
از اروپا هر روز یک    گزارش  یک
ص�دا در می آید. 
روزی ژس�ت مقاومت در برابر امریکا و ادعای 
راه اندازی رقیب سیس�تم جهانی مالی فعلی 
)سوئیفت( تا پیش از اعمال دور دوم تحریم های 
امریکا در 13 آبان و یک روز هم انواع دبه تراشی 
که آخرین�ش این اس�ت که هیچ کش�وری از 
اتحادیه اروپا متمایل نیست میزبان دفتر کانال 
یا س�ازوکار این اتحادیه برای تبادالت مالی با 
ایران با هدف دور زدن تحریم های امریکا باشد. 
روزنامه فایننش��ال تایمز چاپ بریتانیا به نقل از 
دیپلمات های اروپایی خبر داده که هیچ دولتی از 
اعضای اتحادیه نمی خواهد با میزبانی از سازوکار 
مالی جایگزین سیستم فعلی مالی بین المللی از 
تحریم های ایاالت متحده عبور کند.  رسانه های 
اروپایی پیش تر به نقل از دیپلمات ها گفته بودند 
که کانال سازوکار مالی به طور سمبلیک و نمادین 
پیش از اجرایی ش��دن تحریم های نفتی امریکا 
علیه ایران، افتتاح می شود اما عملیاتی شدن آن 
احتماالً تا اوایل زمس��تان جاری طول می کشد.  
فایننش��ال تایمز از قول دیپلمات      ها گزارش داده 
که طی جلساتی که هفته گذشته در کمیسیون 
اروپا با هدف آماده شدن برای پاسخ به تحریم های 
امریکا برگزار ش��ده درب��اره اینکه هی��چ دولتی 
متمایل نیست میزبان دفتر اداری این کانال مالی 

باشد، بحث شده است. 
  فرانسه:ایران از برجام برود، چه کنیم؟

»ژرارد آرو« س��فیر فرانس��ه در امری��کا روز 
دو      ش��نبه در نشستی در اندیش��کده »هادسن « 
در پاس��خ به س��ؤالی درباره موضع بروکسل در 
قبال تحریم       هایی که به زودی علیه ایران اعمال 
می شود، گفت: »ما در مس��ئله توافق هسته ای، 
با ایاالت متحده اختالف نظر بنیادین سیاس��ی 
داریم. بحث تجارت نیس��ت، بلکه مسئله ، بحث 
سیاسی است. باید این موضوع را بپذیریم. از نظر 
ما، تصمیم ایاالت متحده ب��رای خروج از توافق 

هسته ای، یک اشتباه بزرگ بود.« 
به گزارش فارس، آرو افزود: »قطعاً توافق هسته ای 
با ایران، توافقی کامل نبود، اما ابزارهای متعددی 

برای محدود کردن برنامه هسته ای ایران در اختیار 
ما قرار داد. ما به امریکایی       ها و به دولت سابق ]این 
کشور[ گفته بودیم که فراتر از مسئله هسته ای، 
موضوعات متعدد دیگری هم در ارتباط با سیاست 
خارجی ایران وجود دارد؛ مسئله تروریسم، برنامه 
موش��کی و فعالیت های منطقه ای. در این مورد، 
مذاکراتی ]میان اروپا و امری��کا[ در جریان بود و 
تصور ما این بود که در مورد ۹۰ درصد مس��ائل 
به اتفاق نظر رس��یده ایم.« وی در مورد محتوای 
آن مذاک��رات گف��ت: »موضع ما روش��ن بود. ما 
توافق با ای��ران را به نح��وی قدرتمندانه حفظ و 
اجرا می کنیم و در عین حال کشورهای اروپایی 
و امریکایی ها، ب��ا هم کار می کنند تا به مس��ائل 
دیگر که قطعاً مس��ائلی واقعی هس��تند و حتی 
برای اروپایی ها، به واس��طه موقعیت جغرافیایی، 
از اهمیت بیشتری هم برخوردارند، بپردازند. اما 
این دولت ]امریکا[ یک شبه تصمیم گرفت که این 
توافق را رد کرده و مذاکراتی را که در جریان بود بر 
هم بزند.« او سپس به هشدار درباره تبعات خروج 
امریکا از برجام پرداخت و گفت: »ما همواره این 
را گفته ایم و به امریکایی       ها هم عنوان کرده ایم که 
اگر ایرانی       ها این توافق را ترک کنند، می خواهیم 
چه کار کنیم؟ زمانی که این توافق را امضا کردیم، 
هدف این بود که با این وضعیت که مجبور باشیم 

بین بمباران ایران و دستیابی ایران به بمب یکی 
را انتخاب کنیم، روبه رو نشویم. این چیزی بود که 

می خواستیم از آن ممانعت کنیم.«
 این دیپلمات ارشد فرانس��وی در ادامه در مورد 
واکنش احتمالی ایران به تحریم های تازه امریکا، 
گفت: »نمی دانم وقتی تحریم       ها بازگردند ایرانی       ها 
چه می کنند، ام��ا اگر ایرانی       ه��ا ناگهان تصمیم 
بگیرند که غنی س��ازی عمده را از س��ر بگیرند، 
می خواهیم چه کار کنیم؟ این یک مسئله است. 
فعاًل ایرانی       ها را متقاع��د کرده ایم و گفت وگویی 
فش��رده با آنها داریم.« او سپس به واکنش منفی 
افکار عموم��ی اروپایی ب��ه تحریم ه��ای امریکا 
پرداخت و افزود: »امریکا شرکت های اروپایی را 
که درگیر تجارت کاماًل مشروع در ایران هستند، 
تحریم می کند؛ ش��رکت       هایی که مث��اًل خودرو 
می فروش��ند و تجارت عادی دارند. این بر افکار 
عمومی ما تبعات سیاس��ی خواهد داشت و افکار 
عمومی ما از اینکه ایاالت متحده شرکت       هایی را 
که در یک کش��ور خارجی تجارتی مشروع انجام 
می دهند تحریم می کند، خش��مگین می شوند. 
خاصیت فرام��رزی تحریم های ای��االت متحده 
هرچه بیش��تر و بیش��تر از س��وی افکار عمومی 
اروپایی غیرقابل قبول می شود و ما هم باید افکار 
عمومی اروپای��ی را مد نظر قرار دهیم.« س��فیر 

فرانس��ه در نهایت با بیان اینک��ه پاریس همواره 
در قبال ایران سیاستی »قاطعانه« را دنبال کرده 
و اخیراً هم یک ایرانی را به اته��ام تالش ادعایی 
برای انجام »عملیات تروریستی« از کشور فرانسه 
اخراج کرده، گفت تصمیم واشنگتن برای خروج 
از برجام، اقدام فرانسه علیه ایران را با پیچیدگی و 

دشواری مواجه می کند. 
   قطع سوئیفت و تحریم های بیشتر

پایگاه خب��ری واش��نگتن فری بیکن از تحرکات 
برخی نماین��دگان کنگره ب��رای تصویب قانونی 
خبر داد که براساس آن دولت را ملزم می کند تا 
دسترسی ایران به سیستم های مالی بین المللی را 
قطع و همچنین راه      هایی را برای اعمال تحریم های 
بیشتر علیه ایران باز کند.  براساس این گزارش، 
تندروهای کنگره امریکا اخیراً انتقادات تندی علیه 
وزارت خزانه داری این کشور بیان کرده اند، چرا که 
معتقدند واشنگتن قصد دارد دسترسی ایران به 
این سیستم را باز بگذارد. واشنگتن فری بیکن در 
ادامه نوش��ت: این تالش های وزارت خزانه داری 
باعث شده اس��ت برخی تندروهای کنگره مثل 
تد ک��روز درصدد تصوی��ب قانون��ی جدید برای 
حف��ظ تحریم های کلی��دی علیه ایران باش��ند.  
برخی منابع به فری بیکن گفته ان��د که طرح تد 
کروز دولت ترامپ را ملزم می کند تا تحریم های 
مرتبط با س��وئیفت را علیه ایران اعمال کند. این 
طرح همچنین ممکن است اعطای ویزا و مسدود 
کردن دارایی های اعضای هیئت اجرایی سوئیفت 
که ادامه دسترسی ایران به این سازمان را برقرار 
می کنند، ه��دف بگیرد.  عالوه ب��ر آن، این طرح 
راه های جدیدی برای دولت ترامپ فراهم می کند 
تا بانک های ایرانی را به خاطر آنچه که حمایت از 
عملیات های تروریس��تی خوانده می شود، مورد 
هدف قرار گی��رد.  چند منبع در کنگ��ره امریکا 
گفته اند که طرح تد کروز قباًل در میان نمایندگان 
مورد اقبال قرار گرفته اس��ت. ت��ام کاتن و مارکو 

روبیو شدیداً حامی این طرح هستند. 
روبیو به فری بیکن گفته اس��ت: ب��رای اینکه به 
جاه طلبی های هسته ای ایران یک بار برای همیشه 
پایان دهیم دولت ترامپ باید نه تنها تحریم      هایی 
را که بعد از برجام و از س��وی دولت باراک اوباما 
تعلیق شدند برگرداند بلکه تحریم های بیشتری 
نیز اعمال کند؛ تحریم      هایی که حداکثر فش��ار را 
علیه حکومت ایران وارد کن��د.  یک منبع دیگر 
در کنگره نی��ز گفته اس��ت که رهب��ران حزبی 
نمی ایس��تند تماش��ا کنند تا وزارت خزانه داری 
امریکا از وعده های ترامپ برای اعمال شدید      ترین 

تحریم      ها علیه ایران عقب نشینی کند. 
  درخواست معافیت سئول از امریکا

کانگ کیون��گ وا، وزیر خارج��ه کره جنوبی در 
تماس تلفنی دو      شنبه شب با همتای خود »مایک 
پمپئو« خواسته واشنگتن در اعمال تحریم علیه 
ایران »حداکثر انعطاف « را به خرج دهد و سئول 
را از اج��رای تحریم       ها ضدایران مع��اف کند.  به 
گزارش رادیو کره جنوبی به نقل از وزارت خارجه 
پمپئو در پاسخ گفته این درخواست کره جنوبی 
را مد نظر قرار می ده��د و همکاری نزدیک میان 
واشنگتن و سئول ادامه می یابد.  کره جنوبی یکی 
از واردکنندگان عمده نفت خام از ایران است، اما 
بر اساس گزارش های رسانه ای این کشور از چند 
ماه پیش با باال گرفتن تهدی��د تحریمی امریکا، 
خرید نفت از ایران را متوقف کرده اس��ت. امریکا 
که اردیبهش��ت ماه امس��ال از توافق هسته ای با 
ایران خارج ش��د، قرار اس��ت از نیمه آبان امسال 
تحریم های نفتی و بانکی رفع ش��ده ذیل برنامه 

جامع اقدام مشترک )برجام( را احیا کند. 
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کشورهای اروپایی تمایلی به میزبانی دفتر کانال مالی با ایران ندارند

بازی جدید اروپا با جایگزین سوئیفت

پس از 14 س�ال حکمرانی چپ   ها در برزیل، 
ژای�ر بولس�ونارو، کاندیدای راس�ت گرای 
افراط�ی ریاس�ت جمهوری برزی�ل که یک 
کهن�ه س�رباز اس�ت در دور دوم انتخابات 
این کشور با کس�ب 55 درصد آرا به عنوان 
رئیس جمهور جدید انتخاب ش�د؛ فردی که 
به خاطر سیاس�ت نژادپرس�تانه و اقدامات 
جنجالی اش به »ترامپ برزیل« معروف است. 
دور دوم انتخابات ریاس��ت جمهوری برزیل روز 
یک   شنبه برگزار شد و با شمارش آرا ژایر بولسونارو، 
نامزد حزب راس��ت افراطی و افسر پیشین ارتش 
توانست با کسب 55/5 درصد آرا پیروز انتخابات 
شود. فرناندو حداد،  نامزد حزب کارگران برزیل هم 
44/5درصد آرا را کسب کرد. به گزارش بی بی سی، 
ژایر بولس��ونارو، رئیس جمهور جدی��د برزیل در 
س��خنان خود پس از پی��روزی در انتخابات این 
کشور متعهد شد که به اصول دموکراتیک پایبند 
بماند. بولس��ونارو همچنین گفت که قصد دارد 
سرخیو مورو، قاضی مبارزه با فس��اد برزیل را که 
سیاستمداران قدرتمندی نظیر لوییس ایناسیو 
لوال داسیلوا، رئیس جمهور سابق برزیل و شماری 
از تاجران را به زندان انداخته، نامزد تصدی وزارت 
دادگستری کند. پیروزی یک راست گرا درحالی 
است که در 14 سال گذشته رهبران چپ  و مخالف 
سیاس��ت های امریکا در برزیل روی کار بودند. به 
گ��زارش رویترز، رئیس جمهور جدی��د برزیل به 
عنوان فردی نژاد پرس��ت، همجنس گرا  س��تیز و 

زن ستیز شناخته شده است و هیچ احترامی برای 
نزاکت سیاسی قائل نیست. او همچنین وعده داده 
است که جلوی ایجاد مؤسسه های حقوق بشری را 
بگیرد چون حقوق بشر به برزیل آسیب و صدمه زده 
است. رئیس جمهور جدید برزیل گفته است:»دیگر 
نمی توانیم با سوسیالیسم، کمونیسم، پوپولیسم 
و تندروی چپ   ها ب��ه کار ادامه دهی��م.« دونالد 
ترام��پ، رئیس جمهور امریکا ک��ه قدرت گیری 
راس��ت    ها در برزیل را نقطه عطفی در این کشور 
می داند، بالفاصله پس از اعالم نتایج انتخابات در 
یک گفت وگوی تلفنی به ژایر بولسونارو تبریک 
گفت و تأکید کرد که هر دو کشور دوش به دوش 
یکدیگر »برای بهبود زندگی مردم در ایاالت متحده 
امریکا و برزیل کار خواهند کرد.« برخی کارشناسان 
رئیس جمهور جدید برزیل را با ترامپ مقایس��ه 
می کنند و از او به عنوان ترامپ برزیل یاد می کنند. 
ژایر بولسونارو برخالف رؤسای جمهور چپ گرای 
این کشور حامی رژیم صهیونیستی و امریکا است 
و پیش از این گفته بود که روابط برزیل با واشنگتن 
را تقویت خواهد کرد. بهرام قاس��می، سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران هم دیروز با اس��تقبال از 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برزیل اظهار 
داشت:»برگزاری موفقیت  آمیز انتخابات ریاست 
جمهوری در جمه��وری فدراتیو برزیل و انتخاب 
مردم این کشور را به دولت و ملت برزیل تبریک 
گفته و برای رئیس جمهور منتخب مردم برزیل 

آرزوی موفقیت دارم.«

 اردوغان: به زودی به شرق فرات حمله می کنیمریاست جمهوری برزیل به راست    ها رسید
تحوالت میدانی در شمال سوریه پس از نشست 
چهار جانبه روسیه، ترکیه،  آلمان و فرانسه روند 
پیچیده ای به خود گرفته اس�ت. رجب طیب 
اردوغان قویاً کردهای تحت حمایت امریکا را 
در شرق فرات به انجام حمالت بیشتر تهدید 
کرده است؛ مس�ئله ای که چالش جدی برای 
واشنگتن محسوب می شود. اگر امریکایی    ها 
به حمالت ترکیه واکنش نش�ان دهند باعث 
تیرگ�ی بی�ش از بیش رواب�ط کاخ س�فید با 
متحد خ�ود در ناتو خواهد ش�د و اگر واکنش 
نش�ان ندهند، بی اعتم�ادی را در بین کرد   ها 
نس�بت به امریکایی    ها تعمیق خواهند کرد. 
به گ��زارش »ج��وان«، رجب طی��ب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه روز سه    ش��نبه اعالم کرد، 
»ساختارهای تروریستی«در شرق فرات را »به 
زودی« نابود خواهیم کرد. وی افزود: آمادگی های 
الزم را انجام دادیم. قرار اس��ت در آینده نزدیک 
عملیات جامع ت��ر و مؤثرتری علی��ه گروه های 
تروریستی داشته باش��یم.  اردوغان در حالی به 
حمله به شرق فرات تهدید می کند که امریکایی    ها 
از طریق کرد   ها ت��الش دارند ی��ک موجودیت 
»شبه مستقل « در شمال ش��رقی سوریه ایجاد 
کنند؛ مسئله ای که باعث نزدیکی ترکیه، ایران و 
روسیه و حتی دولت سوریه به یکدیگر می شود. 
تقریباً سه سال قبل زمانی که امریکایی    ها به این 
نتیجه رسیدند از طریق گروه های مسلح تحت 
حمایت ترکیه، عربس��تان و قطر نمی توانند به 

اهداف خود در سوریه برسند، نگاه خود را متوجه 
کرد   ها کردند. از آن زمان به بهانه مبارزه با داعش 
روابط کرد   ها و امریکایی    ها گسترش یافته است. 
واشنگتن به کرد   ها به مثابه ابزاری برای تضعیف 
دولت سوریه و مهار نفوذ ایران می نگرد و کرد   ها 
نیز می خواهند از طریق امریکا به آرزوهای خود 
برای تش��کیل منطقه مستقل دس��ت یابند. اما 
هر چقدر روابط کرد   ها و امریکا افزایش می یابد 
تنش و سردی در روابط واشنگتن و آنکارا تشدید 
می ش��ود.  تهدیدهای اردوغان دو روز پس از آن 
مطرح شد که سران چهار کشور روسیه،ترکیه، 
آلمان و فرانس��ه در اس��تانبول گردهم آمدند تا 
درباره س��وریه گفت وگو کنند. در بیانیه پایانی 
نشست بر لزوم حفظ یکپارچکی و تمامیت ارضی 
سوریه تأکید شده است که می تواند نشان دهنده 
فاصله گرفتن متحدان اروپایی از سیاس��ت های 
امریکا در سوریه باش��د. از سوی دیگر اگر امریکا 
از کردها حمایت نکند این سوال در میان کردها 
ایجاد خواهد ش��د که آیا می توان به واش��نگتن 
اعتماد کرد. بی اعتمادی در روابط کردها و امریکا 
زمانی ایجاد شد که ترکیه به عفرین حمله کرد. 
این شهر عمدتا کردنشین چند ماه قبل به تصرف 
ترکیه در آمد و امریکا  صرفا نظاره گر بود و هیچ 
کمکی به متحدان کردی خود انجام نداد. به ویژه 
اینکه روز گذشته منابع خبری گزارش دادند قرار 
است گشتهای مشترک ترکیه و امریکا در اطراف 

منبج فعال شود. 

  خبر

 ادعاهای ضدایرانی دانمارک 
در توجیه پناه دادن به تروریست های االحوازیه 

رئیس سازمان امنیت و اطالعات دانمارک روز سه    ش��نبه در یک نشست مطبوعاتی مدعی شد که 
س��رویس اطالعاتی ایران در پی حمله به مسئول ش��اخه دانمارک االحوازیه، گروهک تروریستی 
جدایی طلب ضد ایران بوده است که یک شبکه خبری لندن نشین تالش کرده بود آن را مسئول حمله 
تروریستی روز 31 شهریور در شهر اهواز جلوه دهد. در همین باره وزارت خارجه دانمارک در بیانیه ای 
اعالم کرد این کشور، »مرتضی مرادیان«، سفیر جمهوری اسالمی ایران را برای نشست با مدیر دفتر 
سیاسی این وزارتخانه احضار کرده است.  همچنین »آندره ساموئلسن«، وزیر خارجه دانمارک گفته 
کپنهاک قصد دارد درباره این موضوع با کشورهای همسو بحث و تبادل نظر کند.  او گفت: »درباره 

اقدامات غیرقانونی ایران در اروپا با شماری از کشورهای همسو در تماس نزدیک هستیم.«

د ریچه

افول لیبرال دموکراسی در جشن پوپولیسم
همان طور که انتظار می رفت و نظرسنجی     ها در روزهای اخیر نشان می دادند، 
ژایر بولسونارو 63ساله در انتخابات ریاست جمهوری برزیل به پیروزی رسید. 
او سه هفته قبل و در دور نخست انتخابات با وجود 46/۰3 درصد آرا از دیگر 
رقبا به صورت چشمگیری پیش افتاده بود اما برای کسب اکثریت آرا باید 
با فرناندو حداد از حزب کارگر در دور دوم انتخابات رقابت می کرد که 2۹ 
درصد آرا را به دست آورده بود. تالش گسترده تبلیغاتی وضعیت حداد را در 
رقابت با بولسونارو بهبود بخشیده بود اما او در نهایت 44/87 درصد آرا را در 
دور دوم انتخابات به دست آورد و نتوانست بولسونارو را شکست بدهد که 
با 55/13 درصد آرا به پیروزی برسد. این نتیجه از انتخابات برزیل در حالی 
بود که آن سوی دنیا و در انتخابات محلی در ایالت هسه آلمان، حزب حاکم 
دموکرات مسیحی یک شکست تاریخی را تجربه کرد و حزب راست  افراطی 
به نام »آلترناتیو برای آلمان« توانست با 13 درصد آرا به یک پیروزی تاریخی 
دست یابد. به این ترتیب، مقایسه بین این دو انتخابات می تواند حکایت از 

روزهای افول لیبرال دموکراسی در جشن پوپولیسم باشد. 
بولسونارو نظامی کهنه کاری است که نه تنها هوادارای خود از حکومت 21 
ساله نظامیان در برزیل طی سال     ها 1۹64 تا 1۹85 را پنهان نمی کند حتی 
پا پیش می گذارد و از ژنرالی قدر دانی می کند که در آن سال     ها خانم دیلما 
روسف، رئیس جمهور سابق برزیل، را شکنجه می کند و می گوید که اشتباه 
دیکتاتوری نظامی برزیل »شکنجه کردن و نکشتن « چپ گرا    ها بوده است. 
این تنها گوشه ای از دیدگاه راست افراطی او است و باید حمایتش از آزادی 
حمل اسلحه، سخنان نژادپرستانه و تبعیض آمیز علیه سیاه پوستان، بومیان 
و زنان او را هم در نظر گرفت تا معلوم شود که چرا به او گفته می شود »ترامپ 
برزیل«. بی جهت نیست که به محض پیروزی در انتخابات، این دونالد  ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا، بود که پیروزی اش را به او تبریک گفت و بعد هم جمعی 
از رهبران هم مس��لک با ترامپ مثل ماتئو س��الوینی، وزیر کشور و معاون 
نخست وزیر دولت راس��ت گرای ایتالیا و مائوریسیو ماکری، رئیس جمهور 
آرژانتین، به اس��تقبال پیروزی او رفته اند. از هم اکنون ترس بازگش��ت به 
سال های دیکتاتوری در برزیل به راه افتاده و هرچند که بولسونارو از تحمل 
عقاید دیگران گفته اما از طرف دیگر تهدید به پاکسازی کسانی کرده که حاضر 
نیستند گردن به نظر اکثریت بگذارند و گفته که این افراد باید »بین زندان و 
تبعید یکی را انتخاب کنند.«  وجه دیگر موضوع ارتباط به سیاست خارجی او 
دارد که از حاال انتظار می رود او هم مثل ترامپ از معاهده آب و هوایی پاریس 
خارج شود. بی شک خروج از معاهده پاریس کم    ترین نگرانی از بولسونارو است 
بلکه ریاست جمهوری او به این معنا است که حاال نهمین قدرت اقتصادی 

جهان مبدل به نزدیک     ترین متحد ترامپ علیه نظم جهانی شده است. 
ظهور بولسونارو در حالی اتفاق افتاده که لیبرال دموکراسی در انتخابات هسه 
آلمان نقطه ضعف خود را نشان داده و در حالی که حزب راست گرای افراطی 
آلترناتیو برای آلمان از این نقطه ضعف حداکثر بهره برداری را می کند، مدافع 
سرسخت لیبرال دموکراسی از خداحافظی از سیاست حرف می زند. آنگال 
مرکل، صدراعظم آلمان، بعد از شکست های پیاپی حزبش در انتخابات های 
ایالتی آلمان گفته که در کنگره حزب دموکرات مسیحی در ماه دسامبر دیگر 
نامزد رهبری این حزب نخواهد بود و در انتخابات پارلمانی 2۰2۰ آلمان هم 
به طور کلی از سیاس��ت کنار می رود. هرچند که ایالت هسه از ایالت های 
کوچک آلمان به ش��مار می رود اما انتخابات در این ایالت اهمیت خاصی 
دارد زیرا این ایالت با داشتن شهری مثل فرانکفورت قطب اقتصادی و مالی 
آلمان به شمار می رود و این نکته است که مورد توجه فیگارو قرار گرفته و این 
روزنامه فرانسوی از مجازات خانم مرکل توسط رأی دهندگان ایالت هسه 
می گوید. در مقابل، حزب آلترناتیو برای آلمان مثل بولسونارو و هوادارانش 
سرخوش از پیروزی در انتخابات ایالت هسه است زیرا نه تنها توانسته برای 
نخستین بار نماینده ای در پارلمان محلی این ایالت داشته باشد بلکه با این 
پیروزی، حاال در تمام 16 پارلمان ایالتی به عالوه پارلمان فدرال، بوندس 
تاگ، نماینده دارد. خانم مرکل در ابتدای تشکیل دولت با مشکالت جدی 
هم از سوی متحد نزدیکش هورست زهوفر، رهبر حزب سوسیال مسیحی، 
و هم حزب سوسیال دموکرات  ها برای تشکیل دولت ائتالفی داشت اما حاال 
با شکست در ایالت هسه و شکست ماه قبل در انتخابات ایالت بایرن دست 
به دست هم داده تا جدی     ترین مدافع نظام لیبرال دموکراسی آماده خارج 
شدن از گود سیاست شود. بحث جانشینی مرکل از هم اکنون در آلمان به راه 
افتاده و نام افرادی مثل آنه گرت کرامپ کارن باور، دبیرکل حزب دموکرات 
مسیحی آلمان، ینس اسپان، وزیر بهداشت آلمان و آرمین الشت، وزیر کشور 
ایالت نوردراین وستفالن، بر سر زبان     ها افتاده اما از همین حاال معلوم است 
که کسی نمی تواند خأل مرکل را در آلمان و حتی اتحادیه اروپا پر کند تا نظام 
لیبرال دموکراسی غرب بتواند همچنان متکی به حمایت و رهبری کسی مثل 
او باشد. به این جهت است که می توان کنار رفتن مرکل و ظهور بولسونارو را 
به مثابه غروب لیبرال دموکراسی در مقابل طلوع پوپولیسم و راست افراطی 
دانست چنانکه در نظم بین الملل در حال ظهور به جای سوق به سمت نظم 

نوین جهانی، بومی گرایی و ملی گرایی افراطی حرف اول را می زند.
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   ترامپ: برای مهاجران » شهرک های چادری « ایجاد می کنیم
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا اظهار کرد، دولت او در حال برنامه ریزی 
برای ساخت کمپی برای هزاران مهاجر امریکای التین است که از طریق 
مکزیک وارد امریکا می ش��وند.  به گزارش ایس��نا، این خبر در حالی از 
سوی دونالد ترامپ در مصاحبه ای با فاکس نیوز مطرح شد که پنتاگون 
اعالم کرده که 5 هزار و 2۰۰ سرباز مشغول به خدمت را به منظور تقویت 
امنیت در ارتباط با این موضوع مستقر می کند. ترامپ در هفته های اخیر 
و با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره امریکا 
لفاظی های تندش علیه موضوع مهاجرت را تشدید کرده است.  وی در 
این مصاحبه خاطرنشان کرد: اگر آنها درخواست پناهندگی بدهند ما قرار 
است تا زمانی که دادگاهی آنها انجام گیرد آنها را در حالت بازداشت نگه 
داریم. ما آنها را نگه خواهیم داشت و برای این منظور شهرک های چادری 

)کمپ آوارگان( در کل محل خواهیم ساخت.
-------------------------------------------------------------

   طالبان: ۵ عضو آزاد شده ما از زندان گوانتانامو در قطر هستند 
س��خنگوی طالبان افغانس��تان اعالم کرد، پنج نفر از اعضای طالبان که 
به تازگی از زندان نظامی امریکا در گوانتانامو در قبال آزادی یکی از اعضای 
ارتش امریکا آزاد شده بودند، اکنون در دفتر سیاسی این گروه در قطر حضور 
دارند.  به گزارش ایسنا، ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان اعالم کرد: این 
افراد در میان نمایندگان طالبان برای مذاکرات صلح در افغانستان حضور 
خواهند داشت. این پنج نفر از اعضای طالبان در سال 2۰15 در قبال آزادی 
باو برگدال، از اعضای ارتش امریکا که توسط طالبان به اسارت گرفته شده 
بود، آزاد شدند. برگدال از سال 2۰۰۹ در زندان طالبان به سرمی برد. در حال 

حاضر طالبان مذاکراتی با نمایندگان امریکا برگزار کرده است. 
-------------------------------------------------------------

   روسیه از بازداشت 18 تروریست داعشی در »تاتارستان « خبر داد 
سرویس امنیت فدرال روسیه روز سه     ش��نبه اعالم کرد که طی عملیات در 
»تاتارستان « این کشور 18فرد مرتبط با داعش بازداشت شدند که درصدد 
حمالت تروریس��تی بودند.  به گزارش خبرگزاری »اسپوتنیک«، سرویس 
امنیت فدرال روسیه از شناسایی و دس��تگیری 18 تن از اعضای یک گروه 
تروریستی مخفی در جمهوری تاتارستان این کشور خبر داد. طبق اعالم این 
نهاد امنیتی، این تروریست های مرتبط با داعش در نظر داشتند بعد از انجام 
عملیات تروریستی در روسیه از کشور خارج شده و به سوریه بروند. سرویس 
امنیت فدرال روسیه هفته گذشته هم اعالم کرده بود که یک هسته تروریستی 
داعش را که در نظر داش��تند در مس��کو با س��الح و مواد منفجره عملیات 

تروریستی انجام دهند، از بین برد و این حمالت را ناکام گذاشته است. 
-------------------------------------------------------------
   توافق بنگالدش و میانمار برای بازگرداندن آوارگان روهینگیا 

وزرای خارجه بنگالدش و میانمار در سومین جلسه کارگروه مشترک 
تواف��ق کرده اند از م��اه آینده می��الدی، بازگردانی آوارگان مس��لمان 
روهینگیایی از بنگالدش ب��ه میانمار را آغاز کنند.  ب��ه گزارش فارس، 
بنگالدش و میانمار روز سه     شنبه توافق کرده اند بازگرداندن اولین گروه 
از آوارگان مس��لمان روهینگیایی را از کمپ های بنگالدش به میانمار 
از ماه نوامبر آغاز کنند. وزارت خارجه بنگالدش بعد از س��ومین جلسه 
کارگروه وزرای خارجه دو کشور خبر داد دو طرف توافق کرده اند فرآیند 
بازگرداندن آوارگان روهینگیایی به میانمار را ماه آینده آغاز کنند. ماه 
آگوست سال 2۰17 میالدی بعد از حمالت ارتش میانمار و تجاوز یا به 
آتش کشیدن خانه های اقلیت مسلمان روهینگیا در این کشور، صد    ها 
هزار نفر به بنگالدش گریختند. در حال حاضر حدود یک میلیون آواره 
روهینگیایی در بنگالدش زندگی می کنند ولی حکومت میانمار آنها را به 

عنوان شهروند میانمار قبول ندارد.  
-------------------------------------------------------------

   محدودیت امریکا بر صادرات تکنولوژی یک شرکت چینی
 دولت ترامپ محدودیت     هایی را بر صادرات تکنولوژی به یک ش��رکت 
چینی اعمال کرد.  به گزارش آسوش��یتدپرس، امریکا اعالم کرد که این 
محدودیت     ها براساس منافع امنیت ملی کش��ور اعمال شده است. این 
محدودیت     ها در حالی اعمال شده که مقامات امریکایی نگران هستند که 
شرکت های چینی در فضای رقابتی به دنبال کسب تکنولوژی های بیشتر 
از شرکت های تأمین کننده فناوری در امریکا باشند و این اقدام شرکت های 
چینی باعث شود که امریکا توانایی فراهم کردن منابع مورد احتیاج ارتش 
خود را از دست دهد. وزارت تجارت امریکا اعالم کرد: محدودیت فروش 
تکنولوژی به شرکت فوجیان جین هوآ اعمال شده است. از این پس این 

شرکت برای دریافت تکنولوژی از امریکا نیاز به مجوزهای بیشتر دارد. 
-------------------------------------------------------------

  حمله داعش به مرکز لیبی 
سخنگوی نیروهای موس��وم به ارتش ملی لیبی از کشته شدن پنج تن 
از جمله سه غیرنظامی و ربوده شدن 1۰ تن دیگر در حمله خونین گروه 
تروریستی داعش به مرکز این کش��ور خبر داد. فرستاده سازمان ملل به 
لیبی نیز ضمن محکوم کردن این حمله طرفین درگیری را به توقف فوری 
حمالت به اهداف غیرنظامی فراخواند.  به گزارش ایسنا، احمد المسماری، 
س��خنگوی ارتش ملی لیبی تحت امر خلیفه حفتر گف��ت: در پی وقوع 
حمله ای در شهر الجفره در مرکز این کشور پنج تن از جمله سه غیرنظامی 
کشته و یک نظامی زخمی و 1۰ تن دیگر ربوده شدند. از سوی دیگر، غسان 
سالمه، فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی گفت: اقدامات تروریستی طی 
ماه های گذشته در این کشور به ویژه در طرابلس افزایش یافته است. وی 
در جریان دیدار با ناصر بوریطه، وزیر امور خارجه مراکش در پایتخت این 
کشور در خصوص اوضاع کنونی لیبی و همچنین راه های ممکن برای غلبه 

بر درگیری     ها و آغاز روند سیاسی گفت وگو کرد.

وکیل ترامپ باز هم از منافقین حمایت کرد 
رودی جولیانی، وکیل ش�خصی دونالد ترام�پ گروهک منافقین 
را جایگزین�ی ب�رای نظ�ام سیاس�ی کنونی ای�ران دانس�ته و از 
مقام های امریکایی خواست از این گروه تروریستی حمایت کنند. 
در شرایطی که گروهک منافقین در ایران پایگاه مردمی ندارند اما مقامات 
امریکایی همچنان روی اسب از پیش باخته شرط بندی می کنند. رودی 
جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا این هفته با 
انتشار یادداشتی بار دیگر از گروهک منافقین حمایت و این گروهک را 
دارای حمایت در داخل ایران توصیف کرده است. جولیانی که به نوشته 
رسانه های امریکایی در سال های گذشته برای شرکت در نشست های این 
گروهک دهها هزار دالر پول دریافت کرده، در یادداشتی که روز سه     شنبه 
در پایگاه دست راستی »تاون هال « منتشر کرده، گروهک منافقین را 
جایگزینی برای نظام سیاسی کنونی ایران دانسته و از مقام های امریکایی 
خواسته از منافقین حمایت کنند. جولیانی که پیش تر هم از تغییر نظام 
سیاس��ی در ایران حمایت کرده بود، در این یادداشت بار دیگر مدعی 
شده که نظام سیاسی ایران روزی تغییر می کند. یادداشت جولیانی در 
حالی منتشر می شود که دولت امریکا پیش از این بار    ها مدعی شده که 
به دنبال تغییر نظام در ایران نیست و خواهان آن است که »رفتار ایران « 
تغییر کند. جولیانی و برخی مقامات ارشد کاخ سفید ارتباط نزدیکی با 
منافقین دارند و بار    ها حمایت سیاسی خود را از این گروهک اعالم کرده و 

در نشست های ساالنه منافقین در پاریس شرکت می کنند.

برادر ملک سلمان از تبعید به ریاض بازگشت 
شاهزاده »احمد بن عبدالعزیز «  که ماه گذش�ته از اقدامات شاه  و 
ولیعهد اعالم برائت کرده بود، ب�ا دریافت تضمین هایی از امریکا و 

اروپا به ریاض برگشته است. 
به گزارش فارس، مجتهد ، افش��اگر معروف سعودی در صفحه توئیتر خود 
نوشت: شاهزاده احمد بن عبدالعزیز صبح روز سه شنبه وارد ریاض شده و 
»محمد بن سلمان « ولیعهد و وزیر دفاع سعودی بدون حضور دوربین های 
خبری یا تش��ریفات، از وی اس��تقبال کرده اس��ت.  مجتهد نوشت: احمد 
تعهد   هایی امریکا-اروپایی گرفته مبنی بر اینکه بن س��لمان به او تعرضی 
نداشته باشد. احمد بن عبدالعزیز در نوامبر 2۰17  موفق به خروج از عربستان 
سعودی ش��د و در لندن زندگی می  کرد.  وی که برادر ناتنی ملک سلمان و 
عضو شورای عالی خانواده سلطتنی عربستان سعودی است ماه گذشته مقابل 
معترضان به اقدامات ریاض در یمن و بحرین، از اقدامات شاه و ولیعهد سعودی 

اعالم برائت کرد و البته از آنها خواست تا علیه آل سعود شعار ندهند.

 مرکل باالخره پس از 16 سال 
از قطار سیاست پیاده می شود 

به دنبال ریزش قابل  توجه آرای حزب دموکرات مس�یحی آلمان، 
آنگال مرکل، رهب�ر این حزب اعالم کرد ک�ه در دور بعدی پارلمان 
نامزد صدر اعظمی نخواهد بود و س�ه س�ال دیگر برای همیشه از 

دنیای سیاست کناره گیری می کند. 
آنگال م��رکل، صدراعظم آلم��ان و رئیس حزب دموکرات مس��یحی به 
مقام های ارشد این حزب گفته است که در انتخابات ریاست این حزب در 
ماه دسامبر نامزد نخواهد شد. به گزارش دویچه وله، مرکل گفت که برای 
ریاست حزب محافظه کار )حزب اتحادیه دموکرات مسیحی( جایگزینی 
را انتخاب نخواهد کرد. مرکل تأکید کرد:»من احساس می کنم که در این 
مرحله جست وجو برای ریاست جدید حزب، انتخاب های بسیاری وجود 
دارد و این بسیار خوب اس��ت زیرا ما از 18 سال گذشته تاکنون چنین 
شرایطی را نداشته ایم.« مرکل گفت:»من قصد ندارم که پس از پایان دوره 
کنونی در سال 2۰21، بار دیگر به عنوان صدراعظم انتخاب شوم.« به این 
ترتیب چهارمین دوره از صدراعظمی مرکل، آخرین دوره صدراعظمی 
وی خواهد بود. مرکل که در 13 سال گذشته صدراعظم آلمان بوده است، 
افزود:»اکنون زمان آن فرا رسیده است که فصل جدیدی آغاز شود.« به 
گزارش روزنامه  بیلد آلمان، این تصمیمات مرکل به فش��ار      هایی نسبت 
داده می شود که بعد از شکس��ت های اخیر حزب دموکرات مسیحی در 
انتخابات های ایاالت آلمان متوجه رهبری حزب شده است. در انتخابات 
روز یک      شنبه ایالت هستن، حزب دموکرات مسیحی یک شکست تاریخی 
را تجربه کرد و گرچه قوی       ترین حزب پارلمان باقی ماند، ولی 11 درصد 
آرای خود را از دست داد. چندی پیش هم در جریان انتخابات ایالت بایرن، 
حامیان مرکل نتوانستند نتیجه مطلوبی کس��ب کنند. انتظار می رود 
که فشار      ها بر حزب دموکرات  مس��یحی از جانب سوسیال  دموکرات  ها 
که هم اکنون در دول��ت ائتالفی حضور دارند، افزای��ش یابد. همچنین 
راست  گرایان افراطی به ش��دت مرکل و دیگر احزاب آلمان را در ائتالف 
حاکم به دلیل سیاس��ت  پذیرش پناهجویان هدف انتقاد قرار داده اند و 

قدرت گرفتن آنها به منزله خطری برای دولت کنونی خواهد بود. 


