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کیسینجر :امریکا در آستانه جنگ
با روسیه و چین است

اخبار

امریکا در یک قرن اخیر با چالشهای
بسیاری مواجه بوده است و از این پس
نیز فــارغ از چالــش نخواهد بــود .این
در حالــی اســت که بــه اعتقــاد برخی
تحلیلگران امریکایــی ،امریکا به جای
اینکــه بابت اشــتباههای گذشــته خود
عذرخواهی کند ،باید اقدامی درســت
انجــام دهــد .زیــرا شــعارهایی نظیــر
نخست امریکا به معنای آن نیست که
این کشور باید تنها باشد.

در حالــی کــه افزایــش گرمایش زمین
بر آینده بشریت تاثیرگذار خواهد بود،
دانشــمندان خواهــان کاهــش دمــای
زمین تا  1.5درجه سانتیگراد شدهاند.
اما این به آن معنا اســت که بشر چاره
نــدارد جز اینکه بــه انرژی هســتهای و
تمــام خطــرات آن روی آورد .شــاید
از همیــن رو اســت کــه نیــروگاه اتمــی
کالیفرنیــا در حال تجدید نظــر درباره
توقف کار خود است.

بازگشت عملیات استشهادی به خیابان شهرهای اشغالی

خالد مشــعل ،رئیس جنبــش حماس در خــارج از
فلســطین با تأکیــد بر موضــع خصمانه عربســتان
در قبــال حمــاس و اســارت شــماری از اعضای این
جنبش در این کشــور ،از شــکنجه شــدن بیش از 60
نفر از همرزمانش در زندانهای حاکمان ســعودی
خبــر داد .بــه گــزارش ایرنا به نقــل از الجزیره ،خالد
مشــعل در این بــاره گفت« :حمــاس هرگز به هیچ
طرفی توهین نکرده و در امور دیگر کشورها نیز دخالتی نداشته است .بنابراین
این درســت نیســت که دولتی بیاید و حمــاس را بهدلیل مقاومتش ،پاســخگو
بداند .شمار اعضای بازداشتی جنبش در عربستان بیش از  60نفر است و آنان
تحت شکنجههای هولناکی قرار دارند ».وی افزود« :حماس بخشی از اختالفات
اعراب نیست .بنابراین این بازداشتیها نباید شکنجه و محاکمه شده و باید هر
چه سریعتر آزاد شوند».

رودی جولیانــی ،وکیل رئیسجمهور ســابق امریکا
هشدار داد اگر ترامپ بهعنوان رئیسجمهور به کاخ
سفید بازگردد از طریق افبیآی به خانه جو بایدن
حمله میکند.به گزارش فارس ،جولیانی شــهردار
پیشــین نیویورک و یکی از وفــاداران قدیمی ترامپ
به روزنامه نیویورکپســت در ایــن خصوص گفت:
«ورود با توســل به زور به خانه رئیسجمهور ســابق
یک اقدام سیاســی اســت بویژه آنکه اقدامی بیسابقه را که قبالً انجام نگرفته ،
انجام میدهید .ناگهان ،شــما اولین رئیسجمهور امریکا میشــوید که رئیس
جمهوری را برای پیگرد قانونی سلف خود معرفی کردید».جولیانی ادامه داد:
«ما  240سال از این کارها خودداری کردیم .ترامپ این کار را برای هیالری انجام
نداد .فورد نیز آن را انجام نداد .اگر ترامپ انتخاب شود؛ اولین کاری که میکند،
حمله به تمامی خانههای بایدن است».

از موفقیت نظامیان در دســتگیری عامل
ایــن تیرانــدازی پــرده برداشــته اســت اما
رادیو ارتش اشــغالگران ،احتمال میدهد
ایــن فــرد کــه بــا نــام امیــر الصیــداوی ،از
ساکنان بیتالمقدس شرقی است ،عامل
حمله نباشــد .گفته میشود شــمار زیادی
از فلســطینیها در جریــان ایــن یورشهــا
بازداشت شــدهاند که در میان آنها یکی از
نگهبانان مسجداالقصی و فرزندانش نیز
بودند.
ëëاستقبالمقاومتازعملیاتقدس
تــا عصــر دیــروز هیچیــک از گروههــای
مقاومــت فلســطینی ،مســئولیت ایــن
تیرانــدازی را برعهــده نگرفتــه بودنــد
امــا در عیــن حــال آن را قهرمانانــه و
پاســخی طبیعــی بــه جنایــات نظامیان و
شهرکنشــینان صهیونیســت توصیــف
کردند .فــوزی برهوم ،ســخنگوی حماس
در بیانیهای بــا تبریک این عملیات اعالم
کــرد« :ایــن عملیــات پاســخی طبیعی به
هتاکی هــای نظامیــان و شهرکنشــینان
اشغالگر و جنایات روزانه آنها علیه ملت،
ســرزمین و مقدسات اســامی و مسیحی
فلســطین و هتک حرمت مسجداالقصی
اســت .چنین عملیاتی بینظیر و حاکی از
تداوم و تشدید عملیاتهای مقاومتی در
قدساشغالیاستونشانمیدهد،ملت
فلســطین کامالً دریافته کــه مقاومت تنها

راه برای حمایت از ســرزمین و مقدســات
و مقابله با هتاکی روزانه صهیونیستها به
مسجداالقصی اســت .رژیم صهیونیستی
بایــد بدانــد تجاوزهــا و ســرکوبگریهای
روزانه دشــمن صهیونیستی علیه ساکنان
قــدس هرگز عــزم و اراده آنان را تضعیف
نمیکنــد بلکــه انگیــزهای بــرای مبــارزان
مقاومت جهت تشدید عملیاتهای خود
خواهد بــود ».طارق عزالدین ،ســخنگوی
جهاد اسالمی نیز گفت« :عملیات قدس
ثابــت کــرد ،اشــغالگران در این ســرزمین
جایــی ندارند و تا زمانی که مقاومت ادامه
داشــته باشــد ،آنهــا نیــز احســاس امنیت
نخواهنــد کرد .مکان اجــرای این عملیات
در مرکــز شــهر قــدس ثابت میکنــد ،این
شهر همیشــه اسالمی-عربی-فلسطینی
باقــی خواهــد مانــد و تالشهای دشــمن
بــرای یهودیســازی ایــن شــهر و مصادره
اراضی فلسطینیان بی نتیجه بوده و هرگز
راه به جایی نخواهد برد».جبهه خلق برای
آزادی فلســطین نیز تأکید کرد« :عملیات
شامگاهشنبهنشانمیدهدمقاومتعلیه
اشغالگران در سراسر اراضی اشغالی ادامه
دارد ».ابومجاهــد ،ســخنگوی کمیتههای
مقاومت مردمی نیز تأکید کرد« :عملیات
قهرمانانــه قــدس این پیــام را به دشــمن
صهیونیســتی داد کــه ملــت و مقاومــت
فلســطین هرگــز از مســیری کــه در پیــش
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گــروه جهان /پــس از حــدود یــک هفته از
جنایــت جنگندههای رژیم صهیونیســتی
در مناطق مســکونی نوار غــزه ،یک جوان
فلســطینی در عملیاتی شــهادتطلبانه،
اتوبوس حامــل شهرکنشــینان را در کنار
دیــوار غربی قدس هدف رگبــار گلوله قرار
داد و دستکم  9نفر را مجروح کرد.
به گزارش رســانههای عبــری زبان ،در این
حملــه کــه شــامگاه شــنبه رخ داد ،جــوان
فلســطینی بــا نزدیک شــدن بــه اتوبوس
پــارک شــده شهرکنشــینان اقــدام بــه
تیرانــدازی کــرد و متواری شــد .بنابر اعالم
شــبکه خبــری روســیا الیــوم ،بیــش از 40
خــودروی نظامــی اســرائیلی در پــی ایــن
عملیــات ،بــرای دســتگیری عامــل ایــن
تیراندازی به سمت محله سلوان در شرق
قدس اشــغالی و همچنین اردوگاه جنین
یورش برده و همزمان پهپادهای تهاجمی
ایــن رژیم نیــز بر فــراز این محله بــه پرواز
درآمدنــد .این تعقیــب و گریز مســلحانه
و خشــونتبار  6ســاعته صهیونیستها تا
ســاعات اولیه صبح یکشنبه و با یورش به
منازل مســکونی ادامه داشــت و سرانجام
یائیــر الپیــد ،نخســتوزیر دولت پیشــبرد
امــور صهیونیســتها در جلســه کابینــه از
دســتگیری یــک جــوان  26ســاله از اهالی
قــدس اشــغالی بــه عنــوان عامــل ایــن
تیراندازی خبر داد.به رغم اینکه یائیر الپید

جولیانی :ترامپ رئیسجمهور شود
به خانه بایدن حمله میکند

گرفتهاند ،عقب نمینشــینند و کسی قادر
به تضعیف عزم و اراده آنان نیست».
ëëصهیونیســت هــا در معــرض تهدیــد
فلسطینیها
جهاد اســامی پاســخ موشــکی سخت به
رژیم صهیونیستی را پس از سه روز با شرط
آزادی دو اســیر فلســطینی به طور موقت
متوقف کرد ،اما در عین حال به سران این
رژیم که در موشکباران مناطق مسکونی
غزه دســتکم  49نفر از جملــه  15کودک
را به شــهادت رســانده بودند ،هشــدار داد
که در صورت به مخاطره افتادن ســامت

آنهــا جنــگ بار دیگر از ســر گرفتــه خواهد
شــد .دو روز پس از برقراری این آتشبس،
مقدمــات دیدار نمایندگان صلیب ســرخ
جهانی با این دو اســیر فراهم شد و خلیل
عــواوده پــس از  149روز اعتصــاب غــذا در
زندانهای رژیم اشــغالگر به بیمارســتان
منتقــل شــد و بــا خانــوادهاش دیــدار کرد.
در همیــن راســتا داوود شــهاب ،مســئول
اطالعرســانی جنبش جهاد اســامی پس
از مالقات با خانواده این اســیر فلســطینی
در هشــداری شــدیداللحن بــه رژیــم
صهیونیستی گفت« :اگر خلیل عواوده که

انفجار مهیب در ایروان

آلمان تاریک میشود

Reuters

مهربانو رســتگار /بحــران انــرژی در اروپا
بویژه آلمان بیش از آنچه تصور میشود
جــدی اســت .یکــی از نشــانههایش هم
ایــن اســت کــه وزیــر اقتصــاد این کشــور
اعــام کــرده بــرای جلوگیــری از تعمیق
این بحران در فصول سرد سال ،ناچارند
طرح خاموشــیهای شــبانه را آغاز کنند.
بــر اســاس اطــاع دولــت آلمــان ،ایــن
کشــور باید مصرف گاز خود را  20درصد
نســبتبه قبــل از آغــاز جنــگ اوکرایــن
کاهــش دهد تــا بتواند زمســتان را بدون
سهمیهبندی گاز سپری کند.
به گزارش ســایت شــبکه خبــری دویچه
ولــه ،در حالــی کــه روســیه صــادرات گاز
خــود بــه کشــورهای اروپایــی را متوقــف
کــرده ،مقامهــای دولتــی آلمــان اعــام
کردنــد که راهکارهایی تــازه برای کاهش
دو درصــدی مصــرف گاز با هــدف مهار
مصرفکننــدگان بخشهــای دولتــی و
خصوصی در نظر گرفتهاند .کالس مولر،
رئیس آژانس شبکه فدرال که مسئولیت
محــدود کردن مصرف انرژی را بر عهده
دارد ،در ایــن بــاره بــه فایننشــال تایمــز
میگویــد« :اگر ما نتوانیم به هدفمان که
ذخیره  20درصد انرژی است ،برسیم آن
وقت با یک خطر بزرگ روبهرو خواهیم

شــد .آلمان بــرای آنکــه بتواند بــا توقف
واردات گاز بــه کشــور مقابله کند نیازمند
این اســت کــه در رعایــت محدودیتها
ســختگیرانه عمــل کنــد .همچنیــن مــا
بــه دنبــال جایگزیــن روســیه هســتیم.
کشورهایی نیز مانند ایاالت متحده برای
همکاری اعالم آمادگی کردهاند».
رابرت هابک ،وزیــر اقتصاد آلمان هفته
گذشــته اعــام کرد کــه دولت این کشــور
تدابیــر ویــژهای را بــرای ذخیــره انــرژی
در نظــر گرفتــه اســت .در همیــن راســتا
اعــام کــرد کــه حداکثــر گرمایــش برای
ســاختمانهای عمومی  19درجه است.
ضمن اینکه ســالنهای بــزرگ بهجز در
بیمارستانها و آسایشگاهها ،استخرهای
خصوصی و ...نباید از وســایل گرمایشــی
اســتفاده کنند .نورپردازی ساختمانها و
بناهای یادبود هم ممنوع اعالم شــده و
نورپردازی تبلیغاتی هم از  7صبح الی 9
شب فعال خواهد بود.
حدود نیمی از خانوادههای آلمانی برای
گرمایــش خــود وابســته به گاز هســتند و
 13درصــد از برق آلمان از ســوختهای
فســیلی گرفتــه میشــود .گاز یکســوم
انــرژی صنایــع ســنگین در ایــن کشــور را
تأمیــن میکنــد .نیمــی از ایــن گاز طــی
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در زندانهای صهیونیســتی اعتصاب غذا
کرده بود به شهادت برسد ،بار دیگر مسیر
درگیری جدیدی با ایــن رژیم آغاز خواهد
شــد .مــا میخواهیــم خلیــل ،در صحــت
کامــل پیش خانوادهاش بازگــردد پس اگر
به شــهادت برســد اســرائیل قاتل اوســت
و مســئولیت کامــل این مســأله را برعهده
خواهــد داشــت».این در حالــی اســت کــه
مذاکرات برای آزادی بسام السعدی ،یکی
از فرماندهان جهاد اسالمی و از چهرههای
بانفوذمقاومتفلسطینهمچنانازسوی
میانجیگران مصری ادامه دارد.

سالهای اخیر از روسیه وارد شدهاست.
انتظــار مــیرود صرفهجویــی در بخــش
خانگــی و صنعتــی مصــرف انــرژی در
آلمــان را بین  5تا  10درصد پایین بیاورد
و جایگزینــی نیروگاههــای زغالســنگ و
نیروگاههــای برق گازســوز  3تــا  5درصد
دیگر صرفهجویی داشــته باشد .مصرف
در آلمــان همیــن حــاال هــم بــا توجه به
قیمت بــاالی گاز  8درصــد کاهشیافته
است.
با تشدید بحران میان روسیه و کشورهای
اروپایــی ،صادرات انرژی روســیه به اروپا
متوقــف شــد .بــر همین اســاس ،قیمت
برق و انرژی در کشــورهای اروپایی بویژه
آلمان افزایش بیسابقهای داشته است.
حجم تبادل تجاری بین آلمان و روســیه
در ســال  ۲۰۲۱به  ۶۱میلیارد دالر رســیده

بــود کــه در آن ،روســیه بــه میــزان ۳۳
میلیــارد دالر از آلمــان واردات داشــت و
میــزان واردات آلمــان از روســیه هــم به
حدود  ۲۸میلیارد دالر رســید ،یعنی تراز
تجاری دو کشــور بــه نفع برلین بــود .اما
پیامدهای جنگ اوکراین باعث شــد این
تراز تجاری به نفع روسیه تغییر کند.
عامــل بحرانزایی کــه اکنــون مقامهای
اروپایی با آن روبهرو هســتند ،این اســت
کــه رودخانــه رایــن بــه عنــوان یکــی از
مســیرهای اصلــی حملونقــل در اروپا،
بــهزودی بهخاطــر کاهــش ســطح آب
قابــل کشــتیرانی نخواهــد بــود و عرضه
زغال ســنگ و محصوالت نفتــی در اروپا
را محــدود خواهــد کــرد .ایــن عامــل نیز
میتواند در کنار تشــدید تنش با روســیه،
زمستان سختی را برای اروپا رقم بزند.

وزارت امور فوقالعاده ارمنســتان از وقوع انفجار در مرکز خرید «ســورمالو» در
ایروان پایتخت این کشور خبر داد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از آر تی ،هایک کوستانیان ،سخنگوی این سازمان نیز
گفت« :بر اثر انفجار در مرکز خرید ســورمالو ،این مرکز دچار آتشســوزی شده
است ».به گفته او طبق اطالعات اولیه این انفجار تا عصر دیروز یک کشته و ۲۰
زخمی داشته است .وی همچنین خبر داده است ،چندین نفر احتماالً زیر آواره
ماندهاند و چندین انفجار دیگر در ساختمانهای اطراف محل انفجار اصلی نیز
رخ داده که مطابق این بیانیه تا زمان تنظیم این خبر اطالعاتی درباره وضعیت
آنها وجود نداشت.بر اساس اطالعات اولیه ،انفجار اصلی در یک انبار سه طبقه
مواد منفجره رخ داده که منجر به ریزش آن شده است.
تصاویر و فیلمهای محل انفجار ،ابرهای غلیظی از دود ســیاه را نشــان میدهد
که در نتیجه آتشســوزی عظیمی که تیمهای آتشنشانی در تالش برای مهار
آن هستند ،از مرکز خرید بلند شده است.به گزارش فارس به نقل از اسپوتنیک،
تا عصر دیروز علت انفجار مشــخص نشــده بود اما تصاویر ستون بزرگی از دود
غلیظ در آســمان ایروان را نشان میداد .برخی کاربران میگویند انفجار در یک
انبــار مــواد محترقه و آتشبازی رخ داده اســت اما منابع رســمی هنوز جزئیاتی
دربــاره آن ارائــه نکردهاند .این انفجار در شــرایطی رخ داده که ارمنســتان درگیر
منازعات منطقه ای است.

AP

تحلیل روز

فائزه ســادات یوســفی /با وجود ســفر جو بایدن به عربســتان و دیدارهــای او با
محمد بن ســلمان ،ولیعهد جوان و بلندپرواز آن ،این کشــور بهعنوان متحد و
شریک بزرگ امریکا در منطقه ،در یک سال اخیر روابط خود با چین را گسترش
داده اســت که بخشــی از آن بهدلیل مواضع انتخاباتی بایدن در محکوم کردن
ریــاض بهدلیــل نقش پنهــان آن در قتل جمال خاشــقجی ،منتقد پادشــاهی
عربستان بوده و بخشی دیگر به خاطر سودجوییهای امریکا در قبال کشورهای
منطقه .ضمن اینکه عدم پاسخگویی به تماسهای امریکا از سوی بن سلمان
و عــدم همســویی با مواضع امریــکا در جنگ اوکراین نیز بر تیرگــی روابط آنها
افزوده است.
در ســالهای اخیــر نفت کــه از بزرگترین عوامل دائمی همبســتگی امریکا با
عربستان بوده ،اهمیت خود را در روابط آنها از دست داده است .این در حالی
اســت که جو بایدن ،در جریان برگزاری «اجالس جده برای امنیت و توســعه»
تأکید کرده بود ،جایی برای ورود چین ،روسیه و ایران نخواهد گذاشت و ایاالت
متحده یک شــریک فعــال در خاورمیانه باقــی خواهد ماند .اظهــار نظری که
مقامــات چین به آن واکنش نشــان داده و تأکید کردنــد« :خاورمیانه نه حیاط
خلوت دیگران ،که سرزمین متعلق به ملتهای آن است».
حمایــت چین از اســتقالل و حاکمیــت خاورمیانهایها و از جمله عربســتان
بر ممالک خود در حالی اســت که پکن بزرگترین واردکننده نفت سعودی
اســت و بزرگترین شــریک تجاری این کشور به حساب میآید .ضمن اینکه
عربستان در ابتکار کمربند و جاده چین در خاورمیانه جایگاه ویژهای دارد زیرا
حوزه امنیت دریایی در کریدور عدن -دریای ســرخ در شــبهجزیره عربستان،
عنصر اصلی برای پکن محســوب میشــود و ریاض هم از آن اســتقبال کرده
است.در نقطه مقابل ،امریکا در دورهای در چند سال گذشته ،حتی هیچگونه
واردات نفتی از عربســتان نداشته که در مدت  ۳۵سال بیسابقه بوده است.
البتــه امریکا برای مقابله با نفــوذ چین و تجارت آن ،به حــوزه کریدورها وارد
شــده و در تالش است «استراتژی ایندوپسفیک» را جایگزین «طرح کمربند
و جاده» چین کند .واشنگتن در این استراتژی متعهد شده است برای مقابله
بــا تهدیداتــی که امریکا و برخی کشــورهای منطقه مدعی هســتند ،از جانب
چین که در مســیر ماهیگیــری و تجارت آزاد در جنوب ،جنوب شــرق آســیا و
اقیانوس آرام وجود دارد ،همکاری گارد ساحلی ایاالت متحده در این مناطق
را گسترش دهد.
ëëدیگر عوامل دور شدن ریاض از واشنگتن
یکی دیگر از عوامل مورد تنش بین واشنگتن و ریاض ،مخالفت امریکا با فروش
موشــکهای بالســتیک ،بیرون کشیدن پیشــرفتهترین ســامانه دفاع موشکی
و پاتریوت از عربســتان ســعودی بوده اســت .بهدنبال این اقدام عربســتان که
پیشتر رتبه نخســت واردات تســلیحات امریکا را به خود اختصاص داده بود،
برای خرید و واردات یا حتی تولید موشــک ،ســراغ چین و روســیه رفت .ریاض
همچنیــن بر میزان روابط تجاری خود در ســایر زمینهها با پکن افزوده اســت.
از جملــه میتــوان به قــرارداد چند صد میلیــون ریالی با چین بــرای مبارزه با
توگوهایی را
شــیوع کرونا اشاره کرد .همچنین ،در ســالهای اخیر دو کشور گف 
برای اســتفاده از یوان و ریال به جای دالر در مبادالت تجاری خود داشتهاند که
موقعیت ارز امریکا را در معرض تهدید قرار داده است.
مجموعــه ایــن عوامل باعث شــده ،ایــاالت متحــده در تالش برای بازگشــت
بــه جایگاه قبلی فروش تســلیحات خود به عربســتان ،لغــو الیحه ممنوعیت
فروش تســلیحات تهاجمی به این کشور را در دســتور کار قرار دهد و با قرارداد
فروش موشــکهای پاتریوت و تجهیزات مربوط به آن و همچنین پشــتیبانی
فنی و مهندســی ،خدمات لجستیکی و سیستمهای تست و قطعات یدکی به
عربســتان موافقت کند.آنچه که مشهود اســت عربستان میدان رقابت امریکا
با چین شــده است .ایاالت متحده در پی سیاست به حاشیه راندن عربستان و
واگذاری میدان به چین ،از اولویت عربســتان افتــاده و اکنون چین بزرگترین
شریک تجاری ریاض شده است و در مقابل امریکا با مشاهده این عقب افتادن
از بازاری پر سود ،قصد بازپسگیری موقعیت قبلی با حفظ نظام ارباب رعیتی
را بویژه در شرایط بحران انرژی در غرب دارد.

نشنال اینترست (امریکا)

اشپیگل (آلمان)

اروپــا در گرمتریــن دوران حیات خود
به سر می برد ،اما دولتهای اروپایی،
بهخاطر جنگ اوکراین ،تورم ناشی از
این جنگ و همین طور شیوع بیماری
کرونــا ،مبارزه با این گرمــا را فراموش
کردهانــد .امــا آیــا فرامــوش کــردن
ایــن مبــارزه حیاتــی ،شــرایط زندگــی
اروپاییهــا و جنگلهایــی را که هر روز
در گوشــهای آتــش میگیرنــد ،بدتــر
نخواهد کرد؟

در عملیات یک مبارز فلسطینی علیه اتوبوس شهرکنشینان  9نفر زخمی شدند

مشعل :زندانیان حماس در عربستان
تحت شکنجههای هولناکی هستند

عربستان ،میدان جدید رقابت چین و امریکا
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لوموند دیپلماتیک (فرانسه)

دورنــما

تنشهــای امریکا با روســیه و چین تــا حدی جدی
شده است که هنری کیسینجر ،دیپلمات کهنهکار و
استراتژیست ارشد ایاالت متحده در حوزه سیاست
خارجــی خطر بــروز جنگ ابرقدرتهــا را محتمل
میداند.بــه گزارش فارس به نقل از وال اســتریت
ژورنال ،وزیر خارجه سابق امریکا با تأکید بر این امر
گفت« :ما در آستانه جنگ با روسیه و چین هستیم،
چرا که اختالف بر سر مسائلی است که هیچ دیدگاهی درباره نحوه پایان دادن
آنهــا یــا تبعاتش نداریــم ».وی درباره اینکه آیا امریکای فعلــی میتواند مانند
دوران نیکسون ،اختالفات را برطرف کند ،معتقد است« :راهحلها ساده نیست.
االن دیگر شما نمیتوانید بگویید که ما بینشان جدایی انداخته و آنها را به جان
هــم میاندازیــم .تنها کاری که میتوان انجام داد ســرعت نــدادن به تنشها و
ایجاد راهحل است و برای این کار باید هدف داشت».
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جانشین بوریس جانسون هر لحظه به رنگی در میآید

لیز تراس؛ بیثبات اما هدفمند
لوک مک گی /تحلیلگر سیاسی
مترجم :وصال روحانی

لیــز تــراس ،زن سیاســتمداری اســت
کــه بــه احتمــال قریــب بــه یقیــن جــای
بوریس جانســون را به عنوان رهبر حزب
محافظــهکار و بهتبــع آن نخســتوزیر
انگلیــس میگیرد« ،سیاســت پیشــه»ای
کــه دائماً در حال تغییر اســت که گاه یک
فرد رادیکال سنتی توصیف شده و اندک
زمانــی بعــد ،از او بــه عنوان یــک اروپایی
خواســتار اصالحــات و مدرنیســم یــاد
میشــود .تــراس هر چــه باشــد ،اینک در
یکقدمی دفتر نخســتوزیری انگلیس
یا بــه عبارتــی خانــه شــماره  10داونینگ
اســتریت شــهر لنــدن ایســتاده اســت و
همــگان از خــود میپرســند از وی چــه
توقعی باید داشت.
ëëفقطگوشهایکوچکازماجرا
ایــن کــه گفتــه شــود تــراس یــک ســفر

مکاشــفهای طوالنی در دنیــای تو در توی
سیاســت داشــته ،فقط گوشــهای کوچک
از ماجــرا اســت .او در ســال  1975در
خانــوادهای چشــم بــه جهــان گشــود که
اعضایــش نهتنهــا حامــی سیاســتهای
حزب محافظــهکار نبودند بلکه به حزب
کارگــر و چپگراهــای رادیــکال گرایــش
داشــتند .وقتی هم لیز تراس به دانشــگاه
رفــت ،عضــو حزبی شــد کــه آن را لیبرال
دموکرات مینامیدند که البته اینک رونق
گذشــته را نــدارد امــا مشــخصه مهم آن
مخالفتسرسختانهاشبامحافظهکاران
بوده است .تراس سال  1996دو سال بعد
از اینکه در یک میتینگ سیاسی خواستار
پایانحکومتسلطنتیدرانگلیسوروی
کار آمدن نهادهای تواناتر و غیرتشریفاتی
شــد ،بــه محافظــهکاران پیوســت .نیــل
ناوست از اعضای حزب لیبرال دموکرات
کــه از دهه  1990با تراس همکار و نزدیک
بوده است ،در دل تابستان 2022میگوید:

«تراس بســیار زرنگ است و در هر یک از
ســخنرانیهایش روی مــواردی مانــور
میدهد که بخشی از وسایل رسیدن او به
اهداف بعدیاش هستند».
ëëراهکارهایمتفاوتتراس
حتی اگــر توصیف فــوق را قبول نداشــته
باشــیم ،باید تذکر بدهیم او اســتاد جلب
توجه مخاطبانش و قشــرهایی اســت که
در مســیر وی قــرار میگیرنــد و میتوانند
ســنگ بنای زندگی سیاســی او باشند .در
ســال  2016کــه بحث جدایــی انگلیس از
اتحادیه اروپا به اوج رسیده بود و سرانجام
هم به حرکت موسوم به «برگزیت» منجر
شــد ،تراس راهکاری متفاوت را پیشنهاد
کرد و با زرنگی هر چه بیشــتر گفت« :چرا
در اتحادیــه اروپــا نمانیم؟ ایــن نهاد یک
پشــتوانه قوی به ما میبخشــد .همســو با
آن و در یــک حرکــت جنبــی میتوانیــم
بــه رفرمهــای داخلی مــورد نظرمــان در

زمینههــای اجتماعــی و اقتصــادی هــم
دستبزنیم».
ëëاوهمگانراگیجکردهاست
ولــی حاال تــراس از هــواداران سرســخت
ی در راه اعمال
برگزیت اســت که تــرزا مــ 
آن قربانی شد و جانســون بعد از اجرایی
کــردن آن چنــان مورد نفرت قــرار گرفت
کــه مجبور بــه اســتعفا از نخســتوزیری
شــد .تراس میگوید« :میتــوان برگزیت
را حفــظ کــرد و از موانــع برخاســته از
آن هــم عبــور کــرد .اینکــه امثال فرانســه
محدودیتهایی برای اتبــاع ما در مرزها
ایجاد کرده و اتحادیه هم چوب الی چرخ
ما میگذارد ،با بعضی مذاکرات قابل رفع
است».آنا سوربی یک عضو پیشین هیأت
دولت انگلیس که جزو حزب محافظهکار
است میگوید« :تراس با حرفهای بسیار
متغیرش دربــاره برگزیت همه ما را گیج
کرده است .او ماهها برای ما درباره معنای

جدایــی از اتحادیه اروپا ســخن گفت و در
نتیجه حاال که میشــنوم چطور از مزایای
آن میگویــد ،غــرق در حیــرت میشــوم.
با ایــن حال بایــد اعتراف کنم تــراس هر
چه میگوید و هر چه میکند ،در راســتای
یک برنامه وسیع و در نهایت هدفمندی
است .او امروز هم از دیدگاهی برگزیت را
برای ما ترسیم میکند که در نهایت وی را
به نخستوزیری بریتانیا خواهد رساند».
ëëبلندپروازوزرنگ
جولیــن گالور هــم کــه چنــد ســال متــن
سخنرانیهای دیوید کامرون نخستوزیر
پیشــین انگلیــس را مینوشــت میگوید:
«می توانید به هر چیز مرتبط با لیز تراس
شــک کنیــد و از او بد بگوییــد اما به هوش
سرشــار او شــک نکنید .او دقیقــاً میداند
چــه چیزهایــی باید گفــت و چه مــواردی
را بایــد نادیــده گرفت .وقتی در دانشــگاه
همدوره بودیم بارهــا با او صحبت کردم

و حرکاتــش را زیــر نظر گرفتــم و از همان
موقع متوجه شــدم کــه چقــدر بلندپرواز
و زرنــگ اســت .او هــر لحظه بــه رنگی در
میآید اما همان رنگی که امروز آینده وی
یسازد».
را م 
ëëیکموجسوارحرفهای
اینتنوعطلبیافراطیقطعاًخیلیهارااز
تراس فراری خواهد داد .اما اگر قرار باشــد
در زمانهای که بریتانیا با یکی از بزرگترین
بحرانهــای سیاســی و اجتماعــی یکصد
ســال اخیــر خــود مواجه اســت ،یــک نفر
بتوانــد ایــن کشــور را از شــدیدترین امواج
جاری رهایی بخشــد ،آن یک نفر ،همین
زن اســت .او به معنــای واقعی کلمه هنر
موجسواری را میشناسد و بهتر از هر کس
میتوانــد با تمامــی طیفهای پــر تعداد
حاضــر در کشــور کار کند ،حتی بــا آنها که
چشم دیدن وی را ندارند.
ëëمنبعCNN :

