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تعابیر و تصاویری بحث برانگیز از اجالس ورشو

نتانیاهو و ادعای دوستی با اعراب
تحلیل

اولیور هولمز
تحلیلگر گاردین

درگیری اخیر هند-پاکستان تا کجا پیش میرود
نــــگاه

اظهارات جنجالی نخستوزیر و وزیر خارجه
رژیم صهیونیستی خشم اروپاییها را برانگیخت

میهمانان بددهن
جوزف فدرمن

مترجم :وصال روحانی

یکـــی از رویدادهـــای مهم طـــی اجالس
اخیر در قدس شریف که قرار بود پایهگذار
دوستی و مودت بین رژیم صهیونیستی و
چند دولت ذینفوذ اروپای شـــرقی باشد،
اظهارات جنجالی و بحثبرانگیز بنیامین
نتانیاهو ،نخســـتوزیر و یسرائیل کاتس،
وزیرخارجـــه موقـــت رژیم صهیونیســـتی
بود .پـــس از آنکه نتانیاهـــو ،در اظهاراتی
جنجالی گفت که در جریان هولوکاســـت
«لهســـتانیها بـــا آلمانیهـــا همـــکاری
کردنـــد» ،کاتـــس نیـــز در حمایـــت از
نخستوزیر ،مدعی شد در جنگ جهانی
دوم و در رونـــدی که پس از ورود نیروهای
آلمـــان نازی به خـــاک لهســـتان موجب
مـــرگ هـــزاران نفـــر در خاک این کشـــور
و شـــروعکننده جنـــگ جهانی دوم شـــد،
برخی مقامهای ارشـــد لهســـتانی نهتنها
مقابل نازیها نایســـتادند بلکه با آنها به
همکاری پرداخته و اقدامات و احساسات
ضدیهـــودی را گســـترش بخشـــیدند .این
حرفها نـــه فقـــط محیط اجـــاس را به
هـــم ریخـــت و روابط لـــرزان اســـرائیل و
لهســـتان را سســـتتر کـــرد بلکـــه ســـبب
شد لهســـتانیها رســـماً از این گردهمایی
کنار بکشـــند و از همســـویی بـــا مقامهای
یاوهگوی رژیم اشغالگر قدس پرهیز کنند.
ایـــن ضربه مهلک تـــازهای به ایـــن رژیم
و کاتـــس و بنیامین نتانیاهو بـــود که امید
داشـــتند اجالس بیت المقـــدس محلی
برای نزدیکتر کـــردن افکار و برنامههای
کشورهای مرکز و شرق اروپا با المان های
آنـــان و همســـویی این قـــاره بـــا ایدههای
اسرائیلی باشـــد .اجالس مذکور در قدس
شریف با مشـــارکت لهستان ،مجارستان،
اســـلواکی و چک و مجموعهای که «گروه
ویشـــهگراد» نامیده شـــده اولین مرتبهای
را به تصویر کشـــید که گردهمایی آنها در

نقطهای خارج از اروپا شکل گرفت.
ëëسرشار از سوءنیت
ادعای همکاری بعضی سران لهستان
در ســـالهای برپایی جنـــگ جهانی دوم
( 1939تا  )1945با مقامهای ارشـــد نازی
همیشه لهســـتانیها را خشـــمگین کرده
و آنهـــا گفتهاند که هرگز بـــا هیتلر و ارتش
جنایتکار وی همســـو نشـــده بودنـــد .این
بار ادعاهای تکـــراری کاتس در این زمینه
خشـــم بیشـــتری را از جانب لهســـتانیها
موجب شد زیرا در اجالسی رسمی شکل
گرفت که چندین دولـــت اروپایی به طور
رســـمی و آشکار در آن حضور یافته بودند
و بـــه تبـــع آن توســـط رســـانهها انعکاس
وســـیعی یافت .در همین راستا ماتیوش
موراویسکی ،نخســـتوزیر لهستان گفت
حرفهـــای یســـرائیل کاتـــس کـــه بارهـــا
تأییدیـــه نتانیاهو هم ضمیمه آن شـــده،
کامالً غیرقابل قبول و سرشار از نژادپرستی
و ســـوءنیت بوده است .کاتس که به تازگی
به کفالت وزارت خارجه اسرائیل منصوب
شده ،در حمایت از آنچه که نتانیاهو بیان
داشـــته بود ،نه تنهـــا در جریـــان اجالس
ادعاهـــای خـــود را به طور شـــفاف مطرح
کرد بلکـــه در دو مصاحبه تلویزیونی آنها
را از نـــو بر زبـــان آورد و زخمهـــای روحی
لهستانیها را تشدید و تازه کرد .در نهایت
وزارت خارجه اســـرائیل اعتـــراف کرد که
انصراف لهســـتان از اجالس و ترک محل
توسط هیأت اعزامی این کشور به معنای
لغـــو کل گردهمایی بوده زیرا شـــرط الزم
برای ادامه بقای اجـــاس حضور تمامی
کشـــورهای دعوت شـــده به همایش بوده
است.
ëëدر تضاد با تاریخ
نتانیاهـــو در مالقاتـــی کـــه همزمان با
به هـــم ریختن اجالس مذکـــور با رهبران
یهودیان امریکایی داشت ،اصالً اشارهای
بـــه وقایـــع آنجـــا نکـــرد و کوشـــید فضا را
عـــادی و بدون تنش نشـــان بدهد .وزارت
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صحنهها و تصاویر رؤیت شـــده در ارتباط با بنیامین نتانیاهو نخســـتوزیر رژیم صهیونیستی طی
اجالس اخیر ورشـــو طبعاً بســـیاری از اهالی عرب خاورمیانه را ناامید و خشمگین کرده است .وی
در این تصاویر در حالی دیده میشـــود که لبخند زنان با برخی سران عرب دست میدهد و با آنها
شـــوخی میکند و این در حالی است که رژیم اشغالگر قدس به طور رسمی فقط با دو کشور عرب
مصر و اردن رابطه سیاســـی دارد .این البته جای تعجب ندارد زیرا دست درازی صهیونیستها به
خاک فلسطین و تملک غیرقانونی این منطقه توسط آنها طبعاً با واکنش کشورهای عرب و قطع
روابط آنها با این رژیم ضد مردمی و آدمکش منجر شـــده اســـت .آنهایی که اجالس اخیر در شهر
ورشـــو لهســـتان را مدیریت کردند و نام آن را کنفرانس صلح خاورمیانه گذاشته بودند ،جنبهها و
دیدگاههایی متفاوت با واقعیت فوق را در ارتباط با این گردهمایی تحویل مردم و رسانهها دادند.
ابتدا تصاویر و فیلمهایی رسید که نشان میداد نتانیاهو با بعضی سران عرب منطقه در مجلس
صرف شام مشغول صحبت و تعامل است و سپس اخباری مخابره شد که در آن ادعا میشد وی و
این سران به تفاهمهایی تازه نایل شدهاند .مایک پنس معاون رئیس جمهوری امریکا با اظهاراتش
کوشید این موضوع را باور پذیرتر کند و آن زمانی بود که وی ادعا کرد« :ما در نقطه شروع عصری تازه
ایســـتادهایم .عصری که در آن سران اسرائیل با حاکمان بحرین ،عربستان و امارات پشت یک میز
نشسته و در حال صرف نان دوستی و همکاری هستند!»
ëëاستمرارروندنزدیکسازی
در گزارش بعدی نتانیاهو و یوسف بن عالوی بن عبداهلل وزیر خارجه عمان در شرایطی به تصویر
کشیده شدند که این مقام عربی در حال فشردن دست مقام اسرائیلی است و این ادامهای به روند
نزدیک شدن رژیم غاصب صهیونیستی به عمان توصیف شد .روندی که شاید شروع آن با دیدار
مهرماه نتانیاهو با سران این کشور پادشاهی نشین ترسیم و تحقق یافته باشد .کار تا آنجا پیش رفت
که نتانیاهو در اظهارات سخیف و مسخرهاش مدعی فتح باب تازهای بین اسرائیل و یمن و گشوده
شـــدن درهای دوستی بین آنها شد .جهان سیاست از این نکته غافل نمانده است که نخستوزیر
بدنام رژیم صهیونیســـتی در ماههای اخیر کوشیده است ادعاهای مرتبط با افزایش دوستیاش با
کشورهای عرب خاورمیانه را وسیله و پایهای برای تجدید پیروزیاش در دور تازه انتخابات اسرائیل
در فروردین ماه 1398قرار بدهد .نتانیاهو در ورشو خطاب به خبرنگاران گفت« :من و سران بسیاری
از کشـــورهای مهم عربی کنار یکدیگر ایســـتادیم و با امید و صراحت و وحدتی بیشـــتر از همیشه با
یکدیگر سخن گفتیم و این مسألهای عادی و معمولی نیست».
ëëپایانتحریمی70ساله
کشـــورهای عربی تا به حال از نشـــان دادن وحدتی از آن دســـت که مورد اشـــاره نتانیاهو قرار گرفته،
رویگردان بوده و حتی اگر شـــدت خصومت آنها با رژیم صهیونیســـتی کمتر از گذشـــته شده باشد،
باز همان حد و اندازهای نیســـت که نتانیاهو آن را ادعا کرده است .عربستان اخیراً فضای پرواز خود
را به یک هواپیمای مسافرتی اسرائیل گشود و به فترت و تحریمی  70ساله در این زمینه که مانع از
سفر هواپیماهای اسرائیلی در منطقه شده بود ،پایان بخشید .امریکا نیز در دو سال اخیر فشار روی
دولتهای عرب را افزایش داده تا آنها به نقشه صلحی که جارد کوشنر مشاور دونالد ترامپ و داماد
او طراحی کرده ،روی خوش نشان بدهند و با حرکات کاخ سفید در این زمینه هماهنگ شوند .امریکا
مدعی شده است اگر عربهای منطقه به این پیشنهاد صلح پاسخ مثبت بدهند ،به فلسطینیها
امتیازات و امکانات اجتماعی و معیشتی بیشتری را ارزانی خواهد داشت .این در حالی است که یک
هیأتعالیرتبهفلسطینیدعوتشدهبهاجالسورشواصالًبهآنجانرفتوتصریحکردچیزیبهنام
پیمانصلحکهدرآنحقوقحقهوقدیمیمردمفلسطینلحاظوتأمیننشود،ازمنظرفلسطینیها
پشیزیهمارزشنخواهدداشت.
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روابط لهستان و اسرائیل در چند دهه گذشته بر سر مسأله هولوکاست ،همیشه
توأم با تنش بوده و کار به جایی رسیده که چندی پیش دولت لهستان قانونی را
وضع کرد که براساس آن ادعای مشارکت بخشی از ملت لهستان در هولوکاست
یک جرم محسوب می شود و قابل پیگیری قضایی است

امور داخلـــی رژیم صهیونیســـتی مدعی
شـــد بهرغم لغو اجالس نتانیاهو با سران
هیأتهای اعزامی سه کشور دیگر اروپایی
حاضر در اجالس مالقاتهای انفرادی و
رودررویی داشته و برخی اهداف اجالس
از این طریق برآورده شده است.
ادعاهـــای کاتـــس و همتاهـــای او در
تضـــاد کامل بـــا برخـــی نـــکات تاریخی
مطرح شـــده در ارتباط بـــا جنگ جهانی
دوم اســـت .در حالـــی کـــه لهســـتانیها
همواره گفتهاند که شـــمار زیادی از آنان
توسط نازیها کشـــتار شدهاند ،گروههای
دیگری که محققان هولوکاســـت نامیده
شدهاند ،میگویند که بعضی روستاییان
لهســـتانی در زمـــان جنـــگ جهانی دوم
یهودیـــان گریـــزان از دســـت نازیهـــا را
کشته و یا محل اختفای آنان را به اطالع
نازیهـــا رســـاندهاند .تضادهایـــی از این
دست سبب شـــده روابط لهســـتانیها و
اسرائیل در درازای تاریخ معاصر همیشه
توأم با تنش و مورد قهر قرار گرفتن یکی

توســـط طرف مقابل باشـــد .کار به جایی
رســـیده که دولت لهســـتان در پاســـخ به
اظهـــارات اســـرائیلیها قانونـــی را وضع
کرده که براســـاس آن ادعای مشـــارکت
بخشـــی از ملت لهســـتان در هولوکاست
یک جرم محســـوب شده و قابل پیگیری
قضایی است.
ëëمردان منفعل
در تلآویـــو انتقاداتـــی از دولـــت
صهیونیستی بابت عدم نفی این قانون و
قبول آن صورت پذیرفته و ادعا شـــده که
نتانیاهو باید مقابل ادعای فوق که تاریخ
را تحریـــف میکند ،میایســـتاد .منتقدان
دولت صهیونیســـتی میگویند نتانیاهو و
همکارانش حالت انفعالی گستردهای در
قبال اظهارنظرهایی از این دســـت داشته
و هیچـــگاه آنچـــه را کـــه اســـرائیل دیدگاه
مخدوش اروپای شـــرقی نسبت به جنگ
جهانـــی دوم نامیـــده تصحیـــح نکرده و
واقعیت ادعایی رژیم صهیونیســـتی را به
سایر کشـــورها و بویژه اروپاییها تحمیل و

دیکته نکردهاند .نتانیاهو که به اجالس به
اصطالح «صلح در خاورمیانه» در ورشـــو
نیـــز رفته بود ،آنجا گفته بـــود نباید فردی
مخالـــف فرضیـــه «مشـــارکت همـــگان»
در روند قتلهای گســـترده لهســـتانیها و
برخی کشـــورهای دیگر اروپایی در جریان
جنـــگ جهانـــی دوم به حســـاب آید .وی
افـــزوده بود مـــن حقایق تاریخـــی را نیک
میدانـــم و نه قصـــد وارونه جلـــوه دادن
آن را دارم و نـــه خیـــال پاک کردن تمامی
اتفاقات آن را.
ëëخوارتر از همیشه
با این حال به اعتراف اودد اران ،ســـفیر
ســـابق اســـرائیل در اتحادیـــه اروپا اجالس
بدفرجـــام اخیـــر صهیونیســـتها در بیت
المقدس بیـــش از آنکه دســـتاوردی برای
آنها داشته باشد ،یک رسوایی تازه سیاسی-
اجتماعی و تاریخـــی برای آنها بوده و رژیم
صهیونیســـتی را نزد اهالی اروپای شـــرقی
بیش از پیش خوار و زبون ساخته است.
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مخدرها از کجا وارد امریکا میشوند
فیلیپ بامپ

مترجم :عاطفه رضواننیا

رئیس جمهـــوری امریـــکا ،دونالد ترامپ،
در ســـخنرانی روز جمعه هفته پیش خود
گفت که ساخت دیوار در مرز مکزیک یک
فوریت ملی اســـت .او در این سخنرانی به
مجموعهای از موضوعات دیگر هم اشاره
کـــرد که همگـــی به نحـــوی بـــه مهاجرت
ارتباط پیدا میکردند.
یکی از موضوعات محـــوری در بیانات
او لزوم ســـاخت دیوار بود که بارها از زمان
تعطیل شـــدن دولت در ماه دســـامبر آن
را تکرار کرده اســـت .در این ســـخنرانی نیز
اســـتداللهای ترامپ برای متقاعد کردن
مخاطبان خود از همان الگوی همیشـــگی
پیروی میکرد :او نخست درباره چیزهایی
که به وضوح بد هستند ،صحبت میکند -
مانند اوردوز موادمخدر ،قاچاق انسان  -و
سپس این ادعا را مطرح میکند که ساخت
دیـــوار در مـــرز مکزیک بـــرای جلوگیری از
روی دادن این چیزهای بد ضروری است.
ترامپ در سخنرانی خود گفت« :حجم
زیادی از مـــواد مخدر ،محمولههای بزرگ
مواد مخدر ،از طریق مبادی ورودی قانونی
به کشور وارد نمیشوند .آنها نمیتوانند از
این طریق وارد شـــوند .شما نمیتوانید در
حالی کـــه بار مواد مخدر دارید وارد کشـــور
شـــوید چون ما آدمهایی داریم که مراقب
این موضوع اند .افراد ما شـــامل مأموران
گشـــت مرزی و پلیس در این زمینه بسیار
کارکشته عمل میکنند».
«شـــما نمیتوانیـــد انســـان-زنان و
دختران -را قاچاق کنید ،شـــما نمیتوانید
آنهـــا را از طریق مبادی قانونی وارد کشـــور
کنیـــد ،نمیتوانیـــد آنهـــا را در حالـــی کـــه
در صندلیهـــای عقـــب خـــودرو یا پشـــت
کامیونهـــا و ونها بســـته اید ،وارد کشـــور
شوید .مأموران مرزی درهای خودرو را باز
میکنند .آنها داخل خودرو را نگاه میکنند.
آیا آنها زنانی که لبها و دستهایشـــان با
چسب بسته شده را نمیبینند؟ این موارد
از مناطقی وارد کشـــور میشـــوند که هیچ
دیواری وجود ندارد».

اگـــر رک باشـــم ،بایـــد بگویم کـــه این
استداللها مزخرف است.
نخست آنکه ،ما میدانیم مواد مخدر از
مبادی ورودی قانونی وارد کشور میشوند،
دقیقاً به این دلیل کـــه دولت خود ترامپ
بارها این را گفته است .مدیر سابق کارکنان
او ،جان اف .کلی ،در سال  2017و زمانی که
وزیر امنیت بود ،بـــا ارائه مدارکی به کنگره
گفتـــه بود بیشـــترین میزان مـــواد مخدر از
طریق مبادی ورودی و خروجی وارد کشور
میشوند .پاول ای .بیسون ،از اداره گمرک
و محافظت مرزی امریکا نیز همان ســـال
با ارائه شـــواهدی گفت که مبـــادی ورودی
و خروجـــی «اصلیتریـــن راههـــای ورود
غیرقانونی مواد مخدر» به کشـــور هستند.
اداره کنتـــرل مـــواد مخـــدر نیـــز با انتشـــار
گزارشی نشان داد میزان محموله هروئین
که توســـط مأموران مرزی ضبط شـــده بود
«درصد بسیار کمی» از مواد ضبط شده را
تشکیل میداد.
گویـــی کامالً برنامهریزی شـــده اســـت.
موانعـــی که هماکنون در مـــرز وجود دارند
قاچاقچیان را به مبادی ورودی کشور سوق
میدهند تا مواد را از آن طریق وارد کشـــور
کنند.
جیل کرلیکوســـک ،که در زمان ریاست
جمهـــوری بـــاراک اوبامـــا رئیـــس اداره
کمـــرگ و محافظت مـــرزی امریـــکا بود،
میگوید« :فرقی نمیکند چه تعداد سگ
و تکنولـــوژی و نیـــروی اطالعاتـــی داشـــته
باشید ،ظرفیت مبادی ورودی برای قاچاق
مواد بســـیار باالتـــر از این حرفهاســـت».
اما او همچنیـــن میافزایـــد« :مأموران در
دستگیری قاچاقچیانی که از مبادی ورودی
وارد کشور میشوند بسیار توانمندتر عمل
میکنند».
کافـــی اســـت یـــک نـــگاه اجمالـــی به
اخبار منتشـــر شـــده توســـط اداره گمرک و
حفاظت مرزی امریـــکا بیندازید ،آن وقت
میبینید که تا چه حد مضحک اســـت اگر
کســـی ادعا کند که قاچاقچیان نمیتوانند
محمولههـــای ســـنگین مـــواد مخـــدر را از
طریق مبادی ورودی وارد کشور کنند.
مدارکـــی که بیســـون در ایـــن زمینه به

منبعAFP :

تنشهایمیانهندوپاکستانیکباردیگرباالگرفتهاست.هند،پاکستانرابهخاطرحملهتروریستی
 14فوریهکهمنجربهکشتهشدندههانفرازنیروهایامنیتیپارلمانشد،متهمکردهاست.اینحمله
انتحاریبدترینرخدادخشونتآمیزاززمانرویکارآمدننارندرامودیدرسال 2014بود.اینحمله
درستپیشازانتخابات بشـــدترقابتی نمایندگانپارلمانکهدرماهمه برگزار خواهدشد،رخداده
استدوکشورازدارندگانسالحهایهستهایدرجهانهستندواینتنشهانیزیکیازتازهترینموارد
درگیری بین آنهاست .در حالی که پاکستان از پذیرش مسئولیت این حمله سر باز زده است ،مودی
قول داده به این حمالت «پاســـخی قاطعانه» دهد .او به ارتش خود «آزادی تام االختیار» بخشیده تا
پاسخاینحملهرابدهند.
ëëچرا هند و پاکستان نسبت به هم بیاعتمادند؟
هند و پاکستان در نتیجه دو پاره شدن هن ِد بریتانیا در سال  1947موجودیت یافتند .تنشهای قبل
و بعد از مرزبندیهای جدید 14 ،میلیون نفر را از خانه هایشان آواره کرد و به درگیریهای خشونت
باری انجامید که حاصل آن کشـــته شدن یک میلیون هندو ،مســـلمان و سیک بود .این دو کشور از
زمان استقالل در  3جنگ بزرگ با هم رودررو شدهاند .مؤسسان پاکستان بر این باور بودند که هند،
دو تکه شدن شبه قاره را امری موقتی میبیند و امیدوار است به محض آنکه بتواند ،این قلمرو را به
خاک خود الحاق کند .هند ،پاکستان را حامی تروریستهایی میداند که مدام در خاک این کشور،
بخصوصدرکشمیر،حمالتتروریستیانجاممیدهند.
ëëچرا کشمیر برای دو کشور مهم است؟
دو جنگ از سه جنگی که دو کشور تاکنون از سر گذراندهاند بر سر کشمیر بوده است .این منطقه که در
هیمالیا واقع است توسط هر دو کشور هند و پاکستان اداره میشود ،اما هر کدام از دو کشور خواستار
به دست آوردن مالکیت تمام عیار این سرزمین هستند .در زمان تقسیم بندی ،هند و پاکستان به
ایالتهای راج نشین اختیار دادند تا به کشورهای تابعه خود بپیوندند .کشمیر که در آن زمان توسط
حاکمان هندو اداره میشـــد ،اما اکثریت جمعیت آن مسلمان بودند ،نتوانست تصمیم بگیرد به
کدام کشـــور بپیوندد .نیروهای شبه نظامی پاکستان به کشمیر حمله کردند ،هند مداخله کرد و دو
کشور با هم جنگیدند ،بدون آن که هیچ یک برنده کشمیر شود .حدوداً 70سال از این واقعه میگذرد
و دو کشور در منطقهای به نام «خط کنترل» که یک مرز دفاکتو محسوب میشود و یکی از مناطق
بشدت نظامی در جهان است ،به حالت آماده باش درآمدهاند.
ëëآخرین حمله کی رخ داده است؟
در حمله اخیر حداقل  37نیروی پلیس ذخیره کشـــته و چند نفر دیگر زخمی شدند .گروه موسوم
به جیش محمد که یک گروه تروریســـتی در پاکستان است ،مسئولیت این حمله را پذیرفته است.
آخرین باری که یک حمله انتحاری با چنین ابعادی رخ داد ،سال  2016بود که طی آن یک اردوگاه
نظامی هندی در شـــهر کشـــمیری «یوری» مورد حمله ناگهانی قرار گرفت .هند در پاســـخ به این
حمله به کشمیر تحت کنترل پاکستان حمله کرد ،زیرا این منطقه را مسبب خیزش تروریستها
میدانست .در نتیجه این درگیریها ،سرمایهگذاران در هر دو سمت کشمیر امالک خود را فروختند.
جیش محمد یک گروه تروریستی است که میخواهد کشمیر را به خاک پاکستان ملحق کند.
ëëآیا هند ،خطر یک جنگ تمام عیار دیگر را به جان خواهد خرید؟
نه واقعاً .اگرچه فشارهای داخلی زیادی برای پاسخگویی نظامی به این حمله وجود دارد ،اما هند
میداند که هر دو کشور سالحهای هستهای دارند و همین مسأله این کشور را محدود میکند .بعد
از حمله  2016در شهر یوری ،دولت مودی مراقب بود که حمالت در سطح محدود باقی بمانند و
موقعیت ،تنش آلودتر نشود .خودداری پاکستان نیز بسیار کمک کرد ،تا جایی که به سختی میتوان
گفت که درگیری مرزی رخ داده است .اما این بار اوضاع فرق کرده است .نتیجه نظرسنجیها نشان
میدهد حزب مودی در انتخابات عقب است و ممکن است فشارهای بیشتری به او برای انجام یک
عملیات تالفی جویانه وارد شود.
 ëëتا کجا پیش میرود؟
حتی با اینکه پاکستان دخالت خود در حمله اخیر را رد کرده است ،اما به لحاظ دیپلماتیک تحت
فشـــار شدیدی است .کاخ سفید از پاکستان خواسته تا «به سرعت حمایت از گروههای تروریستی و
فراهم آوردن محیطی امن برای رشد آنها در خاک خود» را پایان دهد .تحلیلگران تردید دارند که
هند حمله نظامی را شروع کند .مودی احتماالً یک اقدام تالفی جویانه محدود انجام میدهد که
به نظر ساشا ریز-کوسیتسکی ،یک تحلیلگر ارشد مسائل جنوب آسیا« ،چهره مودی را بهعنوان یک
نخستوزیر قدرتمند خدشه دار خواهدکرد».
منبعBloomberg:

داستانسراییهای ترامپ برای ساخت دیوار مرزی

جان اف .کلی ،مدیر سابق کارکنان کاخ سفید ترامپ ،در سال  2017و زمانی که
وزیر امنیت بود ،با ارائه مدارکی به کنگره گفته بود بیشترین میزان مواد مخدر از
طریق مبادی ورودی و خروجی وارد کشور میشوند
کنگره ارائه کرد شـــامل عکسهایی بودند
که نشان میدادند عملیات قاچاق چگونه
انجام میشـــود ،به طور مثال اینکه چطور
مـــواد مخـــدر در هندوانـــه یـــا در خودروها
جاســـازی میشـــوند .حتـــی در فرودگاهها
هم که به نظر میرسد قاچاق مواد مخدر
از خطر باالیی برخوردار اســـت ،مواردی از
این دست دیده شده است .اوایل این ماه،
اداره گمرک و محافظت از مرزهای امریکا
اعالم کرد که بزرگترین محموله فنتالین
در تاریخ این کشور را ضبط کرده است .این
محموله در یک ایســـت بازرســـی نزدیک
نوگالـــس در آریزونا ،ضبط شـــد .فردی با
ملیت مکزیکی این مـــواد را در یک تریلی
جاسازی کرده بود.
در حالی کـــه تالشهای بســـیار زیادی
برای قاچاق بســـتههای بزرگ ماریجوانا و
وارد کردن آنها به امریکا از طریق ریو گرنده
در تگـــزاس صورت میگیـــرد ،بزرگترین
محمولـــه ماریجوانـــا در ماههـــای اخیر از
داخل یک کامیون در یکی از مبادی ورودی
کشور ضبط شده است .این محموله 2149
پونـــدی ( 975کیلویـــی) در یـــک کامیـــون

پنهان شده بود و روی پل بینالمللی روما
در تگزاس شناسایی شد .در ماه دسامبر نیز
یک محموله ماریجوانا به وزن 4000پوند از
یک کامیون در برانسویل ضبط شد.
خودروهـــا جاهای زیـــادی برای مخفی
کردن مـــواد مخدر دارند و همین وســـایل
هســـتند کـــه مهاجـــران غیرقانونـــی را از
ایســـتهای بازرســـی رد و به داخل کشـــور
وارد میکنند.
داســـتان ترامـــپ دربـــاره زنانـــی که با
دهانهای بســـته در عقب خودروها بسته
و به داخل خاک امریکا قاچاق میشـــوند
هیـــچ مبنایـــی در واقعیت نـــدارد .بعد از
ادعاهـــای ترامپ ،یکی از رؤســـای گشـــت
طی یک ایمیل سرگشـــاده به افراد مرتبط
پرســـیده بود آیا کســـی هســـت کـــه بتواند
ادعاهـــای ترامپ را مبنی بـــر وجود چنین
چیزهایی تأیید کند؟
اغلـــب افـــرادی کـــه از مرز بـــه صورت
قاچـــاق عبـــور میکننـــد و وارد امریـــکا
میشـــوند ،به قصـــد مهاجرت ایـــن کار را
میکننـــد ،آنها بـــه رغم میل خـــود چنین
مســـیری را طـــی نمیکننـــد (در حقیقت

مواردی از این دســـت که فرد به رغم میل
باطنی به امریکا قاچاق شـــود ،بســـیار کم
است).
مضحکتـــر از آن ایـــن اســـت که فکر
کنـــم فـــردی کـــه میخواهـــد افـــراد را به
داخل خاک امریـــکا قاچاق کنـــد ،آنها را
روی صندلیهـــای عقـــب خـــودرو ببندد.
البته مخفی شـــدن مهاجـــران غیرقانونی
در کامیونهـــا و خودروهایی که به صورت
قانونـــی وارد امریـــکا میشـــوند ،بســـیار
معمـــول اســـت .مأمـــوران گشـــت مرزی
بســـیاری از ایـــن افـــراد را در ایســـتهای
بازرسی دستگیر میکنند.
هـــر کســـی کـــه طـــی ایـــن ســـالها
لفاظیهـــای ترامـــپ و اســـتداللهای او
را شـــنیده باشـــد ،دیگر از دانســـتن اینکه
ایـــن حرف هـــم صحت نـــدارد متعجب
نمیشـــود .اما هیچ کـــدام از ادعاهایی که
او تا کنون کرده اســـت ،به اندازه این ادعا
که هیچ کس از مبادی ورودی مواد مخدر
و مهاجر غیرقانونی وارد کشـــور نمیکند،
مضحک نبوده است.
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