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سوسیال دموکرات های آلمان 
پیروز انتخابات پارلمانی شدند

کمیسیون انتخابات آلمان دیروز )دوشنبه( 
اعالم کرد، حزب سوسیال دموکرات ها با کسب 
۲۵.۷ درصد از آراء با اختالف اندکی در انتخابات 
پارلمانی این کشــور به پیروزی دست یافت. به 
گزارش اسپوتنیک، ائتالف محافظه کاران شامل 
حزب اتحادیه دموکراتیک مســیحی و اتحادیه 
سوسیال مسیحی هم با کسب حدود ۲۴.۱ درصد 
رای در جایگاه دوم قرار گرفتند و حزب ســبزها 
با کسب ۱۴.۳ درصد رای ســوم شد. همچنین 
حزب دموکراتیک آزاد با کسب ۱۱.۵ درصد رای 
در جایگاه چهارم قــرار گرفت و حزب جایگزین 
برای آلمان هم با کســب ۱۰.۳ درصد رای پنجم 
شد. حزب چپ از کسب حداقل پنج درصد الزم 
بازماند. با توجه به نظرسنجی های پس از انتخابات 
که پیشتر از پیروزی سوسیال دموکرات ها حکایت 
داشتند، حزب سبزها و دموکرات های آزاد برای 
پیوستن به یک ائتالف سه جانبه در کنار دو رقیب 
بزرگتر و تشــکیل دولت اعالم آمادگی کردند. 
تشکیل یک دولت ائتالفی چند هفته تا چند ماه 
زمان می برد و انتظار می رود مذاکرات دشواری 
پیش رو باشــد. این انتخابات پایان دوره ای برای 
آلمان است که در آن آنگال مرکل پس از ۱۶ سال 
دیگر صدراعظمی را بر عهده ندارد. مرکل تا زمانی 
که جانشین او رسما اعالم نشــود، در مقام خود 
باقی می ماند. انتخابات پارلمانی روز یکشــنبه، 
نقطه تحولی برای آلمان بود، به ویژه اینکه بلوک 
محافظه کاران مرکل بدترین نتایــج را از زمان 

انتخابات ۱۹۴۹ به دست آورد.
با این حال نام صدراعظــم بعدی آلمان هنوز 
مشخص نیســت چون اوالف شــولتس، نامزد 
سوســیال دموکرات ها و آرمین الشــت، نامزد 
اتحادیه سوسیال دموکرات هر دو برای تشکیل 
یک دولت ائتالفی اعالم آمادگی کرده اند. اوالف 
شولتس ۶۳ ساله چنانچه بتواند دولتی تشکیل 
دهد، به چهارمین صدراعظم پســا جنگ آلمان 
از حزب سوسیال دموکرات ها تبدیل خواهد شد. 
او به عنوان وزیر دارایی در کابینه مرکل خدمت 
کرده و سابقا شهردار هامبورگ بود. شولتس در 
جمع حامیانش گفت که دولت جدید آلمان باید 
از سوی سوســیال دموکرات ها و همراهی حزب 
دموکراتیک آزاد و سبزها تشکیل شود. او تاکید 
کرد: با توجه به نتیجه انتخابات این ســه حزب 
قدرت دارند. این یک درخواست آشکار از سوی 
شهروندان این کشور اســت. این سه حزب باید 

دولت بعدی را تشکیل دهند. 

در همین حال روزنامه بیلد آلمان هم به نقل 
از منابع گزارش داد که آرمین الشت آماده اذعان 
به شکست در انتخابات پارلمانی است. براساس 
این گزارش، آرمین الشت گزارش هایی مبنی بر 
تالش او برای تشکیل یک دولت را تکذیب کرده و 

به نتایج انتخابات اشاره کرده است. 
در این میــان نتایج یک نظرســنجی جدید 
نشان می دهد که تقریبا ۵۰ درصد از آلمانی ها از 
اوالف شولتس، رهبر حزب سوسیال دموکرات ها 
به عنوان صدراعظــم فدرال جدید اســتقبال 
می کنند. نتایج نظرســنجی گــروه تحقیقاتی 
واهلن نشان داد، آرمین الشــت، رهبر اتحادیه 
دموکرات مسیحی آلمان حمایت اولیه ۲۴ درصد 
از رای دهندگان را کســب کرد و آنالنا بائربوک، 
نامزد حزب ســبز تنهــا ۱۴ درصــد از حمایت 
شــرکت کنندگان در این نظرسنجی را به دست 
آورد. نظر شــرکت کنندگان در این نظرسنجی 
درخصوص ویژگی های صدراعظــم آتی بدین 
صورت بود که ۶۷ درصد معتقد بودند که شولتس 
بهترین گزینه برای صدراعظمی اســت اما ۲۹ 
درصد فکر می کنند که الشــت برای این سمت 
مناسب اســت و ۲۳ درصد بائربوک را برای این 
ســمت مناســب می دانند. این داده ها از طریق 
مصاحبه تلفنی با ۱۳۳۸ آلمانی که یک هفته قبل 
از روز انتخابات صورت گرفت و از طریق مصاحبه 
با ۴۱ هزار و ۳۷۳ رای دهنــده در روز انتخابات 
جمع آوری شدند. بعالوه، نتایج نظرسنجی های 
پس از انتخابات که توسط شبکه های تلویزیونی 
ای.آر.دی و زد.دی.اف انجام شدند، نشان دادند 
که حزب سوســیال دموکرات هــا در انتخابات 
فدرال پیشتاز است و پس از آن اتحادیه دموکرات 
مسیحی آلمان و حزب سبز به ترتیب دوم و سوم 
قرار دارند. به هر ترتیب صدراعظم جدید به زودی 

معرفی می شود.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

حدود دو هفته پیش اولین سالروز 
امضای توافقنامه عادی سازی روابط 
میــان امــارات و بحرین بــود و در 
این راســتا یک مراســم مجازی از 
ســوی ایاالت متحده برگزار شــد. 
در این مراســم مجازی که به صورت 
ویدئوکنفرانس انجام شــد، آنتونی 
بلینکن، وزیــر خارجــه آمریکا به 
همراه همتایان مراکشی، بحرینی، 
اماراتی و اســرائیلی خــود عالوه بر 
بزرگ خواندن توافق عادی ســازی 
روابط اسرائیل با کشورهای اسالمی 
و عربی، بر تعمیــق روابط آنها تاکید 
کردند. از سوی دیگر رئیس دستگاه 
دیپلماسی آمریکا اعالم کرد که توافق 
ابراهیم به سود منطقه و جهان است 
که با اســرائیل مانند دیگران تعامل 
شــود و آمریکا درصدد توسعه حلقه 
دیپلماسی مسالمت آمیز است. فارغ 
از اینکه در این مراسم چه محورهای 
دیگری مدنظر قرار گرفت، آنچه که 
در این مراسم مجازی به شدت مهم 
به حساب می آمد سخنان نهایی وزیر 

خارجه ایاالت متحده بود. بلینکن به 
صورت شفاف و علنی دو تا سه بار به 
ُطُرق مختلف اعالم کرد که واشنگتن 
از هرگونه عادی ســازی روابط میان 
رژیم صهیونیســتی با کشــورهای 
اسالمی اســتقبال می کند. بلینکن 
حتی دولت های منطقــه که روابط 
خود با اســرائیل را علنــی نکرده اند 
را به تعجیل در این مســیر تشویق 
کرد. با نــگاه کلی به این مســاله به 
خوبــی می توان درک کــرد که تیم 
امنیتی - سیاسی جو بایدن اساساً نه 
تنها مخالفتی با این روند ندارد، بلکه 
به دنبال تشــدید این موضوع به نفع 
تل آویو است. بر این اساس بسیاری از 
تحلیلگران داخل و خارج از اسرائیل 
معتقدند کــه تیم جدیــدی که در 
نخست وزیری به رهبری نفتالی بنت 
مستقر شده است، به زودی اقدام به 
علنی کردن روابط با سایر کشورهای 
عربــی خواهد کرد. نمونــه بارز این 
موضوع را می توان افشای دیدار اخیر 
یائیر الپید، وزیر خارجه اســرائیل با 
پادشاه اردن دانست. شبکه ۱۲ رژیم 
صهیونیستی در این مورد گزارش داد، 
عبداهلل دوم، پادشاه اردن و یائیر الپید 
در جریان این دیدار مخفیانه خود در 

ماه گذشته میالدی، تنش های قدس 
و راه های تقویت روابط بین دو طرف 
را مورد بررسی قرار دادند. بر همین 
اســاس باید گفت کــه کابینه رژیم 
صهیونیستی حاال به دنبال آن است 
تا به هر ترتیبی که شده خود را برای 
برقراری مجدد روابط آماده کند. اما 
از این موضوع هم که بگذریم، اتفاقی 
که چندی پیش در اربیــل واقع در 
کردستان عراق رخ داد، نشان می دهد 
که تیم امنیتی و سیاسی کابینه بنت 
در حال ترسیم یک سناریوی جدید 
اســت که این بار بغداد را نشانه رفته 
است. بر اســاس اخبار منتشر شده 
در رسانه های عراقی، جمعة گذشته، 
نشســت کنفرانس صلح و استرداد 
و عادی ســازی روابط با اســرائیل با 
تالش جــوزپ بــراودی و همکاری 
مرکز ارتباطات صلح نیویورک آمریکا 
در اربیل برگزار شد. چندی بعد هم 
پایگاه خبری میدل ایســت نیوز با 
انتشار گزارشی در این رابطه نوشت: 
»در نشست کنفرانس صلح و استرداد 
و عادی سازی روابط با اسرائیل که با 
تالش وسام الحردان، در اربیل برگزار 
شد، جوزپ براود، به عنوان مغز متفکر 
برگزاری این نشست از طریق مرکز 

ارتباطات صلح واقــع در نیویورک 
آمریکا ایفای نقــش کرد«. این طرح 
مورد حمایت شخصیت های مهمی 
نظیر مارتین ایندیک و دنیس روس، 
مســئول پرونده خاورمیانه در زمان 
باراک اوباما و شــخصیت نزدیک به 
هیــالری کلینتون قرار داشــت اما 
در آن زمــان  عملیاتی نشــد و حاال 
اجرایی شدن آن را می بینیم. بر اساس 
مســتندات موجود، جوزپ براودی 
دارای اصالت یهودی و عراقی اســت 
که پدربزرگش خاخام اعظم یهودیان 
در عراق بوده، اما موضوعی که برخی 
در تالش برای کتمان آن هســتند، 

این است که براودی در سال ۲۰۰۳ 
میالدی در فرودگاه نیویورک از سوی 
مقامات آمریکایی بازداشت و به همراه 
وی چندین قطعه اثر باستانی مسروقه 
و متعلق به موزه عراق کشف و ضبط 
شد. در ســال ۲۰۰۴ میالدی نیز به 
دنبال این اقدام زندانی شد و همین 
مســاله حاال موجب اعتراض مردم 
عراق شده است؛ چراکه یک سارق، 

مدیر برگزاری چنین نشستی بود!
 در کردستان عراق
 چه خبر است؟ 

به هر ترتیب باید گفت که دنیس 
راس نقشــی پررنــگ در برگزاری 
این نشســت ایفا کرد اما مغز متفکر 
نشســت مذکور، همچنــان جوزپ 
براودی به شــمار می آید؛ اما پرسش 
این است که چرا کردستان عراق به 
عنوان محل چنین نشستی انتخاب 
شد؟ واقعیت این اســت که ایاالت 
متحده بزرگترین کنسولگری خود در 
منطقه را در کردستان عراق بنا کرده 
و همچنین بزرگترین ســفارتخانه 
آمریکا در بغداد بنا شده است که این 
دو مورد به ســادگی نشان می دهد 
که این کشــوِر ثروتمند عربی برای 
ایاالت متحــده ارزش باالیی دارد. از 
سوی دیگر اســرائیل هم طی چند 
دهه گذشــته و به خصــوص پس از 
ورود نظامــی آمریــکا به عــراق در 
ســال ۲۰۰۳ میالدی، سعی کرد تا 
به هر ترتیب که شده نفوذ خود را در 
عراق گسترش دهد و در دو دهه اخیر 
اقلیم کردستان عراق را برای استقرار 
خود و کنسولگری اش انتخاب کرد. 
اســرائیلی ها معتقدند که کردهای 
عراق برای اعالم استقالل و جدا شدن 
از این کشور ممکن اســت به نوعی 
دست به هر کاری بزنند و اساساً این 
جریان به دلیل آنکه دنباله روی هیچ 
ایدئولوژی مذهبی نیستند، می توان 
به راحتی با آن کار کرد. نمونه علنی 
آن را باید همه پرســی سال ۲۰۱۷ 
میــالدی اقلیم کردســتان عراق به 
رهبری مســعود بارزانی دانست که 
در آن زمان پرچم های اســرائیل در 
کنــار پرچم های اقلیم کردســتان 
عراق در کنار هم به اهتزاز درآمدند. 

در همــان هنگام مشــخص بود که 
موساد و دستگاه دیپلماسی اسرائیل 
توانســته نفوذ خود در اقلیــم را تا 
جایی گسترش دهد که پرچم هایش 
را در مراســم همه پرســی به اهتزاز 
درآوردنــد و این دقیقــاً پیامی بود 
که نتیجــه اش امــروز در اربیل و در 
کنفرانسی می بینیم که حدود ۲۵۰ 
تا ۳۰۰ نفر در آن حضور داشــتند. 
نکته مهم این اســت کــه مخالفت 
مقامات سیاسی عراق با این نشست 
و محکوم کــردن هرگونــه روابط با 
اسرائیل از سوی چهره های سیاسی 
و امنیتی کردستان عراق و بغداد، تا 
جایی ادامه پیدا کرده که دســتگاه 
قضایی این کشور حکم جلب بانیان 
و قرائت کننــدگان بیانیه نهایی این 
نشست را صادر کرده اند اما در تل آویو 
اوضاع به صورت دیگری پیش می رود. 
به گونه ای که نفتالی بنت، نخســت 
وزیر رژیم صهیونیستی اعالم کرده 
که »ایــن فراخوان اربیل از ســمت 
مردم است نه دولت و این کنفرانس 
اقدامی در به رســمیت شــناختن 
ظلــم و بی عدالتــی تاریخی در حق 
یهودیان عراقی به شــمار می رود«. 
با نگاهــی به مواضع بنــت به خوبی 
می توان دریافت که تل آویو فاز جدید 
شیطنت های خود را در منطقه کلید 
زده و حتی ممکن اســت استقالل 
اقلیم کردســتان و تجزیه عراق را در 

دستور کار خود قرار دهد. 

نخست وزیر اسرائیل نشست اربیل را به رسمیت شناختن ظلم علیه یهودیان عراق دانست؛ 

اعالم حضور تل آویو در اقلیم کردستان 
مخالفت مقامات سیاسی 

عراق با نشست اربیل و 
محکوم کردن هرگونه 

روابط با اسرائیل از سوی 
چهره های سیاسی و 

امنیتی کردستان عراق و 
بغداد تا جایی ادامه یافته 

که دستگاه قضایی این 
کشور حکم جلب بانیان 
و قرائت کنندگان بیانیه 

نهایی این نشست را صادر 
کرده است

اسرائیلی ها معتقدند که 
کردهای عراق برای اعالم 

استقالل و جدا شدن از 
این کشور به نوعی ممکن 

است دست به هر کاری 
بزنند و اساساً این جریان به 
دلیل آنکه دنباله روی هیچ 

ایدئولوژی مذهبی نیستند، 
می توان به راحتی با آنها 

کار کرد

به گزارش بی بی ســی، ینس اســتولتنبرگ، دبیرکل ناتو از رهبران صربستان و کوزوو خواســته است تا برای 
کاهش تنش در شمال کوزوو اقدام کنند. استولتنبرگ در توئیتی اعالم کرد: بسیار مهم است که بلگراد و پریستین 
خویشــتنداری نشــان دهند و به گفت وگو بازگردند. صربســتان ،کوزوو را به اقدام های تحریک آمیز متهم کرده 
است. دولت کوزوو در حال حاضر رانندگان دارای پالک صربســتان را ملزم می کند که هنگام ورود به خاک کوزوو 
از پالک موقت کوزوو اســتفاده کنند که منجر به اعتراضات روزانه صدها صرب 
تبار این منطقه شده اســت. روز شنبه دو دفتر وزارت کشــور در شمال کوزوو به 
بر سر این ماجرا به آتش کشــیده شد. بسیاری از کارشناســان معتقدند که این 
تحوالت را باید به نوعی یک سناریوی از پیش تنظیم شده از سوی روسیه و علیه 
 کشورهایی دانســت که به دنبال برقراری روابط با ناتو هســتند که اوکراین هم 

در این زمره قرار دارد.

لوئیجی دی مایو، وزیر خارجه ایتالیا گفته اســت که حکومت طالبان در افغانســتان قابل شناســایی نیســت 
و از کشــورهای جهان خواسته از ســقوط مالی افغانســتان که منجر به مهاجرت دســته جمعی افغان ها می شود 
جلوگیری کنند. به گــزارش رویترز، ایتالیا ریاســت دوره ای گروه ۲۰ را بر عهده دارد و بــه دنبال میزبانی اجالس 
ویژه ای در مورد افغانســتان اســت. دی مایو که هفته گذشــته در نیویورک جلســه وزیران خارجــه گروه ۲۰ را 
اداره کــرد، گفت: به دلیــل حضور ۱۷ تروریســت در میــان وزرا و ادامه نقض 
حقوق بشــر زنان و دختران در افغانســتان، به رسمیت شــناخته شدن دولت 
طالبان غیرممکن اســت. وی افزود: اما مردم افغانســتان باید حمایت مالی را 
که پس از به دســت گرفتن قدرت طالبان در ماه گذشــته متوقف شــده بود، 
 دریافت کنند. وزیر خارجــه ایتالیا ادامه داد: طالبــان نمی توانند پس از مدتی 

حقوق ها را بپردازند.  

وزیر خارجه ایتالیا: به رسمیت شناختن دولت طالبان غیرممکن استدرخواست دبیرکل ناتو از صربستان و کوزوو برای کاهش تنش ها 

ســخنگوی وزارت خارجه آمریــکا در واکنش به 
اظهارات رجب طیب اردوغان گفت: ما در هر فرصتی از 
ترکیه خواسته ایم که از نگه داشتن سامانه اس-۴۰۰ 
خودداری کرده و از هرگونه خریــد تجهیزات نظامی 
بیشــتر از روســیه خودداری کند. به گزارش رویترز، 
رئیس جمهور ترکیه در مصاحبه با سی.بی.اس تاکید 
کرد که ترکیه به طور قطع به تامین ســامانه های اس 
-۴۰۰ از روســیه ادامه خواهد داد. اردوغان همچنین 
گفت که ترکیه ۱.۴ میلیــارد دالر برای جنگنده های 
اف-۳۵ پرداخت کرده اســت، اما واشنگتن از تحویل 
پنج هواپیما خودداری کرده اســت. در واکنش به این 
صحبت ها، یک ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا با 
اشاره به قانون سال ۲۰۱۷ موسوم به مقابله با دشمنان 
آمریــکا از طریق تحریم هــا گفت: ما مــدام به ترکیه 
تاکید می کنیم که هرگونه خرید تســلیحاتی جدید 
و چشــمگیر از روســیه موجب تحریم های جدیدی 

می شود که جدا از تحریم های دسامبر ۲۰۲۰ خواهد 
بود. این ســخنگو گفت که ایاالت متحــده، ترکیه را 
یک متحد در نظر می گیرد و به دنبــال راه هایی برای 
تقویت شراکتشان است. واشــنگتن معتقد است که 
سیستم دفاع موشکی ســاخت روسیه، تهدیدی برای 
جنگنده های اف -۳۵ اســت. اردوغان امــا گفت که 
هیچکس نمی تواند در انتخاب ترکیه در زمینه خرید 

تجهیزات نظامی دخالت کند.

منابــع خبــری از تظاهرات هــزاران شــهروند 
تونســی در اعتراض به اقدامات فوق العاده ریاســت 
 جمهوری کشورشــان در پایتخت تونس خبر دادند. 
شــبکه الجزیره اعالم کرد که چندیــن هزار معترض 
یکشــنبه چهارم مهــر در اعتراض بــه قبضه کردن 
قدرت توسط قیس سعید، رئیس جمهوری تونس در 
پایتخت این کشــور، تظاهرات کردند و از او خواستند 
از قدرت کناره گیــری کند. طبق این گــزارش، این 
بزرگ ترین نمایش خشــم عمومی از زمانی است که 
رئیس جمهوری تونس اخیرا در امور سیاسی دست به 
مداخله های گسترده زد. تونسی ها در خیابان  حبیب 
بورقیبه در شهر تونس ســعید را متهم به انجام کودتا 
کرده و شعارهای مردم خواهان سقوط کودتا هستند 
و کناره گیری کنید را ســر دادند. طبــق این گزارش، 
پلیس حضور گسترده ای در اطراف معترضان داشت 
و موانعی را برپا کرده بــود. الجزیره همچنین گزارش 

داد که ده ها تن از حامیان سعید نیز در مقابل معترضان 
تجمع کرده و نیروهای امنیتی برای جدا کردن آنها و 
جلوگیری از وقوع درگیری میان شان موانعی را ایجاد 
کردند. ســعید هفته گذشته بســیاری از بخش های 
قانون اساســی ســال ۲۰۱۴ تونس را کنار گذاشت. 
او پس از آن که نخســت وزیر را برکنــار و پارلمان را 
 تعلیق کرد، دو ماه به خود اختیــار داد که زمام امور را 

در دست بگیرد.

آمریکا اظهارات اردوغان درباره اس-۴۰۰ را با تهدید به تحریم پاسخ دادبزرگترین تظاهرات تونسی ها علیه کودتای قیس سعید

خبرخبر


