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رقابتبرسردوستیباقدرتاتمی
این روزها شاهد رقابتی برای نزدیکی به قدرت
اتمی شبهجزیره کره ،یعنی کره شمالی هستیم.
این رقابت همراه شده با ترافیک نامههای فدایت
شــوم از ســوی رهــبــران کــره و ایاالتمتحده و
سفرهای رهبر چین به کره و پذیرایی از رهبر
کره در روسیه .نکته جالب در این میان کم سابقه
بودن این نوع از روابــط با کره شمالی است که
در یک زمــان واحــد از سوی دول مطرح منطقه
و جهان اتفاق میافتد .دقیق ًا زمانی که ترامپ
و کیمجونگاون به نامهنگاری رو میآورند،
پوتین و شیجینپینگ تصمیم به نشستهای
حضوریوضیافتهایسیاسیآنهمپسازچند
دهه روابط یک بام و چند هوا می گیرند .چین و
روسیه گرچه در منازعات ،طرف دوست کرهای
خود بودند؛ اما نگاه مثبتی به اقدامات اتمی
کره شمالی نداشتند .امروز و پس از مذاکرات
سران واشنگتن و پیونگیانگ ،چین و روسیه به
فکر پیشرفت روابط با طرف کرهای افتادهاند.
رهبر جــوان اما زیــرک کره شمالی با آگاهی از
وضعیت ،هم به بلوک غرب و هم به بلوک روسیه
و چین چراغ سبز نشان میدهد .مشخص ًا اتحاد
جدید یکی از این قدرتها با این قدرت هستهای
وضعیت معادالت قدرت را در شبهجزیره کره و
شرق آسیا علیه بلوک مقابل و متحدانش برهم
میزند .دوم این که کره بازار مستعد و بالقوهای
برای برنده رقابت محسوب میشود .ضمن آن
که نزدیکی به کره ابزار مناسبی برای دهنکجی
چین و آمریکا در جنگ اقتصادیشان به یکدیگر
است.

حفاظتازشماخرج
دارد،پولبدهید!

به چشم های بن سلمان نگاه
کنید! ذلت وحقیر شدن را به
وضوح نشان می دهد .ترامپ
سال گذشته در همین روزها
هنگام دیدار با بنسلمان ،لوحی
را کهروی آن رقم قراردادهای
تسلیحاتیمیانعربستانو
آمریکا درج شده بود ،مقابل
ولیعهد عربستان گرفت و
با لحنی مفتخرانه از نقش
دالرهای سعودی در رونق
گرفتن اقتصاد آمریکا گفت.
«سیانان» همان زمان نوشت:
ولیعهد عربستان از لوحهایی که
رئیسجمهورآمریکابرایتبلیغ
دوشیدن عربستان زیر دماغش
گرفته ،رنجیده و احساس
حقارت کرده است.

درسایهسکوتمداومریاض،چراترامپ
برتحقیرسعودیپافشاریمیکند؟

رئیسجمهور آمریکا در مصاحبهای بار دیگر با
عباراتی تحقیرآمیز از سران سعودی یاد کرد و
گفت ،ریــاض ثروتمند است و واشنگتن باید از
سعودیها بابت حفاظت از آن ها پول دریافت
کند«.دونالد ترامپ» که پیش از این بارها «پول»
را تنها دلیل اهمیت روابط با عربستان سعودی
توصیفکرده،درمصاحبهباشبکه«انبیسی»که
روزجمعهضبطشده(یکروز پسازساقطکردن
پهپاد گلوبال هاوک به دست ایران)  ،محافظت از
عربستان سعودی در ازای دریافت پول را یکی از
دالیلحضورآمریکادرغربآسیابرشمردوگفت،
برخالفگذشتهکهواشنگتندرقبالاینحفاظت
«چیزیدریافتنمیکرد»،حاالازآنمنفعتمالی
میبرد و «عربستان سعودی  ۴۰۰میلیارد دالر
از ما خرید میکند» .وی سپس به ذکر محتوای
گفتوگوی تلفنیاش با «محمد بن سلمان»
ولیعهدسعودیپرداختوگفت«:امروزصبح،من
باولیعهدصحبتکردم.گفتوگویفوقالعادهای
داشتیم .من گفتم «ایــن عملیات بسیار گرانی
است.شماودیگرکشورهاییکهازآنهامحافظت
میکنیم ،باید پول بدهید »...و او گفت« ،بله».
ترامپ سپس از پاسخ به سوال مجری درباره قتل
«جمالخاشقچی»روزنامهنگارمنتقدعربستانی
و همچنین آثار حمالت عربستان سعودی به یمن
طفرهرفتومسئلهیمنرابهگردنایرانانداخت.
رئیسجمهورآمریکاگفت«:باعثوبانیاینوضع
کیست؟ اگر دقت کنی ،ایــران است که به یمن

میرود.آنهاشروعمیکنندبهعربستانسعودی
موشک شلیک میکنند .عربستان سعودی باید
از خــودش محافظت کند ...حرف یک میلیون
شغل ،یا بیشتر اســت .آنهــا خریدهای کالنی
میکنند ۱۵۰،میلیارددالرتجهیزاتکهماآنها
را استفاده میکنیم .بر خالف بقیه کشورها که
پول ندارند و ما باید برای همهچیز به آنها کمک
هزینه بدهیم ،عربستان سعودی خریدار کالن
محصوالت آمریکایی است .این برای من معنایی
دارد؛ تولیدکننده کالن شغل» .وی در ادامه در
واکنش به اصرار مجری درباره قتل خاشقچی و
این که ترامپ چشم خود را بر رفتارهای بد ریاض
میبندد ،باز هم پای ایران را وسط کشید و مدعی
شد ایــران روزانــه تعداد زیــادی را میکشد! وی
همچنین گفت :اگر آمریکا به عربستان سعودی
ســاح نفروشد ،ریــاض از روسیه و چین سالح
میخرد.ترامپ گفت« :ببینید چه چیزی در
جریاناست.بعدبهبیرونازخاورمیانهنگاهکنید.
خوب؟فقطاینرامیگویمکهآنها ۴۰۰تا۴۵۰
میلیارددالردریکدورهزمانیخرجمیکنند.این
همه پول ،این همه شغل و خرید تجهیزات ...من
آدماحمقینیستمکهبگویم«نمیخواهیمباشما

▪چرا ترامپ بر تحقیر ریاض اصرار دارد؟

ترامپ از هیچ فرصتی برای یادآوری این مطلب به
سعودی ها دریغ نمی کند که عربستان سعودی
بــدون حمایت ایــاالت متحده آمریکا در معرض
آشوبهایدردسرسازیدرجبههداخلیومحیط
پیرامونشقرارخواهدگرفت.ترامپبهتازگینیز
گفته است «عجله نکنید ،من به عربستان عالقه
دارم ،ملک سلمان تریلیون ها دالر پول دارد اما
بدون ما قادر به حفظ این هواپیماها نخواهد بود،
بدونماچهکسیمیداند!»اماچراترامپبرتحقیر
عربستان پافشاری می کند؟ «مضاوی الرشید»
استاد مرکز خاورمیانه در «مدرسه اقتصاد لندن»
در مقاله ای که در میدل ایست آی منتشر شده،
بر این باور است که روابط عربستان و آمریکا در
کنونیونیزچرخشیاحتمالیدرحوزهسیاست
خارجیترکیهمنجرشود.

یادداشت
صابر گل عنبری

▪الگو برداری امام اوغلو از اردوغان
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زنگخطربرایآیندهاردوغان
بهنظراگررجبطیباردوغانرئیسجمهورترکیه
و رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه پیشبینی
میکرد نتایج دور دوم انتخابات استانبول را با این
فاصله زیاد به رقیب واگــذار میکند ،هرگز نه به
کمیسیونانتخاباتشکایتمیکردونهخواستار
ابطال نتایج دور اول میشد که اختالف آرا صرفا
 ۱۳هزار رای بود؛ اما در دور دوم به گفته منابعی،
اختالف حــدود  ۵۰۰هــزار رای است .باختن
انتخابات استانبول در دور دوم شکستی مضاعف
است .عجالتا میتوان چند دلیل را برای شکست
برشمرد .نخست این که مردم استانبول که آرای
آن انعکاسی از کل ترکیه اســت ،پس از ابطال
نتایج دور نخست در خصوص آینده دموکراسی
در کشورشان نگران شده اند و همین مسئله،
آرای خاکستری زیادی را به پای صندوقهای رای
کشاندهاست .دلیلدوممیتواندمشارکتضعیف
هــواداران حزب آک پارتی در این دور انتخابات
باشد .احتماال بخشی از این هــواداران به ابطال
نتایجانتخاباتدورنخسترویخوشنشاننداده
اند و همین موجب انصراف آنها از شرکت در دور
ت در انتخابات و
دوم شده است .اعالم میزان شرک 
آرایاکتسابیهردونامزدومقایسهآنبانتایجدور
نخست میتواند محکی برای میزان صحت این
عامل باشد .اما دلیل سوم میتواند به درخواست
عبدا ...اوجاالن (به گفته برخی منابع ترکیه) از
هواداران حزب ُکردی دموکراتیک خلقها برای
بیطرفی در این انتخابات برگردد؛ احتماال این
درخواستموجبتحریکبخشیازآرایخاموش
یا خاکستری ُترکهای استانبول شده است که
مخالف سرسخت پ.ک.ک هستند یعنی همان
احتمالی که در یادداشت قبلی «ضعیف» پنداشته
شد ،به عنوان یک احتمال قوی مطرح بوده است.
البته اگر واقعا چنین پیام و درخواستی هم در کار
بــوده باشد ،این احتمال وارد است که از جانب
حداقل بخشی از ه ــواداران حزب دموکراتیک
خلقها نادیده گرفته شده باشد .به هر حال عامل
سومرانمیتوانزیادمهمپنداشتامانقشدوعامل
اول در شکست نامزد عدالت و توسعه و پیروزی
نامزد رقیب پررنگ است .به هر حال نتایج دور
دوم انتخابات شکست سختی برای حزب حاکم
محسوب میشود و باید دید رجب طیب اردوغان
در هفتهها و ماههای آینده چطور با این شکست
کنارمیآیدوچهبرنامهایبرایتکرارنکردنآندر
انتخاباتهای سال ۲۰۲۳تدارک میبیند.البته
خود پیروزی نامزد مخالفان و پذیرش شکست از
جانب بن علی ایلدیریم و پیام تبریک او هم پیروزی
بزرگی برای دموکراسی ترکیه است و هم نشان
میدهد که انتخابات این کشور در دوران زعامت
عدالت و توسعه روند سالم و شفافی را طی کرده و
میکند و اساسا اگر چنین اطمینانی به برگزاری
سالمانتخاباتنبود،حزبمخالفجمهوریخواه
خلقبهاینراحتیتنبهبرگزاریمجددانتخابات
دراستانبولنمیداد.

تجارتکنیم».اگرباماتجارتنکنند،میدانیدچه
میشود؟ با روسها و چینیها تجارت میکنند.
ما بهترین تجهیزات جهان را میسازیم ،اما آنها
میروندوتجهیزاتفوقالعادهایازروسیهوچین
میخرند».او سپس خطاب به «چاک تود» مجری
برنامه گفت« :چاک ،پولشان را بگیر ،پولشان را
بگیر».

آغازی برپایانآرزوهای بزرگ

اردوغانی که با سیاست های خاص خود متحدان قدیمی یعنی«گل»،
«داووداوغلو» وحاال ایلدیریم را از دست داده ،باید یک تنه به مصاف حزب
جمهوری خواه خلقی برود که آرزویش کنار زدن حزب عدالت و توسعه است
کامیار-شایدبتوانگفتیکشنبهشبتلخترین
شب در عمر سیاسی اردوغان در چند سال اخیر
بــوده و حتی میتوان گفت که ناراحتی وی از
شکست حــزب عدالت و توسعه در انتخابات
شهرداری استانبول ،از میزان ناراحتی او در
خصوصکودتاینافرجامجوالی ۲۰۱۶بیشتر
باشد.اردوغان پیش از رسیدن به مقام نخست
وزیریوسپسریاستجمهوری،زمانیشهردار
استانبول بود و اطالع از اهمیت این شهر موجب
شدتااینجملهتاریخیازویدرذهنهاثبتشود
که «هر کس استانبول را فتح کند ،ترکیه را فتح
کردهاست».اعضایشورایشهروروستادرترکیه
برایمدتپنجسالانتخابمیشوند.نتایجاین
ارزیابیمیزانپشتیبانیمردماز
انتخاباتنوعی
ِ
دولتاردوغانوبرنامههایاوبهشمارمیرفتاما
اماماوغلوانتخاباتقبلیراکهحدودسهماهپیش
برگزارشد،بااختالف ۱۳هزاررأیبردواینباربا

اختالف ۷۷۵هزاررأیبرندهشد.اواینپیروزی
را«شروعیتازه»برایاستانبولخواندوگفتکه
آمادهاستدرهماهنگیبارجبطیباردوغان،
اینشهرراادارهکند.
▪چراپیروزیمخالفانمهماست؟

«مراد یتکین» روزنامهنگار و تحلیل گر سیاسی
اهلاستانبولپیشازبرگزاریانتخاباتدرباره
پــیــروزی حــزب رقیب دولــت گفته بــود« :این
پیروزی ،به آغاز افول حزب عدالت و توسعه و نیز
خود اردوغان تعبیر خواهد شد ،چرا که رئیس
جمهوری ترکیه خود ،این رأیگیری را مسئله
بقا نامیده است».به بــاور یتکین یکی دیگر از
پیامدهای پیروزی امام اوغلو میتواند برگزاری
انتخاباتسراسریزودهنگامباشد،یعنیپیش
ازانتخاباتپیشبینیشدهبرایسال ۲۰۲۳و
همچنین ممکن است به تغییر نیروها در کابینه

آقای
کوشنر،خودتی!
دامادترامپمیگویدبخشسیاسی
«معاملهقرن»رااعالمخواهدکرداما
نمیگویداجالساقتصادیمنامه
بهمنزلهتاییدابعادسیاسیآننیز
خواهدبود

پس از چند بار تعویق ،سرانجام بخش اقتصادی
طرح موسوم به معامله قرن از سوی جرد کوشنر
دامــاد ترامپ و معمار ایــن طــرح اعــام شد.
قرار است در نشست کارگاه آموزشی بحرین
که امــروز و فردا در منامه برای آمــوزش طرح
موسوم به معامله قرن برگزار می شود ،حدود
 50ميليارد دالر برای اجرای آن جمع آوری
شــود .ایــن بدین مفهوم اســت که آمریکا در
تالش است حتی هزینه اجرای این طرح را نیز
از شرکت کنندگان در این نشست و در راس آن

عربستان تامین کند .در واقع می توان گفت
میزبان اصلی این نشست عربستان است اما
با توجه به مخالفت های گسترده ای که در
محافل فلسطینی و منطقه ای درباره عواقب
طرح معامله قرن وجود دارد ،عربستان منامه را
به جای ریاض برگزیده و از این طریق کوشیده
است بار منفی آن را متوجه بحرین بکند .آن
چه از آن به عنوان معامله قرن یاد می شود ،در
اصل خواسته ها و مطالبات جناح راست گرای
صهیونیستی به رهبری نتانیاهو را پشتیبانی

سایه دولت ترامپ تبدیل به روابطی بی پرده شده
است که در این روابط هیچ گونه زبان دیپلماتیک
یا هم پیمانی و شراکتی دیده نمی شود بلکه تنها
قراردادیاستکهدرآنطرفنیرومندتالشمی
کند تا طرف ضعیف را تحت فشار قرار دهد .از آن
جایی که ترامپ به خوبی از شکنندگی حکومت
عربستانآگاهاست،پیوستهتاثیرپذیریعربستان
را به رهبران این کشور گوشزد می کند تا آن ها
را همیشه در حالت اضطراب و ترس نگه دارد.
او می خواهد با این روش سعودی ها را وادار کند
تا همیشه در مسیر راضی کردن آمریکا و اجرای
خواسته های او قدم بردارند.متاسفانه ،سعودی
ها نیز از این امتیاز که رهبران خود را در انتخابات
آینده کنار بزنند یا به دلیل غارت امــوال و رشوه
دادنبهآمریکا،محاکمهکنند،بیبهرههستند.از
همین رو ترامپ به فشارهای خود علیه این کشور
ادامــه خواهد داد.اگــر ضعف حکومت آل سعود
بدون حمایت آمریکا ،واقعیتی بی نیاز به بحث و
بررسیباشد،اهانتهایدراماتیکونمایشگونه
ترامپ بیشتر به این دلیل است که وی می خواهد
طرفدارانخوددرآمریکاراکهازخوارشدنشیوخ
نفتیلذتمیبرند،باایناهانتهاراضیکند.

3
چهره روز

برنی سندرز ،سناتور دموکرات از ورمونت که
یکی از کاندیداهای حزب دموکرات برای
انتخابات  2020ایــاالت متحده اســت ،از
طرحی اساسی رونمایی کرده است که می
تواندتحوالتجدیدرجبههدموکراتهاایجاد
کند.سندرز قرار است در طرح خود ،تمامی
دیونوبدهیهایوامهایدانشجوییرابرای
تمامی آمریکایی ها لغو کند .ارزش این دیون
و بدهی ها برابر با  1.6تریلیون دالر ارزیابی
شدهاست.اینطرحشاملتمامیدانشجویان
(اعم از درحال تحصیل و دانش آموخته) می
شود و بــدون هیچ حد و محدودیتی به اجرا
در خواهد آمد و منابع آن قرار است از وضع
مالیاتبرسفتهبازیدروالاستریت،جایگزین
شود.طرح سندرز از آن رو بسیار جدی و تحول
گراستکهحتیچندقدمپیشترازطرحمشابه
رقیب دموکرات وی ،یعنی الیزابت وارن می
رود .در طرح وارن ،دیون و بدهی ها بر اساس
سطح درآمد افراد تعیین میشود ،پارامتری
که به گفته وارن برای پر کردن شکاف نژادی
در فاکتور ثروت لحاظ شده است اما در طرح
سندرز هر گونه دیون دانشجویی از هر قشر
و هر سطح درآمــدی به محض تصویب طرح و
تبدیل شدن آن به قانون ،ملغی خواهد شد.
جوانان از مهم ترین عناصر پایگاه اجتماعی
سندرزهستند.

پیشخوان بین الملل

ترابزوناسپور.شایدموضوعمهمتر،نقشمسجد
درمسیریاستکهاکرماماماوغلوپیمودهونشانه
آن تغییری است که در هویت حزب جمهوری
ال کام ً
خواه خلق که قب ً
ال سکوالر بود ،مشاهده
میشود .او به مساجد رفته و آیههایی از قرآن را
قرائت کرده ،رفتاری که معمو ًال رأی دهندگان
ترکیه عــادت داشتند از حزب عدالت و توسعه
اردوغان ببینند«.حالل کاپالن» یک روزنامه نگار
طرفدار دولت میگوید ،امام اوغلو تالش میکند
همان شیوهای را اختیار کند که حزب عدالت
و توسعه و اردوغــان برای رسیدن به قدرت از آن
استفادهکردهبودند.

کارزارانتخاباتیحزبعدالتوتوسعهبرایجبران
اختالف اندک با رقیب  -یعنی چیزی حدود ۱۳
هزار رأی  -کسب رأی ُکردهای ساکن استانبول
را در برنامه قرار داده بود ،رأیدهندگانی که ۱۵
درصد از جمعیت 5.1میلیون نفری این شهر را
تشکیل میدهند اما حزب دموکراتیک خلق که
حامی ُکردهایترکیهاست،ازاماماوغلوپشتیبانی
کرده و همچنین اعالم کرده بود که حزب عدالت
و توسعه تــاش دارد میان رأیدهندگان ُکرد
اختالفبیندازد.نکتهجالبدراینمیاناماشاید
خصوصیات مشترک میان امام اوغلو و اردوغان
باشد.رجبطیباردوغاندرانتخاباتشهرداری
استانبول در سال  ۱۹۹۴به پیروزی غیر منتظره
ای دست یافت و همین موفقیت بعد ًا راه را برای
پیروزی او در عرصه ملی کشور باز کرد.اکرم امام
اوغلوهمکهبهشیوهمشابهیدرمسیرترقیحرکت
میکند ،چند وجه مشترک دیگر نیز با اردوغان
دارد .خانواده اردوغــان قب ً
ال در منطقه دریای
سیاهزندگیمیکردند.شمارقابلتوجهیازرأی
دهندگاناستانبولازهمینمنطقهآمدهاند.اکرم
امام اوغلو هم در شهری مجاور شهر محل زندگی
خانواده اردوغــان در همین منطقه متولد شده و
برایرفتنبهدانشگاهوتحصیلدررشتهبازرگانی
بهاستانبولرفتهبود.ایندونفریکوجهمشترک
دیگرهمدارندوآنعالقهبهفوتبالاست.اردوغان
در نوجوانی یک فوتبالیست نیمه حرفهای بود
و همه از عالقه وافر او به مسابقات فوتبال باخبر
هستند .از آن جا که مردم ترکیه به فوتبال عالقه
زیادی دارند ،این شهرت به جلب رأی دهندگان
بیشتری بــرای اردوغ ــان ،کمک کــرده اســت.در
رزومه کاری امام اوغلو نیز عالقه او به فوتبال دیده
میشود؛ هم به عنوان یک بازیکن غیر حرفهای و
هم فعالیت برای باشگاه فوتبال شهر زادگاهش،

تا چند سال قبل و پیش از تغییر سیستم حکومت
داری در ترکیه ،تمامی کارشناسان معتقد بودند
که اردوغــان در تالش اســت ،دست کم تا سال
 ۲۰۲۰در قدرت باشد .این رؤیا با تغییر قانون
اساسی و حذف پست نخست وزیــری در ترکیه
محققشدواردوغانکهخودرادرعرصهسیاسی
ترکیه یکه تاز میدید اکنون باید تمام توان خود را
صرف جلوگیری از قدرت یافتن امام اوغلو کند.
اردوغــانــی که با سیاستهای خــاص متحدان
قدیمیخودازجمله«عبدا...گل»رئیسجمهوری
سابق و «احمد داووداوغلو» نخست وزیر اسبق را
از دست داده بود و اکنون با مشخص شدن نتایج
انتخاباتاستانبولبنعلیایلدیریمرانیزازدست
میدهد ،باید یک تنه به مصاف حزب جمهوری
خواه خلقی برود که با پیروزی در استانبول امید
تازهای برای محقق کردن آرزوی خود یعنی کنار
زدن حزب عدالت و توسعه از قدرت یافته است.
اردوغاندرمدتزمامداریخودتوانستهباایجاد
رونق اقتصادی و موج سواری خوب در تحوالت
بینالمللی تا این جای کار شوالیه پیروز ترکیه
باشد اما شاید از دست دادن «دژ استانبول» و رو
در رو شدن با حریفی جوان  ،آرزوهای بزرگ وی
رابرباددهد.

می کند .این جناح هیچ وقت معتقد به تشکیل
دولت فلسطینی ولو در بخش های محدودی
از این سرزمین نبود و حداکثر با تشکیل دولت
جایگزین در خــارج از فلسطین موافق بود و
همین خواسته در این طرح گنجانده شده است
و در آن حتی طرح تشکیل دو دولت که بیش از
دو دهه روی آن سرمایه گذاری شده بود ،برای
همیشه به حاشیه رانده و حداکثر به تشکیل
دولت محدود در غزه به انضمام بخش هایی از
خاک سینای مصر بسنده می شود .همچنین
در این طرح حق بازگشت آوارگان فلسطینی
برای همیشه منتفی می شود اما امکان دارد
با توجه به تعقیب طرح تشکیل دولت خالص
یهودی از سوی رژیم صهیونیستی و همچنین
الحاق شهرک هــای یهودی نشین واقــع در
کرانه باختری به فلسطین اشغالی ،زمینه
شکل گیری موج جدید آوارگــان فلسطینی
از اراضــی اشغالی سال  1948و  1967به
سمت اردن و دیگر کشورهای عربی فراهم
شــود .حاال کوشنرخبر داده است که بخش
سیاسی طرح معامله قرن را در زمانی مناسب
اعــام میکنیم اما برخالف آن چه ادعــا می

شود درست برعکس ،در عمل مشاهده می
شود که بخش های عمده ای از ابعاد سیاسی
این طرح به مرحله اجرا گذاشته شده است و
اکنون با اجرای ابعاد اقتصادی آن سعی می
شود به ابعاد سیاسی اجرا شده رسمیت داده
شود و از این دید پذیرش ابعاد اقتصادی طرح
معامله قرن به منزله تایید ابعاد سیاسی آن
نیز خواهد بود و اجالس منامه در تالش است
چنین مجوزی را از شرکت کنندگان بگیرد .در
مجموع بررسی ابعاد مختلف طرح معامله قرن
این واقعیت را آشکار می کند که راست گرایان
حاکم بر دولت ترامپ تنها به خالی کردن جیب
تازه به دوران رسیده های سعودی و اماراتی
بسنده نکرده بلکه آن ها را به عامل و ابزاری
برای تغییر نقشه خاورمیانه تبدیل کرده اند که
در آن حذف فلسطین از نقشه سنتی خاورمیانه
مدنظر است و البته قصد و نیت مشابهی هم
برای یمن مد نظر بود که انصارا ...تاکنون از
تحقق آن ممانعت و آن را به کابوسی برای بن
سلمان و بن زاید تبدیل کرده است .امکان
دارد این تجربه والگو از سوی فلسطینی ها نیز
به کار گرفته شود.

▪پایانآرزوهایبزرگسلطان

رویجلداینهفتهنشریهتایمآمریکابهتصویرترامپ
وشروعکمپینانتخاباتیویاختصاصیافت.

آمریکا

اوبامامهاجرانبیشترینسبتبه
ترامپاخراجمیکرد!
این هفته قرار بود به دنبال اعالم دونالد ترامپ،
میلیو نها نفر از مهاجران بــه ایاال تمتحده
دستگیر شوند اما به دالیلی این روند از دیروز
توسط وزارت امنیت داخلی آمریکا به صورت
مــحــدود اج ــرا شــده اس ــت .از روز یــک شنبه،
دستگیری گــســتــرده مــهــاجــران غیرقانونی
که با مقامات فــدرال همکاری نکرد هاند ،در
شهرهای بزرگ آمریکا نظیر «میامی»« ،آتالنتا»،
«شیکاگو»« ،بالتیمور»« ،دنــور»« ،هیوستون»،
«لو سآنجلس»« ،نیو اورلــئــان»« ،نیویورک» و
«سا نفرانسیسکو» آغــاز شــد .دولــت آمریکا با
ارسال احضاریه ،از کسانی که به طور غیرقانونی
در آمریکا ساکن شــد هانــد خواسته بــود برای
رسیدگی به وضعیت خــود به دادگــاه مراجعه
کنند اما بیش از  ۲۰۰۰نفر از این پناهجویان
کــه اغلب از کشورهای التین هستند ،هنوز
مراجعه نکرد هاند .به گفته سخنگوی «آژانس
اجرائیات مهاجرت و امور گمرکی» آمریکا ،این
افــراد بــازداشــت و اخــراج میشوند امــا «کوین
مکآلینان» معاون وزیر امنیت داخلی آمریکا از
این آژانس درخواست کرد بهدلیل احتمال جدا
شدن اعضای خانوادههای این مهاجران ،تعداد
این دستگیریها را کاهش دهد .جالب این که
آمارها نشان میدهد در دوران ترامپ به صورت
ساالنه مهاجران کمتری از ایاالتمتحده اخراج
شدهاند .در سال مالی گذشته آژانس مهاجرت
آمــریــکــا  ۲۵۰هـــزار
مهاجر فاقد مــدارک
کافی را اخــراج کرده
بــود ،در حالی که در
دوران اوباما به عنوان
مثال سال ،۲۰۱۲
 ۴۱۰هزار
نفر اخراج
شـــــــــــده
بودند.

