سهشنبه  3خرداد1401
سال بیست و هشتم
شماره 7915

مسقط و تداوم  5دهه استقالل و میانهروی
عبدالغنیبازکورت،محمدحسینمرجان،تحلیلگرانترکیهای
مترجم :الله مهرزاد

editorial@irannewspaper.ir

تحلیل روز

یواسای تودی (امریکا)

ایندیپندنت(بریتانیا)

کامرسانت(روسیه)

تیرانــدازی نژادپرســتانه در منطقــه
سیاهپوستان نیویورک که به کشتار  10شهروند
امریکایــی منجــر شــد ،بســیاری از محافــل
سیاســی را در داخل ایــاالت متحده از تقویت
«تئــوری جایگزینــی» ســفیدهای افراطــی و
تبعــات آن بــر جامعــه سیاهپوســتان نگران
کرده است .این دغدغه زمانی جدیتر نشان
میدهــد که حضــور غیرســفیدها در ردههای
باالی دولتی نیز افزایش یافته است.

مشاور ارشد دولت «بوریس جانسون»
اعالم کرد برای مقابله با شــرایط افزایش
سرســامآور قیمت غذا و همچنین کمبود
اقــام ضروری که بحــران اوکراین به اروپا
تحمیل کرده ،دولت آمادگی الزم را ندارد
و خطاب به مقامات کشــورش نســبت به
آینــدهای هــول انگیــز هشــدار داد و گفت:
«این معضل فراتر از بحران انرژی اســت
و دولت برای آن آماده نیست».

«ولودیمیــر زلنســکی» ،رئیــس جمهوری
اوکرایــن در روزهــای اوج بحــران کشــورش با
میزبانــی از همتــای لهســتانیاش ،توافقاتــی
در حــوزه تجاری به امضا رســاند کــه میتواند
در مذاکــرات صلــح خلــل ایجــاد کنــد .دو
کشــور همچنین بــر کنترل گمرکــی دوجانبه و
ط آهن
همکاری برای یک کمپانی مشترک خ 
به منظور تسهیل عبور و مرور مردم و افزایش
صادرات بالقوه اوکراین توافق کردهاند.

نارضایتی از عملکرد اقتصادی رئیس جمهور امریکا رو به افزایش است

چین

دورخیز جمهوریخواهان برای استیضاح «بایدن»

AFP

زهــره صفــاری /ناتوانــی دولــت «جــو
بایدن» در اجرای سیاستهای داخلی و
خارجی وعده داده شده و از همه مهمتر
بحران اقتصادی و تورم صعودی حاکم
بــر امریــکا ،زودتر از آنچه تصور میشــد
رئیــس جمهــور امریــکا را به سرنوشــت
ســلفش دچار کرده و حاال پس از حدود
یــک ســال و چنــد مــاه ،نزدیــک بــه 70
درصــد جمهوریخواهــان و حدود یک
ســوم جامعــه مدنــی ایــاالت متحــده
خواهان استیضاح او شدهاند.
به گـــزارش «اســـپوتنــیـــک» ،شائبه
استیضاح رئیس جمهور امریکا در حالی
مطــرح اســت کــه تحلیلهای سیاســی،
احتمــال پیــروزی جمهوریخواهــان در
انتخابات میاندورهای ماه نوامبر را بسیار
قوی میدانند .امــا اگر این پیشبینیها
درست باشد و جمهوریخواهان بتوانند
در انتخابــات میانــدورهای کرســیهای
اکثریــت در مجلــس نماینــدگان امریکا
را از آن خــود کننــد ،با توجــه به حمایت
بیش از دو ســوم همحزبیهای «دونالد
ترامــپ» ،از موضوع اســتیضاح ،رهایی
«بایــدن» از محاکمه کنگره بســیار بعید
خواهد بود.
نظرســنجیهای
براســاس
اخیــر « »YouGovبــرای دانشــگاه
ماساچوســت ،گرچــه  68درصــد از
جمهوریخواهــان خواســتار محاکمــه
بایدن در کنگره با اکثریت جمهوریخواه
هســتند امــا در عیــن حــال تنهــا 34
درصــد شــرکتکنندگان معتقدنــد
جمهوریخواهــان در صورت تســلط بر
کنگــره در ایــن مســیر گام برمیدارنــد و
همزمــان  66درصــد محافظــهکاران بر
ایــن باورنــد که کنگــره باید طبــق قانون
اساســی بــا رئیسجمهــور بــه خاطــر
اتهامات خیانت ،رشوه و ...برخورد کند.
«تاتیشــه انتتــا» ،اســتادیار علــوم
سیاســی دانشــگاه ماساچوســت امریکا

معتقــد اســت« :تصمیم به اســتیضاح
یــک رئیــس جمهــور ،پیشتــر آخریــن
راه بــرای تخریــب فــردی بــود کــه از
مرزهــای قانونــی عبور کــرده اســت .اما
گرچــه امــروز نمیتــوان اســتیضاح را
بــه عنــوان گزینــه آخر یــاد کرد امــا یکی
از ســاحهای بیشــماری اســت کــه در
عصــر دوقطبی حزبی ،یــک طرف برای
برتــری بــر رقیــب از آن بهــره میگیــرد.
بنابرایــن بــا توجــه به همســویی شــمار
زیادی از جمهوریخواهان کنگره با این
استیضاح ،در صورتی که دموکراتها در
انتخابات میاندورهای میدان را به رقیب
ببازند ،این زمزمهها شکل جدی به خود
خواهد گرفت».
آمارهــا همچنیــن نشــان میدهــد
تمایــل بــرای مشــارکت در انتخابــات
میانــدورهای بویــژه از ســوی حامیــان
جمهوریخواه بشدت باال است« .انتتا»
معتقــد اســت« :حضــور  120میلیــون
امریکایــی در انتخابــات میانــدورهای
 2018باالتریــن رکــورد مشــارکت در این
انتخابــات را از ســال  1914ثبــت کــرد و
همیــن امــر نشــان میدهــد کــه آمــار و
ارقامهــا دربــاره تمایــل بــه حضــور در
انتخابــات دور از ذهن نیســت .از ســوی
دیگر نتایج انتخابات میاندوره ای 2022
در سرنوشت آینده امریکا نیز بسیار حائز
اهمیت است».
صفآرایی جمهوریخواهان در برابر
رئیــس جمهــوری امریــکا در شــرایطی
اســت که ســلفش؛ «دونالــد ترامپ» در
دوره چهارساله خود ،دو بار و با حمایت
اکثریت جامعه امریکا اســتیضاح شــده
است.
ëëفرصت رو به پایان «بایدن»
آنچــه نظرســنجیها نشــان میدهد
اقتصاد مهمترین دغدغه رأیدهندگان
امریکایــی اســت و بــدون شــک یکــی
از مهمتریــن فاکتورهــا بــرای انتخــاب

پــس از اظهــارات بایــدن در
توکیــو کــه حمایــت علنــی خــود
را از تایــوان اعــام کــرد و گفــت،
اگــر چیــن بــه تایــوان حملــه
کنــد ،امریکا بــا مداخلــه نظامی
از تایــوان حمایــت میکنــد،
ســخنگوی وزارت خارجــه چیــن
خطــاب بــه رئیــس جمهــور
امریــکا گفــت :موضوع تایــوان و
اوکرایــن کامــاً متفــاوت اســت و
مقایســه آنهــا پوچ اســت .مــا به
هیــچ کشــوری اجــازه دخالت در
امــور داخلــی مــان را نمیدهیم
و از امریــکا میخواهیــم هنــگام
صحبــت در مورد موضوع تایوان
مراقب باشد.

دور دنیا با چند خبر

نامزدهــای انتخابــات میانــدورهای،
برنامههای اقتصادی آنها خواهد بود .در
این میان  45درصد از جمهوریخواهان
و  37درصد شرکت کنندگان مستقل در
نظرســنجی ،شــرایط اقتصادی و کمبود
اقالمــی مانند شیرخشــک که ایــن روزها
بــه بزرگترین معضل دولــت بایدن بدل
شــده و حتــی هواپیماهــای وزارت دفــاع
امریــکا را نیز در اتفاقی بی ســابقه مأمور
انتقــال محمولههــا بــه داخل این کشــور
کــرده ،در کنــار کاهــش دســتمزدها پس
از شــیوع کرونــا و ...را شــاخصه انتخــاب
نماینــدگان و فاکتــور مهــم اســتیضاح
رئیــس جمهــور قــرار دادهانــد .امــا ایــن
فضــا در میــان دموکراتهــا و حامیــان
رئیس جمهور کمی متفاوت اســت و سه
موضوع اقتصاد ،تغییرات آب و هوایی و
سقط جنین تقریباً در یک سطح از سوی
آنها مطالبه میشود.
تحلیلگــران «پولتیکــو» معتقدنــد
انتخابات میانــدورهای که ایــن روزها با
شائبه استیضاح به معضلی برای بقای
دولــت «بایــدن» نیــز بدل شــده اســت
گرچه با نتایج خالف انتظاری میتواند

ورق را به زیان دموکراتها برگرداند که
به باور تحلیلگران تقالی «بایدن» برای
تغییر شــرایط ،بی ثمر به نظر میرســد
و در چنــد وقــت اخیرحتــی موضــع
حمایتــی او از اوکرایــن و معرفی قاضی
زن سیاهپوســت به دادگاه عالی امریکا
نتوانســته محبوبیت از دســت رفته او را
برگردانــد و به نوعی به رغــم تالشها،
تاریــخ بــا «جو بایــدن» قصــد همراهی
نــدارد« .داگالس برایــان ساســنیک»،
مشــاور ارشــد رئیــس جمهــوری امریکا
در دوران «بیــل کلینتــون» معتقــد
اســت افــول «بایــدن» و تقویت فرضیه
شکســت دموکراتهــا در انتخابــات
میانــدورهای  ،2022از جــوالی تا نوامبر
ســال گذشــته شــکل گرفــت و شــرایط
فرصتهــای جبــران را نیز نابــود کرده
اســت« :از ژانویه تا ژوئن ســال گذشــته
مــاه عســل بایــدن بــود .زمانی کــه او به
عنوان رئیــس جمهوری جدیــد در اوج
کرونــا و بحــران اقتصــادی بــرای تغییر
شرایط عملکردی را ارائه کرد که میزان
محبوبیتش را در مقایســه بــا «ترامپ»
در زمان مشــابه به مراتب باالتر نشــان

مــیداد .در مــاه جــوالی امــا نخســتین
ضربــه بر پیکــره دولت جدید وارد شــد
و دولــت او بــا توهــم غلبــه بــر کرونا آن
هــم در شــرایطی که این ویــروس همه
دنیــا را گرفته بود ،اوضاع را برای رئیس
جمهور وخیم کرد .یک ماه بعد ،خروج
شــتابزده از افغانســتان نــه تنهــا اعتبار
بایــدن را خدشــهدار کــرد کــه تلخترین
پایــان را برای ماه عســل رئیس جمهور
شــکل داد .اما این تازه آغــاز تنزل بود و
تبعات منفــی اقتصادی تورم صعودی
امریــکا ،کمبــود اقــام ضــروری و...
مشــت آخر را به «بایدن» زد .به طوری
کــه در 6مــاه اخیــر بیــش از  70درصــد
امریکاییهــا تأکیــد دارنــد که کشــور در
مسیری کامالً نادرست حرکت میکند و
این بدبینی محبوبیت «بایدن» را حتی
بــه زیــر 39درصد رســانده اســت .حاال
میتوان گفت پنجره تغییر برای رئیس
جمهوری در حال بســته شــدن است».
موضوعی که بــه باور ناظــران میتواند
حتی طرح استیضاح «بایدن» را با آمار
باالتــری از «دونالد ترامــپ» به صحنه
عمل بکشاند.

رئیس دفتر «نفتالی بنت» هم استعفا داد

تشدید شکافهای داخلی در دولت صهیونیستی
وصــال روحانــی /تنهــا دوهفتــه بعــد از
کنارهگیــری یکــی از مشــاوران «نفتالــی
بنت» نخســت وزیر رژیم صهیونیستی،
رئیس دفتر وی نیز روز گذشــته از سمت
خــود اســتعفا داد تــا مشــکالت وی کــه
تصــور میکــرد بــا بازگردانــدن «گیــدا
ریناوی زعبــی» ،نماینده عرب و معاون
رئیــس کنســت بــه کابینــه و خالصــی از
سقوط به پایان رسیده است ،دیگربار به
وضوح شدت بگیرد.
به گزارش «رویتــرز» ،در بیانیهای که
دفتر نخســت وزیری رژیم صهیونیستی
پیرامــون اســتعفای «تــالگان تزفــی»،
مشاور «بنت» از پست ریاست این دفتر
منتشر کرده ،هیچ اشارهای به دالیل این
امر نشــده اســت .این در حالی اســت که
«تزفــی» در دهه اخیر همــراه ثابتقدم
«بنــت» بوده اســت .دو هفتــه پیش نیز
«شیمریت مهیر» ،مشــاور ارشد «بنت»
بــه بهانــه «فشــار بیــش از حــد کارها» و
تأثیــر منفی آن بر زندگی خصوصیاش
از ســمت خــود کنــاره گیــری کــرده بود.
بنــا برایــن گزارش ایــن اتفاقات شــرایط

نخســت وزیــر رژیــم صهیونیســتی را
متزلزلتــر و بحرانی آشــکار را در زندگی
سیاســی او ایجــاد کــرده اســت .در مــاه
ژوئــن (خــرداد) ســال پیش« ،بنــت» با
تشــکیل دولتــی ائتالفــی ،بــه حکومــت
خودکامه و  12ســاله «بنیامین نتانیاهو»
بــر ســرزمینهای اشــغالی فلســطین
پایــان داد ولی بتدریج مشــکالت و عدم
همسویی بین اعضای کابینه ،موقعیت
وی را هــم ناپایــدار کــرد و او را بــه ســوی
تنشهای شــدید چه در داخــل و چه در
عرصههای بینالملل سوق داد .اهمیت
این تشنجها زمانی بیشتر میشود که در
نظــر بگیریم جو بایدن رئیس جمهوری
امریــکا قــرار اســت بــه دعــوت «بنت»،
بــهزودی بــه تــل آویو ســفر کنــد و بعید
اســت کــه رژیــم صهیونیســتی بتواند در
میان انــواع التهابهای درونی ،بایدن را
به اطمینان خاطر بیشــتری درخصوص
شرایط فعلی و آینده خویش برساند.
به گزارش روزنامه «تایمز اسرائیل»،
بنــت بــا تجلیــل افراطــی از «تــالگان
تزفــی» ،کوشــیده اســت آثــار ناگــوار

دیوانالهه بهپروندهشهادتشیرینابوعاقلهرسیدگیمیکند
وزارت خارجه فلســطین از ارجاع پرونده
شــهادت خبرنگار فلســطینی به دســت
نیروهــای اســرائیلی بــه دیــوان کیفــری
بینالمللی خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از پایگاه
خبری العهــد ،وزارت خارجه فلســطین
بــا اعــام ایــن خبــر تأکیــد کــرد ،بــا ایــن
پرونــده برگ جدیــدی بر جنایــات رژیم
صهیونیســتی در الهه افزوده شده است.
در همین حال خبرها حاکی است ،شیخ
تمیم بن حمد بن خلیفــه آلثانی ،امیر
قطر با اشاره به حمله نظامیان اسرائیلی

به مراســم تشــییع پیکــر خبرنگار شــبکه
الجزیره از سوی نظامیان اسرائیلی گفت
که شــیرین ابوعاقله خبرنگار الجزیره در
فلسطین کشته شد ،اما از تشییع جنازه که
حرمت مردگان را حفظ میکند ،محروم
شد .امیر قطر افزود :نباید با این حجم از
تجاوز و معیارهای دوگانه در مورد ارزش
یک انســان تســامح کنیم .هولناک بودن
قتل شــیرین ابوعاقله (از سوی اسرائیل)
کمتــر از قتــل هفــت روزنامــه نــگار در
اوکراین و هجده روزنامهنگار در فلسطین
از سال  ۲۰۰۰تاکنون نیست.
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نقش عمان که به دلیل موقعیت جغرافیایی خود یکی از مهمترین کشورهای
خاورمیانــه به شــمار میآید ،اغلب کمتر بهطور برجســته دیده میشــود ،اما
حقیقت آن اســت ،این کشــور یکی از بازیگران مهم منطقه به شــمار میرود
و نقشــی تعیینکننده در سیاســت منطقــهای دارد .دلیل اصلــی اینکه نقش
عمان کمتر توســط جهانیان دیده میشــود ،این اســت که اغلب رویدادهایی
کــه در منطقه منجر به تغییرات مهمی در تعیین موازنه قدرت میشــود ،در
خــارج از مرزهای این کشــور رخ میدهد .اما در همــه این اتفاقات میتوان رد
پای عمان را به عنوان یک میانجی مشاهده کرد .عمان در طول سالهایی که
ســلطان قابوس بــر آن حکم راند ،از یک قانون ثابت پیــروی کرد و این قانون
پس از او هم توســط «هیثم بن طارق آل ســعید» پادشــاه جدید این کشور در
حال اجرا اســت .اســاس این قانون بر ایجاد تعادل بین قدرتهای جهانی و
منطقهای نهاده شــده اســت .برای درک این نوع سیاســت خارجی و اهمیت
آن در رویدادهای منطقهای که تأکیدی بر نقش مهم عمان در منطقه است،
باید تاریخ این کشــور و آنچه بهطور مشخص از سال  1970که سلطان قابوس
بر تخت نشست و این نوع سیاست خارجی را آغاز کرد ،نگاهی داشت.
عمان در  50ســال حاکمیت ســلطان قابوس تغییرات گستردهای داشت
که باید آن را رنســانس عمان نامید .او در کنار توســعه اقتصادی کشــورش به
توسعه فرهنگی و همچنین دیپلماسی آن نیز اقدام کرد .اگر نتیجه نخستین
اقدامات او ســاخته شــدن مدارس ،بیمارســتانها و جادهها در این کشور بود،
عمان ســال  1975با ســر و شــکلی مدرن خودنمایی میکرد ،در همین مدت
شــاهد تالشهای دیپلماتیک این کشور نیز بودیم .تالشهایی که سه ویژگی
مشــخص داشــت و هنوز هم سیاســت خارجی عمان از این سه ویژگی شامل
استقالل ،میانهروی و عملگرایی بهرهمند است .این سه ویژگی که به معنای
انفعال عمان نیســت ،باعث شــده است این کشور از معدود کشورهای عربی
باشد که در تمامی دهههای گذشته تالش کرده ،بیطرفی خود را بهطور کامل
بین بازیگران منطقهای حفظ کرده و عالوه بر آن در مناقشات منطقهای و گاه
فرامنطقهای تبدیل به یک میانجی تمامعیار شود.
در طــول تاریــخ  53ســال اخیــر عمــان نمونههــای اتخــاذ ایــن سیاســت
میانهروی در عین اســتقالل را میتوان بســیار مشــاهده کــرد .در خالل جنگ
ایران و عراق که بســیاری از کشورهای عربی به حمایت از عراق تحت رهبری
صدام برخاسته بودند ،عمان روابط خوب خود با تهران و بغداد را حفظ کرد
و بعد از شکلگیری شورای همکاری خلیج فارس نیز تالش کرد ،برخالف جو
حاکــم بــر این نهاد ،نه تنهــا روابط خوب خود با ایــران را حفظ کند که معتقد
بود ،شورای همکاری خلیج فارس نباید آشکارا با ایران دشمنی کنند ،زیرا این
کار امنیت منطقه و آینده کشورهای حوزه خلیج فارس را به خطر میاندازد.
با همین دیدگاه بود که عمان ســال 1987میانجی پایان دادن به جنگ ایران
و عراق شد.
در دوران پس از جنگ سرد نیز عمان به استراتژی معمول خود ادامه داد
و روابطــش را با بازیگــران فرامنطقهای حفظ کرد .تنها زمانی که عمان از این
سیاســت فاصله گرفت ،ســال  1990و  1991بود که در خالل جنگ عراق علیه
کویت ،از بغداد فاصله گرفت.
ëëحضور صلحآمیز در جنگهای خاورمیانه
فصل مهم بعدی که در خاورمیانه رخ داد ،جنگ سوریه در سال  2011بود
که تبعات زیادی برای منطقه داشــت و تبدیل به نبرد نیابتی برخی کشــورها
در ســوریه شــد .عمان در این زمان تالش کرد ،به نفــع خاورمیانه عمل کرده
و از هــرج و مــرج جلوگیری کند .بر همین اســاس نیز ســال  2012وزیر خارجه
این کشور تالش کرد بین سوریه و کشورهای عربی میانجیگری کند و به همین
منظــور از کشــورهای عضــو اتحادیــه عرب خواســت ،راهحلی مســالمتآمیز
را انتخــاب کننــد و زمانــی که متوجه شــد ،ایــن تالشها بیهوده اســت ،تالش
کرد ،با تمرکز روی کمکهای بشردوســتانه به ســوریه کمــک کند و به عبارتی
حاضر نشــد به درخواســت برخی همســایگان خود برای حمایت تسلیحاتی
از گروههای تحت حمایت آنها در ســوریه پاســخ مثبت بدهد .عمان هرچند
بــه تعلیق عضویت ســوریه از اتحادیه عرب رأی داد ،امــا در تمامی یک دهه
گذشــته روابط خود با ســوریه را حفظ کرده اســت .با این حال در ســال 2015
دیگــر بار تالش کرد ،دیپلماســی فعال خود را برای حل بحران ســوریه به کار
اندازد و در نخستین گام «ولید معلم» ،وزیر خارجه وقت سوریه را به مسقط
دعوت کرد.
فصل مهم دیگری که اکنون  7ســال اســت ،خاورمیانه را درگیر خود کرده
اســت ،جنــگ یمن اســت .عمان کــه حاضر نشــد ،بــه ائتالف تحــت رهبری
عربســتان ســعودی علیــه مــردم یمــن بپیونــدد ،در ایــن ســالها از معــدود
کشــورهایی بوده اســت که تالش کرده تا روند مذاکرات صلح یمن را تســهیل
کند و در کنار آن سیاست عملگرایانه خود را طوری دنبال کرده است که بتواند
با حفظ وضعیت موجود منافع ملی خود را نیز تأمین کند .بر همین اســاس
بود که عمان ســال  2015از طرفین یمنی و عربســتانی دعوت کرد تا ســر میز
مذاکــره بنشــینند و بــا ارائه طرحــی  7مادهای به نام «اصول مســقط» مســیر
مذاکرات دو کشــور را هموار و تأکید کرد ،با پایان جنگ عربســتان علیه مردم
یمــن و خــروج نیروهــای ائتالف و ســایر گروههای نظامی فعال در این کشــور
جنگ زده ،میتواند آرامش را به منطقه بازگرداند .سیاستی که مورد رضایت
عربســتان و امارات واقع نشد و عربســتان در واکنشهایی رو در روی همسایه
خود قرار گرفت .حتی در یکی از این تنشها که سال  2015رخ داد ،ساختمان
سفارت عمان در صنعا هدف حمله هوایی قرارگرفت .البته عربستان بعد از
این رویداد ،تأکید کرد ،این رخداد از طرف عربســتان ســازماندهی نشده بوده
با این حال عمان ســفیر عربســتان را بــرای ادای توضیحــات فراخواند و نامه
اعتراضی خود را تسلیم وی کرد.
نمونه دیگری از سیاســت مســتقل ،میانهرو و عملگــرای عمان در منطقه
را میتوان در محاصره قطر مشــاهده کرد .عمان به همان نســبت که در قبال
سوریه و یمن تالش کرد میانهروی خود را حفظ کند ،زمانی که عربستان سایر
کشورهای عربی را بسیج کرد تا قطر را محاصره کنند ،حاضر نشد ،وارد چنین
جمعــی شــود و حتی بنــادرش را به روی کشــتیهای قطری گشــود و خطوط
هوایــی قطر را در کشــورش آزاد گذاشــت .این عملکرد باعــث اعتماد قطر به
عمان شــده اســت و به نظر نمیرســد ،این اعتماد بهراحتی از بین برود ،زیرا
عمان در شــرایطی به روابط با قطر ادامه داد که قطر بهخاطر محاصرهای که
در آن قــرار گرفتــه بود ،درآمدهــای نفتیاش را از دســت داده بود و وضعیت
اقتصادی آن نابسامان شده بود.
ëëتداوم سیاستهای قدیمی در عصر جدید عمان
بعد از درگذشت سلطان قابوس ،سلطان جدید عمان «هیثم بن طارق»
نیز سیاست خارجی  5دههای این کشور را ادامه داد و در فضای سیاسی خلیج
فارس که مسائل و مشکالت آن در حال عمیقتر شدن است ،همان سیاست
خارجــی مســتقل و میانــهرو را برگزیــد .طوری کــه اکنون نیــز میبینیم عمان
همچنان جایگاه خود را به عنوان یک قدرت استثنایی که از توان میانجیگری
باالیی برخوردار است ،حفظ کرده است.
«ســلطان هیثم بن طارق» ،همزمان با اینکه وفاداری خود را به سیاســت
خارجی  5دههای کشــورش به اثبات رســانده ،در طرحی که چشمانداز 2040
نامیده شــده است ،در تالش است کشورش را به توسعهای بزرگ برساند .در
این طرح «هیثم بن طارق» بر آن اســت با رفع چالشهای شــدید اقتصادی
کشــورش بــر توســعه اقتصــادی و اجتماعــی تمرکــز کنــد و در کنــار آن روابط
دیپلماتیک خود با بازیگران منطقهای را بهطور کامل حفظ کند.
ëëمنبعMarmara University Journal of Political Science :
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اســتعفای وی را کوچــک جلــوه بدهــد
و تــل آویــو را آمــاده طــی طریــق بــدون
وی توصیــف کنــد .او در ســخنرانی
روز دوشــنبهاش «تزفــی» را «ســتونی
قابــل تکیــه» نامیــد و گفــت« :دولــت
بارهــا از بهرههــای فــراوان تصمیمــات
و اقدامــات او برخــوردار شــده بــود ».بــا
ایــن حال هم کنارهگیــری «تزفی» و هم
خارج شــدن «شــیمریت مهیر» از دایره
قــدرت در تلآویــو ،حاکــی از آن اســت
کــه درون دولت اختالفات چشــمگیری

تالگان تزفی مسئول دفتر نفتالی بنت استعفا کرد

وجــود دارد و «بنــت» نتوانســته اســت
اعضــای پرتعداد کابینــه را که از چندین
حــزب متفــاوت میآینــد ،در یک جبهه
مشــترک قرار بدهد .گفته میشــود بین
«مهیــر» و «تــالگان تزفــی» نیــز بر ســر
سیاســتگذاریهای داخلــی اختالفــات
زیــادی وجــود داشــته اســت .نزدیــکان
بــه دولــت تلآویــو میگوینــد «مهیــر»
میکوشــید نقطــه نظــرات اســتراتژیک
خود را به «بنت» تحمیل و از این طریق
یک جبهــه جدید قدرت را برای خود باز

کند ولی صف بندی سایر اعضای کابینه
علیــه او ،باعــث اســتعفای اجبــاری وی
شــد .گزارش برخی نشــریات انگلیســی
به نقــل از ســایتهای خبری اســرائیلی
نیــز حاکــی از آن اســت کــه «مهیــر» بــا
مانورهای مختلف سیاســی و فشــارهای
اجتماعــیاش ســبب شــده بــود اتحــاد
شــکننده درون کابینه سستتر و جدایی
یکــی از اعضــای کابینه (به نــام عیدیت
سیلمان) تسریع شــود .یک فرد نزدیک
بــه دولــت «بنــت» روز دوشــنبه گفــت
رهــاورد مهیــر بــرای ایــن دولــت فقــط
اختــاف و اغتشــاش بــود و از بعضــی
جهات باید اســتعفای «تــالگان تزفی»
را هم محصول همین فرایندها دانست.
«تزفــی» در ســال  2013کــه عنــوان وزیر
اقتصــاد را در اختیــار داشــت ،بــه جبهه
سیاســی «بنت» پیوست و در سال 2015
وزیــر آموزش و پرورش شــد و در نهایت
در ســال  2021کــه «بنــت» بایــد بعــد از
کنــار زدن نتانیاهو یک دولــت ائتالفی را
تشــکیل مــیداد ،مهمترین نقــش را در
شکلگیری آن ایفا کرد.

تأکید صنعا بر اجرای کامل مفاد آتشبس یمن
کمیتــه نظامــی نظــارت بــر اجــرای
آتشبــس یمــن ،یکشــنبه شــب
خواستار اجرای کامل مفاد آتشبس
در این کشور شد.
بــه گزارش ایرنــا از المســیره ،این
کمیتــه نظامــی کــه بــرای بحــث در
مــورد نقض آتشبس ســازمان ملل
متحــد و نظــارت بــر آتشبــس وارد
امــان پایتخــت اردن شــده ،اعــام
کــرد ،امیدواریــم کــه گفتوگوهــای
امــان راه را برای بازکردن مســیرهای
بشردوستانه و توقف نقض آتشبس

به نحوی که به پایان محاصره ،توقف
تجــاوز و پایــان دادن بــه اشــغالگری
منجر شود ،هموار کند.
کمیتــه نظامی نظارت بــر اجرای
آتشبس یمن ،گفته اســت :شــرکت
در گفتوگوهــای امــان بهرغــم
شــانه خالــی کــردن طــرف مقابــل از
اجــرای بســیاری از مفــاد آتشبــس،
دغدغــه برای صلــح و تعامل مثبت
بــا آتشبس ســازمان ملــل متحد را
نشان میدهد.
همزمــان بــا ایــن اظهــارات،

مهدی المشــاط رئیس شورای عالی
سیاســی یمن اظهــار کــرد ،انصاراهلل
مخالف تمدید آتشبس نیست ،اما
آتشبســی را کــه به رنج مــردم یمن
پایان ندهد ،نخواهیــم پذیرفت .وی
در ســخنرانی تلویزیونی خــود درباره
ســالگرد وحــدت یمــن اعــام کــرد:
صنعا از رویکــرد ناامیدکننده ائتالف
ســعودی در قبــال بندهــای توافــق
آتشبــس و نقــض هــزاران مــورد از
زمــان اجــرای این توافق ابراز تأســف
میکند.

ترکیه

دســتگاه اطالعات ملی ترکیه
(میــت) اعــام کــرد «محمــد
اردوغان» ،رئیــس گروه پکک
در کرکــوک کــه به اتهــام «تالش
بــرای ســرنگون کــردن حکومت
ترکیه» و «آسیب زدن به وحدت
ملــی ترکیه» از دهــه  ۱۹۹۰تحت
تعقیــب بــود طــی عملیــات
دســتگاه اطالعــات ترکیــه در
موصل کشته شده است.
روسیه

کرملیــن اعــام کرد غــرب با
وضــع ســختترین تحریمهــای
تاریــخ مــدرن علیــه مســکو،
موجب ایجاد بحران جهانی غذا
شــده اســت و با ارزیابی ســازمان
ملــل متحد مبنی بر اینکه جهان
با یک بحران غذایی مواجه بوده
و ممکــن اســت دچــار قحطــی
شود ،موافق است.
امریکا

دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
ســابق امریکا پســتی را در شــبکه
اجتماعــی خــودش تحت عنوان
«تــروث سوشــال» (Truth
 )Socialبــا درج عبــارت «جنــگ
داخلی» منتشــر کرده که به نظر
میرســد بــا آن توصیــه به جنگ
داخلی در امریکا داشــته یا وقوع
چنین جنگــی را پیشبینی کرده
است.
فنالند

فنالنــد پــس از درخواســت
عضویــت در ناتو و ترس از اقدام
تالفیجویانــه روســیه ،بودجــه
نظامــی خــود را افزایــش خواهد
داد .براساس اعالم وزارت دفاع
فنالنــد حــدود  ۶۶۹.۴میلیــون
یــورو ( ۷۰۶.۷میلیــون دالر) بــه
عنــوان بودجه اضافی بــه ارتش
فنالنــد اختصــاص خواهد یافت
کــه از ایــن میــزان ۱۷۶ ،میلیــون
یورو بــرای هزینههــای عملیاتی
و  ۴۹۰میلیون یــورو جهت خرید
تجهیــزات دفاعــی در نظر گرفته
شده است.
اتریش

الکســاندر فــان در بلــن،
رئیسجمهوری  ۷۸ساله اتریش
و رهبر ســابق حزب سبزها اعالم
کــرد کــه میخواهــد مجــدداً در
رقابتهــای ریاســتجمهوری
کشــورش شــرکت کــرده و شــش
ســال دیگر هــم در منصب خود
باقی بماند.
سازمان ملل

آژانــس پناهنــدگان ســازمان
ملــل در گزارشــی جدیــد اعــام
کرد کــه بیــش از  ۱۰۰میلیون نفر
در جهــان بــه دالیلــی از جملــه
خشونت ،مناقشه ،نقض حقوق
بشــر و آزار و شکنجه از خانههای
خود بیرون رانده شدهاند.

