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معترضیدرمصرنیست!
مصر در روزگار عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور
آن نه با خودکامگی دوران مبارک سنخیتی دارد
که انــدک فضای بستهای را بــرای مخالفان باز
گذاشته بود ،نه با اقتدارگرایی ناسیونالیستی
جمال عبدالناصر ،بلکه در ظاهر یک عقبگرد
تمام و کمال به استبداد قرون وسطایی و ماهیتا
استبدادی اســت که نه دستاویز دینی دارد نه
محملقومی،بلکهماهیتیصرفاشخصی،نظامی
والیگارشیداردواینبدترینشکلاستبدادورزی
و از جنس تمامیتخواهی آگوستو پینوشه است.
رئیس جمهور مصر که بــرای حفظ کیان خود و
تامینمنافعالیگارشینظامیانحامیمدتیاست
دست به اقداماتی زده و آن را اصالحات اقتصادی
نامیده که ملت  100میلیونی مصر را فقیرتر از هر
زمانی ساخته است ،به تازگی در اجالس «صلح
و توسعه پایدار در آفریقا» افاضه تازهای داشت که
باز دستمایه مصریان شوخطبع و طنزمزاج شد.
سیسی گفت ،هیچ مصری معترض او نیست و
از قسوت «اصالحات اقتصادی» پیش او شکوه
نکرده است.این گفته سیسی همچون سخنان
قبلی او از جمله این که «یخچال خانه ما خالی
است» مورد تمسخر و جوکسازی در شبکههای
اجتماعی مصری و عربی قرار گرفته و خیلیها
وضعیت معیشتی بغرنج ملت مصر ،اعتراضات
دو ماه پیش مصریها به این وضع و چپاولگری
ارتشیان را گوشزد و او را به دروغ گویی متهم
کردند .اما واقعیت این است که سیسی راست
گفته و هیچ دروغی نگفته است! چون اساسا در
قاموس خودکامهای چون او اعتراض معنایی
ندارد و ملت و مردم کسانی هستند که معترض
نیستند و معترضان هم مردم نیستند؛ حتی اگر
 99درصد یک جامعه را تشکیل دهند .به عبارت
دیگرِ ،
ملت مستبدان ،ملتی نیست که در علوم
سیاسی و جامعهشناسی تعریف مشخصی دارد،
بلکه آنی است که یا به کلی دم فرو بندد و از بیداد
خاموشی گزیند یا اگر لب به سخن گشاید جز بله
قربان گویی و به به و چه چه کردن چیزی بر زبانش
ساری و جاری نشود.از این جهت تظاهرات غیر
اخوانی سپتامبر گذشته به فراخوان محمد علی
تاجر و بازیگر مصری از نگاه عبدالفتاح سیسی
اعــتــراض نیست کــه اگــر بــود نمیگفت کسی
معترض سیاستهای اقتصادی او نیست.

کارتون روز

جانسون ابتدا در نطق پیروزی اش می گوید :می
خواهم از همه کسانی که این پیروزی تاریخی را
رقم زدند ،تشکر کنم .نخست وزیر بریتانیا سپس
جرمی کوربین ،رهبر حزب اپوزیسیون کارگر را
در آغوش می گیرد و می گوید :من بدون تو نمی
تونستم انجامش بدم (پیروز بشم) .اشاره ای به
مواضع مبهم رهبر حزب کارگر درباره برگزیت که
به شکست بزرگ آن ها و پیروزی محافظه کاران
انجامید .کارتون از پیتر بروکس

فشارحداکثریترامپبه رقبا

آیامانند«وندرو»نمایندگانیدیگرازحزبدموکرات،جمهوریخواهمیشوند؟
یک هفته بعد از آن که دونالد ترامپ اعالم کرد
 ۳۱نماینده حزب دموکرات مجلس نمایندگان
ازحوزهانتخابیهایبرگزیدهشدهاندکهطرفداراو
بوده و این مسئله سبب فشار بر نمایندگان شده،
اکنون با تصویب دو الیحه مربوط به استیضاح

در کمیته قضایی ،احتمال چرخش برخی از
اعضای دموکرات این مجلس به سمت حزب
جمهوریخواهمطرحشدهاست.بهنوشتهسیان
انبرخیخبرهاازتصمیم«جفوندرو»نماینده
دموکراتحوزهانتخابیهنیوجرسیبرایپیوستن

خطو نشان برایجانسون پیروز

استورجن:جانسوننمیتوانداسکاتلندرابرخالفمیلشدراتحادباانگلیسنگهدارد
جداییبریتانیاازاتحادیهاروپا(برگزیت)بهمسئله
ایکلیدیکهآیندهاینکشوررارقممیزند،تبدیل
شدهاست.درهمهپرسیبرگزیتدرژوئن2016
اسکاتلندیها با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
مخالفتکردندواکنونقصدبرگزاریهمهپرسی
دیگری را برای تعیین وضعیت آینده اسکاتلند
دارند،مسئلهایکهبامخالفتشدیدلندنمواجه
شده است.کمتر از چند ساعت پس از اعالم نتایج
اولیهانتخاباتکهحاکیازپیروزیحامیانبرگزیت
بــود« ،نیکوال استورجن» وزیــر اول اسکاتلند و
رهبر حزب ملی اسکاتلند که حزبش توانسته
است به عنوان حزب سوم و با کسب کرسیهای
قابل توجهی در مقایسه با قبل به پارلمان راه
یابد ،گفت :اسکاتلند نباید با پیروی از جانسون
متضرر و از اتحادیه اروپــا جدا شــود .استورجن
اعالم کرد :اسکاتلند با اجرای برگزیت مخالف
است و جانسون ماموریتی برای خارج کردن آن
از اتحادیه اروپا نــدارد.در واکنش به این موضع،
بوریسجانسونرهبرحزبمحافظهکارونخست
وزیربریتانیاگفت :نتیجههمهپرسیسال2014
قاطعبودوبایدبهآناحترامگذاشت.اگرچهحزب

محافظه کار با شعار اجرای برگزیت توانست در
انتخابات پارلمانی زودهنگام به پیروزی برسد،
اما برای جانسون که با به دست آوردن اکثریت
مطلقپارلمانیبهدنبالاجرایبرگزیتوخروجاز
اتحادیهاروپاست،مخالفتاسکاتلندیهاباخروج
از اتحادیه اروپا همچنان چالش بزرگی به شمار
میرود .مردم بریتانیا شامل انگلیس ،اسکاتلند،
ولز و ایرلندشمالی در ژوئــن  2016با شرکت
در همهپرسی جدایی از اتحادیه اروپــا ،به خروج
از این نهاد اروپایی رای دادند.هرچند اکثریت
شرکتکنندگان بریتانیایی در این همهپرسی
رای به خــروج دادنــد ،اما اکثر مــردم اسکاتلند و
ایرلندشمالی با ماندن در اتحادیه اروپــا موافق
بودند.در سال  2014اولین همهپرسی جدایی
اسکاتلند از بریتانیا برگزار شد که  55درصد به
ماندن در بریتانیا رای دادند .استورجن با توجه به
عملکرد غیرقابل قبول دولت محافظه کار درباره
برگزیت خواهان آن اســت که گزینه استقالل
اسکاتلند همچنان به عنوان گزینه مطرح باشد.
اسکاتلندیهاخواهانآنهستندکهبرایرهایی
از تبعات بسیار منفی و البته ناخواسته برگزیت،

بهحزبجمهوریخواهدرآستانهرایگیریهفته
آینده مجلس نمایندگان درباره الیحه استیضاح
ترامپ حکایت دارد«.ون درو» یکی از مخالفان
سرسخت در میان دموکراتها درباره استیضاح
ترامپ است.نظرسنجیهای درون حزبی نشان
میدهدایننمایندهاکنوندرحوزهانتخابیهاش
با افت چشمگیر حمایت از سوی دموکراتها
مواجه است.سیانان از این تعداد نمایندگان
دموکراتبهعنواننمایندگانآسیبپذیریادکرد،
از جمله «جیل سیسنروس» نماینده دموکرات
ایالتکالیفرنیا«،آنتونیبریندیسی»ازنیویورک
و«کندراهورن»ازایالتاوکالهما.
▪اقدامیبراینجاتترامپ

سیاناندیروزنیزبه«فیلمورفی»فرماندارایالت
نیوجرسیاشارهکردکهباانتقادشدیدازتصمیم
«ون درو» از تغییر حزبش گفته« ،ون درو» قصد
دارد با این کار خود ،سبب نجات ترامپ و پیروزی
او در انتخابات  ۲۰۲۰شود.مورفی ،او را فردی
خائن خواند که با قرار گرفتن در کنار ترامپ ،به
ارزشهــای حزب دموکرات خیانت کرده است
حداقل این شانس را داشته باشند که دوباره همه
پرسی جدایی از بریتانیا را برگزار کنند.در واقع
دغدغه اسکاتلندیها درباره تبعات برگزیت در
بعداقتصادیدوجنبهدارد:نخست،نگرانیشدید
اسکاتلندیها از تبعات اجرای برگزیت بر اقتصاد
اینمنطقهشمالیبریتانیاست.بهگفتهاستورجن،
برگزیتباکاهشتولیدناخالصداخلیاسکاتلند
سالیانه بیش از  11میلیارد پوند به اقتصاد این
منطقه خسارت وارد میکند .امــا جنبه دیگر
اجرای برگزیت به جدا شدن بریتانیا از بازار واحد
اروپا برمی گردد که با توجه به مراودات گسترده
اقتصادی اسکاتلند با کشورهای اتحادیه اروپا،
در صــورت عملی شدن این جدایی ،ضربه به
مراتب بزرگ تری به ساختار اقتصاد و تجارت
اسکاتلند وارد خواهد شد.از همین رو وزیر اول
اسکاتلند مخالف خروج کامل بریتانیا از اتحادیه
اروپا یا همان برگزیت سخت است ،در حالی که
حامیان برگزیت سخت از جمله بوریس جانسون
خواهان گسست کامل روابط بریتانیا و اتحادیه
اروپا هستند .استورجن خواهان آن است که در
چارچوب رویکردی منعطف دربــاره برگزیت،
اسکاتلند و بریتانیا در بــازار واحــد اروپــا باقی
بمانند .مردم اسکاتلند به شدت خواهان ادامه
ارتباط با اتحادیه اروپــا و بهره گیری از منافع
آن هستند.

و این حزب بیش از این قادر به حمایت از چنین
فردی نیست«.کوین مک کارتی» رهبر اقلیت
حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان نیز
از تصمیم «ون درو» برای تغییر حزبش استقبال
و حمایت کــرد«.ون درو» درحالی از حوزه دوم
انتخابیهایالتنیوجرسیدرسال۲۰۱۸بهعنوان
یک دموکرات پیروز شد که جمهوری خواهان به
مدت ۲۴سالدراینایالتبرندهانتخاباتبودند
و عالوه بر آن ،ترامپ در انتخابات  ۲۰۱۶آمریکا
در این ایالت نیز به پیروزی دست یافت .کمیته
قضایی مجلس نمایندگان سرانجام  ۲۲آذرماه،
دونالدترامپرابرسرماجرای«اوکراینگیت»در
دومورد«سوءاستفادهازقدرتومانعتراشیبرسر
تحقیقات کنگره» با  ۲۳رای موافق در برابر ۱۷
رای مخالف متهم دانست و قرار است این الیحه
هفته آینده در صحن مجلس نمایندگان به رای
نمایندگان هر دو حزب گذارده شود.تحقیقاتی
کهاز  ۲۴سپتامبر(دوممهر) ۲۰۱۹درپیمتهم
شدن ترامپ به اعمال فشار بر اوکراین ،درباره
«جو بایدن» نامزد دموکرات انتخابات ریاست
جمهوری ۲۰۲۰آمریکاوپسرشآغازشد.

 ۴هزارنظامیآمریکااز
افغانستانخارجمیشوند
پاندول مذاکرات صلح آمریکا با نمایندگان
طالبان در دوحه ،پایتخت قطر ،دایم میان
توقف و از سرگیری گفت وگوها در حرکت
اســت .همزمان به نوشته شبکه «ان بی
سی» آمریکا ،دولت دونالد ترامپ در نظر
دارد طی روزهای آینده خروج حدود چهار
هزارنظامیاینکشورازافغانستانرااعالم
کند .خروج این سربازان از افغانستان به
صورت مرحله ای و ظرف چند ماه صورت
خواهدگرفت.بهگفتهاینمنابعآمریکایی،
با خــروج ایــن تعداد نیرو بین هشت تا ۹
ه ــزار نظامی آمریکایی در افغانستان
باقی خواهند ماند .دونالد ترامپ از زمان
ک ــارزار انتخاباتی خــود در ســال ۲۰۱۶
تاکنون به دنبال خروج نظامیان آمریکایی
از افغانستان است .مارک اسپر ،وزیر دفاع
آمریکا هفته گذشته گفته بود که کاهش
شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان
حتی در صورت دست نیافتن به توافق با
گروه طالبان نیز اجرا خواهد شد.

3
توئیت روز

پمپئو رفتنیشد؟
وزیر خارجه آمریکا یک حساب شخصی در شبکه
اجتماعی توئیتر ایجاد کرد تا گمانهزنیها درباره
کنارهگیری وی از وزارت خارجه و ورود به انتخابات
مجلسسناافزایشیابد.مجلهتایمماهپیشگزارش
دادهبود،مایکپمپئودرهفتههایگذشتهبهسهنفر
ازاعضایارشدحزبجمهوریخواهگفتهقصددارد
از سمت اش استعفا کند و در انتخابات مجلس سنا
در سال آینده نامزد شود ،اگر چه سخنگوی وزارت
خارجه آمریکا این گزارش را تکذیب و اعالم کرد که
پمپئو قصدی برای استعفا ندارد.پمپئو که متولد
 1963در ایالت کالیفرنیاست ،برای سه دوره و
در سالهای  2011تا  2017نماینده کانزاس در
کنگره بوده است.وی سال 2017به عنوان رئیس
سازماناطالعاتمرکزیآمریکا(سیا)انتخابشد
و پس از آن که «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه
سابقآمریکاازدولتکنارهگیریکرد،توسطترامپ
بهعنوانوزیرخارجهانتخابشد.

پیشخوان بین الملل

هفتهنامه اکونومیست با تیتر «درحال آزمایش»
به استیضاح دونالد ترامپ و تاثیر تاریخی آن بر
دموکراسی آمریکا پرداخته است.

