
برخی از جوانانی که در مرز بازداشت 
شــده اند به دلیل مشکالت جسمانی 
تحت مراقبت قرار دارنــد، این گروه از 
زخم عمیقی رنج مــی برند، مهاجران 
نمی دانند دوبــاره می توانند خانواده 

خود را ببینند یا خیر. 
ایولین از سرنوشــت دو کودکش 
هیچ نمی داند، پنچ هفته ای از فرارش 
می گــذرد، او از خشــونت حاکــم بر 
گواتماال فرار  کــرد و نوزدهم ماه مه در 
مرز آمریکا بازداشــت شد و از آن زمان 
به بعد نتوانسته اســت خانواده اش را 
ببیند. خانواده ایولین قربانی »سیاست 
صفر مهاجرتی دونالد ترامپ« شدند، 
سیاستی که مانع از ورودشان به خاک 
آمریکا می شود.  ایولین پس از بازداشت 
به زندان مخصوص مهاجران در مرکز 
تگزاس فرستاده شــد. اما به او گفتند 
که دو فرزندش یعنی »ادی« 17 ساله و 
»لیلیان« نه ساله که در مرکز پرورشی 
نگهداری می شدند حاال به مکانی تحت 
عنوان گراند رپید منتقل شــده اند. دو 
فرزندش را از هم جدا کردند و در اتاق 
های جداگانــه ای از آنهــا نگهداری 
می کنند. لیلیان بیشــتر از ادی برای 
مادرش بی قراری می کنــد. »زمانی 
که در تگزاس و در آن مرکز پرورشــی 
به سر می بردم، یکی از افرادی که آنجا 
فعالیت می کرد ساعت 3 صبح موهایم 
را کشــید، بیدارم کرد و به زور من را به 
حمام فرستاد.« ایولین هزار مایل دورتر 
از شدت اســترس و اضطراب دردهای 

میگرنی سختی را تجربه می کند.
می گویند او برای نجات از خشونت 
و رســیدن به ارامــش از جهنم عبور 
کرد. خانواده اش تــالش می کنند تا 
جزئیات زندگــی و فرار ایلویــن را به 

گاردین بگویند، آنها برای نخســتین 
بار است که این داســتان تلخ را روایت 
می کنند. ایلوین بیمار اســت، از فشار 
خون رنج می کشــد و برای نجات خود 
و خانواده اش از آتش جهنم عبور کرد، 
اما حاال در قفس نگهداری می شود. المر 
همسر ایولین همچنان تالش دارد تا به 
آمریکا پناهنده شود. می گوید، دو سال 
پیش از چنگال یک باند مافیا در گواتمال 
فرار کرد و به خوبی می دانست که پس 
از آن جان همسر و فرزندانش در خطر 
اســت. المر می گوید، اگر می ماندیم 
آنها را قطعه قطعه می کردند، چاره ای 
جز مهاجرت نداشــتیم.  المر دو روزی 
است که در ماساچوست به سر می برد 
و توانسته اســت که فرزندانش را کنار 
خود نگاه دارد، اما ایلوین، همســرش، 
همچنان در بازداشت به سر می برد. المر 
به گاردین می گوید، امیدوارم همسرم 
را ببینم، امیدوارم دولت ایاالت متحده 

آمریکا به من و خانواده ام کمک کنند، 
تنها چیزی که ما می خواهیم زندگی 

آرام است. همین. 
روات تلخ زندگی این خانواده ریشه 
در سیاســت مهاجرتی دونالد ترامپ 
دارد، سیاستی که نه تنها واکنش های 
بین المللی را به همراه داشــت، بلکه 
با انتقادهای تنــد دو حزب آمریکا نیز 
روبرو شــد. هم اکنــون مجموعه این 
فشــارها موجب شده اســت تا رئیس 
جمهوری آمریکا اندکی از سیاستش 
درباره پناهچویان عقب نشینی کند و 
این دقیقا همان نقطه امیدی است که 
خانواده المر و سایر خانواده هایی که در 
چنین شرایط دشواری به سر می برند، 

بدان چشم دوخته اند. 
براســاس داده هایی که ناظران و 
حامیان پناهجویان در اختیار گاردین 
قرار دادند، به نظر می رسد این خانواده 
گواتماالیی نسبت به برخی از خانواده 
های پناهجوی دیگر خوش شــانس

تر بودنــد، برخی از ای خانــواده ها به 
اجبار از هم جدا شــدند و هر کدام در 
نقاط نامعلومی به ســر می برند. پس از 
اجرایی شدن سیاســت ترامپ مبنی 
بر ساخت دیوار در مرز ااالت متحده و 
مکزیک والدین زیادی هســتند که از 
دیدار فرزندانشــان محرومند و اجازه 
دیدار بــه آنها داده نمی شــود. در این 
میان برخالف آنچه گفته می شــود، 
ســازمان های دولتی برای پیوســتن 
چنین خانواده هایی به یکدیگر تالش 
چندانی نمی کننــد.  نهادهای دولتی 
نیز پا را فراتر گذاشتند و در جستجوی 
خانواده هایی هستند که یکی از تبصره 
های سیاســت ترامــپ را نقض کرده 
باشند تا بدین وســیله بتوانند خانواده 

بخت برگشــته را براســاس سیاست 
مهاچرتــی رئیس جمهــوری آمریکا 
پشت میز محاکمه بکشــانند.  مایکل 
بوچنک، مشاور ارشــد مسائل حقوق 
بشری می گوید، در شرایط کنونی هیچ 
یک از سازمان های دولتی برای اجرایی 
کردن سیاست رئیس جمهوری آمریکا 
از برنامه مشــحص و مدونــی پیروی 
نمی کنند، به باور او اصالح این وضعیت 
زمان بر است و طبیعتا هزینه هایی را هم 
به دولت و هم به خانواده های قربانی این 
سیاست تحمیل خواهد کرد. بوچنگ 
هفته گذشته جزو نمایندگانی بود که 
در قامت ناظــر در اداره گمرک ایاالت 
متحده حضور داشتند، او می گوید که 
با چشمان خودش دیده که کودک دو یا 
چهار ساله ای را از عمه اش جدا کردند 
و او را به همراه سایر کودکان به یکی از 
امکان سرپرستی فرستادند، به گفته 
بوچنگ هیچکس حتــی نمایندگان 
ناظر برای آن کودک و پیرزن نتوانستند 
کاری انجام دهند.  در این میان بسیاری 
از وکیالن فعال در حوزه مهاجرت برای 
جلوگیری از این جدایــی ها مدت ها 

است ناتوان از انجام هر کاری صرفا ناظر 
جدایی کودکان از والدینشان هستند. 
ارفان اولیوارس، کسی که رهبری تیمی 
از وکالی مدافع حقوق پناهجویان را بر 
عهده دارد، اســناد و مدارک بسیاری 
از ایــن پناهجویــان را در دادگاه واقع 
در تگزاس جنوبی ثبت کرده اســت تا 
بدین ترتیب بتواند وضعیت این گروه 
را روشن کند، به گفته او تنها جرم این 
دسته از خانواده ها ورود غیر قانونی به 
خاک ایاالت متحده اســت. براساس 
داده های این وکیل دادگستری در این 
میان شکایت های ثبت شده 30 تن از 

والدین از فرزندانشان جدا شده اند. 
براساس مستنداتی که اولیور ارائه 
کرده است یک مادر الســالوادوری از 
فرزندش جدا شده است، فرزندی که 
براساس اسناد و مدارک موجود درگیر 
اسیب مغزی اســت. یک مادر دیگر به 
دلیل جدا شدن از دخترش چندین بار 
دست به خودکشــی زده است. در این 
میان یکی از دردناک ترن داســتان ها 
مرتبط به نوجوانی است که مورد تجاوز 
جنسی قرار گرفته اســت و در چنین 
شــرایط روحی او را از خانواده اش جدا 

کردند و به جای دوری فرستادند. 
ناظران می گوند بســیاری از این 
خانواده ها به لحاظ روحی در وضعیت 
نامســاعدی به ســر می برنــد و آمار 
خودکشی در میان آنها افزایش چشم 
گیری پیدا کرده اســت. در این میان 
حقیقتی که نباید آن را نادیده انگاشت 
عدم اجرای هماهنگ سیاست های ضد 
مهاجرتی دونالد  ترامپ در ایالت های 
مختلف اســت، برخی از دادستان ها 
در برخی ایاالت توانســتند با استناد 
به ادله از جدایی هــا جلوگیری کنند، 
اما در ایالتی کــه 59 مایل آن طرف تر 
قرار دارد، دادستان از اختیار چندانی 
برخوردار نیست.  روز سه شنبه درست 
چند ســاعت پیش از این کــه دولت 
ترامپ تصمیم خود مبنی بر خروج از 
شورای حقوق بشر را اجرایی کند، رامون 
ویئلتا، یکی از مهاچران السالوادوری از 
دادگاه تقاضا کرده بود تا او را از پسر دو 
ساله اش جدا نکنند. او به قاضی گفته 
بود، می خواهم با خانواده ام باشم، کمکم 
کنید که بار دیگر کنار هم قرار بگیریم. 
اگرچه در دادگاه وکالیی برای کمک به 
آن مرد حضور داشتند، اما از ادله کافی 
جهت حمایت از موکلشــان برخوردار 
نبوند و اینچنین شد که قاضی دادگاه 
صرفا ابــراز امیدواری کــرد که دولت 
زمینه را برای پیوســتن این خانواده از 

هم گسیخته فراهم کند. 
در شرایط کنونی بسیاری از مخالفان 
سیاســت های ترامپ، نگران تاکتیک 
های جایگزین دولت آمریکا هستند، 
برخی از مشاوران ترامپ اعالم کردند 
که به جای جدایی خانــواده ها، آنها را 

در مکانی مشخص برای زمانی نامعلوم 
نگاه دارند، پیشنهادی که نمی توان آن 
را منصفانه قلمداد کرد. پیشنهادهای 
جدید ارائه شده، مشابه سیاست های 
استرالیا برای مقابله با پناهچویان است، 
سیاستی که توســط نهادهای حقوق 
بشری در قالب شــکنجه تعریف شده 
است.  در خیریه ای موسوم به مک آلن با 
صحنه های تلخ زیادی روبر می شویم، 
بسیاری از خانواده هایی که در این مکان 
مامن گزیده اند هر روز با کابوس جدایی 
شــب را روز کرده و روزشــان را شب 
می کنند. گروهی مثل خوان کارلوس و 

پسرش خود را قربانی می دانند. 
کارلوس می گوید من نمی دانستم 
رئیس جمهوری آمریکا چنین فرمانی 
صادر می کنــد، اگر از قصــد و نیتش 
خبردار می شــدم به جهنــم دیگری 
می رفتم. او به کتاب مقدسی در کیسه 
ای کوچک نگاهداری می کند اشــاره 
کرده و می گوید مدت ها اســت در این 
زیرزمین بدون پنچره روزها را شــب 
می کنم، امــا هنوز امیدم را از دســت 

نداده ام، شاید معجزه ای رخ دهد. 
کارال، کودک کرلوس گوشــه ای 
نشســته و تالش می کند مچ دســت 
عروسکش را درست کند، او نمی داند 
خارج از دنیایش چه حوادثی در جریان 
اســت. کارلوس نگاهی بــه کودکش 
می اندازد و می گوید، برایش آرزوهای 
زیادی داشــتم، می خواســتم در یک 
دانشــگاه آمریکایــی درس بخواند، 
روزهایش را با دیدن کارتون های دیزنی 
سر کند و با آرمان آمریکای برتر بزرگ 
شود، اما همه چیز سراب بود. بلند می 
شود، دست کودک را می گیرد، بغلش 
می کند و گونه اش را می بوسد، کودک 
فارغ از چشــمان خیس پدر و هر آنچه 
در اطرافش می گذرد کماکان درگیر 

دست شکسته عروسکش است. 

روایت غم والدینی که از فرزندان شان جدا شدند

ایستاده بر دروازه های دوزخ
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ده روز پیــش، دونالد ترامپ پــس از دیدار 
با رهبر کره شــمالی در توییتر خود نوشــت: 
آمریکایی ها می توانند امشب آسوده بخوابند. 
او پس از بازگشت از دیدارش با کیم جونگ اون 
در ســنگاپور گفته بود؛ کره شمالی دیگر یک 
تهدید هسته ای نیســت. همان زمان برخی از 
تحلیلگران اعتبار این ادعا زیر ســئوال بردند و 
اعالم کردند که توافق اخیر از میزان تسلیحات 
هسته ای کره شمالی نمی کاهد. اما ترامپ حاال 
اعالم کرده که کره شمالی همچنان یک تهدید 
اتمی محسوب می شــود. او در اعالمیه ارسالی 
خود به کنگره که روز جمعه فرستاده شده است، 
موضعی متفاوت به خود گرفت و به این مساله 
اشاره کرد که چرا دولت آمریکا باید تحریم های 
سخت اقتصادی خود را که در دوران جورج بوش 
پسر،  رئیس جمهوری سابق آمریکا اعمال شده، 

همچنان حفظ کند.  در این بیانیه آمده است: 
موجودیت و خطر گسترش تسلیحات اتمی در 
شبه جزیره کره و اقدامات و سیاست های دولت 
کره شمالی همچنان تهدیدی غیرمعمول و فوق 
العاده برای امنیت ملی ما، سیاســت خارجی و 
اقتصاد ایاالت متحده محســوب می شود. من 
برای یکســال دیگر وضعیت اضطــراری را در 
ارتباط با کره شــمالی تمدید می کنم. آمریکا 
از سال ۲00۸ وضعیت اضطراری ملی در قبال 
کره شمالی وضع کرده است. از آن زمان روسای 
جمهوری آمریکا به طور خودکار این وضعیت را 
تمدید کرده اند و تمدید تحریم ها هم به موازات 
آن صورت گرفته اســت. ترامپ در توجیه این 
اقدام به خطر اشاعه مواد مخصوص شکاف پذیر 
قابل استفاده در تسلیحات در شبه جزیره کره و 
اقدامات و سیاست های دولت کره شمالی اشاره 

کرده و آن را همچنــان تهدیدی غیرمعمول و 
فوق العاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی 
و اقتصاد آمریکا دانسته است.  حزب دموکرات 
آمریکا گفته است زبانی که ترامپ استفاده کرده 
با آنچه او پس از دیدار بــا کیم جونگ اون بیان 
داشت در تناقض است.  رسانه های دولتی کره 
شمالی پس از دیدار ترامپ و اون اعالم کردند که 
ترامپ قول برداشتن تحریم های وضع شده علیه 
کره شمالی را داده است. به گزارش این رسانه ها، 
ترامپ گفته است با بهبود روابط میان آمریکا 
و کره شــمالی، این تحریم ها لغو خواهند شد. 
البته چنین وعده ای در بیانیه رسمی رهبران دو 
کشور دیده نمی شود. پیش از دیدار رهبران کره 
شمالی و آمریکا، مقام های دولت آمریکا بارها 
گفته بودند که تا زمانی که کره شمالی قدم های 
جدی برای پایان دادن به برنامه هسته ای خود 

برنداشــته، تحریم ها لغو نخواهند شد. مایک 
پمپئو، وزیر امور خارجــه آمریکا هفته پیش 
هشــدار داد هنوز هم نمی توان نسبت به خلع 
سالح اتمی کره شمالی اطمینان کامل داشت. 
تمدید تحریم های کره شمالی پس از آن صورت 
می گیرد که آمریکا دو مانور نظامی آموزشــی 
خود با کره جنوبی را لغو کرده است. پنتاگون، 
وزارت دفاع آمریکا گفته است هدف از این کار 

پشــتیبانی از تالش های دیپلماتیک به شمار 
می رود. پیشــتر آمریکا مانور نظامی مشترک 
با کره جنوبی را که قرار بود اوت امســال برگزار 
شــود لغو کرده بود. ترامپ وعده پایان دادن به 
مانورهای نظامی ساالنه با متحدان آمریکا در 
شبه جزیره کره را داده است. این تصمیم به طور 
غیر منتظره در پایان دیــدارش با کیم جونگ 

اون اعالم شد. 

تداوم مواضع متناقض کاخ سفید

ترامپ: کره شمالی همچنان تهدیدی برای آمریکا است

 دمکرات ها و داِم  
سیاست های مهاجرتی 

فرید زکریا در آخرین مطلــب خود در روزنامه 
واشنگتن پست نوشــت سیاست دولت ترامپ 
جداســازی فرزندان مهاجران از خانوادههای 
آنها بــه هنــگام ورود غیرقانونی بــه آمریکا 
غیراخالقی، غیرضــروری و ابزارانگارانه بود با 
این وجود دمکراتها در خصوص سیاســتهای 
کالن مهاجرتی ممکن اســت به دام بیافتند و 
راه به بیراهه بروند. »مسئله مهاجران به یکی از 
مهمترین دغدغههای مردم آمریکا تبدیل شده 
و بسیاری از گروههای آمریکایی را تحت تاثیر 
خود قرار داده اســت. البته در این میان دغدغه 
و انگیزههای گروههای مختلف ممکن است با 
یکدیگر متفاوت و شاید برخی از این دلمشغولیها 
در افکار نژادپرستانه ریشه داشــته باشد اما از 
دیگر سو شاهد شعله ورشدن افکار و احساسات 
میهنگرایانه نیز هستیم. در منطقهای از جهان 
که جهانیســازی به گونه ای فراگیر و گسترده 
ســایه خود را بر ســر تمام امور افکنده اســت 
مردمان بومی و ساکنان اصلی هنوز تمایل دارند 
تا نوعی از حالت تسلط و ثبات را تجربه کنند.«   

        
دیوار ترامپ را به او پس بدهید

مجله نیویورک تایمز نیز در همین زمینه به قلم 
اندرو سولیوان آورده اســت که تصمیم جدید 
دولت ترامپ مبنی بر عدم جداسازی فرزندان 
خانوادههای مهاجران غیرقانونی به خاک آمریکا 
در اصل مسئله تغییری ایجاد نمیکند و مشکل 
سیاســتهای مهاجرتی همچنان پابرجاست. 
»دمکراتها اگر واقعا دلشان میخواهد این مشکل 
را حل کنند باید دســت به کاری بزنند که از ته 
دل با آن موافق نیســتند. آنها باید دیوار دونالد 
ترامپ را به او بازگردانند! دونالد ترامپ انتخابات 
را پیروز شد و این وعدهای است که وی به مردم 
داد و هماکنون این وعده را به مردم بدهکار است. 
شــاید این دیوار هرگز کامل نشود، شاید هرگز 
آنطور که انتظار میرود این دیــوار مفید فایده 
نباشد و به اهداف تعریف شده خود نرسد. اما این 
تنها راهی است که میتواند انتقادات بسیار گزنده 
و تند منتقدان آمریکایی علیــه ترامپ را مهار 
کند و به آنها بقبوالند که موج عظیم مهاجرت 
به آمریکا تحت کنترل اســت و با حضور چنین 
رئیسجمهوری در کاخ سفید این تنها راهی است 
که میتوان بر این نظام در هم شکسته سامانی 
بخشــید. مادام که کارگران و طبقه متوســط 
آمریکایی در این زمینه اطمینان خاطر نیابند 

دولت امریکا راه به جایی نخواهد برد.« 
        

 زنان عربستان همچنان 
پشت خطوط قرمز

مارگارت کوکــر در نیویورکتایمز مقالهای در 
خصوص رفع ممنوعیت رانندگی زنان عربستانی 
به رشــته تحریر در آورده و معتقد است به رغم 
رفع این ممنوعیت  هنوز نابرابری بسیار زیادی 
در جامعه عربستان علیه زنان اعمال میشود و تا 
رفع این نابرابری ها راه بســیار درازی در پیش 
اســت. »قوانین جدید با تغییرات و اصالحات 
جاهطلبانه اقتصادی خاندان سلطنت همسویی 
دارد. عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده 
و از اعضای بســیار موثر ســازمان اوپک تالش 
دارد تا وابســتگی خود را به نفت کاهش داده، 
اقتصاد خود را به گونهــای دیگر تعریف و آن را 
متحول سازد. بخشــی از این اصالحات زمانی 
محقق میشود که زنان عربستانی به جامعه کار 
و مصرفکنندگان این کشــور وارد شوند. با این 
حال هنوز خط قرمزهای بسیار پررنگی آنها را از 
برخورداری از حقوق برابر در جامعه جدا ساخته 
است. مهمترین نهاد محدودکننده همان نظام 
مذهبی خاصی است که بر عربستان حاکم است 
و ترکیبی اســت از قانون و سنت که زنان در آن 
نمیتوانند مستقل از مردان و بستگان درجه اول 
مذکر خود نظیر پدر، برادران، عموها، فرزندان 
پسر و غیره نقش عمدهای در روابط و فعالیتهای 

اجتماعی داشته باشند.« 

جریده عالم

ایولین از سرنوشت دو 
کودکش هیچ نمی داند، 
پنچ هفته ای از فرارش 

می گذرد، او از خشونت 
حاکم بر گواتماال فرار  کرد 

و نوزدهم ماه مه در مرز 
آمریکا بازداشت شد و از 
آن زمان به بعد نتوانسته 
است خانواده اش را ببیند

ناظران می گوند بسیاری 
از این خانواده ها به 

لحاظ روحی در وضعیت 
نامساعدی به سر می برند 
و آمار خودکشی در میان 
آنها افزایش چشم گیری 

پیدا کرده است. در این 
میان حقیقتی که نباید 

آن را نادیده انگاشت 
عدم اجرای هماهنگ 

سیاست های ضد مهاجرتی 
دونالد  ترامپ در ایالت های 

مختلف است. 

کارال، کودک کرلوس 
گوشه ای نشسته و 

تالش می کند مچ دست 
عروسکش را درست کند، 

او نمی داند خارج از دنیایش 
چه حوادثی در جریان 
است. کارلوس نگاهی 
به کودکش می اندازد و 

می گوید، برایش آرزوهای 
زیادی داشتم، می خواستم 
در یک دانشگاه آمریکایی 
درس بخواند، روزهایش را 

با دیدن کارتون های دیزنی 
سر کند و با آرمان آمریکای 

برتر بزرگ شود، اما همه 
چیز سراب بود


