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اخبار
داعش مسئولیت حمالت سریالنکا
را به عهده گرفت

روزنامه دیلیمیرور سریالنکا روز گذشته
اعالم کرد که گروه تروریستی داعش مسئولیت
حمالت روز یکشنبه این کشور را به عهده
گرفت.
به گزارش ایرنا ،این روزنامه نوشت :داعش
مسئولیتاینبمبگذاریهایسازماندهیشده
که باعث کشتهشدن  321تن و مجروحشدن
 500نفر دیگر شد را پذیرفت .داعش تاکنون
مدرکی برای اثبات ادعای خود نیاورده است.
دولت سریالنکا گروه جماعت ملی توحید را
عامل این حمالت معرفی کرده بود ولی این
گروه دستداشتن در این حمالت را رد کرد.
مقامهای پلیس سریالنکا روز یکشنبه
اول اردیبهشت ( 21آوریل) از وقوع چند
انفجار در این کشور آسیایی خبر دادند.
بنابر اعالم پلیس ،این انفجارها در سه شهر
از جمله «کلمبو» پایتخت تجاری این کشور
و حین مراسم «عید پاک» در چند کلیسا
و هتل کلیساها به وقوع پیوست .کلیسای
«سنت آنتونی» در کوچچیکاده پایتخت
تجاری سریالنکا (کلمبو) و همچنین کلیسای
«کاتوواپیتیا» در کاتانا هدف انفجار قرار گرفت.
بنابر گفته پلیس سریالنکا ،در هتل شانگری-ال
و کینگبری در پایتخت تجاری این کشور هم
انفجارهایی صورت گرفت.

برخی دموکراتها
به دنبال مهار درخواستها
برای استیضاح ترامپ هستند

گزارش

محمدجواد ظریف عازم نیویورک شد

دیپلماسی ایرانی برای عبور از یکجانبهگرایی آمریکایی
در همین رابطه وزیر خارجه کشورمان روز گذشته،
به موازات ترک تهران ،در پیامی توئیتری تشدید
تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران را بیانگر استیصال
و دستپاچگی آمریکا و شرکای منطقهای این کشور
دانست و خطاب به رئیسجمهوری آمریکا نوشت:
آقای ترامپ ،میراثداران تمدن کهن ایرانی راهبرد
خود را براساس راهنمایی خارجیها  -چه برسد به
آمریکاییها  -تعیین نمیکنند.
سفر ظریف و پیام او پیش از رسیدن به آمریکا در
شرایطی صورت میگیرد که تحوالت سیاست خارجی
ایران و منطقه خاورمیانه بهگونهای فشرده و پراهمیت
در حال رقم خوردن است .طی چند روز اخیر ،ایاالت
متحده عالوه بر قراردادن نام سپاه پاسداران به لیست
گروههای تروریستی این کشور ،معافعیت خریدارن
نفت ایران را نیز تمدید نکرد.
از سوی دیگر ،در حالی به گفته مقامات آمریکایی
فشارها بر روی ایران تشدید میشود که در منطقه
خاورمیانه نیز وقایعی از شمال آفریقا تا دل منطقه در
حال رقم خوردن است .از یک سو در سودان حکومت
عمر البشیر سرنگون شده و از سویی دیگر متعاقب با
اعتراضات مردمی ،عبدالعزیر بوتفلیقه پس از  20سال
از مقام ریاستجمهوری کنارهگیری کرد .همچنین
در حالی معادالت جنگ داخلی در یمن و سوریه
به صورت پیچیدهای رقم میخورد که به موازات آن
بحران لیبی تشدید شده و طرح معامله قرن در
سرزمینهای اشغالی قرار است تا اواخر ماه جاری
توسط آمریکاییها اجرایی شود؛ امری که تاکنون با
مخالفت بسیاری از کشورها از جمله اتحادیه اروپا
مواجه شده و ممکن است یک درگیری جدید و
گسترده در منطقه را کلید بزند.
چندجانبهگرایی در مقابل یکجانبهگرایی ترامپ
این امر از آنجا اهمیت دارد که آمریکاییها خواستار
در اختیار گرفتن ابتکار عمل نظم جدید در منطقه
خاورمیانه هستند .موضوعی که به میزان زیادی در
دل سرزمینهای اشغالی نهفته است و با توجه به دو
دستگیهای موجود برای حمایت یا مقابله با این طرح
یکجانبه در میان بازیگران منطقهای ،دورنمای مبهمی
بر سر راه وقایع آتی منطقه قرار داده است.
پیوند این مسائل به بحث تشدید اختالفات میان
ایران و آمریکا ،به گفته تحلیلگران اوضاع را بیش
از هر زمان دیگری پیچیده میکند .تشدید فشارهای
آمریکا علیه ایران و بیاعتنایی مقامات کاخ سفید به
توافق هستهای که مورد تائید جامعه جهانی و شورای
امنیت قرار دارد ،عالوه بر افزایش شکافهای موجود
میان تهران و واشنگتن ،به موضوع واگرایی میان اروپا

دویچهوله گزارش داد

انتشار گزارش بازرس ویژه رسیدگی به پرونده
مداخله روسیه در انتخابات  ۲۰۱۶میالدی که
جزئیات بسیاری را در رابطه نحوه رسیدگی
رئیسجمهوری آمریکا به این تحقیقات افشا
کرد ،به گروه کوچک اما سریعی از دموکراتها
قدرت جدیدی داد تا خواستار استیضاح
رئیسجمهور شوند و چالشهای جدیدی را
برای رهبران این حزب که حامی یک رویکرد
مشورتیتر هستند ،به وجود آورند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه هیل،
نانسی پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان آمریکا
و دیگر رهبران حزب دموکرات در کنفرانسی
با دموکراتهای مجلس نمایندگان تالش
کردند تا درخواست اسیتضاح دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا را مهار کنند.آنها هشدار
دادند که عجله در راستای استیضاح ترامپ
پیش از تشخیص دقیق اقدامات نادرست
کیفری ،به حزب دموکرات در انتخابات ۲۰۲۰
لطمه میزند .اما قانونگذاران دموکرات در
این جلسه این رویکرد را زیر سوال برده و
تاکید کردند که در حال حاضر اسناد و مدارک
بسیاری برای آغاز روند استیضاح وجود دارد.
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محمدرضاستاری

ظریف:
آقای ترامپ،
میراثداران
تمدن کهن ایرانی
راهبرد خود را بر
اساسراهنمایی
خارجیها
– چه برسد به
آمریکاییها–
تعییننمیکنند
محدود آن فعال ًتوان اجرایی چندانی ندارد ،اما بحث
چندجانبهگرایی جهانی در مقابل یکجانبهگرایی
آمریکا ،موضوعی است که میتواند به میزان زیادی
جامعه جهانی را در مقابل اقدامات آمریکا متحد کند.
بسترهایی برای عبور از فشارهای آمریکا
در همین راستا ،یک روز پس از تصمیم واشنگتن
برای عدم تمدید معافیت خریداران نفت ایران،
اتحادیه اروپا این اقدام را تاسفبار خواند و تاکید کرد
که همچنان به پایبندیاش به توافق هستهای ادامه
خواهد داد .مایا کاسیانچیچ سخنگوی امور خارجی
و امنیتی اتحادیه اروپا ،برجام را عنصر کلیدی در
معماری عدم اشاعه هستهای جهان خواند که از
سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا
به تصویب رسید و برای امنیت منطقه و جهان حیاتی
است .از سوی دیگر روز گذشته وزارت خارجه فرانسه،
ضمن اعالم حمایت از برجام ،تاکید کرد که سازوکار

حمایت از مبادالت تجاری ایران و اروپا موسوم به
اینستکس ،پیشرفت بسیار خوبی داشته است و با
توجه به نتیجه به دست آمده ،این سازوکار به خوبی
پیش میرود و در روزهای اخیر پیشرفتهای مثبتی
در آن حاصل شده است.
همین امر که از سوی کارشناسان به عنوان گام
نخست اروپا تعبیر میشود ،میتواند در پیوند با
دیپلماسی فعال ایران در عرصه جهانی ،فرصتهایی
را برای کاستن از فشارهای آمریکا فراهم سازد .در این
میان اکنون بحث اجماع جهانی علیه ایران وجود ندارد
و سفر ظریف به نیویورک نیز میتواند عاملی باشد
تا طی گفتوگوهای بینالمللی در حاشیه نشست
مجمع عمومی سازمان ملل که اتفاقا ً حول موضوع
چندجانبهگرایی برگزار میشود ،بسترهای گسترش
همکاریهای بینالمللی ایران را برای عبور از سد
یکجانبهگرایی واشنگتن گستردهتر سازد.

صدراعظمی مرکل تا کی دوام میآورد؟

آنگال مرکل اعالم کرده است که میخواهد تا زمان پایان دوره
تصدیاش در قدرت بماند اما در پشت پرده زمزمههایی برای
صدراعظمی «آنه گرت کرامپ – کارنبائر» شنیده میشود.
به گزارش ایسنا ،به نقل از دویچهوله ،آنگال مرکل بعد از  ۱۴سال
حضور در قدرت به کندی اما با اطمینان در حال خروج از این مسیر
است .اکنون او از رهبری حزب اتحادیه دموکرات مسیحی استعفا
پ کارنبائر ریاست این حزب را بر عهده گرفت.
داد و آن ه گرت کرام 
هنوز مشخص نیست که مرکل آیا دوست دارد که این رهبر جدید
حزب را به عنوان صدراعظم آتی آلمان ببیند یا نه؟ اما رسانههای
خبری گزارش دادهاند که این پیشبینی وجود دارد که خروج مرکل
قریبالوقوع باشد .ممکن است مرکل به طور کلی از حضور در
کمپین انتخاباتی حزب خودداری کند.
کرامپ کارنبائر که در آلمان به عنوان  AKKشناخته میشود،
اهداف سیاسی منحصربهفردی داشته و میخواهد تغییراتی در
حزب ایجاد کند .اما به نظر نمیرسد که این تغییرات رادیکالی
باشند .او مواضع محافظهکارتری نسبت به مرکل در مسائلی مانند
مهاجرت ،ازدواج همجنسگرایان و یا هماهنگی بیشتر با اتحادیه
اروپا اتخاذ میکند.
عهدهگیری ریاست حزب توسط او از سوی چهرههای شاخص
محافظهکار مورد استقبال قرار گرفت .یکی از این افراد فریدیش
مرتز بود که در دوره گذشته برای ریاست حزب اقدام کرد اما
موفق نشد .اکنون به نظر میرسد مرتز و کرامپکارنبائر میتوانند
در کنار یکدیگر کار کنند و شرایط بهتری برای آنها فراهم شود.

آیا او از جد خود الهام میگیرد؟

mrezasattari62@gmail.com

محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان ،روز گذشته برای شرکت در نشست روز بینالمللی چندجانبهگرایی و دیپلماسی برای صلح که قرار است در
مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شود ،عازم نیویورک شد .بر اساس پیشبینیهای صورتگرفته قرار است ظریف عالوه بر حضور در این نشست،
دیدارهای دوجانبهای را نیز به همراه مصاحب ه و سخنرانی در اندیشکدههای آمریکایی در دستور کار خود قرار دهد.

و ایاالت متحده نیز دامن زده است.
در این میان هرچند روابط میان ایران و اروپا نیز به
سردی گراییده ،اما طبق گفته ناظران ،برجام هم از
بعد سیاسی و هم از بعد امنیتی مقولهای مهم برای
اروپاییها به شمار میرود .به همین دلیل است که
همزمان با همراهی و همگامی آنها با ایاالت متحده
بر سر مسائلی همچون پرونده موشکی و موضوعات
منطقهای ،اروپاییها از رویکرد واشنگتن در قبال
برجام ناراضی بوده و عدم تمدید معافیت خریداران
نفت ایران را مایه تاسف قلمداد کردهاند.
هرچند به گفته کارشناسان ،اروپاییها نشان
دادهاند که یا نمیتوانند و یا نمیخواهند که در
برابر فشارهای آمریکا علیه ایران اقداماتی جدی
صورت دهند و نیز گفته میشود که سازوکار اعالمی
آنها موسوم به اینستکس که قرار است تجارت با
ایران را در دستور کار قرار دهد ،به واسطه گستره

نتیجۀ موسولینی در راه پارلمان اروپا

کرامپکارنبائر در کنار مرتز برای انتخابات پارلمان اروپا در کمپین
انتخاباتی شرکت کرده بود و احتمال دارد اکنون مرتز یکی از
گزینهها در کابینه دوره صدراعظمی احتمالی کرامپ کارنبائر باشد.
با این حال ،مرکل به طور رسمی میخواهد تا زمان پایان دوره
تصدیاش در سال  ۲۰۲۱در قدرت بماند .اما در پشت پرده
سناریوهای دیگری نیز مطرح است .به طور سنتی در آلمان،
صدراعظم تا زمان پایان دورهاش در قدرت مانده و سپس
بوندستاگ (پارلمان آلمان) درباره صدراعظم بعدی تصمیم
میگیرد .در حال حاضر ائتالف بزرگ دولت متشکل از حزب
اتحاد دموکرات مسیحی ،اتحاد سوسیال مسیحی و حزب چپ
میانه سوسیال دموکراتها اکثریت پارلمان را در دست دارند و هنوز
سوسیالدموکراتها اعالم نکردهاند که از کرامپکارنبائر جانشین
مرکل حمایت میکنند یا نه .آنها میخواهند که مرکل به طور کامل
استعفا ندهد ،همین خودداری سوسیالدموکراتها در حمایت از
کرامپ کارنبائر باعث شده است که این ائتالف در معرض خطر
قرار گرفته و آلمان با یک انتخابات زودهنگام مواجه شود.
ت
اما با توجه به میزان محبوبیت احزاب ،حزب سوسیالدموکرا 
چندان تمایلی به برگزاری انتخابات زودهنگام ندارد ،از سوی دیگر
حزب اتحاد دموکرات مسیحی نیز تمایلی ندارد که در انتخابات
زودهنگام شرکت کرده و کرسی بیشتری از دست بدهد.
در این میان کرامپ کارنبائر ممکن است ائتالف جدیدی تشکیل
بدهد؛ ائتالفی با حزب دموکراتهای آزاد و یا سبزها .این دو حزب
بیشتر از دو هفته مذاکرات درباره دولت ائتالفی آینده در روزهای

بعد از انتخابات با مرکل داشتند .اما حزب دموکراتهای آزاد از این
مذاکرات خارج شد و اکنون بعد از دو سال ،سبزها ممکن است با
اتحاد دموکرات مسیحی وارد مذاکره شوند .میزان محبوبیت این
حزب دوستدار محیطزیست در حال افزایش است و نظرسنجیها
نشان میدهد که این حزب میتواند  ۲۰درصد آرا را به دست
آورد .اما به نظر میرسد سبزها متمایل به برگزاری انتخابات جدید
هستند.
در واقع سوسیالدموکراتها تعیین خواهند کرد که مرکل تا
چه زمانی در قدرت باشد .کنفرانس ساالنه حزب در ماه دسامبر
برگزار میشود .یکی از مسائل تأثیرگذار بر نظر حزب سوسیال
دموکراتها انتخابات پارلمانی اروپا در  ۲۶ماه مه است .همچنین
انتخابات محلی ایالت برمن در همان روز برگزار میشود .قرار است
 ۹انتخابات محلی مجلس ،شهرداری و شورا نیز در آلمان برگزار
شود و در ماه سپتامبر نیز انتخابات در برادنبورگ و زاکسونی برگزار
میشود .حزب سوسیالدموکراتها در این انتخابات باید مبارزه کند
و به موفقیتهای خوبی دست پیدا کند .اگر سوسیالدموکراتها
بتوانند حمایت الزم را به دست آورند ،ممکن است به خروج از
ائتالف بزرگ رأی بدهند و این حزب در جبهه اپوزیسیون قرار گیرد.
این مسئله میتواند به پایان صدراعظمی مرکل منجر شود .البته او
ممکن است این ائتالف را با سبزها یا دموکراتهای آزاد ادامه دهد
و یا ممکن است اتفاق جدیدتری بیفتد .با این حال به نظر میرسد
کرامپ کارنبائر به طور بالقوه میتواند جانشین مرکل بعد از سال
 ۲۰۲۰باشد.

کایو جولیو سزار موسولینی ،نتیجۀ بنیتو
موسولینی دیکتاتور پیشین ایتالیا و متحد
آدولف هیتلر در دوران جنگ جهانی دوم ،برای
نمایندگی در پارلمان اروپا نامزد شده است.
به گزارش یورونیوز ،این افسر پیشین نیروی
دریایی ایتالیا که در حال حاضر مدیر شرکتی
مستقر در امارات عربی متحده است ،هیچ
تجربهای در امور سیاسی ندارد با این وجود
تاکید دارد که سیاست در تمام زندگیش
الهامبخش کارهایش بوده است .او که اکنون
 ۵۰ساله است ،نامزد حزب راست افراطی
«برادران ایتالیا» در این انتخابات محسوب
میشود .حزب راست افراطی «برادران ایتالیا»
به رهبری جورجیا ملونی که از متحدان نزدیک
ماتئو سالوینی وزیر کشور ضدمهاجر ایتالیا
است ،به شدت بر دیدگاههای ملیگرایانه،
محافظهکارانه و مخالفت با اتحادیه اروپا تاکید
دارد .نتیجۀ دیکتاتور پیشین ایتالیا ،اولین عضو
خانواده او نیست که وارد دنیای سیاست
میشود .پیش از این الکساندرا موسولینی،
عضو دیگری از خانواده بنیتو موسولینی وارد
دنیای سیاست شده و از سال  ۲۰۱۴میالدی
از سوی حزب «برادران ایتالیا» بهعنوان
نماینده در پارلمان اروپا مشغول کار است .اما
زمزمههای نامزدی کایو جولیو سزار موسولینی
برای پارلمان اروپا که از سال گذشته میالدی
آغاز شد ،نگرانی بسیاری از سیاستمداران را
در سطح اتحادیه اروپا در پی داشته؛ بهویژه
آنکه حزب «برادران ایتالیا» برنامههایش را برای
پارلمان آیندۀ اروپا ،برنامهای انقالبی توصیف
کرده است .این حزب اعالم کرده است که با
حضور قویتر در پارلمان «همهچیز در سطح
اروپا تغییر خواهد کرد» و حتی «پایتخت
اروپا به شهر رم منتقل خواهد شد» .این
حزب در کنار معرفی برنامههایش برای آینده
اروپا ،گوشه چشمی نیز به گذشتۀ فاشیست
این کشور در دوران حکومت بنیتو موسولینی
دارد .اگرچه خانم ملونی و موسولینی به وضوع
دربارۀ گرایشهای احتمالی این حزب به
فاشیسم سخنی نمیگویند اما موسولینی بارها
اعالم کرده است که از جد خود الهام میگیرد.
انتخابات پارلمان اروپا  ۲۶مه ( ۵خرداد)
برگزار خواهد شد و کایو جولیو سزار موسولینی
که به «موسولینی کوچک» نیز مشهور است،
در آگهیهای تبلیغاتی ،خود را نمایندۀ «تاریخ»
ایتالیا میداند و از فونتهای بحثبرانگیز
مورد استفادۀ گروههای نئوفاشیست استفاده
میکند .او در جریان گفتگو با خبرنگار روزنامه
ایتالیایی  Il Messaggeroنیز اعالم کرد
به اینکه نام موسولینی دارد همیشه افتخار
میکند ،امیدوار است که رایدهندگان ارزش
«برند موسولینی» را بدانند و اینکه بسیاری
امیدوارند بتوانند نام «موسولینی» را روی
برگههای رای خود بنویسند یا در شعارهای
تبلیغاتی خود از آن استفاده کنند.
در اولین ویدئویی نیز که از سوی حزب
«برادران ایتالیا» برای اعالم رسمی نامزدی
موسولینی منتشر شد ،او و خانم ملونی در
کنار ساختمان «کاخ تمدن ایتالیا» در شهر
رم ایستاده بودند؛ بنایی مشهور که قدمت آن
به دهه  ۴۰میالدی میرسد و نماد معماری
فاشیستی در این کشور است .نامزدی او برای
پارلمان اروپا در حالی اعالم شده است که
ماتئو سالوینی ،وزیر کشور راست افراطی و
ضدمهاجر ایتالیا ،بهتازگی اعالم کرد که قصد
ندارد در جشنهای روز آزادی ایتالیا شرکت
کند .این جشنها در سالروز سرنگونی حکومت
بنیتو موسولینی برگزار میشود.

شورای راهبردی روابط خارجی گزارش داد

انتخابات محلی ترکیه ،پیروزی به همراه هشدار
انتخابات محلی ترکیه در  11فروردین در حالی برگزار شد که اولین انتخابات
محلی در نظام ریاستی در ترکیه بوده و برای اولینبار پس از آغاز انتخابات
محلی در سال  1948به شکل ائتالفی برگزار شد.
حال و هوای این انتخابات بیش از آنکه فضای انتخابات محلی باشد ،حال و
هوای انتخابات سراسری بود .ادبیات غالب کاندیداها بیشتر از آنکه پرداختن به
مسائل شهری و محلی باشد ،ادبیات کالن ملی بود.
اردوغان ،انتخابات و نتایج آن را موضوع بقای ترکیه عنوان کرده و سعی داشت
به آن وجهی امنیتی بدهد .در عین حال رقبا نیز با درک شرایط اقتصادی ترکیه و
سقوط شاخصهای آن ،بیش از هر چیزی روی مسائل اقتصادی و معاش مردم
مانور دادند .در واقع رقبای سیاسی اردوغان وی را از جایی زدند که مهمترین
عامل تداوم پیروزی رئیسجمهوری ترکیه در سالهای قدرت بوده است.
بر خالف تیتر برخی رسانههای ایرانی که متاثر از نگاه صفر و صد است ،حزب
عدالت و توسعه در این انتخابات شکست نخورده ،بلکه هشدار دریافت کرده
است .نگاه به آمار و نتایج کلی انتخابات نشان میدهد در ارزیابی کالن حزب
عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی (ائتالف جمهور) در مقابل ائتالف ملت
(متشکل از حزب جمهوری خلق و حزب خوب) پیروز این انتخابات بودهاند.
البته این پیروزی نه تنها چندان شیرین نبوده است ،بلکه با از دست دادن

شهرداری آنکارا و استانبول در حکم هشداری به حزب عدالت و توسعه بوده
که اگر جدی گرفته نشود ،میتواند به اقتدار تکحزبی طوالنیمدت این حزب
صدمهای جدی وارد کند.
در واقع این هشداری بود که قبال در انتخابات ریاستجمهوری با مخالفت
نزدیک به  50درصد ساکنان این دو کالنشهر با ریاستجمهوری اردوغان ،به
وی داده شده بود .با آنکه اردوغان تمامقد وارد انتخابات خصوصا با حضور در
استانبول شده بود ،اما با وجود همه این تالشها ،هدف اردوغان تحقق نیافته
و رئیسجمهوری ترکیه این دو شهر را به رقیب واگذار کرده است .تمکین به
نتیجه انتخاباتی توسط اردوغان ،به تنهایی امتحان دموکراسی در ترکیه و محل
درس برای دیگران بود.
ترکیه از زمان آتاتورک با سرعت بسیاری ضمن دورشدن از ارزشهای اسالمی
رو به غرب و هنجارهای آن کرد .از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه
از سرعت این روند در شیبی آرام کاسته شد ،تا حدی که اردوغان در سالهای
اخیر علنا از لزوم احیای ارزشهای اسالمی و ضروت آشتی ترکیه با گذشته خود
سخن گفته است.
این روند اگرچه موجب خرسندی بستر محافظهکار روستایی ،شهرهای کوچک
و تودههای مهاجر شده است ،اما از سوی دیگر موجبات نگرانی محافل غربی

و از آن مهمتر جناح ها ،احزاب و بستر اجتماعی قدرتمند سکوالر ترکیه شده
است .در حکومت حزب عدالت و توسعه در حالی که ازمیر و آنتالیا همچنان
دژ تسخیرناپذیر سکوالرها مانده است ،استانبول و آنکارا برای دو دهه در حیطه
قدرت محافظهکاران حزب عدالت و توسعه قرار گرفته بود .در انتخابات محلی
در واقع استانبول و آنکارا کانون جدیترین رقابت دو جناح سنتی محافظهکار
با جناح سکوالر شده و در نتیجه نهایی این دو قلعه مهم اقتصادی و سیاسی از
آن جناح سکوالر شد.
در این میان باید براین نکته تاکید ویژه شود که در پیروزی اکرم امام اوغلو،
کاندیدای شهرداری استانبول از حزب جمهوری خلق ،آرای کردها بسیار
تعیینکننده بود .در واقع اگر اردوغان با سرکوب ،زندانی کردن کردها و برکناری
شهردارهای حزب دموکراتیک خلقها در اندیشه به راه آوردن کردها در مسیر
مدنظر خود بود ،کردها نیز در استانبول انتقام انتخاباتی از رئیسجمهوری
ترکیه گرفتند و او را تنبیه کردند .در این میان باید توجه داشت که اردوغان
یا نظام و سیستم سیاسی در ترکیه نیز در اقدامی متقابل ،پیروزی برخی از
کاندیدهای حزب دمکراتیک خلقها در شهرها و مناطق کردی را نپذیرفته و
نفر دوم لیستها را که عمدتا کاندیداهای حزب عدالت و توسعه بودند ،پیروز
اعالم کردند.

بهانه این اقدام ،داشتن پرونده محکومیت اداری بود که در نگاه منطقی ،این
منع یا قبل از برگزاری انتخابات باید اعالم میشد و یا اگر این استدالل درست
بود ،باید به تجدید انتخابات در این نواحی منجر میشد .نکته جالب توجه آنکه
حذف این برندگان انتخاباتی و واگذاری آن به نفر دوم لیستها با سکوت و
پذیرش حزب جمهوری خلق و حزب خوب همراه شد که این امر نشان میدهد
که جامعه ترکیه فارغ از دو قطبی سکوالر -محافظهکار ،از نظر قومی به شدت
دارای شکاف است و ترک و کردها در بزنگاهها مقابل هم هستند.
در پایان این گزارش به قلم صادق ملکی ،استراتژیست و تحلیلگر ارشد
سیاسی آمده است :خالصه آنکه اردوغان در انتخابات شکست نخورده ،اما
هشدار دریافت کرده است .هشداردهندگان به اردوغان تنها رای دهندگان
داخلی نبودهاند ،بلکه عوامل خارجی به خصوص آمریکاییها از عوامل مهم این
هشدار بودهاند .آمریکای ترامپ توانسته است در یک سال گذشته ارزش لیر
ترکیه را با بازی با اقتصاد کشور 40 ،درصد کاهش دهد .اردوغان قبل از اینکه در
داخل تنظیم رفتار شود ،در ارتباط با سیاست خارجی تنظیم رفتار خواهد شد.
اگر تحول ویژهای رخ ندهد ،این تغییر با توجه به شخصیت عملگرای اردوغان و
عدم جانشینی او از منظر داخلی و خارجی ،میتواند به ادامه اقتدار او تا 2023
یعنی سالی شود که قرار است ترکیه دهمین اقتصاد جهان شود.

