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زاویهبرلینباواشنگتنبیشترمیشود
پس از مدت     ها انتظار و گمانه زنی ها سرانجام انتخابات آلمان روز یک شنبه 
4 مهر ) 26 سپتامبر( برگزار شد. بیش از 60 میلیون آلمانی واجد شرایط 
شرکت در این انتخابات برای انتخاب ۵۹۸ نماینده پارلمان فدرال آلمان 
موسوم به بوندس��تاگ بودند. براس��اس آخرین ش��مارش رسمی آرای 
انتخابات پارلمانی 2021 آلمان ، حزب سوسیال دموکرات با 2۵/۸ درصد 
بیشترین رأی را کس��ب کرده و اتحادیه احزاب مس��یحی آلمان )حزب 
دموکرات مسیحی و حزب سوسیال مسیحی( با 24/1 در جایگاه دوم قرار 
گرفته و حزب سبز از احزاب چپ آلمان نیز با 14/6 درصد جایگاه سوم را 

از آن خود کرده است. 
پس از 16 س��ال زمامداری آنگال مرکل، اتحادیه احزاب مسیحی آلمان 
به نازل      ترین سطح آرا در طول تاریخ فعالیت خود سقوط کرده و بیش از 
۸درصد از آرای خود نسبت به انتخابات دوره پیشین پارلمان آلمان را از 
دست داده است. در حالی که حزب سوسیال دموکرات بیش از ۵درصد بر 

آرای خود در قیاس با انتخابات دوره پیشین افزوده است. 
نتایج انتخابات پارلمانی آلمان نقطه عطفی در تحوالت سیاسی مهم  ترین 
کش��ور اروپایی س��ه دهه اخیر اس��ت. آنگال مرکل، رهب��ر قبلی حزب 
دموکرات مسیحی از س��ال 200۵ صدراعظمی این کشور را در راستای 
ائتالف احزاب حاکم بر عهده داش��ت. بدین ترتیب در 16 سال گذشته 
همواره اتحادیه احزاب مسیحی به ویژه حزب دموکرات مسیحی عمالً زمام 
امور آلمان را در اختیار داشتند. اکنون در پرتو نتایج انتخابات اخیر با کسب 
اکثریت آرا توسط حزب چپ میانه سوسیال دموکرات به رهبری »اوالف 
شولتس « دوره جدیدی در حیات سیاسی آلمان و در ابعاد وسیع تر اروپا 
آغاز شده است. البته این نتیجه با توجه به نتایج مناظره های انتخاباتی قبل 
از انتخابات بین رهبران احزاب مهم آلمانی یعنی »اوالف شولتس « رهبر 
حزب سوسیال دموکرات ، »آرمین الشت« رهبر حزب دموکرات مسیحی 
و »آنالنا بائربوک«رهبر حزب سبز قابل پیش بینی بود. در این مناظره     ها 
شولتس نظر مثبت 41درصد مردم آلمان را جلب کرد، در حالی که الشت 

فقط موفق به کسب 2۵درصد نظر مثبت آلمانی     ها شد. 
اکنون انتظار می رود ب��ا توجه به نتایج انتخاب��ات پارلمانی ، آنگال مرکل 
از قدرت کنار رفته و اوالف ش��ولتس به عن��وان صدراعظم جدید آلمان 
معرفی شود. به گفته تحلیلگران، شولتس را از یک طرف ماشین محرک 
سوس��یال دموکرات  ها می خوانند و از طرف دیگر او را زیادی خش��ک و 

جدی می دانند. 
هر دولت جدید در آلمان برای تش��کیل و پیش��برد کارش به ۵0 درصد 
کرس��ی های پارلمان نیاز دارد، اما هیچ حزبی نمی تواند در انتخابات به 
چنین آرایی دست یابد. لذا احزاب برای تش��کیل دولت ناچار به ائتالف 
هستند، بدین ترتیب شولتس ناچار خواهد بود دولت جدید را از طریق 
ائتالف با دیگر احزاب به ویژه اتحادیه احزاب مسیحی آلمان و حزب سبز 
موسوم به»ائتالف کنیا « تشکیل دهد. با این همه، احتمال تشکیل دولت 
ائتالفی مرک��ب از دو حزب بزرگ سوس��یال دموکرات و اتحادیه احزاب 
مسیحی موسوم به » ائتالف بزرگ « نیز وجود دارد. تشکیل دولت ائتالفی 
جدید ممکن است ماه     ها طول بکشد. بدین ترتیب عالوه بر اینکه شولتس 
باید شماری از اعضای کابینه جدید را از اعضای احزاب رقیب انتخاب کند، 
باید به دیدگاه     ها و نظرات آنها نیز توجه نماید. از س��وی دیگر شولتس با 
توجه به چالش های کنونی آلمان و اروپا ، وظیفه آسانی درپیش نخواهد 
داشت. به گفته برخی تحلیلگران، تأخیر شدید در دیجیتالی شدن جامعه 
و اقتصاد آلمان ، عدم اقدامات اقلیمی مناسب با توجه به بحران تغییرات 
آب و هوایی، تأخیر در نوآوری و مشکالت اقتصادی و دوقطبی نگران کننده 
اجتماعی برخی از چالش     هایی است که در انتظار جانشین مرکل است. 
مسئله مهاجرت نیز از جمله معضالت مهم دولت آینده آلمان است. حزب 
سوسیال دموکرات همواره موضع مثبتی در این زمینه داشته و لذا انتظار 
می رود تسهیالتی در زمینه پذیرش مهاجران و ادغام آنها در جامعه آلمان 
در دولت آینده این کشور صورت گیرد. از سوی دیگر سوسیال دموکرات  ها 
هوادار سرسخت همگرایی اروپایی و تقویت اتحادیه اروپا به شمار آمده 
و لذا با روی کار آمدن اوالف ش��ولتس انتظار می رود که موضع آلمان در 
موضوع     هایی مانند ایجاد ارتش اروپایی و اتخاذ رویکرد     هایی در راستای 
افزایش نقش و اهمیت اتحادیه اروپا تقویت شود. ضمن اینکه در عرصه 
سیاس��ت خارجی، سوس��یال دموکرات  ها از منتقدان اقدامات امریکا به 
ویژه در دوره زمامداری ترامپ بوده اند. اکنون با توجه به ایجاد ش��کاف 
دوباره در مواضع اروپا و امریکا در دوره ریاست جمهوری جو بایدن درباره 
مسائلی مانند خروج نظامیان غربی از افغانستان و اقدام امریکا برای ایجاد 
ائتالف     ها در منطقه ایندو –پاسیفیک بدون مشارکت اروپا و لغو معامله 
زیردریایی     ها بین فرانسه و اس��ترالیا ، انتظار می رود دولت جدید آلمان 
مواضع منتقدانه ای در قبال واش��نگتن اتخاذ و تالش خود را بر استقالل 
عمل هرچه بیشتر از امریکا متمرکز کند. بدین ترتیب در مسائلی مانند 
روابط با روس��یه و همکاری     ها در زمینه انرژی ، توافق هسته ای برجام  یا 
مسائل غرب آس��یا این انتظار وجود دارد که برلین خط مشی متفاوتی 

نسبت به واشنگتن اتخاذ کند.
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 امیدواری برهم صالح به از سرگیری روابط تهران -ریاض
رئیس جمهور عراق با وجود اش��اره به موانعی در مس��یر از سرگیری 
روابط ایران و عربس��تان گفت که در مورد از سرگیری رابطه طرفین، 
در مقایسه با قبل امیدوارتر شده است. صالح در حاشیه نشست ساالنه 
مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در این مورد به سی ان ان گفت: 
»قطعاً موانعی بر س��ر راه وجود دارد اما امیدواریم این مسئله پیش از 
آنکه دیر بش��ود، اتفاق بیفتد. حتی اگر اختالفاتی داریم باید گفت وگو 
کنیم. بهتر اس��ت به جای قطع ارتباط در مورد آن اختالفات صحبت 
کنیم. « وی تأکید کرد که نسبت به قبل امیدوارتر است و تغییراتی در 

حال روی دادن است. 
-----------------------------------------------------

 اتهام زنی های علی اف به ایران 
رئیس جمهور جمه��وری آذربایج��ان در جدید    تری��ن مصاحبه خود 
اتهاماتی را به ایران در خص��وص ورود غیرقانونی کامیون     ها به منطقه 
قره باغ کوهستانی مطرح کرده است.  الهام علی اف در مصاحبه با آناتولی، 
مدعی شد که کامیون های ایرانی از قبل از آنکه کنترل منطقه قره باغ 
کوهستانی در پاییز س��ال گذشته از ارمنس��تان در اختیار جمهوری 
آذربایجان قرار گیرد، به طور منظم به ص��ورت غیرقانونی وارد قره باغ     
می شدند. وی با اتهام زنی به ایران گفت: »ما اطالعاتی داشتیم اما قطعاً 
مثل زمان حال، اطالعات مان واضح نبود. با توجه به این موضوع، ما از 
کانال های مختلف نارضایتی خود را از عبور غیرقانونی ابراز داشتیم اما 
این رویه ادامه داشت.« شبکه آناتولی نیز مدعی شده است که حدود 60 
کامیون ایرانی بدون مجوز در بازه زمانی 11 آگوست )20 مردادماه( تا 

11سپتامبر )20 شهریورماه( وارد قلمرو قره باغ کوهستانی شده اند. 
-----------------------------------------------------

  صدور قرار بازداشت شرکت کنندگان در کنفرانس اربیل
 دستگاه قضایی عراق دیروز علیه شرکت کنندگان در کنفرانس اربیل 
که در آن فراخوان عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مطرح شده 
بود، قرار بازداش��ت صادر کرد.  پایگاه رسانه ای ش��ورای عالی قضایی 
عراق با انتشار اطالعیه ای در این باره نوشت که دادگاه بدوی »الکرخ« 
بغداد بر پایه اطالعات دریافتی از دفتر مش��اور امنیت ملی برای س��ه 
نفر از ش��رکت کنندگان در نشس��ت اربی��ل حکم جلب ص��ادر کرده 
است. بیانیه دستگاه قضایی عراق تأکید کرد که درباره دیگر عوامل و 
ش��رکت کنندگان کنفرانس اربیل نیز پس از کسب اطالعات از هویت 

دقیق آنها اقدام های قانونی قضایی الزم انجام خواهد شد. 
-----------------------------------------------------

 تأکید اردوغان بر اهمیت نقش ایران در حل مسئله سوریه
رئیس جمهور ترکیه با اشاره به نقش مؤثر ایران و روسیه در حل مسئله 

سوریه، همکاری با تهران و مسکو را مهم ارزیابی کرد. 
اردوغان در تشریح این موضوع با اشاره به غرب و شرق فرات به شبکه 
سی بی اس گفت: »روسیه، نیروهای حکومت سوریه، ایران و ما در آنجا 
هستیم. مسئله مهم یافتن یک مسیر پایدار برای ادامه کار با این اتحاد 
است.«  وی با تأکید بر اینکه ترکیه همیشه از تفکر ادامه کار با این اتحاد 
در یک مسیر مثبت دفاع می کند، ابراز امیدواری کرد که امریکا، روسیه، 
ایران، ترکیه در سوریه و عراق با همدیگر برای دستیابی به آرامش مردم 

در این مناطق جهان همکاری کنند. 

درگیری شدید فلسطینیان با سربازان رژیم 
صهیونیستی در جنین و سایر مناطق کرانه باختری

آتشمقاومتکرانهباختریراهم
شعلهورمیکند

رام اهلل و جنین در کرانه باختری، بامداد یک     شنبه صحنه درگیری 
مس�لحانه مقاومت فلس�طینی با س�ربازان رژیم صهیونیس�تی 
بود؛ درگیری ای ک�ه منجر به ش�هادت پنج فلس�طینی و زخمی 
شدن دو سرباز اس�رائیلی شد و چشم انداز گس�ترش مقاومت به 
کرانه باخت�ری را بیش از هر موق�ع دیگری تقویت ک�رد. حماس 
خواس�تار تش�دید مقاومت مردمی در کرانه باختری شده است. 
کرانه باختری در حال تبدیل شدن به جبهه جدید مقاومت در کنار غزه 
است. بعد از فرار شش اسیر فلس��طینی از زندان حفاظت شده اسرائیلی 
جلبوع، مشخص شد، هر شش فلسطینی گریخته از جنین بوده اند. هرچند 
اسرائیلی     ها سرانجام این شش فلسطینی را دستگیر کردند، ولی هسته های 
مقاومت در جنین در حال تقویت ش��دن هستند. اسرائیلی     ها از آن موقع 
تاکنون، به شکلی ویژه بر جنین متمرکز ش��ده اند. نیروهای ارتش رژیم 
صهیونیستی یک     شنبه شب با همراهی تفنگداران جوخه ترور موسوم به 
یگان یمام به چندین منطقه از جمله شهرهای جنین، برقین و رام اهلل یورش 
بردند و با مبارزان مقاومت درگیر شدند که در این درگیری، پنج فلسطینی 
شهید و دو نظامی اسرائیلی هم زخمی شدند که حال آنها وخیم گزارش 
شده است. روزنامه یدیعوت آحارانوت به نقل از آویو کوخاوی، رئیس ستاد 
ارتش اسرائیل نوشته که حماس در حال تدارک برای انجام عملیات بزرگی 
در عمق اسرائیل است و از مدت     ها پیش زیرساخت انجام این کار را ایجاد 
می کند. در نابلس نیز یک     شنبه شب، دهها شهرک نشین اشغالگر یهودی 
تحت حمایت نظامیان اس��رائیلی به منظور تعرض ب��ه آرامگاه حضرت 

یوسف)ع( وارد شده بودند که به درگیری با فلسطینیان کشیده شد. 
احتمال دارد درگیری     ها در کرانه باختری به ایجاد موازنه ای جدید بین 
مقاومت در غزه با رژیم صهیونیس��تی، از نوع موازنه ای ش��ود که تهاجم 
چندی قبل اسرائیل به منطقه الجراح در قدس اشغالی به وجود آورد، به 
طوری که برخی رسانه های اسرائیلی از احتمال شلیک نیروهای مقاومت 
فلسطین به اهداف اسرائیل خبر می دهند. فعاًل، خالد مشعل، رئیس دفتر 
سیاسی حماس در خارج در گفت وگوی تلفنی با خانواده های پنج شهید 
فلسطینی قدس و جنین خواستار تشدید مقاومت در کرانه باختری شده 
و  تأکید کرده که حماس این ش��هدا را مایه افتخار می داند و به دالوری 
و جانفش��انی آنان در برابر ارتش اشغالگر صهیونیستی مباهات می کند. 
مشعل ضمن تمجید از خانواده های ش��هدا، تأکید کرد که مقاومت تنها 
راه ریشه کن کردن اشغالگری و بیرون راندن اشغالگران از فلسطین است. 
وی تصریح کرد که دالوری مبارزان مقاومت در برابر نظامیان ارتش رژیم 
صهیونیستی بیانگر این اس��ت که مقاومت در درون تمامی فلسطینیان 
ریشه دوانده است که همین مسئله مستلزم تشدید مقاومت مردمی در 
کرانه باختری به رغم شرایط سخت و دشوار کنونی است. »عبداللطیف 
القانوع« سخنگوی جنبش حماس هم گفت که جنگ ما با رژیم اشغالگر 
تا بازپس گیری حقوق ملت فلسطین و شکس��تن چنگال دشمن ادامه 
خواهد داشت.  » القانوع« گفت: »این مایه تأسف است که رژیم اشغالگر 
عربده کش��ی  کند، ولی تش��کیالت خودگردان فلس��طین همچنان به 
هماهنگ��ی امنیتی خود با رژیم ادامه  دهد.« او خواس��تار این ش��ده که 
انتفاضه در کرانه باختری علیه اقدامات س��رکوبگرانه اش��غالگر تشدید 
شود و تشکیالت خودگردان هماهنگی امنیتی خود با آن را متوقف کند. 
سخنگوی جنبش حماس افزود: مردم ما قادرند به هر طریقی با دشمن 
مقابله کنند و حل و فصل مسالمت  آمیز و تسامح و مصالحه با دشمن باید 
به پایان برسد. جنبش جهاد اسالمی هم در واکنش به شهادت پنج مبارز 
فلسطینی اعالم کرد:»خون فلسطینیانی که در شهرهای رام اهلل و جنین 
در کرانه باختری به ضرب گلوله صهیونیست     ها به شهادت رسیدند، هدر 
نخواهد رفت.«  در بیانیه مزبور آمده اس��ت که این جنایت هرگز نخواهد 
توانست مانع عملیات چریکی شود بلکه حضور مردم در کنار مقاومت را 
افزایش خواهد داد و خون شهدا برای تمامی آزادگان، چراغی خواهد بود 

تا سالح برگیرند و از میهن و کرامت خود دفاع کنند. 

اردوغان:امریکامثلافغانستان
ازسوریهوعراقهمبرود

دارد  دوس�ت  آن�کارا  ک�ه  گفت�ه  ترکی�ه  رئیس جمه�ور 
نیروه�ای امریکای�ی از س�وریه و ع�راق خارج ش�وند، درس�ت 
همانط�ور ک�ه پی�ش از ای�ن افغانس�تان را ت�رک کردن�د. 
به گزارش ایس��نا، رجب طیب اردوغان در مصاحبه با ش��بکه امریکایی 
» سی بی اس « گفت:»البته اگر دس��ت من بود، دوست داشتم آنها سوریه 
و عراق را به همان روشی که از افغانستان خارج شده اند ترک کنند.«  وی 
افزود: »اگر می خواهیم صلح را در جه��ان به ارمغان بیاوریم ، دیگر ماندن 
در این مناطق از دنیا فایده ای ندارد ، ما می توانیم به سادگی به این افراد و 
دولت      ها فرصت بدهیم که خودشان تصمیم بگیرند.«رئیس جمهور ترکیه 
در پاسخ به سؤالی در مورد قصد ترکیه برای جایگزینی ایاالت متحده در 
س��وریه گفت: » بگذارید خیلی واضح و صادقانه بگویم ما هرگز در جایی 
نخواهیم ماند که ما را نخواهند و هرگز در جایی که از ما استقبال نمی شود، 
حضور نخواهیم داشت.«  اردوغان تأکید کرد که ایاالت متحده باید تعیین 
کند آیا با س��ازمان های تروریس��تی در منطقه همکاری خواهد کرد یا با 
ترکیه به عنوان متحد خود در ناتو. وی افزود: » امریکا و ترکیه هر دو عضو 
ناتو هستند. سؤال این است که آیا امریکا با س��ازمان های تروریستی در 
منطقه مانند »پ.ک.ک «، »پ.د «، »پ.گ« ، یا با ترکیه ، دوست خود در 
ناتو حرکت خواهد کرد؟ باید در این باره تصمیم بگیرد، انتخاب من گزینه 
دوم است.« اردوغان در پاسخ به س��ؤالی در مورد نقش ترکیه در سوریه 
مدعی شد که  »ترکیه در حال حاضر 100هزار خانه آجری در سوریه برای 
آوارگان می سازد. اما کشورهای دیگر چه می کنند؟ « وی ابراز امیدواری 
کرد که ایاالت متحده، روسیه، ایران و ترکیه برای دستیابی به صلح و ثبات 
برای مردم منطقه چه در سوریه و چه در عراق همکاری کنند. رئیس جمهور 
ترکیه همچنین به اختالفات با واش��نگتن در زمینه خرید س��امانه های 
موشکی پدافند هوایی اس400 روس��یه توسط ترکیه اشاره و تأکید کرد 
که ایاالت متحده حق دخالت در موضوع اس400 را ندارد ، به ویژه اینکه از 
ارائه سامانه های پاتریوت به ترکیه خودداری کرده است. وی گفت:   حاال که 
از ارائه پاتریوت به ما خودداری کردید، نمی توانید در هیچ سیستم دفاعی 
که ما از کشور دیگری تهیه می کنیم دخالت کنید. یک سخنگوی وزارت 
خارجه امریکا با اشاره به قانون سال 201۷ موسوم به » مقابله با دشمنان 
امریکا از طریق تحریم ه��ا « گفت: ما مدام به ترکی��ه تأکید می کنیم که 
هرگونه خرید تسلیحاتی جدید و چشمگیر از روسیه موجب تحریم های 

جدیدی می شود که جدا از تحریم های دسامبر 2020 خواهد بود. 

جیغ»بنت«ازانزوایصهیونیستها
نخست وزیر رژیم صهیونیستی عصر دیروز در سازمان ملل

22 بار نام ایران را برد تا سطح وحشت این رژیم از ایران ، بیش از هر موقع دیگری نمایان شود

دکترسيدرضاميرطاهر

ادامه از صفحه اول
  بنت در کل س��خنرانی خود ، 22 بار از کلمه ایران 
اس��تفاده کرد، تقریباً هم رده با دفعاتی که رؤسای 
جمهور امریکا در سخنرانی های شان از کلمه چین 
اس��تفاده می کنند؛ موضوعی که نش��ان می دهد 
وحشت از انزوا در خاورمیانه ای که امریکا می خواهد 
آن را ترک کند، چقدر عمیق است؛ خیلی عمیق تر 
تضمین های امنیتی بزرگ ترین متحد اس��رائیل.  
او ضمن اش��اره به قدرت پهپادی ایران، مدعی شد 
ایران یک جهش بزرگ هسته ای در پیش گرفته  از 
خطوطی که برای فعالیت هسته ای وجود دارد فراتر 
رفته و با غنی سازی اورانیوم در پی ساخت سالح اتمی 
است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی سپس با انتقاد 

از »انفعال « بین الملل��ی در خصوص نقض خطوط 
قرمز   برنامه هسته ای ایران ادعا کرد: »اسرائیل به 
ایران اجازه نخواهد داد به سالح اتمی دست یابد.« 
 بنت پیش تر گفته بود ک��ه تل آویو با برجام مخالف 
است  ولی مانند نتانیاهو، روش لفاظی علیه ایران در 
پیش نخواهد گرفت، ولی لفاظی دیروز او علیه ایران 
نشان داد، او تفاوتی با نتانیاهو ندارد. تنها تفاوت شیوه 
س��خنرانی  عصر دیروز بنت با نتانیاهو در سازمان 
ملل، استفاده نکردن از نقاشی        هایی بود که نتانیاهو 
برای نشان دادن سطح تهدید ایران، به سازمان ملل 
می آورد و زمینه س��از مضحکه بین المللی         می شد. 

درخواست خارج از توافق
همزمان با لفاظی بنت علیه ایران، آژانس بین المللی 

انرژی اتمی هم گزارش جدید خود را منتشر کرد. 
آژانس در گزارش خود به توافق اخیر با ایران اشاره 
و اعالم کرد که ای��ران در اواخر ش��هریورماه اجازه 
س��رویس تجهیزات نظارتی در ایران را به بازرسان 
آژانس داده ولی نصب این تجهیزات شامل کارگاه 
تولید قطعات سانتریفیوژ در مجموعه تسای کرج 
نمی شود. رافائل گروسی می گوید که تصمیم ایران 
مبنی بر عدم اجازه دسترس��ی به کارگاه س��اخت 
قطعات سانتریفیوژ تس��ای کرج برخالف شرایط 
توافق شده بیانیه مشترک در تاریخ 12 سپتامبر )21 
شهریور( است. نماینده ایران در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، گزارش مدیرکل این س��ازمان درباره 
دوربین های نظارتی در س��ایت »تس��ا« در کرج را 

نادرس��ت خواند. کاظم غریب آب��ادی تأکید کرد، 
گزارش مدی��رکل آژانس درب��اره دوربین های این 
مجتمع دقیق نیست و این موضوع جزو تفاهمات 
بیانیه مشترک نیست. استفن کلمنت، سفیر اتحادیه 
اروپا نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین روز 
دو        شنبه با صدور بیانیه ای نسبت به ممانعت ایران 
ابراز نگرانی کرد و خواستار دسترسی فوری بازرسان 
آژانس به این سایت شد. لوئیز بونو، نماینده امریکا 
در سازمان های بین المللی مس��تقر در وین گفت، 
واشنگتن از امتناع تهران از ارائه دسترسی الزم به 
آژانس بین المللی انرژی اتمی بسیار ناراحت است. 

بهروز کمالوندی، سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی 
ایران گفته که ایران در پاسخ به انتشار گزارش غلط 
آقای گروسی، مدیرکل آژانس، نامه ای برای آژانس 
ارسال و نس��بت به این اقدام غیرس��ازنده اعتراض 
کرده است. کمالوندی توضیح داد: آقای گروسی و 
همکاران ایشان به خوبی می دانند که تفاهم صورت 
گرفته در قالب بیانیه مشترک، مشمول تجهیزات 
نظارتی ) دوربین ها( مجتمع کرج به این دلیل که 
در نتیجه خراب��کاری تیرماه این مجتمع همچنان 
تحت تحقیق��ات امنیتی قرار دارد، نمی ش��د. وی 
گفت: درخواست تعمیم تعویض کارت های حافظه 
به دوربین های این مجتمع در سفر مدیرکل به تهران 
و نیز دیدار حاشیه کنفرانس عمومی وین مطرح شده 
بود که در هر دو بار ضمن ارائه توضیحات توسط آقای 
اسالمی، پاس��خ منفی و مخالفت ایران را به دنبال 
داشت. کمالوندی اضافه کرد که درج واژه »مشخص 
شده « در مقابل کلمه تجهیزات به همین منظور و 
با هدف مستثنی ش��دن این مجتمع از سرویس و 

تعویض کارت های حافظه صورت گرفته است. 
سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی یادآور شد که در 
دیدار وین هنگامی که بار دیگر مدیرکل درخواست 
س��رویس دوربین های مجتمع کرج را مطرح کرد، 
آقای اسالمی با صراحت کامل و ذکر دالیل مطرح 
ش��ده در جلس��ه قبل، تعمیم تعویض کارت های 
حافظه به مجتمع یاد ش��ده را ناممک��ن و خارج از 

چارچوب بیانیه مشترک اعالم کرد.

با اع�ام پی�روزی سوس�یال دموکرات  ها در 
انتخاب�ات پارلمان�ی آلم�ان، گمانه زنی   ه�ا از 
احتمال دور ش�دن نس�بی دول�ت جدید این 
کش�ور از امری�کا و گرایش هرچه بیش�تر به 
درون اروپا و نیز روس�یه و چین حکایت دارد. 
مس�کو و پکن هم با اع�ام اینک�ه انتخابات 
آلمان را پیگی�ری می کنن�د، از اب�راز تمایل 
برای برق�راری رابطه ب�ا برلین خب�ر داده اند. 
نتیجه انتخاب��ات پارلمانی آلمان که یک   ش��نبه 
26س��پتامبر )4 مهرماه( برگزار ش��د، پیروزی 
سوس��یال دموکرات  ها را به دنبال داشت. اگرچه 
تمامی نظرس��نجی های پیش از ای��ن انتخابات 
که با امتناع آنگال مرکل از ش��رکت در آن، فصل 
جدیدی را پس از 16 سال رقم خواهد زد، حاکی 
از پیشتازی حزب سوسیال دموکرات بود اما جو 
بایدن، رئیس جمه��ور امریکا که گوی��ی انتظار 
چنین نتیجه ای را نداش��ت، به مح��ض اطالع از 
نتایج اولیه، با اشاره به حزب سوسیال دموکرات 
به خبرنگاران گفت:»عجب!آنها قوی هس��تند.« 
 البته این حزب که هم اکنون نیز در دولت ائتالفی 
مرکل حضور دارد، تنها با اختالف 2 درصد موفق 
شد محافظه کاران موسوم به حزب اتحادیه یعنی 
دموکرات مس��یحی   ها و سوسیال مس��یحی   ها 

را پش��ت س��ر بگذارد. نتایج حاکی از این است 
که ح��زب سوس��یال دموکرات ب��ا 2۵/۷درصد، 
محافظه کاران حاکم 24/1 درصد و سبز   ها با 14/۸ 
درصد، بهترین نتیجه را در طول تاریخ خود کسب 

کردند. به این ترتیب سوسیال دموکرات  ها با چنین 
پیروزی شکننده ای چون نتوانستند اکثریت را به 
دس��ت آورند، چاره ای جز تشکیل دولت ائتالفی 
نخواهند داش��ت. با این حال، اوالف ش��ولتس، 
نامزد این حزب، یک   شنبه ش��ب عالوه بر اینکه 
خود را صدراعظم آتی آلمان دانست در فضای پر 
ابهام درباره آینده دولت، قاطعانه گفت که از آرای 
کافی برای تش��کیل کابینه جدید در این کشور 
برخوردار است و می تواند در ائتالف با حزب سبز و 

لیبرال دموکرات جدید دولت تشکیل دهد. 

 توجه هر چه بیشتر به شرق
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین با اعالم 
اینکه روسیه در پی روابط دو جانبه بین مسکو و 
برلین است، گفت که کش��ورش مشتاقانه نتایج 
انتخابات آلمان را دنبال می کند. وی در نشستی 
خبری تصریح ک��رد: »بدون ش��ک انتخابات در 
بزرگ ترین کش��ور اروپا توجه ه��ای زیادی را در 
سراس��ر جهان به خود جلب می کند. ما با توجه 
و عالقه بس��یار نتایج انتخابات آلم��ان را دنبال 
می کنیم. « ه��وآ چونیینگ، س��خنگوی وزارت 

خارجه چین نیز در اظهاراتی مشابه اعالم کرد که 
پکن آماده همکاری با دولت جدید آلمان است و 
امیدوار است روابط خود را با برلین تقویت کند. 
وی افزود: »ما نتایج اولیه رأی گیری در انتخابات 
پارلمانی را مورد توجه قرار داده ایم و آماده تقویت 
همکاری های عملی با آلمان هستیم. امیدواریم 
روابط چین و آلمان بر اس��اس گفت وگوی برابر 
ادامه یابد و روابط چین و آلمان تقویت ش��ود.« 
این مقام چینی افزود: »پکن معتقد است روابط 
با آلمان در مس��یر صحیح در حال توسعه است. 
همکاری هماهنگ بین دو کشور با منافع مشترک 

سازگار است.«
بررس��ی   ها نش��ان می دهد که انتخاب��ات آلمان 
می توان��د زمین��ه را ب��رای گس��ترش دی��دگاه 
ضدامریکایی در اتحادیه اروپا هموارتر کند. طی 
16 س��ال صدارت مرکل، احزاب چ��پ از جمله 
سوس��یال دموکرات ب��ه ش��کل قابل توجهی در 
حاش��یه قرار گرفته بودند. این حزب از مؤسسان 
حزب چپ اروپاست که پیشینه آن به دهه 1۸60 
بر می گ��ردد. در دوران م��رکل، وی و حزبش به 
عنوان حزبی راست میانه، با هر نوع راست گرایی 
افراطی برخورد می کرد و این احتمال بسیار قوی 
اس��ت که با به قدرت رس��یدن چپ ها، همچنان 
دیدگاه های ض��د افراط گرای��ی در آلمان حاکم 
باشد با این تفاوت که احتماالً نگاه به درون تقویت 
خواهد شد و در کنار دور ش��دن نسبی از امریکا، 

توجه   ها بیش از پیش به شرق معطوف شود. 

تمام ش�دن س�وخت 5ه�زار و 500 جایگاه ، 
باع�ث تش�کیل صف ه�ای طوالن�ی در برابر 
پم�پ بنزین ه�ای انگلیس ش�د. ح�اال گفته 
می ش�ود این بحران ممکن اس�ت ب�ه کمبود 
م�واد غذای�ی ه�م منج�ر ش�ود. ب�ه همین 
خاط�ر، زمزمه    های�ی درب�اره ورود ارت�ش 
انگلی�س برای تأمین س�وخت مطرح اس�ت. 
انگلیس ۸ هزار جایگاه پمپ بنزین دارد و انجمن 
فروش��ندگان س��وخت در این کش��ور گفته، در 
ش��رایط فعلی تقریباً دو س��وم از ۵ ه��زار و ۵00 
جایگاهی که عضو این نهاد هستند، سوخت ندارند. 
چندین جایگاه هم فعاًل بس��ته ش��ده اند. میزان 
سوخت بقیه جایگاه    ها هم به قدری کم است که 
پیش بینی می شود در آینده نزدیک به پایان برسد. 
مجموعه این عوامل به تشکیل صف های طوالنی 
در برابر پمپ بنزین    ها منتهی شده است. در چنین 
شرایطی، مقام های دولتی گفته اند تعلیق قانون 
رقابت، اشتراک اطالعات و اولویت بندی مناطقی از 
این کشور را که به سوخت نیاز بیشتری دارند، برای 
شرکت های نفتی آسان تر خواهد کرد. قانون رقابت 
در بازار در شرایط عادی تضمین کننده محصوالت 

بهتر با قیمت مناسب تر است. 

موضوعی که در کنار کمبود سوخت، به بحران در 
انگلیس دامن می زند، این اس��ت که طی ماه های 
اخیر به دلیل جدای��ی انگلی��س از اتحادیه اروپا 
و بازگش��ت راننده    ها به کش��ور خود، این کشور 
با بحران کمب��ود راننده تریلی مواجه ش��ده که 
مش��کالتی را برای صنایع مختلف از جمله روند 

سوخت رس��انی به دنبال داشته است. همچنین، 
دولت انگلیس با اعطای ۵ ه��زار مجوز موقت کار 
برای رانندگان اروپایی تا پایان امسال موافقت کرده 
و از رانندگان بازنشسته هم خواسته به طور موقت 
بر سر کار بازگردند. گفته می شود بوریس جانسون، 
نخس��ت وزیر انگلیس در حال بررس��ی استقرار 

نیروه��ای ارتش برای محافظ��ت از کامیون های 
حامل بنزین است. »گرنت شاپس« وزیر حمل و 
نقل انگلیس نیز گزارش     ها درباره درخواست کمک 
از ارتش را برای مدیریت مسئله کمبود سوخت رد 
نکرده اس��ت. در همین ارتباط، مقامات انگلیس 
اعالم کردند که اقدامات اضط��راری را برای رفع 

مشکالت ناشی از کمبود سوخت آغاز کرده اند. 
با وجود زنجیره ای از مشکالت، چند شرکت فعال 
در حوزه انرژی از جمله ش��ل، اکس��ون موبیل و 
گرین انرژی با صدور بیانیه ای مشترک، بحران اخیر 
را ناشی از افزایش موقت تقاضا    ها دانسته و تأکید 
کرده اند که این وضعیت ارتباطی با کمبود سوخت 
در کشور ندارد. این در حالی است که کنسرسیوم 
خرده فروش��ان انگلیس هم اعالم کرده است که 
پیشنهاد دولت در خصوص اعطای ویزا به ۵ هزار 
راننده، کاری از پیش نخواهد ب��رد و تأثیر آن در 
حدی نیست که مانع از بروز اختالل در کریسمس 
شود. کارشناسان نگرانند که اگر بحران سوخت تا 
10 روز دیگر برطرف نشود، روند توزیع مواد غذایی 
در کشور با مشکل جدی مواجه شود تا جایی که 
مایحتاج کریس��مس به موقع به دست مشتریان 

نخواهد رسید. 

پایان 16 سال صدارت مرکل

گرایش آلمان به روسیه و چین بیشتر می شود 

زمزمه های ورود ارتش انگلیس  برای جلوگیری از آتش کمبود سوخت 
 احتمال دارد بحران سوخت به کمبود مواد غذایی منجر شود
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