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شانزده ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست
جمهوریآمریکادرسال، 2020دونالدترامپ
سرانجامرسماواردرقابتهایانتخاباتیشد،
دیرتر از تمامی 23نامزد دموکرات و تنها نامزد
دیگر جمهوری خواه .شانزده ماه برای ارزیابی
وضعیتنامزدهایانتخاباتریاستجمهوری
آمریکا زمان بسیار طوالنی است ،به ویژه این
که حتی هنوز مناظرات تلویزیونی رقابت های
درون حزبی نیز شروع نشده است .بر اساس
جــدول انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا،
از ژانویه سال انتخابات  ،رقابت های درون
حزبیآغازمیشودوباگذشتتقریباسهتاپنج
ماه تکلیف نامزد نهایی دو حزب اصلی آمریکا
مشخص می شود .سپس نوبت به رقابت های
نهایی می رسد که با مناظرات تلویزیونی اوج
می گیرد و سرانجام در نخستین سه شنبه بعد
از نخستین دوشنبه ماه نوامبر  ،مستاجر چهار
سالهیاهشتسالهکاخسفیدرامعرفیمیکند
( البته اگر همچون انتخابات ، 2000موضوع
بهدیوانعالیفدرالکشیدهنشود)بههرحال
اکنون بسیار زود است تا ارزیابی دقیق و قابل
اتکایی درباره پیروزی مجدد دونالد ترامپ در
انتخابات ریاست جمهوری  2020ارائه کرد
 .اما با وجود این ،بررسی نقاط ضعف و قوت
رئیسجمهوریکنونیایاالتمتحدهآمریکادر
ارائه تصویری بهتر برای آینده این کشور کمک
کننده خواهد بود .نقاط قوت  – 1:قرار داشتن
درجایگاهرئیسجمهوری– 2وضعیتمطلوب
اقتصادیبهویژهمیزانکمسابقهنرخاشتغال3
– بهره مندی اغلب رای دهندگان از قانون
معافیت های مالیاتی   - 4تالش برای مقابله
با مهاجرت های غیر قانونی و مهار پیامدهای
منفی آن – 5پرهیز از ورود به جنگ های جدید
فرامرزی – 6احیای غرور ملی در برابر امواج
جهانی شدن در قالب شعار " اول آمریکا "- 7
حمایت جریان های راستگرا  ،محافظه کار و
هویت گرا – 8انسجام و اتحاد درونی جمهوری
خواهان.نقاطضعف–1:ناتوانیدرحلمشکل
بیمههایدرمانیوخالصیازقانونموسومبه
"اوباماکر"– 2ناخرسندیعمیقبرخیازگروه
هایاقتصادیوکسبوکارازپیامدهایجنگ
تجاری – 3عملی نشدن وعده احــداث دیوار
غیر قابل نفوذ در مرز مکزیک با وجود تالش
های مداوم – 4آشوب و هرج و مرج در دولت و
تصمیم گیری های آنی و جنجالی – 5ناکامی
در پروژه های سیاست خارجی از جمله مهار
چینوروسیه،حلبحرانهستهایشبهجزیره
کره،موضوعبرنامههایهستهایایرانوتعیین
تکلیفاوضاعسیاسیدرونزوئال–6بسیجگروه
هایسیاسیواجتماعیمدافعومنتفعازبین
المللگرایی.  

خبر متفاوت
پخش زنده با فیلتر گربه!

همزمانبابهخاکسپاری«مرسی»
اخوانالمسلمینمرگوی
را«قتل»توصیفکرد

پایان مرسی
پایان راه اخوان؟
گروه بین الملل-حتی اجازه تشییع جنازه مرسی
را هم ندادند.جسدرئیسجمهور سابق مصر که
در جلسه دادگــاه به طرز مشکوکی درگذشت ،با
حضور نیروهای امنیتی در مقبره شرقی قاهره به
خاک سپرده شد.در گزارش پزشکی قانونی آمده
است که هیچ گونه عالیم جراحت و آسیبدیدگی
در جسد مرسی دیده نمیشود.دولت مصر که بعد
ازمرگمرسینیروهایامنیتیرابهحالآمادهباش
در آورده بود به سرعت و در ساعات اولیه بامداد
سهشنبه و تنها با حضور دو فرزند و یکی از وکالیش
اورادرگورستانشهرکنصردرشرققاهرهبهخاک
سپرد.دادستانیمصرنیزحتیاجازهانتشارپرونده
پزشکیمرسیراندادوآنراتازمانتکمیلتحقیقات
پزشکی قانونی محرمانه باقی نگه میدارد،با این
حال،گروه اخوان المسلمین مرگ محمد مرسی
را «قتل» توصیف کرده است .جالب این جاست که
مراسم نماز میت غیابی محمد مرسی ،همزمان با
سراسرترکیهدرمسجد"حاجیبایرامولی"آنکارابه
امامترئیسسازماناموردیانتترکیهاقامهشد.در
اینمیان،وزارتخارجهعربستانسعودیهمزمان
بامرگ«محمدمرسی»گروهاخوانالمسلمینرابار
دیگرتروریستیخواندوعاملبهوجودآمدنداعش
و القاعده دانست .حاال مرسی اگرچه اکنون زنده
نیستامااخوانالمسلمینبهحیاتمتفرقوامنیتی
خود ادامه میدهد .حسن البناء ،اخوان را در سال
 1928میالدی تاسیس کرد و این جمعیت پس از
 84سال،درسال 2012میالدیبهکرسیریاست
جمهوری رسید و البته یک سال بعد ،این کرسی را
اخوان در
از دست داد .با هر عینکی که به عملکرد
ِ
قدرت بنگریم،در می یابیم آنچه را به دست آورده

تبانتخاباتدراستانبول

بودند ارزان از دست دادند.حیات کنونی اخوان،
متفرقوامنیتیاست.آنهادرمصریانیستندیااگر
هستند ،حیاتی پنهان دارند .بخش قابل توجهی از
آنها پس از کودتای  2013و آغاز بازداشتهای
وسیع،درترکیهمستقرشدهاندوتحتحمایتدولت
اردوغان و البته با بهره از داشتههای فکری ،مالی و
ارتباطی خود ،به فعالیتهای رسانهای ،سیاسی و
آموزشیمیپردازند.آنچهاینروزهاگریباناخوان
را گرفته است ،برای آنها چندان تازگی ندارد .اگر
مرسی در دادگاه فوت شد ،حسن البناء در خیابان،
ترور و سید قطب توسط جمال عبدالناصر اعدام
شد .عالوه بر این ،چهرههای برجست ه اخوان هم در
گذشته ،زیر بار استبداد داخلی ،به مهاجرتهای
گستردهدستزدندوتفکراخوانرادرمنطقهتوسعه
دادند،اماواقعیتایناستکهآنچهدرسال2013
رخ داد ،فرق دارد؛ هم سطح نــزول آنهــا ریاست
جمهوری بوده و هم طرف مقابل آنها آبدیدهتر
شدهاست.سیسی،انباشتتجربههایملکفاروق،
ملک فؤاد ،محمد نجیب ،جمال عبدالناصر ،انور
سادات و حسنی مبارک را در مقابله و مهار اخوان
دارد و این کار اخوانیها را سخت میکند .عالوه بر
این،مخالفتهایعربستانبااخوانهمهیچگاهدر
اینسطحنبودهاست.باوجوداین،شکافاجتماعی
درمصر،قابلانکارنیستودرسیاستهمبنانیست
همیشه بر یک پاشنه بچرخد؛ به شرط عقالنیت،
تواضعوعبرتآموزیازگذشته.
▪ ُمرسیواردوغان،کالبدشکافییکرابطه

زمانی که ' محمد البدیع ' رهبر اخوان المسلمین
مصر حکومت ' حسنی مبارک ' را فاقد مشروعیت

ذکر کرد و ارتش نیز در برابر این سخنان سکوت
کــرد ،پس از طی مراحلی سرانجام ' مرسی ' به
ریاست جمهوری این کشور رسید ،ترکیه از معدود
کشورهاییبودکهدرتماممدتانقالبمردممصرو
حتیپسازآنبهحمایتبیوقفهخودازاینجریان
پرداخت.اردوغان در همان روزهای نخست پس از
پیروزیانقالبمردممصر،آنرابهرسمیتشناخت
و با حمایت از دکتر محمد مرسی عم ً
ال خود را در
کنار انقالبیون اخوانی مصر قرار داد و بدین ترتیب
عالقه دیرینه و وابستگی اندیشه خود را به جمعیت
اخوانالمسلمینبهنمایشگذاشت.بهفاصلهچند
ماه پس از ریاست جمهوری مرسی ،موج جدیدی
از اعتراضات علیه وی تحت نام ' جنبش تمرد '
شکل گرفت .این جنبش که ماهیتی ضد اخوانی
داشــت و به همت 'محمد البرادعی' ایجاد شده
بود ،در چند روز مانده به نخستین سالگرد تحلیف
مرسی شکل جدی تری به خود گرفت و خواستار
کناره گیری محمد مرسی به اتهام تــاش برای
گسترش اختیارات خود و اخوانالمسلمین شد.با
تشدید اوضاع و استعفای هفت تن از وزیران کابینه
مرسی ،ارتش نیز به حمایت از معترضان شتافت و
بدین ترتیب با یک برنامه مدون کودتای خاموشی
را علیه مرسی و دولت اخوانیها در مصر صورت
دادند.محمد مرسی در ۱۲تیر( ۱۳۹۲سوم ژوئیه
)۲۰۱۳بابیانیهعبدالفتاحالسیسیکهدرآنزمان
فرمانده ارتش مصر بود و حمایت البرادعی ،شیخ
االزهر و پاپ مسیحیان قبطی مصر از قدرت برکنار
شد.بهفاصلهکمترازیکروزطیباردوغاننخست
وزیروقتترکیهازبرکناریمرسیابرازتأسفکردو
ضمنانتقادازآندرسخنانیعلیهبرکنارکنندگان

مرسیگفت«:کسانیکهدرپایصندوقنتوانستند
رأیبیاورند،باکودتابهدنبالکسبقدرتهستند.
ترکیه با این بی اخالقی که در مصر رخ داده مخالف
است .همان گونه که کودتاهای نظامی در ترکیه
نتوانست محبوبیتی را بــرای دولتها به همراه
بیاورد ،این سرنوشت در انتظار کودتا کنندگان
مصر نیز هست».بدون تردید نمیتوان این سخنان
اردوغان را صرف ًا یک اعتراض سیاسی دانست چرا
کهبهنظرمیرسداردوغاندرپساینسخنانبیشتر
آرزویبربادرفتهایراازاشاعهیکتفکروایدئولوژی
در بخشهایی از یک منطقه بزرگ بر زبان جاری
کرد.حال به نظر می رسد اردوغان که مرگ مرسی
را شهادت و وی را شهید توصیف کرد ،در روزهای
آینده واکنش های دیگری را در برابر فوت دوست
اخوانی خود اتخاذ کند یا حتی خواهان تحقیق
و بررسی میدانی و جهانی مرگ مرسی بشود.
البته بدیهی است بعد از مرگ " جمال خاشقچی
" فعال رسانه ای سعودی که در تاریخ دوم اکتبر
سال  ۲۰۱۸میالدی در کنسولگری عربستان
در استانبول ناپدید و به دست عوامل سعودی
کشته شد ،و ترکیه نیز تالش زیادی برای کشاندن
قاتالن وی به پای میز محاکمه صورت داد ،این بار
نیز تالش کند که فوت مرسی را ریشه یابی کند
و در صورت وجود هر گونه احتمال برای صحنه
سازی مرگ محمد مرسی از سوی حکومت مصر
آن را به صحنه بین الملل بکشاند.البته حتی
اگر چنین اتفاقی نیز رخ ندهد ،موضوع مرگ
دکتر محمد مرسی همچنان به عنوان یکی از
معماهای ناشناخته کشور مصر ،در کتاب تاریخ
ثبت خواهد شد.
قا

ب بین

«آبی برایسودان»()#BlueforSudan
برخی از کاربران شبکههای اجتماعی در سراسر
جهان عکس حساب کاربری (آوات ــار) خود را به
رنگ آبی تغییر دادند و با استفاده از هشتگ «آبی
برای سودان» ( )#BlueforSudanهمبستگی و
همدردی خود را با کسانی که بر اثر خشونتهای
اخیر در ســودان کشته شدند ،نشان دادنــد .این
جنبشآنالیندریادبودیکهنرمند ۲۶سالهبهنام
«محمدهاشممطر»آغازشدهاستکهدراوایلژوئن
براثرحملهنیروهایامنیتیدراینکشورکشتهشد.
بهگزارشیورونیوز،دوستانمحمدمطربرایابراز
همبستگی آواتارها خود را در توئیتر و اینستاگرام
به رنگ آبی که رنگ مود عالقه او بود تغییر دادند

و این مسئله سبب شد تا جنبش آبی برای سودان
شکل بگیرد .حاال «آبی برای سودان» به کارزاری
برای همبستگی با قربانیان تبدیل شده و تنها در
اینستاگرام  35هزار بار همرسانی شده است.
اکنوناینترنتراهیبرایپخشاخبارسودانشده
است ،کشوری که در آن رسانههای جمعی تحت
کنترل شدید دولتی قرار دارد .در یکی از تصاویر
همرسانی شده ،به قربانیان اعتراضات سودان
طی شش ماه گذشته اشاره و نوشته شده است:
 500تنکشتهو 723تنزخمیشدند 650،نفر
در بازداشت به سر می برند و از سرنوشت هزار نفر
خبریدردستنیست.

مخالفت طالبان با درخواست پکن درباره آتش بس با دولت افغانستان

طالبان روی چین را زمین انداخت

بیبیسی:پخشزندهکنفرانسخبرییکی
ازاعضایهیئتدولتوعضوعالیرتبهحزب
حاکم پاکستان ،پس از آن که فیلتر "چهره
گربه" به طور اشتباهی روشن شد ،اسباب
خنده و تمسخر شد .شوکت علی یوسفزی
در حال پاسخ دادن به سواالت خبرنگاران
بود و این جلسه از صفحه فیسبوک حزب
"تحریک انصاف" به شکل زنده پخش میشد
که ناگهان به طور تصادفی تنظیمات دوربین
موبایل تغییر کرد و فیلتر چهره گربه به کار
افتاد.کاربرانی که در حــال تماشای این
جلسه از طریق فیسبوک بودند ،بالفاصله
در کامنتها اشتباه پیش آمــده را گوشزد
کردند اما یوسفزی ،بیخبر از همه چیز
به سخنانش ادامــه داد.او بعد گفت :این
اشتباهی بود که نباید خیلی جدی گرفت.با
فعال شدن فیلتر گربه  ،روی چهره یوسفزی
و یکی دیگر از مسئوالن که در کنار او نشسته
بود ،گوشهای صورتی رنگ و سبیلهای
گربهای ظاهر شد.گروهی از کاربران درباره
این که یوسفزی چه "گربه ملوسی" شده
نوشتهاندوبعضیهمبابازنشراسکرینشات
نوشتند "میو میو"...

مالعبدالغنیبرادر"رئیسدفترسیاسیطالباندر
قطر که به تازگی در صدر هیئتی به چین سفر کرده
بود ،به درخواست مقامات پکن مبنی بر آتش بس
با دولت افغانستان پاسخ منفی داد".فیض محمد
زالند"،فعالسیاسیافغانکهفعالیتهایطالبان
را از نزدیک دنبال میکند ،به رسانههای این کشور
گفت :هیئت طالبان پیش از برگزاری دور هفتم
گفت وگوهای صلح میان این گروه و نمایندگان
آمریکا ،به چین رفته و با مقامهای این کشور دیدار و
گفت وگو کرده است.مسئوالن طالبان ،پیش ازاین
نیز به درخواستها دربــاره آتش بس پاسخ منفی
داده بودند .سفر هیئت طالبان به چین که در پی
درخواست دولت این کشور انجام شد تالشی برای
ترغیب این گروه به پایان دادن جنگ و خشونت در
افغانستان بود که تاکنون پیگیری این گونه برنامه
ها از سوی برخی کشورهای مرتبط با تحوالت این
کشورباموفقیتهمراهنبودهاست.بهویژهآمریکاکه
پسازبرگزاریششدورگفتوگوباطالباندرقطر
طیچندماهگذشتهبهدلیلاصراربهحضورنظامی
در افغانستان که بر خالف خواسته این گروه است
نتوانسته طالبان را به ورود به فرایند صلح متقاعد
کند.دولت چین امیدوار بود با توجه به حساسیت
نداشتن طالبان به جایگاه این کشور در تحوالت
افغانستان بتواند با دعوت از نماینده طالبان ،این
گروهرابهبرقراریآتشبسدراینکشوروآغازگفت
وگوهای بین االفغانی با نمایندگان دولــت کابل

ترغیبکند.پسازناکامیروسیهوآمریکادرفرایند
مذاکراتصلحدولتافغانستانباطالبان،مقامات
پکن انتظارداشتندبابرگزارینشستهایدوجانبه
با معاون سیاسی این گــروه و فراهم کــردن زمینه
نشستهایمشترکبامقاماتکابل،بتوانندبخشی
ازنگرانیهایامنیتیخوددرقبالجنگافغانستان
راکاهشدهندکهالبتهبهنمایشگذاشتنظرفیت
هایدیپلماسیپکنبرایتعدیلتنشوخشونتدر
منطقه ازجمله اهداف میزبانی از "مال برادر" بود.
کارشناس مسائل آسیای شرقی در دانشگاه "جان
هاپکینز" آمریکا می گوید" :چین نگران گسترش
تروریسم در منطقه ناشی از فعالیت گــروه های
افراطی در افغانستان است و به همین دلیل تالش
دارد تا به دولت این کشور با هدف مبارزه با تروریسم
وروندمصالحهبامخالفانمسلحکمککند".انتشار
برخی اخبار درباره رد پیشنهاد چین برای برقراری
آتش بس در افغانستان از سوی طالبان حاکی از
آن است که این گروه حاضر به تغییر موضع خود در
خصوصلزومخروجنظامیانآمریکاییازافغانستان
نیست و این مسئله را همچنان شرط ورود به فرایند
صلح در این کشور می داند.به رغم آن که خاتمه
جنگوبرقراریآتشبسوایجادصلحدرافغانستان
بهخروجنظامیانآمریکاگرهخوردهاستامامقامات
کاخسفیدباوجودادعایتالشبرایکمکبهپایان
خشونتدرافغانستان،حاضربهتندادنبهمطالبه
ملیدراینکشوربرایترکافغانستاننیستند.
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الملل

در یــک تجربه نــادر دموکراتیک بــرای
شهروندان ترکیهای ،دو نامزد شهرداری
استانبول در یک برنامه زنده تلویزیونی با
یکدیگر به مناظرهای پرداختند که در۱۷
سالگذشتهدراینکشوردیدهنشدهبود.
به نوشته روزنامه نیویورکتایمز ،مناظره
بین بینالی ییلدیریم ،نامزد حکومتی
و نخستوزیر سابق ایــن کشور با اکرم
اماماوغلو ،فردی که از سوی اپوزیسیون
حمایتمیشود،صورتگرفت.اماماوغلو
در نظرسنجیها هم اکنون پیشتاز است.
اماماوغلوتوانستدرانتخاباتشهرداری
در ماه مارس با آرایی نزدیک به پیروزی
برسد و همین امــر موجب شد تا حزب
عدالت و توسعه راجع به نتیجه انتخابات
شکایت کند و در نهایت نیز شــورای
انتخابات ترکیه در اقدامی عجیب آرای
استانبول را باطل اعالم کرد .این تصمیم
با انتقادهای فراوانی روب ـهرو شد اما در
نهایت حرف این شورا به کرسی نشست و
روزدومتیرقراراستانتخاباتشهرداری
دراستانبولمجددبرگزارشود.

یادداشت
عقبگرد در ادبیات سیاسی آمریکا

محمدمهدی گــودرزی-گــرچــه ادبیات
خبری رسانههای مطرح جهان در هفتهها و
روزهایاخیربربحرانیشدنشرایطدرخلیج
فارس داللت دارد اما بررسی ادبیات سران
کاخسفید چیز دیگری را نشان میدهد .در
ادبیات سیاسی دو دولت اخیر ایاالتمتحده
رجــزخــوانـی نظامی و سخن از گزینههای
نظامی روی میز و پاسخ کوبنده در میان بود
اما اکنون که هر دو طرف در آمادهباش نظامی
به سر میبرند ،طرف آمریکایی نه سخن از
مذاکره که اصرار بر آن دارد .پمپئو اینروزها
در حالی میگوید که ایران باید دیپلماسی را
با دیپلماسی پاسخ دهد که پیش از آن نشان
داد هیچ پیمان دیپلماتیکی را به رسمیت
نمیشناسد.مشخصاترامپاگرسفرکاریاش
را به ژاپن با خوردن سوشی و تماشای کشتی
کج و بازی گلف طوالنی میکند نشانگر آن
استکههمرا هآبهدنبالراهیبرایجلوگیری
از وقوع قلدرمآبیهای یارانش است .حضور
دستپاچه آبه در تهران که وی را در حد یک
پیامرسانتقلیلدادمویداینادعاستوبازهم
درحالیبهقولظریفاعضایتی م«ب»،دنبال
ناله و گالیه به شورایامنیت هستند که قول
داد ه بودند به هر تحرکی کوبنده پاسخ دهند
و بههمین علت قرار بود ناو لینکلن را رهسپار
خلیجفارس کنند که نشد ،اما این عقبگرد در
ادبیاتسیاسیبعدازآناظهاراتتندازچرایی
جریترشدنترکیهوچیندرمنازعاتشانبا
آمریکاپردهبرداریمیکندواینبرایکشوری
که خود را بازیگردان مهم در جهان میداند به
مثابهشکستپیشازشروعجنگاست.

