
 بین الملل   11سه شنبه 6 مهر 1400- 21 صفر 1443 - 28 سپتامبر 2021 - سال بیستم - شماره  5541

»آنگال  ودایع:  الملل-علــی  بین  گروه 
مــرکل« پس از 16 ســال از مقام صدراعظمی 
آلمــان کنارخواهد رفت. مرکل برای ســالیانی 
، مقتدرتریــن زن جهان بود. نتایــج انتخابات 
روز یکشــنبه آلمان ، دیشــب )دوشنبه( اعالم 
شد و حزب رقیب توانســت نتایج را با اختالف 
میلی متری بــه نفع خود تمام کند. بر اســاس 
آمارهــا، سوســیال دموکرات های آلمــان با در 
انتخابات پارلمانی این کشــور به پیروزی دست 

یافتند.
مرکل تا زمانی که جانشــین او رسما اعالم 
نشــود، در مقام خود باقی می مانــد. انتخابات 
پارلمانی روز یکشنبه، نقطه تحولی برای آلمان 
بود، به ویژه اینکه بلــوک محافظه کاران مرکل 
بدترین نتایج را از زمان انتخابات 1۹۴۹ به دست 
آورد. می توان گفت که صدراعظم بعدی آلمان 
»اوالف شولتس« نامزد سوســیال دموکرات ها 
خواهد بود اما او راه سختی برای تشکیل دولت 

ائتالفی در پیش رو دارد.
گفته می شود که صدراعظم آلمان با آرامش از 
قدرت کنار خواهد رفت. این مدل سیاست آرام، 
منطقی و در جســتجوی سازش به هر قیمتی، 
موفقیت های بی شماری را برای او و ثبات سیاسی 
در میانه افزایش بی ثباتی بین المللی برای آلمان 
به ارمغان آورده اســت. با این حال دوران پس از 

مرکل، بسیار پر تنش به نظر می رسد.
شکست تیم مرکل

به گزارش بی.بی.ســی و بر اســاس آخرین 
شمارش رســمی آرا، حزب سوسیال دموکرات 
آلمان با ۲۵.۸ درصد بیشــترین رای را کســب 
کرده و حزب اتحادیه آلمان )اتحادیه دموکرات 
مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی( با ۲۴.1 در 

جایگاه دوم قرار دارد.
حزب سوســیال دموکرات با نامزدی »اوالف 
شولتس« موفق شده است ۲۵.۸ درصد آرا را از 
آن خــود کند. به این ترتیب، این حزب بیش از 
پنج درصد بر آرای خــود در قیاس با انتخابات 

دوره پیشین افزوده است.
حزب دموکرات مســیحی ۲۴.1درصد آرا را 
کسب کرده است. به این حساب این حزب بیش 
از هشــت درصد از آرای خود در انتخابات دوره 

پیشین پارلمان آلمان را از دست داده است.
همچنین حزب ســبز از احزاب چپ آلمان 
با 1۴.6 درصد جایگاه ســوم را از آن خود کرده 
اســت. این گزارش می افزاید : حزب دموکرات 
آزاد و آلترناتیو برای آلمان نیز به ترتیب با 11.۵ 

و 1۰.۵ درصد در رده های بعدی قرار گرفتند.

این در حالی اســت که شمارش آرا به پایان 
نرســیده و نتایج انتخابات به طور رسمی اعالم 
نشده اســت اما به نظر نمی رسد شمارش کامل 
آرا تغییری در این ارزیابی ایجاد کند. یشتر نیز 
نتایج نظرسنجی رسانه های آلمانی نشان داد که 
سوســیال دموکرات ها در آلمان با اختالف کم 
پیروز انتخابات سراسری در این کشور می شوند.

خبرگزاری رویترز در گزارشــی نوشــت که 
سوسیال دموکرات ها مدعی هدایت دولت برای 
اولین بار از سال ۲۰۰۵ و پایان دادن به دوره 16 

ساله حاکمیت محافظه کاران هستند.
با یک حســاب و کتاب می تــوان گفت که 
اتحادیه احزاب مســیحی آلمان، متشکل از دو 
حزب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی، به 
نازل ترین ســطح آرا در طول تاریخ فعالیت خود 

سقوط کرده است.
آلمان در انتظار صدراعظمی شولتس

با توجه به اینکه هیچ یک از بلوک های بزرگ 
اکثریت را در اختیار ندارند و هیچ کدام تمایلی به 
تکرار »ائتالف بزرگ« چهار سال گذشته ندارند، 
محتمل ترین نتیجه یک اتحاد سه جانبه تحت 

رهبری سوســیال دموکرات ها یا محافظه کاران 
است. تشــکیل یک دولت ائتالفی چند هفته تا 
چنــد ماه زمان می برد و انتظار می رود مذاکرات 
دشواری پیش رو باشد. اوالف شولتس ، 6۳ ساله 
اگر بتواند دولتی تشــکیل دهــد ؛ به چهارمین 
صدراعظم پســا جنگ آلمان از حزب سوسیال 
دموکرات ها تبدیل خواهد شد. او به عنوان وزیر 
دارایــی در کابینه مرکل خدمت کرده و ســابقا 

شهردار هامبورگ بود.
شولتس در جمع حامیانش گفته که که دولت 
جدید آلمان باید از سوی سوسیال دموکرات ها و 
همراهی حزب دموکراتیک آزاد و سبزها تشکیل 
شود. او تاکید کرد: با توجه به نتیجه انتخابات این 
سه حزب قدرت دارند. این یک درخواست آشکار 
از سوی شهروندان این کشور است. این سه حزب 

باید دولت بعدی را تشکیل دهند.
کاندیدای حزب سوسیال دموکرات برای مقام 
صدراعظمــی آلمان در عین حال تاکید کرد که 
در ترکیب دولت آینده جایی برای اتحادیه احزاب 
مسیحی )حزب دموکرات مسیحی و شاخه آن در 
بایرن، حزب سوسیال مسیحی( وجود ندارد. این 

سخن اوالف شولتس به معنای اعالم عدم تمایل 
حزب سوســیال دموکرات برای ادامه کار دولت 

ائتالفی کنونی آلمان است.
شولتس در عین حال تاکید کرد که انتخاب 
مردم آلمان به معنای خواست آن ها برای پایان 
دادن به دوره زمامداری حزب دموکرات مسیحی 
است. این سیاستمدار آلمانی همچنین به تجربه 
سیاسی همکاری و ائتالف این حزب با دو حزب 
دموکرات آزاد و سبزها در دوره های پیشین اشاره 
کرد. حزب سوسیال دموکرات در سال های دهه 
هفتــاد در ائتالف با حــزب دموکرات های آزاد، 
آلمــان را اداره کرده بــود و در دو دوره 1۹۹۸ 
تا ۲۰۰۵ در همراهی با حزب ســبزها زمام امور 
را برعهده داشــت. حزب سوسیال دموکرات در 
16 سال گذشته هم سال هایی بخشی از دولت 
آلمان با محوریت حزب دموکرات مســیحی و 

صدراعظمی آنگال مرکل بوده است.
براساس آمار منتشر شــده بر روی خروجی 
ســایت »پارلمان« آلمان، نقش و سهم زنان در 
ترکیب آتی مجلس این کشور بار دیگر افزایش 
یافته است. این آمار حکایت از آن دارد که ۳۴،۷ 

درصد از کرسی های پارلمان جدید آلمان متعلق 
به نمایندگان زن هســتند. براســاس ارزیابی ها 
پارلمان جدیــد آلمان احتمــاال ۷۳۵ نماینده 

خواهد داشت.
همیــن آمــار حکایــت از آن دارد که ۴۸۰ 
نماینــده پارلمــان جدید این کشــور را مردان 
تشــکیل خواهند داد و شــمار زنان در مجلس 
جدید به ۲۵۵ تن خواهد رســید. سهم زنان در 
مجلــس کنونی آلمان و انتخابات ســال ۲۰1۷ 

حدود ۳1 درصد بوده است.
فراز و فرود مرکل

چهــار دوره صدراعظمــی مرکل بــا بحران 
های بزرگی مشخص شده است. یورو، اوکراین، 
پناهندگان و همه گیری. در آلمان، بیش از سه 
دهه دولت مرکل با ثبات سیاسی و رفاه اقتصادی 
همراه بوده است اما اکنون صدراعظم با فهرستی 
طوالنی از وظایف معلق، جایگاه خود را ترک می 
کند. وقتی مرکل در سال ۲۰۰۵ به قدرت رسید، 
آلمان با بیکاری بیش از پنج میلیون نفر مواجه 
بود و بیمارتریِن بیماران اروپا محسوب می شد. 
اما امروز اقتصاد بزرگ منطقه یورو دارای ســه 
میلیون بیکار کمتر است و نیاز فوری به کارگران 
در بخــش ها و مناطق خاصی وجــود دارد. در 
همین حال، بخش چشــمگیری از پناهندگان 
که در سال ۲۰1۵ وارد آلمان شدند، با موفقیت 

نسبی وارد بازار کار شده اند.
با این حال، تأخیر سرســام آور در دیجیتالی 
شــدن، عدم اقدامــات اقلیمی در اوج شــرایط 
اضطراری تاریخی، تأخیر در نوآوری و مشکالت 
اقتصادی برخی از چالش هایی است که در انتظار 
جانشین وی است. به وضعیت اقتصاد آلمان باید 
دوقطبی نگران کننده اجتماعی را نیز اضافه کرد.
با کنار رفتن مرکل از دنیای سیاست، دوره ای 
تاثیرگذار از سیاســت ورزی ژرمن ها در مسائل 
بین المللی نیز پایان می یابد. آنگال مرکل رهبر 
دفاکتــو اتحادیه اروپا خوانده شده اســت؛ مجله 
فوربس دو بــار او را دومین شــخص قدرتمند 
جهان نامید که باالترین رتبه ای اســت که یک 
زن تاکنون بدان رسیده اســت. مرکل در ســال 
۲۰1۵ از سوی مجله تایمز به عنوان شخصیت 
سال برگزیده شــد و این نشریه او را صدراعظم 
دنیای آزاد نامید. وی از ۲6 مارس ۲۰1۴ رکورد 
طوالنی ترین دوره تصدی دولت را در بین سران 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا داشــته اســت. 
همچنین وی در سال ۲۰16 برای دهمین سال 
به عنوان قدرتمندترین زن دنیا از ســوی مجله 

فوربس برگزیده شد.

رفقای صدراعظم آلمان میلی متری شکست خوردند

پایان مرکل
حزب سوسیال دموکرات برنده انتخابات آلمان شد

یک فروند بمب افکن بی-۵۲ آمریکا به گفته روسیه نزدیک حریم هوایی این 
کشــور شده اما مداخله سه جنگنده سوخو-۳۵ پرنده غول پیکر آمریکایی را از 
منطقه دور کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، مرکز فرماندهی دفاع ملی روســیه 
اعالم کرد که ۳ جنگنده روسی ســوخو-۳۵ یک بمب افکن راهبردی بی-۵۲ 

آمریکا که به حریم هوایی روسیه نزدیک شده بود را اسکورت کردند.
بر اســاس اعالم این مرکــز، رادارهای دفاع هوایی روز یکشــنبه در منطقه 
نظامی شــرقی یک هدف هوایی را بر فراز اقیانوس آرام مشــاهده کردند که در 
حال نزدیک شدن به حریم هوایی روسیه بودند. سه فروند جنگنده روسی برای 

شناسایی و اسکورت هواپیمای خارجی تالش کردند.

رهگیری بمب افکن آمریکا در مرز روسیه
جمعی از پیروان فرقه منحرف موســوم به »مولویه« در نجف اشــرف و 
کربــالی معال در حین تبلیغ برای افکار افــراط گرایانه و تکفیری این فرقه 
منحرف بازداشت شــدند. به گزارش ایرنا، بخش اطالعات الحشد الشعبی با 
همکاری نیروهای پلیس مرکزی عراق، تعدادی را در حین توزیع بروشورهای 
تبلیغاتی و تکفیری این فرقه منحرف در بین زائران اربعین حسینی در نجف 
اشرف و کربالی معال بازداشــت کردند. در همین راستا ستاد اطالع رسانی 
امنیتی عراق نیز در بیانیه ای از بازداشــت شــبکه توزیع بروشورهای حاوی 
اندیشــه های افراط گرایانــه و تحریک کننده میان زائران حســینی )ع( در 

جنوب غربی بغداد خبر داد.

بازداشت اعضای فرقه مولویه در کربال
دیمیتــری پیکوف ســخنگوی رئیس جمهوری روســیه اعــالم کرد که 
والدیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان روســای جمهوری روســیه و ترکیه 
در دیدار خود در ســوچی درخصوص مسائل ســوریه و افغانستان و سوریه 
گفت وگو خواهند کرد. پســکوف روز دوشنبه به رسانه ها گفت: سران روسیه 
و ترکیه در مذاکرات آتی در ســوچی درخصوص طیف وســیعی از مســائل 
ازجمله اوضاع ســوریه و افغانســتان و لیبی گفت و گو می کنند. وی با بیان 
اینکه در وهله اول مســاله سوریه در دستور کار قرار دارد، افزود: البته مساله 
افغانستان هم مطرح خواهد و بطور سنتی درخصوص اوضاع لیبی هم تبادل 

نظر می شود. 

برنامه مذاکره اردوغان و پوتین

بحران سوخت در انگلیس که این روزها با 
تشکیل صف های طوالنی مقابل پمپ بنزین ها 
و بســته شدن ده ها جایگاه سوخت در سراسر 
ایــن کشــور همراه شــده ریشــه در بحران 
بزرگ تری به نام خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 

)برگزیت( دارد که پس لرزه های آن با کاهش 
محدودیت های کرونایــی خودنمایی می کند. 
واقعیت این اســت که  برگزیت ضربه سنگینی 
را به اقتصاد  انگلیس وارد کرده است. با اینکه 
همه کشــورهای اروپایی در بحران اقتصادی 

ناشــی از همه گیــری ویروس کرونا به ســر 
می برند، اما آمار و نظرسنجی ها نشان می دهد 
که انگلیس از هــر نظر در بدترین وضعیت به 
نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری 

اقتصادی و توسعه )OECD( قرار دارد.  
دفتــر آمار ملی انگلیس گــزارش داده که 
اقتصاد این کشــور در ســال گذشته میالدی 
بــا ۹.۹ درصد کاهش بیشــترین خســارت 
ســاالنه در نزدیک به ســه قرن گذشته را بر 
اثر محدودیت های ناشــی از همه گیری کرونا 

تجربه کرده است.
این در حالیســت که از ابتدای امسال که 
مناســبات ســابق انگلیس و اتحادیه  اروپا به 
واسطه برگزیت خاتمه یافت، مشکل جابه جایی 
کاال به ویژه مواد غذایی در انگلیس نمایان شد.  

قوانین دست وپاگیر گمرکی اعتراض صاحبان 
مشاغل و شرکت های باربری را در پی داشت و 
معترضان در چندین نوبت مقابل دفتر نخست 

وزیری دست به تظاهرات زدند 
اواســط ســال نرخ تورم از بــرآورد بانک 
مرکزی انگلیس باال رفت و پیش بینی می شود 
ایــن وضع در ماه های آینده تشــدید شــود. 
اما همه ایــن تحوالت عمدتا بــه پای بحران 

همه گیری کرونا نوشته شد.
اما واقعیــت چیز دیگری اســت. در واقع 
پایــان دوره گذار خروج انگلیــس از اتحادیه 
اروپا، یعنی یکسالی که انگلیس پس از خروج 
رسمی از اتحادیه اروپا فقط تابع قوانین اتحادیه 
و عضو بــازار واحد اروپا بود هم زمان شــد با 

شیوع  کرونا. 

این بحران )کرونا( در واقع بعنوان ضربه گیر 
پس لرزه هــای برگزیت عمل کــرد و اینک که 
دولت محدودیت های کرونایی را کاهش داده 
و قرنطینه ها برداشته شــده است، پیامدهای 

برگزیت به وضوح خودنمایی می کند.
در واقع پس از خــروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا ده ها هزار راننــده کامیون اروپایی دیگر 
قادر به کار در انگلیس نیســتند و وابســتگی 
کشور به نیروی کار داخلی بشدت بخش حمل 

و نقل را اسیب پذیر کرده است
دولت محافظه کار »بوریس  جانسون« برای 
عبور از بحران کنونی، بــا به کارگیری موقت 
۵ هزار راننده اروپایی تا پایان امســال موافقت 
کرده اما معلوم نیســت که این تصمیم بتواند 

پایداری الزم را به بازار انرژی تزریق کند. 

منابــع خبــری افغانســتان اعــالم کردنــد کــه »ابو 
عمرخراسانی«سرکرده گروه تروریستی داعش توسط طالبان 

در زندان پلچرخی کابل کشته شده است.
به گزارش ایرنا،منابع خبری افغانستان به نقل از طالبان 
نوشتند »ابو عمرخراسانی« رهبر گروه تکفیری داعش بخش 
خراسان که در زندان پلچرخی افغانستان بسر می برد روز ۲6 
مرداد ماه توسط افراد طالبان در کابل به قتل رسیده است .

برخی رسانه های افغانســتان هم به نقل از روزنامه های 
پاکستانی نوشــته اند که طالبان اعدام »ابو عمر خراسانی« 
را تائید کرده و گفته اند که دو روز پس از ورود به کابل وی 

را کشته اند.
ســرکرده داعش در اردیبهشــت ماه سال 1۳۹۹ توسط 
نیروهای امنیت ملی افغانســتان با شماری از افراد این گروه 

در  استان قندهاردستگیر و به زندان پلچرخی در کابل انتقال 
داده شد. دولت پاکستان چند باز از دولت افغانستان بصورت 
رسمی خواست که خراسانی را به دولت پاکستان تسلیم کند.
 دولت افغانستان با رد این درخواست اسالم آباد  ،خواستار 
تحویل چند تــن از  فرماندهان طالبــان  در مقال تحویل  

ابوعمر خراسانی شده بود.
سخنگوی طالبان روز سه شنبه گذشته )۳۰ شهریور(، در 
یک نشست خبری گفت که داعش مانند سوریه و عراق در 
افغانستان حضور ندارد؛ اما ممکن است شماری از شهروندان 

افغانستان »فکر« و »ایدئولوژی« داعش را پذیرفته باشند.
به گفته او، تالش برای جلوگیری از فعالیت داعش جریان 
دارد و ایــن گــروه حمایت مردمی نــدارد و به همین دلیل 

نمی تواند تهدید یا خطر ایجاد کند.

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات 
رجب طیــب اردوغان گفــت: ما در هر فرصتــی از ترکیه 
خواسته ایم که از نگه داشتن ســامانه اس-۴۰۰ خودداری 
کرده و از هرگونه خرید تجهیزات نظامی بیشــتر از روسیه 
خودداری کنــد. به گزارش رویترز، رئیس جمهور ترکیه در 
مصاحبه با ســی.بی.اس تاکید کرد که ترکیه به طور قطع 
به تامین ســامانه های اس -۴۰۰ از روسیه ادامه خواهد داد. 
اردوغان همچنین گفت که ترکیــه 1.۴ میلیارد دالر برای 
جنگنده های اف-۳۵ پرداخت کرده اســت، اما واشنگتن از 

تحویل پنج هواپیما خودداری کرده است.
در واکنش به این صحبت ها، یک سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا با اشــاره به قانون ســال ۲۰1۷ موسوم به »مقابله با 
دشــمنان آمریکا از طریــق تحریم ها« گفت: مــا مدام به 

ترکیه تاکید می کنیم که هرگونه خرید تسلیحاتی جدید و 
چشمگیر از روسیه موجب تحریم های جدیدی می شود که 

جدا از تحریم های دسامبر ۲۰۲۰ خواهد بود.
این سخنگو گفت که ایاالت متحده ترکیه را یک متحد 
و دوســت در نظر می گیرد و به دنبال راه هایی برای تقویت 

شراکتشان »حتی با وجود اختالفات« است.
رجــب طیــب اردوغان، رئیــس جمهــوری ترکیه روز 
چهارشــنبه با والدیمیــر پوتین، رئیس جمهوری روســیه 
مالقات می کند تا درباره مسائلی از جمله خشونت در شمال 
غرب سوریه رایزنی کند و احتماال بحث اس-۴۰۰ها هم در 

دستورکار است.
واشنگتن معتقد است که سیستم دفاع موشکی ساخت 

روسیه، تهدیدی برای جنگنده های اف -۳۵ است.

تحریم آمریکا علیه ترکیه در پاسخ به اظهارات اردوغاناعدام سرکرده داعش خراسان توسط طالبان

تارنمــای پولیتیکو گــزارش داد، رویکرد 
بایدن در رویگردانی از متحدان ســنتی خود 
و چرخــش سیاســت خارجی او به ســمت 
کشــورهای آســیایی، انتظارات کشــورهای 
اروپایی را از کســی که پیروزی او در مقابل 
دونالد ترامپ را تحسین کردند برآورده نکرده 

است.
پولتیکــو تاکیــد کرد که هفته ســازمان 
ملل بر این نکته تاکید داشــت که انتظارات 
اروپایی ها در احیــای ائتالف غرب در دوران 

پساترامپ تحقق نیافته است.
بعــد از ایــن کــه جــو بایدن توانســت 
درانتخابات ســال ۲۰۲۰  ترامپ را شکست 
بدهد، بسیاری از اروپایی ها او را به عنوان یک 
قهرمان ســاکت و آرام که توانست یک رقیب 

قدرتمند را شکست بدهد، ستودند.
آنچه که اروپایی ها انتظار داشــتند بایدنی 
بود کــه با او در دیدارهای خارجی بیشــمار 
عکــس گرفته بودنــد و مــدام در کنفرانس 
ســاالنه مونیخ شرکت داشــت. آنها بایدن را 
فردی که گرایشات ترانس آتالنتیکی، اروپایی 

دارد و چند جانبه گرا است، قلمداد می کردند.
اما بایدن روز جمعه اولین حضور خود در 
اجالس مجمع عموی را با گرد آوردن رهبران 
»کواد« شامل اســترالیا،ژاپن و هند و آمریکا 
در کاخ سفید پایان داد و با نشان دادن تمرکز 
خود بر آسیا و نادیده گرفتن متحدان اروپایی 
اش نشان داد که نه تنها به دنبال احیا ائتالف 
غربی با برلین، پاریس و بروکسل نیست بلکه 
قصــد دارد ائتالفات منطقه ای کوچکتری در 

خدمت منافع آمریکا تشکیل دهد.
وقتی بایدن در نشســت مجازی کنفرانس 
امنیتی مونیخ که برای آغاز ریاست جمهوری 
او جشــن گرفتــه بود گفــت »آمریــکا به 
اروپایی  بازگشــت« رهبــران  عرصه جهانی 
فکر نمی کردنــد که منظور او بازگشــت به 
اســتثناگرایی متکبرانه اســت کــه همواره 
شاخصه رویکرد آمریکا در قبال اتحادیه اروپا 

و ناتو را تشکیل داده است .
در بیانیــه رهبران کواد آمده اســت: ما از 
راهبرد سپتامبر ۲۰۲1 برای همکاری در هند 
اقیانــوس آرام حمایت می کنیــم. ولی کامال 

مشخص بود که کشــورهای این اتحادیه در 
میان کشــورهایی هستند که نقش پیشتازی 

در چنین تالشی ندارند.
بــرای مثــال در بخش فناوری شــرکای 
آمریــکا در کواد نشــان داده اند که بیشــتر 
گرایــش دارند از موضع واشــنگتن در قبال 
چیــن پیــروی کنند. هند ســال گذشــته 
اپلیکیشن تیک تاک، وی چت و برخی دیگر 
را که ســاخت شــرکت های چینی هســتند 
ممنوع کرد. این در حالی اســت که استرالیا 
و ژاپن هم ثابت کرده اند که متحدان نزدیکی 
در قبال تالش واشنگتن علیه شرکت هوواوی 
چین و دیگر شرکت های بزرگ این کشور در 

سال های گذشته بوده اند.
کشــورهای کواد خواستار طرح واشنگتن 
برای ســاختن زنجیره جهانی تامین فناوری 
با کشــورهای هم فکر و دموکراتیک و بدون 
دخالت چین هستند هر  چند که پایتخت های 
اروپایی در مقابل این رویکرد ضد چینی ابراز 
نگرانی کــرده اند زیرا می ترســند به روابط 
اقتصــادی آنها لطمه وارد کــرده و به رقابت 

چین آمریکا در بخش فناوری منجر شود.
بسیاری از مقام ها و دیپلمات های اتحادیه 
اروپا خشــم دیپلماتیک بر ســر مساله هند 
اقیانــوس آرام را در نتیجــه تمرکز افراطی 
بایدن بر چین و نیز تالش کاخ ســفید برای 
احیای اعتبار خود بــه دنبال خروج با عجله 

نیروهای آمریکایی از افغانستان دانسته اند.
به اعتقاد اروپایی ها بــرای این که آمریکا 
بتواند خود را ثابت کند طبیعی اســت که او 
دوباره به ائتالف فایو آیز متشکل از استرالیا، 

کانادا، نیوزلند و انگلیس باز گردد.
جوســپ بورل مســئول سیاست خارجی 

اتحادیه اروپا به تازگی گفت در گذشته جهان 
تــک قطبی بــود، بعد به جهانــی دو قطبی 
تبدیل شــد و اکنون چند قطبی شده است 
و مطمئنا احســاس بی نظمی در جهان وجود 
دارد و نقش آفرینان جدیدی بســیار قاطعانه 
تر وارد میدان شــده اند. اروپا دیگر نمی تواند 
از آمریکا انتظار داشــته باشد این موضوع را 
کنترل کند. وی افــزود: وحدت عامل قدرت 
ما است و هر کشــور اتحادیه اروپا به تنهایی 
از چنیــن ظرفیتی و قدرتی برای اعمال نفوذ 
در این جهان جدید برخوردار نیست و ما باید 
همگی با هم در این زمینه اعمال نفوذ کنیم.

پولیتیکو  بررسی کرد

سرخوردگی اروپا از بایدن

فرودگاه هیترولندن در محاصره فعاالن محیط زیست
فعاالن محیط زیســت در صبح اولین روز هفته کاری در انگلیس، خروجی 
پرتردد یکی از اتوبان های پایتخت به ســمت فرودگاه بین المللی هیترو لندن 

را در ادامه اعتراضات خود به تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین قرق کردند.
اعضای گروه موســوم به »انگلیس را عایق کنیــد« در خروجی 1۴ اتوبان 
کمربندی ام۲۵ تحصن کرده و پارچه نوشته هایی را حمل می کنند که روی آن 

جمالتی درباره ضرورت توجه به بحران اقلیمی نوشته شده است.
طبــق برآورد پلیس لندن حدود ۵۲ نفر در این حرکت اعتراضی شــرکت 
کرده  اند و شــعارهایی را علیه اهمال کاری دولت در رسیدگی به بحران آب و 
هوایی سر می دهند. این برای ششمین بار طی دو هفته گذشته است که آن ها 
در نقاط مختلف اتوبان ام۲۵ دست به تظاهرات زده و ترافیک سنگینی ایجاد 
می کنند. ام۲۵ یک اتوبان کمربندی است که حدود 1۸۸ کیلومتر طول دارد.
دادگاه انگلیس اخیرا با صدور حکمی به نفع شــرکت ملی بزرگراه های این 
کشــور، تجمع معترضان در این اتوبان را ممنوع کــرد. به این ترتیب پلیس 
می توانــد آن ها را به جرم نقض دســتور دادگاه بازداشــت، جریمه و یا حتی 

اموال شان را ضبط کند.
معترضان هفتــه پیش با صدور بیانیه ای اعالم کردند که بیشــتر از نقض 
حکم دادگاه نگران تغییرات خطرناک آب و هوایی هستند. آن ها می گویند که 
هنوز فرصت برای جلوگیری از گرمایش زمین و بروز بحران اقلیمی وجود دارد.

با این حال پلیس لندن اعالم کرد که امروز در محل برگزاری تجمع حاضر 
شد و شماری از معترضان را بازداشت کرد.

»گرنت شــپس« وزیر حمل و نقل انگلیس هفته پیش با انتشــار پیامی در 
توئیتر اقدام فعاالن محیط زیست را خطرناک و غیر سازنده خواند و گفت که 
از پلیس انتظار دارد وارد عمل شــده و خیابان ها را باز کند. پلیس انگلیس از 

ابتدای شهریور ماه بالغ بر 6۰۰ فعال محیط زیست را بازداشت کرده است.
»انگلیس را عایق کنید« یکی از شــاخه های گروه قیام علیه انقراض است 
که خواهان رســیدگی فوری به وضع محیط زیست هســتند. آن ها عالوه بر 
اعالم رســمی وضع اضطراری، می خواهند که دولت انگلیس از طریق تصویب 
قوانین الزام آور، افزایش روزافزون دی اکســید کربن را تا سال ۲۰۲۵میالدی 

به صفر برساند.

ویژه

 FBI حضور خبرچین
در میان حمله کنندگان به کاپیتال

رســانه های آمریکا روز یکشنبه از حضور یک خبرچین اداره فدرال آمریکا 
)FBI( در میان شورشیان ساختمان کنگره آمریکا در ششم ژانویه سال جاری 
میالدی خبر دادند. به نوشــته نیویورک تایمــز، خبرچین اف بی آی که عضو 
گروه افراطی »پســران مغرور« است، با حضور در میان شورشیان به افسر اف 
بــی آی مرتبط با خود خبر حمله حامیان دونالد ترامپ به ســاختمان کنگره 
را به صورت زنده گزارش می کرده اســت. این نشریه آمریکایی ادامه داد این 
خبرچین اف بی ای توانســته بود با رهبران این گروه افراطی که در آمریکا به 

جدال های خیابانی مشهور هستند، ارتباط نزدیکی برقرار کند.
هنگام رســیدن حامیــان ترامپ به مقابل حصارهای ســاختمان کنگره و 
شکســتن این موانع و درگیری با پلیس، این خبرچین اف بی آی گوشــه ای 

ایستاده و مشغول ارائه پیامک به افسر اف بی آی بوده است.
نیو یورک تایمز در بخشــی از گزارش خود نوشت که  اگرچه این اطالعات 
نمی تواند قضاوت درســتی از اطــالع اف بی آی از وقایع ششــم ژانویه ایجاد 
کند اما نشــان می دهد که اداره فــدرال آمریکا از وقایع آن روز دید بســیار 
گسترده تری داشته است. در گزارش های خبرچین اف بی آی به نحوه عملکرد 
گروه پســران مغرور اشــاره و ادعا شده اســت که این گروه هیچ برنامه قبلی 
برای استفاده از خشــونت و حمله به ساختمان کنگره نداشته اند و به صورت 

لحظه ای و همگام با سایر گروه برای حمله به ساختمان تصمیم گرفته اند.
ششم ژانویه ۲۰۲1  )1۷ دی( کنگره آمریکا مشغول شمارش آرای مجمع 
گزینندگان )الکترال کالج( برای تایید نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری سوم 
نوامبــر بود که بعد از اعتراض چند قانونگــذار آمریکایی به نتیجه رأی گیری 
در ایالــت آریزونا، دونالد ترامپ از هوادارانش خواســت تظاهرات به اصطالح 
مسالمت آمیز برگزار کنند. با این حال طرفداران ترامپ در جمعیتی بزرگ به 
کنگره حمله کرده و بعد از درگیر شــدن با نیروهای امنیتی،  توانســتند وارد 
ســاختمان و اتاق های مختلف آن شــوند. در جریان این حمله خشونت آمیز، 

پنج نفر از جمله یک نیروی پلیس کشته شدند.
حمله هواداران ترامپ به ســاختمان کنگره آمریکا با اســتیضاح دوم او در 
کنگره همراه شــد. با ایــن حال محاکمه ترامپ در مجلس ســنای آمریکا با 

مخالفت جمهوری خواهان مواجه شد و شکست خورد.

پیش بینی فایزر درباره بازگشت زندگی عادی
رئیس شــرکت فایزر پیش بینــی کرد که احتماال زندگی ظرف یکســال 
بصورت عادی درخواهد آمد اما ســویه های جدید این بیماری ایجاد خواهند 
شــد و همراه ما خواهند بود. به گــزارش تارنمای هیل، »آلبرت بورال«  افزود 
معتقدم ظرف یک سال به زندگی عادی باز خواهیم گشت اما  این بدین معنا 
نیســت که سویه های کرونا وجود نخواهند داشت یا زدن واکسن غیر ضروری 

خواهد شد.
وی پیش بینی کرد به احتمال زیاد با ایجاد ســویه های جدید کرونا، جهان 
واکسن هایی تولید خواهد کرد که اثر آن ها یک سال است و کشورها به صورت 
ساالنه جمعیت خود را دوباره واکسینه خواهند کرد. اما این پیش بینی دقیق 
نیســت و باید منتظر انتشار داده ها باشیم. »اســتفان بانسل« رئیس شرکت 
مدرنــا نیز با پیش بینی مشــابه اعالم کرده بود که تا نیمه ســال آینده باید 
به اندازه کافی واکسن کرونا وجود داشته باشد تا همه افراد روی زمین بتوانند 
واکسینه شــوند. این درحالی است که ســازمان غذا و داروی آمریکا تصمیم 
گرفته اســت که افراد باالی 6۵ ســال در آمریکا و افرادی که سیستم ایمنی 

ضعیفی دارند ُدز سوم واکسن فایزر را دریافت کنند.
شــرکت فایزر همچنین از سازمان غذا و داروی آمریکا خواسته است مجوز 
استفاده از واکسن ساخت این شرکت برای کودکان در آمریکا نیز داده شود.

ســازمان غذا و داروی آمریکا ماه گذشــته واکسن کرونای ساخت شرکت 
»فایزر و بیونتک« را برای سنین 16 سال به باال تایید کامل کرد.

واکســن فایزر در اکثر کشــورهای جهان برای مهار کووید 1۹ تایید شده 
اســت و بالغ بر ۵۰ کشــور از این نوع واکســن برای ایمنی شهروندان خود 
استفاده می کنند. پیش بینی شده است که تا پایان ۲۰۲1 بالغ بر سه میلیارد 
ُدز از واکســن فایزر در جهان تولید شــود. تولید این واکسن توسط کمپانی 

آلمانی بیون تک و کمپانی آمریکایی فایزر توسعه داده شده است.

هفته سرنوشت ساز بودجه آمریکا در کنگره
این هفته، هفته بســیار مهمی برای برنامه رئیس جمهور آمریکا محســوب 
می شود چرا که رهبران دموکرات با دقت بسته ۳.۵ تریلیون دالری وی تحت 
عنوان »بهتر بسازیم« )Build Back Better( را اصالح و محدود می کنند 
تــا رای مثبت دیگر قانون گذاران را نیز به دســت آورند و با تصویب ســریع 
آن از یک تعطیلی فدرال اجتناب کنند. به گزارش ایســنا، به نوشــته روزنامه 
دیلی میل، جلســه رای گیری درخصوص بســته زیرســاختی دو حزبی یک 
تریلیون دالری که به بســته ۳.۵ تریلیون دالری مرتبط است و قرار بود امروز 
)دوشنبه( برگزار شــود، در بحبوحه مذاکرات کنونی به روز پنجشنبه موکول 
شــد. بالفاصله،  سنا برای روز دوشــنبه یک جلسه رای گیری آزمایشی تعیین 
کرده تا بودجه دولت را حفظ کند و از یک بدهی فدرالی پیش از ضرب االجل 
پایان سال مالی در روز پنجشنبه اجتناب کند. این بسته احتماال با مانع تراشی 
سناتورهای جمهوری خواه مواجه می شــود، با این وجود قانون گذاران مجبور 

خواهند شد اواخر این هفته مجددا تالش کنند.
همه اینها در حالی است که برنامه داخلی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
در حالت بالتکلیفی قرار دارد و اگر وی و رهبران دموکرات نتوانند حزب خود 
را برای ارائه آنچه که می تواند به تصویب رســیدن یــک قانون و بزرگ ترین 
اصالح اولویت های مالیاتی و بودجه بندی این کشــور در دهه ها اخیر باشــد، 
متحد کنند، این برنامه در خطر فروپاشــی و تبعات سیاسی قرار می گیرد. به 
گفته یکی از مقامات کاخ ســفید، بایدن در روزهای شنبه و یکشنبه شخصا با 

قانون گذاران درخصوص این مساله صحبت کرد.
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