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آماده باش امنیتی در ۵۰ ایالت آمریکا 
همزمان با تحلیف بایدن

 ترامپ کیف هسته ای را 
تحویل می دهد!؟

تنها دو روز به برگزاری مراســم تحلیف »جو 
بایدن« وقت باقیست و ما شــاهد امنیتی شدن 
چهره پایتخــت آمریکا هســتیم. اف.بی.آی به 
آژانس هــای پلیس درباره احتمــال اعتراضات 
مســلحانه در سراســر ۵۰ ایالت آمریکا و در روز 
مراســم تحلیف جو بایدن، رئیــس جمهوری 
منتخب این کشور هشدار داده  است. میشیگان، 
ویرجینیا، ویسکانسین، پنسلوانیا و واشنگتن در 
میان بیش از ده ها ایالتی هســتند که گارد ملی 
برای تقویت امنیتی در آنجا مســتقر شده است. 
درضمن، مرکز شهر واشنگتن دی.سی خالی از 
جمعیت است و خیابان های منتهی به کنگره بسته 
شده و گردان های گارد ملی در مرکز شهر مستقر 
شده اند. افزایش تدابیر امنیتی در سراسر آمریکا 
در پی حمله مرگبار ششم ژانویه به کنگره صورت 
گرفته است. رهبران دموکرات چهار کمیته کنگره 
روز شنبه به بررسی رویدادها پرداخته و به صورت 
کتبی از اف.بی.آی و سایر آژانس های اطالعاتی 
و امنیتی خواســتند تا تهدیدها را بشناســند، 
اطالعات را به اشــتراک بگذارند و اینکه آیا نفوذ 
خارجی در این شورش ها نقش دارد یا خیر. این 
نامه از سوی آدام شــف، رئیس کمیته اطالعات 
مجلس نمایندگان، برنی تامپسون، رئیس کمیته 
امنیت کشور مجلس نمایندگان، کارولین مالونی، 
رئیس نظارت مجلس نمایندگان و جرولد نادلر، 
رئیس کمیته قضایی مجلــس نمایندگان امضا 
شــده اســت. مقام های اجرای قانون بیشترین 
تمرکز خود را بر روز گذشته )یکشنبه( معطوف 
کرده اند وقتی که جنبش ضــد دولتی »بوگالو« 
قرار است در سراســر ۵۰ ایالت راهپیمایی به راه 
بیندازد. گفته شــده حداقل ۷ هزار نیرو در حال 
حاضر در واشــنگتن مستقر هســتند و انتظار 
میرود ۲۵ هزار نیروی دیگر نیز تا روز تحلیف راهی 
خیابان ها شــوند. مقام ها از حصارکشی و اجرای 
تمهیدات امنیتی اطــراف مجتمع محل اجرای 

مراسم تحلیف خبر داده اند. 

در این راســتا یکی از مهمترین بخش ها در 
زمان انتقال قدرت از یک رئیس جمهور به رئیس 
جمهور دیگر در آمریکا انتقال فرماندهی و کنترل 
اختیارات زرادخانه هسته ای آمریکا است اما به 
نظر می رسد ترامپ، رئیس جمهور کنونی آمریکا 
از آنجا که حاضر به شــرکت در مراســم تحلیف 
بایدن، رئیس جمهور منتخب نیست این روند را 
دشوار کرده است. ترامپ گفته است که بیستم 
ژانویه در مراســم تحلیف بایدن شرکت نخواهد 
کرد اما نگفته کجا خواهد بــود. اما چه بالیی بر 
ســر »فوتبال هســته ای« یا کیف هسته ای که 
همواره همراه رئیس جمهور است خواهد آمد؟ 
چطور به بایدن تحویل خواهد شد؟ رئیس جمهور 
تنها قدرتی است که اختیار صدور دستور حمله 
هسته ای را دارد هر جا که باشد. همواره یک مشاور 
نظامی رئیــس جمهور را همراهــی می کند که 
وظیفه اش حمل کیفی است که فوتبال هسته ای 
نامیده می شود. این کیف به رئیس جمهور امکان 
می دهد که دستور حمله هســته ای را حتی در 
حالی که بطــور فیزیکی در مراکــز فرماندهی و 
کنترل نیســت صادر کند. ایــن چمدان حاوی 
کلیدی است که بالفاصله کالهک های هسته ای 
مستقر در پایگاه های موشک های بالستیک بین 
قاره ای را فعال می کند، موشــک های بالستیک 
مســتقر در زیردریایی ها را فعال می کند، بمب 
افکن های استراتژیک را آماده می کند. و همچنین 
حاوی ابزارهای ارتباطی، کدها و تمامی گزینه ها 
برای جنگ هسته ای است. جدای از فوتبال، رئیس 
جمهور کارتــی را با خود دارد که به بیســکویت 
معروف اســت و شــامل کدهای فعال سازی در 
درگیرهای هسته ای است رئیس جمهور می تواند 
این کدها را با ابزارهایی کــه در کیف وجود دارد 
فعال کند و به این ترتیب خود را برای فرماندهان 
ارتش شناسایی کرده و دستور حمله هسته ای را 
صادر کند. دونالد ترامپ هنگامی که در آخرین روز 
ریاست جمهوری خود واشنگتن را ترک کند این 
کیف را با خودش خواهد برد، اما کدهای مربوط به 
آن به هنگام فرا رسیدن ظهر به مجرد اینکه بایدن 
به عنوان جانشین ترامپ ۱۰۰۰ مایل دورتر از او 
در روز چهارشنبه تحلیف به جا آورد دیگر فعال 

نخواهند بود.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 بدون هیچ تردیدی می توان گفت 
جمهوری فــدرال آلمان طی دو دهه 
اخیر، تحوالت بنیادیــن عجیبی را 
تجربه کرده اســت. کشــوری که به 
دلیل حماقت های یک جانبه »آدولف 
هیتلر« به عنوان پیشوای نازیسم، تا 
سه سال پیش مجوز راه اندزی ارتش 
را نداشت و هنوز هم در حال پرداخت 
غرامت در پشــت پرده به اسرائیل و 
یهودی ها به دلیل وقوع هولوکاســت 
است؛ از ســال ها قبل دوران طالیی 
و جدید خــود را تجربه و به ســکوی 
نخســت اتحادیه اروپا پرش کرد. بر 
اســاس اســناد و اظهارات خبرگان 
سیاسی، بدون تردید دلیل پیشرفت 
و پرِش آلمان را بایــد حضور »آنگال 
مرکل« دانســت. زنی که بــه او لقب 
»بانــوی آهنین« داده اند و از ســال 
۲۰۰۵ تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱ )۴ مهر 
۱۴۰۰( به عنوان صدراعظم آلمان، بر 
این کرسی خواهد نشست. او را بانوی 

آهنین می نامند  چراکــه در بحران 
مالی اروپا، به یونان رفت و این کشور را 
از فروپاشی نجات داد و همین موضوع 
در مورد بحران هــای مالی در پرتغال 
یا ایتالیا هــم صدق می کنــد. نباید 
فراموش کرد که مرکل در برهه های 
بسیار سختی از تاریِخ اروپا، این بلوک 
را هدایت و راهبری کرد تا از فروپاشی 
آن جلوگیری کند. در مقابل بسیاری 
از کشــورهای درجــه دوم اروپا که 
عمدتاً در شــرق این قاره قرار دارند، 
معتقدند که سیاســت های مرکل و 
حزب دموکرات مسیحی آلمان، یک 
خودکامگی محض به حساب می آید؛ 
چراکه اقدامات او در عرصه اقتصادی و 
سهمیه بندی های اجتماعی در مورد 
بحــران پناهجویان را قبــول ندارند 
و به شــدت مورد نقد قرار داده اند. با 
این تفاسیر مرکل را اســطوره تکرار 
ناشدنی در عرصه سیاست می دانند 
که ریشه او را باید در حزب دموکرات 
مســیحی دانســت. حزبی که بدون 
تردید و صرفاً یک محفل سیاســی به 
حساب نمی آید، بلکه باید این حزب 
را آموزشــگاه رهبران ارشد اروپایی 

دانســت. عالوه بر مرکل که ۱۶ سال 
است ِصدارت این کشــور را به عهده 
دارد، اورزال فن درالین، رئیس کنونی 
کمیسیون اتحادیه اروپا هم از همین 
حزب بیرون آمده و این نشان می دهد 
که اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان 
به خوبی توانسته اســت برای خود و 
اروپا، کادرســازی انجام دهد. بر این 
اساس مرکل از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱8 
رهبری حزب دموکرات مســیحی را 
به عهده داشت و پس از آن »آنه گرت 
کرامــپ کارنباوئر« ریاســت حزب 
را به عهــده گرفت که او هــم از این 
ســمت کنار رفت. بر همین اســاس 
حزب محافظه کار اتحــاد دموکرات 
مسیحی آلمان، کنگره خود را جمعه 
و شــنبه به صــورت آنالیــن برگزار 
کرد تا ۱۰۰۱ نماینــده برای انتخاب 
رهبر قدرتمندترین حزب آلمان رأی 
دهند. همانگونه کــه همه می دانند، 
برنده این انتخابات می تواند جانشین 
صدراعظم آلمان، آنگال مرکل شــود 
که در این مســیر ســه نامزد اصلی 
وجود داشــت. نوربرت راتگن، وزیر 
پیشــین محیط زیســت ۵۶ ساله، 

آرمین الشــت، رئیس الوزرای ایالت 
نوردراین-وستفالن که ۵9 سال دارد 
و نفر سوم هم فریدریش مرز ۶۵ ساله 
اســت که یک محافظه کار آلمانی به 
حســاب می آید. رقابت میان این سه 
نفر باعث شــد تنــور انتخابات رهبر 
آینده حزب دموکرات مسیحی آلمان 
داغتر از گذشته شــود؛ چراکه پیروز 
این انتخابات بــدون تردید به راحتی 
می توانــد جایگزین مــرکل در مقام 

صدراعظمی شود. 
رهبر جدید کیست؟ 

باالخره نتایج این انتخابات اعالم 

شد و بر اساس آن »آرمین الشت« به 
عنوان رهبر حزب دموکرات مسیحی 
آلمان انتخاب شد. او متولد ۱8 فوریه 
۱9۶۱ در آخن است و از سال ۲۰۱۷ 
به عضو حزب دموکرات مســیحی 
آلمان )CDU( درآمد و یازدهمین 
نخســت وزیر نوردراین-وستفالن 
به حســاب می آید. او طی سه سال 
گذشــته یک دولت ایالتی ائتالفی 
را رهبری کــرده و در نهایت دو روز 
پیش )شــنبه( به ریاست این حزب 
انتخاب شد. الشت به همراه سه برادر 
کوچکترش در یک خانــواده طبقه 
متوسط کاتولیک در شهر آخن آلمان 

بزرگ شد. 
پدربزرگش هوبرت الشت در دهه 
۱9۲۰ از دهکده ای در شمال جامعه 
آلمانی زبان بلژیک، به آخن مهاجرت 
کرد. از ۱98۷ تا ۱988 الشــت یک 
دوره کارآموزی خبرنگاری را در یک 
ایســتگاه رادیویی به پایان رساند و 
سپس به عنوان روزنامه نگار مستقل 
در تلویزیون بایرن و ایســتگاه های 
رادیویی این ایالت تا ســال ۱99۴ و 
همچنین مشاور رئیس وقت پارلمان 
آلمــان »ریتا ساســموت« فعالیت 
داشت. آرمین الشت در سال ۱9۷9 
در ۱8 ســالگی به حزب دموکرات 
مسیحی پیوســت و در شورای شهر 
آخن ، جوانترین مشــاور این حزب 
شد که تا سال ۲۰۰۴ نیز عضو آن بود. 
در سال ۲۰۰۵ او اولین وزیر دولت 
برای پــروژه همزیســتی مهاجران 
در وزارت ادغام آلمــان بود. او از یک 
سیاست یکپارچه برای ارتقا سیستم 
آموزشی و فرصت ها حمایت می کند 
و معتقد است که آلمان به مهاجرت 
احتیــاج دارد و حتی بــرای آن، ۳8 
درصد کودکان زیر شــش سال که 
سابقه مهاجرت دارند، باید به کشور 
فرصت ها تبدیل شــود.  الشت یک 
کاتولیــک معتقد اســت و از ســال 
۱9۶۱ به عنوان عضوی از کلیســای 
ســنت میشــائل در آخن جایی که 
غسل تعمید داده شد، فعالیت کرده 
است و به همین دلیل در سال ۲۰۰8 
در مســیر احترام و تمایل به گفتگو 
از جمله با مســلمانان، مبارزه کرد و 
به همین دلیل اگــر او به جای مرکل 
بر مســند قدرت بنشــیند، همان 

سیاست های مهاجرپذیری را ادامه 
خواهــد داد. او همچنیــن در مورد 
اتحادیه های کارگری، سازمان های 
حمایتــی شــهرداری، آژانس های 
رفاهی مســتقل و آژانس استخدام 
فــدرال نظریه های مثبتــی دارد و 
معتقد است که این نهادها باید به هر 
ترتیبی که شده در ریشه کن کردن 
بیکاری و فقر مفیــد عمل کنند. این 
کارنامه او در حالی مورد نظر خواهد 
بود که بسیاری از تحلیلگران داخلی 
و شــهروندان آلمان از اقدامات او در 
مورد پیشگیری از کرونا انتقاد جدی 

می کنند. 
در بحوحه همه گیــری کرونا در 
۳۰ مارس ۲۰۲۰ الشت تالش کرد 
طرحی را با دسترســی گســترده و 
حقوق ویژه به شــکل فوری اجرایی 
کند و بــا ارائــه پیــش نویس یک 
قانون، خواســتار جذب پزشکان در 
نوردراین-وستفالن شــد که حرفه 
پزشکی به شدت با آن مخالفت کرد 
و همچنین مدیریت او را زیر  ســوال 

بردند. 
به هر ترتیب، آرمین الشــت به 
عنوان رهبــر جدید حزب دموکرات 
مســیحی و یکــی از قدرتمندترین 
احزاب سیاســی اروپا انتخاب شده 
اســت و احتمال دارد که در آینده به 
عنوان صدراعظم آلمان معرفی شود؛ 
اما مساله اینجاست که بدون تردید 
او ادامه دهنده سیاســت های مرکل 
خواهد بود: چه در حوزه داخلی و چه 

در رهبری اتحادیه اروپا.

دموکرات مسیحی های آلمان »آرمین الشت« را به عنوان رهبر حزبشان برگزیدند

تداوم راه بانوی آهنین 
حزب دموکرات مسیحی 
را باید آموزشگاه رهبران 

ارشد اروپایی دانست، 
چراکه عالوه بر مرکل که 

16 سال است ِصدارت این 
کشور را به عهده دارد، 

اورزال فن درالین، رئیس 
کنونی کمیسیون اتحادیه 

اروپا هم از همین حزب 
بیرون آمده که نشان از 

اهمیت کادرسازی برای این 
جریان دارد

آرمین الشت در سال ۲۰۰۸ 
در مسیر احترام و تمایل 
به گفتگو با پیروان سایر 

ادیان از جمله با مسلمانان، 
مبارزه کرد و به همین دلیل 

اگر او به جای مرکل بر مسند 
قدرت بنشیند، همان 

سیاست های مهاجرپذیری 
را ادامه خواهد داد
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ماکرون در واکنــش به اقدام اخیر رجــب طیب اردوغان، همتای ترکیه ای خود پیام دوســتانه ای به وی ارســال 
کرد که با زبان ترکی آغاز شــده بود. این امر پس از یک بحــران بزرگ دیپلماتیک میان فرانســه و ترکیه در طول 
سال گذشــته میالدی رخ داد که شــاهد درگیری های لفظی در چندین ســطح، به ویژه میان اردوغان و ماکرون 
بود. ماکرون ابراز امیدواری کــرد، با کمک ترکیه در ســال ۲۰۲۱ ثبات به قاره 
اروپا بازگردد. روزنامه لوپوئن گــزارش داد، ماکــرون در ۱۰ ژانویه، پیام خود را 
برای اردوغان ارســال کرد. این امر در واکنــش به پیام اردوغان بــه ماکرون در 
۱9 دســامبر گذشــته پس از ابتالی ماکرون به کرونا انجام شــد. ماکرون پیام 
 خود را به زبــان ترکی آغاز کــرد و بهترین آرزوهــای خود را نثار مــردم ترکیه 

و رئیس جمهوری اردوغان نمود.

دو قاضی زن در یک حمله مســلحانه در کابل، پایتخت افغانستان، کشته شــدند. به گزارش اسپوتنیک، مردان 
مسلح سوار بر موتور به یک خودروی در حال حرکت حامل دو قاضی و راننده آن ها شلیک کردند که در نتیجه دو قاضی 
کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. حمله روز گذشته )یکشنبه(، آخرین مورد در رشته حمالت هدفمند فمینیستی 
در افغانستان بود. هفته گذشته نیز اسپوتنیک از حمله مشابهی در والیت بلخ افغانستان خبر داد که طی آن دو سرباز 
زن کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. 
این حمالت در حالی اتفاق افتاد که از حدود یکماه پیش تاکنون افراد ناشــناس 
اقدام به انجام عملیات مسلحانه تروریستی علیه فعاالن مدنی، زنان و همچنین 
فعاالن حقوق بشری کرده اند. چندی پیش مسئول ستاد انتخابات آزاد افغانستان 
و چندین کارمند دولت بعالوه کارگران معادن مقابل منازل خود ترور شدند که 

هیچکس مسئولیتش را به عهده نگرفته است.

ترور دو قاضی زن در کابلپیام دوستانه ماکرون به اردوغان

نخســت وزیر عراق با اذعان به اینکه این کشور در 
وضعیت اقتصادی دشــواری به دلیــل کاهش قیمت 
نفت در پی شیوع کرونا به سر می برد، خواهان گشودن 
صفحه جدیدی از امید و خوش بینی شــد. به گزارش 
شــفق نیوز، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در 
دیدار با مجروحان وزارت کشــور در مقر پلیس فدرال 
در بغداد این اظهــارات را مطرح کرد. وی تصریح کرد: 
کشور از اوضاع دشوار و وضعیت اقتصادی پیچیده ای 
می گذرد که علت آن سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی 
طی سال های گذشته است. الکاظمی تصریح کرد: ما 
خواهان ساختن کشور هستیم و اینکه جوانانمان را بر 
اســاس فرهنگ زندگی و امید به آینده هدایت کنیم؛ 
نه نظامی کــردن جامعه و فرهنگ مــرگ. وی عنوان 
داشت: خلل وســیعی در ارائه حمایت به قشر بسیاری 
از مجروحان وجود دارد و آنها حقوق خود را به دســت 

نیاورده انــد هرچند که زمان طوالنــی از مراجعه آنها 
می گذرد که این کوتاهی آشــکار از جانب دولت های 
پی در پی را نشــان می دهد. ما به همکاری با یکدیگر 
و گشــودن صفحه ای از امید و خوش بینی نیاز داریم. 
تمام حقوق شــما بعد از رفع موانع برآورده خواهد شد 
و ما کارگروهی را برای پیگیری حقوق شــما تشکیل 

خواهیم داد.

نخســت وزیر تونس از اصالح کابینه و تغییر در ۱۱ 
وزارت خانه از جمله دادگستری، کشور و بهداشت خبر 
داد. به گزارش المیادین، هشام المشیشی، نخست وزیر 
تونس در کنفرانس خبری در کاخ دولت در القصبه از 
اصالح کابینه خود خبر داد. این اصالحات شــامل ۱۱ 
وزارتخانه می شود که بر اساس آن، یوسف الزواغی، برای 
وزارت دادگستری و ولید الذهبی برای وزارت کشور و 
عبداللطیف المیساوی، به عنوان وزیر امالک دولت و 
امور امالک و رضا بن مصباح بــه عنوان وزیر صنعت و 
نهادهای کوچک و متوسط تعیین می شوند. همچنین 
سفیان بن تونس به عنوان وزیر نیرو و معادن و شهاب بن 
احمد برای تصدی وزارت امور محلی و محیط زیست 
و یوسف فنیره برای وزارت مشــاغل و زکریاء بلخوجه 
برای تصدی وزارت جوانان و ورزش و اسامه الخریجی 
برای وزارت کشاورزی و ماهیگیری و منابع آبی تعیین 

شد. المشیســی عنوان کرد که این اصالحات با هدف 
حفظ دولت تکنوکرات مستقل و مورد حمایت با یک 
پشتیبانی سیاسی است. المشیشی همچنین دیداری با 
قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور داشت و در این 
دیدار، درخصوص رایزنی های جاری پیرامون اصالحات 
در دولت گفت وگو شد. توافق شده تا دولت جدید تونس 

متشکل از اعضای پاکدست و بی حاشیه باشد.

الکاظمی: اوضاع عراق پیچیده استوقوع تغییرات گسترده در دولت تونس
خبرخبر


