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آنکارا بر سر تقاطع
تنش میــان آنــکارا و واشــنگتن به رغــم توافق وزیــران خارجه
آمریکا و ترکیه برای حل اختالفــات دو طرف ،روند صعودی به
خود گرفته اســت .رجب طیب اردوغــان رئیس جمهور ترکیه
روز گذشــته با انتقاد تند از رفتار واشنگتن نسبت به آنکارا  ،در
اقدامی تالفی جویانــه تصریح کرد که کشــورش داراییهای
وزیراندادگستریوکشورآمریکادرترکیهرامسدودمیکند.
پیشــتر وزارت خزانهداری آمریکا اعــام کرده بود کــه وزیران
دادگستریوکشورترکیهرابهدلیلنقشیکهدرادامهبازداشت
اندروبرونسون،کشیشآمریکاییداشتهاند،تحریمکردهاست.
برونسوندرپیکودتاینافرجامتابستانسال ٢٠١٦درترکیه
بازداشت و به ارتباط با "تروریسم" و مشارکت در سازمان دهی
کودتا متهم شد .ظاهرا این اتهام به دلیل ارتباط او با مخالفان
رجبطیباردوغان،رئیسجمهوریترکیهبودهاست.ازسوی
دیگراختالفمیاندوکشوربرسرتحویلجنگندههایاف35
درخواستی ترکیه باعث شده است تا مقامات ترک آمریکا را به
شکایتدرمحاکمبینالمللیتهدیدکنند.بااینحالتاثیراین
تنشهابراوضاعداخلیبهویژهتحوالتاقتصادیترکیهمثبت
نبودهاست.تحوالتاخیرباعثشدهاستتانرخبرابریلیراین
کشوربهسرعتکاهشیابد.ازچندماهپیش،نرخبرابریلیردر
برابرارزهایمعتبرروندینزولیداشتکهگفتهمیشودناشی
از نگرانــی درباره سیاســتهای اقتصادی دولت بوده اســت.
تحریموضعشدهازسویآمریکاکهاحتماالبهنشانهایازتزلزل
در موقعیت بینالمللی ترکیه تعبیر شــده ،این روند را سرعت
بخشــیده اســت .عالوه بر کاهش ارزش لیر ،بازار سهام ترکیه
نیزبهتشدیداختالفباآمریکاواکنشنشاندادوبهایسهامو
اوراقبهادار،بهخصوصاوراققرضهدولتترکیهنیزباکاهش
قابل توجهی مواجه شــد.این در حالی اســت که روز گذشــته
اردوغان برنامــه عملی  100روز نخســت دور جدید ریاســت
جمهوریاشراباتاکیدبرجاهطلبیهایاقتصادیوسیاسی
اشبرایچشمانداز 2019تا 2023اعالمکردهاست.دست
یابی به چنین چشم اندازی ،با توجه به ماهیت اقتصاد وابسته
ترکیه ،قطعا نیازمند تعامل بیشــتر با محیط بین الملل به ویژه
آمریکاست.امااردوغاندرچندسالگذشتهباسواریگرفتناز
موجناسیونالیسمجدیددرترکیهتوانستهاست،جایگاهسیاسی
خودرادرعرصهداخلیتحکیمبخشد.بنابراینعقبنشینیدر
مقابلواشنگتنمیتواندمشروعیتداخلیاوراباچالشمواجه
سازد .این روزها اردوغان در مواجهه با رفتار قلدرمآبانه ترامپ
برسریکتقاطعاستراتژیکقرارگرفتهاست.حفظمشروعیت
داخلییادستیابیبهجاهطلبیهایاقتصادی.
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اندیشکده روز
دیکتاتوری در ردای اصالحات
مرکز تحقیقات سیاسی لندن نوشــت :اصالحاتی که ولیعهد
سعودی پرچم آن را در دست گرفته است سطحی و تشریفاتی
است و ریشه ای نیســت به همین دلیل سیاست های سنتی و
موروثی این رژیم ســرکوب گر ،در خصوص بازداشــت و ایجاد
فضای خفقان تحــت هر بهانــه ای ادامه یافته اســت .از زمانی
که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان شــده است ،چهار هزار
شهروند سعودی زندانی شده اند و فعالیت  14پایگاه مخالف
سعودیمتوقفشدهاست.اقداماتمحمدبنسلمانموجب
شــده اســت تا از وی در رســانه ها به عنوان دیکتاتــوری جدید
در ردای اصالحــات یاد شود.ســعودی بــا ترفندهای مختلف
درصدد اســت که ضمن پیشــبرد سیاســت ســرکوب گرانه و
کاهش اعتراضات افکارعمومی به نحــوی توجهات را از نقض
گسترده حقوق بشــر و تضییع کامل حقوق سیاســی مردم در
اینکشوردورکند.تحوالتینمایشیکهبیانگرترفندعربستان
برای جلــوه دادن چهره ای جدیــد و متفاوت از خــود درعرصه
بین المللی است.برایند رفتاری دربار سعودی نشان میدهد
که هدف اصلی این رژیم واپسگرا ممانعت از تغییرات بنیادی
اســت که خواســت عموم مردم این کشور اســت و این موضوع
محوراعتراضاتمردمیازسال 2011درعربستانبودهاست.
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سازمان ملل:کره شمالی برنامه اتمی و موشکی را متوقف نکرده
وبه سوریه ویمن سالح میفروشد

اونآمریکاییها را دورمی زند

شریفی«-سالحنیازدارید؟باسفارتکرهشمالیدرقاهره
تماس بگیرید» .این موضوع یکــی از پرونده های ماه آوریل
نیویورک تایمز از گزارش های بازرســان ســازمان ملل بود
که مثل بمب صدا کرد .گزارشــی که از البی بزرگ اسلحه
توسطژنرالعبدالفتاحالسیسی،رئیسجمهورمصرباکره
شمالیتحتپوششناوهاییگمنامخبرمیداد.رویدادی
که خشــم مقامات آمریکایی را نســبت به قاهــره به عنوان
متحدی که طی ســال ها میلیون هــا دالر کمک اقتصادی
دریافت کرده است ،در پی داشت .حاال ،سازمان ملل برای
دومینبارطیامسال گزارشیجنجالیراازتجارتاسلحه
توسط کره شمالی منتشر کرد .گزارشی که نشان می دهد
کره شــمالی برخالف مذاکــرات با آمریکا در ســنگاپور ،نه
تنها ساخت و توسعه موشک های بالستیک و اتمی خود را
متوقف نکرده اســت ،بلکه به صادرات اسلحه نیز مبادرت
می کند.در این گزارش که به درخواســت «شورای امنیت
سازمانمللمتحد»تهیهشده،آمدهاستکهکرهشمالیبا
سوریه همکاری نظامی داشته و نیز تالش دارد به نیروهای
انصارا ...یمن سالح بفروشــد .کارشناسان مستقل اعالم
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اظهار نظر روز
رابرت فیسک:

کردهاند کــه متخصصان فنی کره شــمالی در زمینه تولید
موشکهای بالستیک و دیگر فعالیتهای ممنوع نظامی
ازسوریهبازدیدکردهاند.دراینگزارشمحرمانههمچنین
آمده است« :این کشــور با انتقال گســترده تولیدات نفتی
و زغال ســنگ با کشــتی  ،از قطعنامههای شــورای امنیت
ســازمان ملل متحد ســرپیچی کرده اســت ».یورونیوز در
گزارشیبااستنادبهاسناددریافتیخوداعالمکردکهرهبر
انصارا...یمنازمقاماتکرهشمالیخواستهتادردمشقبا
همدیدارو«دربارهمسئلهانتقالفناوریودیگرامورمربوط
به منافع مشــترک» گفت و گو کنند.این تحوالت در حالی
است که «نیوزویک» نیز هفته گذشته از ارسال پیام توسط
«ری یونگ هــو» وزیر خارجه کره شــمالی بــه «ولید معلم»
همتای ســوری خود ،به مناســبت پنجاه و دومین سالگرد
روابط دوجانبه خبر داد .در ایــن نامه پیونگ یانگ پیروزی
سوریهدرمیداننبردراتبریکوازگسترشروابطدوکشور
سخنگفتهبود.اینگزارشدرحالیمنتشرمیشودکهپس
از مالقات تاریخی دونالد ترامــپ ،رئیس جمهوری آمریکا
و کیم جونــگ اون  ،رهبر کره شــمالی و وعده خلع ســاح

تئوری مسخره داماد ترامپ

هستهای پیونگیانگ ،کشورهای چین و روسیه به تازگی
از شــورای امنیت ســازمان ملل خواســته بودند ،تحریمها
علیه کره شمالی را سبکتر کند .حال آن که ایاالت متحده
و دیگر اعضای شورای امنیت پیوسته خواستار آن هستند
تا زمانی که کره شمالی «اقدامات ضروری» را انجام نداده
است ،تحریمهای شدید ادامه یابند .همزمان با انتشار این
گزارش«مایکپمپئو»،وزیرخارجآمریکا،خواستارهمکاری
دیگر کشــورها بــه ویژه روســیه بــرای اجــرای تحریمهای
سازمان ملل علیه پیونگ یانگ شد .پمپئو گفت« :ما شاهد
گزارشهاییبودهایمکهنشانمیدهندروسیهاجازه

سرمایهگذاریمشترکباشرکتهایکرهشمالیراصادر
کردهوبهکارگرانمهاجرکرهشمالیاجازهکاردادهاست.
چنانچهاینگزارشهااثباتشوندکهماهمدالیلیداریم
که معتقدیم آن ها صحت دارند[ ،این اقدام روسیه] نقض
تحریمهای سازمان ملل اســت ».کارشناسان میگویند،
دیپلماتهای کره شمالی با باز کردن حسابهای بانکی
متعدد به نام اعضای خانوادهشان در کشورهای مختلف و
همچنینکنترلحسابهایبانکی،همچناننقشاصلی
در دور زدن تحریمهــا علیــه این
کشورراایفامیکنند.

ترامپاززمانرویکارآمدن 300میلیوندالرازمجموع360
میلیوندالرکمکهایآمریکابهآژانسکاریابیوامدادرسانی
به آوارگان فلسطینی «آنروا» را قطع کرده است که این موضوع
وضعیتفلسطینیهابهویژهدرنوارغزهراوخیممیکند.دراین
شرایط«جردکوشنر»دامادوفرستادهویژهرئیسجمهورآمریکا
بهخاورمیانه،کهناظربر«معاملهقرن»است،ازکمکهاییکه
درراهاست،سخنگفته.اووعدهزندگیبهتریرابهفلسطینی
ها داده اســت .این همان پول در مقابل صلح به جای زمین در
برابر صلح است .به اعتقاد کوشنر این پول ممکن است بتواند
غرامتیدربرابر(چشمپوشیفلسطینیهااز)قدسبهعنوان
پایتخت فلسطین و پایان استعمارگری یهودی و حق بازگشت
باشــد .اما با نگاهی به گذشته و بررســی رویدادهای تاریخی،
این تئوری«مسخره» به نظر می رســد زیرا ترامپ اول قدس را
بهاسرائیلیهابخشید.بعد،وقتیفلسطینیهاجرئتکردند
ازاینموضوعشکایتکنند،کمکهایانسانیآنهاراقطعو
آنهارابهیاسوناامیدیسوقداد.حاالازطریقکوشنرآمدهو
درراستایطرحمعاملهقرن،پیشنهادپولبهآنها–درصورت
دستبرداشتنازخواستههایخود-میدهد.
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نمای روز

چرا دولت عراق برای حل مشکل بیکاری ناتوان است؟

اردوغان دستورضبط اموال دو وزیرآمریکا درترکیه را صادرکرد

تداومکدورت

درپیتحری موزیرانکشورودادگستریترکیهازسوی واشنگتن،
آنکارانیزدریکاقدامتالفیجویانهفرمانضبطاموالاحتمالی
جف سشــنز ،دادســتان کل و وزیر دادگســتری آمریــکا و راین
زینکی ،وزیر کشور آمریکا در ترکیه را داد .رجب طیب اردوغان
در یک مصاحبــه تلویزیونی در آنکارا این تصمیــم را اعالم کرد.
سه روز پیش دونالد ترامپ ،در ادامه اقدامات پیشبینیناپذیر
و تعجببرانگیزش دو وزیر دولت ترکیــه را به دلیل نقش آن ها
در بازداشت برونسون ،کشــیش آمریکایی تحریم کرد تا اولین
رئیسجمهوری باشــد که مقامــات دولتی یکی از کشــورهای
عضوناتوراتحریممیکند.خبرآنقدرغیرمنتظرهومهمبودکه
حتیرسانههاهمکهبهبزرگنماییخبرهاشهرهاند،میگفتند
غلوکردندربارهاهمیتاینخبربسیاردشواراست.رابطهترکیه
وآمریکاگرچهاززمانرویکارآمدنترامپوحتیماههاپیشاز
آن،بهدالیلمختلفیازجملهنپذیرفتناستردادفتحا...گولن،
روحانیترکیهایساکنپنسيلوانیایآمریکاوحمایتواشنگتن
از کردهای ســوریه تنشآمیز بود اما هیچگاه تا این مرحله پیش
نرفته بود .دلیل درگیریهای اخیر دو کشور ،اندرو برونسون،
کشیشآمریکاییساکنترکیهاستکهازسال 2016بهاتهام
دستداشــتن در کودتای نافرجام آن ســال در ترکیه و حمایت
از گولن و کردهای ترکیه بازداشت شــده بود .ترامپ خواستار
آزادی برونســون بود اما دولت ترکیه تنها بــه تبدیل حبس این
کشیش به حبس خانگی اکتفا کرد و اختالفها پررنگتر شد.
به باور برخی ناظران گرچه آزادی برونسون هدف ارزشمندی
استامارویکرددولتترامپدررسیدنبهاینهدفپرمخاطره
توگو برای آزادی این
اســت .بســیاری از ناظران آمریکایی گف 
کشیش را بســیار کارآمدتر میدیدند .دو روز پیش نیز هرچند
مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا و مولود چاووشاوغلو وزیر
خارجهترکیهتوافقکردندکهبرایحلوفصلاختالفهایاخیر
خودبایکدیگرهمکاریکنندامارئیسجمهورترکیهبرایمقابله

ازسرگیری غائله

به مثل با این کشــور دارایی احتمالی وزیر دادگستری و
وزیر کشور آمریکا را در ترکیه مسدود کرد.با این حال،به
نظر می رسدهرچند اختالفات ترکیه و آمریکا ریشهای
است اما منافع مشترک دو کشــور اجازه نداده است که
اختالفاتگذشتهدوطرفبهقطعدایمیروابطدوکشور
منجرشود.ترکیهبهسرمایهگذاریهایکوتاهمدتآمریکا
و دیگر شرکتهایی که از سوی آمریکا هدایت میشوند
متکی است و آمریکا هم برای وزنداشتن در خاورمیانه
و دورنگهداشتن روسیه از آنکارا باید به روابط خود با این
کشورادامهدهد.
▪چراکشیشبرونسونمهماست؟

هاوارد آیزناشــتات ،کارشناس مســائل ترکیه و استاد
دانشگاه الورنس به سایت خبری «وکس» میگوید :آزاد
شدنبرونسونبرایآمریکابسیاراهمیتداردزیراآزادی
ویاززندانهایترکیهمیتوانداوانجلیکاهایآمریکارا
تحتتاثیرقراردهد.البتهبهگفتهویاینکهبرانسوندر
یک کشور مســلمان زندانی است نیز بر اهمیت موضوع
افزودهبههمینمنظورترامپسعیمیکنددرتصمیمات
اخیرش سختگیرتر باشد .کسانی که در تصمیم اخیر
ترامپنقشاساسیداشتندکسانیهستندکهموضوع
را از لنــز ایدئولوژیــک میبیننــد .بهعنوان مثــال مایک
پنس که بهشــدت از تحریم ترکیه حمایت میکند ،یک
مسیحیتندروبهحسابمیآید.دراینمیانحتیترامپ
حمایت هر دو حزب را پشتســر خود دارد .این درحالی
اســت که برانســون نیز برای ترکیه حائز اهمیت اســت.
ترکیه درخصوص پرونده برانسون دست به «دیپلماسی
گروگانگیری»زدهاست.آنکاراقصدداردبااجرایحکم
سنگین کشیش برونسون ،واشنگتن را در برابر تحویل
فتحا...گولنبهترکیهنرمترکند.واشنگتنپست درباره
شیوه جدید ترکیه در دیپلماسیاش نوشته است :آنکارا
تنها کشــیش برونســون و کارکنــان ســفارت آمریکا در
ترکیــه را زندانی نکرده اســت ،آن ها در زندانهایشــان
شــهروندانی را از بریتانیا ،چک ،هلند ،فرانســه ،آلمان،
یونان و سوئد نیز دارند .واشنگتنپســت در این گزارش
خود که بــه قلــم اریــک ادلمــن و آیــکان اردمیر اســت،
مینویســد :برونســون یک زندانی نیســت ،او گروگان
دولتترکیهاست.

اعتــراض شــهروندان عراقــی بــه نرخ بــاالی بیــکاری و
خدماترســانی ضعیف دولت به اســتانهای مرکزی و
جنوبیاینکشورمانندکربالونجفبازگشتومعترضان
در بصره نیــز اعالم کردنــد امروز تحصــن خواهند کرد.
مرجعیــت عالی قدر شــیعیان هم حمایت خــود را از این
تظاهرات مردمی اعــام و معترضان را به کنترل خشــم
خود برای حل مشکالت دعوت کرد .بر اساس آمارهای
رسمی ،نرخ بیکاری در عراق به  10.8درصد رسیده که
این آمار در میان جوانان این کشور دو برابر بیشتر است.
عراق کشوری است که  60درصد جمعیت آن را افراد زیر
 24سال تشــکیل میدهند  .اما چه موانعی وجود دارند
که نمی گذارند دولت عراق اشتغال زایی کند؟ واقعیت
این اســت که دولت عراق برای رفع بیکاری ،مشــکالت
متعددی دارد .اول از همه ساختار بزرگ و پرحجم دولت
است که از رژیم ســابق به ارث رسیده اســت .رژیم بعثی
بر اســاس دیدگاه های حکومت های سوسیالیســتی –
کمونیستی که تالش می کنند حجم دولت را بزرگ کنند
تا تسلط دولت بر روند سیاســی – اجتماعی – اقتصادی
کشور بیشتر و بیشتر شود و به بخش خصوصی کمتر (در
زمان حزب بعث کمترین) توجه بشــود ،بدنه دولت را به
شدت بزرگ کرد .این دولت بعد از سقوط صدام حسین
به حاکمیت جدید به ارث رسید .حکومت جدید عراق در
حالی زمام امور را به دســت گرفت که بــا یک دولت فربه
و پر از نیرو و در عین حــال ناکارآمد مواجه بود.از ســوی
دیگر تمایل زیاد اجتماعی به استخدام دولتی که آن هم
از زمان حکومت بعثی به ارث رســیده و به فرهنگ مردم
عراق تبدیل شــده دولت را وادار کرده است که اشتغال
زایی را با اســتخدام های دولتی انجــام دهد .نتیجه این
کار در سال های گذشــته فربه تر و بزرگ تر شدن دولت
بوده اســت .آمارها نشــان می دهد که از سال  2003تا
سال  ،2013در یک بازه زمانی تقریبا  10ساله ،میزان
استخدام دولتی به طور میانگین بین  8.3تا  9.9درصد
بوده اســت .در برهه ســال های  2010تــا  2012این
رقم بــه  12درصد هم رســید .دلیــل دیگری که ســبب
شــده اســت دولت نتواند برای معضل بیــکاری کاری از
پیش ببرد ،دستورالعمل بانک جهانی است که طی یک
برنامه اصالحاتی و به منظور کوچک کردن بدنه دولت،
از دولت عراق خواسته که جلوی استخدام های دولتی را

بگیرد .بنا به این دستور هر سال و طی یک مدت مدون،
برای نیروهای بازنشسته که به طور ساالنه از بدنه دولت
خارج می شــوند ،نیرویی جایگزین نخواهد شد و دولت
استخدامی انجام نخواهد داد.
▪سرکوب خصوصی ها در زمان صدام

در پی این نقشــه بانک جهانی ،دولت به مشکل دیگری
در معضل بیــکاری برخــورده اســت .این مشــکل نبود
شرکت های خصوصی فعال برای جذب نیروهای آماده
به کار است که در زمان خودداری دولت برای استخدام
نیروی کار ،آن ها را جذب کند .شرکت های خصوصی
در زمان صدام حسین به شدت ســرکوب شدند .در آن
موقع شــرکت هــای خصوصی عمومــا از طریق ســران
حزب بعث و خانــواده و حلقه پیرامونی صدام حســین،
دیکتاتور مخلوع عراق اداره می شــدند و اجازه فعالیت
به دیگر رقبا داده نمی شــد .این شــیوه ســبب شد تا در
دوران حکومت صدام حسین بخش خصوصی به شدت
تضعیف شود .بعد از سقوط صدام زمینه فعالیت شرکت
های خصوصی فراهم نبود .از سوی دیگر به دلیل بحران
های متعدد امنیتی و سیاســی کــه بعد از ســقوط رژیم
بعثی در عراق به وجود آمد ،سرمایه گذاری خارجی در
حد انتظار نبود و همچنین بخش خصوصی نتوانست به
طور شایسته ای رشــد کند .با ورود داعش به عراق این
وضعیت تشدید شد ،چرا که بسیاری از سرمایه گذاران
از عراق رفتند و سرمایه های بسیاری از کشور خارج شد.
در عین حال دولت مجبور شــد هزینه هــای هنگفتی را
صرف مبارزه با تروریســم کند که در کنار کاهش قیمت
نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای دولت ،دولت عراق
دیگر پول کافی برای ســرمایه گذاری در بخش اشتغال
در اختیار نداشت.اکنون که نزدیک به هشت ماه است
داعش از عراق رانده شــده دولت همچنان از ثبات الزم
برای اجرای برنامه های مدون و تعریف شــده به منظور
اشــتغال زایی در کشــور برخــوردار نیســت .انتخابات
نمایندگی مجلس کــه به دنبال آن کل ســاختار دولتی
عراق را دچار تحــول می کنــد ،مزید بر علت شــده و در
کنار کش مکش های سیاسی برای تشکیل دولت آینده،
فرصت هــای زمانــی را برای فعالیــت دولت بــه منظور
اشتغال زایی می گیرد.

رهبر معارضان زیمبابوه نتایج انتخابات را «کذب» خواند

روزهای سخت «منانگاگوا

»

نخستینانتخاباتریاستجمهوریزیمبابوهپساز 37سال،درحالیباپیروزی«امرسون
منانگاگوا» رئیس جمهوری کنونی این کشــور پایان یافت که با اعالم رســمی نتایج ،تنش
های سیاسی در این کشور شــدت گرفته است و مخالفان مدعی تقلب در انتخابات ریاست
جمهوریاینکشورهستندحتی«نلسونچامیسا»رهبرمعارضانزیمبابوهضمنردنتایج
انتخابات ریاست جمهوری این کشور ،آن را «کذب» خواند .وی اعالم پیروزی « منانگاگوا»
را محکوم کرد و گفت که کمیته انتخابات پیش از آن که پیروزی منانگاگوا در این انتخابات
رااعالمکند،بهحزبوی(تغییردموکراتیک)اجازهندادهکهازنتایجانتخاباتمطلعشود.
با این حال،به رغم تنش ها و اعتراضات ،منانگاگوا با انتشار پیامی در توئیتر ،از آغاز دوره ای
جدیدبرایزیمبابوهخبردادهاست.ویدرآخرینمراسمکارزارتبلیغاتیخودنیزگفت«:من
بامردمموافقمکهمیگوینداتفاقبزرگیبرایزیمبابوهدرراهاست.منانگاگواکهازهمراهان
نزدیکآقایموگابهدرجنگبرایاستقاللزیمبابوهبود،وعدهاشتغالزاییواصالحاتدر
اقتصاددادهاست.وعدههایمنانگاگوادرحالیاستکهشرایطوخیماقتصادی،بیکاری،
فقروفسادگستردهازمعضالتکنونیزیمبابوهاست.بنابربرخیتخمینها،بیشازنیمیاز
جمعیتزیمبابوهبیکارهستندوسهچهارممردم،درآمدیکمتراز 5.5دالردرروزدارند.این
شرایطدرحالیاستکهمنانگاگواطیماههایگذشتهنیزنتوانستهاستشرایطاقتصادی
این کشور را سامان دهد با این حال توســعه روابط خارجی ،جذب سرمایه گذاری و اصالح

قاضی فدرال :ترامپ باید برنامه حفاظت
از جوانان مهاجر را از سرگیرد
حدودیکسالپیشدونالدترامپبهبرنامه«داکا»برایحمایت
از کودکان و جوانان مهاجر بدون مــدارک هویتی و مهاجرتی
پایان داد .اینــک قاضی فــدرال در ایــن کشــور او را مجبور به

زیرساخت ها برای بهبود شرایط اقتصادی از برنامه های کنونی وی است.اعطای
آزادی های سیاسی و فضای باز سیاســی از جمله مطالبات بسیاری از
شهروندانزیمبابوهاستکهمنانگاگواوعدهدادهآن
رامحترمبشمارد.بااینحالبسیاریازمخالفان
معتقدنــد حضــور وی در راس قدرت بــه دلیل
نزدیکی دیدگاه هایش با رابرت موگابه و حزب
حاکم نمی تواند باعث تغییر اساســی در زیمبابوه
شود.انتخاباتکنونی،فصلجدیدیرادرتاریخ
سیاسیزیمبابوهپساز 37رقمخواهدزدو
بسیاریازشهرونداناینکشوردرانتظار
تغییر شــرایط موجــود و بهبود شــرایط
اقتصــادی و سیاســی در دوره جدیــد
هستند،بهویژهکهمنانگاگواازحمایت
حزب حاکم نیز برخوردار است .با این
حالگذشتزمان،میزانموفقیتوی
رامشخصخواهدکرد.

ازسرگیریکاملاینبرنامهکردهاست«.جانبیتس»،قاضی
فــدرال از واشــنگتن ،در توضیح تصمیــم خود گفــت ،دولت
تاکنون توضیح روشــنی درباره پایان دادن به برنامه داکا ارائه
نکرده است .به گفته او ،مقامهای مسئول تا ۲۳آگوست وقت
دارندتابهاینرأیاعتراضکنند.برنامهداکاحدود۷۰۰هزار
مهاجرجوانرادربرمیگیردکهازکودکیبهصورتغیرقانونی

وارد آمریکا شدهاند .این برنامه از مهاجران جوانی که به آنها
«دریمرز»یا«رؤیاپردازان»گفتهمیشود،حمایتمیکند.این
 700هزارنفرجزو ۱۱میلیونمهاجرغیرقانونیهستندکهبه
صورت دایمی در آمریکا زندگی میکنند .برنامه داکا در سال
 ۲۰۱۲توسطباراکاوباما،رئیسجمهوریپیشیناینکشور
اجرا شد .بر اســاس این برنامه ،صدها هزار مهاجر بدون برگه

فیلمی که مخفیانه توســط ســازمان اطالعات سوریه
گرفته شــده ،نشــان می دهد باقی مانده های عناصر
داعش در جنوب ســوریه با عبور از جــوالن وارد خاک
اسرائیل شــده اند و توســط نیروهای گوالنی به نقاط
امن هدایت می شوند.

...
سوریه

اسد به «اوستیای جنوبی» می رود
رهبراوستیایجنوبیگفتهاستکهرئیسجمهورسوریهقرار
استبهاینجمهوریخودخواندهبروداماتاریخدقیقآنهنوز
مشخصنیست.بهگزارشاسپوتنیک،آناتولیبیبیلوف،رهبر
اوستیای جنوبی اول مردادبه سوریه رفته و با بشار اسد دیدار
کرده بود.وی در پاســخ به ســوالی درباره این که آیا اســد ابراز
تمایلبرایسفربهاوستیایجنوبیرامطرحکردهاستیاخیر،
گفت  :البته که اســد میخواهد به اوســتیای جنوبی بیاید .ما
توافقکردیمتاایندیدارصورتگیرد.البتههنوزتاریخدقیقی
برایایندیدارتعییننشدهاست.ویهمچنینگفت:گشایش
سفارتاوستیایجنوبیدرسوریهوبالعکسدرآیندهاینزدیک
صورت میگیرد .وزارت امور خارجه در این باره تالش میکند
پیشازآنکهخیلیدیرشود،ایناتفاقبیفتد.
▪تاریخچه اوستیای جنوبی

با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱میالدی و اعالم استقالل
گرجستانازاتحادجماهیرشوروی،ساکناناوستیایجنوبی
حاکمیتگرجستانرانپذیرفتندواستقاللاوستیایجنوبی
را اعالم کردند .این اعالم استقالل از همان هنگام با مخالفت
تفلیسمواجهشدتااینکهسرانجامنیروهایارتشگرجستان
در روز هفتــم اوت  ۲۰۰۸میــادی وارد شــهر تســخینوالی،
مرکزاوستیایجنوبیشدندتاحاکمیتتفلیسبراینمنطقه
را اعمال کنند.نبرد میان استقاللطلبان اوستیای جنوبی و
نیروهای گرجی که از ســال ۱۹۸۹میالدی آغاز شد ه بود ،در
سال  ۲۰۰۸میالدی شدت گرفت .در سال  ۲۰۰۸میالدی
پــس از روزها نبرد ســنگین میان اســتقاللطلبان اوســتیای
جنوبی و ارتش گرجســتان ،یک آتشبس اعالم شد .ولی پس
از اعــام آتشبــس ،در تاریــخ ۷اوت ۲۰۰۸نیروهــای ارتش
گرجستاندریکعملیاتغافلگیرانه،شهرچخینوالیراتصرف
کردند .فردای آن روز یعنــی در ۸اوت ۲۰۰۸میالدی ،ارتش
روسیهدرواکنشبهحملهارتشگرجستان،بخشیازنیروهای
خودرادرمرزبااوستیاقرارداد.سپستانکهایارتشروسیه
واردشهرچخینوالیشدند.دیمیتریمدودف،رئیسجمهور
وقت روسیه ،این اقدام ارتش روسیه را برای دفاع از شهروندان
روسی ساکن در اوستیای جنوبی اعالم کرد .با حمایت ارتش
روسیه،استقاللطلبانباردیگربهپیروزیرسیدند.پساز
اینپیروزی،روسیهدر ۲۶اوت۲۰۰۸
و نیکاراگوئــه در  ۳ســپتامبر ۲۰۰۸
استقاللاوستیایجنوبیرابهرسمیت
شناختند.امااعضایناتو،اتحادیهاروپا
و اکثــر کشــورهای دیگــر آن را بخشــی
از گرجســتان میدانند .البتــه مقامات
گرجی اوستیای جنوبی را یک سرزمین
اشــغال شــده توســط روسها میدانند و
شــایعاتی دربــاره پیوســتن احتمالی این
ســرزمین بــه فدراســیون روســیه وجــود
دارد.تاکنون کشــورهای روســیه ،ونزوئال،
نیکاراگوئه،نائورووتووالووبهتازگیسوریه،
ســرزمین اوســتیای جنوبی را به عنوان یک
کشورمستقلبهرسمیتشناختهاند.

هویتیبرایمدتدوسالمیتوانستنددرآمریکابمانند.عالوه
بر این ،آنها در این مدت از اجازه کار نیز برخوردار میشدند.
ترامپدرسپتامبرگذشتهفرماناوباماراتمدیدنکردوبهکنگره
شــش ماه وقت داد تا قانون جدیدی تصویب کنــد .اما تا کنون
تالشهایاونتوانستهجلویاینبرنامهرابگیرد.حاالاینبرنامه
بایدازسرگرفتهشود.
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