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جهاننما
آشفتگی در اولین مناظره ترامپ و بایدن

از حمله به «اوباماکر» تا انتشار
اظهارنامه مالیاتی

اولین مناظره انتخاباتــی دونالد ترامپ و
رقیب دموکراتش جو بایدن شامگاه سهشنبه
به وقت آمریکا برگزار شــد؛ مصاف رو در روی
این نامزدها پرهیاهو ،مملو از انتقادات و با فریاد
مجری مناظره همراه بود که ترامپ را به رعایت
سکوت دعوت میکرد .مناظره انتخاباتی این
دو رقیب جمهوریخواه و دموکرات در دانشگاه
«کیس وسترن ریزرو» در کلیولند ایالت اوهایو
با مجریگری «کریس واالس» که در فاکس
نیوز مشغول به کار است و در شش بخش ۱۵
دقیقهای حول محورهای سوابق این دو نامزد،
دیوان عالی آمریــکا ،کوویــد ،۱۹-اقتصاد،
نژاد و خشونت در شــهرها و درستی انتخابات
انجام شد .این مناظره  ۹۰دقیقهای که بدون
آگهی بود ۳۵ ،روز مانده به انتخابات ریاســت
جمهوری ســوم نوامبر برگزار شد و دومین و
سومین مصاف این دو نامزد هم به ترتیب ۱۵
اکتبر در ایالت فلوریــدا و  ۲۲اکتبر در ایالت
تنسی خواهد بود.
اعضای خانواده دونالد ترامپ و پســر جو
بایدن نیز در سالن مناظره حضور داشتند و از
نزدیک شاهد تقابل این دو نامزد بودند .دونالد
ترامپ و بایدن در هنگام ورود به اولین مناظره
برای ورود به کاخ ســفید با یکدیگر دســت
ندادند ،ماسک هم به صورت نداشتند و فاصله
اجتماعی را رعایت کردند.
اولین ســوال مناظره از این نامزدها درباره
دیوان عالی آمریکا و قاضی منتخب ترامپ برای
کرسی خالی این دیوان پرسیده شد .بایدن بار
دیگر تاکید کرد ،نامزد دیوان عالی و جانشین
خانم گینزبرگ که ســپتامبر بر اثــر ابتال به
سرطان درگذشت ،باید بعد از انتخابات تعیین
شود؛ نظری که ترامپ به شــدت به آن حمله
کرد و گفت به عنوان رئیس جمهوری کنونی
آمریکا حق انتخاب دارد و گزینه مورد نظرش
را که قاضی ایمی برت است ،عالی توصیف کرد.
در بحث طرح ســامت «اوباماکر» کریس
واالس به ترامپ گفــت که دولــت او برنامه
مشــخصی برای جایگزینی این طرح نداشته
است .بایدن هم دونالد ترامپ را دروغگو خطاب
کرد و گفت که او به فکر مردم نیست و میلیونها
تن از طرح اوباماکر استفاده میکنند اما ترامپ
قصد دارد که این حق را از آنها بگیرد .ترامپ هم
گفت :من این حق را به مردم دادهام تا خودشان
انتخاب کنند.

رئیس جمهوری آمریکا سپس در پاسخ به
ســواالت مکرر مجری برنامه درباره شکست
ترامــپ در ارائه طــرح جامع بیمــه درمانی
جایگزین اوباماکر گفت :ظاهــرا من در حال
مناظره با شما هســتم نه او (بایدن) که البته
جای تعجب هم ندارد.
در بخش دیگــری از مناظــره نیز کریس
واالس ،مجــری مناظره و خبرنگار با ســابقه
شبکه فاکس نیوز به دونالد ترامپ تذکر داد و
به دلیل صحبت کردن همزمان نامزدها با هم با
باال بردن صدای خود گفت« :من دوست ندارم
صدای خود را باال ببرم اما تفاوت من با شــما
چیست؟» او خطاب به ترامپ گفت که به آنچه
کمپین انتخابیاش پیش از برگزاری مناظره
به آن متعهد شــدند احترام بگذارد .ترامپ در
بخش سواالت مرتبط با کووید ۱۹-از اقدامات
دولتش در مقابله با کرونا دفاع کرده و خطاب
به بایدن گفت که آنها میخواســتند کشور را
تعطیل کنند.
ترامپ گفــت که آمریــکا چنــد هفته تا
دستیابی به واکسن برای کروناویروس فاصله
دارد .بایــدن هم در واکنش بــه صحبتهای
ترامپ درباره واکســن گفت :مــن اصال به او
اعتماد ندارم .ترامپ در بخشی از صحبتهایش
به عضویت هانتر بایدن ،پسر جو بایدن در یک
شرکت انرژی اوکراینی حمله کرده و بایدن هم
تاکید کرد که پســرش مرتکب هیچ اشتباهی
نشده است .بایدن ســاعاتی پیش از مناظره
اظهارنامــه مالیاتی خود را منتشــر کرد تا در
این بحث فشار بیشــتری به ترامپ وارد کند.
او از ترامپ پرســید که چرا اقدام مشــابهی
انجام نمیدهد و ترامپ پاســخ داد :همه آنها
را خواهند دید.

جهان 3

نگاهی به  57سال فعالیت سیاسی صباحاالحمد و آینده سیاست خارجی کویت

ادامه میانهروی و اعتدال زیرسایة تهدید اسرائیل

فرشاد گلزاری

عصر سهشــنبه «صباح االحمد
جابر الصبــاح» امیر کویــت پس از
ماهها بســتری بودن در بیمارستان
«مایو کلینیک» در ایالت مینه سوتا
واقع در آمریکا در  ۹۱ســالگی فوت
کرد و «نــواف االحمد جابر الصباح»
برادر ناتنی  ۸۳ساله وی به جای او به
قدرت رسید.
این خبر همــه را به یاد اعالم خبر
فوت ســلطان قابوس ،پادشاه عمان
انداخت که در اواخر دی ماه ســال
گذشته ( )1398بر روی خروجیها
قرار گرفت و بســیاری از تحلیلگران
حوزه کشورهای حاشیه خلیج فارس
را به فکــر فرو بود؛ چراکــه او را لنگر
اعتــدال و میانجیگــری در منطقه
میدانستند و حاال هم دومین مُهرة
میانهروی در دل خاک جای گرفت.
شــکی وجود ندارد که درگذشــت
شــخصیت سیاســی منطقه که
ِ
دو
از آنها به عنوان مهرههــای اعتدال
نام برده میشــد ،در شرایط کنونی

منطقهوخصوصاًحاشیهخلیجفارس،
تبعات زیادی در پشت پرده خواهد
داشت که مهمترین آن ،هجومیتر
شدن کشــورهایی مانند بحرین و
امارات متحده عربی است که اخیرا ً
با اســرائیل وارد علنیسازی روابط
شدهاند.درستاستکهجایگاهعمان
و سپس کویت به عنوان کشورهای
میانهرو برای همســایگان آن اثبات
شده و قابلاحترام اســت ،اما توجه
داشته باشید که نظامهای سیاسی
این کشورها عموماً بر پایه فرد ،قبیله
و جناحها پیریزی شده است و با نقل
و انتقال یک نفر ،ممکن اســت یک
جریان کلی و حتی ساختارها به هم
بریزد و حتی این امــکان وجود دارد
که در میانة نقل و انتقالها ،دشمنان
زیادی برای حاکمیت آنها در داخل یا
خارج از کشور تراشیده شود.
به هر ترتیب امیر کویت درگذشت
و باید منتظر پسلرزههای احتمالی
آن باشــیم ولــی کارنامه او نشــان
میدهد کــه وی از بســیاری ا ُمرا و
شــیوخ منطقه کارنامة سنگینتر
و وزینتری داشــته اســت« .صباح
االحمد» در  ۱۶ژوئــن ۲۳( ۱۹۲۹

خرداد  )۱۳۰۸در کویت به دنیا آمد.
از  25سالگی در ساختار سیاسی این
کشور حضور داشت و  40سال وزیر
خارجه کویت بود .او پانزدهمین امیر
کویت و پنجمین امیر این کشور پس
از استقالل از انگلیس در سال ۱۹۶۱
بود .در  ۲۹جوالی  ۲۰۰۶در حالیکه
ریاست شورای وزرا را برعهده داشت،
پس از اینکه برادرش «سعد عبداهلل»
تنهاهشتروزحکمرانیکردوبهعلت
وضعیت جسمانی کنار گذاشته شد،
به امارت کویت رسید.
دوران امارت وی ،شــاخصههای
به خصوصی در سیاســت داخلی و
خارجی کویت داشت .در ب ُعد داخلی
با وجود برخــی انتقــادات کمتر از
دیگر کشــورهای عربی در معرض
انتقاد مخالفان قرار داشــت .زمانی
کــه وی ریاســت شــورای وزیران
(نخســتوزیری) را برعهده گرفت،
برای اولین بار زنان توانســتند وارد
مناصب باالی حکومتی شوند .اولین
وزیــر زن در ســال  ۲۰۰۵در دولت
وی انتخاب شد .پس از اینکه صباح
االحمد امیر کویت شد ،برای اولین
بار زنان توانســتند وارد رقابتها در

تالش برای حل بحران
میان قطر با دولت سعودی و
اماراتوهمچنینمیزبانی
توگوهاییمنی
ازگف 
در کویت در سال ۲۰۱۶را
میتوان بارزترین تحرکات
میانجیگرایانهکویتدر
دوره صباح االحمد دانست
انتخابات پارلمانی شوند و پس از آن
زنان وارد نهادهای نظامی شــدند و
ســربازی در کویت اجباری شد .در
بخش آزادی رسانهها ،میتوان کویت
را در میان کشورهای عربی حاشیه
خلیج فــارس ،به مراتــب جلوتر از
سایرین دانست.
رخدادهای موسوم به بهار عربی
نیز در کویت کمتر از دیگر کشورها
مشاهده شد و البته دولت این کشور
پس از بروز انقالبهای عربی تالش
کرد دامنه آزادی رسانهها و معارضان
را افزایش دهد که یکی از آنها ،افزایش
میزان اختیــارات پارلمــان کویت
برای تصویــب قوانینی بــود که در

گذشــته با موانعی روبرو شد .اما در
سیاســت خارجی ،به او لقب « شیخ
دیپلماتهای عــرب» را داد ه بودند؛
به طوریکه از سال  ۱۹۶۳تا ۲۰۰۳
یعنی به مدت  ۴۰سال وزیر خارجه
این کشور بود .شاید به دلیل همین
سابقه طوالنی در پست وزارت خارجه
بود که «صباح االحمد» پس از تکیه
بر امارت کویت ،برای میانجیگری در
بحرانها پیشقدم بود .البته پیش از او
نیز سیاست حکومت کویت بر مدار
میانجیگری و حل و فصل اختالفات
میچرخید.
تالش برای حل بحران میان قطر
با دولت سعودی و امارات و همچنین
توگوهای یمنی در
میزبانــی از گف 
کویــت در ســال  ۲۰۱۶را میتوان
بارزترین تحــرکات میانجیگرایانه
کویت در دوره صباحاالحمد دانست.
این روند تا دو روز پیــش که وی دار
فانی را وداع گفت ،ادامه داشــت اما
سوال اصلی این است که با انتخاب «
شیخ نواف االحمد الجابر الصباح» به
عنوان امیر جدید کویت ،چه اتفاقی
در سیاســت خارجی این کشــور و
جایگاه آن در منطقه رخ خواهد داد؟
امیرجدیدکیست؟
شــیخ نواف االحمد در  ۲۴ژوئن
 ۱۹۳۷در یکی از توابع شــهر کویت
به دنیا آمد و فرزند ششم از دهمین
فرزند «شــیخ احمد الجابر المبارک
الصباح» است که طی سالهای۱۹۲۱
تا  ۱۹۵۰بــر این کشــور حکومت
میکرد .امیر جدید کویت متاهل و
دارای  ۵فرزند ( ۴پسر و یک دختر) به
نام های احمد ،فیصل ،عبداهلل ،سالم
و شیخه است .بر اســاس اطالعات
منتشره از ســوی دیوان پادشاهی
کویت شــیخ نواف در مــدارس این
کشور درس خوانده است اما اطالعات
دقیقی در خصوص میزان تحصیالت
او در دســترس نیســت .او دو بار به
عنوان وزیر کشور و یک بار به عنوان
وزیر دفاع کویت انتخاب شده است.
اســتانداری اســتان الحولی در
سال  ۱۹۶۲به مدت  ۱۶سال از دیگر
مناصب سیاســی امیر جدید کویت
اســت .وی در ســال  ۱۹۹۱و بعد از
جنگ آزادســازی کویت به عنوان
وزیر کار و امور اجتماعی و در ســال
 ۱۹۹۴به عنوان معاون رئیس گارد

خبر
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آماده شدن عراقیها برای «انقالب قصاص»

آذربایجان و ارمنستان مذاکره را ردکردند

شهروندان معترض عراقی در آستانه نخستین سالروز
تظاهرات مردمی این کشور به نخستوزیر کشورشان یک
ماه مهلت دادند تا خواستههایشــان را برآورده کند .بغداد
الیوم اعالم کرد که فعاالن و جوانــان معترض عراق چند
روزی است که برای نخستین سالروز تظاهرات مردمی در
یکم اکتبر  ۲۰۱۹آماده میشوند .طبق این گزارش ،فعاالن
تظاهرات ســالروز اعتراضات مردمی عراق را که قرار است
امروز (پنجشنبه) آغاز شود« ،انقالب قصاص» نامیدهاند.
در همین راســتا« ،ابو منتظر الالمی» ،فعال عراقی در این
باره اظهار کرد که فعاالن معتــرض پیش از تظاهرات فردا
درباره چند نکته توافق کردند .وی افزود :از جمله مهمترین
توافقات میان فعــاالن میتوان به مجــازات عامالن قتل
معترضان ،راهاندازی قانون احــزاب ،تکمیل قانون جدید
انتخابات طبق خواســته معترضان نه فراکســیونهای
سیاسی و انحصار سالح در دست دولت اشاره کرد .الالمی

در ادامه گفت که فعاالن معتــرض همچنین به مصطفی
الکاظمی ،نخســتوزیر عراق تا  ۲۵اکتبــر مهلت دادند
که خواستههایشــان را برآورده کند و در غیر این صورت
معترضان شعار الکاظمی برو را سر خواهند داد .تظاهرات
ض به بیکاری،
مردمی  ۲۰۱۹عراق در یکم اکتبر و در اعترا 
خدمات عمومی ناکافی و فساد در پایتخت عراق آغاز شد و
در نهایت منجر به استعفای عادل عبدالمهدی شد.

رکورد جدید افزایش بودجه نظامی ژاپن

وزارتدفاع ژاپن خواستار یکبودجه نظامیحدودا ۵.۵تریلیون ین ( ۵۵میلیارددالر) برای سال مالی ۲۰۲۱باهدف صرف
پولبرایخریدجنگندههایرادارگریزگرانقیمتآمریکاییوتوسعهقابلیتهاینظامیاینکشوربرایمقابلهباتهدیدهایممکن
درحوزهسایبروفضاشدهاست.بهگزارشآسوشیتدپرس،اینبودجهدرخواستیکهدیروز(چهارشنبه)علنیشداولینبودجه
درخواستی یوشیهیده سوگا ،نخســت وزیر جدید ژاپن بوده و در بردارنده افزایش هشت
درصدینسبتبهبودجهسالجاریاستکهیکرکورددرنوعخودمحسوبشدهوحاکی
ازتداومسیاستهایامنیتیشینزوآبهاست.ازسال ۲۰۱۳یعنییکسالبعدازآنکهشینزو
آبهنخستوزیرژاپنشد،بودجهنظامیاینکشوربرایهشتسالمتوالیهرسالافزایش
یافتهاست.اینافزایشبودجهنظامیدرحالیانجامشدهکهاینکشوراصراردارد،نیروهای
نظامیژاپننقشبینالمللیخودوقابلیتهایشراافزایشدهد.

جمهوریآذربایجانوارمنستانیکدیگررابهتیراندازی
مستقیم متهم کرده و فشارها برای گفتگوهای مستقیم را
رد کردند .به گزارش رویترز ،دو کشور در مرز مشترک اقدام
به تیراندازی مستقیم کرده و با وجود درگیریهای بیشتر
در منطقه مورد مناقشه ناگورنو -قرهباغ که تهدیدی برای
بروز یک جنگ تمام عیار به شــمار میرود ،گفتگوهای
مستقیم را رد کردهاند .این رویدادها نشاندهنده افزایش
بیشتر درگیریها با وجود درخواستهای فوری از سوی
آمریکا ،روسیه و سایر کشــورها برای متوقف کردن این
درگیریهاست .این درگیریها بین جمهوری آذربایجان
و ارمنســتان نگرانیهایی را درباره حفظ ثبات در منطقه
قفقاز جنوبی که کریدور خطوط لوله نفت و گاز به سوی
بازارهای جهانی است ،به وجود آورده است .الهام علیاف،
رئیسجمهوری آذربایجان هرگونه احتمال گفتگو را رد
کرد و نیکول پاشینیان ،نخستوزیر ارمنستان نیز اعالم

تنهاخطریکهممکناست
کویت را با چالش روبرو
کند،مسالهفشاربراین
کشور برای عادیسازی
روابط با اسرائیل است که
با درگذشت امیر کویت،
میتواندبهچالشیجدید
برای شیخ نواف االحمد
تبدیلشود
ملی منصوب شد و ســپس در سال
 ۲۰۰۳دوباره به عنوان وزیر کشــور
انتخاب شد.
امیــر جدید یــک هفتــه بعد از
انتخاب شــیخ صبــاح در  ۷فوریه
 ۲۰۰۶به عنوان امیر کویت به منصب
ولیعهدی ارتقا یافــت و دو هفته بعد
از این انتصاب در  ۲۰فوریه با حضور
در «مجلس امــت» در مقابل امیر و
نمایندگان مردم ســوگند یاد کرد.
کارنامه او به خوبی نشــان میدهد
که جانشین احمد الصباح به خوبی
چم و خم سیاست (خصوصاً سیاست
داخلی) را میداند و به نظر نمیرسد
که بخواهد (یــا بتوانــد) تغییر در
سیاست خارجی کویت ایجاد کند .در
این راستا داهم القحطانی ،نویسنده و
تحلیلگر سیاسی معروف کویتی در
یادداشت خود برای عربی  21نوشته
است که سیاست خارجی کویت در
طول دههها ثابت بوده و در گذشته از
خط مشی میانهروی و اعتدال پیروی
میکرده که به همین شکل هم باقی
خواهد ماند.
او میگوید دلیل اســتمرار این
سیاستاتکایآنبرستونهایثابتی
اســت که در طول دهههای گذشته
در برابر فشارهای بسیاری مقاومت
کردند و مهمترین آنهــا حمایت از
قومیت عربی بــدون تعصب ،تالش
برای انسانســازی ،طرح مســائل
توسعهای و دوری از مســائل مورد
اختالف هســتند .بر این اساس تنها
خطری که ممکن اســت کویت را با
چالش روبرو کند ،مســاله فشــار بر
این کشــور برای عادیسازی روابط
با اسرائیل است که با درگذشت امیر
کویت ،میتواند به چالشــی جدید
برای شیخ نوافاالحمد تبدیل شود.

کرد ،تا وقتی درگیریها ادامه دارنــد گفتگویی صورت
نمیگیرد .نخستوزیر ارمنستان به یک شبکه تلویزیونی
روسی گفت :جامعه بینالملل باید به صورت قاطع تهاجم
جمهوری آذربایجان و اقدامات ترکیه را محکوم کند و از
ترکیه بخواهد تا از منطقه خارج شود .حضور نظامی ترکیه
در این منطقه باعث افزایــش تنش و درگیری در مقیاس
بزرگتر میشود.

عبداهلل :اسالمآباد وکابل از تئوری توطئه دست بردارند

عبداهلل عبداهلل ،رئیس تیم مذاکرهکننده صلح افغانستان ،در سفر به پاکستان گفت که زمان آن فرا رسیده است که دو
کشور همسایه از شعارها و بیانیههای کهنه و تئوریهای توطئهای که ما را عقب نگه داشته است ،دست بردارند .به گزارش
یورونیوز ،وی در ماموریتی که هدف آن رفع بیاعتمادی ریشــهدار بین دو کشور اســت به پاکستان سفر کرده است .این
نخستین دیدار وی از این کشور پس از  ۱۲سال اســت .عبداهلل عبداهلل در اسالم آباد
پایتخت پاکستان گفت که دو همسایه در آستانه یک دوره جدید از روابط قرار دارند
که با «احترام متقابل ،همکاری صمیمانه و رفاه مشــترک» مشــخص میشود .وی
تاکید کرد :وضعیت موجود به نفع ما نیست و ما به رویکردهای تازه نیاز داریم .مردم
این را از ما میخواهند .بیش از هر زمانــی نیازمندیم که به منطقه خود به عنوان یک
منطقه واحد نگاه کنیم.

