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دولت هنگکنگ قانون استرداد را تعلیق کرد

روایتناکامی سیاستتحریم قطر
تحلیل
روز

عقبنشینی کوچک دولت ،معترضان میلیونی را راضی نکرد و تظاهرات دیروز به خشونت کشیده شد

رونمایی از طرح اقتصادی مکرون

دردهای بیماران افغان پشت مرز پاکستان

گروه جهان  /احاطه شــده در میان حصارهای آهنی ،بدون
هیچ سرپناهی که در شرایط باد و باران محافظی محسوب
همسایگان
شــود ،صدها بیمار افغانســتانی روزها و شبها در خارج از
ساختمان سفارت پاکستان چشمانتظار صدور ویزایشان هستند.
عبــدل آجــان که اولین نفر در صف اســت ،به حفاظ ســفارت تکیــه داده و
ســعی میکند با گوشــه شــال مندرســی که به دور گردنش آویخته از ورود بوی
نامطبــوع انبــوه زبالههــا جلوگیــری کنــد .صــورت ضعیــف و رنگپریــدهاش
حدود  70ســال را نشــان میدهد ،دستانش را دور دســتگیره در آویزان کرده تا
انگشــتهای لرزان و کمجانش حائل بدنش شــود .آجان ســه روز اســت که با
همین اوضاع پشــت در سفارتخانه نشسته تا شاید بتواند برای درمان ،خود را
به بیمارستانی در پاکستان برساند .خود میگوید« :انشاءاهلل فردا قرار است با
کارمندان ســفارت دیدار کنم تا ویزایم را بگیرم» .با چشمان کمبینایش که به
ســختی باز نگه داشته میگوید« :مدتی است که ناخوشم .بهسختی میتوانم
غذا بخورم و همیشــه درد دارم اما دکترها نمیدانند دردم چیســت .بهخاطر
همین میخواهم بروم پاکســتان .میگویند آنجا دکترهایی حاذق دارد شــاید
بتوانند درد مرا تشخیص بدهند».
بــ ه گــزارش گاردیــن ،سیســتم بهداشــتی و درمانــی در افغانســتان کهنه و
ناکارآمد است .دولت تنها  3درصد از بودجه خود را صرف آن میکند؛ یعنی
ســهم هر نفر از  37میلیون شــهروند این کشور در سال تنها  5دالر است .دکتر
وحید میار ســخنگوی وزارت بهداشــت این کشــور میگوید« :مشکل اصلی ما
امنیت اســت .بیشــتر بودجه دولت صرف تأمین آن میشود» .این به معنای
آن اســت که بیش از  70درصد از هزینههای درمانی افغانســتان از جیب خود
مردم پرداخت میشــود .روند توســعه سیستم بهداشــتی و درمانی این کشور
آرام اســت .ســازمان ملل در تازهترین گزارش خود اعالم کرد که ســال گذشته
بیش از سه هزار مرکز درمانی در افغانستان افتتاح شد و به این صورت امکانات
بهداشــتی  87درصد از جمعیت این کشــور تأمین شــده اســت .اما کیفیت و
تجهیزات این مراکز پایین است و بسیاری از شهروندان افغانستان مانند عبدل
آجان به درستی مورد تشخیص و درمان بیماریشان قرار نمیگیرند.

عمــل کرده اســت و این بار هم اگر فشــار
تظاهــرات بیــش از یــک میلیــون نفــری
هنگکنگیهــا در روز یکشــنبه نبــود ،از
الیحه جنجالی استرداد مجرمان به چین
عقبنشینی موقت نمیکرد.
عالوه بر کری لم ،رئیس دولت محلی
هنگکنــگ کــه تحــت امــر پکــن اســت،
اکثریــت اعضــای پارلمان این دولتشــهر
هم حامی چین هســتند زیرا نیمی از این
اعضا مستقیماً توسط چین به کار گمارده
شــدهاند و حاال به تصویب رسیدن الیحه
اســترداد مجرمان به چین در واقع نوعی

اعالم وفــاداری ایــن نماینــدگان به پکن
خواهد بود .شــاید چیــن در مقطع کنونی
آشکارا نشان نداده باشد که تصویب این
الیحــه چقدر برایش حائز اهمیت اســت
امــا از آنجا که این اقدام بخشــی از برنامه
کلیتــر چیــن بــرای هنگکنگ ،تایــوان،
تبت و سین کیانگ؛  4منطقهای که چین
دربارهشــان ادعای سرزمینی دارد ،است؛
تصویب شــدن الیحه جنجالی اســترداد
خواســتهای اســت که باید برآورده شــود.
بویــژه اینکــه چیــن نمیخواهــد بازنــده
ایــن عرصه باشــد و در هنگکنگ از خود

ضعف نشان دهد.
بنابر گــزارش الجزیره ،در ســال 2015
در هنگکنگ  5فروشنده کتاب که به طور
اختصاصی کتابها و مطالب انتقادی از
رهبران چین را منتشــر میکردند ناگهان
ناپدید شدند و چند ماه بعد در تلویزیون
دولتی چین ظاهر شده و به اینکه مرتکب
جرم شدهاند ،اعتراف کردند.
هنگکنــگ هرچنــد ،چــه در زمــان
کنونی که تحت حاکمیت چین قرار دارد و
چه در گذشته که مستعمره انگلیس بود،
هرگز بهعنوان یک دموکراســی شــناخته

ترامپ :توافق با مکزیک در جیبم است!

مکزیک وجود هرگونه توافق محرمانهای را رد کرد
فرحناز دهقی

خبرنگار

دولــت مکزیــک بــا بیــان اینکــه «هیــچ
توافق سری و محرمانهای میان مکزیک
و امریــکا شــکل نگرفتــه اســت» ادعای
دونالــد ترامــپ در برابــر دوربینهــای
خبرنگاران را بیاعتبار کرد.
بهگــزارش وبســایت بیبیســی،
ترامــپ روز گذشــته بــا تکــه کاغــذی که
در دســت داشــت ،در برابــر دوربینهــا
حاضر شد و گفت این توافقی محرمانه
با مکزیکیها بر ســر مهاجران است .در
واکنش برخی خبرنگاران از او خواســتند
ایــن توافقنامــه را برایشــان بخوانــد
امــا ترامــپ گفــت «محرمانــه اســت».
رئیسجمهــوری امریــکا پیــش از آنکــه
به ســوی ایالــت آیووا حرکت کنــد ،رو به
خبرنــگاران کاغــذی را از جیــب کتــش
بیــرون آورد و گفت« :این توافقی اســت
که همه میگویند من نتوانستم بهدست
بیاورمش .بفرمایید این هم از توافقنامه.
ایــن صفحــهای از یــک توافــق بســیار
طوالنــی و بســیار خــوب بــرای مکزیــک
و ایــاالت متحــده اســت» .او در واکنــش
به درخواســت خبرنگاران بــرای قرائت
آن گفــت« :خــب خیلــی دوســت دارم
آن را برایتــان بخوانــم اما شــما تکتک
حروفی را که ببینید تحلیل خواهید کرد

و جلوی کارهــای مرا میگیرید .اما فقط
میخواســتم بدانید توافق اینجاســت».
جابیــن بوتســفورد ،عــکاس روزنامــه
واشنگتنپســت تصاویری را توئیت کرد
کــه در آن کلمات و عباراتی از این توافق
دیــده میشــود .در بخشــی از آن آمــده
اســت« :دولت مکزیــک اقدامــات الزم
را طبــق قوانیــن داخلــی انجــام خواهد
داد تا ایــن توافقنامه را به اجــرا درآورد،
تــا اطمینــان حاصل شــود کــه توافق در
ظرف  45روز به اجرا درآید» .تاریخ این
ســند به  7ماه ژوئن ســالجاری مربوط
میشود.
به گزارش سیانان ،ترامپ از ابتدای
روی کار آمدنش همواره با مهاجرانی که
راه به ســوی امریکا گشــوده بودند مقابله
کــرد .پس از ماهها کشــمکش و درگیری،
پــس از آنکه خود به وضوح فهمید طرح

شاناهان :به خاطر رقابت با چین و روسیه سالح میفروشیم

دموکراتهای مجلس نماینــدگان امریکا
دیشــب در حالی برای جلوگیری از تکمیل
 ۲۲قــرارداد تســلیحاتی که عمدتــاً به نفع
عربســتان است ،وارد عمل شــدند که وزیر
دفــاع موقــت امریــکا مدعی شــده ،ایاالت
متحــده بــه عربســتان و امــارات ســاح
میفروشــد تا مانع انجام چنیــن چیزی از
ســوی چین یا روسیه شود .به گزارش ایسنا
بــه نقــل از اســپوتنیک ،پاتریک شــاناهان،
وزیــر دفاع موقت امریکا در جریان دیدار با
همتایگرجستانیخودایناظهاراترابیان
داشــت و مدعی شــد :ما در فضای بشدت
تهدیدآمیــز خاورمیانــه بایــد پاســخگوی
متحدانمان باشیم .اگر آنها از امریکا خرید
نکنند ،طبیعی اســت به دالیــل امنیتی به
ســراغ چین یا روســیه بروند .هفته گذشته

کمیتــه روابــط خارجــی ســنا در بیانیــهای
اعــام کــرده بــود ســناتورها  ۲۲قطعنامــه
جداگانــه تقدیم میکنند تا مانــع از اجرای
قراردادهــای تســلیحاتی دولــت ترامپ با
عربســتان و امــارات شــوند و همچنیــن بر
نقشکنگرهدرتأییدفروشهایتسلیحاتی
بــه دولتهای خارجی تأکید کننــد .ایاالت
متحده بســته تســلیحاتی هشــت میلیارد
و  ۱۰۰میلیــون دالری بــا عربســتان دارد که
شــامل  ۱۲۰هــزار بمــب هدایتشــونده،
حمایت از جنگندههای اف ۳۵-سعودی،
فــروش خمپاره ،موشــکهای ضــد تانک
و مسلســلهای کالیبــر  ۵۰میشــود .امــا
ســناتورها معتقدنــد ایــن قراردادهــا بــا
همکاری دیرینه میان کنگــره و قوه مجریه
تناقضدارد.

پایان نافرمانی مدنی در سودان
گروه جهــان /رهبــران مخالفان ســودان
موافقــت کردهانــد تــا به طــرح نافرمانی
مدنــی خــود پایــان دهنــد و بــر ســر میــز
مذاکــره بــا فرماندهان نظامــی حاکم در
این کشــور بازگردند .به گزارش الجزیره،
منبعــی اعــام کــرد کــه پــس از افزایش
خشــونتها و تعارض نیروهــای امنیتی
با معترضان ،رهبران اپوزیسیون سودان
کــه از مدتهــا پیــش خواســتار تشــکیل

دولــت مدنی هســتند ،تصمیــم گرفتند
بــا نیروهــای نظامی کــه قدرت را دســت
گرفتهانــد مذاکــره کننــد تا هرچــه زودتر
راهحل برون رفت از بحران پرتنش کنونی
نمایان شود .اتیوپی که اوایل هفته جاری
اعالم کرد برای برقراری صلح در سودان
پا پیش گذاشــته و با توافق طرفین نقش
میانجــی را ایفا خواهد کــرد ضمن تأیید
این خبر گفت« :مقامــات خارطوم برای

در  5ژوئن  2017جمعیت  2.3میلیون نفری کشــور قطر ناگهان خود را در بند
تحریم دید و عربستان سعودی ،امارات ،بحرین و مصر تمام ارتباطات حمل
و نقلی و تجاری خود را با این کشــور کوچک حوزه خلیج فارس متوقف و حتی
اتباع قطری را از کشورهایشــان اخــراج کردند .دانشآموزان ســعودی ،اماراتی
و مصری هم که در قطر درس میخواندند به کشــورهای خود بازگشــتند .حاال
دو ســال و چند روز گذشــته تقریباً هیچ پیشــرفتی که منجر به پایان این تحریم
شــود ،رخ نداده اســت اما آنچه مسلم است اینکه استراتژی تحریم عربستان و
دوستانش علیه قطر شکست خورده است.
این اســتراتژی در ســرنگون کردن امیر قطر شکست خورده ،در به تعطیلی
کشاندن پایگاه نظامی ترکیه در قطر ناکام مانده ،در اعمال فشار بر دوحه برای
تعطیل کردن شــبکه خبری ماهوارهای الجزیره بینتیجــه مانده و در یک کالم
در به انزوا کشاندن اقتصادی یا سیاسی قطر شکست خورده است .این تحریم
دو ساله نه تنها در رسیدن به حتی یکی از اهدافش هم موفق نبوده بلکه تا حد
چشــمگیری نتیجه عکس داشته اســت .این تحریم به یک قطر مستقل تر ،از
نظر جهانی مقبولتر و بازتر انجامیده است .در عوض ،معمار این تحریم یعنی
محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان سعودی بهخاطر مجموعهای از شکست
هایش ،بیکفایتیاش و سنگدلیاش نسبت به گذشته منزویتر شده است.
ایــاالت متحده هم با عربســتان و هم قطــر روابط نزدیک تاریخــی دارد و از
همیــن رو یک موقعیت منحصربه فرد برای میانجیگری بین دو کشــور و حل
بحران قطر دارد .راه حل بحران هم ساده است؛ واشنگتن از عربستان و امارات
رســماً درخواســت کند تحریمهــا را بردارند و بــه تمامیت ارضی قطــر احترام
بگذارنــد .امــا متأســفانه در حال حاضر بــه خاطر وجود دونالــد ترامپ ،رئیس
جمهوری که با یک توئیت مذاکرهکنندگان دولت خود را نادیده میگیرد و تحقیر
میکند ،کشور امریکا شرایط الزم برای میانجیگری در یک بحران را ندارد .دلیل
دیگر اینکه امریکا فعالً نمیتواند میانجیگر بحران قطر باشد این است که داماد
او و ولیعهد عربستان سعودی صمیمیت بیش از حدی با هم دارند.
همچنیــن ترامپ این واقعیت را باور ندارد که بعید اســت فشــار اقتصادی
بتواند یک کشــور را وادار به تســلیم شــدن بکند .قطر برای بیش از دو ســال در
تحریم بود اما کوچکترین نشــانهای از تســلیم شــدنش در مقابل خواستههای
عربستان ،امارات ،بحرین و مصر دیده نشده است .این نکتهای است که ایاالت
متحده هنگامی که میخواهد علیه کره شمالی و ایران فشار اقتصادی وارد کند
باید در ذهن داشته باشد.

پــاورقـی

Reuters

فروغ احمدی  /با فروکش کردن اعتراضات جلیقه زردها در
فرانسه امانوئل مکرون ،رئیس جمهوری فرانسه دیشب بنا
اروپـــــا
را بر آن گذاشته بود تا از طرحهای اقتصادی جدید خود که
قرار است در قالب اصالحات اقتصادی عرضه شود ،رونمایی کند.
بــ ه گــزارش خبرگزاری رویتــرز ،جزئیات ایــن اصالحات اقتصــادی فاش
نشده اما گفته میشود ،بخش زیادی از این تغییرات شامل ایجاد تغییراتی
در سیســتم بازنشســتگی و مزایــای بیــکاری میشــود .امانوئــل مکــرون 15
آوریل ( 25فروردین) قصد داشــت در ســخنانی تلویزیونی از این اصالحات
پردهبرداری کند اما درست در همان شب کلیسای تاریخی نوتردام در آتش
سوخت و سخنرانی تلویزیونی او نیز به تعویق افتاد .اما این بار این اصالحات
در ســخنرانی تلویزیونی او اعالم نشــد .طبق گزارشها دیشــب بنــا بود ادوار
فیلیپ ،نخســتوزیر فرانسه در جریان ســخنرانی در پارلمان اصالحات یاد
شده را ارائه کند.
این اصالحات اقتصادی از بخشهای کلیدی برنامه مدرنســازی اقتصاد
فرانسه محسوب میشود که امانوئل مکرون از ابتدای ریاست جمهوری خود
وعده آن را داده بود .اما ب ه دلیل تظاهرات هفتگی جلیقه زردها حدود شــش
مــاه بــه تعویق افتاد .معترضــان جلیقــه زرد از ابتدا علیه مالیات بر ســوخت
تظاهرات خود را آغاز کردند که بعد به چالشی بزرگتر برای ریاست جمهوری
مکرون تبدیل شد.
مکرون طی ســخنرانیای که هفته گذشته داشت عنوان کرد درست زمانی
تظاهــرات جلیقه زردها آغاز شــد که وی در حال عبور کــردن از فاز حیاتی دره
مرگ بود .وی گفت در آن زمان اصالحات اولیه آشــکار شــده بودند ،اما هنوز
نتایــج آنهــا پدیدار نشــده بــود .او گفته بود :زمانی که شــما اصالحاتــی را آغاز
میکنید تا زمانی که نتایج ملموس و قطعی برای مردم مشــخص شود ،باید
از دره مرگ عبور کنید .این بحران هنگامی شروع شد که ما دقیقاً در میانه این
دره مرگ قرار داشتیم .مکرون برای برگرداندن برنامهاش به روال قبلی ابراز
امیدواری کرد.
اگرچه میزان محبوبیت امانوئل مکرون همچنان پایین است ،اما تازهترین
نظرســنجی صورت گرفته توســط پایگاه الب برای روزنامه لزکو نشــان داد که
میزان محبوبیت مکرون پنج درصد افزایش یافته و به  ۳۲درصد رسیده است؛
درصدی که از تابستان سال گذشته مشاهده نشده بود.
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گروه جهان – عقبنشینی موقتی رئیس
دولتمحلیهنگکنگازالیحهجنجالی
اســترداد مجرمــان بــه چیــن و بهحالــت
تعلیــق درآمدن این الیحه در حالی پس
از تظاهرات یک میلیون نفری مردم این
دولتشهر رخ داد که خیابانهای پایتخت
هنگکنگ دیروز چهارشنبه نیز همچنان
مملو از «معترضان چتر به دســت» بود
و پلیس ضد شــورش برای متفرق کردن
معترضان به گاز آشکآور ،اسپری فلفل،
گلولههای پالســتیکی و فشار آب متوسل
شد.
بهگزارش خبرگزاری فرانسه ،مقامات
هنگکنــگ دیــروز چهارشــنبه از تعویــق
بررسی الیح ه جنجالی استرداد مجرمان
بــه چیــن خبــر دادنــد و رئیــس شــورای
قانونگــذاری (پارلمــان) هنگکنــگ در
بیانیهای اعالم کرد ،این نشســت که قرار
بود در آن نمایندگان در دومین شور؛ این
الیحه را بررســی کنند «در نوبت بعدی»
برگزار خواهد شــد .این در حالی است که
کری لم ،رئیس دولت محلی هنگکنگ
پیــش از ایــن وعــده داده بــود ،الیحــه
استرداد متهمان به چین بموقع تصویب
و اجرایی خواهد شد.
به تعویــق افتادن بررســی این الیحه
جنجالی که در واقع عقبنشینی کوچک
دولت محلــی در مقابل خواســت مردم
هنگکنگ اســت ،نتوانســت معترضان
را آرام کنــد و بــه خانههایشــان بفرســتد

و دیــروز چهارشــنبه نیــز در هنگکنــگ
خیابانهای پایتخت نــه تنها معترضان
بــا چتــر و ماســک حضــور داشــتند بلکه
تظاهرات به خشــونت هم کشــیده شــد.
بنابــر گــزارش الجزیــره ،حوالــی ســاعت
 3:30بعدازظهــر بــه وقت محلی بود که
تظاهراتصلحآمیزهنگکنگیهامقابل
ساختمان پارلمان این دولتشهر با پرتاب
سنگ از سوی برخی معترضان و واکنش
نشــان دادن پلیــس ضدشــورش بــا گاز
اشــکآور و فشــار آب به خشونت کشیده
شــد .صدهــا مأمــور پلیس ضد شــورش
هنگکنــگ روز چهارشــنبه بــرای مقابله
با معترضــان در خیابانهای این منطقه
خودمختار حاضر شده بودند.
بنابر گزارش سیدنی مورنینگ هرالد،
اگرچه عقبنشــینی دولت محلی از یک
الیحــه در نگاه نخســت دســتاورد بزرگی
است اما نباید فراموش کرد که نمیتوان
از آن بهعنــوان پیــروزی یــاد کــرد زیــرا
همانطور که مقامات هنگکنگ گفتند،
بحــث و تبــادل نظــر و رأیگیــری دربــاره
این الیحه بــرای مدت کوتاهی به تعویق
افتاده و از دســتور کار خارج نشــده است.
همچنین رئیس دولت محلی هنگکنگ
به «گوش به فرمان پکــن بودن» و عمل
بــه دســتورات شــی جینپینــگ ،رئیــس
جمهــوری چیــن مشــهور اســت .او پیش
از ایــن هــم بارهــا در مقابــل نگرانیهای
دموکراتیــک هنگکنگیهــا منفعالنــه

نشــده اســت امــا شــهروندان آن برخــی
آزادیهــا از جملــه آزادی بیــان و آزادی
مذهبی و حقوق شهروندی قانونی دارند.
علیرغــم تمــام ایــن تحلیلهــا کــه
تأکیــد میکنــد ،مــردم هنگکنگ تحت
حاکمیــت چیــن و بــا دولــت محلــی و
پارلمــان حامی پکــن روزهای ســختی را
پیــش رو دارنــد ،تظاهــرات میلیونــی روز
یکشــنبه هنگکنگیها را میتــوان نقطه
عطفی در تاریخ این دولتشــهر دانســت.
حتی اگــر شــمار شــرکتکنندگان در این
تظاهــرات بنــا بــر ادعــای منابــع دولــت
محلی به یک میلیون نفر نرسیده باشد و
نصف این رقم باشد ،این بدین معناست
کــه در هنگکنگ از هر  15نفر یک نفر در
تظاهرات شــرکت کرده است و این اتفاق
در هرکجــای دنیــا رخ دهــد ،نگرانکننده
اســت .بــه همین علت اســت کــه دولت
محلی بهطــور موقــت الیحه اســترداد را
بــه تعویــق میانــدازد و دولــت پکن هم
میکوشد ،سکوت کند و در انتظار فرصت
مناسب برای اجرای برنامههایش باشد.
نکتــه دیگــر اینکــه تظاهــرات میلیونــی
روز یکشــنبه هنگکنگیهــا در ســطح
بینالمللــی هم تأثیرگذار بود و در برخی
کشورها از جمله انگلیس تظاهرات علیه
الیحه استرداد برگزار شد .سوئیس هم در
واکنش به همین مســأله از اســترداد یک
مجــرم هنگکنگــی بــه کشــورش امتناع
کرد.

ســاخت دیــوار مــرزیاش راه بــه جایــی
نمیبــرد ،بــه ارائــه طرحهــای تشــویقی
بــه مکزیک بــرای مهــار مــوج مهاجرت
روی آورد .ایــن دو کشــور هفتــه گذشــته
بــه توافقــی رســیدند کــه براســاس آن
مکزیکوسیتی باید گامهایی برای محدود
کردن ســیل مهاجــران به ســمت امریکا
بــردارد و در عوض ترامپ اعمال تعرفه
علیه این کشور را لغو میکند؛ پیش از آن
به اعمــال تعرفه  5درصــدی روی تمام
کاالهای مکزیکی تهدید کرده بود.
واکنشهــا بــه ایــن تهدیــد در داخــل
امریــکا بــه اندازهای شــدید بــود که حتی
مهمتریــن رقیــب انتخاباتــی ترامــپ
هــم در تــاش اســت آن را بهعنــوان
یکــی از بزرگتریــن نقطــه ضعفهــای
رئیسجمهــوری امریــکا توصیــف کنــد.
جو بایدن ،معاون اول دولت باراک اوباما

که اصلیتریــن نامزد حزب دموکرات در
انتخابــات ریاســتجمهوری پیــش روی
اســت ،قصد دارد از سخنرانی آیووا برای
انتقــاد از تهدیــد تعرفــهای ترامپ علیه
مکزیک و چین و ناکامی در رســیدگی به
تغییرات آب و هوایی استفاده کند.
درحالــی کــه ترامــپ سرســختانه
مصر اســت راههــای ورود مهاجــران به
کشــورش را از هــر طریقــی کــه میتواند
مســدود کند تا شــاید یکــی از وعدههای
انتخاباتــیاش را به ثمر برســاند ،روز به
روز بــر بحرانهــای کاخ ســفید افــزوده
میشــود .بــه گــزارش پایــگاه خبــری
هیل ،در تازهترین مــورد ،دونالد ترامپ
جونیور ،پســر ارشــد او چهارشــنبه مورد
ســؤال کمیته اطالعاتی سنا قرار گرفت.
پیــش از برگزاری این جلســه ،رســانهها
گمانهزنــی کردنــد کــه بــه احتمــال زیاد
سناتورها در این جلسه غیرعلنی درباره
ارتباط ترامپ جونیــور با برج ترامپ در
روسیه و نشست ژوئن سال  2016در برج
ترامــپ پرســشهایی از او خواهند کرد.
در این جلســه ترامپ جونیــور به همراه
مشــاوران کمپین انتخابات شامل جارد
کوشــنر ،داماد رئیسجمهوری امریکا و
پل مانافــورت ،مدیر کمپیــن انتخاباتی
بــا یک وکیــل روس که گمــان میکردند
اطالعاتــی علیه هیالری کلینتــون دارد،
دیدار کردند.

حمله موشکی انصاراهلل به فرودگاه أبها عربستان

صبح دیروز چهارشنبه گروه انصاراهلل
یمن با موشــک بالســتیک به فرودگاه
أبهــا در جنوب عربســتان حملــ ه کرد.
یگان موشــکی همچنین ســه موشک
به تجمعات ائتالف سعودی در جبهه
عســیر شــلیک کرد .بــه گزارش ایســنا
بــه نقل از شــبکه تلویزیونی المســیره
وابسته به جنبش انصاراهلل یمن ،یگان
موشــکی انصاراهلل فــرودگاه أبهــا را با
موشک کروز هدف قرار داده و موشک
با دقــت به هدف اصابــت کرد .یحیی
سریع سخنگوی ارتش یمن نیز با بیان
این مطلب که موشک به برج مراقبت
فــرودگاه اصابــت و فعالیــت آن را
متوقف کرد ،گفت ،این حمله در پاسخ
بــه جنایتهــای دشــمن و محاصــره

نشان دادن عزمشان برای دفاع از صلح
و امنیت ،دو رهبــر ائتالف آزادی و تغییر
یعنــی محمــد عصمــت و عادلالمفتی
را روز چهارشــنبه آزاد میکننــد ».منبــع
مذکــور گفــت ،گروههــای آزادی و تغییــر
بــا نامــزدی عبــداهلل حمــدوک بهعنوان
نخســتوزیری موافقــت کــرده و نامش
را هنــگام ســفر بــه خارطــوم طــی هفته
آتــی به ریاســت کابینــه ارائــه میدهد تا

ظالمانــه علیه ملت یمن اســت .یک
منبــع در یگان موشــکی ارتش یمن از
توقــف پروازهــا در فرودگاه أبهــا در پی
ایــن حملــه موشــکی خبــر داد .ترکی
المالکــی ،ســخنگوی ائتــاف متجاوز
عربی نیز ضمن اذعان به وقوع حمله
موشــکی انصــاراهلل به فــرودگاه أبها از
زخمی شدن  ۲۶نفر در این حمله خبر
داد و گفــت ،ائتالف تدابیر جدی برای
مقابلــه با این حمالت میاندیشــد .او
افــزود ،بخشهــای نظامــی و امنیتی
روی اینکه نوع موشــک شــلیک شــده
چه بوده ،کار میکنند .المالکی مدعی
شــده اســت موشــکی کــه انصــاراهلل
شلیک کرده در ســالن انتظار فرودگاه
فرود آمده است.

برای تشــکیل دولــت در شــورای نظامی
همــکاری کند .طــی روزهای اخیــر دامنه
تنشهــا و خشــونتها بــه انــدازهای در
این کشــور افزایش یافته بود که ســازمان
ملــل هــم نســبت بــه آن واکنش نشــان
داد .شــورای امنیــت در بیانیــهای توقــف
فــوری اقدامات خشــونتآمیز علیه غیر
نظامیان در ســودان را خواستار شده و بر
اهمیت رعایت حقوق بشر تأکید کرد.
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ما میدانستیم که والدیمیر پوتین به نحو بیسابقهای در انتخابات امریکا دخالت
کرده است؛ دستکم برای اینکه به پیروزی ترامپ کمک کند .اظهاراتی همچون
آنچه که به اوریلی گفته شد ،نشان میدهد که چرا پوتین میخواهد ترامپ رئیس
جمهوری باشــد .اوریلی با همان ســبک حّرافانه خود رئیس جمهــوری را درباره
نزدیکی و قرابت ظاهریاش با پوتین به چالش کشید و باز هم ترامپ نشان داد
که تمایلی ندارد از دولت روسیه انتقاد کند .رئیس جمهوری اکنون با گذشت سه
روز ،در حالی که بهنظر میرسید انتقادها او را خسته کرده یا برای او دغدغه شده
است ،هنوز هم خشمگین بود یا اینکه تالش میکرد خود را توجیه کند.
ترامپ بدون اینکه از فرد خاصی ســؤال کند ،پرسید« :حاال چکار باید بکنم؟»
«یعنی شــما میگویید که به رهبر کشــوری مهم که سعی میکنم با او کنار بیایم،
احترام نگذارم؟» اولش نه من و نه پریباس چیزی نگفتیم .حتی اگر میخواستیم
هم نمیتوانســتیم چــرا که رئیس جمهــوری طبق عادت ،مجال نمیداد کســی
حرف بزند .او گفت که اوریلی سؤال سختی پرسید.
ترامــپ در حالی که به ما نگاه میکرد ،افزود« :بنابراین من هم پاســخ خوبی
دادم ».اما هدفش این بود که تأکید کند راه منطقی دیگری وجود نداشــته اســت.
«واقعــاً جــواب خوبی بود .مــن واقعاً جواب خوبــی دادم ».همان طــور که حرف
میزد ،میدیدم که تالش میکند خودش را با این حکایت قانع کند و آشکارا فکر
میکرد ما را هم قانع کرده است .البته من فکر نمیکردم که اوریلی سؤال سختی
پرسیده بود یا پاسخ ترامپ خوب بود ،اما او دنبال بازخورد این مصاحبه نبود .در
حقیقت تا این لحظه به اندازه کافی با ترامپ مماشات داشتم که بتوانم متوجه
بشــوم چــکار میکند .تأکیدهــای او درباره اینکــه «همه فکر میکننــد» و آنچه که
«واقعاًروشن است» درست مثل ضیافت شام ما ،بدون هیچ چالشی بر سر ما فرو
میریخت ،زیرا حرفهای او تمامی نداشت .در نتیجه ،ترامپ همه افراد حاضر را
به چرخه خاموش رضایت و تأیید میکشید و میدیدم با او که هر دقیقه به اندازه
یک مایل حرف میزد و به کسی مجال نمیداد وسط حرفش بپرد ،چقدر آسان
هــر فرد حاضر در اتاق ،میتوانــد درباره مجموعهای از حقایــق مورد نظرش ،به
همدست توطئه تبدیل شود .اما همان طور که مارتین لوتر گفته است :شما نه تنها
مسئول آنچه که میگویید هستید ،بلکه درباره آنچه که نمیگویید هم مسئولیت
داریــد .همانطور که آنجا نشســته بــودم ،رئیس جمهوری را نظــاره میکردم که
با کلماتش پیلهای از واقعیتهای جایگزین را میســاخت کــه دور و بر همه ما را
میپوشاند .باید موافقت میکردم که او بزرگترین مراسم تحلیف را در طول تاریخ
داشته است ،همان طور که در جلسات قبلی هم تأکید کرده بود ،زیرا من آن را به
چالش نکشــیده بودم .به همین ترتیب باید موافقــت میکردم که مصاحبه او با
اوریلی فوقالعاده بوده اســت و جوابهایش نیز همه درخشان بودهاند ،چون که
آنجا نشسته بودم و مخالفتی نمیکردم .اما لعنت بر من اگر اجازه میدادم این
ُحّقه دوباره بر من کارساز شود .این بار او زمینهای را برای پاسخ من ایجاد کرد .در
حالی که به من نگاه میکرد ،گفت« :فکر میکنی پاسخ خوبی بود ،درسته؟» و بعد
میخواست ادامه بدهد.
از جــا پریــدم و کاری را کردم کــه هرگز ممکن نبــود در دوران جوانی و بویژه در
مقابلرئیسجمهوریامریکاانجامدهم.عملیراانجامدادمکهدربرخوردهایی
که از برخی افراد با ترامپ شاهد بودم ،نظیر آن را ندیده بودم .یادم نیست وسط
جمله بود یا قبل از شروع دور بعدی اظهاراتی که قرار بود ما تأییدشان کنیم ،اما
مکثــی کرده بود تا بار دیگر بهصورت متکلموحــده به حرفهایش ادامه دهد که
کالم او را قطــع کــردم .در حالی که نفســی تازه میکرد و بیصــدا نگاهم میکرد،
گفتم« :بخش اول پاسخ شما خوب بود آقای رئیس جمهوری ،اما بخش دوم نه.
ما آدمکشهایی از نوع پوتین نیستیم».
با گفتن این حرف ،ترامپ کالً صحبت کردن را متوقف کرد .در آن اتاق بسیار
روشــن با پردههای طالیی درخشانش ،به نظر میرسید سایهای از روی صورتش
عبور کرد .من میتوانستم تغییر حالت چشمهایش را ببینم .یک جور سختی یا
تاریکــی .در یک چشــم برهم زدن ،چشــمهایش را تنگ کــرد و آروارههایش را به
هم فشــرد .او شــبیه کســی به نظر میرســید که تا به حال به چالش کشیده نشده
بود یا اطرافیانش ،اشتباهش را اصالح نکرد ه بودند .قرار بود کسی باشد که کامالً
بر اعصاب خود مســلط اســت .با یک اظهارنظر کوچک ،فقط سیلی از انتقادها و
واقعیتها را بهخاطر مقایسه اخالقی بیشرمانهاش ،بین باندهای تبهکار وابسته
به پوتین و مردان و زنان دولت ما ،بر ســرش ریخته بودم .خشــم و عصبانیت به
همان سرعتی که در چهرهاش نمودار شد ،از صورتش رخت بربست ،انگار که من
چیزی نگفته بودم و گویا هرگز متولد نشده بودم .جلسه به اتمام رسید.

