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ژاپن پذیرای  340هزار کارگر خارجی
آسیـــا

کبری نظری
خبرنگار

رشــد منفی جمعیــت اتفاقی که ایــن روزها بیش از هــر زمان دیگــری ژاپن را
تهدیــد میکند ،به یکی از چالشهــای دولت عمیقاً محافظه کار توکیو تبدیل
شــده اســت .دولتی که مواضعش در قبــال مهاجران مانند تمــام دولتهای
محافظه کار ســختگیرانه اســت اما در عین حال نیاز مبرم به نیروی کار جدید
و جــوان دارد .به گزارش ســایت شــبکه خبری ســیانان ،با پیرتــر و کوچکتر
شــدن جمعیت ژاپن افکار عمومی این کشور خواستار تغییر در سیاستهای
مهاجرتی دولت است و علی رغم بیگانه هراسیهایی که در جامعه ژاپن رخنه
کرده ،نظرســنجی  2018پیو نشــان میدهد  59درصد ژاپنیهای معتقدند که
مهاجران باید به این کشور بیایند تا ژاپن قدرتمندتر شوند .در روزهای اخیر نیز
نمایندگان پارلمان ژاپن یک تغییر سیاســتیای را که شــینزو آبه ،نخستوزیر
ژاپن در زمینه مهاجران پیشــنهاد کرده بود ،تأیید کردند .این تغییر سیاســتی
شــامل صدور دســته بندیهای جدید صدور ویزا میشود که به موجب آن به
حدود  340هزار کارگر خارجی اجازه داده میشود به ژاپن بیایند و در مشاغلی
کــه نیاز به مهارت باال دارند یا مشــاغلی که دســتمزد پایین دارنــد ،به مدت 5
ســال مشغول به کار شــوند .اگرچه این یک تغییر بسیار مهم در سیاستهای
مهاجرتی دولت محافظه کار ژاپن اســت اما به عقیده بســیاری از تحلیلگران
این سیاست کافی نخواهد بود زیرا مهاجرانی که با هدف اشتغال در دنیا وجود
دارنــد بــه ژاپن به عنــوان اولین گزینه نــگاه نمیکنند و عالقهای بــه این امتیاز
مهاجرتی ندارند .بویژه اینکه دیگر کشــورها نظیر آلمان هم مانند ژاپن رشــد
منفی جمعیت دارد و از مهاجران اســتقبال میکند .همچنین تا ســال 2030
امریکا ،انگلیس ،ســنگاپور و فرانســه نیز مانند آلمان و ژاپن گرفتار رشد منفی
جمعیت میشوند و بعید نیست درهای خود را به روی مهاجران باز کنند.
هیساکوزو کاتو ،استاد اقتصاد دانشگاه میجی توکیو میگوید :اگر آبه میخواهد
مانع سقوط جمعیت کشورش به زیر  100میلیون نفر تا سال  2060شود باید به
مهاجران انگیزههای خوبی بدهد که به جای اروپا و امریکا ،این کشور آسیایی را
بــرای مهاجرت انتخاب کنند .ژاپن که در دهه  1990با کمبود نیروی کار مواجه
بود ،سیاســتهای مهاجرتی خود را تغییــر داد و با صدور ویزاهای بلند مدت
قابــل تمدیــد به مهاجرانــی که پــس از جنگ جهانــی دوم از امریــکای التین
میآمدند ،برای مهاجران انگیزه ایجاد کرد .اما پس از بحران اقتصادی 2008
همین مهاجران را وادار به بازگشت به برزیل و کشورهای امریکای التین کرد.
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درست یک سال پیش ،امانوئل مکرون
قبــل از ورود بــه کاخ الیــزه گفــت «مــن
بــرای حکومت کــردن در روزهــای آرام
ساخته نشدهام ،من برای طوفان آفریده
شدهام»؛ با گذشت یک ســال از آن روز،
اکنــون زمان ســنجش اعتبــار ایــن ادعا
فــرا رســیده اســت .هشــت هــزار نیروی
پلیــس ،صدها نفــر معترض دســتگیر
شده ،تودههای آتش ،بوی گاز اشکآور،
صــدای خشــمگینی کــه یکپارچــه در
خیابانهــای پاریــس فریــاد «مکــرون،
اســتعفا» ســر مــیداد و موج خروشــان
جلیقههــای زرد عناصــری بودند که روز
گذشته خیابان همیشه پرنور شانزهلیزه
را در هالــهای از دود و غبــار و تاریکی فرو
بردند.
به گزارش گاردین ،برنامهریزی برای
برگزاری تظاهراتی سراسری در فرانسه،
با فراخوانهایی در شبکههای اجتماعی
آغاز شــد .با برآمدن خورشــید در سپهر
فرانســه ،هــزاران معتــرض جلیقههای
زرد خــود را به تن کردند تــا با حضور در
اطراف طــاق نصرت پاریــس ،اعتراض
خــود را بــه سیاســتهای اقتصــادی
امانوئل مکــرون ،رئیسجمهــوری این
کشور که از روز چهارشنبه و پس از بازدید
از خیابان شانزه لیزه و تخریب بخشی از
طاق پیــروزی ،در مجامع عمومی دیده
نشــده ،نشان بدهند .هشت هزار نیروی
پلیس در اطراف کاخ ریاســتجمهوری
الیــزه مســتقر شــده بودنــد تــا مانــع به

آشــوب کشــاندن خیابانهــای منتهــی
بــه کاخ شــوند و در همین راســتا تالش
کردنــد با تفتیــش و بازرســی بدنی موج
عظیم معترضان را کنترل کنند .دولت
از روز گذشــته هشــدار داده بود با حضور
حداکثــری نیروهــای پلیــس ،با کســانی
که ســعی بر ،بر هــم زدن نظم عمومی
دارند و درصدد ایجاد اغتشــاش هستند
برخوردی جدی خواهد کرد .دستگیری
بیــش از  500نفر ،تا لحظــه نگارش این
گزارش ،در راستای همین هشدار بود که
حــدود  211نفر از آنها به بازداشــتگاه نیز
منتقل شــدند.یک روز پیش از برگزاری
این تظاهرات ،کریســتف کاســتانر ،وزیر
کشور فرانســه در کنفرانسی مطبوعاتی
دربــاره آن گفت«:من فکر میکنم تنها
چنــد هزار نفر در این تظاهرات شــرکت
کننــد .عدهای هم خواســتار خشــونت و
خرابــی هســتند که مــا با تدابیــر امنیتی
گســترده ســعی بر نــاکام گذاشــتن آنها
داریــم .معترضــان باعث شــکلگیری
هیوالیی شــدهاند کــه مهــار کردنش کار
بســیار ســختی اســت .امروز تعــداد این
افــراد در کل فرانســه حــدود  10هزار نفر
اســت .ایــن  10هــزار نفــر ،همــه مــردم
فرانســه نیســتند ،بلکــه گــروه کوچکــی
هســتند ،اقلیت کوچکی که در بین آنها
افراد مســالمتجو و قابل احترامی هم
وجود دارد که من با آنها دیدار کردهام».
او روز جمعــه در توئیتــر خــود ویدئویی
منتشــر کــرد کــه در آن نشــان مــیداد،
پلیــس ،معترضــان را بازدیــد بدنــی
میکنــد تا به زعــم او «هر وســیلهای که
میتواند سالح تلقی شود و خطرآفرین

باشــد» از آن مهلکــه دور شــود .بــا ایــن
حــال براســاس گزارشهــا ،طــی ایــن
تظاهرات چند نیروی پلیس و معترض
زخمی شدند .خشــونت میان نیروهای
پلیــس و معترضان به انــدازهای بود که
در خیابان شــانزهلیزه که فروشــگاههای
مجلل متعددی وجــود دارند ،به ایجاد
حائلهای آهنی و چوبی ســعی داشتند
از ویترینهــای خــود مراقبــت کننــد.
آن الرن بنــز ،خبرنــگاری فرانســوی در
صفحه توئیترش با انتشار ویدئویی خبر
داد« :ســاعاتی پس از آغــاز اعتراضات،
نیروهــای پلیــس بــا ماشــینهای
آبپــاش راه بــه دل جمعیــت بــاز کرد
تــا بــا پاشــیدن آب بــه روی معترضــان
آنها را متفــرق کند .اما جلیقــه زردها با
گرفتن دســتهای یکدیگر ،سرود ملی
کشورشان را خواندند و به راه خود ادامه
دادند».بــا ادامــه اعتراضها در سراســر
فرانسه ،در شهر کاله در شمال این کشور
نیز معترضان اتوبان «ای  »16را مسدود
کردند تا با ایجاد اخالل در سیستم حمل
و نقل سراسری کشــور ،مکرون را راضی
به استعفا کنند .پیش از این نیز بارها آنها
اقدام مشابهی کرده بودند.
الرن نونــز یکــی از مقامهــای وزارت

کشــور فرانســه اعــام کــرد ،جمعیــت
معترضــان به  40هزار نفر هم نرســیده
بود اما تصاویر و ویدئوهای منتشــر شده
از مــوج جلیقــ ه زردها نشــان از این دارد
که جمعیت میتواند به مراتب باالتر از
این باشــد .به گزارش یورونیوز ،در بولوار
گراند پاریس ،درگیری نسبتاً تندی میان
معترضان و پلیس در گرفته بود و پلیس
بــا پرتــاب گاز اشــکآور ســعی میکــرد
جمعیت را متفرق کند اما جلیقه زردها
برای نشان دادن خشمشان سطلهای
زبالــه را برگرداندنــد و حتــی برخــی
معترضــان بــه ســوی نیروهــای پلیس
سنگ پرتاب کردند .در مقابل ،نیروهای
پلیــس تــردد خودروهــا در بخشهایی
از پاریــس را محدود کردند و شــماری از
ایســتگاههای مترو را بــرای جلوگیری از
رسیدن معترضان به محل تظاهرات در
پاریسبستند.
ëëپیوستناحزابوطیفهایمختلفبه
خیزشمردمی
در میانه اعتراضات مردم فرانسه به
سیاســتهای اقتصادی مکــرون ،بویژه
افزایــش قیمــت ســوخت ،بســتر برای
حضور گروههای راســتگرای افراطی نیز
فراهمشد.لوکاسمایکلیونسخبرنگار

قیامتیلرسونعلیهترامپ

ترامپ در پاسخ به رکس تیلرسون که او را بینظم خواند ،وزیر خارجه سابق خود را کودن نامید
ندا آکیش
خبرنگار

مــی گوینــد چاقــو دســتهاش را نمیبرد
امــا ایــن مســأله دربــاره دونالــد ترامپ،
رئیــس جمهــوری کــه از تمــام قاعدهها
مستثنی است ،صدق نمیکند زیرا رکس
تیلرســون ،نخســتین وزیــر خارجــهاش
کــه تا ماه مــارس (حدود  9مــاه قبل) در
حلقه نزدیکان او بود ،در یک ســخنرانی
اذعان کــرد که آقای رئیــس جمهوری تا
چه انــدازه قانون گریــز و غیرقابل کنترل
اســت .نیکــی هیلــی ،نماینــده ترامــپ
در ســازمان ملــل متحــد نیــز کــه تا ســه
هفتــه دیگر بــا ایــن کرســی خداحافظی
میکنــد ،در یــک مصاحبــه بــر غیرقابل
پیشبینی و غیرقابل کنترل بودن ترامپ
صحــه گذاشــت .ایــن در حالی اســت که
اعترافهــای مایکل کوهن ،وکیل ســابق
ترامــپ نیز پرونــده روس گیت را بســیار
داغ کــرده و برای نخســتین بار بازرســان
این پرونده اعالم کردند ،کوهن به دستور
شخص ترامپ قانون را نقض و دو جرم
مرتبط با انتخابات را مرتکب شده است.
به گزارش سایت روزنامه نیویورک
تایمــز ،رکــس تیلرســون ،وزیــر امــور
خارجه ســابق امریکا طی سخنرانی در
یک مؤسسه خیریه حمایت از بیماران
ســرطانی برای نخســتین بار آشــکارا از
اختــاف نظرهــای جدی که بــا ترامپ
داشــت پــرده برداشــت و گفــت :فکــر
میکنــم بخشــی از ایــن مســأله به این
دلیل اســت که ما در شــیوه کار آشــکارا
تفاوتهای شدیدی داریم و تابع نظام
ارزشی مشترک نیستیم.
او افــزود :بایــد بــه او میگفتــم
خــب آقــای رئیــس جمهــور ،میدانم

میخواهی چکار کنــی اما نمیتوانی از
این راه انجامش بدهی .این راه ناقض
یــک پیمــان و قانــون اســت .او واقعــاً
ناامیــد شــد و فکــر میکنــم اینکــه من
هــر روز بــه او میگفتــم نمیتوانی این
کار را انجــام دهی و بیــا درباره کاری که
میتوانیــم انجام دهیم ،صحبت کنیم
باعــث شــد کــه او از مــن خســته شــود.
وزیر خارجه ســابق امریکا تصریح کرد:
بــرای مــن که از شــرکت اکســونموبیل
میآمــدم ،کار بــرای مــردی کــه کامــاً
بینظم اســت ،دوســت ندارد مطالعه
کند ،گزارشها را نمیخواند و دوســت
ندارد وارد جزئیات بســیاری از مســائل
شود ،چالشبرانگیز بود.
چند ســاعت پس از رســانهای شدن
این ســخنان ،حمــات توئیتری ترامپ
به تیلرســون آغــاز شــد و او در یک پیام
توهینآمیز نوشت« :او کامالً احمق بود
و نمیتوانســتم زود از شــرش خــاص
شــوم .او بســیار تنبــل بود .حاال شــرایط
کامــاً فــرق کــرده و روحیه عالــیای در
وزارت خارجــه بــه وجود آمده اســت».
ایــن در حالــی اســت کــه هنگامــی کــه
ترامــپ ،تیلرســون را بهعنــوان وزیــر
خارجه معرفی کرد ،گفت ،سرســختی،
تجربــه زیــاد و درک عمیــق او از
ژئوپولیتیک او را به گزینهای عالی برای
این سمت تبدیل میکند.
تیلرســون زمانــی کــه وزیــر خارجــه
امریکا شد ،نخستین وزیر خارجه تاریخ
امریــکا بود که بدون هیــچ تجربه قبلی
در دولــت ،سیاســت یا ارتــش کارش را
آغــاز کــرد و اتفاقاً بــا رئیــس جمهوری
کار کــرد که او هم هیــچ تجربه قبلی در
دولت ،سیاســت و ارتش نداشــت .او با
رفتــار محجوبــی کــه از خود نشــان داد

خبرگزاری فرانسه در توئیتر خود عکسی
را منتشــر کرد که نشــان میداد برخی با
در دســت داشــتن پالکاردی که روی آن
نوشــته شــده بــود «فرگزیــت» فرصت
را مهیــا دیدهاند تا خواستهشــان بر ســر
جدایــی فرانســه از اروپــا را بــه نمایــش
بگذارنــد .ماریــون فابیــن تحلیلگــر
مســائل اروپــا نیز در حســاب فیســبوک
خود نوشــت« :هشدار! هشــدار! معلوم
اســت کــه ســرمایهداری نئولیبرالیســم
جز تشــدید فشــارها علیه فقیــران هیچ
را ه حلــی بــرای کنتــرل تغییــرات آب و
هوایی در نظر ندارد؛ اما زمانی که خشم
فقرا به خشــونت ارتجاعی تبدیلشود،
فرصت برای عرضاندام راســتگراهای
افراطی مهیا میشــود و مــا باید مراقب
این باشیم».شایان ذکر است که مکرون
اعالم کرده بود قیمتهای سوخت را به
دلیل کاهش مصرف و به دلیل حفاظت
از محیــط زیســت افزایــش میدهــد.از
ســوی دیگر ،گروههای فمینیستی ،ضد
فاشیســتی ،ضــد ســرمایهداری و ضــد
نژادپرسی نیز از این اعتراضات حمایت
کردهاند.
ëëحرکتسریعموججلیقهزردها
در حالــی کــه مــوج معترضــان

جلیقهپــوش از پاریــس هم فراتــر رفته
و به شــمال و جنوب فرانســه نیز رسیده
اســت ،بلژیک کشــور همســایه فرانســه
نیــز بــا حضــور جلیقــه زردهــا مواجــه
شــده اســت .خبرگزاری آسوشیتدپرس
گــزارش داده بود معترضان فرانســوی
از مرزهــا عبور کردند و خود را به بلژیک
و هلند رســاندند .طبق اعالم این رسانه
صدها نفر از افســران پلیس روز گذشته
در بروکســل در حالــت آمادهبــاش قرار
داشــتند؛ بــا ایــن حــال میــان نیروهــای
امنیتی و معترضــان درگیریهایی روی
داد .پلیــس هلند نیز اعــام کرد صدها
معترض در مقابل ســاختمان پارلمان
گــرد هــم آمدنــد امــا اعتــراض خــود را
مسالمتآمیز و بدون خشونت پیگیری
کردند.
خبــر دیگــر اینکــه «دونالــد ترامپ»
با ســوار شــدن بر مــوج جنبــش جلیقه
زردهــا در فرانســه در توئیتــر نوشــت:
«توافــق پاریــس آنقدرهــا هــم بــرای
پاریس خوب کار نکرده است .در سراسر
ش اســت .آنها
ض و شــور 
فرانســه اعترا 
(معترضان فرانســوی) شعار میدهند
«ما ترامپ را میخواهیم» «،من عاشق
فرانسههستم».

راه دشوار میراثدار آنگال مرکل
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فرانس پرس :دیدهبان حقوق بشــر از عربســتان خواسته
است اجازه بازدید از زندانهای این کشور را فراهم کند.
دوخطخبر
رویتــرز :جــوزف دانفــورد ،رئیس ســتاد مشــترک ارتش
امریکا مدعی شــد ،نیروهای این کشــور باید در افغانستان باقی بمانند زیرا در
غیر این صورت حمله یازده سپتامبر دیگری علیه مردم امریکا انجام میشود.
روســیا الیوم :ناو هواپیمابر هســتهای «یو اس اس جان ســی استنیس» وارد
آبهای خاورمیانه شد تا در دریای عرب و خلیج فارس مستقر شود.
قــدس العربی :وزارت دادگســتری امریکا اعالم کرد ،عربســتان بــرای اینکه
سیاستهای امریکا و افکار عمومی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد ظرف دو
سال اخیر بیش از  ۲۶میلیون دالر هزینه کرده است.
آسوشــیتدپرس :دادگاه عالی ارمنســتان دستور بازداشــت رابرت کوچاریان،
رئیس جمهوری پیشین این کشور را به اتهام سرکوبهای مرگبار در اعتراضات
 2008صادر کرد.
هیل:سازمان سیا الیزابت کیمبر را برای ریاست یکی از بخشهای مهم این سازمان
که موظف به جذب جاسوسان خارجی و جمعآوری اطالعات است ،انتخاب کرد.
هاآرتص :همســر نخســتوزیر اســرائیل تحت مالحظاتی از سوی پلیس به
مدت سه ساعت و در خصوص اتهام فریب نهاد نظارت مالی مورد بازجویی
قرار گرفت.

شقایق امیری

AFP

ëëبخش 20
ترامــپ فــردی پرتحــرک بود ولی دوســت نداشــت تصمیمــی بگیــرد ،حداقل نه
تصمیماتــی کــه به نظــر میرســید او را مجبور میکند مشــکلی را تجزیــه و تحلیل
کند .و هیچ تصمیمی – واقعاً از نخســتین لحظه ریاست جمهوریاش – به اندازه
تصمیمگیــری در مــورد افغانســتان او را چون ســایه دنبال نمیکــرد .این موضوع
معمایی بود که تبدیل به یک نبرد شــد؛ و نه تنها مقاومت خود او دربرابر استدالل
تحلیلــی را درگیــر میکرد بلکــه جناح بندیِ طرف راســت و چپ مغز کاخ ســفید
خودش را  -شکاف بین افرادی که معتقد بودند باید وضعیت کنونی تغییر یابد و
آنهایی که خواستار حفظ وضعیت فعلی بودند  -شامل میشد.
در ایــن مــورد ،بنن طرفدار برهــم زدن وضعیت موجود بود ،و بــه ندای صلح کاخ
سفید که نامحتمل هم بود – یا در هر صورت نوعی صلح – تبدیل شد .از نظر بنن،
فقط او و گروه پشتیبان نه چندان باثبات دونالد ترامپ مانع اعزام پنجاه هزار سرباز
امریکایی به میدان خالی از امید افغانستان بودند .اچ-آر مک مستر نماینده گروه
طرفــدار وضع فعلی – و در شــکل ایده آل ،افزایش نیرویــی در رأس این وضعیت
فعلی – بود و بعد از جاروانکا ،به هدف اصلی بنن برای سوءاســتفاده تبدیل شــده
بود .در این جبهه بنن براحتی با پرزیدنت که احساس حقارتش نسبت به این ژنرال
ِ پاور-پوینتی را چندان پنهان نمیکرد ،متحد شد .بنن و رئیس جمهور از اینکه باهم
دهن مک مستر را سرویس کنند لذت میبردند .مک مستر نوچه دیوید پترائوس،
فرمانده سابق ارتش امریکا در خاورمیانه و افغانستان بود که در دوره اوباما رئیس
ســازمان ســیا بود و بعداً به دلیل یک رســوایی عشــقی و ســوء مدیریــت اطالعات
محرمانه استعفا کرد .پترائوس و حاال هم مک مستر نماینده رویکرد معمولی در
افغانستان و خاورمیانه بودند .مک مستر ،این ژنرالِ سرسخت ،همواره نسخههای
جدیدی از افزایش نیرو به رئیس جمهور پیشنهاد میداد اما هر بار ترامپ با اشاره
دســت او را از دفتــر رئیــس جمهوری به بیــرون هدایت میکــرد و از روی نومیدی و
ناباوری چشمانش را دایره وار به اطراف میگرداند.

editorial@iran-newspaper.com

توانســت توجه برخی مقامات خارجی
و قانونگــذاران جمهوریخــواه را به خود
جلب کند و آنها از او بهعنوان فردی که
میتواند اشتیاق به قانون گریزی رئیس
جمهوری دمدمی مــزاج را کنترل کند،
یــاد میکردنــد .ســخنان تنــدی که بین
تیلرســون و ترامــپ رد و بــدل شــد این
واقعیــت را دربــاره ترامــپ آشــکار کرد
کــه او اغلب افرادی را برای پســتهای
ارشــد دولت خود بــه کار میگمــارد که
آنها را نمیشناســد و حتی در گذشته با
آنهــا مالقــات هم نکرده و بعــد از آنکه
بــا آنهــا اختــاف عقیــده پیــدا میکند،
کنارشــان میگذارد .آنهایی که بیســر و
صدا از حلقه نزدیــکان و دولت ترامپ
جدا میشــوند اغلب منزوی میشــوند
و آنهایــی که پس از کنارهگیری از دولت
دیدگاههــا و مشــاهدات خــود را دربــاره
رفتارهای رئیس جمهوری به طور علنی
بــه زبان میآورند بــا حمالت بیامان و
بیرحمانه او مواجه میشوند.
در نتیجــه ،برخــی از بدتریــن
تصاویــری کــه در دو ســال گذشــته از
رئیس جمهوری امریکا ترســیم شده از
ســوی افرادی اســت که زمانی در حلقه

نزدیــکان او بودهاند .از جمله نخســین
وزیــر خارجــه اش ،وکیل شــخصیاش
و نماینــدهاش در ســازمان ملــل .نیکی
هیلی نیــز که تنهــا چند هفته بــه پایان
حضــورش در دولــت ترامــپ بهعنوان
نماینــده امریکا در ســازمان ملل مانده
در مصاحبــه با مجلــه آتالنتیک درباره
غیرقابــل پیشبینــی بــودن رئیــس
جمهــوری امریــکا گفــت :ترامــپ از
تئــوری مــرد دیوانــه کــه یــادآور شــیوه
سیاســتمداری ریچارد نیکسون و هنری
کیســینجر بــود اســتفاده میکند .ســند
دیگــر قانــون گریــزی رئیــس جمهوری
امریــکا و فــاش شــدن ایــن مســأله از
سوی یکی از افرادی که زمانی در حلقه
نزدیــکان ترامــپ قــرار داشــت ،مجرم
شــناخته شــدن مایــکل کوهــن ،وکیــل
ســابق ترامــپ اســت .دادســتانهای
فــدرال نیویــورک بــا اعالم رســمی این
مســأله کــه کوهــن بــه دســتور شــخص
رئیس جمهوری در سال  2016مرتکب
قانــون گریــزی و دو جــرم مرتبــط بــا
انتخابات شــده ،خواستار شدند ،کوهن
مدت زمان حبس «قابل توجهی» (۵۱
ماه تا  ۶۳ماه) دریافت کند.

آنگــرت کرمپ -کارن باوئر ســابقهای  18ســاله از حضور
در موقعیتها و مسئولیتهای متعدد در حزب اتحادیه
یادداشت دموکرات مســیحی آلمــان دارد .او پیــش از این به مدت
 6ســال وزیر داخلی ایالت زارلند بوده اســت و اوایل سال
جــاری میــادی ،با حمایــت  99درصدی دبیــرکل حزب
شــد .او که در رشــتههای علوم سیاســی و حقوق تحصیل
کیتکنلی کرده است در سال  1998به مدت  6ماه نماینده مجلس
گاردین فــدرال آلمــان بــود ،اما ســپس با حمایــت پتر مولــر ،که
مترجم :در آن زمــان نخســت وزیر ایالــت زارلند بــود و هم اکنون
پونه مجلسی
قاضــی دادگاه قانــون اساســی آلمــان اســت ،بــه عرصه
سیاســت در ایالت زارلند بازگشــت .این حقوقدان  56ســاله به شــهر کوچک
پوتلینگن در غرب آلمان ،جایی که در آن متولد شــد و کودکیاش را گذراند،
وفادار مانده اســت و حتی همچنان در این شــهر زندگی میکند .کسانی که او
را میشناســند ،اعتقاد دارند وابســتگی او به ریشــه و اصلش باعث شده این
چنین در میان حزب محبوب باشد و به جلب احساس اطمینان شهره شود.
او ماننــد مــردم عادی آلمــان زندگی میکند مردم شــهر به دیــدن او عادت
کردهانــد؛ یــک بــار او را پشــت موتور همســرش میبینند و بــار دیگر در صف
خریــد .کارن باوئــر اعتقــاد دارد کــه جایــگاه دموکرات مســیحیها بــه عنوان
آخریــن حــزب مردمــی ،باید میان جامعه باشــد و از مخالفان حزب راســت
افراطی است.
دبیــرکل تــازه حــزب اتحادیــه دموکــرات مســیحی از زمانــی کــه بــه ســمت
دبیرکلــی حزب رســید ،همواره بر ســر دو مســأله با چالش روبــهرو بود؛ یکی
بــه دلیــل تمایلــش برای حمایــت از آنــگال مــرکل و دیگری به علت ارســال
ســیگنالهایی از ارادهاش برای تغییر مســیر حزب .در حالی که او از سیاست
درهــای باز مــرکل در زمینه پناهجویــان حمایت میکنــد ،پذیرفته که در این
میــان اشــتباههایی هــم اتفاق افتاده اســت .بنابراین او از این سیاســت که به
پناهجویانی که سابقه مجرمانه دارند ،اجازه ورود به آلمان را نداشته باشند،
حمایــت کرد .او بیشــتر از مرکل سرســپرده حزب اســت و کمتــر از او رویهای
واکنشی دارد و بیشتر از او میخواهد اوضاع کنونی را به چالش بکشد.
کارن باوئر ،که سرسختانه به مذهب کاتولیک معتقد است ،به نفع ممنوعیت
معرفی خدمات پزشکانی که عمل سقط جنین را انجام میدهند ،سخنرانی
کــرده اســت و بــا کمپیــن «ازدواج برای همــه» که توســط جنز اســپن یکی از
منتقدان او که با همجنس خود ازدواج کرده ،مخالف است.
باوئر دومین زن سیاســتمدار از احزاب متحد دموکرات مســیحی و سوســیال
مســیحی آلمان اســت که به باالترین مقام سیاسی در آلمان رسیده است .با
وجود این دســتاورد بزرگ ،او به روشنی میداند آینده حزبش با سختیهای
متعــددی روبــهرو اســت و بایــد تجربــه و زندگــیاش را وقــف گذرانــدن آن
از گردنههــای پــر پیــچ و خــم کنــد؛ گردنههایــی کــه شــاید مهمتریــن عامل
کنارهگیری مرکل از سمتش بودند.

