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هشدار کیسینجر
درباره آخرالزمان!

هنری کیسینجر در مطلبی که در مجله آتالنتیک با تیتر آخرالزمان ،چطور روشنگری پایان مییابد؟ هشدار داد که هوش مصنوعی ممکن است جهان را به جایی برساند که در آن انسانها دیگر
قادر به فهم هیچ چیزی نباشند و ما باید از همین االن خودمان را برای این خطر آماده کنیم.او این مطلب را با محوریت پرسشهایی نظیر این که چه میشود اگر ماشینها ارتباط با یکدیگر را یاد
بگیرند و پس از آن شروع به تعیین اهدافی برای خود کنند و این که چه میشود اگر آن ها به حدی باهوش شوند که تصمیمهایی ماورای ظرفیت ذهن انسان بگیرند؟ نوشته است.

...

تحلیل روز
دکترحامد رحیمپور

چالش های دوگانه ناتو

نشســت دو روزه ســران ناتــو در حالــی قرار اســت از امــروز در
بروکسلبرگزارشودکهازهفتههاقبلازبرگزاری،تهدیدهای
دونالد ترامپ بر ســر این نشســت سایه افکنده اســت .بودجه
کشورهایعضوناتوحدود ۷۰درصدازکلهزینههاینظامی
جهانراشاملمیشودوکشورهایعضوآنموظفاندتاسال
 ۲۰۲۴حداقل ۲درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به آن
اختصاص دهند اما ترامپ پیــش از این اظهار کــرده بود که از
 29عضوناتو 23،عضوهنوز 2درصدازتولیدناخالصداخلی
خود را به امــور نظامی اختصــاص ندادهاند و هشــدار داده که
اگر به تعهدات خود درقبال ناتو عمل نکنند با آن ها «برخورد»
میشود.بسیاری ازاعضای ناتو متوجه نگرش منفی ترامپ به
ناتو شدهاند .مسئله دیگری که نگرانی سران کشورهای عضو
ناتورابرانگیختهاست،احتمالبرخینرمشهاازجانبترامپ
در دیدار با پوتین در هلســینکی پایتخت فنالند است.با توجه
به موضع ناتو در قبال بحران اوکراین و به رســمیت نشناختن
الحاق شــبه جزیره کریمه به روســیه از سوی شــرکای اروپایی
ناتو،اینکشورهاخواهاناتخاذموضعمشابهیازسویترامپ
هستند.استولتنبرگدبیرکلناتومعتقداستموضعتمامناتو
درقبالاینالحاقغیرقانونیراسخاستوایننگرانیراندارد
کهپسازدیدارسرانآمریکاوروسیهدر25تیرماهموضعآمریکا
نرمتر شود  .مرکل هم به تازگی بر ضرورت تمرکز مجدد ناتو بر
تهدیدهاینظامیروسیهتاکیدکرد.بنابراین،بایدگفتاکنون
ناتو بــا دو چالش مهم داخلــی و خارجی مواجه اســت.چالش
داخلی ،شکاف روزافزون بین دو سوی اقیانوس اطلس بر سر
ماهیت ،اهداف و وضعیت ایفای تعهــدات نظامی اعضای این
سازماناست.چالشخارجیناتونیزهمانگونهکهمرکلبهآن
اشاره کرده ،تهدیدات ادعایی از جانب روسیه علیه کشورهای
عضو ناتو در مرکز و شرق اروپاست .ویلیام گالستون ازاعضای
اندیشکدهبروکینگزمیگوید«:منکامالبهکشورهایاروپایی
حق می دهم که نگران باشند .آیا می توان تصور کرد در بیانیه
پایانینشستهلسینکینکاتیگنجاندهشودکهدربارهآنهابا
متحداناروپاییمامشورتینشدهباشد؟بلهواقعاممکناست.
بهطورکلیرئیسجمهورراحتتربااقتدارطلبهاکنارمیآید،
درفاصلهششروزهورودترامپبهبروکسلدرسهشنبهشبتا
خروجاوازهلسینکیخطراتفراوانینهفتهاست».

استعفا و فروپاشی
برسردولت انگلیس سایه
افکنده است

می زیرتیغ

«

»

استعفاهایمتوالیوزیرانانگلیسیاینکشور
را وارد بحران سیاســی کرده است .تاکنون سه
عضوارشدکابینهترزامیدرکمتراز 24ساعت
بهجای حمایــت از طرح ترزا می ،نخســتوزیر
بریتانیا ،بــرای خروج مالیمتر و آســانگیرانه از
اتحادیهاروپا،عطایدولترابهلقایشبخشیده
اند".بوریسجانسون"وزیرامورخارجهانگلیس
روز دوشــنبه در اعتــراض بــه طــرح "ترزا ِمــی"
برای ادامــه ارتباط بریتانیا بــا اتحادیهاروپا پس
از برگزیــت ،اســتعفا کرد .یک شــنب ه شــب نیز
"دیوید دیویس" وزیر امــور برگزیت در اعتراض
به این طرح از ســمت خــود کنارهگیــری کرده
بود" .اســتیو بیکر"معاون وزیر امور برگزیت نیز
در اعتراض به این طرح می استعفا کرده است.
این اســتعفاهای اعتراضــی درحالــی صورت
گرفت کــه ترزامــی روز جمعه مدعی شــده بود
موافقت کلی اعضای کابینهاش را درخصوص
برنامه اجرایی برگزیت جلب کرده است .طرح
«ترزامی» درباره شالوده روابط آینده بریتانیا با
اتحادیهاروپادردورانپسابرگزیت،موردانتقاد
برخیحامیانبرگزیتسختدردولتبریتانیا
قرار گرفته اســت .آن ها خواهــان قطع تمامی
پیوندهای بریتانیا بــا اتحادیه اروپــا و بازتعریف
روابطباآنهستند.وزیرانمستعفی،ترزامیرا
که خواهان "خروج نرم" از اتحادیه اروپاست ،به
کوتاهآمدندربرابرفشارهایایناتحادیهمتهم
کردهاند.جانسونوزیرخارجهمستعفیبریتانیا

شماریازنمایندگانحزب
محافظهکارازکودتایسیاسی
علیهترزامی،باارائهطرح
عدمکفایتویخبرمیدهند
گفتکهطرحخروجکشورشازاتحادیهاروپادر
حال نقش بر آب شــدن بوده و چنان چه اوضاع
به همین منوال پیش رود ،بریتانیا به مستعمره
این اتحادیه تبدیل خواهد شــد .اکنون ترزامی
با وضع بســیار دشــواری مواجه شــده است .از
یک ســو مخالفان در داخل حــزب محافظه کار
از اقدامات و شیوه مدیریت وی به ویژه در زمینه
برگزیت بسیار ناراضی هستند و از سوی دیگر،
مخالفاندرعرصهسیاسیبریتانیابهویژهحزب
کارگرفرصترامغتنمشمردهودرصددتشدید

فشــارها علیه ترزامی و در نهایت استعفای وی
هســتند .از دیدگاه مخالفــان ،دولت محافظه
کار نتوانسته است نظر واحدی درباره برگزیت
در کابینه ایجاد کند و استعفای دو وزیر از جمله
وزیر برگزیت کــه مذاکره کننــده اصلی خروج
بریتانیا از اتحادیه اروپا بود ،نشــانه نبود طرح و
برنامه مشــخص و مورد قبول همگان ،حتی در
درون کابینه ترزامی اســت" .جرمــی کوربین"
رهبر حــزب کارگر بــا انتقــاد شــدید از ترزامی
گفت :دو ســال از همه پرســی خروج از اتحادیه
اروپا میگذرد که اغلب مردم بریتانیا ،خروج از
اتحادیه اروپا را خواستار شدند اما در این مدت،
به جای روشــن شــدن توافقها با اتحادیهاروپا،
کشورفقطشاهددعواواختالفدرکابینهدولت
بودهاست.بریتانیادردوسالگذشتهبامسائلی
مانند بیثباتــی در اقتصاد و تجــارت ،وضعیت
نامعلوممرزبینایرلندشمالیوجمهوریایرلند
و آینده مبهم شغلها و سرمایهگذاریها مواجه
بوده است .این مسائل ناشی از نبود چشمانداز
روشندربارهفرایندبرگزیت،حلنشدنمسائل
کنونیبینبریتانیاواتحادیهاروپاوازهمهمهمتر
ادامه بالتکلیفی شرکتها وموسسات اروپایی
و بریتانیایی درباره آینده فعالیــت آن ها در این
کشورونیزدرارتباطبااتحادیهاروپاست.درعین
حال؛ استعفاهای متوالی نشــان دهنده وجود
شــکاف عمیق در کابینه ترزا می اســت .به نظر
میرسد استعفاهای دیگر در کابینه می در راه
است .شماری از نمایندگان حزب محافظهکار
نیزازکودتایسیاسیعلیهترزامی،باارائهطرح
عدم کفایــت وی خبــر میدهند کــه در صورت
تصویبآن،ترزامیناچاربهکنارهگیریخواهد
شــد .اگر این ســناریو رخ دهــد ،نه فقــط آینده
سیاسی بریتانیا بلکه برگزیت و اجرای آن نیز با
آیندهمبهمیمواجهخواهدشد.

تعرفه های تجاری ترامپ شامل دخترش
نمی شود!
محصــوالت وارداتــی کمپانــی ایوانــکا ترامــپ از چیــن ،از
تعرفههایپرهزینهاعمالشدهازسویپدرشمستثناهستند.
نشــریه اقتصادی فورچون با برجســته کردن نقــش روابط در
سیاســتهای تعرفهای کاخ سفید نوشــت :به رغم شعارهای
«حمایتازکاالونیرویآمریکایی»کهترامپسرمیداد،دست
کم تا اوایــل ســال 2017میــادی 100،درصد محصوالت
شــرکت مد فرزندش ،خــارج از این کشــور تولید می شــدند؛
محصوالتیکه هماینک نیزازتعرفههایگستردهایکهترامپ
باهدفجنگتجاریخودباچیناعمالکرده،مستثناهستند.
به گزارش هافینگتون پست ،ترامپ  34میلیارد دالر تعرفه بر
کاالهای چینی از قطعات خودرو گرفته تا تجهیزات پزشکی،
اعمال کرد .اما آن دسته از کفش و پوشاکی که شرکت ایوانکا
ترامپ وارد می کند ،مشــمول این تعرفه ها نیستند.فورچون
در ادامــه توضیحاتش نوشــت :توجیــه دفتر نماینــده تجاری
ایاالت متحــده آمریکا این اســت که کاالهایی مشــمول تعرفه
ها شــده اند که کمتریــن اخــال را در اقتصاد
آمریکا به وجود بیاورند و کمترین تاثیر را
بر مصرف کننــدگان بگذارند.این در
حالی اســت که به گزارش این نشریه
اقتصادی،بسیاریازافرادهمینحاال
نیزآثاراعمالتعرفههارااحساسمی
کنند .سویا که بخش عمده
ای از صــادرات آمریــکا
را تشــکیل مــی دهد،
ســیگار ،محصوالت
لبنیودیگرکاالها
مشمولتعرفهها
قرارگرفتهاند.

قاضی :احساس شرمساری داشتم وقتی ازکودک پرسیدم
فرایند دادرسی را درک میکند یا نه
سیســتم قضایــی آمریــکا کــه درگیــر تبعات
سیاست های مهاجرتی ترامپ شده اکنون با
معضلی جدید مواجه شده و آن تعیین تکلیف
کودکان جدا شــده از والدین است .به موجب
سیاســت جدید مهاجرتی آمریکا ،مهاجرانی
که به صورت غیرقانونــی از مرز مکزیک قصد
ورود بــه آمریکا را دارند بازداشــت می شــوند
و درصورتی کــه کودکی همــراه آن ها باشــد
این کودکان از والدین جدا ســپس به صورت
جداگانه حبس و محاکمه می شــوند.درتازه
ترینآنها،کودکییکسالهکهبدونوالدین
اش در دادگاه مهاجرت ایاالت متحده حاضر
شدهبودسرانجامباحکم«عزیمتداوطلبانه»
قــرار شــد بــه هنــدوراس بازپــس فرســتاده
شــود ،کشــوری که پدر وی نیز پیــش از این از
آمریکا به آن جا فرستاده شــده بود.به گزارش
آسوشــیتدپرس این کودک که دادگاه شــهر
فونیکس ایالت آریزونــا او را «خوان» مینامید
در زماندادرسیکمی بایک توپ پالستیکی
بازیکرد،ازیکشیشهشیرخوردودرآخرهم
با بیقراری گریه ســر داد .جان ریچاردســن،
قاضــی دادگاه گفت «احســاس شرمســاری
داشــته» وقتی از «خوان» کوچک پرســیده آیا
فرایند دادرســی را درک میکند یــا نه .وی به
وکیل «خــوان» گفــت « :نمیدانم ایــن ماجرا

▪اهمیتانتخابقاضیدیوانعالی

یک اتهام پایان ناپذیر

آمریکا

محاکمهکودکیک ساله
دردادگاهمهاجرتآمریکا!

وی مخالفت کنند و او مسیر نسبتا دشــواری برای رسیدن به
دیوان عالی داشته باشد .هم اکنون جمهوری خواهان ۵۱و
دموکراتها ۴۹کرســی در ســنا در اختیار دارند .کاوانا بین
سالهای ۲۰۰۳تا،۲۰۰۶یعنیدردولتجورجدبلیوبوش
مسئول امور اداری کاخ سفید و همسر او هم منشی شخصی
بوشبودهاست.

اندیشکده روز

اندیشکده راهبردی تبیین نوشــت :امکان تقلب در انتخابات
پارلمانی عراق ،پیــش از برگزاری آن نیز از ســوی برخی افراد
و جریانها طرح شــده بود .به عنوان مثال ،ایاد عالوی درباره
امکانتقلبدرانتخاباتهشداردادهویکیازنمایندگانعراق
هماصراربرخیبرایشمارشدستیآراراباهدف زمینهسازی
تقلب تلقی کــرده بود.وقتی انتخابــات برگزار شــد و نتایج آن
مطلوببرخیجریانهایسیاسینبود،دوبارهبحثتقلبدر
انتخابات مطرح شد .به خصوص اینکه وقتی برخی گروهها،
پیروزی جریان صدر و حشد الشــعبی را مشاهده کردند که به
هیچوجه مطلوبشان نبود ،دوباره بر طبل تقلب کوبیدند.به
دلیلشکایتهایصورتگرفته،کمیساریایعالیانتخاباتدر
ندهوک،اربیل،سلیمانیه،کرکوک،صالحالدین،
هفتاستا 
االنبار و نینوا تصمیم به بازشماری دســتی آرا گرفته است تا به
صورتعملیبهشکایتهارسیدگیکندوبهانهراازبهانهجویان
بگیرد.تا اینجای کار ،حتی بازشــماری هم نتوانســته اســت
اتهام تقلب در انتخابات را از فضای سیاســی عراق خارج کند.
برخی از گروهها که آرای قابل توجهی کسب کردهاند ،اکنون
از نگرانیشان در خصوص تقلب در حین بازشماری آرا سخن
میگویند!ازاینروهرگونهتغییردرنتایجانتخاباتپارلمانی،
ازنظراینها،ناشیازنوعیتقلبدربازشماریاست.ازآنسو،
دیگر بازیگران کم اقبال در انتخابات هم تغییرنکردن را نشانه
تقلب میدانند!واقعیت این است که وقتی اتهام تقلب در یک
انتخابات طرح شــود ،قطعیت نتایج زیر ســوال میرود و حتی
بازشماری هم نمیتواند به صورت ذهنی و سیاسی ،این اتهام
راازمیانببردوعمدتا،تنهابازیگراناتهامزنندهتغییرخواهند
کرد.نخبگانعراقبایدفکریاساسیبرایمواجههباایناتهام
داشتهباشند.

ترامپ قاضیکاوانا را به عنوان عضو جدید دیوان عالی فدرال به سنا معرفیکرد

دیوان عالیدرآستانهتغییرتاریخی

کامیار-ترامپسرانجامبرتکاوانارابهعنواننامزدخودبرای
عضویت در دیــوان عالی فدرال معرفی کــرد ،تا اولین رئیس
جمهور آمریکا باشد که در یک سال نخست حضورش در کاخ
ســفید دو بار فرصت انتخاب عضــوی از دیــوان عالی نصیب
اش شــده اســت .کاوانا  ۵۳ســاله که از حقوقدانان محبوب
جناح محافظهکار آمریکا به شــمار میآید و با سیاستمداران
جمهوری خواه روابط نزدیکی دارد ،زمانــی دفتردار آنتونی
کندی بوده است .کندی عضو دیوان عالی فدرال بود که ماه
نبیشریفی/درغیاب«بالل»و«بوراک»دوپسراردوغانکه
عمدتابهتجارتدرصنعتکشتیرانیمشغولهستند«،برات
آلبایــراک» داماد تاجر این خانواده که تشــنه قدرت اســت،
مســئولیت اداره خزانه «ســلطان» را بر عهده گرفته است.
دامادی که پیش از این مشــق اقتصــاد را در کالس تجارت
و فرار مالیاتی آموخته اســت .رجب طیب اردوغان ،با پایان
نظام پارلمانی و آغاز نظام ریاستی ،امپراتوری خود را با نام
مستعاررئیسجمهوریدرحالیآغازکردهکهحاالبرمبنای
قانون اساسی جدید ترکیه ســمت نخست وزیر حذف شده
استواومیتوانداعضایدولترابدوننیازبهتاییدپارلمان
انتخاب کند .انتخاب داماد به ســمت وزیر دارایی در حالی
اســت که ارزش لیر در ماه های منتهی به انتخابات سقوط
چشمگیریداشتهاست.اردوغاندررقابتهایانتخاباتی
اعالمکردکهبهعنوانرئیسجمهورجدید،کنترلبیشتری
بربانکمرکزیخواهدداشت.ایناظهاراتموجبنگرانی
سرمایهگذارانشد؛زیرابهاینطریقاستقاللبانکمرکزی
به خطر خواهد افتاد .هم اینک در ترکیه تورم 15.4درصد
است که در ۱۴سال اخیر بیســابقه بوده است .به گزارش
یورونیوز« ،برات آلبایــراک» در دولت جدید ترکیه در حالی
به عنوان وزیر دارایی و خزانه داری معرفی شده که «محمد
شیمشک» ،معاون نخســت وزیر در دولت پیشین از کابینه
حذف شده اســت .از شیمشــک به عنوان اصلی ترین وزیر
هوادار تجار در دولت پیشین نام برده می شد .اما آلبایراک
کیست؟
▪ازدواج طالیی و خیز برای قدرت

شــاید بتوان «جرد کوشــنر» دامــاد دونالد ترامــپ و «برات
آلبایراک» داماد رجب طیب اردوغان را به هم تشــبیه کرد.
هردوتاجروسرمایهدارانجوانیبودندکهباانتخابطالیی
و بلیت بخت آزمایی که به نام آن هــا در آمده ،در حال تجربه
سیاســت و مزه کردن قدرت هســتند .این را می توان روی
حسابخوشاقبالیبراتهمگذاشتکهدختراناردوغان
بهسیاستمشغولاندوپسرانشبهتجارت.دراینزماناما،
طی کردن دوتا یکی پله های ترقی توسط «برات آلبایراک»
رسانه ها و نخبگان این کشور را شــوکه کرده است« .برات»
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گذشــته اعالم کرد قصد دارد بازنشسته شود .گزینه معرف 
ی
شده ترامپ ،باید برای رسیدن به هیئت قضات دیوان عالی،
رأیمثبتاکثریتاعضایسنارادریافتکند.انتظارمیرود
از چند روز آینده روند جلسات استماع در کمیته قضایی سنا
آغازشود.اینکمیتهبعدازبررسیصالحیتکاوانا،اوراهمراه
با توصیهنام ه ای به صحن سنا معرفی میکند سپس درباره
یگیریمیشود.باتوجهبهگرایش
صالحیتویدرصحنرأ 
هایسیاسیکاوانا،انتظارمیرودکهدموکراتهاباانتخاب

ترامپ سال گذشته هم بعد از فوت یکی از قضات این دیوان،
یک قاضــی محافظهکار بــه نام نیــل گورســچ را جایگزین او
کرد .ایــن انتصاب از چنــد نظــر در آمریکا و دیگر نقــاط دنیا
حائز اهمیت اســت :او ًال ،دیوان عالی فدرال باالترین مرجع
حل اختالف در آمریکا به شــمار میرود و نظرش ،در قوانین
مناقشــ ه برانگیز ،مجادالت میان ایالتها و دولــت فدرال و
فرجامخواهیهای نهایی برای متوقف کردن احکام اعدام،
حکمنهاییمحسوبمیشود.باتوجهبهاینکهکرسیهای
قضاوتدردیوانعالیمادامالعمراست،هرگونهتغییریدر
ترکیب آن تا ســالها پایدار میماند .به همین جهت ،هر دو
حزبجمهوریخواهودموکراتتالشمیکنند،درمواقعی
که فرصتی پدیــد میآید ،قضاتــی را وارد این مجموعه کنند
که بیشــترین همگرایی را با دیدگاههای آن ها داشته باشد.
روسایجمهورآمریکا،برهمیناساسبسیارتمایلدارنددر
دوران حضورشان در قدرت ،دستکم یک بار فرصت داشته
ی که بازنشســته میشــود یا فوت میکند
باشــند برای قاض 
جایگزین انتخاب کنند .هم اکنون از میــان  ۹قاضی دیوان

داماد اردوغان ،تاجریکه پله های ترقی را دوتا یکی طی میکند

از فرار مالیاتیتا وزارت دارایی

درسال 2004با«اسراء»،دختربزرگرجبطیباردوغان
که آن زمان نخســت وزیر ترکیه بــود ،ازدواج کرد .در نتیجه
ایــن ازدواج او از ســال 2007تا 2011میــادی مدیریت
اجرایی «گروه تجاری چالیک» را برعهده داشت .آلبایراک
در سال 2015به طور غیرمنتظرهای به عنوان نامزد حزب
عدالت و توســعه در انتخابات پارلمانی هفت ژوئن شرکت
کرد و نماینده این حزب در استانبول شــد .پس از آن در13
سپتامبر ( 22شهریور  )94به عنوان یکی از اعضای هیئت
مرکزی سرپرســتی و تصمیمگیری حزب عدالت و توســعه
انتخابشد.بعدانیزبهعنوانوزیرانرژیومنابعطبیعیکار
درکابینهاردوغانجایگرفت«.هاکانآلبایراک»،سردبیر
روزنامه «دیریلیش پوستاسی» که از طرفداران دولت است
 13ســپتامبر همان ســال در ستون خود به شــدت از ترقی
«براتآلبایراک»انتقادواورامتهمکردکههیچخصوصیتی
ندارد به جز این که داماد اردوغان و پســر «صادق آلبایراک»
نویسنده است .او در این گزارش نوشت« :به من گفته شده
کهاویکیازبرجستهتریناقتصادداناندرجهاناست.اگر
اینطوراستشرمبرمن.برخیمیگویندکهاوحتیلیاقت
نخستوزیرشدنرادارد!»
▪وقتیقانونبرای«برات»برمیگردد

این که گفته شــد داماد اردوغان در ســاختار قــدرت ترکیه
تا این حد صعود کرده اســت همه ماجرا نیســت .بخشی از
ماجرا این اســت کــه قانون مالیاتــی نیز به نفع بــرات تغییر
کرده است ،همان گونه با برپایی همه پرسی قانون اساسی
و انتخابات زودهنگام ،همه چیز را به نفع اردوغان تغییر داد
و این تعریفی شــفاف از میزان قــدرت خانــواده اردوغان در
حکومتترکیهاست.هفتهنامهآلمانیاشپیگلدربارهفرار
یگردد،
مالیاتیآلبایراکنوشت:ماجرابهسال ۲۰۱۱بازم 
زمانی که برات آلبایراک تصمیم میگیــرد داراییهایش را
که میلیونها یورو مــی ارزد به ترکیه منتقل کنــد .اما داماد

اردوغان حاضر نبود مالیات دارایی خــود را که طبق قانون
ترکیه  ۲۰درصد کل آن را شامل میشود بپردازد .او در آن
زمان  ۳۳سال داشــت وصاحب هلدینگ بزرگ «چالیک»
یکی از بــزرگ ترین کنســرنهای چندگانــه در ترکیه و نیز
یکی از قدرتمندترین مردان کشور بود .این کنسرن بزرگ
همچنینروزنامه«صباح»رامنتشرمیکندکهازروزنامههای
به شــدت طرفدار اردوغان اســت و برای دولــت او تبلیغات
میکند.آلبایراک مســئول دفتر خارجی کنسرن چالیک
را مامور کرد تا با بررسی این موضوع ،راههای فرار مالیاتی
را به او نشــان دهد« .شــفق کارا اصالن» بــه این منظور یک
شرکت آفشور ( )offshore-constructبا چندین شعبه
درکشورهایمختلفتاسیسکرد.برنامهکنسرنچالیکدر
آن زمان این گونه بود که در اولین
مرحلهمیلیونهایوروسرمایه
از دبــی بــه جزیــره مالت
واقــع در جنــوب اروپــا
منتقلشود.بابتاین
انتقال ســرمایه مالت
 ۳۵درصــد مالیــات
میگیــرد امــا
با این

را باید به چه کســی توضیح داد ،مگــر این که
فکر کنید یک بچه یکساله از قانون مهاجرت
چیزی میفهمد».وکالی مهاجرت در ایاالت
متحدهپیشازایناعتراضکردهاندکهحضور
کودکاندردادگاهبرایآنهامضطربکننده
و ترســناک اســت .ضمانتی در کار نیست که
مهاجرانوبهخصوصکودکاندردادگاههای
مهاجرتآمریکاازوکیلبرخوردارباشندگرچه
بیشتر افراد زیر ســن قانونی که بیسرپرست
باشــند معموال در دادگاه یک همــراه قانونی
دارنــد .در دادگاههای مهاجــرت جایی برای
خردســاالن در نظــر گرفته نشــده و بــه گفته
لیندزی توچیلوســکی ،وکیل مهاجــرت « :نه
صندلی کوچکی در کار است و نه عروسکی.
اتاق دادگاه مهاجرت خشــک و ســرد است و
بیشــتر مواقع صندلیها آن قدر برای بچهها
بزرگ اســت که پای بچههایی کــه روی آن ها
مینشینند به زمین نمیرسد ».این وضعیت
در حالی اســت کــه دولت آمریکا درخواســت
بازداشت بلند مدت این قبیل کودکان را داده
بودکهدادگاهفدرالباآنمخالفتکردهاست.
هم اکنون بیش از ســه هزار کودک مهاجر که
از والدین خود جدا شــدهاند در اختیار دولت
آمریکاهستندوازاینمیانبیشازصدکودک
زیرپنجسالدارند.

عالی ،چهار نفر دموکرات و پنج نفر جمهوری خواه هستند.
آنتونیکندیکهبهزودیبازنشستهخواهدشد،بهرغمآنکه
یکیازپنجقاضیجمهوریخواهاینهیئتبهشمارمیرود،
بهداشتنشخصیتمستقلقضاییوهمراهیبادموکراتها
در برخی از رأیگیریها شهرت داشت .با انتخاب کاوانا که
سابقه هم ســویی با محافظهکاران را دارد ،عمال یک قاضی
نسبتابیطرفبایکقاضیمحافظ هکارجایگزینمیشود.از
طرفدیگراص ً
البعیدنیستترامپ دریکرویداداستثنایی
شانس داشــته باشــد جایگزین روث بادر گینزبرگ  ،قاضی
دموکرات و  ۸۵ساله را که احتمال فوت یا بازنشستگیاش
میرود هم تعیین کنــد .در این صورت او احتما ًال بیشــترین
اثر را در تعیین مســیر نســل آینده دیوان عالی فدرال آمریکا
خواهد داشت و شاید تا مدتها محافظ ه کاران با اکثریت ۶
به ،۳دیوان عالی را تحت اختیار خود بگیرند .این موضوع به
ویژه از جهت تأثیراتی که تصمیمات این دیــوان میتواند در
زندگی سیاسی مردم آمریکا و حتی مردم دیگر نقاط دنیا بر
سترینمصداق
جایبگذارد،حائزاهمیتاست.شایدملمو 
این تاثیرگذاری حکمی بود که دیوان عالی آمریکا چند وقت
پیش در تأیید دستور ترامپ برای منع ورود اتباع چند کشور
مسلمان ،از جمله ایران به آمریکا صادر کرد .اگر بخواهیم به
قبلترازآنبرگردیم،میتوانبهرأییاشارهکردکهایندیوان
درسال،۲۰۰۰بعدازمطرحشدنشائبهتقلبدرانتخابات
تجمهوریآمریکابهنفعجورجدبلیوبوشصادرکرد.
ریاس 
تصمیماتیکهبوشدردورانریاستجمهوریاشگرفتبر
مناطقمختلفدنیااثرگذاشت.
تبصره که اگــر مالک ســرمایه ،مقیم جزیره مالت نباشــد و
تجارتیدراینجزیرهنداشتهباشد ۸۰،درصدمبلغدریافتی
را به او پس میدهند .این ســرمایه ســپس بــدون پرداخت
مالیاتازمالتبهسوئدمنتقلشدباایناستداللکهشرکت
چالیک  ۳۵درصد مالیات به کشــور مالــت پرداخت کرده
است .سپس کل دارایی از سوئد به ترکیه منتقل شد .چون
دولتسوئدقوانینسختگیران همالیاتیدارد،مقاماتترکیه
دیگربابتانتقالاینپولازسوئدبهترکیهمالیاتیازآنکم
نمیکنند.برخیازاینروندبهعنوان«سیستمیمبتنیبر
فریب»یادکردنددرحالیکه«برات»معتقدبودهیچاتهامی
متوجه آنان نیســت .چهار ســال بعد ،داماد اردوغــان وزیر
انرژیترکیهشدودیگرالزمنبودکنسرن«چالیک»قانونرا
دور بزند؛ پس او به راحتی طرح یک قانون جدید مالیاتی را
ریخت.طرحیباعنوان«حفاظتازداراییهایشخصی»که
پس از رای پارلمان و امضای اردوغان ،شرکتها و اشخاص
حقیقی می توانســتند تا پایان ســال ۲۰۱۶داراییهای با
مبالغباالرابدونپرداختمالیات
و کامــا قانونی ،بــه ترکیه منتقل
کننــد .حــاال ،بــا ســیاه
مشقهاییکهداماد
اردوغــان انجــام
داده بایــد دید که
وی چــه تاثیــری
بــر اقتصــاد ترکیه
خواهدگذاشت.

نمای روز
نخستینتصویرازشیخعیسیقاسمرهبرمعنویشیعیانبحرین
که برای درمان بیماری به لندن منتقل شده است ،منتشرشد.
مردم بحرین از این نگران هســتند که آل خلیفه پس از موافقت
اش با انتقال شــیخ عیســی قاســم برای مداوا به خارج از کشور
از بازگشــت ایشــان به وطن ممانعت و از ایــن وضعیت در جهت
اجراییکردنحکمغیرقانونیوظالمانهاینرژیمدرسلبتابعیت
از ایشان اســتفاده کند .درباره نحوه ســفر شیخ عیسی قاسم به
خارجازبحرینباتوجهبهمسئلهسلبتابعیتاوگفتهشدهکهیک

گواهیترددموقتازسویدولتبحرینصادرشدهاست؛امااین
ندهندهتابعیتبحرینیاونیستوصرفامحلسکونت
سندنشا 
ایشانراگواهیمیکند.فعاالنسیاسیبحرینیدربارهاحتمال
ترفند رژیم بحرین برای تبعید شیخ عیسی قاسم به خارج از این
کشوریادآورشدندکههمهاحتمالهاوارداست؛اماپیروانایشان
هم اینک نگران سالمت او هستند و مسائل دیگر در اولویت دوم
قراردارد.وخامتحالشیخعیسیقاسمپسازتعللهایمکرر
رژیم آل خلیفه در رسیدگی به وضعیت سالمتی ایشان و اصرار

اینرژیمبهحصرخانگیصورتمیگیرد.ایندرحالیاستکه
کارشناسانفشارهایروحیوجسمانیواردشدهبهشیخعیسی
قاسمدرجریانبازداشتهاودرطولتحتمحاصرهقرارداشتن
ایشانرادرابتالیبهبیماریوتشدیدآندخیلمیدانند.برخی
ازناظرانسیاسیایناحتمالراکهشیخعیسیقاسمهدفیک
اقدامتوطئهآمیزازسویالیههاییازرژیممخوفآلخلیفهبرای
مبتال کردن ایشان به بیماری جهت حذف فیزیکی ایشان قرار
گرفتهباشدنیزردنمیکنند.

...

اظهار نظر روز
جرمی سالت:

خیانت آمریکا به شورشی ها

جنگ ســوریه دوباره به همان نقطه آغازش در ســال ،۲۰۱۱
یعنی درعا بازگشــت؛ در نزدیکی مرز اردن که دسترسی به آن
برایتکفیریهاآساناستاماآمریکاکهدرتالشبرایبرکنار
کردنبشاراسدرئیسجمهوریسوریهشکستخورد،اکنون
گروههاییراکهدررسانههایجمعی«متحدان»خودتوصیف
میکرد،رهامیکند.یکیازاینگروههاتکفیریهاییبودند
کهزیرپرچمارتشآزادسوریهمیجنگیدندوحاالبهآنهاگفته
شــده اســت در تالش های بی حاصل خود برای تحت کنترل
درآوردن جنوب غربی ســوریه انتظار کمــک از ایاالت متحده
نداشته باشــند .یکی دیگر از این «متحدان» گروه های کرد در
شمالسوریهبودندکهآمریکاباامضایتوافقنامهایباترکیهبه
آنهاخیانتکرد.کردهابهعنوانیکنیرویاجراییونظامی
مجبوربهترکمنطقهشدندومنبجاکنونمحلگشتزنیهای
یگانهاینظامیترکیهوآمریکاست.کردهانمیتوانندبگویند
کسیبهآنهانگفتهآمریکاقابلاطمیناننیست.آنهاهمانند
هر جای دیگر ،دســت خود را نومیدانه در سوریه بازی کردند.
وقتی ترکیه به شمال غرب سوریه حمله کرد ،کردها پیشنهاد
حمایتنظامیدولتمرکزیسوریهراردکردندبهایندلیلکه
فکر می کردند می توانند در برابر ارتش ترکیه مقاومت کنند؛
امانهتنهاشکستخوردند،بلکهبهکلیازعفرینراندهشدند.
درنهایتهمانطورکهتکفیریهایمرزاردندرجنوبغربی
سوریه به بلندی های جوالن که صلح موقت در آن جریان دارد
پناهبردندوپیشنهادعفوعمومیراپذیرفتند،کردهاهممجبور
شدندبادولتسوریهآشتیکنند.کارتکردها باایننیتبازی
شدکهمناطقاشغالشدهدرشمالشرقیسوریهعمدتاتوسط
کردهابامناطقکردنشینشمالعراقارتباطبرقرارکنند.اما
چنیناتفاقیباتوجهبهشکستجنبشجداییطلبانهدرشمال
عراق،غیرمحتملبهنظرمیرسدوآمریکاهمباخیانتبهکردها
بهنفعترکیه،آخرینمیخرابرتابوتکوبید.

...

خبرهای متفاوت
«اون»همزمانباسفروزیرخارجهآمریکابه
پیونگیانگازمزارعسیبزمینیبازدیدکرد

وقتی سیبزمینی
از پمپئو مهم تر است!

ظاهرابازدیدازیکمزرعهسیبزمینیبرایرهبرکرهشمالی
اهمیتاشازدیدارباوزیرخارجهآمریکابسیاربیشتربودهاست.
بهگزارشخبرگزاریفرانسه،رسانههایدولتیکرهشمالیبه
طورمعمولصفحههاینخستخودوسرخطخبرهایشانرابه
فعالیتهای کیم جونگ اون ،اختصــاص میدهند اما غیبت
هفت روزه او از تیتر اصلی اخبار که طی سفر مایک پمپئو ،وزیر
امور خارجه آمریکا به کره شــمالی صورت گرفت ،موجب شد
ناظران کره شمالی را به تکاپوی کشف این مسئله بیندازد که
رهبرکرهاینچندروزراکجاسپریکردهاست!اینمعمازمانی
حلشدکهدیروزخبرگزاریرسمیکرهشمالیچهارگزارش
ازسفراونبهمنطقهدورافتاده"سامجیون"درمرزچینمنتشر
کرد.دراینسفراونازیکمزرعهسیبزمینیبازدیدکردهونه
تنهــا بــه کارکنــان آن دســتور داده اســت کــه انــواع پربــازده
سیبزمینیرابکارند،بلکهبرکیفیتسیبزمینیهایفراوری
شده نیز نظارت کرده است.کاخ سفید پیش از این اعالم کرده
بودکهپمپئودراینسفربارهبرکرهشمالیدیدارخواهدداشت
اماایندیدارصورتنگرفتووزیرامورخارجهآمریکاتنهاباکیم
یونــگ چــول معــاون اون دیــدار کرد.پمپئــو تاکیــد کــرد که
مذاکراتشباطرفکرهایشاهدپیشرفتبودهامابهمحضآن
کهاوکرهشمالیراترککرد،وزارتامورخارجهپیونگیانگبه
علت خواســتههای " یکجانبه و گنگســتری" او و ارائه نکردن
هیچگونهپیشنهادسازندهایازسویآمریکا،ازویانتقادکرد.

راننده ترامپ از او به دادگاه
شکایت کرد!

راننــده رئیسجمهور آمریــکا با ارائه دادخواســتی بــه دادگاه
منهتن ،از ترامپ به دلیــل پرداخت نکردن دســتمزد هزاران
ی او ،شــکایت کرد .به گــزارش هیل ،نوئل
ســاعت اضافهکار 
سینترونبهمدت 20سالرانندهترامپبودهاست.ویدرمتن
دادخواست خود نوشته اســت رئیس جمهور آمریکا نه تنها در
اعطایامتیازاتومزایایشغلیبهاوکوتاهیکرده،بلکهبخش
قابل توجهــی از حقوقش را نیز بــه وی پرداخت نکرده اســت.
سینترونهمچنینافزودهکهمجبوربودهاستهزارانساعت
اضافهکاریکندودرمدت 10سالهیچگونهاضافهحقوقهم
نداشــته اســت .راننده ترامپ که در شــکایتنامه خود از «برج
ترامپ» نیز به عنوان مدعی علیه نام برده است ،می افزاید ،در
هفتهپنجروزبین 50تا 55ساعتکارمیکردهوشروعساعت
کاریاشنیز 7صبحبودهاست.ویتازمانیکهسرویسمخفی
آمریکا(پسازراهیابیترامپبهکاخسفید)مسئولیترفتوآمد
رئیسجمهوراینکشوررابرعهدهگرفت،برایترامپکارمی
کرده است.در این دادخواست آمده سینترون از 2010هیچ
گونه افزایش حقوقی نداشته اســت.گفته می شود این راننده
وادارشدهاستبهدلیلمحدودیتهایموجود،دردادخواست
خود تنها برای 3300ســاعت اضافه کاری بدون دستمزد در
مدتششسالازترامپشکایتکند.
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