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جهاننما
تحلیل نیویورکتایمز
درباره نخستوزیر جدید ژاپن؛

سوگا ،سیاستمداری که از سایه
خارج میشود

در سیاست ژاپن شــگفتیهای زیادی وجود
ندارد ،امــا ظهور یوشــیهیده ســوگا بهعنوان
نخستوزیر بعدی ،دقیقاً یکی از همان اتفاقاتی
اســت که از قبل تعیین نشــده بود .به گزارش
ایندیپندنت ،روز دوشــنبه ،یوشــیهیده سوگا
اکثریت آرای انتخاباتی را که برای تعیین رهبری
حزب محافظهکار لیبرال دموکرات برگزار شــد
به دســت آورد .این حزب از زمان جنگ جهانی
دوم ،بجز چهار ســال ،حزب حاکــم ژاپن بوده
اســت .حاال به احتمال بســیار زیاد سوگا ،دبیر
اول و سخنگوی کابینه ژاپن ،نخستوزیر بعدی
میشود .نیویورکتایمز در تحلیلی نوشته است
که او با پیــروزی قاطع خــود در رقابت حزبی،
مهارتهای سیاســی خود را بهعنوان اپراتوری
که تقریباً هشت سال از پشتصحنه کار میکرد،
نشان داد .شینزو آبه ،نخستوزیر ژاپن چند هفته
قبل اعالم کرد که به دلیل وخیم شدن وضعیت
بیماری کولیــک روده از مقامــش کنارهگیری
میکند .سوگا پسر یک کشاورز توتفرنگی و یک
معلم مدرسه از روســتاهای شمال ژاپن است .او
یکی از معدود قانونگذاران برجسته ژاپنی است
که از یک خانواده سیاسی نخبه نیست .او ۷۱سال
دارد و حتی از شینزو آبه مسنتر است .به نوشته
نیویورکتایمز ،آنچه ســوگا ،دبیر کابینه آبه ،به
همراه میآورد ،تداوم است .او قول داده که از همان
جایی که آبه متوقف شده ،حرکت کند؛ حرکتی
کهموجباطمیناندوبارهمردممیشود.درژاپن،
جایی که اغلب ثبات بر ایدئولوژی میچربد ،سوگا
به یک دستگاه سیاسی متصل به سنت متوسل
شده که در برابر تغییر مقاومت میکند.
میریا سولیس ،مدیر مرکز مطالعات سیاست
شرق آسیا در موسســه بروکینگز واشنگتن در
این باره به نیویورکتایمز گفت :اینکه مذاکرات
با این سرعت به سوگا ختم شــد ،بیانگر ذکاوت
سیاسی اوست .به نوشته نیویورکتایمز ،سوگا
درخواســت مصاحبه را رد کرده ،که نشانهای از
سالها کار او بهعنوان مشــاور وفادار آبه است .او
همچنین قول داده اســت که برخی از مهمترین
اهداف نخستوزیر در حال عزیمت را دنبال کند.
انتظارمیرودکهاوسیاستهایبازنگریدرقانون
اساسی صلحطلبانه ژاپن و بازگشت شهروندان
ژاپنی ربوده شده توسط کرهشمالی را ادامه دهد.

وی همچنین گفته است که تقریباً به فرمول
اقتصادی که امضای آبه بر آن است ،و به «اقتصاد
آبه» معــروف شــده ،پایبند خواهــد ماند .این
فرمول ترکیبی از سیاســتهای پولی آســان،
هزینههای دولت و اصالح ســاختاری صنایعی
مانند کشاورزی است .به نوشته نیویورکتایمز،
با بحران جهانــی همهگیری ویــروس کرونا و
افزایش تهدیدات ژئوپلیتیکی در آسیا ،جانشینی
که در مسیر سابق باقی بماند ممکن است همان
چیزی باشــد که ژاپن به آن نیاز دارد .کریستینا
ال .دیویس ،مدیر برنامه روابط آمریکا و ژاپن در
هاروارد معتقد اســت« :ژاپن کشوری نیست که
اصالحات انقالبی آن اغلــب اتفاق بیفتد .بهویژه
ن نکته برایش یک مزیت اســت که در مواقع
ای 
بحران و عدم اطمینان ،یــک مدیر خوب بحران
دیده شود» .شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه
ســوگا بهزودی پس از تصدی نخســتوزیری
میتواند انتخابــات زودهنگام را اعــام کند .او
در صورت موفقیت ،میتوانــد محبوبیت خود
را تثبیت کند .در غیر این صورت« ،شــاید فقط
یک رهبر موقت باشــد» .این نظر کن هیجینو،
پروفسور حقوق دانشگاه کیوتو است« :و ممکن
اســت آنها با چهرهای جوانتر و جذابتر برای
حضور در انتخابات عمومی آینده آمادهشوند».
در حوزه سیاســت خارجی ،سوگا تالش کرده تا
جاهای خالی برنامهها و پروژههای خود را پر کند.
او سال گذشته به واشنگتن سفر کرد و اولین وزیر
ارشد کابینه بود که طی سه دهه گذشته چنین
سفری را انجام داد .برای آبه ،دیپلماسی فردی با
رئیسجمهور ترامپ بسیار مهم بوده است .خانم
سولیس ،از موسسه بروکینگ ،به نیویورکتایمز
گفته است که اگر ترامپ دوباره پیروز شود ،سؤال
این است که آیا سوگا میتواند جادو کند ،یا اینکه
روابط رمانتیک برادرانه میان ترامپ و آبه اســت
دیگر تکرار نخواهد شد.

جهان 5

نگاهی به سومین دور گفتوگوهای راهبردی قطر و آمریکا و تحرکات ضدایرانی پمپئو در منطقه

کانالیزه کردن دوحه به سمت اسرائیل

فرشاد گلزاری

همزمان با امضــای توافق صلح
امــارات و بحرین با اســرائیل ،یک
اتفاق مهم دیگــر در حال رخ دادن
اســت که باز هم صحنهگردان آن،
ایاالت متحده به شمار میرود .این
اتفاق مهم امروز برای بار ســوم در
حال رخ دادن است که به «سومین
دور گفتوگوهای راهبردی قطر و
آمریکا» مشهور است.
گفتوگوهایــی که از دو ســال
قبل تاکنون به صورت ساالنه ادامه
دارد و به نوعی میتــوان آن را یک
نوع راهبرد برای تنظیم روابط میان
دوحه و واشنگتن قلمداد کرد .دور
اول گفتوگوی اســتراتژیک قطر و
آمریکا در سال  ۲۰۱۸در واشنگتن
برگزار شــد و دو کشور درخصوص
شراکت در زمینههای دفاع ،مبارزه
با تروریسم ،مبارزه با افراطگرایی،
تجارت و ســرمایهگذاری توافقاتی
امضا کردند و یادداشتهای تفاهمی
نیز در زمینههای تجارت دوجانبه،
سرمایهگذاری و تکنولوژی میان دو
طرف به امضا رسید.
دور دوم ایــن گفتوگوهــا نیز
در ســال  ۲۰۱۹میالدی در دوحه

قطر برگزار شد و مســائل تجاری،
اقتصادی ،دفاعی ،مبارزه با تروریسم
و افراطگرایی و همچنین مســائل
نظامی ،از جمله مسائل مورد بررسی
در این دور از گفتوگوی استراتژیک
بین قطر و آمریکا.
حاال هم در سال  2020میالدی
برای ســومین بار این گفتوگوها
میان دو طرف بــا محوریت وزرای
خارجه دولت کشــور یعنی محمد
بن عبدالرحمــان آل ثانــی ،وزیر
خارجه قطر و مایک پامپئو ،همتای
آمریکایی وی در واشــنگتن از روز
دوشــنبه برگزار شــده اســت .بر
اساس اعالم رســانههای قطر ،این
گفتوگوها به مــدت دو روز انجام
میشود و شامل اعالم شراکتهای
فرهنگــی ،اقتصادی ،آموزشــی و
همچنین امضای چند پیشنویس
تفاهمنامه میشــوند .در این دور از
گفتوگوهای راهبردی قطر و آمریکا
همچنین مسائل اقتصادی ،امنیتی
و نظامی نیز بررسی خواهند شد.
در همین راســتا ،لؤلؤه الخاطر،
معاون وزیر خارجه قطر اعالم کرده
که برخالف ســالهای گذشــته،
گفتوگوهــای راهبردی امســال
بــر روابــط فرهنگــی ،اقتصادی
و توســعهای متمرکــز خواهد بود.
آمارها و عالئمی کــه در مورد دور

ســوم مذاکــرات اســتراتژیک از
سوی اندیشــکدههایی نظیر میدل
ایست منتشر شــده نشان میدهد
که مذاکرات مذکــور در نمای کلی
همانند دو دور قبل بر پایة بررســی
راههای تقویت همــکاری دوجانبه
در زمینههای مختلف نظیر توسعه
روابــط فوقالعاده میان دو کشــور
استوار شده است اما مساله اینجاست
که زمــان برگزاری دور ســوم این
مذاکرات دقیقاً در حالی اتفاق افتاده
که یک جماعتــی از بحرین ،امارات
و اســرائیل کمی آنطرفتر از مکانِ
مذاکرات پمپئــو و عبدالرحمان آل
ثانی در حال امضای توافقی هستند
که دیوا ِر فاصلــه میان اعراب خلیج
فارس و اســرائیل را فرو میریزد و
قرار است به کشورهای دیگر مانند
عمان ،عربســتان و حتــی کویت
سرایت کند.
شاید تقارنِ زمانیِ این دو رویداد
مهم سیاســی آن هم در واشنگتن
و با محوریت اســرائیل و کشورهای
عربــی هیــچ ارتباطی بــا یکدیگر
نداشته باشــد اما واقعیت این است
که نمیتوان نسبت به همزمانی این
دو موضوع مهم بیتوجه ماند .اینکه
ما میبینیم معاون وزیر خارجه قطر
اعالم میکند که دو طرف به بررسی
دیدگاههــای خود دربــاره منطقه

آمریکامیخواهدبههر
ترتیبی که شده قطر را وارد
جمعکشورهاییکندکه
رسمیت
ِ
در حال پذیرش
اسرائیل به عنوان یک
بازیگرمنطقهاییابهتر
بگوییم« ،دوست جدید»
هستندوبههمیندلیل
بر آشتی میان دوحه و
اعضای شورای همکاری
خلیجفارس تاکید دارد
رایزنی خواهند کرد و دوحه موضع
خود درباره حل سیاســی مســائل
منطقهای و احترام بــه آرمانهای
ملتهای منطقــه را اعالم و بر لزوم
رسیدن به راه حلی عادالنه و فراگیر
در رابطه با قضیه «فلسطین» تاکید
میکند ،نشان میدهد که در پشت
پرده فشــارهایی از ســوی ایاالت
متحده برای اعمال فشار بر دوحه در
حال شکل گرفتن است .توجه داشته
باشــید که این فشــارها مستقیماً
در مورد عادیســازی روابط قطر با
اسرائیل نیســت ،بلکه واشنگتن به
دنبال آن اســت تا به هر ترتیبی که
شده ،زمینة آشتی میان قطر و سایر
اعضای شورای همکاری خلیج فارس

را مهیا کند .در این مورد ،ســخنان
مایک پمپئــو در خالل دور ســوم
مذاکرات راهبــردی آمریکا و قطر،
قابل تأمل است.
او اعالم کرد کــه قطر در کاهش
تنش در سوریه و لبنان نقش مهمی
داشــت و از ســوی دیگر نمیتوان
نقــش دوحــه در تحقــق صلح در
افغانســتان را نادیــده گرفت و به
همین دلیل ما (آمریکا) معتقد است
که این کشور حاال باید اختالفاتش
با ســایر اعضای شــورای همکاری
خلیج فارس را حل و فصل کند .این
دقیقاً همان فشــاری است که حاال
و در راســتای عادیســازی روابط
امارات و بحرین با اســرائیل ،بر قطر
تحمیل میشــود تا او را وارد جمع
کشورهایی کند که در حال پذیرش
رســمیت اســرائیل به عنوان یک
ِ
بازیگــر منطقهای یا بهتــر بگویم،
«دوست جدید» هستند.
به همین دلیل است که میگویم
تقــارن دور ســوم گفتوگوهای
راهبردی میــان قطــر و آمریکا با
امضای توافقنامه صلح میان اسرائیل
با ابوظبی و منامــه را باید دو مولفه
مهم در بطن یک سناریوی بزرگتر
دانست.
دوری از ایران ،کنترل غزه
یکی دیگر از اهداف و محورهایی
کــه در دور ســوم گفتوگوهــای
راهبردی میــان قطــر و آمریکا از
ســوی پمپئو مجددا ً مطرح شــد،
تهدید خواندن ایــران برای منطقه
بود .در این راستا مورگان اورتاگوس
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا
اعالم کرد که وزرای خارجه آمریکا و
قطر درباره تحرکات منطقهای برای
پیشبرد صلح و شکوفایی ،ضرورت
غلبه بر اختالفها در منطقه و مبارزه
با آنچه تاثیر ثبــاتزدای ایران بر
منطقه میخوانند گفتوگو کردند.
اینکه چرا ایران محور گفتوگوی
دو طرف بــوده یا اینکــه پمپئو به
چه دلیل ســعی کرده تهران را یک
تهدید برای ثبــات منطقه بخواند،
موضوعی است که پاسخ آن باز هم
در پرونــده اســرائیل و صلحش با
اعراب منطقه نهفته است .واشنگتن
و به طور اخص ،تیم ترامپ به دنبال
آن هســتند تا بتوانند به هر ترتیبی

خبر

خبر

امضایتوافق صلح درکاخسفید همزمان با انتفاضه مردمفلسطین

نشستسرانلیبیپنجشنبهدرفرانسه

کاخسفیدشبگذشته(سهشنبه)میزبانمراسمامضای
دو توافق برای عادیسازی روابط میان رژیم صهیونیستی
با امارات و بحرین بــود .همزمان با این مراســم ،انتفاضه
سراسری در فلســطین برگزار و پرچمهای فلسطین در
اعتراض به امضای این توافقنامههای ننگین برافراشته شد.
مراسم امضای توافق برای عادیسازی روابط میان اسرائیل
با امارات از یک سو و بحرین از ســوی دیگر دیشب در کاخ
سفید با حضور بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ و هیاتهای
اماراتی و بحرینی به ریاست عبداهلل بن زاید و عبداللطیف
بن راشد الزیانی وزرای خارجه دو کشور در ساعت  ۱۲ظهر
به وقت واشنگتن (هشت و  ۳۰دقیقه شب به وقت تهران)
با حضور حدود  ۷۰۰مهمان ،از جمله تونی بلر ،نخستوزیر
اسبق انگلیس برگزار شد .این توافق در حالی امضا شد که
رهبری یکپارچه مقاومت مردمی فلسطین طی فراخوانی،

روز گذشته (سهشــنبه) را روز انتفاضه علیه عادیسازی
بحرین و امارات با اسرائیل تعیین کرد که طی آن قرار بود
پرچم فلســطین در مناطق مختلف غزه و کرانه باختری
برافراشته شود .گفته میشود پیش از برگزاری مراسم ،وزیر
جنگ اسرائیل در تماس تلفنی با وزیر دفاع بحرین از وی
برای سفر به اراضی اشغالی دعوت کرد.

پایگاه فرانسوی اینتلیجنس آنالین اعالم کرد ،پاریس
فردا (پنجشنبه) میزبان نشست سران لیبی خواهد بود .این
در حالی اســت که شورای ریاســتی دولت وفاق ملی لیبی
هرگونه دیدار نخستوزیر این کشــور با فرمانده نیروهای
شورشی موســوم به ارتش ملی لیبی را رد کرده است .این
پایگاه فرانسوی اعالم کرد ،این نشســت با نظارت سازمان
مللوباحضورژنرالخلیفهحفتر،فرماندهنیروهایشورشی
موسومبهارتشملیلیبی،عقیلهصالح،رئیسپارلمانطبرق
در شرق لیبی و نیز فائز السراج ،نخستوزیر دولت وفاق ملی
لیبیبرگزارخواهدشد.هدفازایننشستادامهنشستهای
لیبیدرشهربوزنیقهمراکشاستکههفتهگذشتهانجامشد.
فرانسه امیدوار است نمایندگان دیپلمات آلمان و ایتالیا نیز
برایحمایتازاینمذاکراتحضورداشتهباشند.اینتلیجنس
آنالیناعالمکرد،ایننشستمقدمهایبرایتالشهایتیم

واشنگتن و به طور اخص،
تیم ترامپ به دنبال آن
هستندتابههرترتیبیقطر
را از ایران دور و او را وارد
قطار عادیسازی روابط با
تلآویو کنند؛ بهطوریکه
دور کردن ایران از قطر برای
آمریکاییهامهمتر ازدور
کردن ترکیه از دوحه است
قطر را از ایران دور کنند تا او را وارد
قطار عادیســازی روابط با تلآویو
کنند .آنقدر کــه دور کردن ایران از
قطر برای آمریکاییها مهم اســت،
دور کردن ترکیه از دوحه برای آنها
اهمیت ندارد؛ چراکــه آنکارا عضو
ناتو اســت و چه بخواهد یا نخواهد
باید با ایاالت متحده در بســیاری از
زمینهها همکاری کند .به این جهت
امتیازهایی که از سوی ایاالت متحده
قرار است به قطر داده شود ریشه در
همین موضوع دارد .از منظری دیگر
قطر به عنوان کشــور واســط برای
کمک به غزه شناخته میشود.
همین چند هفتــه پیش بود که
مقامات قطری از روابط خود با موساد
در مورد پرونده کمکهای مالی به
غزه و حماس پرده برداشتند؛ چراکه
از گذشته تاکنون ،قطر تنها کشوری
اســت که وظیفه دارد تا کمکهای
مالی به غزه را به حســاب مقامات و
نهادهای فلسطینیِ این منطقه واریز
کند و حاال موساد با نزدیک شدن به
دوحه در حال کنتــرل و نظارت بر
روند توزیع پول در غزه است.
اســرائیل معتقد اســت منابعی
که از ســوی قطر برای غــزه واریز
میشــود ،میتواند امنیت تلآویو
و شهرکنشــینها را مختــل کند
و به همین دلیل اســت کــه پمپئو
مســاله غزه را با وزیــر خارجه قطر
به بحث و بررســی گذاشــته است.
این محورها در نهایت مــا را به این
تحلیل میرســاند که قطــر برای
ایاالت متحده جایگاه فراتری از یک
مذاکرة دو جانبه دارد و واشــنگتن
در حال چسباندن آهنربای جذبِ
خود بــه دوحه بــا محوریت حیاتِ
اسرائیل است.

مشورتی کاخ الیزه برای حل بحران لیبی است زیرا پاریس
میخواهد به توسعه طلبی ترکیه پایان دهد .خبر میزبانی
پاریسازسراندودولتشرقوغربلیبیدرحالیاعالمشده
کهشورایریاستیدولتوفاقملیلیبیاعالمکرده،السراج
هرگزباژنرالحفتردیدارنخواهدکردنهدرآیندهنزدیکونه
دردرازمدت.

خودروی هیأت دیپلماتیک انگلیس در بغداد هدف انفجار قرارگرفت

آتشسوزی در منطقه تجاری بیروت

منابع خبری روز گذشته (سهشــنبه) گزارش دادند که صدای انفجاری در نزدیکی مســجد ام الطبول در غرب بغداد
شنیده شد که کاروان دیپلماتهای خارجی را هدف گرفت .به گزارش اسپوتنیک ،طبق اطالعات موجود ،انفجاری که به
دلیل جاسازی بمب بوده ،یک کاروان دیپلماتیک انگلیسی را در نزدیکی مسجد «ام الطبول» در میان دو منطقه الیرموک
و البیاع در غرب بغداد ،پایتخت عراق را هدف قرار داد .در همین حال ،یک منبع امنیتی
در مصاحبه با شبکه الرشــید عراق گفت ،این انفجار که در نزدیکی مسجد ام الطبول
در منطقه الیرموک رخ داد ،ناشی از یک بمب دستساز بود که در کنار مسیر فرودگاه
بغداد به سمت ورود به منطقه الخضراء قرار داده شده بود .همچنین بغداد الیوم گزارش
داد ،سفارت انگلیس اعالم کرده که یکی از خودروهایش با انفجار یک بمب در نزدیکی
منطقه الخضرا در صبح دیروز هدف قرار گرفت.

منابع خبری از آتشســوزی در یکی از بازارهای بیروت خبر دادند .شبکه اسکای نیوز عربی در خبری فوری اعالم کرد
که آتشسوزی در یک بازار در بیروت رخ داده است .طبق این گزارش ،تیمهای اطفای حریق در حال خاموش کردن آتش
هستند .اسکای نیوز درباره دلیل این آتش ســوزی نیز اعالم کرد که دلیل آن تا بدین لحظه مشخص نشده است اما بخش
دفاع مدنی لبنان اعالم کرد که آتشســوزی در ساختمانی در محله تجاری در مرکز
بیروت رخ داد و مهار شد .طبق این گزارش ،آتشسوزی در بخشی از یک ساختمان
درحال ساخت رخ داد که نیروهای اطفاء حریق موفق به مهار آن شدند .این ساختمان
توسط زها حدید ،معمار سرشناس عراقی طراحی شده است .در پی انفجار بیروت در
چهارم اوت ،روز پنجشنبه آتش سوزی بزرگی در بندر بیروت رخ داد و بخش زیادی
از بندر و منطقه اطراف آن را ویران کرد.

