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تحلیل روز

جوالن راست گرایان تندرو در آلمان 

ــراط گــرا و عضو  سیدرضا میرطاهر - ۲۵ اف
سابق ارتش آلمان که برای حمله به پارلمان این 
کشور برنامه ریزی کرده بودند، در ۱۱ ایالت این 
کشور دستگیر شدند. آلمان به عنوان مهم ترین 
کشور اتحادیه اروپا و بزرگ ترین اقتصاد اروپایی 
به دالیل مختلف تاریخی، فرهنگی و اجتماعی 
از قبل از جنگ جهانی دوم محل فعالیت راست 
گرایان تندرو بوده که حاصل آن روی کار آمدن 
رژیم نازی در این کشور به ریاست »آدولف هیتلر« 
بود.اقدامات او در نهایت جنگ جهانی دوم را رقم 
زد که نتیجه آن نابودی میلیون ها انسان و بسیاری 
از زیرساخت های این کشور و تقسیم آن به دو کشور 
مجزا یعنی آلمان شرقی و آلمان غربی بود.پس 
از اتحاد دو آلمان فعالیت گروه ها و جنبش های 
نئونازی که گرایش های شدید نژاد پرستانه و 
ضد مهاجران دارند و خواهان به اصطالح خالص 
ماندن آلمان هستند، به تدریج افزایش یافته است.

این موضوع به ویژه پس از بحران پناهجویان در 
سال ۲0۱۵ و سرازیر شدن بیش از یک میلیون 
نفر از آن ها به آلمان تشدید شد و جنبش ها و 
احزاب راست گرای افراطی مانند جنبش »پگیدا« 
و حزب »آلترناتیو برای آلمان« در این کشور شکل 
گرفتند.در انتخابات پارلمانی اخیر آلمان نیز این 
حزب راست گرای افراطی پیروزی قابل توجهی 
به دست آورد که نشان دهنده نضج گیری و افزایش 
تمایالت نژاد پرستانه و ضد مهاجران در این کشور 
اروپایی است.در عین حال جنبش های نئو نازی 
نیز در سال های اخیر جان تازه ای گرفته و خط 
مشی اعمال خشونت و تروریسم برای رسیدن به 
اهداف خود را در پیش گرفته اند.نماد این مسئله 
جنبش راست گرای افراطی »شهروندان رایش« 
Reichsbürger است که در سال های اخیر نفوذ 
و گسترش زیادی یافته است؛ به نحوی که حتی 
در صفوف نظامیان آلمانی نیز رخنه کرده است.
درواقع عملیات اخیر پلیس آلمان و دامنه وسیع 
آن نشان دهنده گسترش روز افزون گروه های نئو 

نازی مانند »شهروندان رایش« است.

پیشخوان بین الملل 

تایم  مجله  از  روســیــه 
پس از این که ولودیمیر 
ــس  ــی زلـــنـــســـکـــی، رئ
جمهور اوکــرایــن را به 
عنوان »شخص سال« 
معرفی کرد، به شدت 
ــرد و آن را  ــاد کـ ــق ــت ان
خواند. روسوفوبیک 

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین،   تصمیم 
»کوته  را  زلنسکی  انتخاب  ــرای  ب تایم  مجله 
فکری« و »روس هراسی« توصیف کرد. به دلیل 
تعهد زلنسکی برای ماندن در کشور با شروع 
جنگ _حتی زمانی که هیچ تجربه نظامی قبلی 
نداشت_ و قدردانی از رهبری اش، وی به عنوان 

شخصیت سال مجله تایم انتخاب شد.

قاب بین الملل 

نمای روز 

خبر متفاوت  

چهره روز 

گروه بین الملل-پنج ماه پس از این که آمریکا 
اعالم کرد قصد ندارد از خاورمیانه خارج شود 
و این منطقه را به قدرت دیگری واگــذار کند، 
»شی جین پینگ« رئیس جمهور چین راهی 
ریاض شده است. رئیس جمهور چین در این 
سفر ۳روزه در ۳نشست مختلف در عربستان 
شرکت کرده یا خواهد کرد. حضور در »اجالس 
سران کشورهای عربی خلیج فارس و چین« 
و »اجالس سران کشورهای عربی و چین« در 
کنار دیدار با پادشاه و ولیعهد سعودی در سفر 
رئیس جمهور چین برنامه ریزی شده است.
روابط پکن-ریاض به شدت تحت تأثیر نفت قرار 

دارد. عربستان سعودی بزرگ ترین صادرکننده 
نفت جهان است و چین هم به عنوان بزرگ ترین 
واردکننده نفت خام، دست کم یک چهارم از 
صادرات نفت عربستان را خریداری می کند، 
ــط پکن و ریــاض از  اما در سال های اخیر رواب
نفت فراتر رفته است؛ به ویژه در حوزه فناوری.  
رئیس جمهور چین در شرایطی در عربستان به 
سر می برد که روابط ریاض و واشنگتن متشنج 
است. گفته شده، یکی از محورهای مذاکرات 
چین و عربستان در این سفر استفاده از یوآن در 
معامالت نفتی به جای دالر آمریکاست. ریاض 
پیشتر تهدید کرده بود که اگر آمریکا فشارها 

به اوپــک را افزایش دهــد، برخی از معامالت 
نفتی دالری را متوقف خواهد کرد.بنا بر اعالم 
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، انتظار 
می رود دو کشور در این سفر قراردادهایی به 
ارزش بیش از ۳۱میلیارد دالر امضا کنند.به 
نوشتۀ این خبرگزاری، چین اکنون بزرگ ترین 
شریک تجاری عربستان سعودی است. ارزش 
ــادرات عربستان به چین در سال گذشته  ص
میالدی بیش از ۵0 میلیارد دالر بوده و بیش 
از ۱۸ درصد از کل صادرات این پادشاهی را 
تشکیل می داده است.عربستان همچنین به 
طور سنتی بزرگ ترین تامین کننده نفت چین 
است و بشکه های نفت سعودی ها حدود ۱۷ 
درصد از کل واردات نفت چین را تا سال گذشته 
تشکیل می داده است.فراتر از انرژی، مشارکت 
شرکت های چینی در پــروژه هــای بزرگی که 
در برنامه اصالحی ولیعهد عربستان سعودی 
قرار دارد، یکی دیگر از محورهای گفت وگوی 
سران دو کشور خواهد بود.یکی از این پروژه ها، 
احداث شهر ۵00 میلیارد دالری به نام »نئوم« 
است که شرکت های ساخت وساز چینی به 
دلیل تخصص شان می توانند برای اجرای آن 

مفید باشند.

موضع آمریکا	 
رئیس جمهور چین در حالی در ریــاض به سر 
می برد که روابط آمریکا و عربستان سعودی در 
برهه حساسی قرار دارد. امنیت انرژی، امنیت 
منطقه ای و حقوق بشر ۳ موضوعی هستند که 
روابــط ریاض و واشنگتن را متشنج کرده اند.
حمله نظامی روسیه به اوکراین و موضع سخت 

گیرانه کشورهای غربی در برابر مسکو زمینه ساز 
تقویت روابط کشورهای عربی از جمله عربستان 
سعودی با چین شده است.در اولین واکنش ها به 
انجام این سفر، کاخ سفید  اعالم کرد با توجه به 
تالش پکن برای افزایش نفوذ خود در خاورمیانه، 
تعجبی ندارد که آقای شی از عربستان سعودی 
بازدید می کند.جان کربی، هماهنگ کننده 
ارتباطات راهبردی شــورای امنیت ملی کاخ 
سفید همچنین گفت: »مــا تــالش هــای چین 
بــرای افزایش نفوذش در سراسر جهان را زیر 
نظر داریم.«مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه 
چین نیز گفت که این سفر، بزرگ ترین و باالترین 
سطح مناسبات دیپلماتیک بین پکن و جهان 
عرب از زمان تأسیس جمهوری خلق چین است.

روابط ایاالت متحده و عربستان در دولت بایدن 
بر سر حقوق بشر و جنگ یمن که ریاض رهبری 
ائتالف نظامی آن را بر عهده دارد، متشنج 
شــده بــود و اکنون به دلیل جنگ اوکــرایــن و 
سیاست نفتی اوپک پالس، بیش از پیش تیره 
ــت. دیپلمات های مطلع بــه رویترز  شــده اس
گفته اند که انتظار مــی رود هیئت چینی ۳4 
قرارداد با عربستان سعودی و دیگر کشورهای 
عربی در زمینه انرژی، امنیت و سرمایه گذاری 
امضا کند. عربستان سعودی و متحدانش در 
خلیج فارس گفته اند به رغم تردیدهای آمریکا 
دربــاره روابــط آن ها با روسیه و چین، به تنوع 
منافع  تامین  ــرای  ب شراکت ها  بــه  بخشیدن 
اقتصادی و امنیتی ادامه خواهند داد. به نظر 
می رسد با رونــد شتابان نزدیکی کشورهای 
عربی به چین، آغوش متحدان آمریکا برای چین 

روز به روز گشوده تر می شود.

سه هزار پلیس و نیروی امنیتی فدرال در ۱۳0 
منطقه در ۱۱ ایالت آلمان و بخش هایی از اتریش 
و ایتالیا در یک سری عملیات گسترده، به مقر 
ــورش بردند  گــروه هــای راســت گــرای افــراطــی ی
و ۲۵ تن از اعضای آن را بازداشت کردند. در 
میان آن ها، یک اشــراف زاده، یک نماینده سابق 
یک  و  بازنشسته  نظامی  چترباز  یک  مجلس، 
همدست روس وجود دارد. مارکو بوخمان، وزیر 
دادگستری آلمان، در توئیتر نوشت که یک عملیات 
بــزرگ ضدتروریستی بــرای مقابله با »احتمال 
حمله مسلحانه به نهادهای قانونی« اجرا شده 
اســت. بــرای مقامات قضایی و امنیتی آلمان، 
نقشه کودتای گروه مشهور به »شهروندان رایش« 
)Reichsbürger( اتهامی محرز است و آن را 
یک »خطر واقعی« از سوی این گروه می دانند. 
حاال پس از یورش گسترده نیروهای پلیس در  ۷ 
دسامبر ، بازداشت و تفتیش های بیشتر منتفی 
نیست. مقامات آلمان روز پنج شنبه از ادامــه 
تحقیقات و بازداشت افراد دیگر وابسته به گروه 
 »شهروندان رایش« در روزهای آینده خبر داده اند. 
گروه »شهروندان رایش« از مدت ها پیش به دلیل 
اعمال خشونت و تئوری های توطئه نژادپرستانه 
زیر نظر پلیس آلمان بوده است. آن ها جمهوری 
کنونی آلمان را قبول ندارند و می خواهند نظامی 
شبیه امپراتوری آلمان در ۱۸۷۱ معروف به رایش 

دوم را حاکم کنند. نظامیان سابق از جمله افسران 
سابق یگان های ویژه هم نقش پررنگی در این گروه 
دارند. تخمین زده می شود حدود ۲0 هزار نفر به 
این گروه راست گرای مخالف نظام  تمایالت فکری 
داشته باشند. به گفته دادستانی فدرال، این گروه 
از نوامبر پارسال مشغول برنامه ریزی برای یک 
کودتای خشونت بار و به دست گرفتن قدرت در 
آلمان بوده اند، با این باور که تنها از راه »نظامی 
و خشونت با نمایندگان حکومت« از جمله قتل 

می توانند به اهداف شان برسند.

مغز متفکر چه کسی است؟	 
به گفته دادستانی فدرال آلمان، در میان افراد 
دستگیر شده  مردی ۷۱ ساله معروف به شاهزاده 
هاینریش سیزدهم،از سردسته های این باند تلقی 
ــوس« است که  می شود. این فرد از خاندان »رئ
تا سال ۱۹۱۸ بر بخشی از تورینگن امروزی در 
مرکز آلمان حکومت می کردند. در این خاندان 
رسم بر این است که فرزندان ذکور متولد شده 
نام »هاینریش« را اختیار می کنند و سپس یک 
ــا می آید تا این  ــددی جلوی اســم آن ه پسوند ع
که به عدد ۱00 برسند؛ آن گاه است که دوباره 
از اول شــمــاره گــذاری هــا شــروع می شوند. به 
گــزارش یــورونــیــوز، کارشناس »موسسه گفت 
وگوی راهبردی« می گوید که شاهزاده هاینریش 

سیزدهم حتی اعضای کابینه آینده خود را نیز 
انتخاب کرده بود. از جمله این افراد می توان به 

گزینه وزارت  امورخارجه، بهداشت و دادگستری 
اشاره کرد.

شهرداری کابل تحت 
کــنــتــرل طــالــبــان در 
روزهای اخیر مدلی از 
»کره زمین« را در چهار 
راهی »دهن باغ« کابل 
رونمایی کرد که اندازه 

نقشه افغانستان در آن واکنش های زیادی را به 
همراه داشته است. مثال مرزهای امارت اسالمی 
افغانستان بیش از دو برابر افزایش یافته و بخش 
هایی از ایران، پاکستان، چین و قزاقستان را هم 

در بر گرفته است.

مراسم تحلیف نخستین رئیس جمهور زن تاریخ 
پرو/ رویترز

نگهبانان ۲4 ساعته ساختمان های قرنطینه شده 
به دلیل شیوع کرونا در شهر پکن چین/ رویترز

ــس گـــزارش  ــورب مجله ف
ماسک  ایــــالن  کـــه  داد 
کارآفرین آمریکایی عنوان 
ثروتمندترین فرد جهان 
ــه بــرنــارد آرنـــو تاجر  را ب
ــذار کــرده  فرانسوی واگـ

است.   دارایی خالص آرنو ۱۸۵/4 میلیارد دالر 
است. تغییر در فهرست ثروتمندترین افراد جهان 
مجله فوربس به دلیل خرید اخیر توئیتر به ارزش 

44 میلیارد دالر توسط ماسک است./ ایرنا

متحدان واشنگتن در آغوش پکن! 
رئیس جمهور چین در جریان یک سفر رسمی 3 روزه در ریاض است تا در 3 نشست 

مختلف با سران کشورهای عربی شرکت کند. تأمین انرژی وسرمایه گذاری نیز محور 
اصلی گفت وگوی شی با بن سلمان بود 

 تحقیقات آلمان درباره نقشه کودتای راست گرایان ادامه دارد و
 موج جدید بازداشت ها نیز در پیش است

زیرپوست کودتای نافرجام »رایشبورگرها«
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