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با گذشت دو هفته از انتخابات پارلمانی اسرائیل،
شواهد نشان میدهد الگوی رفتاری «بنیامین
نتانیاهو» معضل اصلی تشکیل کابینه جدید
است .چهارمین انتخابات پارلمانی دو سال اخیر
اسرائیل روز  23مارس برگزار شد .همانطور
که پیشبینی میشد و نظرسنجیهای پیش از
انتخابات هم نشان میداد ،نتایج نهایی کنست
بیست و چهارم بار دیگر تکرار نتایج سه انتخابات
گذشته بود؛ تکثر در تعداد احزاب پارلمانی و
موفق نشدن یک حزب و متحدانش در کسب
اکثریت بیش از  50درصــدی ( 61کرسی)
آرای مردمی .در مجموع  39حزب حائز شرایط
شرکت در انتخابات کنست  2021شدند که
از این بین  13حزب توانستند حد نصاب بیش
از  3.25درصــدی آرای مردمی برای ورود به
کنست را کسب کنند .نتانیاهو ،نخست وزیر
 71ساله رژیم صهیونیستی امید داشت در سایه
موفقیت در برنامه واکسیناسیون کووید19 -
و همچنین عادی سازی روابــط دیپلماتیک با
برخی از کشورهای عربی ،موفقیت چشمگیری
در این انتخابات به دست آورد اما حزب لیکود
نتوانست بیش از یک چهارم آرای مردمی را
کسب کند و تنها  31کرسی پارلمان جدید
را به دســت آورد .مجموع کرسیهای لیکود
و متحدانش نیز به  52رسید که  9کرسی تا
رسیدن به اکثریت مطلق فاصله دارد که زیاد
به نظر می رسد .اکنون خبرها حاکی از احتمال
اجــرای چهار سناریو اســت :سناریوی نخست
این است که نتانیاهو و لیکود بتوانند «نفتالی
بنت» رئیس حزب یمینا که هفت کرسی را به
دست آورد به همراه یکی از لیستهای عربی
برای تشکیل کابینه متقاعد کند .با این حال،
به نظر میرسد بنت حاضر به ائتالف با نتانیاهو
نیست« .بن مرکوری» تحلیلگر اسرائیلی در
روزنامه معاریو نوشت« :بنت حاضر به ورود به
ائتالفی به رهبری نتانیاهو نیست زیرا با نگاهی
به گذشته مالحظه می کند هیچ یک از رهبران
اح ــزاب سیاسی اسرائیلی کــه طــی ســه دهه
گذشته با نتانیاهو وارد ائتالف شده بودند دیگر
در صحنه سیاسی حضور ندارند .به همین دلیل
نمیخواهدنامبعدیدرفهرستشخصیتهایی
باشد که نتانیاهو آینده سیاسی آن ها را تباه کرده
است .او نمیخواهد در گورستان دسته جمعی
شخصیتهایی که بعد از ائتالف با نتانیاهو
دچار فروپاشی و مرگ سیاسی سختی شدند،
دفن شود ».سناریوی دوم این است که لیکود
شخصی غیر از نتانیاهو را برای تصدی پست
نخست وزیری معرفی کند .از یک سو پروندههای
فساد نتانیاهو وجود دارد و محاکمه وی نیز آغاز
شده است و از سوی دیگر مخالفت جریانهای
راستی اسرائیل با لیکود نیست بلکه با نتانیاهو
است .از این رو ،برخی خبرها حاکی از این است
که ممکن است لیکود عبور از نتانیاهو را پیگیری
کند .برخی اخبار حاکی از آن است که تعدادی
از اعضای لیکود به نتانیاهو پیشنهاد دادهاند تا از
سمت نخستوزیری کنارهگیری کند و در مقابل
به عنوان رئیس رژیم صهیونیستی منصوب شود
اما او با این پیشنهاد مخالفت کرده و همچنان بر
ادامه نخست وزیری اصرار دارد .سناریوی سوم
این است که رقبای نتانیاهو برای تشکیل کابینه
به توافق برسند و بتوانند  61کرسی را به دست
آورند .برخی تحلیلگران از احتمال همکاری
برخی احزاب میانه ،راست و چپ اسرائیل تحت
چارچوبی با نام «ائتالف تغییر» و با مشارکت
احزاب یش عاتید ،آبی و سفید ،یمینا ،کار ،امید
جدید ،اسرائیل خانه ما و میرتص یاد میکنند
که میتواند در مجموع  58کرسی را جمعآوری
کند و با جلب حمایت فهرست متحد عربی 62
کرسی الزم برای تشکیل کابینه را از آن خود
کند .در همین زمینه« ،موشه یعلون» وزیر دفاع
پیشین رژیم صهیونیستی از تمامی بازیگران
سیاسی دعوت کرده برای کنار زدن نتانیاهو
دست به دست هم دهند .یعلون گفته همه باید
بدانند که بدون کنار زدن نتانیاهو اوضاع خوبی
برای رژیم صهیونیستی رقم نمیخورد و همگی
باید اختالفات را کنار بگذارند و فعال سکان
رهبری را به «یائیر الپید» بسپارند و همه باید
به او ملحق شوند و پس از آن مسائل را بررسی
کنند .البته تاکنون نفتالی بنت حاضر به ائتالف
با این احزاب نشده است و تحقق این سناریو نیز
تا حدود زیادی بعید به نظر میرسد.
ســنــاریــوی چــهــارم نیز ایــن اســت کــه احــزاب
متحد و مخالف نتانیاهو ،هیچ یک حاضر به
ائتالف نشوند و نتانیاهو نیز همچنان بر بقا در
پست نخست وزیری اصرار کند ،در این صورت
برگزاری انتخابات پنجم در دستور کار قرار
خواهد گرفت .با این حال ،برخی شخصیتها
تالش دارند مانع برگزاری انتخابات پنجم شوند
چرا که عم ً
ال با این ساختار قدرت و نتایجی که در
چهار انتخابات گذشته به دست آمده ،از طریق
صندوقهای رای نمیتوانند به بن بست سیاسی
کنونی پایان دهند.
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بیبیدرباتالقسیاسیوحقوقی
شریفی -دیروز ،پس از تعطیالت عید «پسح»،
در سرزمین هــای اشغالی زندگی به حالت
عادی بازگشت اما در این روز دو رویــداد مهم
رخ داد .از یک سو محاکمه بنیامین نتانیاهو،
نــخــسـتوزیــر رژیـــم صهیونیستی کــه پیروز
انتخابات ماه مارس بود ،آغاز شد و از سوی دیگر
رووین ریولین ،رئیس جمهور رژیم صهیونیستی
نمایندگان احزاب مختلف را به حضور پذیرفت
تا با آ نها دربــاره تشکیل کابینه جدید رایزنی

کند .سرنوشت کابینه ائتالفی آینده ،در دست
یک حزب راستگرا و مذهبی شدید و یک حزب
عربی اسرائیل اســت .این که این دو حزب با
گرایشهای متضاد چگونه در یک کابینه حضور
خواهند یافت از مسائل مبهم اســت .تشکیل
دولت در اسرائیل پس از برگزاری چهارمین
انتخابات پارلمانی طی دو سال گذشته همچنان
به دلیل نتیجه انتخابات اخیر و تداوم بنبست
سیاسی مــوجــود در ایــن رژیــم در هــال ـهای از

ابهام است .بدین ترتیب مشکالت «حقوقی» و
«سیاسی» بنیامین نتانیاهو همزمان آغاز شده
اســت .مطابق قوانین اسرائیل ،نخستوزیر
تا زمانی که در دادگاهی محکوم نشده است
میتواند کنار هگیری نکند .براین اســاس،
دالیل قانونی و سیاسی وجود دارد که نتانیاهو
میخواهد همچنان در رأس قدرت باقی بماند.
دیروز ،قضات رسیدگی کننده به پرونده فساد و
تخلفات مالی ،بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر
 ۷۱ساله اسرائیل را به دادگــاه بیتالمقدس
احضار کرد هاند .در این دادگــاه که در ادامه
نشست قبلی در ابتدای ماه فوریه برگزار شد
عــاوه بر استماع شهود ،اظهارات مقدماتی
دادستانها در خصوص این پرونده مطرح شد؛
دادستان  ۳۰۰شاهد را به دادگاه فراخوانده
است .این جلسه در واقع مرحلهای تازه از روند
رسیدگی به اتهامات بنیامین نتانیاهو است که
به عنوان اولین نخست وزیر تاریخ رژیم اسرائیل
پیش از ترک قدرت محاکمه میشود .نتانیاهو
قرار است بر اساس سه اتهام مشخص در پرونده
یعنی «فساد»« ،کالهبرداری» و «سوءاستفاده
از اعتماد عمومی» تحت محاکمه قرار گیرد.
این در حالی است که نخست وزیــر اسرائیل
تا کنون کلیه اتهامات را رد و ادعــا میکند
قربانی «شکار جادوگران» چپ و رسانههایی
شده که برای برکناری او تالش میکنند .او
«دریــافــت هدیه از دوســتــان» را خــاف قانون

ندانسته است اما بر خالف ادعای نخست وزیر
رژیم صهیونیستی ،ایالن یهوشعا با حضور در
جلسه رسیدگی به پرونده  ۴۰۰۰نتانیاهو
شهادت داد که از سوی «شائول آلوویچ» تحت
فشار قــرار گرفته تا اخباری منفی را دربــاره
نفتالی بــنــت ،همسر و پـــدرش و همچنین
ایلت شکد در سایت «واال» منتشر کند .این
شهادت همراستا با یکی از اتهامات است که
بــراســاس آن ،نتانیاهو از شرکت مخابراتی
«بسک» خواسته تا در و بسایت خبری این
شرکت با نام «واال» مطالب «مثبت» دربــاره او
بنویسد و در مقابل امتیازاتی از نتانیاهو بگیرد.
نتانیاهو همچنین به آرنون موزس صاحب امتیاز
روزنامه یدیعوت آحارونوت پیشنهاد کرده که
در مقابل گزار شدهی مثبت دربــاره دولت و
نتانیاهو ،رقبای این روزنامه را تضعیف کند.
این اتهام درحال بررسی است .عالوه بر این ها،
نتانیاهو متهم است که از دوستان میلیاردرش
حدود  ۷۰۰هزار ِش ِکل (واحد پول اسرائیل،
معادل  ۱۸۴هزار یورو) هدایای گران قیمت
از قبیل شامپاین ،جواهرات و سیگار دریافت
کرده و در مقابل به آن ها امتیازاتی داده است.
محاکمه نتانیاهو و مذاکرات رقیبان وی پس از
انتخابات چهارم ممکن است به تشکیل دولت
منجر شود که قطعا با این اوصــاف و با وجود
اختالفات داخلی روزهــای سختی در انتظار
صهیونیستها خواهد بود.
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کالهبرداریکمپینترامپ
نیویورکتایمزگزارش
داده که تیم تبلیغاتی
دونـــالـــد تـــرامـــپ در
انــتــخــابــات اخــیــر ،به
دلیل کمبود بودجه به
کالهبرداری به روش
برداشت غیرقانونی از
حسابهایهواداراناوروآوردهبودهاست.برمال
شدن این اقدام باعث شد تا تیم ترامپ در دوماه
پایانیسال 2020یعنیپسازانتخابات،بهحکم
دادگاهحدود 65میلیوندالرپولیراکهبهصورت
غیرقانونی در قبال 530هزار تراکنش برداشت
کردهبود،بهصاحبانشانبرگرداند.
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معترضانضدکودتادرمیانماردرحالسنگربندی
خیابانهایشهریانگون/گتیایمجز
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دولتترکیه 10افسرارشدنیرویدریاییکهبیانیهایانتقادیرا
امضاکردهبودند،بازداشتکرد

چماقسلطان برای بستندهانمنتقدان
خادم -پنج سال پس از آن که نظامیان ارشد
ترکیه به اتهام مشارکت در کودتای نافرجام
 ،2016مثل ریــزش بــرگ هــای پاییزی از
شاخه های درخت قدرت جدا شدند ،رجب
اردوغ ــان همچنان در مسیر تثبیت قدرت
خود گام برمیدارد .در ادامه این فرایند ،پس
از انتشار بیانیه انتقادی  ۱۰۳نفر از افسران
بازنشسته نیروی دریایی ترکیه علیه سیاست
دولت اردوغــان ،در انتقاد از خروج از پیمان
«مونترو» و حفر یک کانال آبی در استانبول
مقامهایدولتترکیه 10دریاداربازنشستهرا
بازداشت کردند .دادستان کل آنکارا که حکم
بازداشت این افراد را صادر کرده ،میگوید
قصد بازداشت چهار افسر دیگر را داشته ولی
«به دلیل کهولت سن» این افــراد بازداشت
نشده اند و باید خودشان را در روزهای آینده
به اداره پلیس معرفی کنند .بیانیه ۱۰۳
افسر ارشد بازنشسته نیروی دریایی ترکیه
حاوی انتقاداتی علیه سیاست دولت ترکیه
درباره خروج از معاهده بینالمللی «مونترو»
است که امضا و منتشر شد .پیمان مونترو یک
معاهده بین المللی میان ترکیه و قدرتهای
جهانی اســت که ســال  ۱۹۳۶میان طرف
ها به امضا رسید و به آنکارا امکان داد که بر
ترانزیت کاال میان تنگههای بسفر و داردانل
نظارتداشتهباشد.اینپیمانازمیراثدوران
حکومت مصطفی کمال آتاتورک محسوب
میشود و افسران بازنشسته نیروی دریایی
ترکیه خروج از آن را تضعیف کننده ارزش و
جایگاه نیروهای مسلح و نیز توام با عواقب
خطرناک برای کشور توصیف کردهاند .در
بیانیه انتقادی ۱۰۳نفر از افسران آمده است:
سلطا ننشین عمان طی روزهـــای گذشته
میزبان دور جدید مذاکرات بحران یمن میان
هیئت نمایندگی صنعا و طر فهای خارجی
بود .اگرچه در وضعیت کنونی دولت جدید
آمریکا شعارهایی دربــاره تالش بــرای پایان
دادن بــه جنگ ســر داده اســت و همچنین
تغییراتی اساسی در تحوالت میدانی عرصه
نبرد به وجود آمده و این عوامل موجب شده
بود تا توجهات منطقهای و بینالمللی به گفت
وگوهای مسقط دوخته شود ،اما با این حال این
دور از مذاکرات نیز همانند دیگر نشستهای
مذاکراتی مختلف گذشته در کسب نتیجه الزم
بــرای پایان دادن به جنگ و توقف تجاوزات
عربستان سعودی و همپیمانانش علیه ملت
یمن ناموفق بود .در این زمینه امروز جنبش
انصارا ...اعالم کرد مذاکرات میان این جنبش
و آمریکا دربــاره حل سیاسی جنگ یمن در
مسقط نتایج مثبتی نداشت .اما درباره علل
شکست این دور از مذاکرات و تأثیرات آن بر
وضعیت طــرف هــای درگیر جنگ میتوان
تغییرات مهمی را در پارادایم مذاکرات صلح
یمن مشاهده کرد.

«توافق مونترو باعث میشود در صورت بروز
هر جنگی ،ترکیه نتواند در کنار هیچ کدام از
طرفهای درگیر باشد و این موضوع موجب
شد تا در جنگ جهانی دوم بیطرف باقی
بماند ،بنابراین نباید اقدامی در جهت گریز
از توافق مونترو انجام شود ».دولت ترکیه ماه
گذشته پروژه ایجاد یک کانال کشتیرانی در
استانبولمانندکانالپاناماوسوئزرابهتصویب
رساند .در بخش دیگری از بیانیه افسران
بازنشسته آمده است که ارتش هرگونه تغییر
در قانون اساسی را رد میکند و امکان سخن
گفتن در خصوص تدوین قانون اساسی جدید
وجود ندارد بلکه ارتش معتقد است که باید به
قانون اساسی بدون هیچگونه تغییری عمل
شود .انتشار این نامه به شدت از سوی احزاب
حاکم و مقامات دولتی ترکیه مورد انتقاد قرار
گرفت .دولتمردان ترکیه این اقدام کم سابقه
را هم ردیف اظهارات و بیانیههایی قلمداد
کردند که پیشتر زمینه ساز «کودتا» یا به قدرت
رسیدن نظامیان در این کشور شده بود .دولت
اردوغان در حال تالش برای ایجاد یک آبراه
در شمال استانبول است و میخواهد این
مسیرراجایگزینتنگهبسفرکندکههماکنون
تنها آبــراه شهر استانبول بــرای جابه جایی
کاالست .فعاالن محیط زیست نیز از مخالفان
جدیاینطرحهستندوآنراباعثنابودشدن
اکوسیستم منطقه می دانند« .فواد اوکتای»
معاون رجــب طیب اردوغـــان بــرای تخریب
منتقدان ایجاد آبراه جدید ،هشتگ «حد خود
را بدانید» را در شبکههای اجتماعی به راه
انداخته و افسران بازنشسته را افرادی ترسو و
بزدل خطاب کرده است.

بهرغمتالشدولتالجزایربرایبرگزاریانتخاباتپارلمانیزودهنگام
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تظاهرات علیه برگزاری انتخابات

بحران سیاسی در الجزایر همچنان ادامه دارد
و به رغم تالش دولــت بــرای آرام کــردن شرایط
و بــرگــزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام،
چهار حزب سیاسی این کشور انتخابات پیش
رو را تحریم کــردنــد .اح ــزاب جبهه نیروهای
سوسیالیست،تجمعبرایفرهنگ،دموکراتیک
و کارگران الجزایر با صدور بیانی ه های جداگانه
شرکت در انتخابات پارلمانی آینده این کشور
را تحریم کردند .همزمان ،هــزاران نفر از مردم
الجزایر در تظاهرات اعتراض آمیز شعارهایی
علیه برگزاری انتخابات پارلمانی در ژوئن آینده
سر دادنــد و خواستار توقف دخالت ارتــش در
امور سیاسی شدند .آن ها همچنین با سردادن
شعارهایی خواستار اجرای اصالحات سیاسی
فراگیر شدند .الجزایر مدتهاست با بحران
سیاسیناشیازنارضایتیمردمازعملکرددولت
روبهرواست.درحالیکهبیشازدوسالازکناره
گیری «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهوری
پیشین الجزایر از حکومت و به دســت گرفتن
قدرت توسط «عبدالمجید تبون» در این کشور
میگذاردامانارضایتیهاازعملکردتبونودولت
الجزایرادامهدارد.بسیاریازمعترضانالجزایری
معتقدند که انتخابات ریاست جمهوری 12
دسامبر 2019که به روی کارآمدن عبدالمجید
تبون منجر شد ،صرفا به احیای دولت سابق این
کشور انجامیده و عناصر دوران بوتفلیقه بار دیگر
عهده دار مناصب در ساختار جدید دولتی شده
اندوهمانسیاستهایسابقراادامهمیدهند.
اگرچه تبون در پاسخ به شدت گرفتن اعتراضات
در ماه های اخیر ،تغییراتی را در دولت لحاظ
کرد اما عمال اصالحات در دو وزارتخانه مهم و
کلیدیکهبسیاریمنتقدعملکردآنهاهستند،

گفتوگوهایمسقط و تغییر پارادایم مذاکرات صلح یمن
▪شکست عربستان در روند جنگ یمن

یکی از تغییرات مهم در پــارادایــم مذاکرات
صلح یمن به موضوع طرف خواهان آتش بس
باز میگردد .استراتژی عربستان سعودی
در جنگ یمن مد تهاست که از پیروزی در
نبرد نظامی به فرسایشی کردن روند جنگ و
اضمحالل تدریجی یمن از طریق تحریم همه
جانبه و نــابــودی زیرساختهای اقتصادی
این کشور تبدیل شده اســت .در نتیجه این
استراتژی سعودیها همواره از تمایل به آمدن
بر پای میز مذاکرات تنها به عنوان پوششی
بــرای فــرار از انتقادات بینالمللی و گرفتن
ژســت خــواهــان صلح استفاده میکرد و در
عرصه میدانی راهبرد تداوم تجاوز را در پیش
میگرفت و همین امــر بن بست مذاکرات
را رقم م ـیزد.در شرایط کنونی اما وضعیت
تغییری بنیادین یافته و این ریاض است که به
شدت برای متوقف کردن پیشروی یمنیها
به طرف استان استراتژیک مأرب و همچنین
حمالت پردامنه به عمق خاک عربستان که

به امری عادی و غیرقابل کنترل تبدیل شده،
تالش میکند.
▪تغییر بازیگر تعیین کننده مذاکرات

مذاکرات مسقط ،با توجه به آن چه گفته شد،
از حیث دیگری نیز تغییر پارادایمی مهمی
را به اثبات رسانید و آن تغییر جایگاه بازیگر
تعیین کننده مذاکرات بود .رد پیشنهادهای
طرف آمریکایی و سعودی موضوعی است که
به راحتی نباید از کنار آن گذشت .بازگشایی
هرچند محدود فــرودگــاه صنعا و همچنین
محاصره بندر الحدیده امتیازاتی است که
در گذشته مـیتــوانــســت دســتــاورد مهمی
بــرای صنعا در پای میز مذاکره به شمار آید
اما اکنون رد چنین پیشنهادهایی و شروط
انصارا ...دربــاره بازگشایی کامل فرودگاه
صنعا بدون محدودیت سفر به هر نقطه جهان،
رفع محاصره از بندر الحدیده و توقف کامل
حمالت هوایی و زمینی ،نشان میدهد که
یمن اکنون بازیگری است که ابتکار عمل را

صــورت نگرفت .چنان که «بلقاسم زغماتی»
وزیر دادگستری که به نماد دستگیری و پیگرد
مخالفان و فعاالن جنبش اعتراضی الجزایر
تبدیل شده است و «عمار بلهمیر» وزیر ارتباطات
و سخنگوی رسمی دولت که رسانه ها را کنترل
می کند ،همچنان در سمت هــای خــود باقی
ماندند .با ادامه اعتراضات الجزایری ها حتی به
رغم شرایط همه گیری کرونا ،تبون در 18فوریه
 2021پارلمان ایــن کشور را منحل کــرد و از
برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام خبر داد.
قرار است این انتخابات در  12ژوئن برگزار شود
اما بسیاری از معترضان این اقدامات را ظاهری
می دانند که در نهایت مشکالت کنونی را تغییر
نخواهدداد«.مبروکیزینالدین»جامعهشناس
در ایــن زمینه گفت« :اقداماتی چــون انحالل
پارلمانوسازماندهیانتخاباتزودهنگامکهاز
اقداماتاخیرتبوناعالمشدهبرایالجزایریها
چیزی غیر از تغییرات سطحی نیست ».بسیاری
ازالجزایریهاهمچنینمعترضمحدودیتهای
سیاسی ،برخورد با نویسندگان و روشنفکران و
وجود یک حکومت نظامی هستند از این رو در
تجمعاتاعتراضیشعارهاییچون«الجزایرآزاد
و دموکراتیک» و «یک کشور مدنی و نه نظامی»
به گوش می رسد .معترضان الجزایری خواستار
کنارهگیریتبونازقدرت،مبارزهجدیبافساد،
برقراری آزادی های سیاسی و مدنی و بهبود
شرایط اقتصادی هستند .آن ها همچنین گذر
از ایــن شرایط را به شیوه دموکراتیک و بدون
خشونت خواستارند .از این رو اعتراضات مدنی
دراینکشورادامهدارد.بانزدیکترشدنبهزمان
انتخابات زودهنگام پارلمانی باید منتظر موضع
گیریدیگراحزابالجزایرواقداماتدولتبود.
در مذاکرات به دست گرفته و عنصر تعیین
کننده خط مشی مذاکرات از طرف سعودی-
آمریکایی به ســوی صنعا تغییر جهت داده
است.گفتنی است تیم لیندرکینگ و گریفیث
در بیانیهای پس از دیدار در اردن در اسفند
 99متعهد شدند که در کنار همدیگر تالش
کنند تا براساس برنامه پیشنهادی سازمان
ملل متحد که شامل گشایش بندر حدیده و
آتش بس اســت ،مذاکرات را سامان دهند.
انصارا ...با آگاه شدن از جزئیات این طرح
طی مذاکرات صنعا آن را امتیازاتی ناچیز
در برابر قدرت عمل خود در عرصه میدانی
معادالت جنگ در فشار بر سعود یها نامید
و محمد عبدالسالم ،سخنگوی انــصــارا...
توئیت کرد :در حد یک لقمه برای زندگی و
یک ورق قرص و آزادی تردد با ما معامله می
کنند.بی شک یکی دیگر از مولفههای مهم
تغییر پارادایم مذاکرات به سود انصارا ...و
صنعا کاهش یا حتی میتوان گفت حذف وزن
و جایگاه منصور هادی و دولت مستعفی یمن
در مذاکرات است .این مولفه از اهمیت بسیار
مهمی برخوردار است.

پلیس شهر بارسلونای اسپانیا در راستای اعمال
محدودیت های کرونایی به گروهی از جوانان
که برای تفریح به ساحل آمده اند تذکر می دهد
تا محل را ترک کنندEPA/.

چهره روز
ایلهان عمر ،عضو دموکرات
مجلسنمایندگانآمریکا:من
 20سال پیش شاهد آن بودم
کهافسرانپلیسدههاخشاب
فشنگ را به طــرف یک مرد
سومالیایی مبتال به بیماری
روانیدر یکخیابانشلیککردند.اینموضوعرابه
خوبیبهیادمیآورم.شاهدآن هستیمکهدرجامعه
ما برای سال ها عدالت اجرا نشده است .این که
می بینیم وکالی مدافع جرج فلوید را به جای افسر
پلیسیکهمتهمبهاینقتلاستدرجایگاهمتهمقرار
میدهند،واقعاوحشتناکاست.

اندیشکده روز

ارزیابیانتخاباتپارلمانیآلمان
اندیشکده «شورای روابط خارجی اروپایی» در
یادداشتی به ارزیابی انتخابات پارلمانی آلمان
که مهرماه برگزار خواهد شد ،پرداخته است.
طبق این یادداشت حزب دموکرات مسیحی
که از  1998توانست دیگر رقبای محافظهکار را
کناربزند،اکنونوضعیتخوبیدرنظرسنجیها
نـــدارد .طبق یــادداشــت مــذکــور ،ایــن حــزب با
نخستوزیری مرکل توانست بیکاری را کاهش
دهد ،قوانین اجتماعی لیبرالتری تصویب کند
و سیاست خارجی متوازنی میان روسیه و آمریکا
برقرار سازد ولی اکنون روند ُکند واکسیناسیون،
باجگیری قدرتهای بزرگ از اقتصاد صادرات
محور آلمان و نیاز به سرمایهگذاری بیشتر در
حــوز ههــای فــنــاوری و زیرساختها بــه پاشنه
آشیل آن بدل شده است .با این حال فرهنگ
سیاسی آلمان تحت سلطه گرایش به میانهروی
و مرکزگرایی است .این ثبات سیاسی چشمگیر،
سطح کشمکش سیاسی پایینتری از هرجای
دیگر در اروپا را فراهم کرده است .جوانان آلمانی
که در دوران مرکل بزرگ شدهاند ،واقع ًا آرزوی
قطع رابطه با میراث او را ندارند .اکنون سبزها به
مثابه مؤتلف دموکرات مسیحی از یک سیاست
جا هطلبانهتر آ بوهوایی پشتیبانی میکنند،
ایدههای نوآورانهای در خصوص سیاست مالی
دارند و می خواهند از رویکرد اقتصادی چین و
روسیه دورتر شوند .گرچه این شعارها میتواند
ـان خواستار تغییر
نظر برخی از رأ یدهــنــدگـ ِ
وضع موجود را به نفع حزب دموکرات مسیحی
جلب کند ولی پس از پیروزی در زمان تشکیل
دولت و سیاستگذاریهای تابع آن ،مشکالتی
میان منتقدان و حامیان وضع موجود رخنمایی
خواهد کرد.

