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مکزیک «توافق محرمانه»
با آمریکا بر سر مهاجران
را منتشر کرد

اندیشکده روز

سرنوشت
سندسری
ترامپ
شبه قاره با  290کالهک اتمی

اینفوگرافی که سالح های هسته ای تخمین
زده شــده هند و پاکستان تــا ژانــویــه سال
 ۲۰۱۸را نمایش می دهد.
منبع :موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم

تحلیل روز
حادثهنفتکشها؛چهخواهدشد؟
صابرگل عنبری-دو روز از حمالت به دو
نفتکش در دریای عمان میگذرد .به نظر می
رسد دیگر شناخت هویت واقعی عوامل این
حمالت مهم نیست؛ اگرچه عدهای که از نگاه
صرفحقوقبینالمللبهقضایانگاهمیکنند،
احتماال منتظر تشکیل کمیته حقیقتیاب و
اعالمنتایجباشندکهاینخودفرایندیطوالنی
مدتخواهدبودوسیاستبینالمللمنتظرآن
نمیماند و شاید تا اعالم نتایج هم چند حادثه
دیگر از این قبیل و چه بسا مهمتر اتفاق بیفتد.
آن چه اکنون مهم به نظر میرسد این است که
همهبهاینگونهحوادثوحمالتدرچارچوب
تنش میان آمریکا و ایران نگاه میکنند .اصوال
اوضاع به گونهای پیچیده و تنشی است که هر
حادثهایدرمنطقهولواینکهبیربطهمباشد،
بازبهاینتنشربطدادهمیشود.البتهمنظور
این نیست که حوادث نفتکشها ارتباطی با
آن نداشته است ،بلکه اساسا در متن این تنش
قرار دارد.اکنون پرسش مطرح این است که
چه خواهد شد؟ و این حادثه چه تاثیری بر این
تنش خواهد داشت؟واقعیت این است که به
احتمالزیادتنشهابهشکلقابلمالحظهای
تشدید خواهد شد .اما به دالیلی بعید است
فعالازسقفخاصیفراتررود.بههمیندلیل،
میتوان گفت که همچنان کنترل شده پیش
خواهد رفت .همین حوادث نفتی هم تا این
جا تدریجی و کنترل شده پیش رفته است.
فعال آمریکا در حال بهرهبرداری حداکثری
از ایــن واقعه در چارچوب فشار حداکثری
است و از این رو ،به عنوان فرصتی خواسته
یا ناخواسته به قضیه نگاه میکند .به دنبال
شکست تحرکات دیپلماتیک به ویژه تحرک
ژاپن در گشودن کانالی برای مذاکره میان
تهران و واشنگتن و اطمینان خاطر ترامپ از
صفربودناحتمالمذاکرهایکهبتوانددریک
سالماندهبهانتخاباتریاستجمهوریازآن
استفاده کند ،به نظر میرسد که بخواهد در
این مدت سطح فشار بر ایران را تا حد ممکن،
اما کنترل شده باال ببرد.انتخابات آمریکا
و اسرائیل هم اقتضا میکند تنش با ایران
افزایش چشمگیری داشته باشد ،و این اقتضا
راهمداردکهازسطحخاصیفراترنرود.دولت
آمریکا به دنبال فشار اقتصادی که به محاصره
اقتصادی نزدیک شده است ،اکنون در پی به
حداکثر رساندن فشار سیاسی از طریق ایجاد
اجماع جهانی علیه ایران است؛ موضوعی که
در یک سال گذشته پس از خروج از برجام به
دنبالشبود،امابهدالیلیمحققنشد.البتههر
چند نشانههایی از آن با این حوادث بروز یافته
است ،اما با این حادثه قابل تحصیل نیست.
واقعیت این است که تحقق نیافتن اجماع
سیاسیدراینیکسالدستاوردیاقتصادی
برای کشور نداشت .به این علت که اقتصاد
چونگذشتهتابعصرفسیاستنیست.بلکه
این سیاست است که عمال تابع اقتصاد شده
است.گرهخوردنمنافعاقتصادیاقتضائاتی
رابرکشورهاتحمیلمیکندکهخیلیوقتها
عمال بر خالف سیاست اعالمی خود حرکت
کنند.احتماال به مــوازات تشدید فشارهای
اقتصادی وتالشبرایاجماعسازیسیاسی،
نظامیسازیفضایمنطقهنیزدنبالشودودر
این زمینه هم بعید نیست که در روزهای آینده
شاهد اعالم ارسال نیروها و تجهیزات نظامی
بیشتری به منطقه باشیم.با این حال ،وقوع
جنگدراینیکسالماندهبهانتخاباتآمریکا
زیاد محتمل نیست ،ولی تداوم اوضاع کنونی
میتواندزمینهسازوقوعآندردوردومریاست
یاحتمالیترامپشود.
جمهور 

هفتهپیشدونالدترامپ،هنگامخروجازکاخسفید
در مقابل نمایندگان رسانهها ،کاغذی را نشان
داد و گفت« :این توافقی است که همه میگویند
مننداشتم،امااینتنهایکصفحهازتوافقبسیار
ی است که با مکزیک به دست آوردیــم .خیلی
عال 
دوستدارمبرایتانبگویمکهدراینکاغذبرسرچه
چیزهاییبهتوافقرسیدیم،امامتاسفانهنمیتوانم
چون شما تک تک حروفی را که ببینید تحلیل
خواهیدکردوباکارهایتانجلویاجراییشدناین
توافقرامیگیرید».رئیسجمهورآمریکابانمایش
این سند تک برگی ،تالش کرد انتقادها مبنی بر
ناتوانیدراعمالتعهداتجدیدبهمکزیکباوجود
تهدیددولتاشبهافزایشتعرفهوارداتازمکزیک
را از خود دور سازد .اما دیروز ،مقامات مکزیک در
اقدامیغیرمنتظرهاینسندرامنتشرکردند.ظاهرا
اظهارات چند روز پیش ترامپ درباره وجود یک
الحاقیه محرمانه در این توافقنامه ،انگیزه دولت
مکزیک برای انتشار علنی آن شده است .آمریکا و
مکزیک پس از دو دور مذاکره طوالنی و فشرده بر
سر مسائل تجاری و موضوع مهاجران غیرقانونی،
هفتمژوئنبهتوافقیدستیافتندکهمتنآنبهطور
کامل منتشر نشده بود .به گزارش دویچه وله ،در
توافقنامهای که مشاوران حقوقی وزیران خارجه
دو کشور امضا کردهاند ،دولت مکزیک باید در یک
مهلت ۴۵روزهبرایمحدودکردنترددمهاجران
غیرقانونی اقــدام کند .مکزیک متعهد شده در
صورتی که شمار مهاجران در این مهلت به شکل
محسوسی کاهش نیابد «تمام گامهای ضروری»
را بــردارد تا توافقهای دو جانبه اجرایی شوند.
مارسلو ابرارد ،وزیر خارجه مکزیک که سرپرستی
هیئت مذاکرهکننده این کشور را بر عهده دارد،
یک هفته پیش از برنامه اعــزام حدود شش هزار
نفر از نیروهای تازهتاسیس موسوم به گارد ملی
به منطقه مرزی گواتماال خبر داد«.آندرس مانوئل
پــس از مــاجــرای پــول هــای واریــــزی مشکوک
کشورهای خارجی به حساب شرکت «کادر» که
مشاور ارشد و داماد ترامپ از سهامداران اصلی
آن است ،حاال رسانه ها درحال موشکافی درآمد
خانوادهرئیسجمهورآمریکاهستند.جاردکوشنر
وهمسرشایوانکاترامپهردوپدریمیلیونردارند
که درآمد خود را مدیون برج سازی و پروژه های
ساختمانی در آمریکا و خارج این کشور هستند.
اما درآمد هنگفت این دو بیش از چیزی است که از
پدران شان گرفته اند .به گزارش آسوشیتدپرس،
براساس اسناد مالی منتشر شده ،ایوانکا ترامپ
و جــارد کوشنر حین دومین ســال خدمت شان
بــه عــنــوان مــشــاوران رئیسجمهوری آمریکا تا
 ۱۳۵میلیون دالر درآمــد حاصل از داراییهای
امــاک ،سهام و اوراق بهادار و حتی فروش یک
کتاب داشتهاند .سهام ایوانکا ترامپ در هتل
خانوادگیآنهابههمیننامدرواشنگتن،درسال
 ۲۰۱۸درآمد 3.95میلیون دالری داشته است.
نام این هتل که کانون گردهمایی دیپلماتها و
البیگرهای خارجی است ،در دو کیفرخواست

لوپزاوبرادور»،رئیسجمهورمکزیکنیزروزجمعه
از تشدید کنترل در  ۶۸گذرگاه مرزی خبر داد .
همچنیندرکنارنیروهایگاردملی ۸۲۵،مامور
سازمانامورمهاجرانو۲۰۰همکارسازمانتامین
اجتماعی به مرز گواتماال در جنوب مکزیک اعزام
میشوند .این منطقه از گذرگاههای اصلی ورود
غیرقانونیمهاجرانبرایعبورازمکزیکورسیدن
بهآمریکامحسوبمیشود.قراراستپسازپایان
مهلت  ۴۵روزه میزان کارآمدی سیاستهای
جدید مکزیک برای مقابله با مهاجرانی که برای
رسیدن به آمریکا وارد این کشور میشوند بررسی
وارزیابیشود.دولتآمریکاپیشتراعالمکردهبود
که از دهم ژوئن تعرفه گمرکی کاالهای وارداتی از
مکزیک 5درصدافزایشمییابدودرصورتتعلل
دولت مکزیک در جلوگیری از "هجوم مهاجران"
به آمریکا این تعرفهها تا اکتبر امسال ،مرحله به
مرحله تا  ۲۵درصد افزایش خواهد یافت .پس از
امضای توافقنامه یادشده در واشنگتن ،دونالد
ترامپ اعالم کرد که "فعال" از افزایش تعرفههای
گمرکیبرکاالهایوارداتیازمکزیکصرفنظر
میکند.ظاهرا دولت دونالد ترامپ اکنون از
طریق جنگ تجاری و تهدید به افزایش تعرفه
گمرکی بر کاالهای وارداتی از مکزیک به اهداف
خود بــرای کاهش شمار مهاجران تا حدودی
نزدیک شده است .هر سال صدها هزار نفر که
اغلب شهروند کشورهای گواتماال ،السالوادور
و هندوراس هستند تالش میکنند برای رهایی
از فقر ،بیکاری و خشونت با عبور از مکزیک خود
را به خاک آمریکا برسانند .منابع خبری هفته
گذشته به نقل از ماموران مرزبانی ایاالت متحده
گــزارش دادنــد که تنها در ماه می جلوی ورود
 ۱۴۴هزار مهاجر غیرقانونی در مرز مشترک
آمریکا و مکزیک گرفته شده و شماری از آن ها
بازداشت شدهاند.

یمن :برد موشک های ما تا رژیم صهیونیستی هم می رسد

تهدید بیسابقهانصارا ...علیه اسرائیل
گروه بین الملل-یمنی های مبارز تاکنون به هر
وعده ای که داده اند،عمل کرده اند.چه منفجر
کردن خط اصلی نفت عربستان ،چه منهدم
کردن فرودگاه های دبی و ابوظبی.آن ها حاال
دست به تهدید بی سابقه ای زده اند.سخنگوی
نیروی هوایی یمن تأکید کرده است تا زمانی که
کشورهای ائتالف سعودی به محاصره و تجاوز
به یمن ادامه دهند ،موشکها و هواپیماهای
یمنی بــه ریــاض و دورتـــر از ریــاض وحتی به
سرزمین های اشغالی فلسطین خواهد رسید.
اگر به سخنان چند هفته پیش وزیر دفاع یمن
نیز با دقت بیشتری توجه کنیم ،باید گفت که
به احتمال بسیار زیاد یمنیها در حوزه پهپادی
و موشکی به تواناییهای خوبی دســت پیدا
کرد هاند و این توانایی را در طول هفتههای
پیشرو علیه دشمن بار دیگراستفاده خواهند
کرد .موشک کروز جدید یمنی ها نیز موشکی
در کالس پیشرفته ترین موشک های موجود
در جهان با بــرد  ۲۵۰۰کیلومتر،سرجنگی
 ٤٥٠کیلوگرم،دارای هدایت جی پی اس و
پردازشگررایانه ای باخطای یک متر است.
موشکی با این مشخصات قطعا می تواند تحولی
شگرف در جنگ یمن ایجاد کند .سرهنگ
ستاد «عبدا ...جفری» سخنگوی نیروی هوایی
یمن از تأثیر عملیا تهای موشکی و پهپادی
کشورش علیه عربستان سعودی نیز سخن
گفت و تأکید کرد که معادله جنگ تغییر کرده
و ائتالف سعودی-اماراتی به زودی مجبور
میشود جنگ و محاصره یمن را متوقف کند.
جفری به پایگاه خبری مرآة الجزیره گفت که
اعالمیه جنبش انــصــارا ...در خصوص وجود
بانک اهداف متشکل از  ۳۰۰هدف برای
حمله بــه کشورهای متجاوز بــه یمن
کامال رصد شده و شامل فرودگاهها،
زیــرســاخ ـتهــای حــیــاتــی ،نظامی و
نفتی میشود و از زمان عملیات نهم
ماه رمضان که خط لوله «ینبع» (خط
لوله شــرق به غــرب عربستان)
هـــــدف قــــــرار گ ــرف ــت،
سلسله عملیاتهایی
آغــــاز و در پ ــی آن
فــرودگــاه نجران
شــامــل آشــیــانــه

درآمدهایهنگفتدختر و داماد ترامپ

نیروهای نظامی تازه نفس ترکیه در مرز سوریه مستقر شدند

گرهادلبدردستسلطان

بخش دیگری از نیروهای نظامی ترکیه با هدف
تقویت یگان نظامی مستقر در مرز با سوریه،
وارد استان هاتای ( )Hatayدرجنوب ترکیه

سونامی استعفا
مقام ارشد هسته ای آمریکا را با خود برد

دختررئیسجمهورآمریکاوهمسرشدرسال2018چهقدرسودکردند؟

فــــــدرال آمـــــده اســــت و
طبق آن دونــالــد ترامپ
ممنوعیت قانون اساسی
دربـــــاره پــرداخ ـتهــای
دولـــــــت خــــارجــــی بــه
رئیسجمهوری آمریکا را
نقض کرده است .دارایی
پ ــردرآم ــد دیــگــر ایوانکا
ترامپ ،حاصل از فروش
کیف ،کفش و زیــورآالت
اســـت کــه دســتــکــم یک
مــیــلــیــون دالر در ســال
 ۲۰۱۸عایدی داشــت و
نسبت به سال ماقبل آن که دستکم پنج میلیون
دالر بود کاهش نشان میدهد .ایوانکا ترامپ

شدند .تحرکات ارتش ترکیه درمــرز با سوریه
درحالی انجام می شــود که سه روز پیش نیز
کــاروان جدید ارتش ترکیه ،به شهر عفرین در
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ژوئیه سال گذشته گفته
بوداینکاررابرایتمرکز
ب ــر شــغــلــش ب ــه عــنــوان
مشاور کاخ سفید تعطیل
میکند .این افشاگری
مــالــی همچنین نشان
مـیدهــد ،جــارد کوشنر
دام ــاد رئیسجمهوری
آمریکا صدها هــزار دالر
از آپــارتــمــانهــایــش در
نیویورک سیتی درآمــد
داشته اســت و سهامش
درشرکتسرمایهگذاری
امالک و مستغالت «کــادر» دستکم  ۲۵میلیون
دالرمیارزد.داراییهایکوشنرازساختمانهای

هواپیماها ،مخازن سالح و اتا قهای عملیات
و شبکههای راداری بمباران شد .در فرودگاه
«جیزان» و «أبها» نیز در همین سطح عملیات
صورت گرفت .به گفته «عبدا ...جفری» پس
از این حمالت ،به پایگاه هوایی «ملک خالد» در
منطقه «خمیس مشیط» (در عسیر) حمله شد
که از مهمترین و بزرگ ترین پایگاه های نظامی
عربستان سعودی به شمار میرود ؛ پایگاهی
که کارشناسان اسرائیلی در آن حضور دارند.
او همچنین از وجــود موشکها و پهپادهای
جدید و پیشرفتهای خبر داد که میتواند تا
بابالمندب (جنوب غرب یمن) و دورتر از آن
تا کانال سوئز برسد و در ادامه گفت« :روزانه
 4.7میلیون بشکه نفت از دریای سرخ منتقل
میشود که دیگر این خط کشتیرانی بینالمللی
امن نخواهد بود و این ها پیامهای سیاسی بسیار
مهمی دارد و جامعه جهانی باید این پیامها را
کامل دریافت کند».وی با اشاره به هدفگیری
کاخ «الیمامه» در ریاض با موشک «بدر اچ »۲-
(در تاریخ  ۲۹آذر  )۱۳۹۶گفت که دولت ریاض
باقیماندههای موشک را به آمریکا برد و آن ها
بررسی کردند که آیا این موشک ساخت یمن
بوده یا ایران .سپس نیروگاه اتمی «براکة» در
ابوظبی نیز با همین موشک هدف قرار گرفت
که ضربات بسیار سهمگینی وارد کرد و پس از
جمعآوری اطالعات کامل مشخص شد به طور
دقیق به هدف برخورد کرده است؛ هرچند آن
ها در روزهای ابتدایی تالش کردند انکار کنند،
اما سپس اقــرار کردند و پس از آن نیز افتتاح
پــروژ های که  ۲۴میلیارد دالر هزینه برداشته
بود ،به تعویق افتاد.عبدا ...الجفری عامل زمان
را مهمترین امتیاز نیروهای یمنی دانست و گفت
که در طــول سه ســال گذشته یمنیها
توانستهاند با در پیش گرفتن جنگ
نا منظم موفقیت بسیاری به دست
آورند  .این در حالی است که عامل
زمان کامال علیه ائتالف سعودی-
اماراتی است و آنها وارد
یک جنگ فرسایشی
شد هاند که روحیه
نــیــروهــایــشــان را
بسیار تضعیف
کرده است.
آپارتمانی متعلق به «شرکت کوشنر» منبع اصلی
درآمــد او بــوده اســت .وستمینستر منیجمت،
کسبوکارخانوادگیکوشنرکهبرساختمانهای
اجــــارهای آن نــظــارت دارد 1.5 ،میلیون دالر
درآمدزایی داشته است .عالوه بر این ،ساختمان
پوکدرمنهتنهمششمیلیوندالرعوایدحاصل
از اجاره داشته است .همچنین روزنامه گاردین
گــزارش داد ،شرکت سرمایهگذاری امــاک و
مستغالت«کادر» ۹۰میلیوندالرازسرمایهگذاری
های خارجی درآمد داشته است .وضعیت مالی
فوق از سوی کاخ سفید منتشر شد و در بایگانی
دفتراخالقدولتنگهداریمیشود.خاطرنشان
میشودکهدرآمدایوانکاوجاردکوشنر،شوهرش،
مشاور دیگر رئیس جمهور آمریکا در سال 2018
در مجموع دستکم  28میلیون دالر بوده است.
در حالی که آمــار دقیقی از کل دارایــی این زوج
آمریکایی در دست نیست،روزنامه وال استریت
ژورنال در  12ژوئیه  2018ارزش سرمایه های
ایوانکا و کوشنر را در مجموع بین  229تا 786
میلیوندالرتخمینزدهبود.

استان حلب در شمال سوریه اعزام شد.در واقع ،هزینه سنگینی بپردازد.تحرکات نظامیان ترک
اعزام نیروهای تازه نفس نظامی ترکیه به استان درشمال سوریه و اظهارات اخیر رئیس جمهور
هاتای در مرز با سوریه ،با هدف ورود به داخل ترکیه نشان دهنده تــداوم تالش دولت آنکارا
این کشور صورت گرفته است.در این باره ،منابع به منظور در اشغال نگه داشتن بخش هایی از
نظامی ترکیه ،اعالم کرده اندکه اعزام کاروان اراضی سوریه است.این درحالی است که  پس از
های نظامیان ترک به هاتای به منظور تقویت آزادی مناطق شرقی و جنوبی ،حاال ارتش سوریه
آم ــاده شــده اســت تــا عملیات
ت ــوان دفــاعــی ارت ــش ترکیه
خود را در ادلب ادامه دهد .بر
درحــوزه عملیاتی نیروهای
اساس توافق ،سه کشور ایران،
مسلح ایــن کشور در شمال
سوریه صورت گرفته است و اعزام نیروهای تازه نفس روسیه و ترکیه در آستانه متعهد
نظامی ترکیه به استان شدند مبارزه با داعش ،جبهه
این نیروها به عفرین سوریه
اع ــزام خواهند شــد".رجــب هاتای در مرز با سوریه ،با النصره و القاعده و هر گروه
وابــســتــه بــه ایــن ســه ســازمــان
طیب اردوغــان" سلطان این
روزهــای ترکیه ،پیش ازسفر هدف ورود به داخل این
تروریستی و نیز گــروه های
به تاجیکستان برای شرکت کشور صورت گرفته است تجزیه طلب را در دستور کار
قرار دهند .این بدان معناست
در پنجمین کنفرانس تعامل
و اقدامات اعتماد ساز آسیا (سیکا) ،با اشاره به که بخش عمده ای از عناصر حاضر در ادلب که
این که در صورت ادامــه عملیات دولت سوریه بدنه جبهه النصره و القاعده هستند در فهرست
درادلب ،ترکیه ساکت نخواهد نشست ،اعالم برخورد سخت ارتش سوریه قرار دارند .بر این
کــرد :حمله سوریه به یک مرکز نظارت ترکیه اساس ارتش سوریه به احتمال زیاد باید برای
دراستان ادلب چند زخمی به جا گذاشت ،ولی آزادی بخش مهمی از خاک خود به سوی ادلب
نیر وهای ترکیه کــاری کردند که طرف مقابل حرکت کند.

یادداشت
االغهایآمریکاهمگی
پیرشدهاند

دکترحامدرحیم پ ــور -در حــالــی کــه تا
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیش از
یک سال دیگر زمــان باقی مانده اســت ،این
روزهــا رقابت میان االغ ها و فیل ها فضای
سیاسی ایــن کشور را فــرا گرفته اســت .در
فضای سیاسی آمریکا ،االغ نماد دموکرات
ها و فیل نماد جمهوری خواهان است .به غیر
از وضعیت مطلوب ترامپ در نظرسنجی ها،
عاملی که می توان آن را ضعف دموکرات ها
در انتخابات 2020برشمرد ،نبود یک پدیده
سیاسییانامزدیکاریزماتیکهمچونکندی،
کلینتون یا اوباماست .نامزدی جوان و نوید
دهنده تغییر که بتواند بر موج احساسات رای
دهندگان سوار شود و جریان لیبرال یا چپ را
درآمریکابهحرکتدرآورد«.االغ»هایآمریکا
همگی پیر شده انــد .جوبایدن نامزد اصلی
دموکرات ها 76ســال دارد و نامزد تکراری
محسوب می شود .نامزد دیگر دموکرات ها
برنی ساندرز  77ساله است که البته تالش
زیادی می کند تا خود را به عنوان یک پدیده
جدید به دموکرات ها بفروشد .این در حالی
استکهاکثرنامزدهایپیروزدموکراتدرنیم
قرنگذشتهزیر 50سالداشتهاند.

نمای روز

بستنی،هدیهتولدپوتینبه
«شی»

والدیمیر پوتین تولد  ۶۶سالگی شی
جینپینگرا باتقدیمکیکیبانوشتههای
چینی و یک جعبه بستنی روسی به وی
تبریک گفت« .شــی» نیز در عوض به او
چای چینی هدیه داد .تجار چینی که
پوتین در سال ۲۰۱۶با آن ها در نشست
اقتصادی والدیوستک دیدار کرده بود،
از طعم بستنیهای روسی بسیار تعریف
کردند و رئیس جمهور روسیه نیز در
سفرش به چین بــرای شی جین پینگ
بستنی هدیه برد .بحث دربــاره زندگی
خصوصی رهبران ارشد در چین بسیار
نادر و بی سابقه است و تاریخ دقیق تولد
بسیاری از آن ها به صورت علنی اعالم
نمیشود و این موارد جزو اسرار دولتی
محسوبمیشود.

کارتون روز

کارتونی دربــاره غرق شدن مهاجران
در مسیر تردد به قاره اروپا؛ دولت های
غربی با جاه طلبی های ژئوپولیتیکی در
خاورمیانه و بدل کردن منطقه به انبار
تسلیحات عامل اصلی این آوارگی ها و
مرگ ومیرها هستند.

پیشخوان بین الملل

روی جلد این ماه مجله فارن افرز« :چه بر
سر قرن آمریکایی آمد؟»

