف عربستان 

وزیر دفاع مالزی اعالم کرد به زودی نظامیان خود که در عربس��تان مستقر 
ش��ده اند را از این کشور خارج کرده و به مش��ارکت این کشور در ائتالف تحت 

رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن پایان می دهد. 
»محمد سبو« گفت: با توجه به تالش برای حفظ سیاست بی طرفی در جنگ یمن 
و اینکه »کواالالمپور« نمی خواهد از ایدئولوژی سیاس��ی هیچ یک از قدرت ها طرفداری 
کند این تصمیم در نشست هفته گذشته کابینه اتحاذ شد. وی گفت: کابینه این تصمیم  )برای 
بازگرداندن نظامیان( را هفته گذشته گرفت. منتظر آماده شدن نظامیان مالزی برای خروج هستیم.

 موض��ع جدید مالزی کمتر از ی��ک ماه پس از کنار رفتن دول��ت »نجیب عبدالرزاق«، 
نخست وزیر سابق مالزی اعالم می شود. »عبدالرزاق« پس از افشای فساد مالی و دریافت رشوه 
از عربستان سعودی مجبور به کناره گیری از قدرت شد. »ماهاتیر محمد« به عنوان نخست وزیر 

جدید مالزی انتخاب شد.

شرق 

قلمون و رسالتی جدید

قاسم غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

سوریه در حالی همچنان با بحران تروریسم و البته حمالت 
مستقیم و غیرمستقیم ائتالف آمریکایی مواجه است که تحولی 
خاص در این کش��ور به چشم می خورد و آن بازگشت آوارگان 
س��وری به منطقه ای استراتژیک اس��ت. پس از پاکسازی کامل 
القلمون به دست ارتش س��وریه، حدود 500 پناه جوی سوری 

پس از پنج س��ال به کشور خود بازگش��تند تا به محل زندگی 
خود در القلمون ش��رقی و غربی در حومه دمشق بروند. فرآیند 
فراهم سازی مقدمات لوجستیکی جهت بازگشت این پناه جویان 

سوری با همکاری دوجانبه لبنان و سوریه صورت گرفت.
این بازگش��ت در حالی ص��ورت می گیرد که در قبال آن 
چند نکته قابل توجه اس��ت. نخس��ت آنکه گ��ذرگاه الزمرانی 
که زمانی ش��اهد مقابله ارتش سوریه با گروه های تروریستی 
بود اکنون به طور کامل از جود تروریس��ت ها پاکسازی شده 
و پناه جویان س��وری از این گذرگاه برای رس��یدن به مناطق 
زندگ��ی خ��ود عبور می کنن��د. منطقه مرزی قلم��ون از نظر 
اس��تراتژیک دارای اهمیت بس��یاری بوده چنانکه س��وریه و 
جبهه مقاومت برای حفظ این منطقه و پاکسازی تروریست ها 

شهدای بسیاری در این منطقه داشته اند. 
اکنون بازگش��ت آوارگان به خانه و کاش��انه خود در این 

منطقه نش��انگر دستاوردهای بزرگ سوریه و لبنان در مبارزه 
با تروریس��م و برق��راری امنیت اس��ت. مس��ئله ای که واهی 
بودن ادعای محافل رس��انه ای ضد س��وری مبنی بر موفقیت 
تروریست ها در احیای خویش و البته توان آمریکا و متحدانش 
برای مقابله با نظام س��وریه را آشکارتر می سازد. این بازگشت 

را باید نشانه توان سوریه در برقراری امنیت دانست. 
دوم آنکه این بازگش��ت با هماهنگ��ی و همگرایی لبنان 
و س��وریه صورت گرفته است که نش��انگر ناتوانی عربستان و 
آمریکا در تغییر رفتار لبنان در قبال س��وریه است. گزارش ها 
نش��ان می دهد این کش��ورها تحرکات بس��یاری برای ایجاد 
ش��کاف میان سوریه و لبنان داشته اند و حتی رشوه های مالی 
برای بی��روت در نظر گرفته اند. همگرایی دو کش��ور در قبال 

مسئله آوارگان سوری ناکامی این طرح را نشان می دهد. 
س��وم آنکه بازگش��ت آوارگان به وطن یک اصل را نشان 

می دهد و آن اعتماد مردم به نظام سوریه است. اگر آنطور که 
غرب ادعا می کند نظام اسد فاقد مشروعیت مردمی بود هرگز 
آوارگان سوری حاضر به بازگشت نبودند حال آنکه با برقراری 
امنی��ت در هر نقطه ای از جمله در قلمون بازگش��ت به وطن 

اولین مطالبه آوارگان است. 
این بازگشت از آن جهت دارای اهمیت است که دشمنان 
سوریه با آواره سازی و جابه جایی جمعیت به دنبال چندپاره سازی 
و در نهایت خالی س��ازی س��وریه از جمعیت بوده اند حال آنکه 
بازگشت آواران س��وری مولفه ای برای برهم زدن این طراحی 
اس��ت. در جمع بندی نهایی از آنچه در باب بازگش��ت آوارگان 
سوری ذکر شد می توان گفت که این بازگشت به قلمون نمود 
پیروزی بزرگ س��وریه و لبنان در مبارزه با تروریسم است که 
موجب ش��ده پس از سال ها ساکنان منطقه استراتژیک قلمون 

بتوانند به سرزمین خود بازگردند. 

یادداشت

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نشستى با خبرنگاران به مناسبت 
هفته صرفه جويى در مصرف آب گفت:يكم تا هفتم تيرماه در تقويم كشور به عنوان 
هفته صرفه جويى در مصرف آب نامگذارى شده است، بيش از 20 سال است اين 
اصفهان  استان  در  اين موضوع مهم  ولى  داريم  تقويم رسمى كشور  در  را  عننوان 
صرفا به يك هفته بسنده نشده و به جهت شرايط سخت آب تمام طول سال به بحث 

مديريت مصرف آب توجه داريم.
مهندس هاشم امينى با بيان اينكه موضوع آب و خشكسالى در كشور به عنوان يك 
واقعيت مطرح است افزود: نبايد صرفا به هفته صرفه جويى در مصرف آب بسنده كرده 
و تمام بخش ها بايد در خصوص مصرف بهينه آب و راهكارهاى متداول در دنيا قدم 

برداريم و فرهنگسازى كنيم.
 وى عنوان كرد: دوهفته پيش موضوع خشكسالى و آب را رژيم اشغالگر قدس بسترى 
براى اهداف شوم خود ديده بود، ما بايد باور داشته باشيم كه با اتكا به ظرفيت هاى 

داخلى كشور مى توانيم در اين حوزه قدم برداريم و مشكالت را پشت سربگذاريم.
مديرعامل شركت آبفا استان با اشاره به اينكه يكى از واقعيت هاى كشور ما كه كمتر 
به اين ظرفيت توجه شده خودباورى است كه رسانه ها مى توانند اين خودباورى ملى 
را در كشور تقويت كنندتصريح كرد:هم اكنون مشكل آ ب در كشور ما وجود دارد 
 و در دنيا راه حل هايى براى آن وجود دارد اگر به اين باور برسيم مى توانيم با آن

 مقابله كنيم . 
 مهندس امينى به نقش مردم در عبور از بحران كم آبى پرداخت و اظهار داشت: يكى 
از راهكار عبور از شرايط سخت آبى اين است كه همه آحاد جامعه مى توانند با مصرف 
بهينه  نقش خود را  در عبور از بحران ايفا كنند امسال به جهت نگاه وزارت نيرو 

موضوع  سازگارى با كم آبى را  بجاى مقابله با كم آبى مورد توجه قرار داديم.
مديرعامل شركت آبفا با اشاره به اينكه  بيش از هزاران سال است با شرايط كم آبى 
مواجه هستيم خاطرنشان ساخت: پدران ما براى مقابله با اين موضوع قنات احداث 
اقدامات و  با  و  باشد  بايد مدنظر  آبى  با كم  امروز هم موضوع سازگارى  مى كردند 
فرهنگسازى درجهت مديريت مصرف آب گام برداريم . در اين راستا توجه به موضوع 
سازگارى با كم آبى در بخش هاى مختلف شرب، كشاورزى و صنعت، توجه به آمايش 

سرزمين در توسعه پايدار كشور، خودباورى و هم افزايى مى تواند موثر باشد. 
مهندس امينى  با بيان اينكه سال آبى گذشته آورد رودخانه زاينده رود 1 ميليارد و 
100 ميليون مترمكعب بود اعالم كرد:  در سال گذشته از لحاظ  منابع آبى شرايط نسبتا 
مناسبى داشتيم اين درحاليست كه سامانه دوم آبرسانى اصفهان را در مدار نداريم اما 

خوشبختانه با پيگيرى استاندار اصفهان اين پروژه درحال اجراست.

وى افزود: امسال حجم آورد آب به پشت سد به 465 ميليون متر مكعب كاهش يافته 
بطوريكه مديريت آب استان و وزارت نيرو برا ى پشت سرگذاشتن اين شرايط سخت، 
محدوديت هايى براى تخصيص آب شرب  قايل شد تا بتوانيم به فصل بارش برسيم . 

مهندس هاشم امينى گفت:ميزان آب تخصيصى به شركت آبفا استان در مواقعى از 
سال تا حدود 40 درصد كم شد . اين شرايط سخت البته فرصت هايى هم پيش روى 
شركت گذاشت ازجمله  مى توان به تالش مجموعه شركت آبفا استان بمنظور برون 

رفت مردم  از چالش كم آبى پرداخت
  وى خاطرنشان ساخت:در حال حاضر گستردگى سامانه تله مترى و مديريت فشاركه 
شركت آبفا استان اصفهان  از آن برخوردار است در هيچ كدام از استان هاى كشور 
وجود ندارد،بطوريكه تاكنون توانستيم از طريق اين تكنولوزى تبعات بحران كم آبى 
را مهار كنيم. مديرعامل شركت آبفا به يكى ديگر از راههاى مهار بحران كم آبى در 
استان پرداخت و بيان داشت: توانستيم از طريق استفاده و توزيع  لوازم كاهنده كه 
تا  استان  را در  براى مديريت مصرف آب در منازل است مصرف  يك روش علمى 
حدودى بهينه كنيم  بطوريكه لوازم كاهنده را در اختيار مردم قرار داده و هزينه آن را 

به صورت اقساطى از مردم دريافت نمائيم.
وى با اشاره به اينكه يكى از گاليه هاى هميشگى به شركت آبفا استان اصفهان آبيارى 
فضاى سبز شهرى بود اما امروز به جرات مى توانم بگويم تمام آبيارى فضاى سبز 
اصفهان از شبكه شرب جدا شده تصريح كرد: البته جلسات متعددى با شهردارى 

داشته ايم و به صورت جدى آبيارى فضاى سبز شهرى را نيز پيگيرى مى كنيم.
امينى ادامه داد: اعداد و ارقام گوياى اين است كه در زمينه مصرف آب در چندسال 
گذشته حركت هاى  بسيار خوبى داشته ايم و اكنون حدود 90 درصد مردم اصفهان 

زير 20 متر مكعب در ماه مصرف مى كنند كه كمتر از ميانگين كشورى است. 
مدير عامل شركت آبفا اصفهان افزود: كارگروه سازگارى با كم آبى در كشور درصدد 
است استاندارد سرانه مصرف آب را از 20 متر به 15 متر تقليل دهد، اين درحالى است 
كه همچنان در استان اصفهان اين رقم حدود 11 و نيم مترمكعب براى يك خانوار در 
ماه است .  وى با اعالم اينكه كاهش سرانه مصرف آب به معناى به خطر انداختن 
بهداشت و سالمت مردم نيست و اين در حالى است كه در كشورهاى پرآب سرانه 
مصرف بسيار پايين تر است. امينى گفت: در استان اصفهان ميزان مصرف 154 ليتر 
براى هر نفر در شبانه روز است كه بايد اين مقدار را تا 110 ليتر كاهش دهيم و اين 

موضوع در سايه تغيير رفتار مصرفى و استفاده از ابزارهاى كاهنده مصرف آب است.
وى افزود: در صنايع نيز شركت ذوب آهن اصفهان ميزان مصرف خود را از 2 هزار 
ليتر به زير 500 ليتر رسانده است، همچنين شركت فوالد مباركه و پااليشگاه اصفهان 

درحال استفاده از پساب فاضالب شهرى هستند و بقيه صنايع بزرگ استان نيز درحال 
حركت در اين راستا هستند و فرصت خوبى براى استان اصفهان است.

 مدير عامل شركت آبفا اصفهان ادامه داد: مطبوعات در اين زمينه مى توانند بسيار 
موثر باشند تا قدم هاى بلندترى در اين زمينه برداريم. 

وى افزود: به جهت محدوديت منابع آبى بدون جيره بندى، محدوديت بر روى شبكه 
توزيع آب اعمال كرده ايم، ولى شبكه آب شرب كشش جيره بندى را ندارد و وزارت 
نيرو هم تاكيد دارد شبكه با مديريت فشار اداره شود. امينى با اشاره به اينكه تبعات 
منفى جيره بندى بيش از محسنات آن است تاكيد كرد: ظرف يك ماه ظرفيت سد را 

مى شود خالى كرد، اما اگر اين اتفاق بيافتد با ماه هاى بعدى سال چه بايد بكنيم؟ 
امينى ادامه داد: بايد تصميمات منطقى و مهندسى گرفته شود و با حفظ منافع و 

آرامش مردم، به اين سمت حركت كنيم.
وى گفت: بزرگترين آسيب در كشور، سياسى شدن موضوعات است، با توجه به اينكه 

شركت آبفا استان يك مجموعه كامل خدماتى است و نگاهش به مردم است.
واگذارى و  فاضالب  هاى  شبكه  توسعه  در  گذشته  سال  داد:  ادامه   امينى 
  شبكه هاى فاضالب ركورد زديم و منابع را در جهت توسعه شبكه هاى آب و فاضالب و

 خدمت رسانى به مشتركين بكار گرفته ايم.
وى گفت: با سازمان هاى مردم نهاد و مردم مشاركت داشته ايم تا پيام هاى صرفه 
جويى در مصرف آب صرفا از زبان ما نباشد و انتقال مفاهيم و پيام از طريق آنها هم 
صورت بگيرد . مدير عامل شركت آبفا اصفهان با تاكيد بر اينكه تصفيه خانه دوم آب 
اصفهان از سال 86 بايد اجرا مى شده است، گفت: وظيفه شركت آبفا استان ورود به 
اين پروژه نبود، ولى ما هم كمك و مساعدت مالى مى كنيم و 170 ميليارد تومان به 
شركت آب منطقه اى براى ساخت تصفيه خانه آب كمك مى كنيم براى اينكه 56 شهر 

و 300 روستا نبايد تنها به يك تصفيه خانه وابسته باشد. 
وى افزود:گرچه مجرى نيستيم وگرنه سعى مى كرديم اين موضوع زودتر به سرانجام  
برسد.  امينى با اشاره به اينكه در موضوع بيوتروريست و اقدامات پدافند غيرعامل آبفا 
استان يكى از شركت هاى پيشرو است بيان داشت: در حوزه استفاده از آب خاكسترى 
با نظام مهندسى و شهردارى اصفهان جلساتى داشته ايم و قطعا بايد از اين آب براى 

بخشى از مصارف خانگى و فضاى سبز استفاده كنيم.
به گفته مدير عامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان فرصت استفاده از پساب، 
صنايع بزرگ و شهردارى ها به سمت استفاده از پساب در كاربرى هاى مختلف حركت 
كرده و تصفيه تكميلى پساب به عهده بهره برداران است و ما صرفا با استانداردهاى 

تعريف شده پساب را واگذار مى كنيم. 
وى ادامه داد: درحال حاضر حدود 24 متر مكعب آب از سد زاينده رود براى شرب 
استان اصفهان و يزد و كشاورزى چهارمحال و اصفهان تخصيص مى يابد كه بخشى 
مربوط به مصارف مجاز بوده و بخشى مصارف غيرمجاز است كه به شدت وزارت نيرو 
ورود پيدا كرده كه مصارف غيرمجاز را در استان باالدست و پايين دست كنترل كنند.  
امينى افزود: حدود 12 متر مكعب به اصفهان و يزد براى شرب اختصاص مى يابد كه 
حدود 10,5 متر معكب به اصفهان و مابقى براساس برنامه تخصيص وزارت نيرو به 
استان يزد مى رسد و خوشبختانه يكى از كمترين ميزان هدررفت آب در كشور را 
داريم. وى اضافه كرد:  16,23 ميزان آب بدون درآمد اصفهان است و با اين تفاسير 

استان اول در اين زمينه هستيم.
باالى 250 ميليارد تومان  اكنون  آبفا اصفهان تصريح كرد: هم  مدير عامل شركت 
قرارداد با شركت هاى خارجى و فاينانس چين براى نوسازى و بازسازى شبكه فاضالب 

اصفهان داريم و اميدواريم بتوانيم كل منابع را در شبكه فاضالب شهر اصفهان هزينه 
كنيم. امينى درخصوص توسعه شبكه فاضالب در شهر اصفهان، نيز گفت:  ظرف يك 
برنامه سه ساله قرار بود شبكه فاضالب شهر اصفهان به عنوان اولين كالنشهر اصفهان 

به اتمام برسد كه از سال 96 شروع شد و خوشبختانه اين اتفاق افتاد. 
وى در رابطه با مجموع اقدامات در زمينه مديريت مصرف در بلندمدت كه منجر به 
اصالح رفتار مى شود نيز گفت : در يك بازه زمانى اين اقدامات باعث مى شود رفتار 
درستى نسبت به مصرف آب داشته باشيم چرا كه فرهنگسازى چيزى نيست كه به 
سرعت اتفاق بيافتد و بايد با كارهاى كوچك شروع كنيم و خسته نشويم تا به نتايج 

بزرگ دست يابيم.

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نشست خبرى عنوان كرد

مديريت مصرف آب به هفته صرفه جويى بسنده نشود

در حالی سران آمریکا ادعای  بش�ر حمایت از حقوق بش��ر س��ر حق�وق 
می دهن��د و با این ادعا نیز به پرونده س��ازی علیه 
کش��ورهای دیگر می پردازند ک��ه تحوالت درونی 
این کشور رس��وایی این مدعی حقوق بشر را رقم 
زده اس��ت چنانکه پلیس آمریکا 575 نفر را که در 
اعت��راض به مواض��ع ضد مهاجرت��ی دولت دونالد 
ترامپ، یکی از س��اختمان های مجلس سنای این 

کشور را اشغال کرده بودند، بازداشت کرد.
 در حال��ی که اعتراض ه��ای داخلی به مواضع 
ض��د مهاجرتی دول��ت آمریکا ادام��ه دارد، فعاالن 
آمریکای��ی اعت��راض خ��ود را ب��ه درون یک��ی از 
ساختمان های مجلس س��نای آمریکا بردند. بیش 
از 500 ت��ن از فعاالن و معترض��ان بهمواضع ضد 
مهاجرتی دولت دونال��د ترامپ در اعتراض به این 
مواضع یکی از س��اختمان های مجلس سنای این 
کش��ور را اش��غال کردند. معترضان که بیشتر آنها 

را زن��ان تش��کیل می دادند در اعت��رض به مواضع 
مهاجرتی دولت ترامپ ش��عار می دادند: »اینجا از 

مهاجران استقبال می کنیم.«
معترضان همچنین شعارهایی علیه جداسازی 
کودکان مهاج��ران از والدین آنه��ا در مرز آمریکا 
س��ر دادند. بنابر گزارش ها، نیروهای پلیس کنگره 
آمری��کا 575 نفر از معترضان را بازداش��ت کردند. 
خان��م »پرامیال جایاپال« عض��و دموکرات مجلس 
نماین��دگان آمری��کا از ایال��ت واش��نگتن یکی از 
بازداشت ش��دگان اس��ت. الزم به ذکر است آمریکا 
همی��ن اواخر گزارش س��الیانه درباره نقض حقوق 
بش��ر در کش��ورهای دیگ��ر را منتش��ر و حتی از 
اعتراض های خیابانی در کش��ورهای دیگر حمایت 
کرده بود حال آنکه در درون س��رکوب گس��ترده 

مردم را در دستور کار دارد. 
در این میان در ادامه سیاست های نظامی گرایانه 
مجلس نمایندگان آمریکا الیحه بودجه 675 میلیارد 

دالری برای وزارت دفاع این کش��ور )پنتاگون( در 
سال مالی 20۱9 را تصویب کرد. در حوزه سیاست 
خارجی نیز تحرکات قابل توجهی از سوی آمریکا در 
جریان اس��ت چنانکه کاخ ریاست  جمهوری روسیه 
تأیید کرد که دیدار آتی میان رؤسای جمهور روسیه 
و آمریکا قرار است در تاریخ ۱6 جوالی )25 تیرماه( 

در هلسینکی پایتخت فنالند برگزار شود.
در ای��ن می��ان رئیس ش��ورای اروپا هش��دار 
داد، رواب��ط فراآتالنتی��ک به دلیل سیاس��ت های 
رئیس جمهور کنونی آمریکا، شدیدا تحت فشار قرار 
دارد. »دونالد تاس��ک« رئیس شورای اتحادیه اروپا 
گفت که ب��ه دلیل سیاس��ت های »دونالد ترامپ« 

رئیس جمهور آمریکا، این اتحادیه باید آماده شرایط 
بدتری باش��د. اتحادیه اروپا دکترین جدید آمریکا 
که در آن هیچ دوستی برای این کشور وجود ندارد 

و تنها دشمن دارد، مورد انتقاد قرار داد. 
»آن��گال مرکل« صدراعظم آلم��ان در پارلمان 
این کشور گفت که بر کسی پوشیده نیست، روابط 
فراآتالنتیک در معرض آس��یب قرار دارد، اما اتحاد 
همپیمانان برای امنیت مشترک همه حائز اهمیت 
است. اخیرا در مسایلی همچون بودجه ناتو، تعرفه 
آلومینی��وم و فوالد، همچنین حف��ظ برجام میان 
آمری��کا و متحدان اروپای��ی اش اختالف نظرهایی 
بروز کرده اس��ت. مقام های اروپایی هشدار داده اند 

که ای��ن اختالفات می تواند آث��ار طوالنی مدتی بر 
روابط فراآتالنتیک داشته باشد.

»دونالد ترامپ« رئیس جمه��ور ایاالت متحده  
روز چهارشنبه مدعی شد اتحادیه اروپا اساسا برای 
بهره کشی و سوءاس��تفاده تجاری از ایاالت متحده 
تش��کیل ش��ده اس��ت. رئیس جمهور امریکا که در 
یک تجمع انتخاباتی در داکوتای شمالی سخنرانی 
می کرد، با بیان اینکه اتحادی��ه اروپا به دنبال بهره 
بردن از »قلک« آمریکا است، گفت: »ما کشورهای 
اتحادیه اروپا را دوست داریم. اما اتحادیه اروپا، قطعا، 
برای بهره بردن از ایاالت متحده شکل گرفته است. 
می دانید، نمی توانیم اجازه دهیم چنین چیزی اتفاق 

بیافتد.«. 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت رئیس جمه��ور آمریکا و 
نخس��ت وزیر جدید ایتالیا که دیدگاه های نزدیکی 
درباره مسائل بین المللی از جمله درباره پناه جویان 

دارند قرار است به زودی با هم دیدار کنند.

۵7۵ معترض به مواضع ضدمهاجرتی ترامپ بازداشت شدند

ذبح دموکراسی پای پله های سنا


