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نیشن (امریکا):

بسیاری از تحلیلگران سیاسی از جمله
تحلیلگران وابسته به حزب جمهوریخواه
امریــکا ،بــر ایــن بــاور هســتند کــه دونالــد
ترامپ در حال بــه راه انداختن یک کودتا
اســت .آنهــا میگوینــد ،ترامــپ بــا بــه راه
انداختــن رویارویی فیزیکی بین حامیان و
مخالفان خود باعث ظهور شــبه نظامیان
در کشور امریکا میشود.

اسپکتیتور (بریتانیا):

تالش برای کشــف واکســن کرونا ،تبدیل به
جدیدترین عرصه رقابت قدرتها در سراســر
جهان شــده است .این رقابت بویژه در آستانه
انتخابــات ریاســت جمهــوری امریــکا ،بــرای
رئیــس جمهــوری ایــن کشــور معنــای دیگری
دارد و میخواهــد وســیلهای داشــته باشــد تــا
بگوید ،یک واکســن امریکایی ،دیگر بار امریکا
را با عظمت میسازد.

واشینگتن اگزمینر (امریکا):

حــزب دموکــرات امریــکا حتــی بــا
اســتانداردهای رایج هم که حســاب کنیم،
غیرمنسجمترین حزب دموکرات در تاریخ
ســالهای اخیر خود اســت و وعدههایی که
میدهد ،متناقض اســت .اگــر جو بایدن در
انتخابات آتی امریکا پیروز شود ،نتیجه این
آشفتگیها ،بویژه در سیاست داخلی امریکا
در سال  2021عیان خواهد شد.

رقابت برای جانشینی «آبه»

ناظران معتقدند «یوشیهیده سوگا» با پیروزی در انتخابات درون حزبی ،نخست وزیر آتی ژاپن است
زهره صفاری
خبرنگار

بامــداد امــروز بــه وقــت ایــران ،ســه
کاندیدای حزب لیبرال دموکرات ژاپن،
برای جانشینی «شــینزو آبه» در کرسی
ریاســت ایــن حــزب بــا یکدیگــر رقابت
کردند .پیروز این انتخابات درون حزبی
کــه بــا حضــور جمعــی از نماینــدگان و
اعضای برجسته حزب برگزار میشود،
روز چهارشــنبه بــرای کســب کرســی
نخست وزیری ژاپن به پارلمان معرفی
میشود و در صورت گرفتن رأی اعتماد
جانشین « شینزو آبه» خواهد شد.
بــه گــزارش «تایمــز ژاپــن»،
«یوشــیهیده ســوگا» ســخنگوی دولــت
«آبــه»« ،شــینگرو ایشــیبا» وزیــر دفــاع
ســابق ایــن کشــور و «فومیــو کیشــیدا»
وزیــر خارجــه ســابق و رئیــس شــورای
ایــن حــزب ،روز شــنبه آخریــن مناظره
خــود را پیــش از انتخابــات درون
حزبــی برگــزار کردند و پیــش بینیها از
پیشــتازی «ســوگا» با داشــتن حداقل 4
رأی  5نماینده حــزب لیبرال دموکرات
حکایــت دارد .بــه نوشــته خبرگــزاری
«کیــودو» ،او کــه  8ســال در کنــار «آبه»
بــه عنــوان ســخنگوی دولــت فعالیــت
داشته است در حال حاضر با دارا بودن
 304رأی موافــق از  394نماینده حزب

متبوعــش( 77درصــد آرای حــزب)،
شــانس باالیی برای جانشــینی «شینزو
آبه» در کرسی نخست وزیری نیز دارد.
ëëناکامی نامزدهای زن حزب «آبه»
با اینکه یکی از سیاستهای «شینزو
آبه» در چهار دوره نخســت وزیری اش
بهبــود جایگاه زنــان در سیســتم اداری
و حکومتــی ایــن کشــور بود امــا به رغم
تالشهــای او تنهــا ســه زن در کابینه او
حضــور یافتنــد و  15درصد کرســیهای
پارلمــان نیــز متعلــق بــه زنان بــود .به
گزارش «نیویــورک تایمز» همین تفکر
مــرد ســاالرانه در انتخــاب نامزدهــای
ریاســت حــزب نیز لحاظ شــد و با اینکه
دو زن در ابتــدا کاندیدا شــدند به دلیل
عدم کســب حمایت الزم همان ابتدا از
دور رقابت خارج شدند .اما با این حال
همچنــان بــا وجــود دیدگاه ســنتی ســه
نامــزد ژاپنــی ،امیدواریها به «ســوگا»
بــرای ایجــاد تســاوی حقــوق زن و مرد
در ایــن کشــور بســیار پررنــگ اســت .از
طرفــی جمعیــت پــا بــه ســن گذاشــته
ژاپــن و پاییــن آمــدن آمارهــای زاد و
ولــد در این کشــور دغدغه ایــن روزهای
سیاســتمداران شــده و بســیاری درگیــر
شــدن زنان در امور اداری و شماری نیز
هزینههــای باالی زاد و ولــد را به عنوان
دالیل اصلی آن به نقد کشیدهاند.

ëëتأکیــد کاندیــدای پیشــتاز بــه تحول
اقتصادی در کرونا
«ســوگا» ،نامــزد پیشــتاز حــزب
لیبــرال دموکرات با توجه به اســتعفای
ناگهانــی «آبــه» بــه بهانه بیمــاریاش
آن هم در فاصله یک سال تا انتخابات
نخســت وزیری شــانس اول کســب این
کرســی بــه شــمار مــیرود .بــه نوشــته
«خبرگــزاری کیودو» همیــن پیش بینی
او را با شــعار تحول اقتصادی به میدان
رقابت کشانده است.
نامــزد  71ســاله ژاپن کــه میخواهد
در سیاســت خارجی راه «آبــه» را ادامه
دهد ،متعهد شــده اســت در نخســتین
گام از ســقوط اقتصــادی در بحــران
کرونــا جلوگیری خواهد کــرد .اما تعهد
او بــرای ادامــه سیاســتهای اقتصادی
«آبــه» در سیاســتهای پولــی مالــی و
اصالح ســاختار ،یک بند دیگر نیز دارد
کــه آن هــم ایجــاد میلیونها شــغل در
کشــورش اســت .این در حالی است که
«کیشــیدا» نامزد رقیبش راهکار خروج
از بحــران را قطــع مالیــات شــرکتها
عنوان کرده و «ایشــیبا» نیــز بر برقراری
محدودیتهــای ســنگین بــرای کنترل
کرونا تأکید داشته است.
ëëایدههای متفاوت سیاست خارجی
بــا وجــود شــعارهای انتخاباتــی و
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ترامپ در حاشــیه اجالس سران گروه  ،7مالقاتهای دوجانبهای با «جاستین
ترودو» نخستوزیر کانادا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه داشت که
در آنها ،مذاکرات درباره روابط تجاری دوجانبه از گفتوگوهای دوستانه بسیار
فاصلــه داشــت .ترامپ عالقهای به تــرودو و مکرون نداشــت و در واقع آنها را
تحمــل میکــرد .به طور تمســخرآمیزی در جلســات ،با آنها بــه جنگ و جدل
میپرداخــت و بالفاصلــه دوباره ســر شــوخی را بــاز میکرد .تصــور میکنم که
آنهــا متوجه بودند که ترامپ چه میکند و به همین دلیل مثل خود او واکنش
نشان داده و به هر نحوی که بود به این بازی ادامه میدادند چون منافع بلند
مــدت آنها چنین اقتضا میکرد که بهصورت دائمی با رئیس جمهوری امریکا
کــج ُخلقــی نکنند .ترامپ به درســتی گله داشــت که چین بر اســاس قوانین و
مقــررات مربوط بــه تجارت بینالملــل و بهصورت منصفانه بــازی نمیکند و
ِسر در رفته است .او از
ســالهای طوالنی اســت که چنین میکند و تاکنون هم ق ّ
کانادا خواست که معاهده تجارت آزاد امریکای شمالی (نفتا) را تصویب کند.
تصویب این معاهده میتوانست به تأمین اهداف تجاری ترامپ در ارتباط با
مکزیــک و کانــادا کمک کند .در مذاکره با مکرون هــدف اصلی ترامپ در واقع
اتحادیه اروپا بود .او طبق معمول و برای جلب توجه دیگران حرف همیشگی
خود را درباره اتحادیه اروپا تکرار کرد؛ «اتحادیه اروپا بدتر از چین است و فقط
از آن کشــور کوچکتــر اســت ».رئیس جمهوری امریــکا همچنین بــه انتقاد از
چین و برخی کشورهای دیگر عضو سازمان تجارت جهانی ( )WTOپرداخت
و گفت :این کشورها عنوان «در حال توسعه» را برای خود برگزیدهاند تا بیشتر
و بهتــر بتوانند از منافع و امتیازات تجاری در ســطوح منطقــهای و بینالمللی
برخــوردار شــوند .این فقــط یکــی از حوزههای متعددی اســت که در ســاختار
سازمان تجارت جهانی نیاز به اصالح دارد .رهبران دیگر کشورهای عضو گروه
 7در ظاهــر اعالم میکردند که از این گونه اصالحات حمایت میکنند ولی در
عمــل کاری نمیکردنــد .ترامپ دیدارش با مکرون را بــا این جمالت به پایان
رســاند؛ «شــما میدانید که جان (بولتون) ســالهای طوالنی خود را برای این
شــغل آماده کرده اســت .او در تلویزیون فاکس نیوز هم معرکه بود ولی اکنون
بایــد تصمیمات مهم و ســختی را اتخــاذ کند کــه در کار تلویزیونی مجبور نبود
چنیــن تصمیماتــی بگیــرد .او کار بزرگــی را انجام میدهد ».به نظر میرســید
هیــأت فرانســوی از این حرفهای ترامــپ لذت میبرند ،همــان طور که خود
من هم خیلی کیف کردم.
همــان گونــه کــه در اجالسهــای گــروه  7مرســوم بــود ،یک ضیافت شــام
باشــکوه برای رهبران و هیأتهای شــرکت کننده برپا شــد که با اجرای نمایش
توســط گروه کانادایی «ســیرک دوسولی» (ســیرک آفتاب) ادامه یافت .من در
هیچ یک از این برنامههای حاشــیهای و ســرگرم کننده شرکت نکردم تا بتوانم
به مقدمات و آماده ســازیهای مربوط به اجالس ســنگاپور برســم .متأسفانه
بــاز همان گونه که در اجالسهای اینچنینی مرســوم اســت ،مقامات ارشــدی
کــه مســئولیت محتوایی اجالس گــروه  7را برعهده داشــتند ،طبق معمول در
تنظیم بیانیه و اسناد پایانی اجالس گیر کرده بودند.
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نفر وسط« یوشیهیده سوگا» نامزد پیشتاز
تأکید نامزدهــا بر برنامههای اقتصادی
در بحــران کرونــا ،تحلیلگران معتقدند
یکــی از مســائل مهــم پیــش رو بــرای
کاندیــدای منتخب ،مدیریــت روابط با
واشنگتن ،پکن ،سئول و پیونگ یانگ و
به طور کلی سیاســت خارجی این کشور
اســت که خروج نابهنگام نخســت وزیر
شــرایط دشــواری را بــرای جانشــین او
ایجاد کرده است.
بــه نوشــته «ژاپن نیوز»« ،ســوگا» که
دســت راســت «آبه» در طول سالهای
گذشته بوده است تأکید زیادی بر ادامه

راه وی در اجــرای «اســتراتژی روابــط
آزاد و بــاز ایندو پاســیفیک» دارد و یکی
از مهمتریــن اهدافــش بازگردانــدن
شــهروندان ژاپنی دربند کره شمالی در
دهــه  70میــادی اســت .اما «ایشــیبا»
که پیشتر پســت وزارت دفاع را تجربه
کرده است بر ایجاد روابط دوجانبه کره
شــمالی و ژاپن تکیــه دارد و طرح ایجاد
ناتــوی آســیایی را مطــرح کــرده اســت.
دیدگاهی کــه در مناظره آخر کاندیداها
از ســوی «ســوگا» ،ســخنگوی دولــت
«آبه» به شــدت مورد نقد قــرار گرفت.

چراکــه نامــزد پیشــتاز حــزب لیبــرال
دموکرات  ،ایجاد ارتش آســیایی شــبیه
ناتو را تقویت دیدگاه ضد چین خوانده
که میتوانــد ناآرامیهایی را در منطقه
ایجاد کند.
در ایــن میــان «کیشــیدا» کــه مدتی
عهــده دار وزارت خارجــه کابینه «آبه»
بــوده اســت ،بــا نرمــش بیشــتری جلــو
آمــده و اهمیــت تزریــق دیپلماســی با
ابــزار قدرت نرم را گوشــزد کرده اســت
که میتواند ژاپن را در بسیاری زمینهها
پیشتاز منطقه کند.

درخواست برای انتفاضه جدید در فلسطین
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گــروه جهان /فلســطینیان کــه پس از
عادیســازی روابط امــارات و بحرین
با رژیم صهیونیســتی ،برای نخستین
بار در هفت دهه اخیر خود را در میان
اعــراب تنهاتــر از هر زمانی احســاس
میکننــد ،اختالفــات بیــن احــزاب را
رها کردهاند تا شاید بتوانند در مقابل
اشغالگری مقاومت کنند.
به گزارش ایســنا ،به نقل از سایت
شــبکه المیادیــن ،روز گذشــته عــزام
االحمد ،عضــو کمیته مرکزی جنبش
فتــح ،از احــزاب اصلــی فلســطین،
ضمــن اطالعرســانی دربــاره تــاش
کمیتــه مرکــزی ســازمان آزادیبخش
فلســطین (ســاف) برای بررســی نوع
تعاملهــای خــود بــا اتحادیــه عرب،
خبــر داد ،فلســطینیان مطابق توافق
هفتــه قبــل رهبــری ملی واحــد برای
مقاومــت مردمــی در فلســطین
تشکیل دادند .او همچنین خطاب به
فلسطینیان تأکید کرد« :همین امروز
بایــد دودســتگی و اختالفــات پایــان
یافته و آشــتی و شــراکت ملی محقق
شود».
بــه گزارش «روســیا الیــوم» ،عزام
االحمــد همچنیــن خبــر داد ،رهبری
ملــی واحــد در بیانیــهای خواهــان
تعیین روز سهشــنبه (فــردا) با عنوان
انتفاضــه علیه عادیســازی روابط با
اســرائیل شــده و اعــام کرده اســت،
در ایــن روز بایــد پرچــم فلســطین
در نقــاط مختلــف ســرزمینهای
اشــغالی بــه اهتــزاز درآیــد .بنابراین
بیانیــه روز جمعــه ایــن هفته نیــز بنا
شــده اســت در سراسر ســرزمینهای
اشــغالی پرچمهــای ســیاه به نشــانه
عزا برافراشته شــود و کلیساها مارش
عزا نواختــه و در مســاجد خطبههای

عزاداری ایراد شــود .بحرین در حالی
پس از امارات دســت به عادیسازی
روابــط خود با اســرائیل زده اســت که
ناظــران منطقــهای و فرامنطقــهای
معتقدنــد ،ژئوپلیتیــک جدیــدی در
حال شــکلگیری در خاورمیانه است.
«ویلیــام وچســلر» ،مدیــر مؤسســه
مطالعات و تحقیقــات رفیق حریری
که از حامیان این باور است ،میگوید:
«شــاهد برهه جدیــدی در خاورمیانه
هســتیم و ژئوپلیتیک منطقه در حال
تغییر اســت .امریکا تصمیم به ترک
خاورمیانــه گرفتــه ،کشــورهای عــرب
مطــرح در منطقــه که تا پیــش از این
شــامل مصر ،ســوریه و عــراق بودند،
دیگر نفوذ ســابق را در منطقه ندارند
و در ایــن میــان برخــی کشــورهای
عربــی کــه از افزایــش قدرت ایــران و
ترکیه نگران به نظر میرســند ،دست
بــه عادیســازی روابــط بــا اســرائیل
میزننــد تــا بقــای خــود را تضمیــن
کننــد .امــا ایــن ژئوپلیتیــک جدید به

نقد منصفانه در فضای دانشگاهها
ادامــه از صفحــه اول -همچنیــن در
ایــن مراســم رئیــس جمهــوری یــک
درخواســت از جامعــه دانشــگاهیان
داشــت تا موفقیت دیپلماتیک کشــور
را دانشــگاهها بــرای اقشــار مختلــف
مــردم توضیــح دهنــد .هماکنــون
دانشــکدههای تخصصــی مــا در ایــن
بــاره ورود کردهانــد آنها مســائل حوزه
بینالملــل را نقد و تحلیــل میکنند و
پیشنهاداتی هم در این حوزه دارند.
بــه طــور مثــال در همــان روزهایــی که

قــرار داد ایران و چین مطرح شــد ما از
دکتــر ظریف وزیر امــور خارجه دعوت
کردیــم و بــه دانشــگاه تهــران آمــد و
موضــوع را تحلیــل و بررســی کردیــم.
ناگفتــه نمانــد خوشــههای مشــورتی
دانشــکدهها در حوزههــای اقتصــادی،
سیاســی و اجتماعــی فعال اســت و ما
ســعی کردیم در تحلیلهایــی که ارائه
میدهیم به دولت کمک کرده باشیم.
یکی دیگر از مسائلی که در این مراسم
رئیــس جمهــوری بــه آن اشــاره کــرد

جای اینکــه صلح و ثبات بیشــتری را
به ارمغــان آورد ،خاورمیانه را تبدیل
بــه جایــی خطرناکتــر و بــی ثباتتر
میسازد».
ëëاعتراضهای مردمی در
سرزمینهای اشغالی
شــنبه شــب اراضــی اشــغالی
فلســطین شــاهد دو نــوع اعتــراض
بــود .یــک اعتــراض بــه فلســطینیان
اختصــاص داشــت کــه بــوی خیانت
امارات و بحرین مشام آنها را پر کرده
بود و دیگری اعتراض ساکنان یهودی
«قــدس» بــه ادامــه نخســت وزیــری
«بنیامین نتانیاهو» .به گزارش سایت
شــبکه خبری «الجزیره» در اعتراض
نخســت ،ســاکنان غــزه با شــرکت در
تظاهراتــی کــه از ســوی حمــاس بــه
تدارک دیده شــده بود ،عادی ســازی
روابــط امارات و بحرین با اســرائیل را
همچــون ویروســی خواندند کــه باید
بــا انتشــار آن مقابلــه کــرد .در کرانــه
غربــی نیز اعتراضهای پراکنده ای از

فعــال بــودن تشــکلهای دانشــجویی
اســت و آقــای روحانــی تأکیــد کردنــد
کــه هیــچ فضایــی نقادتــر از محیــط
دانشــجویی نیســت و باید ایــن نقادی
بــا در نظــر گرفتــن انصــاف و شــرایط
جامعــه توام باشــد .البتــه در این باره
دانشــگاهیان هم بــه رئیسجمهوری
دغدغههــای خــود را مطــرح کردنــد.
خوشــبختانه مــا شــرایط را بــرای
نقادی دانشــجویان در دانشــگاهها باز
گذاشــتهایم اما متأســفانه بــا توجه به

مخالفت ساکنان این مناطق با توافق
امارات و بحرین حکایت میکرد.
در حالــی کــه اعتراضهــای
فلســطینان بــرای بنیامیــن نتانیاهــو
قابل انتظار بود ،آنچه شیرینی توافق
بــا امارات و بحرین را در کام نخســت
وزیر رژیم صهیونیســتی تلخ میکرد،
تظاهــرات هــزاران نفــری در قــدس
بــود .یهودیــان ســاکن ایــن شــهر بــا
تجمع مقابل اقامتگاه نخســت وزیر،
خواســتار اســتعفای او از ســمت خود
بــه خاطــر پروندههــای فســادی کــه
زیــر بغــل دارد ،شــدند .رســانههای
اســرائیلی شــمار این معترضــان را تا
 10هزار نفر اعــام کردند .با این حال
ترتیب دهندگان ایــن اعتراض تأکید
دارنــد که شــمار آنان بــه  25هزار نفر
میرســید .شــنبه شــب ،دوازدهمین
شنبهای بود که یهودیان در شهرهای
مختلف ســرزمینهای اشغالی علیه
نخســت وزیری نتانیاهو و مدیریت او
در بحران کرونا اعتراض میکردند.

شــرایط ایــن روزهــای کشــور و بحــران
بیماری کرونا دیگر شاهد آن تجمعها
و جلســات و مناظــرات دانشــجویان
در دانشــگاه نیســتیم اما دانشــجویان
در فضــای مجــازی مشــغول فعالیت
هســتند و کار خودشــان را انجــام
میدهند .حتی تشکلهای دانشجویی
و انجمنهــای علمــی و پژوهشــی در
دورههــای مختلف با توجه به اتفاقات
روز بیانیههــای خود را نیز بــرای افکار
عمومی منتشر میکنند.

