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کشورهایخلیجفارسو
پیشنهادهایایران
مدتی اســت که وزیــر امــور خارجه کشورمان
بارها دو پیشنهاد تاسیس مجمع گفت وگوی
منطقهای و انعقاد پیمان عدم تجاوز را به طرق
رسانهای و دیپلماتیک خطاب به کشورهای
عربی حــوزه خلیج فــارس بــرای پایان دادن به
تنشها و بحرانهای فیمابین مطرح میکند که
ظاهرا یک پیشنهاد دیگر به آن اضافه شده؛ هر
چند هنوز از زبان مقامات کشور به آن اشارهای
نشده است .شبکه الجزیره به نقل از مدیر دفتر
خود در کویت اعالم کرد که ظریف در دیدار خود
با مقامات کویتی پیشنهاد تشکیل نیروی دریایی
مشترک برای تامین امنیت آ بهای منطقه را
مطرح کرده است .حدود چهار سالی از پیشنهاد
تاسیس مجمع گفت وگــوی منطقهای و چند
ماهی هم از پیشنهاد انعقاد پیمان عدم تجاوز
میگذرد اما تا به حال کشورهای عربی حوزه
خلیج فارس واکنش خاصی به این پیشنهادها
نشان نــدادهانــد .در واقــع بــرخــورد ســرد این
کشورها با چنین پیشنهادهایی پرسشی مهم
را دربــاره دالیل این برخورد بر میانگیزد .هر
چند این کشورها دالیل خاص خود را در این
خصوص مطرح میکنند که میتوان از البه الی
تحلیلها و نوشتههای مقامات و کارشناسان
سیاسی نزدیک به مراکز قدرت به آنها پیبرد؛
از جمله ایــن کــه آن را در تــعــارض بــا سیاست
اعمالی جمهوری اسالمی میدانند اما نگاهی
واقعبینانه به اوضاع دالیلی عمده را به شرح زیر
مطرح میکند1:ـ یک نوع بیاعتمادی صرف
در منطقه در دو سوی کرانه خلیج فارس ریشه
دوانده است که به این سادگی مرتفع نمیشود.
همین بیاعتمادی به نوعی اساس بحرانهای
این منطقه است و به مرور زمان دیوار آن قطورتر
شــده و بــازیــگــران خــارجــی بــا سرمایهگذاری
روی آن هم جای پای خود به خلیج فــارس را
بــازتــر کــرده و هــم بــر شــدت و حــدت بحرانها
افزودهاند و به مــوازات آن نیز روابــط اسرائیل
با جنوب خلیج فــارس گسترش یافته است.
2ـ ب ـیاعــتــمــادی پیش گفته تــا جــایــی پیش
رفته است که در واقــع روابــط میان کشورها و
قدر تهای منطقهای به تابعی از روابــط آ نها
با قدر تهای بینالمللی تبدیل شده است.
از این رو ،کشورهای عربی حوزه خلیج فارس
که همگی روابــط ائتالفی نزدیکی با آمریکا
دارند و به نوعی این روابط را برای ایجاد نوعی
موازنه قــدرت با ایــران در منطقه ضــروری هم
مـیدانــنــد ،روی خوشی بــه ایــن پیشنهادها
نشان نمیدهند3 .ـ هر چند ایران رسما همه
کشورهای جنوبی خلیج فــارس را مخاطب
پیشنهادهای خود قرار میدهد اما در حقیقت تا
زمانی که عربستان آمادگی خود را برای بررسی
این طرحها اعالم نکند ،هیچ کدام از کشورهای
دیگر پیشقدم نمیشوند و خود را در مظان اتهام
تبانی قرار نمیدهند؛ حتی کشوری مثل قطر
که خود با عربستان مشکل دارد و روابط آنها
قطع است .اما همچنان که پیشتر هم گفته شد،
تنش میان تهران و ریاض با تنشی بزرگتر میان
ایران و آمریکا گره خورده و در واقع فرع بر آن
تنش اصلی شده است؛ به همین دلیل حل تنش
فرعی در گرو حل تنش اصلی با آمریکاست .در
این میان هم معادالت قدرت در درون عربستان
در دوره ملک سلمان و والیــت عهدی پسرش
محمد بن سلمان بیشتر از گذشته با دولت
آمریکا گره خورده است؛ تا جایی که مقتضیات
پادشاهی بن سلمان در آینده اجازه نمیدهد
ریاض به تنهایی و به دور از روابط همپیمانی با
واشنگتن اختالفات خود را با تهران حل و فصل
کند4 .ـ دلیل دیگر به زمان ارائه این پیشنهادها
بر میگردد که در واقع در زمانی سوخته یا نیمه
سوخته است و همین آنها را به رغم اهمیتشان
از حیز انتفاع میاندازد .در واقع زمان ارائه این
طر حها که البته باید اساسا خروجی ماراتون
گفت وگوهای مشترک باشد نه این که قبل از
ن در قالب یک سری عناوین طرح شود ،سالها
آ 
پیش بود؛ زمانی که روابط منطقهای این اندازه
به روابــط با قــدر تهــای فرامنطقهای وابسته
نشده بود و ساختار قدرت در عربستان هم به
شکل امروزی درنیامده بود5 .ـ در سایه نکات
باال ،امروزه مخاطب اصلی پیشنهادهای ایران
یعنی عربستان و در کنار آن امــارات و حتی به
نوعی دیگر کشورها ،منتظر نتایج فشارهای
آمریکا برایران هستند به این امید که به تضعیف
موقعیت منطقهای تهران منجر شود و در سایه
شرایط جدیدی بتوانند با ایران وارد مذاکره و
گفت وگو شوند .البته در این میان ،شاید برخی
از این کشورها بخواهند به طرق مختلف و با
ارسال سیگنالهایی ،خود را از تبعات باالگرفتن
تنش میان ایران و آمریکا دور نگه دارند که باید
این فرصت را مغتنم شمرد ولی تا زمانی که این
تنش ادامه دارد ،تنش منطقهای در خلیج فارس
هم پایدار خواهد ماند.

الحشدالشعبی:آمریکاپهپادهایاسرائیلیواردحریمهواییعراقمیکند

پیامهایاسرائیلبا انفجارهایسریالی
سکوت الحشد الشعبی سرانجام شکست« .ابو
مهدی المهندس» ،جانشین رئیس سازمان
الحشدالشعبیعراقدربیانیهایدولتآمریکارا
مسئولحوادثاخیردرپایگاههاینظامیعراق
دانست.مهندساعالمکردکه«آمریکاییهابرای
هدف قرار دادن پایگاهها و مقرهای عراق ،چهار
پهپاد اسرائیلی را به این کشور وارد کردهاند».
وقوع انفجار در انبار و زاغه های مهمات الحشد
الشعبیعراقبهتازگیبهطرزمشکوکیافزایش
یافته و سبب شده است که عادل عبدالمهدی
نخستوزیرعراقدستورویژهایبرایتحقیقات
در ایــن زمینه صــادر کند .آخــریــن مــورد این
انفجارهای سریالی نیز در انبار مهمات الحشد
درنزدیکیپایگاههوایی«بلد»درصالحالدینرخ
داد .سازمان الحشد الشعبی عراق در بیانیهای
اعالمکردکهازاینبهبعدبههرپرندهایکهفاقد

پرچمعراقباشدوبرفرازپایگاههایاینسازمان
پروازکند،شلیکخواهدکرد.همزمان بنیامین
نتانیاهو اعتراف کرد که رژیم صهیونیستی با
حمالتهوایی،چندینپایگاهوابستهبهنیروهای
الحشدالشعبی را در خاک عــراق هدف قرار
داده است.وی همچنین تأکید کرد که اگر الزم
باشد،اینحمالتراادامهمیدهند.نخست
وزیر رژیم صهیونیستی معروف به بی بی که
در اوکراین حضور دارد ،در پاسخ به سؤالی
دربارهحمالتاخیربهزیرساختهای
نظامیعراقگفتکهایراننباید
در هــر مکانی از مصونیت
برخوردار باشد.نتانیاهو
ای ــران را تهدیدی بــرای
امنیترژیمصهیونیستی
خواندوگفت«:ایرانیها

انتخابات کنست را م ـیتــوان در راســتــای
بهرهبرداری انتخاباتی نتانیاهو نیز تحلیل و
ارزیابی کــرد .نتایج آخرین نظرسنجیهای
انتخابات کنست حاکی از آن است که حزب
لیکود به رهبری نتانیاهو ،در حــال واگــذار
کردن اوضاع به ائتالف آبی و سفید به رهبری
بــنـیگــانــتــس اســــت .ایـــن مــوضــوع موجب
شده است که نتانیاهو با اتخاذ تاکتیکها و
شگردهای متعدد از احــزاب رقیب خود
عقب نماند.افزون بر این ،با توجه
به نظارت آمریکا بر حریم هوایی
عراق و رصد فضای امنیتی این
کشور ،بعید به نظر میرسد که
واشنگتن از اجرای چنین
سناریویی بـیاطــاع
ب ــاش ــد .جــریــانهــای
مـــدعـــی مــخــالــف با
آمــریــکــا در عــــراق،
اکنون میتوانند کاخ
سفیدرابهپاسخگویی
وادارند.

برای اهداف مدنظر خود در سراسر خاورمیانه
پایگاه نظامی ساخته انــد».ایــن نکته نباید
فراموششودکهمقامهایایاالتمتحدهآمریکا
و رژیم صهیونیستی به شدت از رشد و تقویت
گروههای مقاومت در عراق از یک سو و افزایش
نفوذ ایران در این کشور از سوی دیگر احساس
نگرانی میکنند .درست به همین دلیل است
که با طراحی سناریوهای جدید ،به زعم خود در
مسیر کاهش نفوذ جمهوری اسالمی ایران در
عراق گام برمی دارند؛ رؤیایی که
تاکنون محقق نشده
اســــــت .حــمــات
رژیم صهونیستی
ب ــه عــــراق آن هم
در آســتــانــه
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معاملهقرندرگرینلند؟!
«بهزاد صابری» مشاور وزیر امور خارجه کشورمان
در صفحه توئیتر خــود با لحنی کنایه آمیز در
خصوص هیاهوی رسانه ای که پس از ابراز عالقه
دونالد ترامپ به خرید گرینلند از دانمارک و
سپس لغو دیــدارش با نخست وزیر دانمارک به
وجــود آمــد ،نوشت« :جــل الخالق! ترامپ می
خواست گرینلند را بخرد .به ذهن خطور می
کند که آیا ممکن است این بخشی از معامله قرن
او بوده؟ آیا در این فکر بوده که اسرائیلی ها را به
گرینلند منتقل کند؟ آیا سعودی ها پولش را می
پرداختند؟ سؤاالت زیادی به ذهن می رسد!»

چهره روز

ترامپسفربهکپنهاگرابهدلیلخودداریازفروشگرینلندلغوکرد

یمنیهاهمپهپادآمریکاییازنوع«امکیو»۹راسرنگونکردند

قدرتنماییپدافندانصارا...

پدافند هوایی انصارا ،...یک فروند پهپاد
ائتالفمتجاوزسعودیازنوع«امکیو،»۹
ساخت آمریکا را در استان ذمار سرنگون
کردند.امکیو۹نوعیپهپادباقابلیتحمل
موشک است که در نیروی هوایی آمریکا
فعالیت می کند .ایــن پهپاد آمریکایی
توسطسیستمکنترلماهوارهایهدایت
می شود.به گفته سرتیپ «یحیی سریع»
سخنگوینیروهایمسلحیمن،موشکی
کهاینپهپادساختآمریکاراساقطکرد،
درداخلیمنتولیدشدهوبهزودیدریک
کنفرانس خبری از آن رونمایی خواهد
شد .او همچنین تأکید کــرد ،نیروهای
متجاوز به یمن باید در محاسبات خود
براینقضحریمهواییاینکشورتجدید
نظر کنند.با این حال،مقامات نظامی
آمریکاییمیگویندموشکزمینبههوای
ایرانی عامل ساقط شدن پهپاد ام کیو 9
آمریکا در یمن بوده است .این واقعه یک
باردیگرهمدرتاریخهفدهمخردادتکرار
شده بود ،زمانی که پدافند هوایی ارتش
یمن هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی
با مدل مشابه ام کیو متعلق به ائتالف
سعودی را که در حال پرواز بر فراز منطقه

شهرستان «الدریهمی» واقع در استان
الحدیده بــود ،منهدم کرد.جبهههای
جنگ یمن که مدتها در حالت رکود
یا ثبات مواضع قــرار داشــت ،با رویکرد
جدید و تهاجمی انصارا ...رونقی دوباره
یافتهوغالباباابتکارعملانصارا...همراه
است.جنگ یمن نیز به پایان نمیرسد
مگر اینکه موازنه قدرت به سود یکی از
بازیگران تغییر کند .اکنون نشانههایی
در سطح منطقهای و سطح داخلی یمن
وجود دارد که از تغییر موازنه قدرت به
ســود انــصــارا ...خبر میدهد.اگر این
گزارهها درست باشد که موازنه قدرت به
سودانصارا...تغییرپیداکردهوعربستان،
یمن را باتالقی بــرای خود میپندارد،
به نظر میرسد با تثبیت موازنه قدرت
به سود انــصــارا ...و البته آشکار شدن
نشانههای تغییر رفتار ریاض ،باید دولت
یانهادیبرایپایانجنگ،تالشیجدی
و هوشمندانه را آغاز کند .طبیعی است
که دو طرف جنگ ،بسته به اینکه چه
نسبتیباموازنهقدرتجدیددارند،باید
به اهــداف و منافعشان از پایان جنگ
دستیابند.

نخستوزیرایتالیاسرانجاماستعفاکرد

آشوب سیاسی در راه رم
دو هفته پس از آن که اختالف میان دو
حــزب اصلی حاضر در ائتالف حاکم
ایتالیا از جناح راســت افراطی به اوج
خودرسید،جوزپهکونتهنخستوزیراین
کشوراستعفاکرد.استعفاییکهبهمعنی
اعالم رسمی جدایی دو حزب حاضر در
ائتالفحاکمیعنیلیگابهرهبریماتئو
سالوینیو«جنبشپنجستاره»بهرهبری
لوئیجی دیمایو است .جدایی این دو
حزبپساز ۱۴ماهزمامداریمشترک

قهرترامپ،اینبار با نخست وزیر دانمارک!

کشوربهمعنیشکستمهمترینائتالف
سیاسیکشوروسقوطدولتبود.ماتئو
سالوینی عالوه بر رهبری حزب متبوع
خود ،وزیر کشور و معاون نخستوزیر
ایتالیا بود.کونته در سخنرانی خود با
انتقاد شدید از «بیمسئولیتی» معاون
خودماتئوسالوینی،اورا«آغازگربحران»
در دولت و «عامل سقوط» آن خواند و
گفت« :سالوینی نشان داده است که
تنها به فکر منافع شخصی خود و حزب

گرینلند از آن جاهایی نیست که در یک روز معمولی
اسمش در رسانهها تکرار شود اما پیشنهاد خریدش
توسط تــرامــپ موجب شــد تــا همه نگاه هــا متوجه
ایــن جزیره ی ـخزده شمالگان شــود .اظــهــارات قاطع
مقامهای دانمارک و گرینلند علیه ایــده فــروش این
منطقه خودگردان تحت قیمومیت کشور دانمارک
به واشنگتن ،عصبانیت رئیسجمهور آمریکا را در پی
داشتواوسفرازقبلبرنامهریزیشدهاشبهدانمارک
را لغو کرد.ماجرا از آن جا شروع شد که ابتدا روزنامه
جمهوریخواه «وال استریت ژورنــال» و سپس شبکه
دموکرات«سیانان»ازعالقهدونالدترامپبرایخرید
جزیره گرینلند از دانمارک خبر دادند ،جزیرهای که
میزبانیکپایگاهراداریآمریکابرایرصدموشکهای
بالستیکقارهپیماست.طبقگزارششبکهسیانان،
«ترامپ چندین دفعه موضوع خریدن گرینلند از دولت
دانمارک را مطرح کرده و دفتر مشاور حقوقی کاخ
سفید نیز در حال بررسی این موضوع است .گرینلند
بزرگترینجزیرهکرهزمیندرآبهایاقیانوسمنجمد
شمالی و منطقهای خودگردان تحت قیمومیت کشور
دانمارک است و  21هزار و  666کیلومتر مساحت و
 ۵۵هزار و ۸۷۷نفر جمعیت دارد.به دنبال جنجالها
دربــاره این موضوع ،مقامهای گرینلند و دانمارک
قاطعانه فروش گرینلند به آمریکا را رد کردند و آن را
موضوعی «مضحک» خواندند اما ترامپ در تازهترین

متبوعشاست.تصمیمهایاوخطرات
زیــادی برای کشور به همراه دارد» .او
در بخش دیگری از سخنرانی خود با
یــادآوری پرونده کمک مالی روسیه به
سالوینی ،از وی به دلیل انجام ندادن یا
تأخیردرانجاممأموریتهایمهمدولتی
به شــدت انتقاد کــرد .مخالفان ماتئو
سالوینی او را به پول گرفتن از دولت
روسیه برای فعالیت کــارزار تبلیغاتی
حزبی خود در زمان انتخابات گذشته
متهم میکنند .کونته همچنین گفت
که ماتئو سالوینی بارها در نشستهای
مهمسیاسیبانشانههایمذهبیحاضر
شدهتاازاینطریقمخاطبانمذهبیرا
نیزبهخودجلبکنددرحالیکهبهگفته
وی« ،الئیسیته» جزئی از ارزشهــای
دموکراتیک جمهوری ایتالیا محسوب
م ـیشــود .در ایــن هنگام چند تــن از
سناتورهایمدافعسالوینیازجایخود
برخاستندوبهنشانهاعتراضبهسخنان
کونته ،عالمت صلیبی را که به گردن
داشتند ،نشان دادند .ماتئو سالوینی
لحظاتی پس از اعالم استعفای نخست

مشاورسابقولیعهدابوظبی:دولتمنصورهادیارزشیکدالرراهمندارد!

عاقبتخیانت بهوطن

پس از عبور امارات از دولت مستعفی وفراری
یمن ،حاال مشاور سابق ولیعهد ابوظبی خطاب
بــه دولــت مستعفی و فـــراری منصور هــادی
می گوید ،شما ارزش یک دالر را هم ندارید!
عبدالخالقعبدا،...ازمشاورانسابقمحمدبن
زائــد ولیعهد امــارات در واکنش به اتهامات
نمایندهدولتمستعفیوفرارییمندرسازمان
ملل ،از کشورش خواست نیروهایش را از یمن

خــارج کند .او افــزود ،هزینه کــردن حتی یک
دالر در یمن ضرر است .عبدا ...این اظهارات را
پس از آن ایراد کرد که نماینده دولت مستعفی
یمن در شــورای امنیت سازمان ملل ،امارات
را به حمایت مالی ،لجستیکی و رسانهای
از شــورای انتقالی جنوبی یمن متهم کرد.
نیروهای شورای انتقالی در جنوب یمن که از
حمایت امارات برخوردارند در روزهای اخیر

اظهارنظر توئیتری خود درباره گرینلند ،با لحنی که
نشان میدهد از رد درخواست اش برای خرید این
منطقه عصبانی است ،نوشته است« :دانمارک یک
کشور خیلی خــاص با مردمانی خــارق العاده است
اما با توجه به اظهارات مت فردریکسن ،نخستوزیر
(دانمارک)واینکهاوعالقهایبهصحبتدربارهخرید
گرینلند ندارد ،من دیدار از قبل برنامهریزی شده دو
هفته آیندهمان را به زمان دیگری موکول میکنم».
پیشازاین،نخستوزیردانمارکدرجمعخبرنگاران
و در پاسخ به سوالی درباره فروش گرینلند به آمریکا،
این موضوع را «مضحک» خوانده و گفته بود« :گرینلند
فروشی نیست .گرینلند مال دانمارک نیست بلکه
به خود گرینلندیها تعلق دارد .من امیدوارم که این
پیشنهاد جدی نبوده باشد».طبق برنامه قبلی اعالم
شده توسط کاخ سفید ،قرار بود ترامپ دوم سپتامبر
( ۱۱شهریور) بعد از اتمام سفرش به لهستان ،به
دانمارکسفرکندودراینسفرباملکهودیگرمقامهای
دانمارکی دیدار داشته باشد.دیدار با «کیم کیلسن»
صدراعظم منطقه خودمختار گرینلند یکی دیگر از
برنامههایقبلیرئیسجمهورآمریکابوداماجنجالها
دربارهخریداینمنطقهسبباظهارنظرهایمقامهای
دانمارکوگرینلندشدهبود.صدراعظمگرینلنددررد
موضوع فروش این منطقه به آمریکا گفته بود که «این
مسئلهچیزینیستکهدربارهآنجوکساختهشود».

وزیر ،از مجلس ایتالیا خواست به دولت
رأی اعتماد بدهد.معاون نخست وزیر
ایتالیا همچنین اعالم کرد که تا زمان
تصویب الیحه بودجه سال  ۲۰۲۰در
مجلس و نیز الیحه ترمیم پارلمان پیش
ازبرگزاریانتخاباتزودهنگام،ترکیب
ائتالفیدولتراحفظخواهدکرد.
▪اختالفازکجاآغازشد؟

ماتئوسالوینی،وزیرکشورورهبرحزب
لیگا بــه واقــع آغــازگــر اخــتــاف درون
گروهی راستگرایان حاکم در ایتالیا
بود .او در تاریخ  ۱۷مرداد شرکای خود
درحزبضدساختارجنبشپنجستاره
را متهم کرد که روز به روز بیشتر با لوایح
کاهش مالیات و کاهش پــروژههــای
عمرانی عظیم مخالفت میکنند.
سالوینی که خاستگاه حزبش استان
لمباردی در شمال ایتالیاست ،از زمان
آغــاز اختالفش با جنبش پنج ستاره
تــاش کــرد تا با انجام مصاحبههای
مختلف ،در جنوب ایتالیا نیز برای خود
هوادارجمعکند.نتایجنظرسنجیهای

با به تصرف درآوردن کاخ ریاست جمهوری در
عدن نیروهای وابسته به هادی را از این شهر
بیرون راندند .البته این پایان ماجرا نیست بر
اساس گزارش ها ،عیدروس الزبیدی ،رئیس
شورای انتقالی جنوب یمن که مورد حمایت
امــارات است ،در رأس هیئتی به درخواست
عربستان به جده رفته تا با پا درمیانی سعودی
ها به درگیری با نیروهای هادی پایان دهد اما
بعید است این نشست به نتیجه ای برسد چرا
که هنگام تسلط نیروهای وابسته به امارات بر
عدن،عربستانهیچحمایتیازنیروهایهادی

اخیر نیز حزب لیگ را اندکی باالتر از
جنبش پنج ستاره نشانده است .او بر
اساس همین نظرسنجیها امید دارد
که بتواند در انتخابات زودهنگام بعدی
که در پاییز امسال برگزار میشود ،به
پیروزیدستیابد.بهرغمایدههاییکه
سالوینی برای خودش ایجاد کرده بود،
به نظر میرسد که احزاب دیگر زودتر
از این ها برای مقابله با او آماده شدهاند.
جنبش پنج ستاره ایتالیا روز یک شنبه
 ۲۷مــرداد با انتشار بیانیهای اعالم
کرد که ماتئو سالوینی دیگر «شریک
خوبی»برایشرکتدرائتالفسیاسی
حاکمیتی نخواهد بود.اختالف میان
دو حزب حاضر در ائتالف حاکم ایتالیا
برسرلوایحگوناگونکهبهبیاعتمادی
و ناامنی بــرای سرمایهگذاری در این
کشور انجامیده ،تاکنون پنج میلیارد
یورو خسارت برای دولت به بار آورده
است.ایتالیا که سومین اقتصاد بزرگ
اتحادیه اروپاست ،هم اکنون با مشکل
بــده ـیهــای سنگین خــارجــی روبــه
روست.

نکرد.شایدعربستانسعیداشتهاستبانشان
دادن نرمش ،رشته های ائتالف با امارات از هم
گسسته نشود اما با توجه به ضعف عربستان در
جبهه های شمالی بعید است که این کشور در
عمل بتواند در مقابل نیروهای تحت حمایت
امارات در جنوب کاری از پیش ببرد .نگرانی
از آشکار شدن فروپاشی ائتالف و در انزوا قرار
گرفتن عربستان نیز می تواند مزید بر علت
باشد که او همچنان سعی دارد در رویکردی
دوگانه با نیروهای وابسته به هادی در جنوب
مماشات کند.

«برنی سندرز» کاندیدای دموکرات انتخابات
ریاست جمهوری  2020در حال بازی بیسبال
با کارمندان خود /رویترز

نمای روز

استفاده پلیس شهر «دیاربکر» ترکیه از ماشین
آبپاش برای متفرق کردن معترضان به برکناری
شهردارانشهرهایکردنشینترکیهازسویدولت

قاب بین الملل

مغزمتفکرجانسونکیست؟
وقتی بوریس جانسون بــرای اولین بــار به عنوان
گاستریت پا
نخستوزیر به خانه شماره  ۱۰داونین 
گذاشت ،همه اعضای تیمش با لباسهای رسمی
منتظربودندکهبرایشدستبزنند؛همهبهاستثنای
مــردی میان سال با تیشرت خاکستری که همه
حواسش به گوشیاش بود .نام آن مرد دومینیک
کامینگز است؛ مشاور ارشد نخستوزیر که گمان
مـیرود مغز متفکر دولت جدید باشد .او چهرهای
جنجالی است که دربــارهاش فیلم هم ساختهاند،
نامش  -دست کم به انــدازه بوریس جانسون  -به
برگزیت گره خورد و مهمترین مأموریت اش اجرای
برنامه دولت برای خروج از اتحادیه اروپا در پایان ماه
اکتبر«تحتهرشرایطی»است.
▪برگزیتمحورهمهچیز

دوروزپسازآغازکاردولتجدید،کامینگزمشاوران
ویــژه اعضای کابینه را جمع کرد تا به آنهــا بگوید
که کشتیبان را سیاستی دگر آمده است.او به این
مشاوران ویژه  -که نزدیکترین دستیاران وزیران
و معاونانشان هستند و نقشی کلیدی در تدوین
برنامههایوزارتخانههاونیزارتباطبارسانههادارند،
گفت که از این به بعد ،آنها مستقیم ًا زیر نظر او کار
میکنند و اگر چیزی را خالف نظر دولت به رسانهها
درز دهند ،بالفاصله اخراج میشوند.این در حالی
استکهبهخصوصدرماههایپایانیزمامداریترزا
می ،مشاوران ویژه به جای تبعیت از سیاست دولت،
با درز مذاکرات محرمانه کابینه ،تالش میکردند
منافعوزیرمتبوعشانراتأمینکنند.هدفمشاورویژه
نخستوزیراینبودکهجلویدرزاطالعاتیرابگیرد
کهمیتوانددربرنامهدولتبرایخروجازاتحادیهاروپا
اخاللایجادکند؛هرچندکهدراینزمینهکام ً
الموفق
نبودودستآخرگزارشداخلیدولتدربارهعواقب
منفیبرگزیتبیتوافقازروزنامههاسردرآورد.

