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اماواگرهایاجراییشدنیکایده
دومین نشست کنفرانس خاورمیانه عاری از
سال حهای کشتار جمعی در نیویورک برگزار
شد .اما خاورمیانه عاری از سالحهای کشتار
جمعی ،موضوعی است که در ویترین باقی مانده
و اجرایی نشده اســت .در این زمینه دو دلیل
اصلی وجود دارد که مربوط به الگوی رفتاری
آمریکا و رژیــم صهیونیستی اســت .نخستین
دلیل ،الگوی رفتاری ایاالت متحده آمریکاست.
آمریکا از حامیان اصلی ایده خاورمیانه عاری از
سالح کشتار جمعی است ،اما در عمل واشنگتن
نه تنها هیچ اقدامی در این بــاره انجام نداده
بلکه در جهت تقویت نظامیگری غیرمتعارف
در منطقه غرب آسیا عمل کرده است.آمریکا
بزر گترین صادرکننده سالح به منطقه غرب
آسیا و یکی از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی
اســت که تنها دارنــده ســاح هستهای در این
منطقه است .همچنین آمریکا نگاه گزینشی
به موضوع هستهای در جهان و به خصوص
در منطقه غرب آسیا دارد .در حالی که دولت
آمریکا با دستیابی ایــران به انــرژی صلحآمیز
هستهای مخالف بوده و آن را بهانهای برای فشار
حداکثری علیه تهران قرار داده است ،این کشور
در مقابل دستیابی عربستان سعودی به انرژی
هستهای سکوت کرده است در حالی که برخی
منابع نیز اعالم کردند عربستان پنها نکاری
هستهای دارد .در عین حال ،آمریکا در نشست
کنونی خاورمیانه عاری از سالح کشتار جمعی
در نیویورک نیز شرکت نکرده ،موضوعی که با
انتقاد روسیه مواجه شده است .دومین دلیل،
الگوی رفتاری رژیم اسرائیل است .این رژیم که
تنها دارنده سالح هستهای در غرب آسیاست،
همچنان از پیوستن به پیمان منع گسترش
سالح هستهای ( )NPTخودداری و از شرکت در
نشستهای مربوط به خاورمیانه عاری از سالح
کشتار جمعی نیز اجتناب میکند.نکته پایانی
این که؛ نشستها در زمینه خاورمیانه عاری از
سالح کشتار جمعی ،زمانی سازنده خواهد بود
که قدرتهای بزرگ به ویژه آمریکا اراده جدی
برای تحقق این ایده داشته باشند و در مقابل
ح هستهای اسرائیل سکوت نکنند.
سال 

آمریکا

کمکیکمیلیارددالریبه
شبکهاجتماعیترامپ
شبکه اجتماعی  Truth Socialکه دونالد
تــرامــپ ،ســــودای راهانـــــــدازیاش را در سر
میپروراند ،تحت حمایت یک میلیارد دالری
سرمایهگذارانقرارگرفتهاست.حسابکاربری
دونالد ترامپ در فیس بوک و توئیتر ،پس از حمله
به ساختمان کنگره در ژانویه گذشته بسته و او از
فعالیت در این شبکههای اجتماعی منع شد.
رئیس جمهور سابق آمریکا گفت« :یک میلیارد
دالر ،پیام مهمی به شرکتهای بزرگ فناوری
میدهد ،این که سانسور و تبعیض سیاسی باید
خاتمه پیدا کند».
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بایدنوپوتینفردا برسرمسئلهاوکراینبهصورتمجازیگفتوگومیکنند

زورآزمایی مجازی

کـــــاخ س ــف ــی ــد اعــــــام کــــــرد ،جــــو ب ــای ــدن
رئ ــیــسج ــم ــه ــوری آم ــری ــک ــا و والدیــمــیــر
پوتین ،همتای روس وی ،فــردا سهشنبه با
هم تماسی ویدئویی خواهند داشــت .قرار

است بایدن و پوتین دربــاره وضعیت متشنج
در مرزهای اوکراین با یکدیگر گفتوگو کنند.
این دیدار مجازی در حالی انجام می شود که
رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه وعــده داد

که در صــورت هرگونه تالش از جانب مسکو
برای اقدام نظامی علیه اوکراین کار را برای
مقامات روسیه «بسیار بسیار دشــوار» کند.
روزنامه واشنگتن پست با استناد به یک گزارش
سازمان سیا و مقامات آمریکایی گزارش داده
که ارتش روسیه  ۱۷۵هزار سرباز را به نقاط
مــرزی نزدیک اوکــرایــن منتقل کــرده است.
طبق این گزارش ،در حمله احتمالی روسیه به
اوکراین  ۱۰۰گردان تاکتیکی شامل زرهپوش،
توپخانه و دیگر تجهیزات شرکت خواهند کرد.
تصاویر مــاهــوارهای نشان دادنــد ،روسیه در
حال جمعآوری نیروها و تجهیزات در چهار
منطقه مــرزی نزدیک اوکراین اســت .حدود
 ۵۰گردان تاکتیکی با  ۷۰هزار سرباز نیز قبال
به این مناطق اعزام شدهاند .این بزرگ ترین
مورد استقرار نیروهای روسیه در مرز دو کشور
از زمــان انضمام کریمه به خــاک روسیه در
سال  ۲۰۱۴است؛ منطقه ای خودمختار که
بخشی از اوکراین بود .نیروهای روسیه در بهار
و تابستان امسال دو رزمایش بزرگ در منطقه
برگزار کردند و هر بار تعداد قابل توجهی نیرو
و تجهیزات از خود باقی گذاشتند .مقامات
آمریکایی و سازمان سیا هشدار دادند که مسکو
بــرای حمله احتمالی در اوایــل سال 2022
آمــاده مـیشــود .تونی سملروت ،سخنگوی
پنتاگون گفت ،واشنگتن از کاهش تنش در

منطقه و راه حل دیپلماتیک برای درگیری در
شرق اوکراین حمایت میکند .دیدار مجازی
روســای جمهور آمریکا و روسیه بــرای همین
است که ضمن رجزخوانی ببینند می توانند
راه حلی دیپلماتیک برای این رویداد بیابند یا
خیر .در آستانه این دیدار ،لوید آستین ،وزیر
دفاع آمریکا هم گفت که واشنگتن آماده کمک
تمام عیار به اوکراین در صورت تهاجم روسیه
است .وزیر دفاع آمریکا اما جزئیاتی از اقدامات
احتمالی این کشور در صورت وقوع جنگ علیه
اوکراین را ارائه نداد و به این موضوع بسنده
کــرد که روز جمعه جو بایدن گفت در حال
بررسی تعدادی ابتکار عمل است ،بنابراین
من نمی خواهم جلوتر از رئیسم صحبت کنم.
تنش بین روسیه و اوکراین مسئله جدیدی
نیست .در سال  ۲۰۱۴روسیه شبه جزیره
کریمه اوکراین را اشغال و ضمیمه خاک خود
کرد و بالفاصله پس از آن شــروع به حمایت
از شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین
کرد که تاکنون منجر به کشته شدن حدود
 ۱۴هزار نفر در درگیریهای این منطقه شده
است .جن ساکی ،سخنگوی کاخ سفید نیز
گفته که دو طرف ،عالوه بر اوکراین درباره
موضوعات دیگر از جمله «ثبات استراتژیک
و مسائل سایبری و منطقهای» نیز گفتوگو
خواهند کرد.
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بابانوئللطفابرایمامهماتبیار!
در این عکس که پای درخت کریسمس گرفته
شــده ،توماس مسی ،نماینده جمهوریخواه
کنگره آمریکا و اعضای خانوادهاش در حالی که
انــواع مسلسل ها را در دست دارنــد به دوربین
لبخندمیزنند.مسیدرتوضیحعکسکهواکنش
بسیاری را برانگیخته ،نوشته است« :کریسمس
مبارک .بابانوئل لطفا برای ما مهمات بیار!» این
عکستنهاچندروزپسازتیراندازییکنوجوان
 ۱۵سالهدریکدبیرستاندرایالتمیشیگانکه
 ۴کشته و  ۷زخمی به جا گذاشت ،منتشر شده
است.جمهوریخواهانازحامیانالبیاسلحهو
ازطرفدارانسرسختحملآنهستند.

خبر متفاوت

خداحافظینمایندهکویتباسیاست
بهخاطرهکشدنگوشی
آنگالمرکلبعدازبازنشستگیچهکارخواهدکرد؟

سرگرمی های صدراعظم سابق
 ۲۲نوامبر ســال  ،۲٠٠۵هنگامی که آنگال
مرکل ،فارغ التحصیل فیزیک و پرورش یافته
آلمان شرقی در مجلس فدرال آلمان سوگند یاد
می کرد ،هیچ کس نمی توانست تصور کند که
او برای دورانی طوالنی در راس قدرت بماند.
او در حالی پس از  16سال اتــاق صدراعظم
آلمان را برای همیشه ترک می کند که درباره
دوران پس از واگذاری قدرت به اوالف شولتس
و آغــاز ایــام فراغتش ،به نــدرت صحبت کرده
است .به گزارش خبرگزاری فرانسه  ،مرکل ۶۷
ساله که در طول دوران صدراعظمی خود در
آلمان اغلب به عنوان قدرتمندترین زن جهان
توصیف میشد به تازگی اشاره کرده که دلش
بــرای دوره مسئولیت اش تنگ نخواهد شد.
مرکل کسی که به تواناییاش بــرای سرحال
ماندن پس از جلسات شبانهروزی مشهور است،
زمانی به شوخی گفته بــود« :میتواند همان
طور که شتر آب ذخیره میکند برای خودش
خواب ذخیره کند!» او اما به تازگی گفته ،اولین
کاری که پس از کناره گیری از سیاست انجام
می دهد« ،کمی چرت زدن» است .اما بعد از
آن چه کار خواهد کرد؟ مرکل که اولین بار در
سال  ،۱۹۹۰درســت پس از اتحاد مجدد دو
بخش شرقی و غربی آلمان ،به عنوان نماینده
پارلمان آلمان انتخاب شد ،در روزهای اخیر به
صورتتلویحیگفت،هرگزفرصتتوقفوتأمل
درباره کارهای دیگری که ممکن است خواستار
انجامشانباشد،نداشتهاست.اودرمصاحبهای
باچیمامانداانگوزیآدیچیه،نویسندهنیجریایی
گفته«:آیامیخواهمنویسندگیکنم ،سخنرانی
کنم ،به گردش بــروم ،در خانه بمانم یا دنیا را
ببینم؟ من فعال تصمیم گرفتهام هیچ کاری را
شــروع نکنم و ببینم که چه اتفاقی میافتد».
این در حالی است که صدر اعظمهای قبل از
مرکل بــرای مدتی طوالنی ساکت نماندند.

هلموت اشمیت که در سال  ۱۹۸۲از سمت
صدراعظمی کنار رفت ،تبدیل به یکی از دبیران
هفته نامه دی زایــت و یک مفسر محبوب در
حوزه حیات سیاسی شد .مرکل ممکن است
بخواهد زمان بیشتری را با همسرش یوآخیم
ساوئر در هوهنوالد ،نزدیک تمپلین در آلمان
شرقی سابق که در کودکی در آن جا بزرگ
شــده ،بگذراند؛ در میان سرگرمیهایی که
او ممکن است انجام دهد ،کاشت سبزیجات
بهویژه سیبزمینی است ،چیزی که یک بار در
مصاحبهای در سال  ۲۰۱۳به مجله Bunte
گفت که از انجامش لذت میبرد .در روزهای
اخیر تصویری از مرکل هنگام بررسی کفش در
یک فروشگاه لباس ورزشــی در برلین منتشر
شد؛ تصویری که منجر به این گمانهزنی شد که
او ممکن است برای فعالیتی برنامهریزی کند.
همچنین ،صدراعظم آلمان که قبال دانشمند
بوده ،میتواند یک تور سخنرانی در دانشگاه
های متعدد را آغاز کند .کار آکادمیک ممکن
اســت بیشتر مرکلی را کــه دکــتــرای شیمی
کوانتومی را در سال  ۱۹۸۶دریافت کرده به
ویژه با توجه به این که همسرش نیز یک شیمی
دان است جذب کند .بر اساس محاسبه انجمن
مالیات دهندگان آلمان ،مرکل قرار است در
دوران بازنشستگی ماهانه حدود 15هزار یورو
(16هزارو 900دالر) مستمری دریافت کند.
اما او هرگز عالقهای به ولخرجی نــدارد و در
طبقه چهارم آپارتمانی در برلین زندگی میکند
و اغلب خریدهای مواد غذایی خود را خودش
انجام میدهد .اکونومیست در گزارشی نوشته
است :مرکل پیشتر اشاره داشته که ذائقه سفر
به آفریقا را دارد ،البته نه به سبک تدی روزولت
در سال ۱۹۱۰که کاله بر سر داشت وبه هزاران
حیوان از جمله شیر ،فیل و کفتار شلیک کرد یا
آن ها را به دام انداخت.

احزابراستافراطیاروپادرنشستیبهمیزبانیلهستانگردهمآمدند

خواب پوپولیستها برای تغییر سیاست بروکسل
مقامهای ۱۴حزبراستگرایافراطیاروپادر
نشستیبهمیزبانییاروسالکاچینسکی،رئیس
حزب پوپولیستی و راست گرای حاکم لهستان
موسومبهقانونوعدالت،گردهمآمدند.ویکتور
اورباننخستوزیرمجارستان،مارینلوپنرهبر
حزبراستگراهایافراطیفرانسهوسانتیاگو
آباسکالرهبرحزبوکساسپانیاازچهرههای
شاخصشرکتکنندهدراینگردهماییبودند.
هدف از این نشست ،نشان دادن ظاهری از
همکاریهادربحبوحهاختالفاتعمیقاست.
اورباننخستوزیرمجارستاندرآستانهنشست
در صفحه فیس بوک خود نوشته بود« :ما می
خواهیم سیاست بروکسل را تغییر دهیم .ماه
ها برای تشکیل یک خانواده حزبی قوی تالش
کرده ایم به امید این که امــروز یا فردا بتوانیم
گامی به سوی این هدف برداریم .این مسئله
زمان بر است ».لوپن که نامزد انتخابات ریاست
جمهوری ۲۰۲۲فرانسه است ،با اعالم این که
این نشست ،گام مهمی است ،گفت که انتظار
نــدارد دربــاره تشکیل گروه جدید در پارلمان
اروپابهزودیخبریاعالمشود.آنهاهمچنین
درب ــاره تغییر «کاراکتر و شخصیت اتحادیه
اروپــا» صحبت کردند .لهستان و مجارستان،
اتحادیه اروپا را به تضعیف حق حاکمیت شان
متهم می کنند ،در حالی که بروکسل می گوید
این دو کشور آزادی های دموکراتیک را عقب
می اندازند .لهستان چندین سال است که با
بروکسل (محل نهادهای اتحادیه اروپا) بر سر
اصالحاتقضاییکهازسویحزبمحافظهکار
حاکم یعنی حزب «قانون و عدالت» اجرا و به
تضعیف استقالل قضایی متهم شــده ،درگیر

اســت .این گردهمایی همچنین در بحبوحه
تالشها برای رفع اختالفات میان شاخههای
مختلف اح ــزاب راســت افــراطــی اروپ ــا بــر سر
ارتباطاتباوالدیمیرپوتین،رئیسجمهورروسیه
صورت گرفت .این نشست در غیاب نمایندگان
حزب آلترناتیو برای آلمان ( )AfDبرگزار شد.
غایب دیگر این نشست ،مائتو سالوینی رهبر
حزبراستافراطیلیگاایتالیابودکهباانتشار
بیانیه ای ،زمان را برای تشکیل گروه جدید،
مناسبدانست.سالوینییکیازامضاکنندگان
بیانیه ای بود که از سوی  ۱۶حزب و جنبش
امضاشد.اینبیانیهبرنامههاییرابرایتشکیل
ائتالفی بزرگ در پارلمان اروپا اعالم می کرد
که مقدمه ای برای این مذاکرات بود .همزمان
با بــرگــزاری نشست راســت گرایان افراطی،
پاپ فرانسیس ،رهبر کاتولیک های جهان؛ با
هشدار درباره تهدید پوپولیسم برای اروپا گفت
کهاینقارهباخودخواهیهایملیگرایانهبرسر
پناهجویان،پارهپارهشدهاست.اوبدوننامبردن
ازشخصیاجریانسیاسیخاصیگفتکهتنها
یکگفتمانمبتنیبرتکثروگوناگونیمیتواند
بهتهدیدهایچندوجهیامروز،ازمحیطزیست
گرفتهتاپیکاربابیماریکوویدوفقرپاسخدهد.
پاپافزود«:سیاستمدارانبهاین[پاسخ]برای
مقدمشمردنخیرعمومیبرمنافعخصوصی
نیاز دارند .این در حالی است که همین امروز،
نه تنها در اروپا بلکه در سراسر جهان با نگرانی
نظارهگر عقبنشینی دموکراسی هستیم».
رهبر واتیکان بخش عمدهای از زندگی خود
را در دوران رژیم «پوپولیست» پرون و پس از آن
دیکتاتورینظامیاندرآرژانتینگذراندهاست.

یکی از نمایندگان سابق پارلمان کویت در پی
هک مجدد اطالعات گوشی همراه خــود ،از
دنیای سیاست خداحافظی کرد .ناصر الدویله
در صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت :از زمان
بازگشت از ترکیه ،اطالعات گوشی همراهم
برای سومین بار هک شده است ،متاسفانه همه
این اقدامات با فناوری بسیار باالیی صورت می
گیرد ،هم اکنون از سیستم جایگزین دیگری
برای تلفن همراهم استفاده می کنم که البته
امکان هک آن نیز وجود دارد .به همین علت
تصمیم گرفته ام با کناره گیری از فعالیت
سیاسی ،بقیه عمر خود را صرف تقویت وحدت و
آشتی ملی کنم و به دور از سیاست به حرفه خود
به عنوان وکالت بپردازم.

چهره روز

راســـت سنتی فــرانــســه بـــرای اولــیــن بــار یک
سیاستمدار زن را نامزد راهیابی به کاخ الیزه
کرد .والری پکرس ،وزیر بودجه پیشین فرانسه و
س کنونی منطقه «ایل دو فرانس» به مرکزیت
رئی 
پــاریــس بــه عــنــوان نــامــزد حــزب راســت گــرای
جمهوری خــواهــان بــرای انتخابات ریاست
جمهوری سال آینده این کشور انتخاب شد .او
در دور دوم انتخابات مقدماتی حزب جمهوری
خواهان توانست با کسب بیش از  ۶۰درصد آرا،
اریک سیوتی ،نماینده جناح تندروی حزب را
شکست دهد.

