بینالملل

چهار شنبه 23خرداد 28. 1397رمضان .1439شماره 19840

صدراعظمآلمانباابرازتاسفازاقدام«دونالدترامپ»دربارهاعمالتعرفههایگمرکیوخودداریازامضای بیانیهمشترک«گروههفت»گفت:اروپااقدامهاییتالفیجویانهعلیه
تعرفههایگمرکیآمریکابروارداتفوالدوآلومینیوماعمالخواهدکرد.مرکلدرمصاحبهایباشبکهتلویزیونی«آآردی»گفت«:خودداریازانتشاربیانیهمشترکوالبتهاعالمآناز
طریقتوئیتر ،ناامیدکنندهاست».صدراعظمآلمانبالحنیخشمناکافزود«:اجازهنمیدهیمبارهاازماسوءاستفادهشود.مانیزاقدامهاییمشابهانجامخواهیمداد».

امیرعلی ابوالفتح

پایان جنگ یا آغاز راه دشوارصلح
سرانجامپسازهفتههاانتظار،رهبرانآمریکاوکرهشمالی
برای نخســتین بار با یکدیگر دیدار کردند و دســتان هم را به
نشانهآغازدورانجدیدیدرروابطدوکشورفشردند.دونالد
ترامپ  ،رئیس جمهور آمریــکا و کیم جونــگ اون  ،رهبر کره
شمالی پس از دیدار با یکدیگر سند مشترکی را امضا کردند
تاراهرسیدنبهصلحوآشتیمیاندوکشوررامشخصکند.
تعهدبهایجادروابطنوین،تاکیدبرصلحپایداردرشبهجزیره
کره  ،ادامــه روند تخریب تاسیســات اتمی کره شــمالی و در
نهایت کمک به کشف بقایای ســربازان کشته شده یا مفقود
در جنگ کره در خالل ســال های 1950تــا ، 1953چهار
محورتوافقامضاشدهمیانترامپواونبود.رسیدنازنقطه
جنگ قریب الوقوع به نقطه صلح قریــب الوقوع میان آمریکا
و کره شمالی  ،گرچه گامی رو به جلو برای حل یکی از عمده
ترین مخاطــرات امنیتی در جهــان قلمداد می شــود  ،با این
حال  ،همزمان تردید های جــدی درباره موفقیت آمیز بودن
این دیدار وجــود دارد  .البته تردیدی نیســت که ناتوانی کره
شمالی در ادامه فشــارهای اقتصادی آمریکا  ،به ویژه پس از
آن که چین نیز به این فشارها پیوست  ،در تغییر رفتار پیونگ
یانگ تاثیر شــگرفی داشته است  .اما ســختی راه رسیدن به
صلحی پایدار میان واشــنگتن – پیونگ یانــگ در حقیقت از
لحظه دیدار ترامپ و اون در سنگاپور آغاز می شود  .تا پیش از
این  ،سران کره شــمالی به دفعات از آمادگی خود برای خلع
سالح اتمی در شــبه جزیره کره و حتی دیدار با سران آمریکا
خبر داده بودند  .آمریکایی ها نیز اندکی با سرسختی بیشتر
 ،مذاکرات منتج به خلع سالح کره شمالی را رد نمی کردند
 .اما اکنون با دســت دادن ترامپ و اون در برابــر دوربین ها ،
زمان برای محقق ساختن ایده خلع سالح اتمی شبه جزیره
کره فرا رسیده اســت  .با این حال  ،تعریف آمریکایی ها از این
مفهوم با تعریف کره ای ها فاصله زیادی دارد .واشــنگتن به
صراحت اعالم کرده اســت که خلع سالح اتمی کره شمالی
باید شــامل نابودی و برچیدن کامل  ،قابل راســتی آزمایی و
غیرقابلبرگشتبودنسالحاتمیوموشکیاینکشورباشد
.درحالیکهبهنظرمیرسدخلعسالحاتمیشبهجزیرهکره
از منظر پیونگ یانگ  ،برداشته شدن چتر اتمی آمریکا از سر
کره جنوبی و ژاپــن را نیز در بر گیرد  .از ســوی دیگر دو طرف
به یکدیگر به شدت بی اعتماد هستند تا جایی که ترامپ لغو
تحریمهاعلیهکرهشمالیرابهپایانفرایندخلعسالحاتمی
این کشــور مشــروط کرده اســت  .در حالی که تجربه خروج
آمریکاازتوافقهستهایباایران–برجام–بربیاعتمادیها
به آمریکایی ها افزوده است .همچنین بازیگران منطقه ای و
بینالمللینظیرژاپن،چینیاروسیهنیزقادرخواهندبوددر
مسیردوستیآمریکاوکرهشمالیمانعایجادکنند؛زیراتقویت
محور واشنگتن – پیونگ یانگ یا مثلث واشنگتن – سئول –
پیونگیانگترسهاونگرانیهاییرادرتوکیو،پکنیامسکو
ایجادخواهدکرد؛آنهمدرشرایطیکهباوجوداجماعملی
در آمریکا برای مقابله با خطر کره شــمالی هســته ای  ،جلب
رضایتکنگرهبرایلغوتحریمهایکرهشمالیدشواربهنظر
میرسد.همچونتحریمهایایران،اغلبتحریمهایوضع
شدهآمریکاعلیهکرهشمالیتوسطکنگرهبهتصویبرسیده
و لغو این تحریم ها نیز به مصوبات کنگره نیاز دارد  .به عبارت
دیگر همــان گونه که کنگــره در برابر تصمیم دولــت وقت به
ریاست باراک اوباما برای تعدیل تحریم های هسته ای ایران
ایستاد،چهبساقانونگذارانآمریکایینیزبهسرعتمقامات
اجرایینتوانندازمرحلهتقابلباپیونگیانگ بهمرحلهآشتی
باآنبرسندوتحریمهایکرهشمالیبهقوتخودباقیبماند
.ازاینرومیتوانگفتخندههایترامپوکیمنهپایانجنگ
کهآغازراهپرچالشودشواررسیدنبهصلحاست.

اندیشکدهروز
ناقوسمرگیکشورا
اندیشکدهآمریکایی«واشنگتن»نوشت:اعالمتشکیلشورای
همکاری عربســتان -امارات حرکتی اســت که گر چه هنوز
باید شــکل رســمی بگیرد ،اما احتماال سیاست های منطقه
خاورمیانه را تغییر مــی دهد.این شــورا محصول همفکری
'محمدبنسلمان'ولیعهدعربستانو'محمدبنزاید'ولیعهد
امارات یا همان ' 'MBSو ' 'MBZاست .برخی نیز در توییتر
از آن به عنوان 'مو -مــو -کو -کو' یاد کــرده اند.احتماال این
شورای جدید در حکم ناقوس مرگ شورای همکاری خلیج
فارس است که در ســال 1981به عنوان ســاز و کاری برای
حفاظتازکشورهایعربخلیجفارسدربرابرتبعاتجنگ
ایرانوعراقایجادشد.عربستان،کویت،بحرین،قطر،امارات
و عمان اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند که به
خاطر اختالف یک ساله بین قطر و عربستان که از متحدان
آمریکا هســتند ،تضعیف شــده اســت .در وهله نخست ،می
توان گفت که شورای همکاری جدید بازتاب ارتباط نزدیک
بین  MBSو  MBZاســت که از ژانویه ( 2015دی )1395
که ملک سلمان پدر محمد زمام عربستان را به دست گرفت،
ایجادشد.هدفاینشورابهبودوجههبینالمللیعربستان
و امارات در عرصه های اقتصادی ،سیاسی ،توسعه انسانی،
امنیت و تامین رفاه شهروندان اســت .ماموریت ولیعهد این
کشــور و امارات به راهبرد راســخ معروف اســت و بازه زمانی
پنج ســاله ای را برای اجرای حــدود 44توافق نامه ،از جمله
تولیدتسلیحاتوهمکارینظامی،تعیینکردهاست.بخش
همکاری هــای نظامی عربســتان و امارات بایــد توجه قطر و
آمریکاراکههمچناننگرانحملهنظامیعربستانیاامارات
به قطر هستند ،به خود جلب کند .مسیر زمینی برای حمله
نفربرهایزرهیبهقطرازنزدیکیپایگاههواییالعدیدآمریکا
درقطرمیگذرد.

استیصالکاخسفیددربرابردرزاطالعات
دولت آمریکا از افشای اطالعات حساس در کاخ سفید به رغم
سخت گیری های اعمال شــده  ،به تنگ آمده است  .برکناری
اخیر کلی سدلر ،از کارکنان بخش ارتباطات کاخ سفید که در
سخنانی  ،سناتور جان مک کین را مورد تمسخر قرار داده بود
عمق این مشــکل را به نمایش می گذارد  .ســدلر پس از متهم
کردن مافــوق خود بــه درز اطالعــات در جلســه ای در حضور
شــخص ترامپ  ،اخراج و از این سمت برکنار شــد  .کاخ سفید
همچنین هفته گذشته صحنه پرسش و پاســخ درباره افشای
اطالعاتمربوطبهیکیادداشتجنجالبرانگیزبودکهازطرف
وکالیمدافعرئیسجمهورآمریکادرپروندهمداخلهروسیهدر
انتخاباتریاستجمهوریاینکشورتنظیمشدهبود.

خط و نشان مرکل
برای تعرفه های جنجالی آمریکا

دیداریجنجالی باتوافقیمبهم

تحلیلروز

اظهار نظر روز

ترامپ :شاید 6ماه دیگر بگویم توافق با کره شمالی اشتباه بوده است و بهانه ای پیدا کنم!
نبی شــریفی /دونالــد ترامپ را پیــش از این بــا «ریچارد
نیکســون» ســیوهفتمین رئیس جمهور آمریکا مقایسه
کرده بودند .نقطه مشترک آن ها رسوایی انتخاباتی شان
بود .اکنون ایــن دو رئیس جمهور آمریــکا دوباره در مقام
مقایسه قرار گرفته اند؛ این بار بر ســر تنش زدایی آمریکا
با کشوری کمونیست در شــرق آسیا .نیکسون فردی بود
که پس از بازدید از جمهوری خلق چین درســال ۱۹۷۳
روابــط دیپلماتیک بین دو کشــور را گشــود .حــاال دیدار
رئیس جمهور آمریکا با رهبر کره شمالی در سنگاپور نگاه
تحلیل گران و سیاستمداران را به خود جلب کرده است.
دیروز ،بیانیه مشترک آمریکا و کره شمالی در حالی توسط
دونالد ترامپ و کیم جونــگ اون زیر نور فالش های مکرر
عکاسان امضا شد که تحلیل گران پرسش های بی پاسخ
بســیاری درباره بند های توافق شــده ایــن بیانیه دارند.
«بیانیه نشست ســنگاپور آرمان گرایانه اســت؛ در آن ،نه
مفهوم خلع ســاح اتمی تعریف شــده ،نه جــدول زمانی
مشخص شده ،نه جزئیات راستی آزمایی مشخص است.
آزاردهنده ترین مسئله این اســت که آمریکا در ازای این
بیانیه ،موضوعی ملمــوس ،یعنی رزمایــش های نظامی
با کره جنوبی را واگذار کرده اســت ».این توییتی بود که
«ریچارد هاس» رئیس شورای روابط خارجی آمریکا پس
از انتشار بیانیه منتشر کرد.حاال کمی به قبل بازگردیم.
ترامپ پیش از سفر به ســنگاپور گفته بود که نمی خواهد
وقت خود و رهبر کره شــمالی را تلف کنــد و همان دقایق
اول متوجه میشــود که دیدار با «اون» بینتیجه اســت یا
خیر .دیــروز ،هنگامی که آن دو در هتــل کاپال یکدیگر را
مالقات کردند ،هر کدام سعی داشتند حسی از تحکم را
بروز بدهند ،اما نتوانستند اضطراب خود را پنهان کنند.
متخصصــان زبان بــدن میگوینــد در  ۱۳ثانیه نخســت
مالقات رو در رو ،دونالد ترامپ تحکم خود را با دراز کردن
دست به سوی کیم جونگ اون نشان داد .اما کیم هم که
نمیخواســت کم بیاورد دســت ترامپ را محکم گرفت و
پیش از آن که به سوی دوربینها برگردد زمانی را مستقیم
به چشــمان او خیره شــد .حاصل این دیدار ،توافق بر سر
ایجاد صلح پایــدار و فراگیر در شــبهجزیره کــره ،حرکت
برای خلع کامل تسلیحات هستهای در شبهجزیره کره و
شناسایی و استرداد پیکرهای کشتهشدگان در جنگ کره
بود .پس از این دیدار بود که ترامپ «اون» را «بسیار زیرک
و یک مذاکرهکننده بسیار سخت» نامید .در این میان ،در
حالی که بســیاری از منتقدان ترامپ در آمریکا معتقدند
وی با این دیدار به رهبر کره مشــروعیتی بخشید که 11
رئیس جمهــور پیشــین آمریــکا از آن پرهیز مــی کردند ،
بسیاری از طرفداران وی و حتی برخی منتقدانش از این
دیدار و ابتکار عمل وی ابراز خرسندی کرده اند.

▪توافق سنگاپور نمادین است

«آنتونیو روجیرو» ،تحلیل گر اندیشکده آمریکایی «بنیاد
دفاع از دموکراســی» بــه خبرگزاری رویترز گفته اســت:
ِ
مذاکرات بیشــتر به هدف نهایــی در خلع
معلوم نیســت
سالح هسته ای دســت یابد .به نظر می رسد این نشست
از سرگیری مذاکرات از نقطه پایان آن در  10سال گذشته
بود و گام مهمی به جلو قلمداد نمی شود« .لی نان» محقق
ارشــد موسســه سیاســت عمومی  Pangoalمســتقر در
پکن نیز ،با تایید این نظر گفت :این نشست فقط اهمیت
«نمادین» داشته اســت .جزئیاتی درباره خلع سالح شبه
جزیره کره و ضمانت های امنیتی آمریکا ارائه نشده است.
خیلی زود است که این نشســت را نقطه عطفی در روابط
کره شمالی و آمریکا توصیف کنیم .در همین حال« ،جیمز
هرشــبرگ» اســتاد روابط بین الملل در یادداشتی برای
پولیتیکو با عنوان «حفره ای در دل نشست کره شمالی»
نوشــت :کیم جونــگ اون برای غیر هســته ای شــدن ،به
دنبال خلع ســاح تمامی شــبه جزیره کره اســت ،یعنی
خلع سالح و بازرسی های سرزده باید از تاسیسات هر دو
کره و پایگاه های نظامی آمریکایی مســتقر در منطقه نیز
صورت گیرد .اما همان طور که بسیاری از کارشناسان نیز

سفیر روسیه:

فعال جایز نیست ایران و حزب ا ...از سوریه
خارج شوند
ســفیر روســیه در لبنان بابیان این که جایز نیســت و امکان
ندارد حزبا ...لبنان و ایران در این شــرایط از سوریه خارج
شوند گفت :روند نابودی تروریسم هنوز به سرانجام نرسیده
است .الکساندر زاســپکین افزود :در این مرحله بر موضوع
ایجاد تردیــد و مشکلتراشــی بین محور مقاومت و روســیه
تمرکز شده که از نظر ما این مسئله مردود است .روابط بین
روســیه و محور مقاومت در سوریه بر مبنای همکاری است.
وی حضور نیروهــای آمریکایی در ســوریه را یکــی از دالیل
اصلی موانع و پیچیدگیهای موجود در این کشور و دست
نیافتن به راه حل دانست وافزود :وقایع سوریه با قدرت و به
طورگستردهدرحالتغییرهستندومنپیشبینینمیکنم
طییکیادوماهنتایجنهاییدرتمامزمینههامشخصشوند
زیرا اهداف اصلی مطرح شــده مد نظر مقاومت و روســیه و
حتی اهداف اصلــی نظیر نابودی تروریســم و حــل و فصل
اوضاعسوریههنوزتکمیلنشدهاند.روسیهنیزموافقتسلط
ارتش سوریه بر تمامی مرزهایش است و اوضاع در این کشور
آهسته اما گام به گام جلو میرود.

▪امکان پشیمانی ترامپ وجود دارد

رئیس جمهور آمریــکا پس از پایــان دیدار بــا کیم جونگ
اون ،در حالی که رهبر کره شــمالی ترجیح داد رهســپار
کشورش شــود ،به تنهایی در یک نشست خبری شرکت
کــرد .ترامــپ در ایــن نشســت اعــام کرد تــا وقتــی که
مذاکرات خلع سالح هستهای کره شــمالی ادامه دارد،
رزمایشهــای نظامی مشــترک آمریکا و کــره جنوبی که
به گفته او هزینــه زیادی هم بــه دو کشــور تحمیل کرده،
«متوقــف» خواهد شــد .تصمیمی که منتقــدان ترامپ از
آن به عنوان پیــروزی کره شــمالی یاد می کننــد .رئیس
جمهور آمریکا در عین حال گفته اســت کــه «ما تحریمها
را متوقف نمیکنیم .خلع ســاح هستهای زمان بر است
( 15ســال) اما ما خیلی زود و در آینده بسیار نزدیک این
روند را زیرنظر ناظران بینالمللی شروع میکنیم و پس از
خلع کامل سالح هســتهای در شبه جزیره کره ،تحریمها
لغو میشود ».او گفته که فکر می کند کیم جونگ اون به
تعهداتــش عمل می کند .امــا «احتمــال دارد درباره این
نشست اشــتباه کرده باشــد و شــش ماه دیگر آن را قبول
نداشــته باشــد ،آن گاه بهانهای[برای برهمزدن توافق]
پیدا خواهد کرد!» ترامپ باکی از توضیح دادن درباره این
کارش ندارد .او پیش از این از توافــق آب و هوایی پاریس
خارج شده ،توافق هسته ای ایران را لغو کرده و امضایش
در بیانیه پایانی جی  7در کانادا را پس گرفته است.
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در این توافق جزئیاتی درباره خلع
سالح شبه جزیره کره و ضمانت های
امنیتی آمریکا ارائه نشده است
خاطرنشان می کنند ،به رغم وجود انگیزه های اقتصادی
(که از آن به رشوه یاد شده) ،بسیار غیر ممکن است رژیم
کره شمالی که برای سالیان متمادی منزوی بوده است،
به یک سیستم بازرسی فراگیر و دایمی تن بدهد.
▪کره هم مانند آمریکا غیر قابل پیش بینی است

از سوی دیگر سابقه کره شمالی در بر هم زدن توافق های
اینچنینینیز بدگمانیبهپایداری اینتوافقرادوچندان
می کند  .حاال بایــد از خود پرســید :آیا اتفــاق جدیدی در
تحوالت شبه جزیره کره رخ داده است و این اولین بار است
که کره شمالی به خلع سالح اتمی متعهد می شود؟خیر،
در اکتبر  ،1994توافق موسوم به «چارچوب توافق شده»
میان دو کشور صورت گرفت که کره شمالی طی آن متعهد
شدزیرنظرآژانسبینالمللیانرژیاتمی()IAEAفعالیت
فنی
های هسته ای خود را متوقف کند و در عوض خدمات ِ
ساخت دو راکتور هســته ای صلح آمیز و سوخت سنگین و
کمک غذایی از آمریکا تحویل بگیرد .آمریکا و کره شمالی
متقابال به تعهــدات خود عمل نکردند و توافق ملغی شــد.

در  29فوریه  2012نیز دو کشور توافق موسوم به «توافق
جهش» را امضا کردند .کره شمالی متعهد شد غنی سازی
و آزمایش موشکی خود را تعلیق کند و آمریکا وعده کمک
غذاییداد.ارسالماهوارهکرهشمالینوعیانجامآزمایش
موشکی تلقی شد و آمریکا کمک غذایی را متوقف کرد در
نتیجه توافق ملغی شد« .نیکالس کریستوف» در گزارشی
برای نیویورک تایمز می نویسد :واقعیت این است که کره
شمالی از دهه  ۵۰میالدی به دنبال سالح هستهای بوده
اســت و فکر نمیکنم هیچ کارشناســی باور کنــد که کره
شــمالی از این برنامه بلندمدت دســت بکشــد .در آخرین
دیدار من از کره شمالی در سپتامبر گذشته یکی از مقامات
وزارت خارجه به من گفت که لیبی برنامه هستهای خود را
کنار گذاشت و همه عاقبت آن را دیدند .او خاطرنشان کرد
عراق صدام هم مثل لیبی سالح هستهای نداشت ،اما
که
ِ
آمریکا صدام را هم سرنگون کرد .کره شمالی نمیخواهد
همین اشتباه را مرتکب شود .پس سرنوشت این دیدار ها
چه خواهد شــد؟ در واقع ،این چارچوب تــازه نوعی جاده
خاکی به راهحلی اســت که قبــ ً
ا نیز کره شــمالی و چین
پیشــنهاد کرده بودند و ترامــپ آن را نپذیرفتــه بود ،یعنی
راه حل «توقف در برابــر توقــف» (.)freeze for a freeze
با این حال ،همه این ها ممکن اســت به نتیجه نرسد .ولی
دستکم اکنون میتوان راهی را برای گریزازجنگتجسم
کرد .جنگی که «اون» زمســتان گذشــته آن را به اوج خود
رساند و از قابلیت رسیدن موشــک های بالستیک اش به
شرق آمریکا خبر داد.

...

خبرهای متفاوت
اون توالتش را هم به سنگاپور برد!
یورونیوز:رهبر کره شمالی در سفرش به سنگاپور به منظور
دیدار تاریخی با رئیسجمهور آمریکا در کنار تمامی تدابیر
امنیتی کــه برای حفــظ جانش برقــرار کرده ،نظیــر بردن
لیموزین ضد گلوله خود به همراه تیم محافظان مخصوص
لیموزین و اســتفاده از دو هواپیمای گمــراه کننده در کنار
هواپیمای حامل خودش ،توالت شخصیاش را نیز همراه
خود برد .این توالت اتصالی به شبکه فاضالب رسمی ندارد
و مخزنی جداگانه برای نگهداری فضوالت دارد.

فحش های ماندگار میان اون و ترامپ
سان:تقریبا تمام ناسزاهای شــخصی دونالد ترامپ و کیم
جونگ اون در چند ماه گذشــته رســانهای شــده و در ذهن
سیاستمدارانومردمجهانباقیمانده است،هرچندآندو
بایکدیگر دست داده و خوش و بش کرده باشند.پیر خرفت،
کوتوله خپل ،توله سگ مریض و سگ ترسو از جمله فحش
هایی است که این دو به همدیگر داده بودند .حتی وقتی که
رئیس جمهور آمریکا گفته بود «دکمه هستهای او بزرگ تر
و قویتر» از «دکمه هســتهای اون» است ،پیونگ یانگ این
اظهارات را «واق واقهای یک سگ وحشی» توصیف کرد.

رئیس جمهورسابق آمریکا با9نامزد احتمالی دموکرات ها برای انتخابات
ریاست جمهوری دیدارکرد

نقشه اوباما برای2020

اگر نگرانی ترامپ و جمهوریخواهان بــرای نوامبر تنها
حفظاکثریتمجلسنمایندگانوسنایآمریکابود،آنها
اکنوندلیلدیگریهمبراینگرانیدارند:باراکاوباما.
رئیس جمهور سابق آمریکا که در ماه های گذشته حضور
چندانی در عرصه سیاسی نداشــته و از تقابل مستقیم با
دونالد ترامپ خودداری کــرده بود،با ۹رقیب انتخاباتی
علیه ترامپ،ازجملهبرنیسندرز،الیزابتورن،جوبایدن
ودیوالپاتریک ،دیدارهایجداگانهایداشتهاست .گفته
میشود،ایندیدارهادردفترشخصیباراکاوباما،برگزار
شده و شامل گفتوگوهایی درباره آینده حزب دموکرات
بــوده اســت.نزدیکان چهــل و چهارمیــن رئیسجمهور
آمریکا پیشبینی میکنند او ســال سیاســی پر
باری داشته باشد که شامل برگزاری کمپین
و دیگر اقدامات مردمی شــود .کیتی هیل،
ســخنگوی او به شــیکاگو تریبیــون گفت:
اوباماهمچناندرسال ۲۰۱۸فعالیتهای
سیاســی خواهــد داشــت و کمپینهای
بیشتروتاییدنامزدهایبیشتردردستور
است   .رئیسجمهور ســابق آمریکا که
خود دیگــر از لحاظ قانونــی نمی تواند
نامزدریاستجمهوریشود،بخشیاز
سال ۲۰۱۷رابهجتگردیدرسراسر
جهــان پرداخت و پس از هشــت ســال
حکومت داری اکثــر اوقاتش را صرف
گردش کرد اما همواره تاکید داشــت
که هرگــز سیاســت را تــرک نخواهد
کرد.حتــی اوباما پیــش از ترک کاخ
سفید متعهد شــد به لحاظ سیاسی
فعال بمانــد و با نامزدهــا همکاری
کنــد و آن هایی را که بــرای حفظ
میراث و دســتاوردهایش تالش

کنند ،تایید کند.در حالی که ترامپ در پایان اولین سال
حضورش در کاخ ســفید میزان محبوبیت بســیار پایینی
داشــت ،اوبامــا در زمــان بازنشســتگی محبوبتر شــد و
میزان رضایت مردمــی از او به بیش از ۶۰درصد رســید.
در اواخر سال  ۲۰۱۷اوباما باز هم میزان محبوبیتش در
ایالت آالباما که عمدتا جمهوری خواه هســتند ،از ترامپ
باالتــر رفت.بنابراین حضــور اوباما در آغــاز کمپینهای
انتخاباتمیاندورهایآمریکابایدموجبوحشتترامپ
و نامزدهــای جمهوریخواه شــود.به نوشــته پولیتیکو،
یکی از منابع مرتبط با این دیدارهای 9گانه گفته اســت:
اوباما ســخاوتمندانه توصیههای خــود را در اختیار آنان
میگذاشــت و بســیار عالقهمند به صحبت درباره آینده
بود .جو بایدن ،معاون ســابق ریاســت جمهوری آمریکا
نیز روابــط نزدیکش را با او حفــظ کرده و در مــاه ژانویه
دیداری با اوباما داشــته اســت.برخی بر این باورند که
بایدن منتظر است دوره ریاست جمهوری فعلی
از نیمه بگذرد و پس از آن درباره شرکت در
انتخابات پیــشرو تصمیمگیری کند ،با
این حال بسیاری حضور او در انتخابات
را محتمــل میدانند.دونالــد ترامــپ
پیش از آن که به طور رســمی فعالیت
دولــت خود را آغــاز کند ،شــرکت در
انتخابات ۲۰۲۰راتاییدکرد.رئیس
جمهور آمریکا اظهــار کرد ،تصمیم
گرفتهاستکهدرکمپینانتخاباتی
خودبرایانتخابات،۲۰۲۰شعار
"آمریکا را بزرگ نگــه دار" را به کار
گیرد و در ۲۰ژانویه ۲۰۱۷فرمی
رادرکمیسیونانتخاباتفدرالبهثبترساندکه
نامزدی او را برای انتخابــات  ۲۰۲۰آمریکا اعالم
میکرد.

سرانجام اسپانیا به صدها پناهجو اجازه ورود می دهد

پایانکابوسپناهجویان سرگردان
مدیترانه سالهاست قتلگاه پناهجویانی است که قصد
دارندبهصورتغیرقانونیازکشورهایآفریقاییبهاروپا
بروند .افــرادی که بر کشــتی ها و قایقهای ناامن ســوار
میشوند تا شاید بتوانند از سختیهایی که به آن گرفتار
شــدهاند رهایی پیدا کنند .شــرایط در وطن برای آن ها
به حدی ســخت اســت که با پذیرش این ریســک به امید
زندگیبهتردلبهدریایمدیترانهمیزنند.دراینمسیر
نهایت شانس آن ها این اســت که از دریا نجات پیدا کنند
و خود را به اردوگاهها و کمپهای پناهجویی کشورهای
اروپایی برســانند .اولین مقصد آن ها نیز ایتالیاست .اما
یک کشــتی نجات خصوصی که ٦٢٩پناهجــو را از دریا
نجاتداده،اجازهپهلوگیریمانندسابقدرخاکایتالیا
را دریافت نکرد و به ســمت جزیره مالت هدایت شــد که
حتی مالت نیز بــا پهلوگیری این کشــتی مخالفت کرد.
اکنون اسپانیا اعالم کرده است که به کشتی آکواریوس
اجازه پهلو گرفتن می دهد .سازمان ملل متحد میگوید

که از آغاز ســال جاری میالدی  ٧٨٥مهاجر غیرقانونی
جان خود را از دســت دادهاند .به گــزارش رویترز ،مالت
کشوری با تنها نیم میلیون نفر جمعیت است ولی اکنون
کشور ایتالیا بیش از جمعیت مالت در درون خود مهاجر
جایدادهاست.ایتالیاازسال ٢٠١٤بیشاز ٦٠٠هزار
مهاجرراازقایقهانجاتدادهاست.نیکوالمولتنییکی
از قانون گذاران حزب لیگ میگوید :مســدود کردن راه
کشتیبهمعنایپیامیبهاتحادیهاروپاست،چراکهآنها
بهکمکایتالیابرایمقابلهبابحرانمهاجراننیامدند.وی
افزودکهمامیخواهیمیکپیامواضحارسالکنیم.متئو
سالوینیوزیرکشورایتالیاورهبرحزبدستراستیلیگ
نیز در فیسبوک خود نوشت :من مدت طوالنی است که
در برابر آن چه اروپا از خود در نبود همبستگی با ایتالیا در
بحران مهاجران طی ســالهای اخیر نشان میدهد ،به
مخالفتبرخاستم.ازامروزایتالیاشروعبهگفتن«نه»در
برابرقاچاقانسانومهاجرتغیرقانونیمیکند.
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