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جنگ ایدئولوژیکی در آمریکا

فضای سیاسی متالطم واشنگتن با یک توئیت
دونالد ترامپ به آشوب کشیده شده است .رئیس
جمهور آمریکا در اظــهــار نظری بــی سابقه  ،به
تعدادی از اعضای زن دمــوکــرات کنگره گفته به
کشورهایی که از آن جا به آمریکا آمده اند  ،بازگردند
متقابال نیز مخالفان و منتقدان دونالد ترامپ با
کم سابقه ترین لحن و ادبیات  ،رئیس جمهوری
آمریکا را فــردی نــژادپــرســت خطاب کــرده انــد .
در ظاهر امر ،ترامپ از اعتراضات مداوم چهار زن
عضو جریان ترقی خواه حزب دموکرات در مجلس
نمایندگان آمریکا که برخی از آنــان تبار خارجی
نیز دارنــد  ،به شــدت به خشم آمــده و شدیدترین
حمالت را متوجه ایــن گــروه موسوم به " جوخه "
کرده است  .با این حال  ،دعوای سیاسی کنونی در
واشنگتن صرفاحولموضوعرقابتمیانکاخسفید
جمهوری خــواه و مجلس نمایندگان دموکرات یا
حتی  ،بر سر جدال های نژادی نیست ؛ بلکه جنگ
ایدئولوژیکیدرآمریکابهراهافتادهاستتاسرنوشت
این کشور را برای دهه های آینده مشخص کند .
تــرامــپ و حــامــیــان محافظه ک ــار وی در تــاش
هستند از غلتیدن آمریکا بــه سمت چپگرایی
شبه سوسیالیستی جلوگیری به عمل آورنــد در
حالی که لیبرال ها به شــدت در هــراس از ظهور
راســتــگــرایــی افــراطــی شبه فاشیستی در این
کشور هستند  .با افول تساهل سیاسی در آمریکا
طی یکی ،دو دهــه اخیر  ،جامعه آمریکا به لحاظ
فکری و عقیدتی دوپــاره شده است که هیچ کدام ،
دیگری را تحمل نمی کند  .راست ها  ،چپگرایان
را به خیانت به کشور متهم می کنند و چپگرایان
از ظهور دیکتاتوری در کشور خبر مــی دهند.
دراینمیان،دونالدترامپقصدداردتاسرحدامکان،
حزبدموکراتراکهتاکنونحزبیمرکزگراشناخته
میشد،بهسمتچپگراییسوسیالیستیسوقدهد
تا زمینه برای بسیج توده های وحشت زده از صدای
پای سوسیالیسم در شاخص ترین کشور سرمایه
داری جهان فراهم شود  .این توده ها  ،سرمایه اصلی
نه فقط دونالد ترامپ در انتخابات 2020آمریکا که
سرمایهارزشمندمحافظهکاریدراینکشوربهشمار
میآیند.نظرسنجیرویترزنشانمیدهدکهدرپی
حمالت بی امان و مداوم ترامپ به چهار زن ترقی
خواه مجلس نمایندگان – شامل اوکازیو کورتس ،
ایلهانعمر،رشیدهطالبوآیاناپریسلی–محبوبیت
رئیس جمهوری جمهوری خواه آمریکا در میان رای
دهندگان محافظه کار  ،چهار درصد افزایش یافته
است  .استمرار این رونــد  ،شانس پیروزی مجدد
ترامپدرانتخابات 2020راافزایشمیدهد.

چهره روز

وعدهانتخاباتیعجیبجلیلی!
سیدنورا...جلیلینامزدانتخاباتریاستجمهوری
افغانستان می گوید که در صورت پیروزی اش در
انتخابات ،رسم ایستادن هنگام پخش سرود ملی
پایان می یابد .به گزارش آوا ،جلیلی این موضوع را
پسازآنمطرحکردهاستکهازبرنخاستناوهنگام
پخش سرود ملی در یکی از جلسات ،انتقادهای
گسترده شده بود .جلیلی گفت :اگر به محتوای
سرود ملی بپردازیم ،مفاهیمی را ارائه نمی کند که
ملترابهوجدآوردوانگیزههایملیایجادکند.

خبر متفاوت

بایدن:ترامپاگهمردیبیا
مسابقهشناسوئدیبدهیم!
جو بایدن گفت که حاضر است با دونالد ترامپ
یک مسابقه شنا سوئدی داشته باشد.او این اظهار
نظر را در جریان مصاحبهای با میکا برزینسکی،
مجریشبکه MSNBCمطرحکرد.دراینمصاحبه
برزینسکی از بایدن پرسید ،اگر ترامپ در خصوص
سن و ســال او یا وضعیت روح ــی-روانــیاش در
یک مناظره شوخی کند چه جوابی به او خواهد
داد؟بایدن  76ساله با زدن پوزخندی گفت :من
به او خواهم گفت بیا جلو دونالد! اگر مردی نشان
بده چند تا شنا سوئدی میتوانی بروی؟این نامزد
ریاست جمهوری پیشتاز حزب دموکرات آمریکا در
ادامه تاکید کرد که به این رقیب سیاسی  ۷۳ساله
خودخواهدگفت:بیاجلوواگرمردیبامنمسابقه
بده!ترامپمعمو ًال زمانیکهدربارهجوبایدنحرف
میزندازاوبالفظ"جوبایدنخوابالو"یادمیکند.با
اینحالپویشانتخاباتیدونالدترامپبهدرخواست
برای اظهار نظر دربــاره این پیشنهاد بایدن برای
مسابقهشناسوئدیجوابنداد.

مادر7فرزند،پزشک،وزیردفاعوحاالرئیسکمیسیوناروپا
«فوندرالین»فروشندهبزرگسالحبهسعودیواماراتوازمبتکران طرحناتوی عربی،چهراهبردیدرقبالایراندارد؟

کامیار-ماراتنانتخابرئیسجدیدکمیسیون
اروپ ــا به پایان رسید و در نهایت اورزال فون
درالین ،با کسب  ۳۸۱رای (تنها  ۷رقم بیشتر
از  ۳۷۴رای مورد نیاز) از مجموع آرای ۷۴۷
نماینده پارلمان اتحادیه اروپا به عنوان ریاست
کمیسیون این نهاد انتخاب شد.فون در الین ۸
اکتبر  ۱۹۵۸میالدی در خانوادهای اشرافی
در بلژیک به دنیا آمد .وی دوران کودکی خود
را در بروکسل ،شهری که پدرش از نخستین
مسئوالن بازار مشترک اروپا بود گذراند .اورزال
عالوه بر زبان مادری اش به زبانهای فرانسه و
انگلیسیتسلطیبینظیردارد،سوارکاریرابه
خوبیمیداندودراینرشتهاستاداست.فوندر
الینپسازپایاندورهمتوسطه،تحصیالتخود
را در زمینه اقتصاد در دانشگاههای گوتینگن،
مونستر و در نهایت در مدرسه اقتصاد لندن آغاز
کرد ،اما اقتصاد نتوانست وی را عالقه مند به
پزشکی و سیاست کند .اورزال در سال ۱۹۸۰
میالدی تحصیل در رشته پزشکی را آغاز کرده
و در سال  ۱۹۸۶یعنی حدود یک سال پیش
از پایان تحصیالتش با پروفسور «هایکو فون
درالین»ازدواجکرد.هایکوهماکنونمدیرعامل
یک شرکت تجاری توسعه مهندسی پزشکی
است.فون در الین با اتکا به گزینههای اشراف
زادگیوسوابقفعالیتهایسیاسیواقتصادی
پدرش خود را به دنیای سیاست نزدیک کرد.
«ارنستآلبرشت»پدراورزالدرکارنامهسیاسی
خود سوابق انتصاب در وزارتخانههای اقتصاد،
دادگستری و پس از آن نخست وزیــری ایالت

نیدرساکسن را یدک میکشد.اورزال همواره
تاکید داشــت که نمیتواند از عالقه مندی به
سیاست چشم پوشی کند و باید روزی در یک
جایگاهسیاسیمعتبربهفعالیتبپردازد.همین
دالیل ،عالقه مندی و انگیزهها سبب شد تا وی
در  ۴۵سالگی با کناره گیری از دنیای پزشکی
و با وجود هفت فرزند به طور جدی و عملی به
دنیای سیاست پا بگذارد و فعالیتهای حزبی
خودراکلیدبزند.
▪ فوندرالین؛یارمحبوبمرکل

فون در الین پیش از عزیمت به آمریکا در سال
 ۱۹۹۰به عضویت حزب دموکرات مسیحی
درآمد،حزبمتبوع«آنگالمرکل»پسازصدارت
اعظمیویسببحضوردایمشدرکابینهآلمان
شد .اعتماد مرکل به فون در الین تا حدی بود
که وی تالش داشت تا کرسی ریاست جمهوری
آلمان را نیز در اختیارش قرار دهد ،اما مخالفت
احزاب سیاسی و سیاستمداران مانع از تحقق
این خواسته شد.وی در سال  ۲۰۰۱میالدی
توانستشهردارشهرایلتنشودوتاسال۲۰۰۴
میالدینیزدرشورایشهرباقیبماند.نخستین
تجربه اورزال از وزارت به سال  ۲۰۰۳و پست
وزارتاموراجتماعی،زنانوبهداشتدرکابینه
نیدر زاکسن باز میگردد .فعالیتهای موثر
و دستاوردهای ارزنــده وی سبب شد در سال
۲۰۰۹میالدیبهکابینهدولتآلمانراهیابدوبر
کرسیوزارتکارورفاهاجتماعیتکیهبزند.فون
در الین در دوره چهار ساله وزارت خود به رغم

شوراینظامیومخالفاندرخارطومتوافقتقسیمقدرتامضاکردند

سودان درمسیرآرامش؟

هفتماهتظاهراتدرسودان،سرانجامباعث
شد که در ماه آوریل دولت عمر البشیر ،رئیس
جمهوریسودانسرنگونشود،اماکناررفتن
او هم باعث نشد که نظامیان از قدرت کنار
روند و جای خود را به مردم بدهند .تا این که
دیروز ( ١٧ژوئیه) نمایندگان شورای نظامی
و ائتالف گروهها و شخصیتهای غیرنظامی
موسوم به «نیروهای آزادی و تغییر» با اعالم
امضایتوافقنامهایازبازگشتثباتوایجاد
زیرساختهایدموکراتیکبهاینکشورخبر
دادنــد .به گــزارش یورونیوز ،محمد حمدان
دقلو ،مرد شماره دو شورای نظامی انتقالی
پس از اتمام مذاکرات و حصول توافق کلی
که در یکی از هتل های لوکس شهر خارطوم،
پایتختسودانانجامشدازامضایسندنهایی
بهعنوانیک«لحظهتاریخی»نامبرد.براساس
اینتوافق،برگزاریانتخاباتآزادیکشورای
حاکمیتی متشکل از نظامیان و غیرنظامیان
بهطورموقتقدرترادردستخواهدگرفت.
اداره امــور روزمــره نیز به دولتی با عضویت

فنساالرانسپردهمیشود.اینتوافقنامهدو
بخش دارد که بخش مربوط به دولت انتقالی
دیروزامضاشدوبخشدیگرکهبیانیهمربوطبه
قانوناساسیاستدرچندروزآینده،احتما ًال
در روز جمعه ،امضا می شود .توافق نامه بین
دو طرف شامل ٢٢بند است و در بخشی از آن
آمدهاستکهشورایحاکمیتییازدهنفرهفقط
به مدت سه سال بر سودان حکومت خواهد
کرد و در پایان این مدت ،انتخابات آزاد برگزار
می شود .از یازده عضو این شورا ،شش نفر از
فعاالن سیاسی و سیاستمداران و پنج نفر از
نظامیان خواهند بود .ریاست شورا در بیست
ویکماهاولفعالیتآندردستیکنظامیو
درهجدهماهبعدبرعهدهیکغیرنظامیخواهد
بود.همچنین،دربارهکابینه،گروههایآزادی
و تغییر نخست وزیر را تعیین خواهند کرد.
تعدادوزیراندولت ۲۰تنخواهدبودکهآنها
را نخست وزیر تعیین میکند اما دو پست وزیر
دفاع و کشور را نظامیان در شورای حاکمیتی
تعیینمیکنند.

حملهمسلحانهبهدیپلماتهایترکیهدرکردستانعراق

ماجرای نیم روزدراربیل

دیپلمات های کنسول گری ترکیه در اربیل،
مرکز اقلیم کردستان عراق ،که برای صرف
ناهاربهرستوران«»HuQQabazدرنزدیکی
کنسول گــری رفته بــودنــد ،حوالی ساعت
 14دیروز هدف شلیک فردی ناشناس قرار
گرفتند .ایــن حمله توسط فــردی با لباس
شخصی که دو قبضه ســاح کمری همراه
داشت انجام شده است .در حالی که معاون
کنسول گری در این تیراندازی کشته شده،
خبرگزاری آناتولی این حادثه را یک «حمله
مسلحانه سازمانیافته» توصیف کرده است.
هرچند که تا لحظه نگارش خبر هیچ گروهی
مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است .برخی
رســانــه هــا احتمال داده انــد کــه ایــن حمله
مسلحانه واکنشی به کشته شدن دو فرمانده
حزب کارگران کردستان (پ ک ک) به دست
ترکیه بوده است .خبرنگار بی بی سی نیز می
گوید« :طبیعی است که نام پ ک ک به عنوان
مظنون مطرح شود ،چرا که هم پیشینه دارد
همانگیزهوهمتوانایی؛اماجریانیکهریشهدر
ذهنیتپرطرفدارضدآمریکاییدرترکیهدارد
درشبکههایاجتماعیوحتیرسانههابهراه

افتادهکهاینتروررابهآمریکاوخشمآنکشور
از استقرار سامانه پدافند هوایی روسی اس
چهارصد در ترکیه نسبت می دهد .به عنوان
قرینههماینرامطرحمیکنندکهدرسههفته
اخیر و همزمان با ورود این سامانه ،ملوانان
ترک را هم در لیبی گروگان گرفتند (که بعدا
آزادشدند)همدرخلیجگینهبهاسارتدزدان
دریایی درآمدند (که هنوز هم در اسارتند) و
هم نایب کنسول ترکیه در اربیل ترور شده
اســت .در ترکیه تفکر غالب این است که پ
ک ک اگر آلت دست آمریکا نباشد ،با آمریکا
هماهنگاست».امادیپلماتترکتنهاکشته
این تیراندازی نبود .کرد پرس در گزارشی
به نقل از فرماندهی نیروهای امنیتی اربیل
موسومبهآسایشباصدوراطالعیهایرسمی،
اعالم کرد که در تیراندازی روی داده در این
رستوران ،عالوه بر کارمند کنسولگری ترکیه
دراربیلویکشهروندعادیکشتهشده،یک
تن نیز مجروح شده است .سخنگوی ریاست
جمهوری ترکیه گفته است که آنکارا «واکنش
الزم» را به کسانی که این حمله را طراحی
کردهاندنشانخواهدداد.

آن که به برنامههای اعالم شدهاش جامه عمل
پوشاند ،توانست نظر مثبت صدراعظم و حتی
محبوبیتمردمیرانیزبهخودجلبکند.همین
سببشدتامرکلگزینهوزارتدفاعرابرایدوره
آینده فعالیت دولتی فون در الین در نظر بگیرد
و این گونه عنوان نخستین زن «وزیر دفاع» را از
آن خود کند.کمتر سیاستمدار آلمانی روز ۱۷
دسامبر ۲۰۱۳رامیتواندفراموشکند،روزی
که نام فون در الین به عنوان گزینه وزارت دفاع
مطرحشدوسیاستمدارانوکارشناساننظامی
باخندهمعناداریموفقیتویدراینحوزهکاری
رادورازدسترستوصیفکردند.
▪فــون درالین؛فروشنده بــزرگ ســاح به
سعودی

نگاهی اجمالی بــه دوره وزارت دفــاع فون
در الیــن به خوبی نشان میدهد که راهبرد
قــدرت نظامی بیشتر با صــدور تسلیحات در
آلمان محقق شد و این کشور در زمــره بزرگ
ترین صادر کنندگان تسلیحات نظامی به رژیم
صهیونیستی ،عربستان ،قطر و امــارات قرار
گرفت .فــون درالیــن همچنین تــاش کــرد تا
اقتدار ارتش آلمان را بعد از جنگ جهانی دوم
به این کشور بازگرداند ،وی حتی برخورداری
از تسلیحات اتمی بــرای کشورش را بالمانع
میدانست.نباید از این نکته غافل بود که فون
در الین عالوه بر این که از مبتکران ناتوی عربی
است ،از طرفداران و حامیان سرسخت تسلیح
کشورهای عربی برای توازن قدرت نظامی با

ایران است و اعتقاد به مقابله با ایران دارد .در
زمان فعالیت فون در الین در وزارت دفاع آلمان
به دلیل روابط بسیار نزدیک وی با کردستان
عراق حدود دو هزار موشک ضد تانک به این
منطقهارسالشد.همچنیندوتوافقهمکاری
بااقلیمکردستانودولتبغدادبهمنظورآموزش
نیروهای نظامی و امنیتی به امضا رساند.در
عین حال فون در الین در خصوص گسترش
حوزه هواپیماهای شناسایی آواکس از سوریه و
عراقبهخلیجفارس،پارلماناروپاراتحتفشار
قرار داد و در نهایت این امر را به تصویب رساند.
توجه به این نکته نیز خالی از لطف نیست که
بدانیم نخستین رزمایش میان آلمان-اسرائیل
در دوره وزیر دفاعی وی انجام و آلمان به مرکز
فرماندهی ناتو در اروپا بدل شد.انتخاب فون
در الین به عنوان رئیس جدید کمیسیون اروپا
میتواند به عنوان یک پیروزی بــزرگ برای
مرکل به شمار آید و به نوعی آن را احیای قدرت
مرکل در اروپــا توصیف کند .انتخاب فون در
الین دو هدف مرکل را محقق کرده است؛ یکی
کنار گذاشته شدن «منفرد وبــر» که از سوی
محافظهکارانحمایتمیشدودیگریدرعین
تضعیف سوسیال دموکراتها شاهد تقویت
دموکرات مسیحیها هستیم.حاال با آمدن او
البی عرب ها و صهیونیست ها در کمیسیون
اروپاتقویتخواهدشدوازسویدیگرازآنجایی
که سیاستهای فون در الین با سیاستهای
فرانسهنیزهمسوییدارد،نزدیکیبیشازپیش
این دو قدرت اروپایی دور از انتظار نخواهد بود.

مــرکــل در اســتــقــبــال از «مــاریــا ســانــدوا»
نخستوزیر مولداوی در دفتر صدراعظمی
در برلین ،برای دومین بار در طول یک هفته،
به صورت نشسته این مراسم را برگزار کرد.
ایــن سیاستمدار کهنهکار آلمانی امــروز
 ۶۵ساله میشود و تکرار مشاهده لرزش
صدراعظم در مراسم رسمی در ما ههای
ژوئن و جوالی و نیز استقبال وی از مقامات
در حالت نشسته ،نگرانی دربــاره وضعیت
جسمی وی را افزایش داده است.

پیشخوان بین الملل

گامی دیگر در بــه شکست کشیده شدن
محاصره قطر توسط دول چهارگانه عربی؛دو
سال پس از افت روابط میان اردن و قطر اینک
اردنی ها مجدد سفیری را برای اعزام به دوحه
تعیین کرده اند.

