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«حلیمه یعقوب» نخستین
رئیس جمهور زن سنگاپور شد

«حلیمهیعقوب»رئیسسابقپارلمانسنگاپوررسمابهعنواننخستینرئیسجمهورزناینکشورانتخابشد.براساساعالممجلسسنگاپور،حلیمه تنهانامزد
واجدشرایطبرایاحرازاینپستبود.البتهبهغیرازویچهارفرددیگرنیزبرایاینپستنامزدشدنداماتنهاصالحیتویبرایاحرازاینپستتاییدشد.دولت
سنگاپورباهدفحفظانسجامدراینکشورچندفرهنگی،اعالمکردریاستجمهوریکهیکمنصبتشریفاتیاستاینباردراختیاراقوامماالییقرارگرفتهاست.

تحلیل روز
امیرعلی ابوالفتح

ماجرای ادامه دار بدهی های آمریکا
بدهی دولت فدرال آمریکا از رقم  20تریلیون دالر گذشت .
البته بخشــی از این رقــم  ،یعنی حــدود  5/5تریلیون دالر
به بدهی بین دولتــی اختصاص دارد که بدهی بخشــی از
دولت به بخش دیگر به شــمار می آید  .با ایــن حال  ،بدهی
دولت فــدرال آمریــکا به افــراد حقیقــی و حقوقی شــامل
بانک ها  ،موسســات اعتباری  ،صندوق های بازنشستگی
و هزاران شــرکت و پیمانکار خصوصی حدود  14تریلیون
دالر است  .این رقم به این دلیل سرسام آور قلمداد می شود
که دولت فدرال آمریکا مجبور است در  10سال آینده بابت
بهره قرض های خود  ،بیش از شش تریلیون دالر بپردازد ؛
رقمی بیش از بودجه آموزش در این کشور .موضوع بدهی
هــای دولتی نیز صرفــا به یک رئیــس جمهور یــا یک حزب
خاص بــر نمی گــردد  .از دهــه  1970که هزینــه آمریکا از
درآمد آن سبقت گرفت  ،مشکل بدهی های عمومی پدیدار
شــد  .البته گروهــی از اقتصاددانان خود قــرض گرفتن را
اقدامی نامناسب قلمداد نمی کنند .این گروه معتقدند اگر
دریافت قرض در نهایت به خلق ثروت منجر شود  ،اقدامی
قابل توجیه خواهد بود  .با این حال تجربه  40ســاله اخیر
در آمریکا نشــان می دهد که دولت های جمهــوری خواه و
دموکرات بخــش عمده منابــع مالی حاصل از اســتقراض
را برای فعالیــت های غیــر مولد همچــون پرداخت حقوق
کارکنان یا اداره جنگ های پــر هزینه خارجی هزینه کرده
اند  .به عنوان مثال  ،به گفته دونالد ترامپ رئیس جمهوری
کنونــی آمریــکا در دوران رقابــت هــای انتخابات ریاســت
جمهوری سال گذشته این کشور  ،آمریکا برای اداره جنگ
های افغانستان و عراق به طور مستقیم و غیر مستقیم شش
تریلیون دالر هزینه کرد  .در حالی که در دوران پس از جنگ
های ضد ترور  ،بــه ویژه در دوران ریاســت جمهوری باراک
اوباما  ،رقم بدهی های دولــت فدرال با دو برابــر افزایش ،
به  16تریلیون دالر رسید  .البته بخشی از این بدهی بابت
تزریق پول به بازارهای مالی برای جلوگیری از فروپاشــی
اقتصادی پس از بحران مالی  2008بروز کرد  .با این حال
 ،ســیر صعودی بدهی ها به موازات تثبیت نسبی وضعیت
اقتصــادی در نیمــه دوم دوران ریاســت جمهــوری اوبامــا
متوقف نشــد  .حتی در ابتــدای راه دولت جمهــوری خواه
دونالد ترامپ  ،کاخ ســفید در اقدامی مغایر با خطوط قرمز
محافظه کاران  ،ســقف بدهــی های دولت فــدرال را برای
چندمین بار افزایش داد تا راه برای عبور از رقم  20تریلیون
دالر بدهی باز شود  .این موضوع نشان می دهد ولخرجی
و اعتیــاد دولت آمریکا به اســتقراض بــرای اداره پرهزینه و
بعضا غیر مولد امــور کشــور ،در آینده نیز همچنــان ادامه
خواهد داشت   .

اندیشکده روز
دست های خالی بارزانی
اندیشــکده مطالعات جهان اسالم نوشــت :چند هفته ای
اســت داغ ترین بحــث عراق نــه مبارزه بــا داعش کــه مهار
بارزانی بــرای اقدام خالف قانون همه پرســی کردســتان
اســت .بغداد و پارلمان عراق به طور رســمی در برابر اقلیم
ایستاده اســت .رابطه ترکیه هم با اقلیم بهم خورده است و
دولت اردوغان رســما هر نوع همه پرســی را یک رفتار غیر
قانونی دانســت .اما باید گفت برگزاری همه پرســی هنوز
قطعی نیست  .اگر بر سر ریاست بارزانی و دریافت سهم نفت
اقلیم میان اربیل و بغداد تفاهمی صورت گیرد  ،همه پرسی
عقب خواهد افتاد .اما اگر این دو تفاهم جدی عملی نشود
 ،همه پرسی برگزار خواهد شــد ولی تبعات سیاسی برای
جدایی اقلیم در پی نخواهد داشت .تا دو روز دیگر مشخص
خواهد شــد تفاهم صورت می گیرد یا خیــر .در صورتی که
بارزانی از این همه پرسی بدون امتیاز عقب بنشیند ،رفتن او
از ریاست اقلیم جدی تر می شود و به احتمال زیاد مخالفان
پرونده های متعددی را علیه او مطرح می کنند.

...

کره شمالی
واکنش ها به تحریم های تازه کره شمالی

پیونگ یانگ :برنامه های تسلیحاتی را با
سرعت بیشتری به پیش می بریم

در پی تصویب تحریم های تازه علیه کره شمالی در شورای
امنیت ســازمان ملل و به ابتکار آمریکا ،کره شــمالی گفته
است رنجی را بر واشــنگتن تحمیل خواهد کرد که تاکنون
تجربه نکرده اســت و دونالد ترامپ هم گفت این تحریم ها
در مقایسه با گامی که باید در نهایت برداشته شود ،چیزی
نیســت .براســاس تحریم هایی که به اتفاق آرا در شــورای
امنیــت تصویب شــد ،صــادرات منســوجات کره شــمالی
ممنوع و واردات بخــش هایی از محصــوالت نفت و گاز هم
محدود می شــود.این تحریم هــا در واکنش به ششــمین و
قوی ترین آزمایش اتمی کره شمالی در ماه جاری تصویب
شد .البته تحریم های جدید پس از آن تصویب شد که روسیه
و چین ،متحدان کره شمالی ،آمریکا را برای تخفیف پیش
نویس اولیه تحریم ها قانع کردند.همزمان،هان تا سونگ،
سفیر کره شــمالی در ســازمان ملل ،گفت که او "قطعنامه
غیرقانونــی" جدیــد شــورا را "قاطعانــه رد می کنــد".او در
یــک کنفرانس ســازمان ملــل در ژنــو گفــت" :تدابیری که
جمهــوری دموکراتیک کره اتخــاذ خواهد کــرد ،آمریکا را
دچار شــدیدترین رنجی خواهد کرد که در تاریخش تجربه
کــرده اســت".وی افزود":بــه جــای تصمیم های درســت
با تحلیل منطقــی ...رژیــم واشــنگتن باالخــره تصمیم به
رویارویی سیاســی ،اقتصادی و نظامی گرفت ،چون تعلق
خاطر زائدی به این رویای دست نیافتنی دارد که پیشرفت
هاینیرویاتمیجمهوریدموکراتیککرهراکههماکنون
کامل شده است به عقب برگرداند" .کره شمالی همچنین
در بیانه ای با "خصمانه" ارزیابــی کردن تحریم های جدید
شــورای امنیت ســازمان ملل ،وعده داده اســت که برنامه
های تسلیحاتی خود را بدون وقفه و با سرعت بیشتر به پیش
خواهد برد.در این میان« ،ســارا ســندرز» ســخنگوی کاخ
ســفیدنیز در توضیح اظهارات اخیر «دونالد ترامپ» مبنی
بر این که تحریم های جدید کره شــمالی یــک گام کوچک
بود ،گفت :این اقدام واقعا یک گام کوچک بود چرا که هدف
نهایی ،خلع سالح هسته ای این کشور است.
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با وجود مخالفت های جهانی ،نخست وزیر رژیم صهیونیستی به طور رسمی از همه پرسی اقلیم کردستان وتجزیه عراق حمایت کرد

قمار بارزانی با کارت نتانیاهو
نبی شــریفی -با حمایت رســمی نتانیاهو از
طرح همه پرسی اقلیم کردستان عراق اقدام
خطرنــاک بارزانی بــرای تجزیــه عــراق و آغاز
دور جدیــد بحــران در منطقه نمایان تر شــد.
بنیامیننتانیاهونخستوزیررژیمصهیونیستی
به رغــم مخالفــت هــای داخلی ،منطقــه ای و
فرامنطقهایباتجزیهعراق،ازطرحهمهپرسی
اســتقالل کردســتان عراق حمایت کــرد.در
ژوئنسال 2010زمانیکه«فالحمصطفی»،
مسئول روابط خارجی اقلیم کردستان عراق،
در گفتوگو با نیویورک تایمــز ،از رویای اقلیم
کردستانعراقبرایتبدیلشدنبه«اسرائیل
دوم» منطقه سخن گفت ،کسی نقشه خیانت
مســعود بارزانی را جدی نگرفــت .حاال کمتر
از دوهفتــه بــه همــه پرســی اقلیم کردســتان
در 21ســپتامبر ( 3مهــر) زمــان باقــی مانده
و نخستوزیر رژیم صهیونیســتی اعالم کرده
است از تالشهایی که کردها برای دستیابی
ل خود انجــام می دهنــد  ،حمایت
به اســتقال 
میکند.نتانیاهو19سپتامبرسال 2014نیز
در ســخنانی در مجمع عمومی ســازمان ملل
متحــد گفتــه بــود« کردهــای عــراق ســزاوار
استقاللسیاسیهستند».بهنظرمیرسدحاال
کهبارزانیتواناییتحققرویایاستقاللخود
را نــدارد ،تصمیــم به بــازی با کارت اســرائیل
گرفته اســت .همزمان روزنامه ترکیه ای ینی
شــفق نوشت:مســعود بارزانــی به اســرائیل
وعده اســکان٢٠٠هــزار یهــودی ُکردتبار در
شــمال عراق و ســوریه را داده است .شراکت
اقتصادیاقلیمکردستانورژیمصهیونیستی،
اواخر خرداد،93هنگامی که رویترز از ارسال
نخســتین محموله نفت صادراتی کردســتان

عراق به اســرائیل و پهلوگیــری نفتکش «اس
ســی اف تای» در بندر «عســقالن یا اشکلون»
خبر داد ،فاش شد .نکته مهم و قابل توجه این
اســت که در یک ماه اخیر ،مقامات اســرائیلی
اظهارات بســیاری پیرامون مســئله استقالل
اقلیمکردستانانجامدادهاند؛اظهاراتیکهبه
نظرمیرسددرزمینهمصممترکردنمقامات
اقلیم برای برگزاری همه پرسی صورت گرفته
اســت.در همین زمینه« ،آریل پولستین» ،یک
شخصیت برجســته در حزب راســت افراطی
اسرائیل ،گفته اســت :کردها هرگز فراموش
نخواهند کرد که دولت صهیونیســت از آن ها
حمایت کرده اســت؛ در نتیجه ،زمانی که یک
کردستان مستقل ایجاد شود ،پرچم اسرائیل
در آن جــا برافراشــته خواهــد شــد و دو بازیگر
تبدیلبهمتحدانخوبیبراییکدیگرخواهند
شد.
پیشتر نیز «کسنیا اسوتلووا» ،نماینده پارلمان
رژیم صهیونیستی (کنست) اعالم کرده بود :
برخی مقامات ارشد منطقه کردستان عراق،
در هفتههای اخیر به فلســطین اشغالی سفر
کردند و خواستار حمایت تلآویو از همهپرسی
استقاللآنهاشدند.
اســوتلووا که رئیس کمیتهای در کنست برای
تقویــت روابــط رژیم صهیونیســتی بــا ُکردها
در منطقــه اســت ،خبــرداد مقامــات ُکــردی
که به تلآویــو آمدند ،خواســتار میانجی گری
اسرائیلدرکاخسفیدبرایحمایتواشنگتناز
همهپرسیاستقاللمنطقهکردستانازعراق
شدند.ایننمایندهپارلمانرژیمصهیونیستی
تأکید کرد :از مفید بودن همهپرسی استقالل
کردستان عراق برای اســرائیل۱۰۰ ،درصد

راجرکوهن:

ترامپمهمترینمحصول 11سپتامبربود

مطمئناست.اینگزارشمیافزاید:بنیامین
نتانیاهو،نخستوزیررژیمصهیونیستینیزدر
دیدارباهیئتیازکنگرهآمریکا،ضمنحمایت
از همهپرســی اســتقالل ،تمایلش به تأسیس
دولت ُکردی مستقل در منطقه را اعالم کرده
بــود .در همین حال بهرغــم مخالفت پارلمان
عراقباهمهپرسیاستقاللکردستان،مسعود
بارزانــی روز گذشــته تأکیــد کرده اســت این
همه پرســی در موعد مقرر برگزار خواهد شد.
وی به بهانه مقابله با آن چه تهدیدات «الحشد
الشعبی»علیههمهپرسیمیخواند،نظامیانی
پککبهکرکوکاعزامکرد.در
ازپیشمرگهو 
اینمیان،حیدرالعبادی،نخستوزیرعراقاز
رهبران کرد خواست برای ادامه مذاکره بر سر
همهپرسی استقالل کردستان ،به بغداد سفر
کنند .العبــادی ،در کنفرانس خبری هفتگی
خودخطاببهرهبرانکردگفت:کابینهعراق
متعلقبهتمامعراقیهاستوشمادروهلهاول
شهروندانماهستید.بنابراینهشدارمیدهم
به سمت آشــوب نرویم و هر گونه تالش در این
زمینهرادرنطفهخفهکنیم.
▪استقاللاقلیموپیامدهایمنطقهای

در حالی که بارزانی بر همه پرســی پا فشاری
مــی کنــد ،تاثیــرات منفــی ایــن رویــداد بــر
منطقه ناگزیر اســت ،آن هم در شــرایطی که
عراق با همبســتگی نســبتا کمنظیــری بین
همه نیروهــای سیاســی و نظامی بــه تازگی
از خطــر داعش بیــرون آمــده اســت و امید به
ایجاد توافــق و اســتقرار اوضاع در آن کشــور
میرود .در این شــرایط چند نکته قابل تامل
اســت .الف) ملیگرایی بــر اســاس وحــدت

عناصــر قومیتــی و فرهنگــی در دورههایــی
از تاریــخ راه حلی بــرای منازعــات در مناطق
کمتنوع بوده اســت .بــرای مثال تقســیمات
ملــی و دینــی در خالل پیمــان وســتفالی در
اروپای قرن هفدهــم ،عامل پایان جنگ های
طوالنــی و اختالفــات مذهبی و سیاســی در
منطقــه اروپــای غربی شــد .امــا ،ایــن امر در
منطقــه خاورمیانه بــه دلیل تنوع زیــاد قومی
و دینــی امکانپذیر نیســت .ب) اجرای همه
پرســی کردســتان در شــکل کنونی خــود از
مشــروعیت قانونی کافی برخوردار نیســت.
پارلمان حکومت محلی کردستان بیش از دو
سالاستکهبهشکلغیرقانونیتعطیلشده
اســت و از ورود رئیــس پارلمــان و نمایندگان
احزاب معارض به پایتخت کردســتان ،اربیل
ممانعت میشود .ریاست مسعود بارزانی نیز
در حدود سه سال پیش به پایان رسیده است
و وی همچنان حاضر به کنارهگیری از قدرت
نیست .برگزاری قانونی همه پرسی نیازمند
وجود حکومت قانونی و پارلمان فعال است تا
قوانین مربوط به همه پرسی و شیوه اجرای آن

ونظارتبرآنرابهعهدهگیرد .ج) اجرایهمه
پرسی ،پیام روشــنی به کشــورهای همسایه
دارای اقلیتهای قومی و دینی خواهد رساند
کهالگویاعطایاختیاراتمحلیبهاقلیتها
در قالب نظامهای فدرالی و کنفدرالی نه تنها
بهحلمشکالتدرونیشاننخواهدانجامید،
بلکه باعث افزایش مطالبات و وسیع تر شدن
دایــره بیثباتــی خواهــد شــد .د) کردهای
عراق عمال از سال  ۱۹۹۱اســتقالل خود را
از بغداد به دســت آوردند .در سیســتم پس از
سال ۲۰۰۳نیز نه تنها استقالل خود را حفظ
کردند ،بلکه دولت مرکزی بغداد طبق قانون
به مراعات حقوق فرهنگی آنان موظف شــد.
اکنون غالــب مدارک رســمی عراقــی مانند
گذرنامه و نمادهای رســمی کشــور به هر دو
زبان عربی و کردی تهیه میشود.بنابراین به
نظر می رسد اکنون ،در کنار دوستی بارزانی
بانتانیاهویکنکتهقابلاهمیتاست.بارزانی
در حال یک بازی دوگانه با همه پرسی است.
یا رســیدن به رویای واهی اســتقالل یا امتیاز
گیری بیشتر از دولت حاکم عراق.

«شیخفتنه» درلبنان محاکمه می شود

االسیر به گرفتن ماهانه 530هزار دالر از عربستان اعتراف کرده است
گروه بین الملل-جلســه محاکمه «احمد االســیر» شیخ
فتنه گر وابســته به عربســتان ســعودی و از ســردمداران
ناآرامیهای شــرق «صیــدا» واقع در جنــوب لبنان که به
حمایت از تروریستهای حاضر از سوریه نیز میپرداخت
؛هفته آینــده در دادگاه نظامــی لبنان برگزار میشــود.
در تاریــخ  ۱۶آگوســت وی بــا تغییر چهــره و اســتفاده از
گذرنامه جعلی ســعی داشــت بــه مصر فــرار کنــد اما در
فرودگاه بیــن المللی بیروت به دام افتاد.االســیر که یک
روحانی ســلفی گمنام و امام جماعت مسجدی در صیدا
بــود ،در ســال  2011با آغاز بحــران در ســوریه به دلیل
پشــتیبانی از گروههای تروریســتی و مخالفــت با حزب
ا ...لبنان به ویترین رســانه هــای عربی آمــد  .وی که به«
شــیخ فتنه» معروف شــده بود با تامین مالی کشــورهای
عربی توانست تشکیالتی برای خود دست و پا کند  .گروه
االسیر برای به آشــوب کشیدن
لبنــان ،در ژوئن  2013مســير
صيدا به صور را بست و با حمايت
عناصر وهابــی طرفــدار خود به
ايســت و بازرســی ارتــش لبنان
حمله كرد کــه در ایــن درگیری
 24نیروی ارتش کشته و بیش از
 100تنزخمیشدند.ازاالسیر
به عنــوان آلت دســت ســعودی
برای پیشــبرد پــروژه تروریســم
تکفیری در لبنان یاد می شــود.
او در جریان بازجویی اعترافات
مهمــی بــه ویــژه در خصــوص
برخی شــخصیتهای سیاسی
این کشــور به زبان آورده و فاش
کرده که ماهانــه 530هزاردالر
از ســازمان اطالعات عربســتان
گرفته و از ســوی ریاض حمایت
میشــده اســت تــا یــک جریان
مخالــف حــزب ا ...در لبنــان
تاسیس کند.االســیر در جریان
بازجویی اش ایــن موضوع را که

با تشویق ســعد حریری ،رهبر جریان المســتقبل لبنان
در بازی منطقهای برای مقابله با حزبا ...دســت داشته
تکذیب نکرده اســت .وی همچنین اقرار کرد که تصمیم
گرفته بود تا شخصیت های وابسته به حزب ا ،...جنبش
امل ،گردان های مقاومت و افســران ارتــش را ترور کند.
با همین هدف افرادی را مسئول دو گروه برای مشخص
کردن اهداف و جمع آوری اطالعات کــرده و به هر کدام
مســئولیت عملیاتی داده بود .به نوشــته روزنامه لبنانی
االخبار،بنــا به اعتراف االســیر ،گــروه اول کــه یک رهبر
فلسطینی داشــت ،مســئول ترور گردان های مقاومت و
اعضای آن در منطقه قدیم صیدا بــود اما هدف گروه دوم
ترور شــخصیت هــای حــزب ا ...و جنبش امــل در زمان
حرکــت آن ها به ســمت روســتاهای جنوب لبنــان بوده
اســت .گروه های دیگری نیز در مناطق دیگر مسئولیت
هایی را برعهده داشــته اند.گروه
های وابسته به احمد االسیر قصد
داشتند شخصیت هایی همچون
"ماهر حمــود" ،روحانــی لبنانی،
"زید مناهر" ،مسئول حزب ا ...در
صیدا و "محمــد کوثرانی" ،یکی از
رهبران حزب ا ...را ترور کنند .آن
هاهمچنینقصدداشتندمجتمع
الزهراءدرنزدیکیمحله"الحسبه"
و ایســت هــای بازرســی ارتــش را
هدف قــرار دهنــد.وی همچنین
از اسامی شــخصیت هایی که وی
را حمایــت مالی کــرده انــد ،پرده
برداشت .یکی از این شخصیت ها
 330هــزار دالر به االســیر کمک
کرده بود .او همچنین هزار دالر از
فرد دیگری برای تاســیس شبکه
ماهوارهایدریافتکردهبود.گفته
می شــود که اظهارات االســیر در
دادگاه میتوانــد نقــش بســیاری
از عوامــل منطقــهای حمایــت از
تروریسمرا آشکار کند.

یونکر :عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا منتفی است
رئیس کمیســیون اروپــا هشــدار داد که امــکان عضویت
ترکیه در این اتحادیه از میان رفته است .یونکر در سخنانی
در پارلمان اروپــا ،از اقدامات دولت ترکیــه در پی کودتای
نافرجــام دو ســال پیــش انتقــاد و آن را خــاف موازیــن و
ارزشهــای اتحادیه اروپا توصیف کرد.رئیس کمیســیون

اروپا گفت" :اتحادیه ما یک کشور واحد نیست اما حکومت
قانون بر آن مســتولی اســت و همین موازین بــه معنی آن
است که عضویت ترکیه در آینده قابل پیشبینی و منتفی
است".یونکر از مقامات ترکیه خواســت  ،روزنامه نگاران و
فعاالن سیاسی زندانی را آزاد و از فاشیست و نازی خواندن

فرارازتبعات نسلکشی

سوچی از شرکت در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل منصرف شد
آنگ ســان ســوچی رهبــر دولــت میانمــار که بــه خاطر
نســل کشــی و تداوم خشــونت ها علیه اقلیت مسلمان
روهینگیا در آن کشــور مورد انتقاد گسترده جهان
قرار گرفته اســت ،از شــرکت در اجالس قریب
الوقوع مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در
نیویورک انصراف داد .این در حالی اســت که
تعــداد زیــادی از حامیــان و مدافعان ســوچی
هم به جمع منتقدان او پیوستند و از او به خاطر
سرکوب گسترده مسلمانان روهینگیایی
در این کشور آســیایی به شــدت انتقاد
کردند .ویلیام هیگ ،وزیر امور خارجه
ســابق انگلیس یکی از دوســتان آنگ
سان سوچی اســت که از وی به شدت
انتقاد کرده است.وی یکی از افرادی

اســت که برای آزادی آنگ سان ســوچی از حصر تالش
بســیاری کرد اما حــاال به یکــی از منتقدان اصلــی او به
خاطر نوع رفتار دولت میانمار در قبال مسلمانان
روهینگیایــی بدل شــده اســت .ویلیام هیگ
در ســتون هفتگــی در یکــی از روزنامههای
انگلیس نوشت :اقدام ها علیه روهینگیاییها
در میانمــار در گذشــته یکی از خشــونتهای
بی حد و مرز علیه جمعیتی غیرنظامی محسوب
میشد .تعداد افرادی که در راخین ،غرب
میانمار کشــته شــدهاند ،خــود محل
بحث است .در این استان روستاها
را بــه آتــش میکشــند و اقدامــات
استبدادی شامل قتل و تجاوز انجام
می دهند.

اظهارنظرروز

دخترمدلینگ،مدیرروابطعمومیترامپ شد
نگاهی به زندگی جالب هوپ هیکس از مدل تا دوستی با ایوانکا

کامیار-هــوپ هیکــس دســتیار دونالــد ترامــپ رئیس
جمهورآمریکا،رسمابهمدیریتروابطعمومیکاخسفید
منصوب شد .وی در گذشته مدل بوده و  ۲۸ساله است.
هرچندکهسابقههمکاریاوباخانوادهترامپبهپنجسال
پیش باز میگردد ،امــا خانم هیکس یکــی از چهرههای
گمنام در میــان مشــاوران رئیــس جمهور آمریکاســت.
عملکرد موفق هوپ هیکس در پنج سال گذشته عالوه بر
مطرح کردن نام او به عنوان یکی از پرنفوذترین مشاوران
رئیس جمهور آمریکا ،باعث شــد کــه او با درآمد ســاالنه
 ۱۸۰هزار دالر یکی از پردرآمدترین کارمندهای ترامپ
ت سیاسی
هم بشود.امااین دختر گمنام که سابقه فعالی 
هم ندارد ،چطور ســر از دولت آمریکا در آورد؟به نوشــته
بی بی سی،پیش از سیاست و آشــنایی با دونالد ترامپ،
هوپ هیکس صاحب یک موسســه روابــط عمومی بود.
موسسهایکهشرکتپوشاکایوانکاترامپرادرفهرست
مشتریانشداشت.هوپهیکسکهیکمدلبوده،عالوه
بر مدیریــت روابط عمومی شــرکت ایوانــکا ترامپ ،چند
باری هم به عنوان مدل لباسهــای دختر رئیس جمهور
آمریکا جلــوی دوربین رفته اســت.این دوســتی با دختر
بزرگ دونالــد ترامپ باعث شــد که او مــورد توجه رئیس
جمهوری آمریکا قــرار بگیرد و در ســال  ،۲۰۱۴ترامپ،
هوپ هیکس را برای مدیریــت روابط عمومی بنگاههای
معامالت ملکی خــود برگزید.چند ماه بعــد ،در ماههای
آغازین سال  ،۲۰۱۵کسانی که سیاست آمریکا را دنبال
میکنند ،برای اولین بار با هوپ هیکس آشــنا شدند .او
رهبران اروپایی خودداری کنند.
▪یورو باید در همه کشورهای اروپایی اعمال شود

یونکــر همچنیــن تاکید کــرد که مــی خواهــد یــورو را در
همــه کشــورهای اروپایــی از جملــه در کشــورهای فقیــر
اروپای شرقی اعمال کند.به گفته وی همچنین باید همه
کشــورهای اروپایی بدون هیــچ گونه کنترل هــای مرزی
بتوانند به منطقه شنگن وارد شــوند .اتحادیه اروپا نیز باید

یکی از همراهان ترامپ در اولین مراسم تبلیغاتی او برای
انتخابات ریاست جمهوری بود .در ماههای بعد ،هیکس
مســئولیت گرداندن توئیتر ترامپ را هم بر عهده گرفت.
اما وقتی که مبارزات انتخابات به اوج رسید ،به جای این
که تمام وقت خود را صرف سیاســت کند ،تصمیم گرفت
به شــغل پیشــین خود بازگردد .در نتیجه ،هوپ هیکس
از تبلیغــات انتخابات ریاســت جمهوری کنــاره گرفت و
مشــغول کار در شــرکتهای دونالــد ترامپ شــد.با این
حال وقتی کــه ترامپ از وی خواســت که بــه او بپیوندد،
خانم هیکس پذیرفت.هوپ هیکس اغلب جلوی دوربین
نمــیرود و با خبرنگارهــا مصاحبه نمیکند امــا هر وقت
که دونالد ترامپ با رســانهها حرف بزنــد ،هیکس هم آن
جاست .برخالف بســیاری از مشــاوران ترامپ که ناکام
ماندند یا از دایــره نزدیکان او طرد شــدند ،هوپ هیکس
که فقط در خدمت رئیس جمهور است ،یکی از نیروهای
اســتوار تیم ترامپ محســوب میشــود.وقتی کــه هوپ
هیکس به تیــم دونالد ترامپ پیوســت ،حســاب کاربری
خود را در توئیتر حذف کــرد و صفحه اینســتاگرام او هم
خصوصی اســت.به گفته مربی تیم الکراس (یک ورزش
گروهی با توپ) که هوپ هیکــس برای آن بازی میکرد،
مدیر جدید دفتر ارتباطات رئیس جمهور آمریکا شخصی
استکهترجیحمیدهدبهجایگلزدن،پاسگلبدهد.
باید دید که آیا این بازیکن جدید ترامپ که در خدمت تیم
است ،میتواند در این سمت  ،بیشتر از پیشینیان خود در
دفتر روابط عمومی باقی بماند یا نه.
همچنانرشدکندوتاسال 2025اعضایایناتحادیهمی
توانند به حدود 30عضو افزایش یابند.در 19کشور از28
کشور عضو اتحادیه اروپا ،ارز مشترک اروپایی اعمال شده
است .از سال  1999کشــورهای بلژیک ،آلمان ،فنالند،
فرانســه ،ایرلند ،ایتالیــا  ،لوکزامبورگ  ،هلنــد  ،اتریش و
پرتغال و اسپانیا ارز مشترک اروپایی ( یورو ) را دارند .بعدها
یونان،اسلوونی،مالت،قبرس،اسلواکی،استونی،لتونیو
لیتوانی نیز به تدریج به منطقه یورو پیوستند.

رویخوشدیوانعالیبهترامپ

ترامپ اجازه داردجلوی ورود ۲۴هزار پناه جو به آمریکا را بگیرد
دیوان عالی آمریکا با لغو حکم یــک دادگاه تجدید نظر،به
ترامپ اجازه داد جلــوی ورود ۲۴هــزار پناه جــو را به این
کشوربگیرد.اینپناهجویانازسازمانهایمهاجرتی
دعوتنامه رســمی بــرای ورود به آمریــکا دریافت
کردهبودند.دیوانعالیهمچنیناجرایدستور
دونالــد ترامپ مبنی بــر توقف رونــد پذیرش پناه
جو به مدت  ۱۲۰روز را بــه صورت موقت
قانونی اعالم کرده اســت.یک دادگاه
تجدید نظــر فــدرال به تازگــی حکم
داده بــود دســتور رئیــس جمهــور
آمریکا شامل حال پناه جویانی که با
سازمانهای مهاجرتی تماس دارند
و از آن هــا دعوتنامــه رســمی دریافت
کرده اند ،نمیشود.حکم دیوان عالی،

به عنوان باالتریــن مرجع قضایی در آمریــکا ،یک پیروزی
هرچنــد موقت بــرای دولت ترامپ محســوب می شــود .
دادگاه تجدید نظر همچنیــن در حکم خود تایید کرده
بود که پدربزرگها ،مادربزرگهــا و بعضی دیگر از
خویشاوندان ،شهروندان و افراد مقیم آمریکا هم از
دســتور منع صدور روادید معاف هســتند که البته
وزارت دادگســتری ترامــپ از ایــن بخــش
حکم به دیوان عالی شکایت نکرده است.
قرار اســت در ماه آینده میالدی( اکتبر)
در دیــوان عالــی ،اظهــارات موافقان و
مخالفــان فرمــان ترامپ دربــاره منع
ورود شــهروندان ایــران ،ســوریه،
ســودان ،ســومالی ،لیبــی و یمــن به
آمریکا شنیده شود.

ستوننویسنیویورکتایمزبابیاناینکهاینهفتهدرمراسم
ســالگرد واقعــه  11ســپتامبر در نیویــورک ،صحبــت های
بی معنایی بر زبان رئیــس جمهور آمریکا جاری شــد،افزود:
طبیعی اســت زیر ا وقتی شــخصی کــه عــاری از ارزش های
اخالقیاست،سعیمیکندعظمتارزشهایاخالقیرابه
مردمموعظهکند،تنهاچیزیکهازبیاناتشعایدمخاطبمی
شود،فقطحسدلسوزیاستکهالبتهمضحکوخندهدارهم
هست ،چون شنیدن این گونه صحبت ها از دهان یک چنین
شخصی ،نیرنگی بیش نیســت.واقعه 11سپتامبر،2001
یک ســقوط بزرگ برای آمریکا بود و البته برای مرتکبان آن،
یک موفقیت بزرگ.این حادثه به ســهم خود توانست موجی
از وحشــت را به روحیه ملی مردم آمریکا وارد کند .این حادثه
مولدپیامدهاییبسعظیمبودکهحتیخودمرتکبانآنهم
هرگز تصورش را نمی کردند.رسانه های اجتماعی به دنبال
این حمله ،تــرس و وحشــت را در دل یک ملت همــه گیر کرد
و سیاســت هم با ایجاد این هراس همگانــی در دل یک ملت،
توانســت یک آدم لــوده و دلقک را کــه مملو از غرایــز حیوانی
است ،درون کاخ ســفید بچپاند.این حادثه لغزیدن به سمت
سراشــیبی انحطاط را رقم زد.جنگی نابرابر ،وفور ســربازان
در معرکه های جنگ ،خریداران ســاح ،انفجار عرصه های
مالی از درون ،اســتفاده از نیروی قهریه فارغ از مجازات ،پس
رفتن و رکود ،اضطراب و دلواپســی و دو قطبی شدن جامعه،
همه و همه از مهم ترین پیامدهای بالفصل این واقعه بود .در
رویارویی با این بهــت و وازدگی ،آمریکایی هــا و نه فقط آن ها
تصمیم گرفتند که بهتر است به جای داشتن تمام چیزهایی
کهدارند،همهآنرامنفجرکنندوازبینببرند.اینهمانکاری
استکههموارهانسانوقتیهولزدهاست،انجاممیدهدو
اما مهم ترین محصول 11سپتامبر ،به قدرت رسیدن رئیس
جمهوریترامپدرانتخاباتبود.ترامپبرندهشدوبهقدرت
رسید؛اگرچهآمریکاییهامیدانستنداواینظرفیترادارد
کهحرفشرابهکرسیبنشاندومیخواهدبرندهجنگیباشد
کهدربدوامرکوچکبهنظرمیرسد،اماظرفیتآنراداردکه
درابعادیمتوسطباشد،تابلکهازاینراهمدعایشراکه«اعاده
عظمت آمریکا» اســت ،محقق کند.البته این طبیعی اســت
که انسان ها غالبا دســت به کارهای احمقانه می زنند .مثال
حمله به روسیه (توسط ناپلئون بناپارت و هیتلر) که در تاریخ
ثبتشدهاست.حاالهمنوبتترامپاستتادستبهیککار
احمقانه بزند.اما با واقعه 11سپتامبر واقعا باید از چه چیزی
ترسید؟با این حادثه ،این فقط امنیت است که از دست رفته و
تهدید و ارعاب جای آن را گرفته است .این پیروزی است که از
دستمیرود.هیچچیزیبرایداشتنباقینماندهاست.این
اعتماد به نفس است که از دست رفته است .این جامعه است
که از دست رفته است .راجر کوهن افزود:بعد از 11سپتامبر
«فیسبوک»واردصحنهشدودریکدعوتهمگانیبیانتها،
به مردم این احســاس را تلقین کرد که «تو از طبقه پست تری
و هیچ کس دوســتت ندارد».همه این ها الهــام بخش ترس و
وحشتوآشفتگیشدورئیسجمهورامروزآمریکاهمخوباز
آنسوءاستفادهکرد.همانرئیسجمهوریکهتمامغرایزش
رامتمرکزکردهاستتاضعفانسانراثابتکند.بااینحساب،
باتفکراتچنینرئیسجمهوری،هممسلمانانوهممکزیکی
ها و نیز همه دست اندرکاران کسب و تجارت و تمام تهدیدها
علیهآمریکا،ابزارهاییهستندکهرئیسجمهوربرایاجرای
منویاتش بــه آن ها نیاز دارد«.ارنســت همینگــوی» در کتاب
«خورشــید همچنان می دمد (» )The Sun Also Risesخود
درفرازینوشتهاست«متاسفانهخیلیراحتدرطولروزمی
توانیراجعبههمهچیزخوبپختهشویامادرشب،حقیقت
چیز دیگری اســت».بدترین پیامد حادثه11سپتامبر تقریبا
برای یک نسل بعد این است که مردم آمریکا همگی احساس
کردند که بله مهاجمان بردند و به هدفشــان رسیدند.اما این
طورنیست.قاتالن«آبراهاملینکلن»و«مهاتماگاندی»و«جان
اف .کندی» و «مارتین لوتر کینگ» ،فقط جسم آن ها را نابود
کردند،نهآرمانهایشانرا«.اسامهبنالدن»بااینعملخود
شیره اعتماد به نفس آمریکا را کشــید ،هراس را هم در بافت
ملی ملت آمریکا تنید و الهام بخش یک غده سرطانی بدخیم
بهنام«تعصبکوردالنه»(تروریستی)شدکهباآرماناحمقانه
راهانداختنیکخالفتخودخوانده،همچنانبیوقفهدردل
غرب ترس و وحشــت ایجاد می کنــد و حاال ایــن آدم لوده ای
که سکان هدایت آمریکا را در دســت گرفته است می خواهد
دیواری بسازد تا بر آن بنشیند و از روی آن بیندیشد که چطور
میتواندبیگانههراسیواسالمهراسیرابهجهانتلقینکند.

خبرمتفاوت
راهاندازیواحدقتل"اون"
دیلیمیل«:سانگیانگ-مو»،وزیردفاعکرهجنوبی،اعالم
کردبهدنبالراهاندازییک«واحدترور»تااواخرسال2017
استکهنیروهایآنباگذراندنتمریناتوآموزشهایویژه،
مامورقتل«کیمجونگاون»،رهبرکرهشمالی،خواهندبود.
واحد ترور کره جنوبی به اندازه یک تیپ نظامی ،معادل هزار
و 500تا ســه هزار نفر ،نیرو خواهد داشت .نقش این واحد،
ایجادرعبووحشتبرایامنیتجانیکیمجونگاوناست
تاویراازتوسعهتسلیحاتهستهایبرحذرکند.
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قاب بین الملل

مســلمان روهینگیایی این گونه پدر و مادرش را بیش
از  ۱۶۰کیلومتر حمل میکند تــا از جوخههای مرگ
نظامیان میانماری در امان بمانند.
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