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یکدیداروچندنکته
دیـــدار اخــیــر رهــبــران دو جبهه شیعی یعنی
«اإلطار التنسیقی» (گروه های معترض به نتایج
انتخابات) و جریان صدر محل انتظار همه ناظران
مسائل عراق بود .دیداری که به دلیل جمع شدن
مقتدا صدر و نوری مالکی زیر یک سقف ،پس از
سال ها اختالف ،مورد خوش بینی بسیاری برای
یک آغــاز جدید یا حداقل توافقی به سود بیت
شیعی ،واقع شده بود .این دیدار در منزل هادی
العامری رهبر فتح و رئیس سازمان بدر برگزار
شد ،اما از همان ابتدا سیگنال های مثبتی از
دیــدار مخابره نشد .صدر مصافحه و سالمی با
مالکی و قیس خزعلی نکرد و به ایستادن آن دو
به احترامش توجهی نشان نداد .چهره رهبران
نشست سرد و بی روح بود .بیانیه مشترکی منتشر
نشد .االطار به تنهایی بیانیه داد که بسیار خنثی و
کلی بود و دیگری توئیت کوتاه صدر پس از نشست
بود که نشان دهنده ایستادگی او بر مواضع قبلی
است( .گفته می شود این توئیت دهم آذر آماده
شده بود) .دو قرائت از این نشست و دیدار وجود
دارد :قرائت نخست ،معتقد است ایستادگی
«اإلطار التنسیقی» ( کمیته هماهنگی ،عنوانی
مناسب تر از چارچوب هماهنگی) در برابر نتایج
انتخابات و وحدت موضع آن ،صدر را مجبور به
پذیرش این دیدار در بغداد کرد و بنابراین آن را
یک پیروزی برای اطار ،ولو یک پیروزی رسانه ای
می شمارند .قرائت دوم معتقد است که مقتدا
صدر در کوتاه آمدن و عقب نشینی خود و رفتن
به نشست در بغداد به دنبال یک مانور بوده است
که بر اساس آن ،در بازه ای که همه نگاه ها اکنون
به سمت دادگاه عالی فدرال برای تأیید نهایی
نتایج است و االطــار نیز در تالش بــرای ابطال
نتایج انتخابات یا جلب نظر دادگــاه برای رأی
به بازشماری تمامی صندوق هاست ،دادگــاه
را وادار کند تا جلسه اخیر را نشانه ای مثبت از
اجماع احزاب شیعی برای حکومتی توافقی تلقی
و سپس نتایج را تأیید کند .کما این که مشخصا
صدر با توئیت خود درصدد اطمینان بخشی به
هــوادارانــش در خصوص ثبات بر موضع سابق
خود بوده است .در هر صورت ،مشخصا نشست
را نمی توان موفقیت آمیز دانست و ادعاهایی
مبنی بر توافق بر سر برکناری روسای فعلی قوا،
کارکردی رسانه ای برای فرار از بی نتیجه بودن
این نشست دارد .اکنون نگرانی از این وجود دارد
که جلسه اخیر حتی به اختالف در داخل االطار
و در نهایت پیوستن برخی شخصیت ها به صدر
منجر شود همان گونه که برخی مستقلین هم
به وی پیوسته اند .عراق صحنه تحوالت بسیار
پرشتاب و غافلگیر کننده است .کمی صبر باید
کرد تا ببینیم چه خواهد شد.

خبر متفاوت

تاثیرسقوطلیرترکیهبرزندگی
مخالفاناسد!
سقوط ارزش لیر ترکیه ،فراتر از مرزهای این
کشور ،زندگی مــردم استان ادلــب سوریه را
هم تحت تاثیر قرار داده است .استان ادلب،
در شمال غربی سوریه ،آخرین منطقه تحت
کنترل شورشیان پس از یک دهه جنگ داخلی
در این کشور به شمار م ـیرود .این استان که
از سال  ۲۰۱۵از سوی «هیئت تحریر شام»،
بازوی سابق القاعده در سوریه اداره میشود،
از تابستان  ۲۰۲۰لیر ترکیه را جایگزین لیر
سوریه کرده بود ،اما ارزش واحد ملی پول ترکیه
از آن سال تاکنون ۴۵درصد کاهش یافته است.

اماراتقراردادخرید ۸۰فروندجنگندهرافالو 12بالگردرابافرانسهامضاکرد

ماکرون به دنبال جبران خسارت «آکوس»
پیمان سه جانبه «آکوس» که در پی آن استرالیا
با بریتانیا و آمریکا قــرارداد ساخت زیردریایی
اتمی را امضا و قرارداد  66میلیارد دالری اش با
فرانسه را لغو کرد ،دستاوردهای جدیدی برای

پاریس به ارمغان آورده است .امانوئل ماکرون،
رئیس جمهور فرانسه که پس از یک ناراحتی
چند روزه ،سه ناوچه کالس «بــارا» را به یونان
فروخته بــود ،آخــر هفته راهــی ام ــارات متحده

طرح ۳۰۰میلیاردیوروییاتحادیهاروپابرایرقابتباپروژه«کمربندوجاده»چینچیست؟

پای اروپا روی دم اژدها

اتحادیه اروپــا میخواهد با سرمایهگذاری
هنگفتدرزیرساختهایقدرتهاینوظهور
اقتصادی و کشورهای در حال توسعه جایگاه
و نفوذ خود در جهان را گسترش دهد و تثبیت
کند .اقدامی که پاسخی به طرح استراتژیک
«کمربند و جــاده» ابداعی شی جین پینگ،
رئیس جمهور چین تلقی میشود .در یکی از
سندهای کمیسیون اروپــا ،دربــاره برنامهای
که «دروازه جهانی» Global Gateway
نامگذاری شده آمده است« :دروازه جهانی با
هدف بسیج سرمایهگذاریها تا سقف ۳۰۰
میلیارد یورو بین سالهای  ۲۰۲۱تا ۲۰۲۷
میالدی به اجــرا گذاشته میشود و منابع
اتحادیهاروپا،کشورهایعضو،نهادهایمالی
اروپاییومؤسساتمالیتوسعهملیراگردهم
میآورد» .انگیزه اتحادیه اروپا از این برنامهها
مقابله با گسترش روزافزون نفوذ چین است.
هرچند ،در طرح «دروازه جهانی» از چین به
عنوان رقیب نام برده نشده است؛ با این حال
اورزوال فون در الین ،رئیس اتحادیه اروپا آن را
«نقشهایبرایسرمایهگذاریعمدهدرتوسعه
زیرساختها در سراسر جهان» خوانده است.
به گــزارش دویچه ولــه ،در پارلمان اتحادیه
اروپــا همه از ایــدهای که اورزوال فون در الین
روز چهارشنبه اعالم کرد استقبال نکردهاند.
مــارکــوس فــربــر ،نماینده حــزب سوسیال
مسیحی در این پارلمان میگوید یک طرح
عظیم مشخصههای دیگری دارد و چین در

برابر این پروژه از ترس به خود نخواهد لرزید.
فربر اعتقاد دارد متورم کردن ساختارهای
موجود با تزریق بیشتر پول ،موفقیتی که فون
درالینرویایآنرادرسرمیپروراندبهارمغان
نخواهد آورد .چین استراتژی سرمایه گذاری
جهانی خود موسوم به «کمربند و جــاده» را
که شاخصترین پــروژه رئیس جمهور شی
جین پینگ است ،در سال  ۲۰۱۳میالدی
راه انــدازی کرد .پکن اعالم کرده است که تا
سال  ۲۰۲۰میالدی رقم 140میلیارد دالر
در چهارچوب این پروژه سرمایه گذاری کرده
که  22.5میلیارد دالر از این رقم تنها در سال
گذشته سرمایه گــذاری شده اســت .پکن به
طور رسمی هدف از اجرای این پروژه را توسعه
اتصال
زیرساختهای زمینی و دریایی برای
ِ
تجاری و اقتصادی بهت ِر چین به آسیا ،اروپا
و آفریقا اعالم کرده و توانسته است تا کنون
شرکای زیادی را از سراسر جهان برای اجرای
این پروژه بلندپروازانه پیدا کند .برنامههای
چین که از آن به عنوان «ابتکار یک کمربند،
یکجاده»همیادمیشودعظیمترینابرپروژه
اقتصادیوسیاسیعصرحاضروچهبساتمام
دورانهابهشمارمیرود.چینامیدواراستبا
این پروژه نه تنها حوزه نفوذ و تاثیرگذاری خود
در مناطق مختلف را گسترش دهد ،که ضمن
تامین امنیت انرژی مورد نیازش به راههای
ارتباطی و حمل و نقل باصرفهتر دست یابد و
رشداقتصادیاینکشورراتضمینکند.

اظهار نظر

قرداحی:روزیسخنانمندرباره
یمنرابهیادخواهیدآورد
جرج قرداحی ،وزیر اطالعرسانی لبنان و از
مسیحیانمارونیدرائتالفباحزبا،...بافشار
سعودیازمقامخوداستعفاکرد.اوپیشترجنگ
یمن را «بیهوده» خوانده و گفته بود نیروهای
جنبشانصارا...بههیچکسحملهنکردهاندو
حق دارند از خود دفاع دربرابر یورش سعودی
کنند .همین اظهارات به تنش دیپلماتیک
بیروتباعربستانومتحدانشمنجرشدهبود.
او درباره استعفایش گفت« :من نمیپذیرم که
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عامل آسیب به لبنان و بــرادران لبنانیام در
کشورهایعربخلیج(فارس)باشم،زیرالبنان
از من مهمتر است ،اما جنگ یمن تا ابد ادامه
نخواهدیافتوروزیخواهدآمدکهطرفهای
جنگبرسرمیزمذاکرهمینشینندودرآنزمان
صحبتهاییکمردلبنانیدربارهجنگیمن
رابهخاطرخواهندآورد.

عربی شد تا قرارداد نظامی جدید با دولت ریاض
امضا کند .رئیس جمهور فرانسه ،در آغاز سفر
دو روزه اش به کشورهای حوزه خلیج فارس روز
جمعه با شیخ محمد بن زایــد ،ولیعهد ابوظبی
دیدار کرد .در این دیدار ،دو کشور قراردادی به
ارزش  ۱۴میلیارد یورو برای فروش  80فروند
هواپیمای جنگنده رافــال و  ۱۲فروند بالگرد
«کــاراکــال » ساخت فرانسه بــه امـــارات امضا
کردهاند .به گزارش یورونیوز ،رئیسجمهوری
فرانسه در همین باره گفت که این قرارداد نشان
میدهدکهابوظبیفرانسهرا«شریکیمستحکمو
قابلاتکا»میداندکهبهوعدههایشعملمیکند.
امانوئل ماکرون که سعی دارد با استفاده از همه
ظرفیتها و فرصتهای موجود به جنگ رقبای
خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری برود
ضمن تبریک امضای این ق ــرارداد ،از افزایش
همکاریهایاستراتژیکبیندوکشوراستقبال
کــرد .ام ــارات عربی متحده پنجمین مشتری

تجهیزاتنظامیفرانسهطیدهسالگذشتهبوده
و در این مدت بیش از  4.7میلیارد یورو از پاریس
خرید تسلیحاتی کرده است .طی سفر ماکرون
به امارات چند توافق تجاری دیگر به ارزش چند
میلیارد یورو به دست آمده است .انور قرقاش،
وزیرمشاوردرامورخارجیامارات،اینقراردادها
را «هدیه کریسمس» توصیف کرد و در پاسخ به
سوالخبرنگارانکهموضوعقراردادهاومحتوای
معامله دو طرف چیست ،گفته بود« :نمیخواهم
هدیهکریسمسراپیشاپیشفاشکنم».امانوئل
ماکرونباترکاماراتراهیقطرشد.اوقراراست
امشب ،شنبه ،برای مالقات و مذاکره با مقامات
سعودی به عربستان بــرود .از جمله موضوعات
سیاسی که انتظار م ـیرود در این سفر مطرح
شود،مذاکراتهستهایایرانوبحرانسیاسیو
اقتصادیلبناناست.ایناحتمالنیزوجوددارد
که نمایندگان پاریس قراردادی نظامی با دولت
ریاضامضاکنند.

صدراعظمآلمانپساز 16سال،طیمراسمیازمقامخودکنارهگیریکرد

خداحافظی با «ماما مرکل»

آنگال مرکل شامگاه پنجشنبه  ۲دسامبر ( ۱۱آذر)
بعد از  ۱۶سال صدر اعظمی آلمان طی مراسمی
رسمی در محوطه وزارت دفاع آلمان در برلین از
اینمقامخداحافظیکرد.مرکل ۱۶سالصدارت
خود را «پرحادثه و چالشبرانگیز» خواند؛ فراز و
نشیبی که صدراعظم را چه از نظر سیاسی و چه از
نظرانسانی«ازسوییبهمبارزهطلبیدهوازدیگرسو
غنی کردهاند ».او گفت که وظیفهاش را همواره «با
شادی قلبی» انجام داده است .سیاست درهای
باز آلمان برای پذیرش پناهندگان و پناهجویان
(در مقیاس کشورهای اروپــایــی) باعث شد که
مطبوعات آلمان به او لقب «ماما مرکل» را بدهند:
دایه مهربان پناهجویان و پناهندگان .در مراسم
خداحافظی مرکل به درخواست وی ،دو تصنیف
«برایمنبایدفقطرزقرمزببارد»هیلدگاردو«فیلم
رنگی را فراموش کــردی» نینا هاگن و همچنین
آهنگ کلیسایی «خــدای بــزرگ ،تو را میستایم»
پخششد.مرکلپیشازاینبارهاگفتهبودکهکنار
کشیدن از مسند قدرت برایش دشوار نیست و پس
از آن فرصت زیادی برای «مطالعه و خواب» خواهد
داشــت .در پاسخ به این پرسش که قصد دارد در
آیندهچهکارهاییانجامدهدگفت«:هنوزبرنامهای
نــدارم .ابتدا کمی استراحت میکنم تا بعد ببینم
چه میشود ».مرکل اگرچه که شامگاه پنجشنبه
رسما با صدارت اعظمی آلمان خداحافظی کرده
اماتاانتخاباوالفشولتسهدایتاموررابهصورت
نیابتیبرعهدهخواهدداشت.اوالفشولتس،نامزد
حزب سوسیال دموکرات که حزبش در انتخابات

پارلمانی چهارم مهر امسال با  25.8درصد آرا در
صدر ایستاد بر کرسی صدراعظمی آلمان تکیه
میزند.حزبپیروزبرایتشکیلدولتوتعیینصدر
ِ
دستکم ۵۰درصدآرایمردمینیازداردو
اعظمبه
باتوجهبهاینکهحزبسوسیالدموکراتبهاینحد
نصابنرسیدبادوحزبدیگریعنیسبزهابا14.8
درصد و لیبرال دموکراتها با  11.5درصد آرا،
ائتالفکرد.اینسهحزبدولتائتالفیراتشکیل
میدهند و بر اساس توافق آنها اوالف شولتس
به عنوان صدراعظم به مجلس معرفی میشود.
کابینه آلمان با اضافه شدن وزارتخانه ساختمان،
در این دوره ۱۵وزارتخانه دارد و قرار است که شش
وزارتخانهراسوسیالدموکراتهادراختیارگیرند،
معاونت صدر اعظمی و پنج وزارتخانه سهم حزب
سبزهاستولیبرالدموکراتهاهمچهار وزارتخانه
رادراختیارخواهندگرفت.
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طرح روی جلد اکونومیست با عنوان :اومیکرون و
تهدیدها علیه اقتصاد جهانی .گونه جدید ویروس
کرونا که در روزهای اخیر در کشور آفریقای جنوبی
ظاهر شد و حاال تا عربستان رسیده ،تاثیر منفی بر
اقتصادجهانیداشتهاست.انتشارخبرکاهشتاثیر
واکسن برابر این ویروس ،باعث ریزش حدود یک و
نیم درصدی شاخص بورس آلمان ،منطقه یورو و
ژاپندرهفتهگذشتهشد.شاخصصنعتیداوجونز
نیزبهافت ۴۳۲واحدیتنداد.

قاب بین الملل

هــزاران هــوادار خالده ضیاء ،نخست وزیر سابق
بنگالدشبابرگزاریتظاهراتسراسری،ازدولت
اینکشورخواستندبهویاجازهدهدتابرایدرمان
به خارج از کشور سفر کند .خالده ضیاء ۷۶ساله،
در سال ۲۰۱۸به اتهام فساد در دادگاه محاکمه و
بهزندانوممنوعیتخروجازکشورمحکومشد.

چهره روز
ســیـفاالســام قذافی،
فــرزنــد دیکتاتور سابق
لیبی ،بــا رای دادگـــاه
استیناف ایــن کشور از
نظر قانونی می تواند بار
دیــگــر نــامــزد انتخابات
ریاست جمهوری شود .کمیسیون انتخاباتی
لیبی هفته گذشته با اشاره به موادی از قانون
انتخابات مبنی بر این که نامزدها «نباید پیشینه
کیفری» داشته باشند ،وی را رد صالحیت
کرده بود.

