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مصائب«اردوغان» بدون«باباجان

»

استعفای "بزرگی" در حزب حاکم عدالت و توسعه
ترکیه اتفاق افتاد .علی باباجان از بنیان گذاران
آن رسما از آک پارتی جدا شد .پیامدهای این
اقــدام ،فراتر از یک استعفای معمولی اســت و
مهمترین آن احتماال حصول یک "انشقاق" در
آینده نزدیک در این حزب باشد .هر چند از ماهها
قبل زمزمه این استعفا وجود داشت ،اما آن را در
شرایط کنونی میتوان پیامد نتایج انتخابات
اخیر شهرداریها دانست .در این انتخابات هر
چند آک پارتی اکثریت نسبی را در کل ترکیه به
دستآورد،امابراینخستینباردرطول 18سال
حکمرانیاش نتایج را در آنکارا و استانبول واگذار
کرد .در این میان ،باخت در استانبول که برای دو
بار و بار دوم سختتر بود ،معنا و مفهوم ویژهای
داشت؛ شهری که اردوغان از طریق پیروزی در
انتخابات شهرداریها در آن در سال  1994پا
به نردبان قدرت گذاشت و باال رفت ،باخت در
آن هممیتواند سرآغاز پایان آمدن از آن باشد.
این اتفاقات در حالی روی میدهد که عدالت و
توسعه هنوز پرطرفدارترین حزب در ترکیه است؛
اما دیگر آن حزب بالمنازع نیست .آک پارتی
از انتخابات پارلمانی در ژانویه  2018با از کف
دادن اکثریت مطلق پارلمانی این بالمنازعی
را از دســت داد و ایــن رونــد در انتخابات اخیر
شهرداریها هم تداوم یافت و با استعفای رسمی
چهرههایی همچون علی باباجان نیز وارد پیچی
سرنوشتساز شده است .در واقع یکی از دالیل
افت انتخاباتی آک پارتی ،همین فاصله گرفتن یا
کنار گذاشتن چهرههای شناخته شده و وزین از
حوزهتصمیمگیریاینحزباست؛امثالعبدا...
گل رئیس جمهور سابق ،احمد داود اوغلو نخست
وزیر و وزیر خارجه سابق ،جمیل چیچک رئیس
سابق پارلمان ،سعد ا ...ارگین و بشیر اتالی و
غیره .استعفای باباجان پس از آن روی داد که
اردوغــان در دیدار اخیرش با وی نتوانست او را
به ادامه فعالیت در داخل حزب حاکم قانع کند.
علی باباجان که در واقع معمار نهضت اقتصادی
ترکیه در دوره حــزب عــدالــت و توسعه اســت،
نگاهی لیبرالی به اقتصاد دارد و معتقد است که
ریشه مشکالت ترکیه اقتصادی است و برنامه
اقتصادی مدونی هم دارد ،اما خطر استعفای
معماراقتصادیترکیهبرایحزبحاکمآنجاست
که وی با حمایت جدی عبدا ...گل میخواهد یک
حزب جدید با رویکردی اقتصادی تاسیس کند.
در صورت تاسیس چنین حزبی که احتماال ظرف
سه ماه آینده انجام شود ،بخش قابل توجهی از
هواداران عدالت و توسعه به آن جذب خواهند شد
و همین میتواند به انشقاقی بزرگ منجر شود؛ به
ویژه اگر احمد داود اوغلو معمار سیاست خارجی
ترکیه قبل از حوادث بهار عربی هم بخواهد به آن
بپیوندد یا حزب دیگری تشکیل دهد.باباجان و
اوغلو دو جریان ناراضی را در آک پارتی رهبری
میکنند و هر کدام افکار و برنامههای خاص خود
را برای اصالح وضع موجود دارنــد؛ اما اوغلو با
وجود انتقادهای فزایندهاش به عملکرد حزب
حاکم ،هنوز خود را عضو آن میداند و مشخص
نیست در آن خواهد ماند یا او نیز جدا میشود و
اگر استعفا کند حزبی جدید تاسیس میکند یا به
جریان گل  -باباجان میپیوندد .البته فعال خود
را مستقل از آن تعریف میکند .باید دید اوغلو
چه تصمیمی خواهد گرفت .اگر به جمع عبدا...
گل و علی باباجان بپیوندد که میتوانند رقیب
و چالشی جدی در مسیر تداوم حکمرانی حزب
حاکمباشند.واقعیتایناستکهعدالتوتوسعه
با از دست دادن باباجان و اوغلو دو تئوریسین
برجسته خود را از دست میدهد و این خسارتی
جبران ناپذیر بــرای آن اســت .حال باید منتظر
ماند و دید اردوغان تا انتخابات پارلمانی و ریاست
جمهوری در سال  2023چه طرح و برنامهای
برای مقابله با پیامدهای انشقاقات احتمالی در
آک پارتی و اصالح اوضاع آن پی میریزد .فعال
مشخصنیست،اماآنچهروشناستاینکهبعید
استدرسایه کناررفتنشخصیتهایبرجستهو
بنیان گذار ،بتواند عدالت و توسعه را به دوران اوج
خود بازگرداند.

کارتون روز

کارتون جالب  Pat Bagleyکارتونیست
آمریکایی از افرادی که برای انتخاب مجدد
ترامپ به ریاست جمهوری  2020تالش
می کنند و نقش آفرین هستند.

بیماریرازآلود«مامامرکل

»

صدراعظمآلمانبرایسومینبارلرزید،اماجزئیاتیازبیماریوی
اعالمنشدهاست،علتچیست؟

صدراعظمآلماندرمراسماستقبالازنخستوزیر
فنالند در برلین بازهم دچار لرزش دست و بدن
شد.اینسومینمرتبهدریک ماهگذشته استکه
چنیناتفاقیبرایآنگالمرکلرخمیدهد.دلیل
سهلرزشغیرارادیخانمصدراعظمطیسههفته
گذشته مقابل دوربین رسانه ها چه بوده است؟
کم آبی؟ یا خستگی؟ یا ...نخستین بار در مراسم
استقبالازرئیسجمهوریاوکراینبودکهرسانهها
لرزشمرکلراثبتکردند.دومینبارنیزدرمراسم
تودیع کاترینا بارلی،وقتی وزیر دادگستری آلمان
سخن می گفت ،صدراعظم آلمان در حالی که از
شدت لرزش دستانش را به هم می فشرد،حتی
نتوانست لیوان آبی را که برایش آوردند ،بنوشد.
با این حال بیماری او همچنان یک راز سر به مهر
اســت .او به حفظ حریم خصوصی بــاور شدید و
غلیظیداردوبههمیندلیلدوستنداردکسیاز
زندگی شخصیاش آگاهی بیابد .آلمانها به این
نوع رفتار احترام میگذارند .شاید یکی از دالیلی
که مردم توجهی به شایعات اخیر نداشتهاند ،این
است که آن ها همچنان به وی اطمینان دارند و
میخواهند که با صالبت مسیر خود را تا پایان
دورهاش ادامه دهد.استفن آندریاس کسدورف،
دریادداشتیکهدرروزنامهتاگس-اشپیگلنوشته
است،یادآورمیشود«:وقتی«مامامرکل»میلرزد،
کل اتحادیه میلرزد».آلمانیها ذاتــا از حریم
خصوصی خود به شدت مراقبت میکنند و در
این کشور سالمتی نیز جزو موضوعاتی است که
بهعنوانحریمخصوصیدرنظرگرفتهمیشود.در
دهه،۱۹۷۰هلموتاشمیت،صدراعظمآلماناز
افسردگیشدیدوچندینبیماریدیگررنجمیبرد
وبهرغماینکهاطرافاوروزنامهنگارزیادبودبااین
حالاینموضوعهیچوقتدرسطحعمومیمورد

بالفاصلهپسازلغوناگهانیمذاکراتتجاریبریتانیاباآمریکادربارهبرگزیت،
سفیرلندندرواشنگتناستعفاکرد،چهارتباطیبینایندوخبراست؟

بحثقرارنگرفت.هلموتاشمیتکهازمشکالت
قلبی هم رنج میبرد ،چندینبار بیهوش در اتاق
کار خود پیدا شده بــود .دوبــاره اما هیچ مطلبی
درخصوص بیماری صدراعظم پیشین آلمان
منتشر نشد تا این که دوره وی تمام شد .بعد از آن
درخصوصاعالمسالمتیسیاستمدارانآلمانی
کمی نرمش پدید آمد .فرانک والتر اشتانمایر،
رئیسجمهوری آلمان بهطور آشکار گفت  :وی
کلیهاش را به همسرش بخشیده است.ولفگانگ
شوبله ،یکی از کارکشتههای قانونگذاری و وزیر
دارایی آلمان برای چندین دهه از ویلچر استفاده
میکرد .در نهایت نیز مالو درهیــر ،یکی از ۱۶
فرماندار ایالتی آلمان آشکار کرد که از بیماری
شدید عصبی رنج میبرد و گاهی اوقــات بدن او
بهطورکلبیحسمیشود.نویسندگانشرححال
آنگال مرکل میگویند که او به سطح بیشتری از
حریم خصوصی باور دارد و تنها مربوط به حوزه
سالمتیاش نمیشود .استفان کورنلیوس،
نویسندهشرححالزندگیمرکلوسردبیرخارجی
دویچهزایتونگمیگوید«:هیچپزشکمشخصی
را به آنگال مرکل نسبت ندادهاند که درمانگر وی
باشد.هیچکسنمیدانددکترویکیست؟»حتی
زمانیکهلگنآنگالمرکلدرسال ۲۰۱۴بهدلیل
اسکی شکست ،گزارش شد که وی با نام جعلی
در بیمارستان بستری شد« .اویلین رول» ،یکی
دیگرازشرححالنویسانمرکلمیگوید«:مرکل
از آغاز هم به حریم خصوصی توجه زیادی داشت.
شما هرگز تصاویری از تعطیالت وی در رسانهها
نمیبینیدکهمنتشرشود.اینبهآندلیلاستکه
وی میخواهد تمرکز بیشتری روی کارش داشته
باشد.مردمزیادیدرآلمانبهایننوعرفتاراحترام
میگذارند».

به دنبال تشدید تنشها در روابــط آمریکا و
انگلیس بــر ســر اظ ــه ــارات سفیر لــنــدن در
واشنگتن« ،کیم داروش» که دولت ترامپ را
بی منطق و دمدمی مزاج خوانده بود ،از سمت
خود کناره گیری کرد.ساعتی پیش از این کناره
گیری وزیر بازرگانی آمریکا به طور ناگهانی
مذاکرات تجاری با بریتانیا درباره برگزیت را
در پی افشای پیا مهای سفیر انگلیس درباره
دولت «دونالد ترامپ» ،لغو کرده بود.ترامپ
با لغو این مذاکرات روشن كرده بود كه قصد
دارد تا زمــان تعیین جانشین نخستوزیری
دیگر با لندن همكاری نكند .از طرفی ارتباط
لندن  -واشنگتن در آینده برای نخستوزیر
جدید چالشبرانگیز است چرا كه شاید كوتاه
آمدن دولت در برابر ترامپ برای افكار عمومی
بریتانیا چندان خوشایند نباشد .بسیاری
بر ایــن باورند كه نخستوزیر آینده بریتانیا
بوریس جانسون وزیرخارجه سابق است كه
در صــورت حضور در ساختمان شماره 10
خیابان داونینگ در گام نخست باید روابط با
واشنگتن را احیا كند و در مورد بعدی این كه
باید سفیری در واشنگتن قرار دهد كه مطلوب
دونالد ترامپ باشد و اگر در نهایت بریتانیا
بخواهد از اتحادیه اروپا خارج شود بریتانیا به
شكل جدی و فزایندهای به ایاالت متحده نیاز
خواهد داشت .از همین رو دونالد ترامپ قصد
داشت با استفاده از این فضا موقعیت خود را
برای مذاكره با بریتانیا بر سر توافق نامه تجاری
بهبود ببخشد و امتیاز بیشتری از بریتانیاییها
بــرای امضای ایــن توافق نامه دریــافــت كند.
اكنون دونالد ترامپ عمال دو سال است در
حال با جگیری از بریتانیاییها برای امضای

توافق نامه تجاری با آن هاست زیرا شرط كرده
ابتدا باید بریتانیا از اتحادیه خارج تا پس از آن
توافق نامه تجارت آزاد میان دو كشور امضا شود
و همین عامل باعث شده است بریتانیا بیش از
هر زمانی به ایاالت متحده وابسته شود و ترامپ
به هر نحو ممكن از این فضا به نفع خود استفاده
میكند .هم اکنون دیپلما تهای بریتانیایی
بهشدت به دنبال خنثی كردن تاثیرات گزارشی
هستند كه دیلیمیل از مكاتبات سفیر بریتانیا
در واشنگتن منتشر كرده است.حتی بسیاری
نگران خدشهدار شدن روابط میان بریتانیا و
ایاالت متحده در داخل هر دو كشور هستند.
اشتون كارتر وزیر دفاع پیشین ایاالت متحده
در گفتوگو با ســیا نان گفت :دو طــرف در
موقعیت خوبی قرار ندارند ،ترامپ احساس
توهین به خود كرده و انگلیس نگران شرایط
شده است .اما او تاكید كرد كه من امیدوارم
همه ما این موضوع را به رسمیت بشناسیم كه
رابطه ما با بریتانیا بسیار وسیع و بزرگتر از هر
شخصی است.با این حال برخیها بر این باورند
كه این مكاتبات به شكلی عامدانه منتشر شده
است تا یك نوع پاك سازی در دیپلما تهایی
كه حامی ماندن در اتحادیه اروپا هستند انجام
شود .شاید داروچ هدف اصلی این ماجرا بوده
است تا در صورت روی كار آمدن دولت بوریس
جانسون سفیر را بالفاصله تغییر دهد و فردی
را كه حامی برگزیت است جایگزین او كند .با
این حال،پس از اعالم استعفای سفیر لندن
در واشنگتن ،وزارت بازرگانی بریتانیا تصریح
کرد  :تالشهایی برای برنامهریزی مجدد برای
مذاکرات تجاری برگزیت میان دو کشور آمریکا
و انگلیس در حال انجام است!

«میناژ»بهبنسلمان
افتخارنداد!

حمایت میکنم!«بنیاد حقوق بشر» هفته گذشته
دربیانیهایاز«نیکیمیناژ»ودیگرافرادیکهقرار
بود در جشنواره جده عربستان برنامه اجرا کنند،
خواسته بود تا برنامه خود را لغو کنند.همزمان،
دعوت مقامات سعودی از این خواننده آمریکایی
موجی از جنجال ها را در رسانههای اجتماعی
به راه انداخت و بسیاری این سوال را مطرح می
کردند که آیا میناژ با همان پوشش نیمه برهنه
همیشگی خود در جشنواره های موسیقی قرار
است در جده ظاهر شود و برنامه اجرا کند؟حضور
احتمالیفردیمانندمیناژبهقدریتعجببرانگیز
بود که حتی «بی.بی.سی عربی» در گزارشی در
این خصوصنوشت«:تبلیغاتحضور نیکی میناژ
خواننده رپ آمریکایی در جشنواره موسیقی
عربستان سعودی (در موسم جــده) جنجالی و
حیرتبرانگیز بوده است زیرا خیلی از کاربران
در شبکههای اجتماعی به پوشش عریان او و
کلمات بیپروای او در عربستان اشاره کردهاند».
این گونه به نظر می رسد که ولیعهد سعودی هیچ
استنباط دقیقی از ایجاد اصالحات فرهنگی
و اجتماعی واقعی در عربستان نــدارد و تنها به

آمریکایی شدن حوزه های فرهنگی ،اجتماعی و
حتی اقتصادی عربستان می اندیشد .به عنوان
نمونه می توان به سفر سال  ۲۰۱۸بن سلمان
به ایاالت متحده آمریکا اشــاره کرد که وی طی
این سفر با مسئوالن و دست اندرکاران متعدد
هالیوودی دیــدار و گفت وگــو کــرد .هــدف او
از ایــن سفر و دیــدارهــا ،ایــده گرفتن از ایــاالت
متحده برای راه اندازی بیش از  ۲۵۰۰سینما
در سراسر عربستان تا سال  ۲۰۳۰بوده است.
برگزاری جشنواره موسیقی آن هم با حضور
یک چهره جنجالی که همواره با ظاهری عریان
روی صحنه ظاهر شده است نیز در چارچوب
همین سیاست بن سلمان یعنی آمریکائیزه
کردن فرهنگ عربستان طبق آن چه که در غرب
شاهد آن هستیم ،انجام می شود.در حقیقت،
بن سلمان تالش می کند تا این گونه القا کند که
سعودی چیزی از قد و قامت کشورهای غربی
کمتر ندارد و می تواند همپای آ نها در عرصه
های مختلف پیش برود؛ حتی اگر این اقدام به
قیمت زیر پا گذاشتن آموزه های دینی باشد که
سردمداران ریاض ،به دروغ مدعی آن هستند.

خوانندهبدنامآمریکاییعلتانصراف
خودازبرگزاریکنسرتدرجدهرا"حمایت

ازهمجنسبازان"،دانستتااهانتدیگری
بهفهرستتوهینهایآمریکاییهابهملک

سلمانوپسرشاضافهشود.
پسازجنجالهایفراواندربارهاجرایآوازهخوان
پرحاشیه آمریکایی در َج ّده و با افزایش اعتراض
های مردمی ،وی مجبور به لغو برنامهاش شد.
انتظار می رفت حداقل شورای علمای سعودی
راجـــع بــه دعـــوت از نیکی میناژ کــه در تمام
کنسرتهایشباپوششینیمهعریانرویصحنه
ظاهرمیشود،اعالمموضعکند،اماچنیناتفاقی
نیفتادتااینکهاینخوانندهبدنامآمریکاییخوداز
شرکت در این مراسم انصراف داد و علت انصراف

انگلیستسلیمشد

خــود را "حمایت از همجنس بــازان"،دانــســت .
توهینی که این بار نه از سوی رئیسجمهور آمریکا
بلکه از سوی خواننده ای بدنام و جنجالی مطرح
شده است .آیا بن سلمان ،برای راضی نگه داشتن
آمریکاییها،اینبارباید"حقوق"!همجنسبازان
راهمبهرسمیتبشناسد؟!«نیکیمیناژ»خواننده
زن در ادامه پیام لغو کنسرت خود گفت :معتقدم
که باز باید این مسئله را شفاف کنم که من همواره
ازحقوقزنان،حقوقهمجنسبازانوآزادیبیان

دادستانی فرانسه تالش میکند حکم حبس
تعلیقی به مدت شش ماه را علیه شاهزاده «حصه»
دختر «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی،
که محاکمه غیابی وی به اتهام ضرب و شتم یک
کارگر در داخل آپارتمانش در پاریس روز گذشته
آغاز شد ،صادر کند.دادستانی فرانسه همچنین
خواستار صدور حکم هشت ماه حبس تعلیقی
علیه محافظ شاهزاده حصه و پرداخت جریمهای
به ارزش پنج هزار یورو شده است.این شاهزاده
خانم روز گذشته در جلسه دادگــاه حاضر نشد
همچنانکه محافظ وی نیز در این جلسه غایب
بــود.قــرار بــازداشــت شــاهــزاده حصه دسامبر
 2017و به اتهام «همدستی بــرای برخورد
خشونتآمیز عمدی» علیه یک کارگر ساختمانی
به نام «اشرف عید» صادر شد.حصه دختر همسر
نخست ملک سلمان و خواهر ناتنی «محمد
بنسلمان» ولیعهد سعودی است.

نمای روز

در حالی که نگرانیها درباره وضعیت جسمانی
شیخ «ابراهیم زکزاکی» ،رهبر معنوی شیعیان
نیجریه تشدید شده است ،نیروهای امنیتی این
کشور،تظاهراتحامیانشیخدرپایتختاینکشور
را سرکوب و دهها نفر را بازداشت کردند .دادگاه
عالی نیجریه ســال  ۲۰۱۶حکم آزادی فوری
زکزاکی را صادر کرد اما دولت این کشور تاکنون
ازپذیرشاینمسئلهسرباززدهاست.ازآنزمانبه
بعد ،مناطق مختلف نیجریه صحنه اعتراضهای
مردمیدرحمایتازشیخزکزاکیبودهاست.

قاب بین الملل

مهمانی پرسود برایترامپ

قطروآمریکادرزمینههایپتروشیمیوتسلیحاتیتوافقی8میلیارددالریامضا
کردند،توافقیکهسعودیهاازآنناراضیخواهندبود

ایاالت متحده آمریکا و قطر یک توافق هشت
میلیارد دالری در زمینه توسعه تاسیسات
پتروشیمی وخرید تسلیحات در آمریکا امضا
کردند.توافق در حوزه پتروشیمی بین شرکت
صنایع شیمیایی شــورون فیلیپس آمریکا و
شرکت قطر پترولیوم در جریان سفر شیخ تمیم
بنحمد آ لثانی ،امیر قطر به ایــاالت متحده
امضا شد .رئیسجمهور آمریکا در مهمانی که
در کاخ سفید برگزار کرده بود،ضمن تمجید از
همکاری نظامی میان آمریکا و قطر تاکید کرد
برای او کار کردن با یک دوست افتخار بزرگی
است .ترامپ در این ضیافت شام خطاب به
امیر قطر گفت :شما متحد خوب ما هستید
و با پایگاه و فرودگاه نظامی که مثل آن کمتر
دیده شده است به ما کمک قابل توجهی کرده
اید  .این طور که فهمیدم هشت میلیارد دالر
در پایگاه نظامی(العدید) سرمایه گــذاری
شده است که شکر خدا بیشتر پولش از طرف
شما بوده نه ما  .البته بهتر بود کل پولش برای
شما می بود.امیر قطر هم در این دیدار گفت
کــشــورش قصد دارد در بخش زیرساختی
آمریکا سرمایهگذاری کند .او گفت که دو طرف
توافقات متعددی را امضا خواهند کرد .امیر
قطر رقم کل همکاریهای اقتصادی دو کشور
را حدود  ۱۸۵میلیارد دالر برشمرد و گفت:

قطر قصد دارد آن را دوبرابر کند .کاخ سفید
اعــام کرد دو کشور قراردادهایی به قیمت
چند میلیارد دالر در زمینه تسلیحات نظامی
امضا کرده اند .رقم دقیق این قراردادها منتشر
نشده است .از جمله تسلیحات خریداری شده
از سوی قطر سیستم دفاع ضد هوایی پاتریوت
است .قطر همچنین قراردادهایی مرتبط با
خرید موتور هواپیما ،هواپیماهای باربری از
نوع بویینگ و همچنین جتهای خصوصی با
آمریکا امضا کرده است .برخی از این قراردادها
در گذشته امضا شــده اســت ولــی در جریان
دیدار امیر قطر از ایاالت متحده بار دیگر اعالم
شد .دو سال قبل ،وقتی عربستان و امارات
متحده عربی بههمراه مصر و بحرین در روابط
خود با قطر تجدیدنظر کردند ،ترامپ آشکارا
جانب این چهار دولت را گرفت و بر قطر تاخت.
ترامپ ،دوحه را متهم به حمایت از تروریسم
میکرد و چندین توئیتر علیه آن منتشر کرد.
این رویکرد ترامپ البته چندان داوم نیاورد و
قطر با خریدهای تسلیحاتی گسترده از آمریکا،
رضایت نسبی ترامپ را جلب کرد .مسائلی که
در سفر امیر قطر به آمریکا مطرح شد ،اگرچه
متنوع بود اما همه آ نها را باید در چارچوب
تحکیم روابــط دوحــه و واشنگتن تلقی کرد؛
امری که مطلوب ریاض نیست.

این موشک دیــروز با اصابت دقیق خود به تجمع
مزدورانسعودیدربقعواقعدرنجرانبا۱۴۰۰۰
ترکش خود  ۴۵کشته و صدها زخمی روی دست
سعودی گذاشت .در نقطه فرود موشک ،پنج تیپ
مــزدوران حضور داشته اســت .سخنگوی ارتش
یمنبابیاناینمطلب،اینحملهرایکاقدامپیش
دستانهاعالموتاکیدکردکهاینپنجتیپبرایحمله
ایگستردهدرمناطقمرزیتجمعکردهبودندکه
طییکعملیاتاطالعاتیشناساییشدندوهدف
قرارگرفتند.ازاینعملیاتفیلمبرداریشدهاست
کهدرزمانمناسبپخشخواهدشد.

