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مجری معروف رقیب
اوباماها می شود
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تحلیل روز
امیرعلی ابوالفتح
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افشــای خبــر اعمــال سیاســت جداســازی کــودکان از
والدین مهاجر در مرز مشــترک آمریکا و مکزیک ،موجی
از خشــم و نفرت عمومی را در داخل و خارج آمریکا به راه
انداخته است.دولت آمریکا با اتخاذ سیاست به اصطالح
"تحمل صفر" در برابر ورود مهاجران غیر قانونی ،یکی از
آشکارترین و مسلم ترین حقوق انســانی را زیرپا گذاشته
است .در چارچوب این سیاست ،حدود دو هزار کودک به
زور از والدینشان جدا ســازی و در اردوگاه های جداگانه
ای در طول مرز آمریکا و مکزیک زندانی شده اند .مقامات
دولت آمریکا مدعی هســتند کــه والدین این کــودکان با
قاچاق آن ها به داخل این کشــور ،مرتکب جرم شــده اند
و باید کودکانشان از آنان جدا شــوند .این درحالی است
که جداسازی کودکان خردسال از والدین ،ضربه مهلک
روحی به آنان وارد می کند و موجب فروپاشی خانواده ها
می شود .افراطی ترین جریان های ضد مهاجرتی آمریکا
کــه در دولت دونالــد ترامپ گرد آمــده انــد ،امیدوارند با
اتخاذ چنین شــیوه های غیرانســانی ،با پدیده اجتماعی
مهاجرت های غیرقانونی به آمریکا مبارزه کنند .افرادی
همچــون جــف سشــنز ،وزیــر دادگســتری آمریــکا برای
توجیه جداســازی کودکان از والدین حتــی به انجیل نیز
متوسل شده اند؛ همان گونه که روزگاری مدافعان نظام
غیرانسانی برده داری از انجیل برای توجیه خرید و فروش
انسان ها استفاده می کردند .با وجود این ،تشدید سخت
گیری های بی ســابقه علیه مهاجــران غیرقانونی و حتی
مهاجران قانونی و دارندگان کارت های اقامت در آمریکا،
موجب اعتراضات گسترده ای شده است .قرار است طی
روزهای آینده تظاهرات متعددی در گوشه و کنار آمریکا
علیه سیاست جداسازی کودکان از والدین برپا شود .جه
جانسون وزیر امنیت داخلی دولت باراک اوباما می گوید:
جداسازی کودکان از والدینشــان با هدف مبارزه با ورود
مهاجــران غیرقانونــی با اصــول و ارزش هــای آمریکایی
مغایرت دارد.البته سیاســت جداســازی نــژادی و قومی
در آمریکا ســابقه دیرینــه ای دارد .نزدیک  250ســال،
کودکان سیاه پوست را در مناطقی از آمریکا ،پیش و پس
از استقالل این کشور ،به زور از والدینشان جدا می کردند
و در بازارهای برده فروشــی می فروختنــد .در آن دوران
ســیاه ،بردگان حتی ازحق سرپرســتی فرزندانشــان نیز
محروم بودند .در دوران پس از لغو برده داری نیز سیاست
جدایی نژادی ،به شکل گیری دو دنیای متفاوت در آمریکا
انجامید که دنیای بهره مند از رفاه و ثروت به سفیدپوستان
تعلق گرفت و دنیای مملو از فقر و تنگدســتی به سیاهان
رســید .اکنون در آغاز دهه ســوم قــرن بیســت و یکم و در
دورانی که رعایت اصول حقوق بشــر به خواستی جهانی
بدل شــده اســت ،مقامات آمریکایی سیاست جداسازی
خانــواده ها را در پیش گرفتــه اند .البته هــم اکنون دیگر
رنگ پوســت مالک این جداســازی هــا نیســت و این بار
پناهجویان و مهاجران غیرقانونی در معرض همان خطری
قــرار دارند که روزگاری متوجه بردگان و ســیاه پوســتان
بود .این در حالی است که گزارش های مختلفی از مفقود
شــدن کودکان مهاجرغیرقانونی طی سال های گذشته
در رسانه ها منتشر شــده اســت .به عبارت دیگرعالوه بر
لطمات جبران ناپذیر روحی و روانی به کودکان و والدین
آن ها بر اثر اعمال سیاســت جداســازی ،خطر گم شــدن
کودکان یا حتــی فروخته شــدن آنان به باندهــای جرم و
جنایت در آمریکا وجــود دارد؛ موضوعی کــه می تواند به
رســوایی بزرگی برای مهاجرســتیزترین دولــت معاصر
آمریکا بدل شود.
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ائتالف هایی صرفاً روی کاغذ
ائتالف ســه گانه صــدر ،حکیــم و عــاوی در  18خرداد
امســال که رنگ و بوی تشــکیل هســته نخســت ائتالف
بزرگ تر را داشــت و برخی از آن به عنوان طرح ســعودی
و نــه آمریکایی ،نام می برنــد ،به نظر می رســد به دالیلی
رنگ باخته اســت.عالوه بــر اظهارات تردیــد آمیز همان
زمان عالوی مبنی بر ضرورت برگزاری مجدد انتخابات
و تأکید بر این که توافق فوق یک برنامه کار سیاســی و نه
یک ائتالف اســت و همچنین ،توافق ســائرون با فتح که
منجر به نارضایتی عالوی (الوطنیه) شد ،نشان می دهد
ائتالف سه گانه مزبور رنگ باخته است .به خصوص آن که
حادثه انفجار شدید در شهرک صدر بغداد که صدر را در
مخمصه و انزوای بدی قــرار داد و او را وادار به اعالم این
موضع کرد که شاید اگر موفق به تشــکیل ائتالف بزرگ
تر نشــود به عنوان معارض دولت ،کار خود را ادامه دهد
نشــان می دهد توافق مزبور فعال وجــود خارجی ندارد.
(موضع رقبای شیعی صدر پس از انفجار شهرک صدر که
حتی واکنش اهالی شهرک را علیه او برانگیخت به شدت
وی را تضعیف کرده بــود ،اما توافق ناگهانــی العامری با
وی ،خون جدیدی را به رگ های صدر تزریق کرد!)اکنون
و باگذشت چهار روز از جلســه العامری و عالوه بر این که
برخی گروه های فتح مانند عصائب ،نارضایتی خود را از
آن ابراز داشته اند – به شکل داخلی و نه به صورت رسانه
ای – و همچنیــن نارضایتــی هــا در حزب کمونیســت از
توافق با فتح ،به نظر می رسد تا این جای کار چندان نمی
توان به این ائتالف ها امیدوار بود .دعوت عمومی حیدر
العبادی از همه گروه های سیاســی بــرای برگزاری یک
جلسه گفت وگوی ملی در ســطح عالی پس از تعطیالت
عید فطــر ،اکنون نــگاه ها را به ســمت اقــدام پیش روی
نخست وزیر برده است .اقدامی که به طور آشکارا توافق
اخیر العامری و صدر و همچنین توافق ســه گانه اولیه را
نشانه رفته اســت.باید دید آیا کلید نهایی تجمیع نیروها
و ســایق سیاســی اکنون توســط العبادی به نتیجه می
رسد یا خیر؟ هر چه هست این که مبارزه سعودی ها که با
وساطت و داللی رئیس یکی از احزاب برجسته شیعی در
حال انجام بود تا این جا بی نتیجه مانده اســت و پیروزی
احتمالی العبادی آن را بی اثر خواهد کرد.

راهبردهای مشابه اوباما -ترامپ

رزمنده یمنی در فرودگاه الحدیده

از بردهداری تا مهاجرداری!

...

اظهارنظر روز

شروط47گانهترامپ برای اون!

دروغ پراکنی العربیه درباره الحدیده
نیروهای سعودی-اماراتی
در ساحل غربی یمن محاصره شدند

رزمندگان یمنــی نیروهای متجاوز ائتالف عربــی را که در
ســاحل غربی قصد پیشــروی در محور الحدیده داشتند،
پس از قطع راه ارتباطی میان آن ها و نیروهای پشتیبانی،
محاصــره کردنــد .رهبــر انصــارا ...خطــاب بــه نیروهای
سعودی-اماراتی گفته بود":شمامیتوانید وارد الحدیده
شــوید ،اما عمق جغرافیایی تحــت کنترل ماســت و دچار
جنگ فرسایشی میشوید و هرگز نخواهید توانست از این
جبهه کار [جنگ] را یکســره کنید".همین اتفاق دیروز به
عینه افتاد .ســخنگوی ارتش یمن به المیادین اعالم کرد
که دشمن در ســه نقطه خط پشــتیبانی خود را قطع شده
میبیند و در محاصره افتاده است .ائتالف سعودی نهایت
تالشش را کرد که تا عید فطر ،فرودگاه الحدیده را بگیرد.
خواستندکارالحدیدهراباگرفتنفرودگاهدرفضایروانی
رســانهای تمام کنند ،نتوانســتند و در ســه محور «الفازه»،
«الجاح»و«الدریهمی»محاصرهشدندوبقیهبهسمتساحل
عقبنشینی کردند .هرچند صبح روز شنبه شبکه خبری
العربیه در توئیتر خبر داد «فرودگاه الحدیده تحت کنترل
درآمدوکارمینروبیآنآغازشدهاست».تصاویریقدیمی
نیزازبرجمراقبتفرودگاهمنتشرشد.اماطولینکشیدکه
العربیهایندروغآشکارخودراششساعتبعدیعنیساعت
 15:40عصر،پسگرفتوتوئیتکرد«:منابعنظامیمی
گویند دیر یا زود بر فرودگاه مســلط میشویم»؛ یعنی هنوز
مسلطنشدهایموخبرصبح،دروغبود!ائتالفسعودیحتی
اگرساختمانتقریبامخروبهفرودگاهالحدیدهراهمبگیرد

ژاپن :آمریکا برای رفع تحریم های کره 47شرط از جمله نابودی
همه موشک ها را مطرح کرده است

کاری از پیش نبرده اســت .به قول «عبدالرحمن الراجح»
کارشناس امور یمن ،اگر فرودگاه الحدیده را بگیرند ،تازه
جنگ آغاز میشود و معنایش این نیست که کار تمام شده،
کهبخواهندتبلیغکنندکارراتمامکردهاند.ائتالفسعودی
کهطیاینعملیاتازیکماهگذشتهدرجبههساحلغربی
یمن بیش از 700نفر تلفــات داده ،تالش میکند هر طور
شده برای خود ،پیروزی دست و پا کند.در حقیقت اشغال
خط ســاحلی یمن و تمام جزایر آن ،تالش برای امن کردن
ساحل دریای ســرخ اســت؛ جایی که تاکنون چند کشتی
جنگیائتالفسعودیهدفموشکهاییمنقرارگرفته
وازگردونهجنگخارجشدهاست.طرحنئومبنسلمانکه
هزینهای حدود 500میلیارد دالر دارد و بخشــی از خاک
شمال غربی عربستان و جنوب اردن و جنوب شرقی مصر
وخطساحلیغربدریایسرخرادربرمیگیردوبراساس
همین طــرح دو جزیره تیــران و صنافیر مصر به عربســتان
واگذار شد و جزیره سواکن ســودان به اجاره ترکیه در آمد،
همه مقدمات و ملزومات طرح «معامله قرن» جرد کوشــنر
دامادومشاورترامپبرایفلسطیناست.نبایدهیچمانعی
راهبردی و سیاسی باقی بماند .بنابراین معنایی ندارد که
الحدیدهتحتکنترلنیروییباشدکهبهایراننزدیکاست.
باید منتظر روزهای آینده ماند و دید که آیا سرنوشــت نبرد
الحدیدهنیزماننددیگرجبهههاییمنخواهدشدیاخیر؟
تجربه جبهههای دیگر نشــان داده که مردم یمن در مقابل
ائتالفسراپامسلحسعودی-آمریکاییکوتاهنخواهندآمد.

هنوز چند روز از مالقــات ترامپ و رهبر کره شــمالی در
سنگاپور نمی گذرد که خبر لیست درخواست  ۴۷بندی
واشــنگتن برای پیونگ یانــگ از زبان وزیــر خارجه ژاپن
مطرح می شود.به گفته تارو کونو ،دولت آمریکا لیستی
متشــکل از  ۴۷درخواســت برای کــره شــمالی در نظر
گرفته و براساس آن این کشــور باید به طور کامل تمامی
زرادخانه اتمی ،به اضافه موشک ها وتمامی مستلزمات
و مشتقات موشــکی خود را نابود کند .وزیرخارجه ژاپن
تاکید کردکه  47درخواست در این زمینه به کره شمالی
تسلیم شده است واگر پیونگ یانگ تمامی این خواسته
ها را انجام ندهد تحریم ها از کره شمالی برچیده نخواهد
شــد.مایک پمپئو وزیر خارجــه آمریکا نیــزدر اظهاراتی
متناقض با محتوای آن چه پس از نشست سنگاپور مطرح
شده است ،گفت تحریم های سخت علیه کره شمالی تا
زمانی که این کشور فرایند خلع سالح هسته ای را به طور
کامل تکمیل نکند همچنان پابرجا خواهد بود .پمپئو در
حالی چنیــن ادعایی می کند که در چند روز گذشــته نه
ترامپ و نه دیگر مقامات آمریکا ادعا های رهبر و رســانه
هایکرهشمالیراتکذیبنکردهاندوطبیعتاعهدشکنی
زود هنگام مقامات آمریکایی ادامــه روند مذاکرات بین
دو کشــور را با چالش های جــدی روبه رو مــی کند.این
نخستین عهد شکنی ترامپ نیست پیش از این نیز وی در
اجرای معاهدات بین المللی -مانند توافق نامه پاریس،
پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) ،نفتا و برجام  -کارشکنی

کرده و به تعهــدات دولت آمریــکا در این زمینــه ها عمل
نکرده اســت .اما عهد شــکنی زود هنــگام ترامپ پس از
نشست ســنگاپور منحصر به فرد اســت زیرا دولت وی به
وعده های خود  -نه دولت های پیشین آمریکا  -در قبال
کره شمالی عمل نمی کند .عالوه بر این ،اگر فرض را بر
این بگیریم که پایبندی دو کشور به اصل اقدامات گام به
گام و همزمان در مســیر دســتیابی به صلح ،ثبات و خلع
سالح شبه جزیره کره ادعای رسانه های کره شمالی بوده
و ترامپ هم نگفته باشد که قصد دارد طی یک دوره گفت
وگوهایی با حسن نیت ،تحریم ها علیه کره شمالی را لغو
کند ،این پرسش مطرح می شود که پیونگ یانگ چگونه
می تواند به ترامپ با این همه سابقه عهد شکنی در عرصه
جهانی اعتماد کنــد؟ به خصوص این که هنــوز زمانی از
خــروج آمریکا از توافق هســته ای با ایــران (برجام) نمی
گذرد.ترامپوکیمجونگاونرهبرکرهشمالیسهشنبه
گذشته در نشست سنگاپور با امضای بیانیه ای مشترک
توافق کردند در مسیر خلع ســاح هسته ای شبه جزیره
کره گام بردارند .سران دو کشور در این نشست همچنین
ابراز خوش بینی کردند و نشان دادند که فصل جدیدی
در مناسبات دو کشور آغاز شده است .ترامپ اعالم کرد
وی و کیم جونگ اون مناســبات بســیار ویژه ای را برقرار
کرده اند و رهبر کره شمالی نیز به نوبه خود اعالم کرد دو
طرف تصمیم گرفته اند گذشته را کنار بگذارند و متعهد
شده اند جهان شاهد تحولی چشمگیر باشد!

رئیس جمهور افغانستان آتش بس را به مدت نامحدود تمدید کرد
رئیس جمهور افغانســتان در نطق تلویزیونی
آتــش بــس هفــت روزه یــک جانبــه خــود را
به صــورت نامحــدود تمدیــد کــرد .در دو روز
گذشــته کــه آتشبــس دوجانبه میــان دولت
افغانســتان و طالبــان رعایــت شــده ،اوضاع
امنیتی در بیشتر نقاط این کشورآرام گزارش
شــده و اعضــای طالبــان مشــغول گذراندن
تعطیالت عیدفطر در کنار نیروهای امنیتی و
مردم دیده شدهاند .در دومین روز عید حتی
شــماری از طالبــان وارد کابل شــدند و مردم
درخیابانها با آن ها ســلفی گرفتند.به گفته
پلیس کابل چند نفر از نیروهای طالبان بدون
سالحهایشان وارد این شهر شدند تا آتش بس
وعیدراجشنبگیرند.ویساحمدبرمک،وزیر
داخلهافغانستاننیزبهگفتهخودشبهصورت
اتفاقی با اعضای طالبان در کابل روبه رو شد
و با آن ها عکس گرفت .شماری از مردم کابل
بــا تجلیــل از آتشبــس ســه روزه ،پرچمهای
طالبان را در کنار پرچمهای دولت افغانستان
باخودحملکردند.طالبانگفت هکهپسازروز
سوم عید آتشبس را تمدید نمیکند .تصاویر
و ویدئوهایی هــم از نیروهای طالبان در دیگر
مناطق افغانستان منتشر شده که عید فطر را
به یکدیگر تبریک میگویند.

سلفی با طالبان درخیابان

▪وناگهان انفجار در ننگرهار

امادر حالی کــه طالبان و دولت افغانســتان
در خصوص آتشبسی چند روزه توافق کرده
بودنــد ،انفجــاری در ننگرهــار قربانــی این
آتشبس شد.در جلسه مصالحهای که در آن
نیروهای امنیتی افغانستان و اعضای طالبان
حضور داشتند ،انفجار خودرویی در شهرک
غازی امانا ...شهرســتان رودات ننگرهار،
منجر به کشته و زخمی شدن بیش از  30تن
شد .مسئله ای که در این میان بیش از هر چیز
دیگری اهمیت دارد ،ردپــای داعش در این

انفجار و حضور وی به عنوان عامل شماره یک
در ناآرامیهای اخیر افغانستان است« .سید
وحید ظهوری حســینی» کارشناس مسائل
افغانســتان در خصوص انفجــار ننگرهار که
در جلســه مصالحه میــان نیروهــای طالبان
و نیروهــای امنیتی افغانســتان اتفاق افتاد،
گفت :بــا توجه به دخالتهای آشــکارآمریکا
 ،انفجارهــا و انتحارهــا در افغانســتان نیــز
بــر اســاس گزارشهــا توســط ایــن کشــور
مدیریت میشــود .آمریکا برای مشــروعیت
بخشیدن به حضور خود در افغانستان ،حتی

نگاهی به چالشهای اردوغان برای انتخابات ریاستجمهوری ترکیه

نبرد «جمهور» و «ملت»

االمکان ســعی میکند ایــن وضعیت ناامنی
در افغانســتان ادامه پیدا کنــد.وی افزود :از
آن جایی که گفتوگوی دولت افغانستان با
طالبان یا هرگونه شرایطی که منجر به صلح و
ثبات در افغانستان شود ،هیچ گاه مورد پسند
آمریکاییهــا نبوده اســت ،انفجــار ننگرهار
که منجر به کشــته شدن شــماری از اعضای
طالبان و نیروهای امنیتی افغانســتان شــد
و بــه عهــده گرفتن آن توســط داعــش ،خود
نمایانگر شرایط حاد افغانستان و نفوذ داعش
در این کشــور اســت کــه به دســت آمریــکا و

چه کســی رای خواهند داد .در انتخابات پیش رو احزاب
گوناگونی حضور دارند که تمامی آن ها در قالب دو اتحاد
(نه ائتالف) وارد کارزار خواهند شــد .دسته اول« ،اتحاد
جمهور» نام دارد که متشــکل از حزب عدالت و توســعه به
رهبری اردوغان و حزب حرکت ملیگرا به رهبری دولت
باغچهلی اســت .دســته دوم تحت عنــوان «اتحــاد ملت»
مشغول به فعالیت هســتند که متشکل از حزب جمهوری
خلق به رهبــری کمــال قلیچدار اوغلــو ،حزب ســعادت با
گرایش اســامگرایی که ادامــه سیاســتهای نجمالدین
اربکان را در دستور کار دارد ،حزب خوب به رهبری «مرال
آکشنر»باگرایشناسیونالیستیودرنهایتحزبدموکرات
اســت که تمامی آن ها اتحاد ملت را تشــکیل میدهند .در
چک لیســتی که رای دهندگان ترک برای انتخاب رئیس
جمهور و نمایندگان پارلمان آینده آماده کرده اند موارد زیر
به چشم می خورد .اقتصاد ترکیه (کاهش ارزش لیر در برابر
دالر) ،اقدامات آنــکارا در محیط منطقه ای در قبال بحران
ســوریه و عراق ،موضع گیری نامزدهــا در قبال موضوعات
مهم منطقه به خصوص مســئله فلســطین (با توجــه به این
که  98درصد مردم ترکیه مسلمان هســتند) ،عضویت در
اتحادیه اروپا و چگونگی رابطه با آمریکا.
▪جنگ احزاب برای رای کردها

شریفی  -تمامی نامزدهای ریاست جمهوری به اردوغان
پیشــنهاد دادهاند که به تلویزیون بیاید و بــا آن ها مناظره
کند ،اما اردوغــان این موضــوع را رد کــرده و از حضور در
تلویزیون صرف نظر کرده اســت .شــبکه های تلویزیونی
دولتی و کانالهــای خصوصی همه در آســتانه انتخابات
در اختیار حزب حاکم قــرار گرفته تا مانع تبلیغات احزاب
دیگر شــود .این در حالی اســت کــه کمتر از یــک هفته تا
انتخابات همزمان ریاســت جمهوری و بیست و هفتمین
دوره انتخابــات پارلمان ترکیــه باقی اســت .در این میان
نظر ســنجی ها از روند نزولــی محبوبیت اردوغــان برای

پیروزی در انتخابات زودهنگام ریاســت جمهوری سخن
میگویند ۴۵.تا ۵۵درصدکسانیکهدرنظرسنجیهای
اخیر شرکت کرده اند ،گفته اند می خواهند به رجب طیب
اردوغان رئیس جمهوری کنونی ترکیه رای دهند ،اما در
واقعیت ممکن است تعداد بســیار کمتری او را برگزینند.
از ایــن رو احــزاب اپوزیســیون بــه دور دوم انتخابــات می
اندیشند« .سهاکان بایراکچی» مدیر موسسه نظرسنجی
سونار می گوید که صاحبان قدرت در ترکیه جوی ترسناک
ایجاد کرده انــد در نتیجه حدود ۱۰درصد از کســانی که
در نظرســنجی ها شــرکت می کنند ،نمی گویند واقعا به

اخباری منتشــر شــده مبنی بر این که اردوغــان در جمع
مردم اســتان دیاربکر اعــام کرده اســت که هــر کارمند
دولت باید پنج نفر را به همراه خــود به کمپینهای حزب
عدالت و توسعه بیاورد که گستره رای آوری وی باال برود.
چراکه بر اســاس ویدئوی منتشر شده از جلسه خصوصی
حزب عدالت و توسعه ،اردوغان به شدت از خیزش احزاب
کرد و طرفدار صالحالدین دمیرتاش هراس دارد .کردها
دســتکم  20درصــد از  80میلیــون جمعیــت ترکیــه را
تشکیل میدهند و بزرگ ترین اقلیت قومی در این کشور
هستند .دیاربکر پایگاه حزب دموکراتیک خلق به رهبری
آن زمان دمیرتاش بوده کــه نوامبــر  2015در انتخابات
پارلمانی توانســت بیش از  71درصد از آرا را در این شهر

نیروهای سلفی و وهابی مدیریت میشوند.
وی تصریح کــرد :انفجار در جلســه مصالحه
میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان،
درســت پس از به رســمیت شــناخته شــدن
آتشبس ،نمایانگر این موضوع است که این
مصالحــه و مخالفــت بــا نیروهــای خارجی،
آمریکاییها را خشمگین کرده و آن ها به این
شکل خواستند که تالفی کنند و حتی کشته
شــدن مالفض ا ...رهبــر طالبان پاکســتان
در افغانســتان هــم میتواند تاییــدی بر این
موضوع باشد.

به دســت آورد و حزب عدالت و توســعه اردوغــان تنها 22
درصد از آرا را به خود اختصــاص داد .دمیرتاش به عنوان
کاریزماتیکترین چهره حزب دموکراتیک خلق هم اکنون
کمپیــن انتخاباتی خــود را پشــت میلههای زنــدان پیش
میبــرد .اردوغان در یکــی از کمپینهــای انتخاباتیاش
در دیاربکر اعالم کــرد که در صورت پیــروزی ،این منطقه
در صلحی به ســر خواهد برد که در طول  40سال گذشته
هرگز به چشم ندیدهاند .او در ادامه اظهاراتش با حمالت
لفظیعلیهحزبدموکراتیکخلقاعالمکرد:مامیسازیم
و آن ها خراب میکنند! جدال برای کسب آرای کردها در
حالی است که در شهر کردنشین «سوروچ» ترکیه چهار تن
در کارزار انتخاباتی حزب "عدالت و توسعه" ،حزب حاکم
این کشور کشته شدند .در سال ۲۰۱۵در نتیجه انفجاری
سهمگیندراینشهر ۳۲نفرکشته شدند.دولتترکیه در
آن زمان داعش را در این بمبگذاری مقصر دانست .در آن
زمان ناامنی در سوروچ در پیروزی سیاسی اردوغان نقش
به سزایی داشت.

چنین به نظر می رســد که یکی از نکات تضاد گونه انتخاب
دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا ،طرد کردن و کنار
گذاشــتن سیاســت های باراک اوباما بود .پس از نخستین
رئیس جمهوری سیاه پوســت که فردی هوشمندتر ،دانش
آموخته تر ،لیبرال تر و صبورتر بود ،رئیس جمهوری عوامگرا
و جنجالی ،پس از فردی با ویژگی چند فرهنگی و زمامداری
در ســطح جهانی  ،یــک ملــی گــرای آمریکایی به ریاســت
جمهوری رســید.بن رودز ،از مشــاوران سیاســت خارجی
اوباما در تازه ترین کتاب خود نوشــته اســت اگر احساسات
نژادپرســتانه و زن ســتیزی ترامپ را کنــار بگذاریــم در آن
صورت می توانیم همان گونه که ترامپ در دوران مبارزات
انتخاباتی خــود درباره هیالری کلینتــون رقیب انتخاباتی
خود گفــت ،بگوییم کــه وی جزئی از نظام فاســد حاکم بود
که نمی شد به او برای ایجاد تغییرات اعتماد کرد .این نکته
در واقع پدیــده ای عجیب بود که باعث شــد تا مردمی که به
اوباما رای داده بودند ،این بار به جای رای دادن به هیالری
کلینتون،بهترامپرایدهند.امااکنونبانگاهیدقیقتربه
راهبردهای اوباما و راهبردی که ترامپ در پیش گرفته است
به ویژه دیدار و گفت وگوهای وی با رهبر کره شمالی متوجه
می شــویم که بین سیاســت خارجی ایــن دو رئیس جمهور
شــباهت فراوانی وجود دارد ،هر چند تفاوت ها در این باره
نیز بسیار است .برای مثال در زمینه توافق هسته ای ایران،
پیمان پارس در زمینه تغییرات اقلیمی یا دیــدگاه آن ها در
قبال اسرائیل ،عربستان سعودی ،مرکل و جاستین ترودو،
نخســت وزیر کانادا.از ســوی دیگر با نگاهی بــه جاه طلبی
های این دو رئیس جمهور متوجه شباهت های موجود بین
سیاســت خارجی آن ها خواهیم شد .ترامپ سعی می کند
تا با کره شمالی که تنها نظام ســرکش باقی مانده از دوران
جنگ ســرد اســت به توافق برسد که بی شــباهت به تالش
های اوباما برای پایان دادن به دشــمنی بیــن آمریکا و کوبا
نیست .ترامپ گروهی از متحدان اروپایی خود و کانادا را به
خشم آورده و با رقیب دوران جنگ سرد آمریکا یعنی روسیه
گرم گرفته اســت  .اوبامــا نیز چنین کــرد ،موجبات رنجش
اسرائیل و عربستان را فراهم کرد و به ســازش با ایران روی
آورد .اما هــر دو رئیس جمهور رویکردی یکســان در مبارزه
با تروریســم دارند ،رویکردی که از دوران جرج بوش به ارث
بردهاند.ترامپدرمقایسهبااوبامابینزاکتتر،سختگیرتر
و به هنجارهای دیپلماتیک و مســائل انســان دوســتانه بی
تفاوت تر است .اما هر دو رئیس جمهور با وجود تفاوت های
شخصیتیوسیاستخارجینسبتامتفاوت،دریکرویکرد
مهم که دور نگه داشــتن آمریکا از تعهدات چندگانه اســت،
سهیم هستند .در راستای همین سیاست و رویکرد ،هر دو
آن ها سیاست دوران ســرد را کنار گذاشــته و منافع آمریکا
را در اولویت قرار داده اند .اوباما  ،توافق هســته ای با ایران
را برای خود دســتاوردی بزرگ می دانست و اکنون ترامپ
توافقباکرهشمالیرابرایخودمیراثیبزرگمیداند.باید
یادآور شد که نه سیاست دوران جنگ سرد و نه تالش آمریکا
برای ایجاد جهان تک قطبی در فاصله سال های  ١٩٩٠تا
 ٢٠٠٠دیگرنمیتواندباتوجهبهواقعیتهایجهانکنونی
منافع آمریکا را تامین کند .به همین علت می توان گفت که
اوباما و ترامپ از رقبای انتخاباتی خود واقع بین تر بوده اند
چون می دانســتند که برای تامین منافع آمریــکا ناگزیرند
گزینه های راهبردی در پیش بگیرند یعنــی از هزینه هایی
که آمریکا در زمینه های مختلف متقبل می شود ،بکاهند و
با دشمنان و رقبای خود توافق امضا کنند.باید گفت ترامپ
نیز همانند اوباما در ایجاد توازن در سیاست خارجی خود با
مشکل مشابهی روبه رو خواهد شد چون بار ناشی از سلطه
طلبی بسیار سنگین اســت اما هر زمان که آمریکا خواسته
است بار خود را در این زمینه سبک تر کند و دست از سلطه
طلبی بــردارد ،اوضــاع آنچنان آشــفته و ناهنجار شــده که
چاره ای جز بازگشت به وضعیت گذشته نداشته است.این
وضعیتدرخاورمیانهودردوراندومریاستجمهوریاوباما
رخ داد چون تالش آمریکا برای سامان دادن اوضاع عراق از
راه دور باعث پیدایش داعش شد و توافق هسته ای با ایران
نیزاحتماالبهبروزمناقشهدریمنوسوریهکمککرد.اکنون
در دوران ترامپ نیز این وضعیت ممکن است در شمال آسیا
رخ دهد البته این مسئله به چگونگی برخورد ترامپ با پکن
و کره شمالی بستگی دارد .اگر کره شــمالی واقعا بخواهد
تغییر جهت دهد و به جای قــرار گرفتن در جمع اقمار چین
در کنار آمریکا قرار گیرد و رهبر این کشور به جای زمامداری
تمامیتخواهبودنبهخودکامهبودناکتفاکندیعنیبهجای
اینکهشبیهاستالینشودهمانندخاندانآلسعودیشود،
در آن صورت ترامپ دســتاوردی بزرگ خواهد داشــت .اما
مسئله این جاست که هیچ کس نمی داند رهبر کره شمالی
در نهایت چه در سر دارد و هدف غایی و نهایی وی چیست؟
در ضمن معلوم نیست که متحدان عمده کره شمالی یعنی
چین و روســیه در برخورد با چرخش پیونگ یانگ به ســوی
آمریکا ،چه واکنشی نشان خواهند داد.

...

نمای روز

▪اقتصاد مهره سوخته اردوغان

«محرم اینجــه» که از ســوی حــزب جمهوریخــواه خلق
برای شــرکت در انتخابات ریاســت جمهوری نامزد شده
در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده «اقتصاد بیمار این
کشــور با تورم دو رقمی» را اصالح کند .به گزارش دویچه
وله« ،اوزر ســنجار» مدیر موسسه نظرسنجی متروپل می
گوید :اردوغان ۱۶سال است که حکومت می کند و برای
مدت ها قدرتمندترین فرد در سیاست ترکیه به شمار می
رفت .مهم تریــن موفقیت او ایجــاد رونق اقتصــادی بود.
طی ۱۵ســال اخیــر میانگین درآمــد ســاالنه در ترکیه از
۳۵۰۰دالر به ۱۰هزار دالر رسید و در سراسر این کشور
مسکن سازی بسیار رشد یافت .اما امروزه دیگر نمی توان
وضعیت اقتصادی ترکیه را خوب نامید .به گفته ســنجار،
مردم ترکیه پیامدهای بحران اقتصادی را حس می کنند.
از این رو در گردهمایی هایی که برای مبارزات انتخاباتی
برگزار می شود هم شور و شوقی به چشم نمی خورد.

بازیگر هالیوود و نماینده ویژه کمیسیون عالی سازمان
ملل در امور پناهجویان کمتر از یک سال پس از آزادی
شــهر موصل از کنترل گروه تروریســتی داعش ،از این
شــهر بازدید کرد .این پنجمین باری است که «آنجلینا
جولی» از زمان آغاز همکاری خود با کمیســیون عالی
ســازمان ملل در امور پناهجویان در ســال  ،۲۰۰۱به
عراق ســفر کرده است .این ســتاره هالیوود در جریان
ســفرش به موصل از مســجد «النوری» بازدید به عمل
آورد؛ مســجدی که در آن ابوبکر البغــدادی «خالفت»
داعش را رسما اعالم کرد.
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