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در  پیربرناش:  الهه   - الملل  بین  گروه 
شرایطی که سطح تنش های آمریکا و روسیه 
به بی ســابقه ترین سطح پس از جنگ سرد 
رسیده اســت ؛ کاخ ســفید اعالم کرد »جو 
بایدن« رئیس جمهــوری آمریکا و والدیمیر 
پوتین رئیس جمهوری روســیه ســه شنبه 
هفته جــاری )هفتم دســامبر - ۱۶ آذر( با 
یکدیگر به صورت مجازی دیدار و گفت و گو 

خواهند کرد.
»جن ســاکی« ســخنگوی کاخ سفید با 
انتشــار بیانیه ای این دیــدار را تایید کرد و 
گفت: رهبران دو کشــور در مورد موضوعات 
مختلف از جمله روابط آمریکا و روسیه، ثبات 
راهبردی ، فضای سایبری و مسائل منطقه ای 

بحث خواهند کرد.
ســخنگوی کاخ ســفید اعالم کرد:بایدن 
همچنیــن بــر نگرانی های آمریــکا در مورد 
فعالیت های نظامی روســیه در مــرز اوکراین 
و همچنیــن  حمایت آمریــکا از حاکمیت و 

تمامیت ارضی تاکید خواهد کرد.
در این میان ، خبرگزاری بلومبرگ گزارش 
داد کــه هفته جــاری یک درگیــری لفظی 
»شــدید« بین آنتونی بلینکــن وزیر خارجه 
آمریکا و ســرگئی الوروف همتای روس او بر 
ســر اوکراین طی یک شام با حضور ده ها تن 
از همکارانشــان رخ داد. این تنش لفظی پس 
از اســتقرار نیروهای روس در مرز اوکراین و 
به دنبــال تحریم های احتمالی ایاالت متحده 

و متحدان اروپایی برای مقابله با تهدید حمله 
روسیه به اوکراین به وجود آمده است.

این خبرگزاری به نقــل از دو تن از افراد 
آگاه از موضــوع گــزارش داد که الوروف در 
ضیافت شامی که ســازمان امنیت و همکاری 
اروپا در روز اول دسامبر در استکهلم میزبانی 
کرده بود، صحبت کرد تا دیدگاه روســیه را 
درباره فروپاشــی قدرت در اوکراین در سال 
۲۰۱۴ بیان کند. الوروف فروپاشی قدرت در 
اوکرایــن را کودتا خواند و همچنین گفت که 
ناتو و اتحادیه اروپا عقاید مخالفان را سرکوب 

و روسیه را تهدید می کنند.
بلینکــن با خالصــه ای از نســخه غربی 
رویدادهای ســال ۲۰۱۴، با ادعاهایی مبنی 
اینکه »نیروهای وفادار به رئیس جمهوری  بر 
وقــت ویکتور یانوکوویچ بــه تظاهرکنندگان 
مسالمت آمیز در کی یف تیراندازی کردند« و 
بیش از ۱۰۰ نفر را کشــتند، به این اظهارات 
الوروف پاســخ داد. بلینکــن همچنیــن به 
همتای روسی خود گفت که ناتو یک »ائتالف 

دفاعی« است.
پیش از این الوروف، غــرب را متهم کرد 
که کی یف را برای برداشتن گام های خصمانه 
علیه روســیه تحت فشــار قــرار می دهد و 
خاطرنشــان کرد که فعالیت ناتــو به اوضاع 

نزدیک مرزهای غربی روسیه دامن می زند.
الوروف بــه بلینکــن در جریان نشســت 
روز پنج شنبه خود در اســتکهلم هشدار داد 

که وارد کردن اوکراین بــه بازی ژئوپلیتیک 
آمریکا عواقب بدی خواهد داشت.

برنامه دیدار 
پیش از این، برخی رسانه های بین المللی 
به نقل از یک منبــع آمریکایی اعالم کردند  
روســای جمهوری دو کشــور قصد دارند در 
مــورد نگرانی هــای مربــوط افزایش حضور 
نظامی روســیه در نزدیکــی مرز بــا اوکراین 
گفت و گو کنند. بایدن همچنین درباره ثبات 
اســتراتژیک، فضای سایبری و مسائل منطقه 

ای گفت و گو خواهد کرد.
این مقــام آمریکایی توضیــح داد: بایدن 
بر نگرانی های آمریکا در مــورد فعالیت های 
نظامی روســیه در مرز بــا اوکراین و حمایت 
واشــنگتن از حاکمیــت و تمامیــت ارضی 

اوکراین تاکید خواهد کرد.
گزارشی  در  پرس  آسوشــیتد  خبرگزاری 
نوشت، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین، 
روز شــنبه در گفت و گو با خبرگزاری دولتی 
ریانووستی، این برنامه را تایید کرد و گفت که 
این گفت و گو عصر ســه شنبه انجام خواهد 

شد.
پسکوف افزود: روسای جمهوری خودشان 
تصمیم خواهنــد گرفت که این گفتگو تا چه 

زمانی ادامه خواهد داشت.
بایــدن و پوتیــن ۱۶ ژوئن ســال جاری 
میــالدی )۲۶ خــرداد ( در ژنو ســوئیس با 

یکدیگر دیدار و گفت  و گو کردند.

به گفته ناظــران و تحلیلگران سیاســی 
دو رهبــر در دیدار با یکدیگــر با وجود همه 
اختالفات تالش کرده اند تا اوضاع را کمی آرام 
کننــد؛ وضعیتی که بدتریــن روابط از زمان 
جنگ سرد و از ســال ۲۰۱۶میالدی ارزیابی 

شده است.
 جــو بایدن رئیس جمهــوری آمریکا روز 
جمعه بــه وقت محلی در جمــع خبرنگاران 
در پاسخ به سوالی درباره تنش میان اوکراین 
و روســیه اظهار داشــت که در مورد مساله 
اوکراین با همه متحــدان اروپایی در ارتباط 
بوده اســت. به گفته بایــدن، آنتونی بلینکن 
وزیر امور خارجه و جیک ســالیوان مشــاور 
امنیت ملی آمریکا نیز به طور گسترده در این 

موضوع فعال هستند.
بلینکن نیز پیش از این مدعی شده بود: ما 
از طرح روسیه برای تجاوز مجدد به اوکراین 
عمیقا نگران هســتیم. این نگرانی مشــترک 

بسیاری در اروپا است.

آمریــکا که همواره به دنبال راه هایی برای 
تحت فشار قراردادن روسیه به عنوان ابرقدرت 
رقیب خود در شرق بوده، اکنون با طرح این 
ادعا که حضور نیروهای روس در مرز اوکراین 
تهدیدی برای این کشور محسوب می شود، به 
دنبال بهانه ای تــازه برای ایجاد تنش در این 

منطقه و افزایش فشار بر روسیه است.
روســیه بارهــا عنــوان کــرده اقدامات 
نظامی اش در مرز بــا اوکراین اقدامات عادی 
نظامی اســت اما آمریکا و متحدانش همچنان 
قصد دارند شــرایط مرز روسیه با اوکراین را 

پرتنش جلوه دهند.
رئیس  پسکوف«ســخنگوی  دیمیتــری   
جمهوری روسیه، ادعاهای اخیر برخی منابع 
یا مقامات واشــنگتن و کی یف مبنی بر اینکه 
روســیه قصد حمله به اوکراین را دارد، تنش 
زا عنوان کرد و گفت: کشورهایی تالش دارند 
روســیه را به عنوان تهدید کننده روند حل و 
فصل مسائل دونباس و اوکراین معرفی کنند.

منابعخبریازدعوایبلینکنوالوروفدرهفتهگذشتهمیگویند

همه در انتظار گفت و گوی بایدن و پوتین

ارتش موسوم به »آزادیبخش اورومو« در پایگاه این ارتش در توییتر اعالم کرد 
که در حال پیشروی و نزدیک شدن نیروهای آنها به آدیس آبابا پایتخت اتیوپی 
هستند، به همین منظور مقامات این کشور تصمیم گرفتند، تمام دبیرستان ها 
را تعطیل کنند. بر اســاس آخرین گزارش ها در شــبکه های اجتماعی محلی، 
ارتش اورومو که دیروز پیشروی به ســوی آدیس آبابا را اعالم کرده بود، پیشتر 
نیز هماهنگی خود با نیروهای جبهه آزادیبخش تیگرای را برای سرنگونی دولت 
ابی احمد نخست وزیر اتیوپی و تشکیل یک دولت گذار، اعالم کرده بود. فرمانده 
نیروهای جبهه آزادیبخش خلق تیگرای نیز در توییتی تاکید کرد که نیروهایش 

در حال آماده شدن برای »حمله بزرگی هستند که تکلیف نبرد را تمام کند.«

پایتختاتیوپیدرآستانهسقوط
همزمان با شدت گرفتن موج سویه جدید کرونا موسوم به امیکرون، اعتراضات 
علیه محدودیت ها و قرنطینه کرونایی در بسیاری از نقاط اروپا از جمله انگلیس، 

اتریش و هلند افزایش یافته است.
 به نوشته روزنامه دیلی میل، سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده که با وجود 
شیوع سویه جدید کرونا و مشاهده آن در ۳۸ کشور اما کسی از ابتال به این سویه 
جدید جان خود را از دســت نداده است. با این حال، مقام های جهانی اقدامات 
بیشتری را از جمله وضع جریمه های نقدی برای ترغیب مردم به واکسیناسیون 
در نظر گرفته اند. اما این اقدامات باعث شــده تا بسیاری از مردم در سراسر اروپا 

دست به اعتراض بزنند.

اعتراضبهمحدودیتهایکروناییدراروپا
در پی رســوایی اســتفاده از مواد مخدر کاکوئین در ســاختمان های دولت 
انگلیس از جمله در ســاختمانی که دفتر نخست وزیر در آن واقع شده، اعضای 
پارلمان این کشــور استفاده از سگ های آموزش دیده موادیاب را برای مقابله با 
این مســئله مطرح کرده اند. به گزارش تارنمای دیلی میل لندن؛ نشانه هایی از 
کاربرد مواد مخدر در ۱۱ مکان از ۱۲ مکان بازرســی شــده در وست مینیستر 
کشف شده که شامل سرویس های بهداشتی نزدیک به دفتر خصوصی متعلق به 
بوریس جانســون نخست وزیر و پریستی پتل وزیر کشور انگلیس می باشد. این 
قضیه به قدری باالگرفته که لیندسی هویل رئیس مجلس عوام تهدید کرده که 

این موضوع را به پلیس اطالع خواهد داد.

رسواییموادمخدردراداراتدولتیانگلیس

تردیددربارهترورنمایشیاردوغان

افشــای طرح سوء قصد به جان رجب طیب 
اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در روز گذشته 
، بدانگونه کــه باید از ســوی جامعه خبری و 
رســانه های اجتماعی مورد توجه قرار نگرفت؛ 
اتفاقی که برخی ها در این کشــور نســبت به 
صحت آن هم تردیــد دارند و آن را حرکتی در 
ارتباط با فضای سیاسی اجتماعی جاری ترکیه 

می دانند.

اردوغان روز سه شنبه در شهرستان نصایبین 
اســتان سییرت که استان محل تولد همسرش 
است یک سخنرانی داشت، منطبق با پروتکلهای 
امنیتی برای محافظت از محل ســخنرانی افراد 
پلیس از مناطق مختلف به این نقطه اعزام شدند، 
در بین نیروهای پلیس اعزامی یک مامور پلیس 
با اتومبیل شخصی خود قصد عزیمت به محل 
ماموریت خود را داشت و در زمانی که همکارش 

نیز قصد سوار شدن به اتومبیل با وی را داشت 
متوجــه یک وضعیت مشــکوک در زیر خودرو 
می شــود و بعد از آن نیروهای امنیتی به محل 
اعزام شــدند. اطالعات یاد شده بطور رسمی از 
سوی وزارت کشــور ترکیه منتشر شده است، 
منطبق با اطالعــات ارایه شــده این نکته که 
اتومبیلی که بمب در زیر آن کشف شده آیا در 

محل سخنرانی بود یا خیر ؟ مشخص نیست.
عالوه بر این به نظر می رســد این نکته که 
این مامور پلیس آیا از قبل اعالم کرده بود که با 
اتومبیلش قصد عزیمت به محل ماموریت خود را 
دارد یا خیر؟ هنوز اعالم نشده و نتیجه تحقیقات 
اطالعات دقیق تری از اینکه آیا بمب مکشــوفه 
واقعا برای سوء قصد به اردوغان کار گذاشته شده 
بود و یا یک خصومت شخصی بین مامور پلیس 
صاحب خودرو با شخص یا گروهی وجود داشت؟ 

را مشخص خواهد کرد.
شبکه های خبری ترکیه خبر کشف بمب را 

در بخشهای مختلف خبری خود منتشر کردند 
و در برخی میزگردها نیز این مساله مطرح شد 
ولی این نکته بدانگونه که باید در رســانه های 
نوشتاری و پایگاههای اینترنتی آنها جای نگرفته 
است. رسانه های نزدیک به حزب حاکم عدالت 
و توســعه همانند روزنامه ینی شفق نیز تنها به 
ذکر اخبار رسمی منتشره بسنده کرده اند و مقاله 
نویسان این رسانه ها مقاله های تفسیری در این 
زمینه منتشر نکرده اند. ینی شفق روز جاری در 
خبری از ادامه تحقیقات نوشت : منابع اطالعاتی 
می گویند احتمال انتقال بمب کار گذاشته شده 

از جایی به ترکیه باال است.
 بعد از انتشــار خبر یاد شــده، این خبر در 
شبکه های اجتماعی همانند توئیتر، اینستاگرام و 
سایر شبکه ها نیز بازتاب یافت. دیدگاه طرفداران 
حاکمیــت حــزب عدالت و توســعه عمدتا در 
محکومیت این اقدام است، اما مخالفان اردو غان 

نقطه نظرات دیگری را ابراز داشته اند.

به عنــوان مثــال در نوشــته های مختلف 
مخالفین، این ماجرا را بــه کاهش آرای حزب 
عدالت و توســعه، کاهــش ارزش لیر ترک در 
مقابل اســعار خارجی، وضعیــت اقتصادی نه 
چندان مطلوب ترکیه، نزدیک بودن زمان اعالم 
میزان افزایشــهای ساالنه دســتمزدها در این 
کشور مرتبط دانستند و اساسا و در صحت اصل 
ماجرا تردید و در قبال طرح سوء قصد شبهات 
خــود را مطرح کرده اند. این دســت از فعاالن 
سیاســی و رســانه ای ادعا دارند که طرح سوء 
قصد تالشــی برای افزایش آرای حزب عدالت و 
توســعه در انتخابات پیش رو و منحرف کردن 
افکار عمومی از نابسامانی های فعلی کشور است.

با اینحال، به گفته کارشناســان سیاسی، با 
اعالم رسمی نتیجه تحقیقات می توان سرنخهایی 
از اقدامــات احتمالی آتی دولــت آنکارا در این 
زمینــه یافت ولی چند روز حســاس در انتظار 

ترکیه است.

ســازمان هواپیمایی روســیه »روس آویــا« با اعالم 
اینکه پرواز هواپیماهای جاسوســی آمریــکا و ناتو برای 
هواپیماهای مسافربری روسیه در دریای سیاه خطر ایجاد 
می کنند از قصد این ســازمان برای اعتراض کتبی به این 
اقدامات خبر داد. به گزارش روز یکشــنبه ایرنا به نقل از 
خبرگزاری تاس، ســازمان هواپیمایی روسیه در بیانیه ای 
اعالم کرد که پرواز هواپیماهای جاسوســی غرب از جمله 
آمریکا در هفته های اخیر بر فراز دریای سیاه و در نزدیکی 

مرزهای روسیه افزایش یافته است.
در بیانیه ســازمان روس آویا گفته شده است که صبح 
روز جمعه یــک فروند هواپیمای جاسوســی ناتو از نوع 
ســی. ال-۶۰۰ بر فراز دریای سیاه وارد مسیر ویژه پرواز 

هواپیماهای مسافربری شد.  
ایــن حادثه در محدوده مســئولیت خدمــات ناوبری 
هوایــی روســیه در دریــای ســیاه رخ داد و هواپیمای 
جاسوســی ناتو از ارتفاع ۱۱ هزار متری به ارتفاع ۹ هزار 
و ۲۰۰ متری تغییر مســیر داد و وارد مسیر تعیین شده 
برای هواپیماهای مســافربری شد و در همین حال خدمه 
هواپیمای ناتو به درخواســت های مکــرر مرکز خدمات 

ناوبری هوایی برای تغییر مسیر توجه نکرد.
سازمان هواپیمایی روسیه اعالم کرد که باتوجه به این 
وضعیت و افزایش خطر پرواز هواپیماهای جاسوسی غربی 
در دریای ســیاه در نزدیکی مرزهای روسیه، از کانال های 

دیپلماتیک، نامه اعتراض ارسال می کند.  

ارتش اندونزی از برگزاری نخســتین رزمایش مشترک 
دریایی روسیه با کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب 

شرق آسیا ) آسه آن ( خبر داد.
به گزارش خبرگــزاری رویترز، این رزمایــش ۳ روزه با 
هدف افزایش قابلیت همکاری میان کشورهای عضو اتحادیه 
کشورهای جنوب شرق آسیا ) آســه آن ( و نیروی دریایی 
روســیه در منطقه دریایی استراتژیک سواحل » سوماترا « 

اندونزی انجام شد. 
این رزمایش در حالــی صورت گرفت که تنش ها میان 

قدرت های بزرگ در دریای چین جنوبی افزایش می یابد. 
نیروی دریایی اندونــزی اعالم کرد، این رزمایش تاثیری 
استراتژیک به دنبال دارد زیرا برای بهبود روابط دوستانه میان 

اندونزی و کشــورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق 
آسیا ) آسه آن ( طراحی شده است. 

این عملیات دو مرحله ای با حضور ۸ کشــتی جنگی و 
۴ هواپیمای جنگنده از کشورهای روسیه، اندونزی، مالزی، 

تایلند، ویتنام، سنگاپور و برونئی انجام شد. 
» الکســی بولوتنیکوف « فرمانده روســی ناو » ادمیرال 
پانتلیف « ابراز امیدواری کرد عملیات مشترک بعدی روسیه 

و آسه آن در » والدی وستوک « برگزار شود. 
روسیه و کشــورهای آسیای جنوب شــرقی چهارمین 
اجــالس خود را در ماه اکتبر به صورت مجازی برگزار کرده 
بودند. این نشست در تاریخ سالگرد روابط روسیه و ۱۰ کشور 

عضو منطقه ای آسیای جنوب شرقی برگزار شده بود.

رزمایشدریاییروسیهوکشورهایجنوبشرقآسیاناخرسندیروسیهازپروازهواپیماهایجاسوسیسیا

پس از ۱۶ ســال رهبری بزرگ ترین اقتصاد 
اروپا، اولین کاری که آنگال مرکل می خواهد پس 
از کناره گیری از سیاست انجام دهد، »کمی چرت 

زدن« است. اما بعد از آن چه کار خواهد کرد؟
به گزارش خبرگزاری فرانســه،  آنگال مرکل، 
صدر اعظم کهنه کار آلمــان در مورد آنچه که 
پس از واگذاری سکان صدر اعظمی به جانشینش 
اوالف شــولتس در هشتم دسامبر انجام خواهد 

داد، به ندرت صحبت کرده است.
مــرکل ۶۷ ســاله در طــول چهــار دوره 
صدراعظمی خــود در آلمــان اغلب بــه عنوان 
قدرتمندترین زن جهان توصیف می شــد - اما 
اخیراً اشاره کرده که دلش برای دوره مسئولیتش 

تنگ نخواهد شد.
او در تابستان امسال در سفری به واشنگتن 
گفت: »به سرعت خودم را با این تطبیق می دهم 
که این سمت اکنون مسئولیت شخص دیگری 
است. و فکر می کنم این وضعیت را بسیار دوست 

خواهم داشت.«
مرکل کســی اســت که از بابت استقامت و 
توانایی اش برای ســرحال ماندن پس از جلسات 
شــبانه روزی مشهور اســت و  زمانی به شوخی 
گفته بود،«می تواند همانطور که شتر آب ذخیره 

می کند برای خودش خواب ذخیره کند!«
اما وقتی از او در واشنگتن در مورد کارهایش 
در دوره بازنشستگی اش پرســیدند، پاسخ داد: 
»شاید ســعی کنم چیزی بخوانم، سپس چون 
خسته میشوم چشمانم شــروع به بسته شدن 
می کند، پس کمی چرت می زنم و بعدش خواهیم 

دید که کجا قرار است ظاهر شوم.«
مرکل که اولین بار در ســال ۱۹۹۰، درست 
پــس از اتحاد مجدد دو بخش شــرقی و غربی 
آلمان، به عنوان نماینده پارلمان آلماان انتخاب 

شد، اخیراً به صورت تلویحی گفت، هرگز فرصت 
توقف و تأمل در مورد کارهای دیگری که ممکن 

است خواستار انجامشان باشد، نداشته است.
او در مصاحبه ای با چیماماندا انگوزی آدیچیه، 
نویسنده نیجریایی بیان کرد: من هرگز یک روز 
کاری عادی نداشته ام و طبیعتا من دیگر از خودم 
نپرسیده ام که خارج از سیاست چه چیزی بیشتر 

جذبم می کند.
او بیــان کرد: همچنان که من به ســن ۶۷ 
سالگی رسیده ام، قرار نیســت عمری نامحدود 
داشته باشم. معنایش این است که می خواهم به 
دقت درباره کاری که می خواهم در مرحله بعدی 

عمرم انجام دهم، فکر کنم.
او خاطر نشان کرد: آیا میخواهم نویسندگی 
کنم،  ســخنرانی کنم، به گردش بروم،  در خانه 
بمانم یا دنیا را ببینم؟ من فعال تصمیم گرفته ام 
هیچ کاری را شروع نکنم و ببینم که چه اتفاقی 

می افتد.
این در حالی اســت که صدر اعظم های قبل 
از مــرکل برای مدتی طوالنی ســاکت نماندند. 
هلموت اشــمیت که در ســال ۱۹۸۲ از سمت 
صدراعظمی کنار رفت، تبدیل به یکی از دبیران 
هفتــه نامه دی زایت و یک مفســر محبوب در 

حوزه حیات سیاسی شد.
هلمــوت کوهل نیز به تاســیس شــرکت 
مشاوره ای متعلق به خودش پرداخت و گرهارد 
شرودر هم تبدیل به یک البی گر شد و جایگاهی 
پرمناقشه را به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت 

نفتی بزرگ روسی »روسنفت« کسب کرد.
دیویــد ســافیر، نویســنده آلمانــی، آینده 
عجیب تری را برای مرکل متصور اســت؛ اینکه 
او رمانی جنایی به نام خانم مرکل می نویســد با 
مضمون شخصیتی که از بازنشستگی خارج شده 

تا درباره یک قتل مرموز تحقیق کند.
مرکل ممکن است بخواهد زمان بیشتری را 
با همسرش یوآخیم ساوئر در  هوهنوالد، نزدیک 
تمپلین در آلمان شــرقی سابق، که در کودکی 
در آنجا بزرگ شــده، بگذرانــد؛ او خانه ای برای 
تعطیالت دارد که وقتی خســته اســت به آنجا 

می رود.
در میــان ســرگرمی هایی کــه او ممکــن 
اســت انجام دهد، کاشت ســبزیجات و به ویژه 
ســیب زمینی اســت، چیــزی که یک بــار در 
 Bunte مصاحبه ای در ســال ۲۰۱۳ به مجله
گفت که از انجامش لذت می برد. او همچنین به 
عنوان طرفدار جزیره آتشفشانی D›Ischia، به 
 Sant›Angelo ویژه روستای ساحلی دورافتاده
شناخته می شود. در روزهای اخیر تصویری از این 
صدر اعظم در حال کناره گیری آلمان در حین 
بررسی کفش در یک فروشــگاه لباس ورزشی 
در برلین منتشر شد؛ تصویری که منجر به این 
گمانه زنی شــد که او ممکن است برای فعالیتی 

برنامه ریزی کند.
یــا اینکه مرکل که ســابقا دانشــمند بوده، 
می تواند یک تور سخنرانی در بیشمار دانشگاه از 
سئول تا تل آویو که به او دکتری افتخاری اعطا 

کرده، آغاز کند.
بر اســاس محاسبه انجمن مالیات دهندگان 
آلمان، مرکل قرار اســت در دوران بازنشستگی 
ماهانــه حــدود ۱۵۰۰۰ یــورو )۱۶۹۰۰ دالر( 

مستمری دریافت کند.
اما او هرگز عالقه ای به ولخرجی نداشته و در 
طبقه چهارم آپارتمانی در برلین زندگی می کند 
و اغلب خریدهای مــواد غذایی خود را خودش 

انجام می دهد.
در ســال ۲۰۱۴، او حتی پس از یک مالقات 

دوجانبه با لی کچیانگ، نخست وزیر چین، او را 
به سوپرمارکت مورد عالقه خود در برلین برد.

 شــاید او شــب های آرامی را با نوشــیدنی 
محبوبش و خــوردن غذایی که زمانی به عنوان 
غذای مورد عالقه اش اعالم کرده بود، سپری کند: 

»یک سوپ واقعاً خوب سیب زمینی«.
بــه نوشــته نشــریه اکونومیســت، برخی 
سیاســتمداران ســابق، نمونه هایی از کارهایی 
که مرکل نباید در بازنشستگی انجام دهد، ارائه 
می کنند. مرکل یک بار گفت، می خواهد قبل از 
تبدیل شدن به یک »الشه نیمه جان«، سیاست 
را ترک کند. در هشتم دسامبر، صدراعظم ۶۷ 
ســاله آلمان به تعهد خود عمل خواهد کرد و 
پس از ۱۶ ســال کناره گیــری می کند تا راه 
را برای ائتالفی به رهبری اوالف شــولتس باز 
کنــد. خانم مرکل فراتر از رســیدن به خواب، 
سرنخ های کمی در مورد اینکه ممکن است در 
آینده چه کاری انجام دهد ارائه کرده اســت. او 
چه الهاماتی می تواند از دیگر رهبران بازنشسته 

بگیرد؟
اکونومیست در ادامه نوشته است: مرکل اشاره 
داشته که ذائقه سفر به آفریقا را دارد، البته شاید 
نه به ســبک تدی روزولت، که در سال ۱۹۱۰ 

کاله بر سر داشت و هزاران حیوان از جمله شیر، 
فیل و کفتار را شــلیک کرد یــا به دام انداخت. 
روزولت همچنین اولین رئیس جمهور در تاریخ 
آمریکا بود که با هواپیما ســفر کرد. شاید ایالن 
ماسک که در حال حاضر برنامه اش برای ساخت 
کارخانه بزرگ شــرکت تســال در خارج از شهر 
برلین به مشکل برخورده، ممکن است وسوسه 
شــود که به مرکل یک گردش ســریع با یک 
کپســول فضایی شرکت دیگرش یعنی اسپیس 

ایکس را ارائه دهد.
ناشران برای انتشــار کتاب خاطرات مرکل 
مزایده خواهند گذاشــت. او باید آنها را بررسی 
کند. سیاستمداران به ندرت وقایع نگاران خوبی 
از حرفه خود هستند. دیوید کامرون، نخست وزیر 
اسبق انگیس پس از هرج و مرج بریگزیت که به 
راه انداخــت، در باغی کنج عزلت گزید تا کتابی 
نخست  کوایزومی جونیچیرو،  بنویســد!  ناخوانا 
وزیر اســبق ژاپن، نمونه بهتری را ارائه داد. او با 
دریافت فیلمنامه ای از یک نویسنده حرفه ای، به 
صداپیشگی شخصیت اولترامن کینگ در  یک 
 Mega« فیلم ابرقهرمانی سرگرم کننده به نام
 »Monster Battle: Ultra Galaxy

پرداخت.
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معرفیکاندیدایراستمیانهفرانسه
والری پکرس وزیر بودجه پیشــین فرانسه به عنوان نامزد حزب راستگرای 
جمهوریخواهان برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور انتخاب 

شد.
بــه گــزارش یورونیــوز، پکــرس در دور دوم انتخابــات مقدماتی حزب 
جمهوریخواهان با کسب بیش از ۶۰ درصد آرا و شکست اریک سیوتی نماینده 
جناح تندروی حزب به اولین زنی تبدیل شــد که از سوی راستگرایان سنتی 

فرانسه به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی می شود.
این سیاســتمدار ۵۴ ســاله وعده داده که در صورت پیروزی در انتخابات 
ریاست جمهوری اصالحات اقتصادی مورد نظرش را بدون توجه به مخالفت ها 
و اعتصاب هــای احتمالی اجرا خواهد کرد. او اولویت خود را اصالح قانون ۳۵ 
ســاعت کار در هفته عنوان کرده اســت تا به گفته وی کارگران و کارمندان 

بتوانند با کار بیشتر درآمد بیشتری داشته باشند.
رئیس منطقه »ایل دو فرانس« که مواضع سختگیرانه ای در قبال مهاجران 
اتخاذ کرده، تاکید دارد در صورت راهیابی به کاخ الیزه مهاجرانی را که به طور 

غیرقانونی وارد فرانسه شده اند از کشور اخراج خواهد کرد.
پکــرس تجربه فعالیت در ســه مقــام وزیر بودجه، وزیر آمــوزش عالی و 
سخنگوی دولت را در دوران ریاست جمهوری نیکوال سارکوزی بین سال های 

۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ دارد.
او در حالی در دور دوم انتخابات مقدماتی جمهوریخواهان توانســت اریک 
سیوتی را شکســت دهد که این نماینده تندروی حزب در پارلمان فرانسه از 

ایده برپایی »گوانتاناموی فرنسوی« برای مقابله با تروریسم دفاع می کرد.
کارزار انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با ورود یک نویسنده و روزنامه نگار 
اسالم ســتیز به نام اریک زمور به عرصه رقابت ها تحت تاثیر موضوعاتی مانند 
»هویت فرانســوی« و »مهاجرت« قــرار گرفته اســت. موضوعاتی که اغلب 
دغدغه های رای دهندگان راست افراطی محسوب می شوند. طبق نظرسنجی ها 
اریک زمور و مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی »اتحاد ملی« رقبای اصلی 
نامزد حزب جمهوریخواهان بــرای رقابت با امانوئل ماکرون، رئیس  جمهوری 
کنونی فرانســه در دور دوم انتخابات ریاســت جمهوری خواهند بود. امانوئل 
ماکــرون که کمتر از یک مــاه دیگر به عنوان رئیس جمهوری فعلی فرانســه 
ریاســت دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده خواهــد گرفت تاکنون تصمیم خود 

برای نامزدی در انتخابات پیش رو را اعالم نکرده است.

ویژه

ابقایپوتینبهعنوانپدرمعنویحزبروسیهواحد
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روســیه برای یک دوره پنج ساله دیگر 

به عنوان رهبر معنوی حزب حاکم روسیه واحد انتخاب شد.
به گزارش شــبکه تلویزیونی روســیه۲۴، والدیمیر پوتین روز شــنبه در 
بیستمین نشست حزب حاکم روسیه واحد، به اتفاق آرا دوباره به عنوان رهبر 

معنوی حزب روسیه واحد انتخاب شد.  
بر اســاس اطالعات دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین، پوتین در ســخنانی در 
فرمت مجازی خطاب به شــرکت کنندگان در نشست حزب حاکم گفت: شما 
باید طرح های آینده حزب روســیه واحد را بررســی و تجدید ساختار حزب و 

مدیریت و شورای مرکزی آن را تایید کنید.  
رئیس جمهوری روســیه با تاکید بر اهمیت ارزیابی نتایج انتخاباتی دومای 
روسیه و شــوراهای قانونگذاری استان ها و شهرهای روسیه و نیز استانداران 
چندین منطقه روســیه در نشســت حزبی امروز گفت: معتقدم حزب روسیه 
واحد در شــرایط دشــوار در کارزار انتخاباتی، عملکرد بســیار شایسته ای از 

خود نشان داد.  
در نشست امروز دیمیتری مدودیف معاون رئیس شورای امنیت روسیه نیز 
که در ۱۰ ســال گذشته رهبری حزب روسیه واحد را بر عهده دارد، از طریق 

رای گیری و به اتفاق آرا برای دوره پنج ساله دیگر رهبر این حزب شد.  
اعضای شورای عالی حزب روسیه واحد نیز که ۱۵ درصد آن جدید هستند، 
در نشست امروز تایید شده و بوریس گریزلف، رئیس این شورا برای دوره پنج 

ساله دیگر در این مقام ابقا شد.   
حزب روسیه واحد با حدود دو میلیون عضو که تقریبا همه مقام های روسیه 
را در بر می گیرد، یکی از احزاب سیاسی اصلی کشور روسیه است که در سال 

۲۰۰۱ تاسیس شده است.
  این حزب در میان احزاب روســیه به عنوان حزبی میانه رو مطرح است و 
از سیاســت های حکومت روسیه و والدیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور 

به طور کامل حمایت می کند.
حزب »روســیه واحد« در انتخابات دومای روســیه در ماه سپتامبر سال 
جــاری، ۴۹.۸۲ درصــد مجموع آرا را کســب کرده و بیش از ۳۰۰ کرســی 

پارلمانی را به خود اختصاص داد.

رونماییازجنایتجنگیآمریکادرسوریه
یک ســخنگوی مرکز فرماندهی آمریکا )ســنتکام( اذعان کرد تحقیقات در 
خصوص حمله هوایی در شمال غرب سوریه که به کشته شدن غیر نظامیان منجر 

شده، آغاز شده است.
به گزارش سی ان ان، بیل اوربان سخنگوی مرکز فرماندهی آمریکا روز شنبه 
مدعی شــد هدف این حمله هوایی در استان ادلب یک رهبر ارشد گروه القاعده 
بوده است. اما گزارشهای اولیه از این حمله هوایی آمریکا در سوریه حاکی از کشته 

شدن غیر نظامیان است.
این مقام نظامی آمریکایــی ادعا کرد که احتمال تلفات غیرنظامی بالفاصله به 
فرماندهی مرکزی آمریکا  گزارش شــد. ما در حال بررســی کامل این اتهامات 

هستیم و در صورت لزوم نتایج را اعالم خواهیم کرد.
منابع خبری روز جمعه گزارش دادند، در حمله پهپادی آمریکا به جنوب ادلب 

یک نفر کشته و ۶ نفر نیز زخمی شدند.
به گزارش ایرنا از تارنمای العربــی الجدید، منابع محلی گزارش دادند، پهپاد 
آمریکایی در جنوب ادلب با موشک فردی که سوار بر موتورسیکلت بوده را هدف 

قرار داد که موجب کشته شدن آن فرد شد.
بر اساس این گزارش، در نزدیکی موتورسیکلت، خودرویی حامل ۶ تن از افراد 
یک خانواده نیز حضور داشــته که بر اثر انفجار موشک های شلیک شده از پهپاد، 

این خودرو آتش می گیرد و تمامی سرنشینان آن زخمی می شوند.
بنابر گزارش ها، این موتورسیکلت در جاده اریحا به المسطومه در جنوب استان 

ادلب هدف حمله پهپادی آمریکا قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، روزنامه نیویورک تایمز ماه گذشــته در گزارشی اعالم کرد که 
ارتش آمریکا با حمالت هوایی در سوریه در جریان مبارزه با داعش در این کشور، 

با کشتن ده ها زن و کودک مرتکب جنایت جنگی شده است.
به گزارش این روزنامه آمریکایی، ارتش آمریکا بر حمالت هوایی ســال ۲۰۱۹ 
خود در سوریه که بیش از ۶۴ زن و کودک در آن کشته شدند، سرپوش گذاشته 
است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، این حمالت آمریکا که در جریان مبارزه با 

داعش صورت گرفته، احتماال یک جنایت جنگی به حساب می آید.
بر اساس این گزارش، در روز ۱۸ مارس ۲۰۱۹ )۲۷ اسفند ۹۷( دو حمله هوایی 
پشت سر هم در نزدیکی شهر باغوز به دستور یک واحد عملیات ویژه آمریکایی که 

وظیفه عملیات زمینی در سوریه را برعهده داشت، انجام گرفت.
از سوی دیگر ژنرال فرانک مک کنزی فرمانده ارتش آمریکا اعتراف کرد که در 
حمالت هوایی ماه گذشته واشنگتن هنگام تخلیه نیروهای آمریکایی از افغانستان، 

۱۰ غیرنظامی در کابل کشته شده اند.
مک کنزی در کنفرانس خبری در پنتاگون که از شــبکه تلویزیونی ســی ان 
ان آمریکا پخش می شــد، اعالم کرد که تحقیقات نظامی آمریکا در مورد حمالت 
مرگبار هواپیمای بدون سرنشین کابل در ماه اوت نشان داد که در این حمله ۱۰ 
غیرنظامی کشــته شــدند و راننده و خودروی مورد هدف قرار گرفته نیز احتماال 
تهدیدی از طرف گروه داعش شاخه خراسان نبوده اند. این مقام نظامی آمریکایی 
اعتراف کرد که این حمله اشتباه صورت گرفته و سپس عذرخواهی کرد. پنتاگون 
نخســت این حمله را ماموریتی موفق برای جلوگیری از بمب گذاری دیگری در 
فرودگاه کابل مطرح کرد. در حمله نخست داعش به فرودگاه کابل هنگام تخلیه 
نیروهای آمریکایی ۱۳ نیروی آمریکایی و دستکم ۱۶۹ نفر از افغان ها  در ۲۶ اوت 
جان باختند. مصاحبه ها و  ویدئوهای نیویورک تایمز نشان می دهد که حمله پهپاد 
ریپر آمریکا به خودرویی در کابل در ۲۹ اوت )هفتم شــهریور( که ارتش آمریکا 
مدعی بود حامل مواد منفجره اســت موجب کشته شدن یک امدادگر و اعضای 

خانواده اش شد.

پولیتیک

حقوق بشر


