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استعفای کاردینال  ۸۸ساله ،نیم قرن
پس از تجاوز جنسی

پاپ فرانسیس ،رهبر کلیسای کاتولیک استعفای «تئودور مککریک» کاردینال معروف آمریکایی را پذیرفت .این کاردینال  ۸۸ساله متهم شده که  ۵۰سال
پیش به یک پسر جوان تعرض کرده است .گفتنی است که این یکی از موارد اتهام به وی اســت .او اکنون از اجرای هرگونه مراسم عمومی مذهبی منع شده
است .تئودور مککریک زمانی یکی از مشهورترین کاردینال های( باالترین مقام کاتولیکها بعد از پاپ) ایاالت متحده بود.
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با صاحب نظران
دیوید ایگنشس:

آقای رئیس جمهور! جهان ،ورزش گلف نیست

قاب بین الملل

عهدالتمیمی دختر نوجوان فلســطینی که به سرباز
اســرائیلی ســیلی زد بعــد از پرداخــت  ۱۵۰۰دالر
جریمه و  ۸ماه زندان آزاد شد.

...

نگاهی به دالیل بازگشت کردهای سوریه به آغوش دمشق

تحلیل رسانه ها

کیش وماتترامپ درشام
گــروه بین الملــل-در شــرایطی کــه بحران
سوریه به روزهای پایانی خود نزدیک میشود
و نیروهــای حکومت مرکــزی حاکمیت خود
را بر مناطق مختلف کشــور اعمال میکنند؛
روند شکســتهای آمریکا در عرصه تحوالت
میدانــی بیش از پیش برجســتهتر میشــود.
در همین زمینه ،جدیدترین شکست راهبرد
آمریکاییها در سوریه را میتوان اراده جدی
کردهای سوریه برای توافق با دمشق ارزیابی
کــرد .در واقع ،بر خالف تصــورات مقامهای
سیاســی آمریکایــی ،اکنــون تنهــا متحــد و
نیروی تحت حمایت آنها که از ابتدای سال
 2015تا کنون در نقش متحد اســتراتژیک
واشــنگتن بودهاند ،مسیر بازگشت به آغوش
حکومت قانونی کشــور را در پیش گرفتهاند.
بر اساس گزارشهای منتشــر شده ،هیئتی
از کردهای ســوریه که هم اکنــون 24درصد
از اراضی ســوریه را که عمدتا در نوارشمالی
ایــن کشــور قــرار دارد ،درکنتــرل دارند ؛ به
ریاســت الهام احمد بــرای مذاکره بــا دولت
مرکزی وارد دمشق شدند .در این میان نکته
قابل توجه این است که هیئت مذاکره کننده
کردی  -عربی که رهبری مناطقی از شــمال
ســوریه را در اختیار دارند؛ خواهان توافق به
دولت برای بازگشت مناطق تحت سیطره به
دولت مرکزی هستند و بر اســاس اعالم این
جریان ،هیئتی از دولت سوریه در اواسط ماه
جوالی  2018به شمال سوریه سفر کرد ه که
مذاکرات بسیار ســازندهای با رهبران حزب
اتحــاد دموکراتیــک داشــته اســت.اکنون با
توجهبهپاسخمثبتکردهابهفراخواندمشق
بــرای مصالحه بر ســر آینده مناطق شــمالی
کشور ،به نظر میرســد آمریکاییها در آینده
نزدیک چه در عرصه تحوالت میدانی و چه در
عرصه مذاکرات دیپلماتیک ابزارهای خود را
برای ایفای نقش کارســاز از دســت دادهاند؛
زیرا صرف حضور هــزار نفر نیــروی نظامی و

چند پایگاه نظامی در مناطق شمالی سوریه
از جمله در حســکه و عین العــرب (کوبانی)،
واشنگتن نمیتواند در تعیین روند معادالت
اثرگذار باشــد .نیروهای دموکراتیک سوریه
کــه بخــش عمــده نیروهــای آن را یگانهای
مدافع خلق ( )YPGو یگانهای محافظ زنان
( )YPJاز کردهای سوریه ،تشکیل میدهند،
در صورت توافق بــا حکومت مرکــزی ،دیگر
از آمریکاییهــا فرمان نخواهنــد گرفت و این
امر بــه معنــای پایــان تاثیرگــذاری آمریکا در
سوریه خواهد بود.با تمام این اوصاف اکنون
این پرسش مطرح میشــود که چرا کردهای
ســوریه در مقطــع کنونی سیاســت مذاکره و
رسیدن به توافق با حکومت مرکزی را در پیش
گرفتهاند؟ پاسخ به این پرسش را میتوان در
دو محور مهم پیگیری کرد که عبارتند از:
▪ناامید شــدن از رویــکــرد ابزارگرایانه
آمریکا

بدون تردیــد اولیــن علت گرایــش کردهای
سوریه برای مذاکره با حکومت را میتوان در
رویکرد ابزارگرایانه آمریکاییها بررسی کرد.
آغاز همکاری میان کردهای سوریه با آمریکا
را میتوان اواخــر ســال  2014و در جریان
مقاومت کوبانی در برابر داعش پیگیری کرد.
در این مقطع ،آمریکاییها که طی سال های
بعــد از  2011از برخــی گروه ها موســوم به
«ارتش آزاد» حمایت کرده بود به این واقعیت
پی برد که بســیاری از جریانهای حاضر در
ایــن ارتش ،نــه تنها بــا سیاســتهای آمریکا
همراه نیستند ،بلکه به طور جدی مخالف این
کشور هستند .بنابراین ،در آن مقطع زمانی
پنتاگون ،راهبرد نزدیکی و اتحاد با کردهای
سوریه برای رسیدن به اهداف خود در سوریه
را اتخــاذ کرد .در نتیجه شــاهد بودیــم که به
سرعت ســرزمینهای تحت ســیطره کردها
بیشتر و بیشــتر شد و شــرایط بهگونهای رقم

خورد کــه کردها موفــق به حرکت در مســیر
غرب فرات نیز شدند و احتمال الحاق کانتون
عفرین با کوبانــی به طور جدی مطرح شــد.
حتــی شــرایط بهگونه ای شــد کــه نیروهای
دموکراتیک ســوریه که تحت رهبری کردها
نیز بودند ،موفق شدند در  17اکتبر 2017
پایتخت داعش در سوریه را نیز فتح کنند ،اما
این پیروزیهای بزرگ تنها روی خوش ماجرا
برای کردهای فریــب خورده توســط آمریکا
بود؛ زیرا آنها بر این تصور بودند که واشنگتن
واقعا آنها را در نقش متحد استراتژیک خود
پذیرفته و تا لحظه آخر از آنهــا دفاع خواهد
کرد .حتــی برخــی رهبــران کرد ســوری بر
این بــاور بودند که آمریــکا برای آینــده آنها
برنامــهای خاص در نظــر دارد لیکــن باید به
همکاریهای خود با این کشور ادامه دهند.
در میانه این مــوج خوشبینی ،یک باره روی
دیگر ماجرا یا همان چهره واقعی آمریکاییها
نمایان شــد و آن هم زمانی بود که این کشور
در چرخشــی بزرگ ،کردها و شــمال سوریه
را در تقابل بــا تجــاوزات ســرزمینی ترکیه و
نیروهــای تحتحمایتاش در ســوریه ،تنها
گذاشت.در ابتدای امر آمریکاییها در برابر
مقاومــت  58روزه کردهــا در عفریــن بــرای
مقابلــه با هجــوم ارتش ترکیه ســکوت اتخاذ
کردنــد و در نهایــت در  18مــارس 2018
کانتــون عفرین ســقوط کــرد .در ادامــه نیز
مجــدد کردهــای ســوریه قربانــی بدعهدی
آمریکاییها شــدند و در نتیجــه توافق میان
مولود چــاووش اوغلو وزیــر خارجــه ترکیه و
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن
در  5ژوئــن  15( 2018خــرداد )1397
اداره شــهر منبــج را نیــز از دســت دادند .در
این شــرایط بود که کردهای ســوریه متوجه
شــدند که در صورت تداوم خوشبینی خود
به آمریکا احتماال تمام شمال سوریه به آنکارا
واگــذار خواهــد شــد و در این شــرایط آنها

شیشه عمر ترامپ بیش از هر چیزی
به اقتصاد وابسته است

چرا طرفداران ترامپ از او دل نکنده اند؟

تصاویر اوجاالن در کنار اسد

در طول  18ماه گذشــته جیمــز متیس ،وزیر دفــاع و دیگر
مقامات ارشد امنیت ملی آمریکا ،کمتر در مجامع عمومی
ظاهر شدهاند و سعی میکنند در ســکوت کامل به ترامپ
مشــاوره دهند؛ اما همین مشــاورههای نــه خیلی کلیدی
نیــز روزبــهروز کاهــش مییابــد .دلیــل مشــخصی دارد؛
رئیسجمهــوری آمریــکا فــردی خودرأی اســت و هــر روز
کــه از عمــر ریاســتجمهوری او میگــذرد ،در قضاوتها
و تصمیمگیریها خودمحورتر میشــود .نشســت ســران
هلسینکی بهوضوح ثابت کرد ترامپ فکر میکند در حوزه
سیاســت خارجی خود بهترین مشــاور اســت .این ســنت
مرسوم اســت که در جهان هرگاه میخواهد چنین رویداد
مهمی اتفاق بیفتد ،پیــش از آن بهعنوان مقدمه یک فرایند
میانجیگــری آغاز میشــود و ســپس آن نشســت و مذاکره
انجــام میشــود اما دربــاره دیــدار ســران آمریکا-روســیه
که هفته گذشــته در هلســینکی فنالند انجام شــد ،چنین
مقدمهای وجود نداشــت .شــورای امنیت ملــی آمریکا ،نه
پیش از اجــاس کاری برای آمادگی آن انجــام داد و نه بعد
از آن در جریان نتایج این دیــدار قرار گرفت .ترامپ ترجیح
داد تنها برود و با والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روسیه،
دیدار کند؛ دیداری صوری .هیچ اعالم رسمی درباره نتایج
این دیدار صورت نگرفت و هر مسئولی که میخواهد بداند
در آن دیــدار چه گذشــت ،فقط بایــد به ســراغ توئیتهای
رئیسجمهــوری و توضیحــات ســخنگوی مطبوعاتــی
کاخ ســفید برود.نیــوت گینگریچ ،رئیس پیشــین مجلس
نماینــدگان و یکــی از نزدیکترین مشــاوران غیررســمی
ترامپ ،دراینباره گفت« :مشکل اصلی این است که ترامپ
یک بازیکن گلف اســت .او ورزشهای انفرادی را دوســت
دارد و هرگــز در هیــچ ورزش تیمی تمرین نکرده اســت .با
این حســاب ،دیگر اعضــای تیم او بایــد این نکتــه را بدانند
که دارند چه ورزشــی میکنند» .در رشــته ورزشــی گلف،
این فقط شــما هســتید و توپ .مشــکل عمده نیز در همین
نکته اســت .جهان ،ورزش گلف نیســت .دنیــا فوقالعاده
پیچیدهتر از آن اســت که فقط یک شخص به تنهایی بتواند
همهچیز آن را کنترل کند .گینگریچ از بابت این که ترامپ
درباره موضوعات مربوط به روســیه از نزدیک با مسئوالنی
همچــون ژنرال جــوزف دانفــورد ،رئیس ســتاد مشــترک
ارتش آمریکا ،مشورت نکرده اســت ،اظهار ناراحتی کرد.
ک میلیون ســرباز آمریکایی که در
دانفورد بر کار بیــش از ی 
بیرون از مرزهای این کشور حضور دارند ،نظارت میکند.
اکثر مقامهای ارشــد دولت آمریکا همین حــس را دارند و
از این که ترامپ دربــاره تصمیمگیریها با آن ها مشــورت
نمیکند ،ناراحت هســتند .اما این مقامات از ترس این که
مبادا در صورت انتقاد از رئیسجمهوری بیدرنگ همچون
رکس تیلرسون ،وزیر خارجه پیشین ،برکنار شوند ،ترجیح
میدهند سکوت اختیار کنند .بنابراین ترامپ تنها زمانی
به شــما اعتماد دارد که همعقیده او باشــید .اگر نباشــید،
از شــما ســلب اعتماد خواهد کرد .پس میتــوان به ترامپ
نزدیک شــد ،اما نه خیلی زیاد؛ با چنیــن رئیسجمهوری،
مشاوران برجسته او چهکاری از دستشــان ساخته است؟
جیمز متیــس بهعنوان یک ژنرال چهارســتاره بازنشســته
که همــه اعضــای کنگره بــدون اســتثنا بــرای او احترامی
فوقالعادهقائلهستند،وظیفهایبسیارخطیردراینحوزه
دارد .در سال نخست ریاستجمهوری ترامپ ،متیس یک
خودی بســیار تأثیرگذار درون حلقه مــردان دولت او بود.
او ترامــپ را متقاعد کرد قانون شــکنجه زندانیان در موارد
خاص اشــتباه اســت .متیس حتی طرح یک حمله کوچک
نظامی به کرهشمالی را هم خطرناک خواند و آن را متضمن
پیامدهایی ناخواســته دانســت .البته نمیتوان تصور کرد
که ترامپ همیشــه شــنونده توصیههای وزیر دفاع اســت.
ترامپ جزو افراد دمدمیمزاج به حساب میآید ،اما درباره
چگونگی ادارهکــردن وزارت دفاع آمریــکا ،آزادی کامل را
به ژنرال متیس ســپرده اســت .متیس هم در مقابل سعی
میکند بهنرمی و خیلی محتاطانه توصیهها و پیشنهادهای
خــود را آرامآرام به گوش ترامپ برســاند و اما مایک پمپئو،
وزیر خارجه ،هم نجواکننده در گوش ترامپ اســت .پمپئو
یکی از افراد حلقه داخلی ترامپ است .او هم ،از حیث چهره
ظاهری و هم ،از حیث رفتار و خصوصیات اخالقی بسیار به
ترامپ شــباهت دارد .درباره موضوع دو کشور کرهشمالی
و ایران که مهمترین و بلندپروازانهترین چالشهای دولت
ترامپ محســوب میشــوند ،پمپئو افســر ارشــد عملیاتی
دولت ترامپ اســت .اما پرســش اساســی این اســت که آیا
ترامپ آزادی عمــل بیحدوحصــر را به پمپئــو خواهد داد
تا بتوانــد راهبردی مشــخص درباره ایــن دو موضوع مهم
که نهتنها برای کشــور آمریکا ،بلکه برای جهــان از اهمیت
خاصی برخوردار هستند ،تهیه و تنظیم کند .اما اگر ترامپ
با پمپئو بجنگــد ،خــود را غرق کــرده اســت.معمای دیگر
دوران پساهلسینکی در کاخ ســفید ،جان بولتون ،مشاور
امنیت ملی ترامپ اســت .بولتــون معتقد اســت که باراک
اوباما ،رئیسجمهوری پیشــین آمریکا ،برعکس ترامپ در
هر تصمیمگیری تأمل و مشورت گستردهای میکرد و برای
انجام هر کاری بیش از اندازه مقدمهچینی داشت .بولتون
با همین عقیده عامدانه حلقه شورای امنیت ملی را تنگ و
تنگتر میکند و نشستهای رســمی کمتری در این شورا
تشــکیل میدهد .بولتون ترجیح میدهد که نشستهای
شــورای امنیت ملی در ســطحی محــدود و فقط بــا حضور
متیس ،پمپئو و ترامپ تشــکیل شــود .بولتون از تشریفات
اداری یا همان بوروکراســی بیزار اســت؛ امــا بههرحال او
برای سروکلهزدن با بسیاری از موضوعات حساس و بغرنج
نیاز به این بوروکراسی دارد.

حتی بــرای زیســتن در محل ســکونت خود
نیز با مشــکل مواجه خواهند شــد .در نتیجه
کردهای سوریه راه درســت را بعد از  4سال
اعتماد به آمریکا در بازگشت به آغوش میهن
یعنی بازگشت به سوی دمشق یافتند .آنها
بــه وضــوح میدانند کــه تحت هر شــرایطی
توافق با حکومت مرکزی و همکاری با دولت
بشار اسد ،مناســبتر از قربانی شدن توسط
آمریکاییهاست .آنها نیز هر چند دیر اما در
نهایت به رویکرد ابزارگرایانه آمریکاییها پی
بردند و فهمیدند که واشنگتن از آنها تنها به
عنوان ابزاری برای رسیدن به مطامع خود در
سوریه بهره گرفته است.
▪پذیرش واقعیات میدانی سوریه

در ســطحی دیگر کردهای ســوریه بــا توجه
به تحــوالت میدانی چند ماه اخیــر به این امر
پیبردند که آینده متعلق به حکومت مرکزی

است و روند پیشــرویهای ارتش در چند ماه
آینــده از بازگشــت حاکمیــت دمشــق بر کل
کشور حکایت دارد .آنها به این امر پیبردند
که متعاقــب شکســت نیروهای تروریســتی
در جنوب ســوریه ،در آینده نیز آنها یا باید با
دمشق وارد جنگ شــوند یا این که مناطق را
به دولت بشار اســد واگذار کنند .همچنین،
کردهــای ســوریه از ایــن امــر آگاهــی دارند
که بر اســاس قواعــد بینالمللی و نیــز قانون
اساســی داخلی ســوریه ،حکومت مرکزی از
مشروعیتکاملبرایکنترلبرتماممحدوده
سرزمین کشــور برخوردار اســت؛ بنابراین،
برای در امان ماندن از حمالت ترکیه و خیانت
آمریکاییها مجبور هستند که مسیر مذاکره و
توافق اختیاری را با حکومت مرکزی در پیش
بگیرند .آنها از این امر نیز مطلع هستند که
در صورت توافق با دمشــق میتوانند جایگاه
خود را در آینده کشور بهبود ببخشند.

 ۷۵عضو گروه اخوان المسلمین مصر به اعدام محکوم شدند

کابوس های پس از مرسی
کامیار-حدود پنج سال از سرنگونی دولت محمد مرسی
رئیس جمهور ســابق مصر و اعتراضات طرفداران اخوان
المســلمین به کودتــای نظامی مــی گذرد؛ امــا همچنان
عواقب این اعتراضات دامن این گروه اسالم گرای مصری
را گرفتــه و گویــی قرار نیســت کابــوس آن ها پایــان یابد.
اخوان المسلمین مصر پس از سقوط محمد مرسی رئیس
جمهور سابق این کشور در ســال  2013نقش فعالی در
اعتراضات و تحصن های پس از آن داشت که همین مسئله
باعث شــد تا با برخورد شــدید دولت نظامــی مصر مواجه
شود.بســیاری از اعضا و رهبران این حزب اســام گرای
مصری کشته یا دستگیر شدند و اکنون نیز پس از گذشت
دست کم پنج ســال از وقایع میدان رابعه عدویه همچنان
بسیاری از آن ها در دادگاه های این کشور محاکمه شدند
و احکام سنگینی برایشان صادر می شود.
حکم اعدام برای  75تن از اعضای این گروه که روز شنبه
در دادگاه جنایی قاهره به ریاســت قاضی «حسن الفرید»
اعالم شــد گواه بر این مدعاســت کــه گویی کابوســی که
از ســال  2013شــروع شــده نمی خواهد بــرای اخوانی
ها به پایان برســد.هرچند که تاریخ سیاســی و اجتماعی
اخوان المسلمین همواره با فراز و فرودهای زیادی همراه
بوده است ،اما طی سال های گذشــته این حزب به دلیل
سرکوب شدید هوادارانش و دستگیری گسترده رهبران
و اعضای آن بــه ویژه پس از ســقوط دولت محمد مرســی
دیگر مجالی برای فعالیت نیافت.اخوانی ها که در ســال
 1928میالدی ( 1307شمسی) در شهر «اسماعیلیه»
مصر به رهبری «حســن البنا» بنیان نهاده شــدند به مرور
فعالیت های خود را به دیگر کشــورهای عربی و اسالمی
گســترش دادند ،این روزها حال خوشی ندارند.رهبران
ارشــد این گروه از جمله محمد مرســی رئیــس جمهوری
سابق مصر ،محمد البدیع مرشد این حزب ،خیرت الشاطر
و رشــاد البیومی دو معــاون البدیــع و محمــد البلتاجی و
عصام العریان از رهبران ارشد و هزاران تن دیگر از اعضای
آن اکنــون در زندان هستند.شــاید اقدام دولــت مصر در
تروریستی خواندن این گروه که در اواخر دسامبر 2013
صورت گرفت و به دنبال آن دفتر مرکــزی و همه دفاتر آن
بسته شــد خبر از جدیت دولت عبدالفتاح السیسی برای

مقابله بــا این حــزب همچون اســاف خود ماننــد جمال
عبدالناصر ،انور سادات و حسنی مبارک دارد و گویی قرار
نیست اختالف میان دو طرف پایان یابد.اما اخوانی ها با
مشکالت و چالش های بسیاری مواجه هستند؛ شاید اگر
کمی محمد مرسی پس انتخابات ریاست جمهوری مصر
در ســال  2012منطقی و با برنامه رفتار می کرد و در تیم
خود از افراد کارشــناس و نخبه سودمی برد و رهبران این
حزب نیز یکدل و متحد از او حمایت می کردند ،وضعیت به
گونه ای دیگر رقم خورده بود.شاید بزرگ ترین مشکلی که
این حزب هم اکنون با آن مواجه است فقدان یک ساختار
مشخص تشکیالتی اســت به طوری که اکنون مرشد این
گروه یا اعضای مجلس شورای این حزب مشخص نیست.
نکته دیگر نیز انشــقاقات و چند دستگی اســت که پس از
کودتای  2013در داخل این گروه پدید آمد .بســیاری از
اعضای این گروه یا به خارج ســفر کردند و در ترکیه و قطر
ساکن شدند یا این که با تشکیل گروه ها و تشکالت کوچک
تر به نوعی اعالم موجودیت کردند.
اختــاف در نــوع فعالیــت و حضور ایــن حــزب در عرصه
سیاسی و اجتماعی جهان عرب نیز از دیگر مواردی است

که بیش از هرچیز باعث چند دســتگی در این حزب شده
است.گروهی از اخوانی ها همچنان بر کارکرد گذشته این
حزب تاکید دارند که در برگیرنده فعالیت های سیاسی،
تجاری و مبلغانه این حزب است و در کنار آن نیم نگاهی نیز
به قدرت دارند .گروهی نیز بیشتر در مسیر افراطی گری
و مبارزه مســلحانه تغییر موضع دادند که گروه های مبارز
به رهبــری محمد کمال و محمــود عزت از اعضای ارشــد
اخوان المسلمین از این طیف به شمار می آیند .گروه های
افراطی مانند جنبش «حســم» که طی سال های گذشته
عملیات های پرشماری علیه نیروهای دولتی مصر انجام
دادند زاییده این طیف از اخوان المسلمین است .و گروه
ســوم نیز معتقدند که اخوان باید منحل شود.فشــارهای
دولت عبدالفتاح السیســی پس از  30ژوئــن 9 (2013
تیر  )92بر اخوان و سرکوب گسترده هواداران این حزب
در تحصن های پس از  30ژوئن توسط نیروهای امنیتی و
نظامی به ویژه در میدان رابعه عدویه ،باعث خروج بسیاری
از اعضای اخوان به خارج از مصر شد و همین مسئله باعث
شــد تا برخی از اعضای اخــوان راه مبارزه مســلحانه را در
پیش بگیرند که در نهایت جنبش های «حســم» و «لشــکر

انقالب» شکل گرفت که در لیســت گروه های تروریستی
آمریکا و انگلیس نیز قــرار گرفتند.موضــوع دیگر کاهش
منابع فکری اخوان المســلمین است .بســیاری از نظریه
پــردازان این حــزب در زندان هســتند و اندیشــه اســام
سیاســی که این گــروه از بدو تاســیس داعیــه دار آن بوده
اکنون با تهدید جدی در داخل مصر مواجه شــده است به
ویژه در زمانی که رهبران مصر بــه دنبال انقالب دینی در
مصر هستند.عبدالفتاح السیسی طی سخنرانی در االزهر
که به مناسبت میالد پیامبر اســام(ص) و آغاز سال نوی
میالدی ( )2015ایــراد کرد ،خواهــان «انقالبی دینی»
شــد .انقالب دینی که السیســی درباره آن صحبت کرده
در واقع به نوعی در تقابل با اندیشــه گروه های اسالم گرا
در مصر و از جمله اخوان المســلمین قرار دارد و برای این
گروه ها راهی نیســت جز تغییر رویکــرد و باالبردن منابع
فکری که می توانند بــه جامعه مصر تزریق کنند.مســئله
دیگر موافقت هــا و مخالفت ها بــا اخوانی هــا در خارج از
مصر اســت .بــرای مثــال کشــورهایی مانند عربســتان و
امارات از قبل با اخوانی ها مشــکل داشــتند ،از برکناری
مرســی شــدیدا اســتقبال کردند و از ســوی دیگــر برخی
کشــورها مانند قطر و ترکیه  ،این تحوالت را یک کودتای
نظامی تمام عیار دانســتند و اعالم کردند نظامیان با سوء
استفاده از شرایط موجود ،به کودتای نظامی اقدام کرده
و دولت قانونی مصر را برکنــار کردند.حتی طی درگیری
های بعــدی که میان عربســتان ،مصــر ،بحریــن و امارات
متحده عربی به عنوان مخالفان اخوان المسلمین با قطر
با بر چســب طرفدار این حــزب که بهانه حمایــت دوحه از
تروریســم به وجود آمد و منجر به محاصره همه جانبه قطر
شد ،نشــان از وجود اختالفات شدید بر ســر این حزب در
خارج از مصر است.گروه اخوان المسلمین مصر با وجود
همه این مشــکالت و موانع در صورتی کــه بتواند با اتحاد
میان طیف های مختلــف خود ،یک راهبرد مشــخصی را
برای خود ترسیم کند همچنان می تواند یک بازیگر قوی
در عرصه سیاســی و اجتماعــی مصر باشــد .هرچند که با
وجود اختالفات و تسویه حساب های خارجی هنوز هیچ
کورســوی امیدی برای صلح و آشــتی میــان اخوانی ها و
دولت حاکم در مصر مشاهده نمی شود.

سیاست ترامپکام ً
ال آمریکایی است
استیفن ورثیم
دوران بد اغلب اوقات مقاطعی جالب هستند .این مطلب
در باره رئیس جمهور ترامپ نیز صادق است ،که فحاشی ها
و حمالتش منتقدان را ناچار به تفکری مجدد در باره آن چه
که از کشور خود می دانند کرده است .طی سال گذشته،
روشــنفکران آمریکایی با بــه راه انداختــن مباحث جدید
در باره نــژاد ،طبقه ،جنســیت و حتی خود مردم ســاالری
وســیعا به این چالش پاســخ داده اند .این که آیا این جدل
ها به یک پیــروزی انتخاباتی منجر خواهد شــد یا نه ،هنوز
روشن نیست اما مخالفان ترامپ حداقل با نیروهای عامل
به قدرت رســیدن او پنجــه در پنجه افکنده انــد .منتقدان
رئیس جمهور دریافته اند که با عفونت دیرپای تفرقه های
اجتماعی باید برخورد شود .اما بحث در باره یک موضوع،
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به گونه ای چشمگیر راکد مانده است .منتقدان ترامپیسم
در پهنه سیاســت خارجی ،در حسرت یک گذشته طالیی
تخیلی پیش از به قدرت رسیدن رئیس جمهور باقی مانده
اند.دســت اندرکاران سیاســت خارجی ،ازکارشناســان
رسانه ها گرفته تا مشــاوران اندیشکده ها و پیش کسوتان
دولتــی ،همگــی با یــک هماهنگــی تقریبــ ًا کامــل اصرار
میورزند که او اساســ ًا از سیاســت خارجی آمریکا از زمان
جنگ جهانی دوم به بعد فاصله گرفته است .این منتقدان
داخلی ،با اغراق در باره غیرعادی بودن ترامپ ،به او اجازه
میدهند که پیشگوییهای سرنوشت شوم را به واقعیت
مبدل ســازد .این نحوه تفکر چیزی بهتر ازحفظ وضعیت
موجود ،که رای دهندگان آن را در بهترین حالت ناامیدوار
کننده و در بدترین حالت انزجارآور یافته بودند ،پیشنهاد
نمــی کنــد .در واقــع ،ایــن رئیسجمهــور بهانــهای برای
نخبگان ماســت تا از برخورد با مســائل سیاســت خارجی
آمریکا اجتناب ورزند .چگونه ترامپ عالی رتبگان سیاست
خارجی را سراسیمه کرد؟ ســردرگمی به هنگام مبارزات

انتخاباتی ،وقتی که او ایاالت متحده را در برابر جهان قرار
داد ،آغازشد .از یک نقطه نظر ،این تند باد پرهیاهو همان
چیزی را که نامزدان انتخاباتی همیشه قول داده اند تکرار
می کرد ،قاطعانه در جنگ پیروز شوید یا آن را آغاز نکنید،
منفعت بیشتر با هزینه کمتر به دســت آورید .اما پس از آن
کــه ترامپ آوای « نخســت آمریــکا» را ســر داد ،زنجیره ای
از کارشناســان ،به جای آن که حرف او مبنی بــر این که او
تنها در جســت وجوی شــعار خوبی بود (نه همچون شعار
 ٢٠٠٨مک کین «نخســت کشــور») را باور کننــد ،به این
نتیجه رسیدند که او درصدد احیای به اصطالح انزواگرایی
سال های  ١٩٣٠است و تاکید برآن چه زیانی داشت؟ به
هر حال جانور مستحق بیرون رانده شدن از دفترش بود.
به نظر می رســید که مهرانزوا گــرا زدن بــر او صالحیتش
را باطــل مــی کرد .ایــن اعــام خطر از ســوی بســیاری از
کارشناســان امنیت ملی متعلق به دو حزب اصلی کشــور
رای دهندگان را متقاعد نکرد .اما کارشناســان همچنان
بر آن اصرار ورزیدند .آن ها ،در هر چیز ،از ســخنرانی آغاز

ریاست جمهوری گرفته تا خروج از پیمان همکاری ماورای
اقیانوس آرام ،که حتی هیالری کلینتون نیز خواهان نقض
آن بود ،انزواگرایی کشف می کردند .این تحلیل نادرست
فرصتی بــرای ترامپ فراهم آورد تــا منتقدانش را از جایی
که انتظار نداشتند هدف گیرد .جفری گلدبرگ ،سردبیر
مجله آتالنتیک ،وقتی که او یک پایگاه هوایی در سوریه را
بمباران کرد ،اظهــار تعجب می کند که آیــا رئیس جمهور
«پدیــده ای کامــا اســتثنایی در تاریخ ریاســت جمهوری
آمریکا نیست :یک انزواطلب دخالت گر» ،به گمان این که
در کنار هم گذاشتن وارونه ها می تواند نشانه بصیرت باشد
و نه بیانگر ســردر گمی.ترامپ ،فقط در عرض یک ســال،
عملیات نظامی را در تمامی میدانهای جنگ شدت داده
است.اواتحادباعربستانسعودیراجایگزیناتحادسنتی
با ژاپن کرده است .او جان بولتون ،یکی ازجنگ طلب ترین
بازماندگان عصر بوش را به عنوان مشاور امنیت ملی جدید
خویش انتخاب کرده است .معدود افرادی می توانند او را
یک انزواطلب ناب به حساب آورند.

یک رئیسجمهور متفــاوت؛ اما اقتصاد
همچنــان یــک زباننفهم اســت .بهنظر
میرســد منتقــدان دونالــد ترامــپ بــا
نــرخ محبوبیــت او آچمــز شــدهاند ،درحالیکه شــهرت او با
رسواییها عجین شده ،در زمینه سیاستگذاری ضعیف بوده
و رفتاری خشــمگین و عصبانی دارد .ریک نیومــن ،در یاهو
فاینانس مینویسد :نرخ محبوبیت ترامپ بنا به گفته موسسه
نظرسنجی گالوپ ،حول و حوش ۴۲درصد است .کسانی که
هفتگی نرخ محبوبیت او را رصد میکنند میتوانند این رقم
را مشاهده کنند .باالترین نرخ محبوبیت ترامپ طی امسال
درحدود ۴۵درصد و پایینترین آن  ۳۶درصد بود که به اواخر
ماه ژانویه بازمیگردد .با این حال بهطور کلی روند محبوبیت
او طی امســال از نرخ باالیی بهرهمند بوده اســت.به نوشــته
دنیای اقتصاد،برخی تحلیــل گران بر ایــن باورند که چنین
چیزی قاعدتا نباید رخ میداد .ترامپ طی چند ماه گذشــته
منتقدانش را بهدلیل ارتباطش با پوتین خشمگین کرده و به
کشاورزان آمریکایی بهدلیل سیاستهای حمایتگرایانهاش
آسیب رسانده اســت.با عمیقتر شدن پرونده مایکل کوهن،
وکیل ســابق و شــخصی رئیسجمهــوری آمریکا که توســط
بازرس مولر پیگیری میشود ،رسواییهای شخصیاش نیز
روز به روز بیشتر عیان میشود .پس سوال این جاست که چرا
طرفداران ترامپ از او دل نکندهاند؟ برای این امر ســه دلیل
میتوان آورد :نخســت این کــه آن ها به مباحثی که از ســوی
سیاستمداران و رســانهها درخصوص ترامپ مطرح است،
هیــچ اهمیتی نمیدهنــد .دوم این که ،ترامپ بــه چیزهایی
اهمیت میدهد که برای آن ها نیز مهم اســت مانند مســئله
مهاجرت و سر آخر و از همه مهمتر این که اقتصاد قوی است.
امیلی اکینز ،مدیر موسســه نظرســنجی لیبرتاریــن کاتو که
مشــخصات رایدهندگان ترامپ را به تفصیل منتشــر کرده
اســت ،میگوید :بیشــتر مردم کاری ندارند که در واشنگتن
و نیویورک مردم به چیزی اهمیــت میدهند و آن ها راه خود
را میروند.نــرخ ثابــت طرفــداران ترامــپ در عیــن حال که
میتواند یک خبر خوب باشد ،یک خبر نیز برای ترامپ است.
او دارای یک هسته مرکزی از طرفداران خود است که تحت
هر شرایطی حامی او هســتند .این طرفداران بیچون و چرا
در حدود  ۳۰درصد از طرفداران ترامپ را تشکیل میدهند
و این بیانگر آن اســت که میزان محبوبیت ترامــپ به زیر ۳۰
درصد نمیرســد.اما ترامپ  ۱۲تا  ۱۵درصد طرفدار متغیر
دارد کــه نرخ آن هــا ثابت نیســت و بــا ضعیف شــدن اقتصاد
میتوانند ریــزش کننــد .از طرفی ایــن آمار نشــان میدهد
که حتی با یک اقتصاد قــوی و پایینترین نــرخ بیکاری که ۴
درصد اســت ،میزان محبوبیت ترامپ باالتر نرفته است .این
درحالی اســت که چنین نرخ بیکاری در زمــان بیل کلینتون
بهدســت آمد و در آن زمان محبوبیــت  ۶۰درصدی برای وی
رقــم زد .درحالیکــه کلینتــون توســط مجلــس نمایندگان

بهدلیــل ارتبــاط غیراخالقی بــا مونیــکا لوینســکی کارآموز
کاخ سفید استیضاح شــده بود .در تحقیقی که از سوی گروه
مطالعاتی رایدهندگان تامین دموکراســی که یک موسسه
خصوصی بوده صورت گرفته اســت« ،اکینز»  ۵گروه را جزو
رایدهندگان اصلی ترامپ قلمداد کرده است .این تحقیق
نشان میدهد که چرا طرفداران ترامپ به وی چسبیدهاند و
این همه جــار و جنجال نظر آن ها را تغییر نداده اســت.گروه
اول و دوم محافظــهکاران اصیــل و آمریکاییهــای متعصب
که پایگاه اصلــی طرفداران ترامــپ بهحســاب میآیند .این
گروه نیمــی از آرای اختصــاص یافته برای ترامپ را تشــکیل
میدهند .آن هــا باورمنــدان شــعار «اول آمریــکای ترامپ»
هســتند .آن ها بومیهــای آمریکایی هســتند که بــا هر نوع
برنامــه مهارپذیری مخالف هســتند ،زیــرا اعتقــاد دارند که
مهاجــران یک خطــر بالقوه بــرای فرهنگ آمریکا بهحســاب
میآینــد .سیاســت ضدمهاجرتــی ترامــپ بــرای آن ها یک
آمــال دور و درازی بــوده کــه درحال برآورده شــدن اســت و
احتمــاال آن ها تحــت هیچ شــرایطی از ترامــپ دل نخواهند
کند.گروه ســوم ،حاشیهنشــینهای آمریکایی کــه جزو این
دســته به حســاب میآیند .آن ها گروه کوچکی از طرفداران
ترامپ هســتند که چندان از سیاســت ســر در نمیآورند اما
همواره حــس میکردهانــد که فاقــد تاثیرگذاری هســتند و
در ایــن اقتصاد مــدرن به حال خــود رها شــدهاند .اظهارات
عوامفریبانه ترامــپ درباره مســلمانان و مهاجــران و این که
ممکن اســت از ســوی آن ها مورد تعرض قرار گیرند ،موجب
شــد تا نزد آنــان اعتبار بهدســت آورد.گــروه چهــارم و پنجم،
طرفداران بازار آزاد و ضدنخبگان که بیشتر میانهرو هستند.
آن ها جزو جمهوریخواهان کالســیک هســتند که خارج از
وفاداری حزبیشــان به ترامپ رای دادهاند .آن ها از تجارت
آزاد و یک دولت کوچک که بر اقتصاد تاثیر مثبت میگذارد،
حمایت میکنند اما جای تعجب دارد که آن ها به کســی رای
دادهاند که عمال خود جزو مداخلهگران در امور دولتی است.
در این شــرایط برخی از آن ها از این که به ترامپ رای دادهاند
اظهار پشیمانی کردهاند و جایی که ترامپ ممکن است آرای
بیشــتری از دســت بدهد ،مربوط به این گروه میشود.اگر او
بیش از حد بــه سیاســتهای حمایتگرایانه خــود بها دهد،
ممکن است بیشتر آرای این دسته را از دست بدهد .در چنین
شرایطی میزان محبوبیت او از  ۴۵درصد قطعا به  ۳۰درصد
سقوط خواهد کرد .شکنندهترین گروهی که طرفدار ترامپ
بوده ،همین گروه بهحساب میآید .طرفداران بیل کلینتون
متوجه شــدند این اقتصاد زباننفهم بوده که در ســال  ۹۲به
کمک وی آمده و توانســته اســت جورج بوش پدر را شکســت
دهــد .برخی امــا میگویند چنین چیــزی را نمیتــوان برای
ترامپ متصور شد .این در حالی اســت که شیشه عمر ترامپ
بیش از هــر رئیسجمهور دیگــری در تاریــخ ایاالتمتحده به
اقتصاد وابسته اســت .یک اقتصاد ضعیف میتواند ترامپ را
در موقعیت شــکنندهای قرار دهد .اکینز میگوید :او با توجه
به اصول اقتصادی عملکرد نامناسبی داشته است .این نشان
میدهد که اگر کاری اصولی نباشد چه بالیی ممکن است سر
یک نامزد بیاورد .اگر این مبانی و اصول (اقتصادی) تضعیف
شود ،روزهای خوشی در انتظار ترامپ نخواهد بود.
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