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دمکراتها و جمهوریخواهان کنگره به توافق اولیه برای پرهیز از تعطیلی دولت دست یافتند

توافق بیدیوار درکنگره

طرح حاصل از این توافق باید تا پایان این هفته در کنگره به رأی گذاشته شود

همدلی| گروه سیاسی -روحاله نخعی :در حالی که این هفته
آخرین فرصت کنگره و کاخ سفید برای پیشگیری از تعطیلی دولت
است ،به نظر میرسد اعضای دو حزب در کنگره توانستهاند به توافقی
دســت پیدا کنند؛ اما رئیسجمهور هنوز موضع مستقیمی در قبال
اعالم این توافق نگرفته است.
مذاکرهکنندگان دو حزب اصلی ساختار سیاسی آمریکا در کنگره
اعــام کردند که دمکراتها و جمهوریخواهــان روی طرحی برای
تأمین بودجه امنیت مرزی به توافق رســیدهاند تا از تعطیلی مجدد
دولت جلوگیری کنند .محتوای توافق اعالمشده به نظر برخالف خط
قرمزهایی است که پیشتر از سوی دولت اعالم شده بود .در این توافق،
کسری از آنچه دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا برای ساخت دیوار
درخواست کرده بوده ،برای تقویت امنیت مرزی اختصاص داده شده
اما نامی از دیوار یا حصار بتنی در آن ذکر نشده است.
این طرح که حاصل توافق بین نمایندگان دو حزب در جلســات
مذاکره است ،حاال باید در صحن علنی کنگره به رأی گذاشته شود تا
در صورت تصویب ،با مشخصکردن تکلیف بودجه بخشهای باقیمانده
دولت بعد از طرح تأمین مالی سههفتهای ،از پایان منابع مالی و تعطیلی
مجدد این بخشها جلوگیری کند .برای پیشگیری از تعطیلی این طرح
باید تا پیش از پایان روز جمعه که آخرین روز کاری در سههفته طرح
موقت قبلی است ،تصویب و ابالغ شده باشد تا از ابتدای هفته آینده
اجرایی باشد .بیبیسی گزارش میدهد ،نمایندگان مجلس به تصویب

این طرح خوشبین هستند.
هنوز جزئیات چندانی از این طرح علنی نشده است اما دستیارانی که
در جریان روند مذاکره بودهاند ،اطالعاتی در این باره در اختیار رسانهها
گذاشتهاند .طبق این اطالعات ۱.۳۷۵ ،میلیارد دالر بودجه برای ۸۸
کیلومتر فنس جدید اختصاص داده شده است .این در حالی است که
ترامپ قصد ساخت دیوار در بیش از ۲هزار کیلومتر از مرز با مکزیک را
داشت .این فنس جدید همچنان قرار است برخالف آنچه ترامپ گفته
بود ،با همان الگوهای فلزی فعلی باشد نه بتن.
از سوی دیگر اما دمکراتها نیز طرف مقابل را قانع کردهاند ،تعداد
تختهای مراکز بازداشت مرزی را از حدود ۴۹هزار به حدود ۴۰هزار
کاهش دهد .تعداد این تختها که مســتقیماً به توانایی بازداشت و
نگهداری پلیس مهاجرت و گمرگ آمریکا ترجمه میشود ،سالهاست
از موضوعات اختالفی دو حزب بودهاست.
پیشتر گزارش شده بود مذاکرات بر سر تعداد پناهجویانی که مقامات
مهاجرت میتوانند بازداشت کنند به بنبست خورده است اما دوشنبه
شب سرانجام در جلسهای طوالنی پشت درهای بسته ،توافق حاصل
شد .ریچارد شلبی سناتور جمهوریخواه بعد از این جلسه گفت «درباره
همهاش به توافق رسیدیم» و حاال کارکنان دفاتر سناتورها بهسرعت
به تنظیم جزئیات خواهند پرداخت تا برای ارائه به صحن آماده شود.
رئیسجمهور چه خواهد گفت؟
ترامپ در زمان دستیابی به این توافق در سفری در تگزاس به سر

خالصه اخبار
ایلنا| به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،اعضای اقلیت مسلمانان
اویغور از چین خواستهاند که تصاویر اقوام آنها را که در بازداشت گسترده
پلیس این کشور ناپدید شدهاند ،منتشر کنند .این کمپین روز سهشنبه در
فضای مجازی به راه افتاد .پیشتر ،دولت چین اخبار منتشرشده از سوی
دولت ترکیه در مورد مرگ یک شاعر و خواننده اویغور در زندان را تکذیب
کرد.
.............. ..........................................................................

یورونیوز فارســی| دولت روسیه قرار اســت در یک طرح آزمایشی
قطع موقت اینترنت در این کشــور را اجرا کند .آن طور که رســانههای
روســی گزارش میدهند قرار است این طرح با هدف ارتقای توانمندی
فضای اینترنت داخلی این کشــور صورت پذیرد .این طرح قرار است
در چارچوب برنامه آزمایشــی دفاع سایبری انجام شــود .این پروژه
تامینکنندگان اینترنت را ملزم میکند که به هنگام قطع اینترنت روسیه
توسط کشورهای خارجی ،ارائه خدمات به شهروندان و کاربران روسی
را تضمین کنند.
.............. ..........................................................................

ایسنا| اسماعیل املین ،یکی از وفادارترین دستیارهای امانوئل ماکرون
اعالم کرد که اواخر ماه مارس یا اوایل آوریل از ســمتش کنار میرود .با
این حال او تاکید کرد که کنارهگیریاش ارتباطی به رســوایی مربوط به
الکساندر بناال ندارد .الکساندر بناال مشاور امنیتی ارشد سابق رئیسجمهور
فرانســه ماه مه گذشته بعد از انتشار یک ویدئو از وی در عین کتکزدن
تظاهرکنندگان اخراج شــد .با این حال این رسوایی سوءظن نسبت به
وجود تالشی برای سرپوش گذاری را تقویت میکند.
.............. ..........................................................................

ایرنا| روزنامه بیلد در گزارشی از نیاز 10میلیونی آلمان به نیروی کار
مهاجر تا ســال  2060میالدی خبر داد .نتایــج جدیدترین پژوهش در
خصوص آینده جمعیتی آلمان نشان میدهد به دلیل سرعت باالی پیرشدن
جامعه و پایینبودن نرخ زاد و ولد ،این کشور طی دهههای آینده با چالشی
جدی در تامین نیروی کار بخشهای مختلف خود روبهرو خواهد شد.
.............. ..........................................................................

یورونیوز فارسی| ترکیه دستور بازداشت بیش از  ۱۱۰۰نفر را به ظن
ارتباط با شــبکه فتحاهلل گولن ،مخالف سرشناس رجب طیب اردوغان،
رئیسجمهوری این کشور صادر کرد .آنکارا فتحاهلل گولن را به طرحریزی
کودتای نافرجام ســال  ۲۰۱۶میالدی علیه رجب طیب اردوغان متهم
میکند .بنا به گزارش شبکه «سیانان ترک» دستور بازداشت ۱۱۱۲نفر
صادر شده است .این رقم عملیات کنونی در ترکیه را به یکی از مهمترین
موج دستگیریها در این کشــور از زمان کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶
تبدیلمیکند.
.............. ..........................................................................

ایسنا| در آستانه آغاز مذاکرات این ماه با خلیلزاد ،طالبان یک تیم ۱۴
نفری برای مذاکره معرفی کرد .ریاست این تیم  ۱۴نفره که تشکیل آن روز
سهشنبه اعالم شد برعهده مالعباس استانکزی است.
.............. ..........................................................................

ایســنا| حزب عدالت و توسعه حاکم در ترکیه اعالم کرد ،عربستان
سعودی با مسئوالن ترکیهای برای تحقیقات درباره قتل جمال خاشقجی
همکاری نکرده است« :سعود المعجب دادستان کل عربستان سعودی
برای اطالعیافتن از اسناد و مدارکی که ما در اختیار داریم به ترکیه آمد نه
به خاطر همکاری با دستگاه قضائی ترکیه».

میبرد که ایالت اصلی درگیر در این بحث است .او تا لحظه تنظیم این
گزارش موضع مشخص و مستقیمی در قبال این طرح نگرفته بود ،اما
در ســخنرانیهایی که در جمع هوادارانش داشت ،ضمن پافشاری بر
مواضع سابق خود را در قبال مرز و ساخت دیوار روی مرز با مکزیک
گفت ساخت دیوار به هر حال انجام خواهد شد.
نگرانــی از واکنش ترامپ به این طرح ،به جز روال طبیعی کار که
در آن دولت پس از کنگره با طرح روبهرو خواهد شد ،به مواضع قبلی
ترامپ و نیز مواضع فعلی حامیان اصلی او برمیگردد.
رئیسجمهور در اوایل بازه زمانی سههفتهای بازگشایی دولت ،زمانی
که مذاکرات در حال آغاز بود گفته بود که اگر نتیجه مذاکرات بدون
دیوار به او ارائه شــود ،قطعاً آن را نخواهد پذیرفت .در طرح فعلی ،نه
مبلغی که ترامپ خواسته بود تأمین شده و نه بودجهای مشخصاً برای
دیوار در نظر گرفته شده است.
از طــرف دیگر ،حامیان اصلی رئیسجمهور ،کســانی از قبیل ان
کولتر تحلیلگر راستگرا و شان هنیتی مجری فاکسنیوز واکنشهای
انتقادآمیز تندی به توافق اعالمشده نشان دادهاند و آن را نوعی تسلیم
در برابر خواســت دمکراتها دیدهاند .مواضع این چهرهها که تا حد
زیادی به لحاظ نگاه سیاسی به بدنه رأی اصلی ترامپ نزدیک هستند،
اغلب پیشبینیکنندههای خوبی برای موضع رئیسجمهور بودهاند
و بســیاری معتقدند ترامپ برای نظر آنها به عنوان بازتابی از هسته
مرکزی هوادارانش اهمیت زیادی قائل است.
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رئیسجمهور آمریکا در صورتی که تصمیم بگیرد همچنان به مبارزه
برای دیوار مرزیاش ادامه دهد ،یکی از سه راه زیر را پیش رو خواهد
داشت:
 .۱حملــه علنی به این توافــق را آغاز کنــد و جمهوریخواهان
کنگــره را بــا مذاکره یا تهدید به عواقب سیاســی مجــاب کند از
ایــن توافق عقبنشــینی کنند .مشــخص نیســت در صورتی که
ترامــپ چنین تصمیمــی بگیرد ،چقــدر امکان موفقیت داشــته
باشــد .از طرفی میچ مککانل ،رهبر جمهوریخواهان ســنا پیشتر
گفته بود بدون رضایت رئیسجمهور طرحی را به ســنا نمیبرد و از
طرف دیگر ،شکلگیری چنین توافقی بدون رعایت خط قرمز ترامپ
ممکن است به معنای آمادگی جمهوریخواهان کنگره برای عبور از
خواست ترامپ باشد.
 .۲در صورتی که ترامپ نخواهد یا نتواند در همان کنگره این طرح را
متوقف کند ،میتواند از امضای آن به عنوان رئیس دولت سر باز بزند.
چنین اقدامی ضمن اینکه منجر به تعطیلی دوباره دولت خواهد شد،
وزن آن تصمیم را نیز به احتمال زیاد کام ً
ال روی دوش رئیسجمهور
خواهد انداخت .در بازه زمانی تعطیلی دولت ،نظرسنجیها نشان داد
بیشتر مردم ترامپ ،تعداد کمتری دمکراتها و تعداد بسیارکمتری هم
جمهوریخواهان کنگره را مقصر تعطیلی میدانند .این روند احتماالً دو
گروه آخر را به نفع گروه اول کاهش خواهد داد و البته با رفع مستقیم
مسئولیت ،انگیزه سیاسی برای تالش جهت حل مشکل را نیز برای دو
طرف کمتر خواهد کرد.
البته این روشی مانعی بالقوه نیز بر سر راهش دارد .در صورتی که
تعداد آراء طرح از دوسوم در هر دو مجلس بگذرد ،رئیسجمهور حق
وتوی آن را نخواهد داشت .از طرف دیگر اگر طرح با اکثریت عادی به
دست رئیسجمهور برسد و وتو شود ،باز کنگره میتواند با رأیگیری
مجدد و کسب اکثریت الزم ،طرح را بدون حق وتو به کاخ سفید پس
بفرستد .این سناریوی آخری ،شکست سیاسی سنگینی برای دولت
خواهد بود.
 .۳باز در صورتی که رئیسجمهور به سراغ دو سناریوی قبلی نرود
یا در آنها ناموفق باشد ،ممکن است طبق تهدیدی که کرده ،با اعالم
وضعیت فوقالعاده با بودجههای اضطراری به سراغ ساخت دیوار برود.
این تصمیم باعث خواهد شد ،پرونده بودجه  ۲۰۱۹سرانجام کام ً
ال بسته
شود و دولت بدون ریسک تعطیلی روند کار خودش را ادامه بدهد ،اما
به احتمال قریببهیقین بحث دیوار با این تصمیم پایان نخواهد یافت.
دمکراتها پیشــتر گفتهاند که چنین تصمیمی را به لحاظ قانونی و
حقوقی به چالش خواهند کشید و حتی چندین نماینده جمهوریخواه
نیز با این روند مخالفاند .کســانی مثل سناتور مارکو روبیو معتقدند
اگر چنین تصمیمی از ســوی ترامپ به نتیجه برسد ،سابقهای بر جا
میگذارد که با اســتفاده از آن هر رئیسجمهوری در آینده میتواند
به جای تالش برای کســب رأی نمایندگان مردم در کنگره ،به سراغ
بودجه اضطراری برود.
اعالم این توافق عم ً
ال اولین نقشآفرینی مستقل جمهوریخواهان
از زمان آغاز این چالش و تبدیل دوگانه دمکراتها-ترامپ به سهگانه
دمکراتها-جمهوریخواهــان کنگره-ترامپ اســت .روزهای آینده
مشخص خواهد کرد ،این بازی سه طرفه در ادامه به چه شکلی پیش
میرود.

فرانسه

دست قطعشده معترض جلیقهزرد و جنجال بر سر نارنجک خطرناک در فرانسه

یورونیوز فارسی| در جریان سیزدهمین راهپیمایی جلیقهزردها در پاریس و
سایر شهرهای فرانســه چندین مورد برخورد خشن از سوی پلیس ،راهپیمایان و
خرابکاران روی داد .در شدیدترین مورد از این برخوردها دست یکی از معترضان در
پاریس بر اثر انفجار نارنجک پلیس از نزدیکی مچ کنده شد.
تصاویر همرسانشــده از این رویداد در فضای مجازی نشان میدهد در حالی که
یک شهروند معترض به همراه دیگر اعضای جنبش جلیقهزردها در نزدیکی مجلس
ملی فرانسه در مرکز پاریس در حال راهپیمایی است ،ناگهان یک نارنجک در برابر
او منفجر میشود .در ویدئوی دیگری تصویر همین فرد دیده میشود که دستش به
شدت در حال خونریزی است و مردم دور او جمع شدهاند.
فرمانداری پاریس میگوید چهار انگشت این شهروند قطع شده است ،اما تصاویر
همرسانشده در فضای مجازی نشان میدهد که دست این مرد جوان تا نزدیکی مچ
قطع شده است .یورونیوز از انتشار این تصاویر معذور است.
پیش از این نیز برخوردهای خشن پلیس ضدشورش به جراحت شدید معترضان
انجامیده است .شلیک گلوله پالستیکی پلیس در راهپیمایی هفته دوازدهم سبب
کورشدن چشم یکی از معترضان شد .آن مورد با قطع انگشتان معترض فرانسوی در
روز شنبه شدیدترین جراحت معترضان از زمان آغاز جنبش جلیقهزردها در فرانسه
بوده است.
درخواست وکال برای ممنوعیت نارنجک خطرناک پلیس
به گزارش رادیو فرانسانفو ،گروهی از وکالی سرشناس فرانسوی روز دوشنبه ۲۲
بهمن اعالم کردند در روزهای آینده با اعالم درخواســتی رسمی به «شورای عالی
دولت» خواستار ممنوعیت کاربرد نارنجک از سوی پلیس خواهند شد .شواری عالی
دولت باالترین نهاد دادگستری برای رسیدگی به شکایات مردم از دولت و نیز حل
اختالف بر سر تفسیر قانون اساسی در فرانسه است.
این وکال میگویند نارنجکی که پلیس از آن علیه مردم اســتفاده میکند بسیار
خطرناک است .نارنجک مورد بحث در واقع از نوع  GLI F4است که حاوی  ۲۵گرم

تیانتی است و پلیس فرانسه گاهی از آن برای پراکندن معترضان استفاده میکند،
زیرا قانون کاربرد آن را منع نکرده اســت .این قویترین ســاحی است که پلیس
ضدشورش فرانسه اجازه استفاده از آن را دارد .با این حال کمیته تحقیقی که برای
بررسی حادثه روز شنبه تشکیل شده ،هنوز نوع نارنجکی را که در آن روز باعث قطع
انگشتان دست فرد معترض شد ،تأیید نکرده است.
فرانسه تنها کشور اروپایی اســت که از نارنجک جیالای استفاده
میکند
این نخستین بار نیست که وکالی معترض فرانسوی چنین درخواستی را مطرح
میکنند .آنها در ماه دسامبر گذشته نیز خواستار ممنوعیت نارنجک جیالآی شده
بودند.
در ســال  ۲۰۱۴انفجار نارنجکی از همین نوع که پلیس ضدشورش آن را پرتاب
کرده بود ،سبب مرگ جوانی به نام رمی فرس در منطقه سیوان شد.
فرانسه تنها کشور اروپایی است که در آن پلیس ضد شورش حق استفاده از این
نارنجک را دارد و معترضان اغلب ترس خاصی از آن ندارند زیرا گمان میکنند که
گاز اشکآور است.
شکایت علیه پلیس
به دنبال خشونت نیروهای پلیس علیه معترضان جنبش جلیقهزردها در هفتهای
اخیر ،تاکنون بســیاری از آسیبدیدگان علیه پلیس شــکایت کردند .کریستوف
کاستانر ،وزیر کشور فرانســه روز یکشنبه  ۲۱بهمن گفت تاکنون  ۱۳۳شکایت از
«پلیس پلیس» ثبت شده است.
سوی شهروندان فرانسوی علیه پلیس نزد
ِ
کاستانر ضمن اعالم پیگیری ماجرای قطع دست شهروند معترض با تشکیل یک
کمیت ه ویژه تحقیق همچنین گفت که تحقیقات قضایی برای هر  ۱۳۳شکایت واصله
آغاز شده است.
«پلیس پلیس» نهاد رسیدگی به شکایات شهروندان فرانسه علیه پلیس است که
ِ
زیر نظر ژاندارمری کل کشور فعالیت میکند.

بریتانیا

اهمیت بحث  ۱۴فوریه پارلمان بریتانیا در چیست؟

یورونیوز فارســی| پارلمان بریتانیا بحث مجددی
دربــاره توافق برگزیت روز پنجشــنبه جاری ،چهاردهم
فوریه ،خواهد داشــت و این در حالی است که محدوده
زمانی برای نهاییشدن برگزیت به هفتهها و روزهای پایانی
میرسد .میتوان گفت که مناظره و بحث روز پنجشنبه
پارلمان بریتانیا بهنوعی آخرین شانس دولت محافظهکار
بریتانیا خواهد بود.
ترزا می تــاش کرد پــس از رای مخالــف اکثریت
نماینــدگان مجلس عوام بریتانیا بــه توافق برگزیت در
پانزدهم ژانویه گذشته ،کمی آنرا در برخی موارد تعدیل
کند تا بتواند این نمایندگان را درباره توافق اخیر مجاب
کند .او ابتدا در روز سهشنبه ،دوازدهم فوریه ،به پارلمان
درباره آخرین پیشــرفتهای مذاکرات بــا اتحادیه اروپا
توضیحاتی ارائه خواهدکرد.
ترزا می امیدوار اســت بتواند در روز سهشنبه پارلمان
را بــرای مذاکرات جدید با اتحادیــه اروپا درباره برگزیت
همراه کند .مهمترین بخــش چالشبرانگیز توافق اخیر
بیتردید مرز بین جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی است که
نخستوزیر دولت بریتانیا امیدوار است بتواند دور جدیدی

از مذاکرات با اتحادیه اروپا در این زمینه داشته باشد.
آیا نماینــدگان میتوانند درخواســتهای
جدیدی مطرح کنند؟
در واقــع نمایندگان مجلــس عــوام میتوانند ماده
تبصرههای جدیدی به آخرین توافق برگزیت پیشــنهاد
اضافــه کنند .از جمله اینکه حتی بحــث انتقال پرونده
برگزیت از دولت به پارلمان مطرح شــده است .پارلمان
بریتانیا میتواند قدرت نظارت و تصمیمگیری بر برگزیت را
بطور کامل از دولت محافظهکار بگیرد.
البته باید در نظر گرفت پس از آخرین مذاکرات و توافق
ماه دســامبر بر ســر برگزیت ،مقامات کمیسیون اروپا و
رهبران دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،هیچگاه برسر
آغاز مذاکرات جدید با دولت بریتانیا به توافق نرسیدهاند و
به این ترتیب تنها شــانس برای پارلمان ،همچون دولت
میتواند برگزاری همهپرسی مجدد برگزیت باشد.
در این روز نمایندگان در رایگیری هم شرکت
خواهند کرد؟
رایگیری نمایندگان در مجلس عوام بسته به تصمیم
جان برکو ،سخنگوی این نهاد بریتانیایی خواهد داشت .آیا

او مادهای را به رای میگذارد یا نه؟ باید تا روز پنجشــنبه
منتظربمانیم.
پس از پنجشنبه چه اتفاقی میافتد؟
روند تصمیمگیری نهایی برگزیت باز میگردد به این
که پارلمان در روز پنجشنبه چه جایگزین پیشنهادی از
ســوی ترزا می را میپذیرد .آیا پارلمان اصال با استراتژی
نخســتوزیر دولت همراه خواهد شد؟ برای دنبالکردن
رونــد برگزیت باید تا روز مهــم چهاردهم فوریه منتظر
بمانیم.
اهمیت این بحث در روز پنجشــنبه از این منظر است
که دولت ترزا می تنها کمتر از یکماهونیم ۲۹ ،ماه مارس
سال  ،۲۰۱۹زمان دارد تا برگزیت را نهایی کند .از سویی
دیگر اولتیماتومهای اتحادیه اروپا در هفتههای اخیر نشان
میدهد که  ۲۷کشور عضو حاضر نیستند تن به مذاکرات
جدید داده یا اینکه بر سر مواضع قبلی کوتاه بیایند.
دولت ترزا می به پارلمان قول داده اســت تا  ۲۷فوریه
جاری یعنی شانزده روز دیگر ،در صورتی که پیش از آن
پارلمان به توافق برگزیت رای موافق نداده باشــد ،برنامه
جامع و نهایی برای برونرفت از بحران برگزیت ارائه کند.

3

نگاه دیگران

ترکیه به خاطر اویغورها حمله تندی
به چین کرد .چرا حاال؟
همدلی| بعد از ماهها گزارش از شــکنجه و حبس
مســلمانان اویغور چین در کمپهای شستوشــوی
مغزی ،ترکیه در روزهای اخیر با انتقادات تندی اعتراض
به پکن را آغاز کرد و خواستار برخورد جامعه جهانی با
چین شد .ســرکان دمیرتاش در نوشتهای برای رسانه
ترکیهای «حریت» به این سؤال پرداخته که چرا ترکیه
حاال وارد این تقابل شده است.

بیانیهای که سخنگوی وزارت خارجه ترکیه ،حامی
اسکوی در ساعات پایانی روز  ۹فوریه ،منتشر شد ،چین
را به اعمال «شکنجه و شستوشوی مغزی سیاسی در
کمپهای توقیف و زندانهــا» علیه ترکهای اویغور
متهم کرد .این بیانیه برای بسیاری غافلگیرکننده بود،
شامل خارجنشینان اویغور.
تهیر ایمین ،یکی از فعاالن و دانشگاهیان اویغور در
گفتوگو با نیویورکتایمــز رضایت خود را از واکنش
ترکیه علیه چین نشــان داد و گفت« :بسیاری از ما از
دولت ترکیه بابت موضعش در این باره انتقاد کردهایم،
اما امروز بســیاری از اویغورها به لطف مقامات ترکیه
ابراز شادی و خوشحالی میکردند ».او همچنین ابراز
امیدواری کرد که «دولت ترکیه میتواند پیشگام راهی
برای دیگر ملتهای مســلمان شــود تا کمی فشار بر
دولت چین اعمال کنند».
ایــن که حرکت دولت ترکیه علیــه چین به عنوان
تحولی غافلگیرکننده تفسیر شده ،دلیل دارد.
رفاه و آســایش ترکهای اویغور در چین به خاطر
پیوســتگیهای دینی و قومی قوی ،همــواره دغدغه
ترکیه و افکار عمومی ترکیه بوده اســت .ترکیه هیچ
وقت زمانهایی کــه پکن محدودیتها و مقررات تازه
بر ترکهای اویغور اعمال کرده است ،در مقابله با چین
تعلل نکرده اســت .حرکات دولت همــواره با اعتراض
خیابانی گسترده علیه دولت چین همراهی شدهاست.
اما برای مدت طرف ترکیهای در همین موضوع ساکت
مانده بود ،حتی بعد از اینکه چین در سال  ۲۰۱۷اعمال
سیاست «گناهانگاری همه ادیان و باورها» را شروع کرد.
دولت حزب عدالت و توسعه ،ایکیپی که به دنبال
بهبــود روابط اقتصادی و تجاری با چین بوده اســت،
تعمــدا ً در مواجهه با تحوالت اخیر کمســروصدا بوده
است .در نشســتهای به رهبری سازمان ملل متحد
درباره ترکهای اویغور ،دیپلماتهای ترکیهای حاضر،
زبان مالیمتری علیه چین را ترجیح میدادهاند .وقتی
حزب «خوب» در اواخر  ۲۰۱۸طرحی پارلمانی را برای
تحقیق درباره نقض حقوق بشر علیه ترکهای اویغور
توسط دولت چین ارائه کرد ،این حزب حاکم ایکیپی
بود که آن را رد کرد.
این موضع دولت واکنشهایی را به راه انداخته بود،
هــم در صحنه بینالمللی و هــم داخل ترکیه .حزب
ملیگــرای تندروی «اتحاد بــزرگ» ،بیبیپی ،حزب
ملیگرای خوب و دیگر احزاب کوچکتر به این خاطر
که صدای اعتراضش را درباره ظلم مداوم علیه ترکهای
اویغور بلند نمیکرد ،مشغول حمله به ایکیپی بودهاند.
بیبیپــی در  ۲۴ژانویه اعتراضی گســترده درباره
موضوع ترکهای اویغور ترتیب داد و از دولت خواست
تا علیه وضعیت همخونهایش «در ترکستان شرقی»
اقدام کند .در ماههای اخیر ،نشســتها و اعتراضهای
مشــابه بســیاری در گوشــههای مختلف آناتولیا رخ
میدادهاند و فشار را بر ایکیپی افزایش میدادهاند.
ایکیپی ،با هویت سیاسی اسالمی قویاش ،همواره
در حمایت از حقوق و زندگی مسلمانان تحت ظلم در
عمل به دین خود و آزادیهای دیگر فعال بوده است؛
بنابراین ،سکوتش در تحوالت اخیر به عنوان بیثباتی و
نقطه ضعفش دیده میشد و این باعث شده بود مقامات
ایکیپی زمانی که این مسئله مطرح میشد به دردسر
و ناراحتی میافتادند.
دلیل دیگر ،شــاید به درگذشت عبدالرحیم هیئت
شاعر محبوب و شناختهشــده قومی در دومین سال
حبســش در چین برمیگشــت ،تراژدیای که تصور
میشود آخرین حد تحمل آنکارا را پشت سر گذاشت و
باعث این بیانیه شد.
گرچه ،البته بیش از حد غیر منصفانه خواهد بود که
این اقدام تند علیه چین را صرفاً با انگیزههای سیاسی
داخلی ببینیم ،به ســختی میتوان درباره دالیل دیگر
گمانهزنی کرد.
این حرکت در شــرایطی اتفــاق میافتد که ترکیه
در تالش برای توســعه روابط با چین ،تقریباً در همه
عرصههاســت ،در حالی که رئیسجمهــور اردوغان،
رئیسجمهور شی جینپینگ را برای سفری رسمی در
 ۲۰۱۹به ترکیه دعوت کرده است؛ عالوهبراین ،چنان
که نیویورکتایمز اشاره کردهاست ،انتقاد ترکیه بعد از
آن میرســد که قرضی ۳.۶میلیارد دالری برای بخش
انرژی و حملونقل ترکیــه ،از بانک تجارت و صنعت
چین که بانکی دولتی است ،دریافت کرده است.
در زمانی که ترکیه در کنار روســیه و دیگر شرکای
بزرگ مشغول توسعه اتحادهای جدید در شرق است،
این درگیری با چین ،با این دید در تضاد است.
دلیل پشت این حرکت هر چه باشد ،بیانیه ترکیه را
باید به عنوان موضعی جدید دید چه دولت ایکیپی
علیه چین اتخاذ کرده اســت .این حقیقت که بیانیه
این ســخنگوی ترکیهای به شکل بیســابقهای تند
است ،به شکلی که «سیاست یکسانسازی نظاممند»
علیه ترکهای اویغور را به عنوان «شرمی بزرگ برای
انســانیت» توصیف میکند ،حتماً عواقبی برای رابطه
آنکارا پکن خواهد داشت.

