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دبیرکل سابق ناتو، آمریکایی ها را تشویق کرد که نسبت 
بــه وضعیت جهانی و حتی در مواجهه با وضعیت های 
نگران کننده جنگ روسیه در اوکراین و روابط پرتنش 

آمریکا با چین، خوش بین باشند. 
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، جیمز استاوریدیس 
دبیرکل ســابق ناتو گفت: چیزی نیســت که مــا آمریکایی ها از 
عهده اش برنیاییم. ما فقط باید با هم باشیم. ما در کشور اختالفات 

سیاسی داریم.

وی افزود: »ما باید با هم باشیم. اگر این کار را انجام 
دهیــم، می توانیم بر همه چالش ها پیروز شــویم.« 
یکســال از جنگ اوکراین می گذرد و این جنگ روز 
به روز شدیدتر می شود. روسیه اخیرا حمله به شرق 
اوکراین را تشــدید و ده ها هزار نیروی تازه نفس را به آن منطقه 
اعزام کرده اســت. آمریکا و متحدانش هم به حمایت های خود از 

اوکراین ادامه می دهند.
روابط آمریکا و چین نیــز در هفته های اخیر در پی حضور بالون 

چینــی در حریم هوایی آمریــکا و احتمال کمک نظامی پکن به 
روســیه در جنگ با اوکراین متشنج تر از قبل شده است. دبیرکل 
ناتو در ادامه با اشــاره به تنش های اخیر آمریکا با چین نیز گفت: 
»کامال قابل فهم اســت که مــردم وقتی روزنامــه می خوانند و 
تلویزیون می بینند، نگران اوضاع باشــند.« او در ادامه مدعی شد: 
»جنگ اوکراین، حضور چین در دریای چین جنوبی، ایران و کره 
شمالی همگی مایه نگرانی هستند. فراز و فرودهای زیادی وجود 

خواهد داشت.«

رئیس سابق ناتو: آمریکایی ها نسبت به اوضاع جهان خوش بین باشند سیاسی
آلمان

ترکیه

پاکستان

اکوادور

اکوادور

روزنامه نگار آلمانی تاکید کرد که روسیه عمال 
پیروز جنگ شــده است. به گزارش ایلنا به نقل 
از تلویزیون آلمان، »ولفرام وایمر«، روزنامه نگار 
آلمانی تصریح کرد که روســیه عمال در جنگ 
اوکراین پیروز شده است و برلین پس از آنکه در 
باز کردن کانال های ارتباطی با روسیه بسیار کند 

عمل کرد باید فورا یک طرح صلح ارائه دهد.
وایمر گفت: »آلمان باید این حقیقت تلخ را که 
روسیه پیروز جنگ بوده است، بپذیرد. آیا اوالف 
شولتز، صدر اعظم می خواهد همچنان به شعار 
روسیه باید شکست بخورد و اوکراین باید پیروز 

شود، پایبند بماند؟«.
وی ادامه داد: »نکته حســاس این است که این 
نتایج در ســطح سیاســی چه تاثیری خواهد 
داشــت، چرا که روسیه عمال دونباس را تصرف 
کرده و مساحت این مناطق به تنهایی به اندازه 
گستره کشورهای بلژیک و هلند و بلژیک با هم 
است. روسیه یک کریدور زمینی به کریمه پیدا 
کرده و اکنون این ســوال مطرح می شود که در 
این شرایط ما چگونه به شکست روسیه امیدوار 

هســتیم در حالی که اوکراین چیــزی غیر از 
سالح های ما در دست ندارد«.

وایمر تاکید کرد که روسیه در بازی تحریم های 
بین المللی نیز برنده اســت، چین به تازگی در 
کنار روســیه قرار گرفته است، هند بیش از هر 
زمان دیگری با روسیه تعامل دارد و کشورهای 
در حال توســعه مهمی مانند برزیل و آفریقای 
جنوبی اردوگاه غــرب را ترک کرده اند چنانچه 
دیدیم صدراعظم آلمان در جریان سفر خود به 

آفریقای جنوبی چگونه تحقیر شد«.
وی با اشاره به اینکه این کشورها خواهان تحریم 
نیســتند و نمی خواهند درباره جنگ صحبت 
کنند و این بدان معناســت که آلمان اکثریت 
بین المللی را در این نبرد از دســت داده است، 
گفــت: »به اعتقاد من ابتــکار امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانســه مبتنی بــر درک او از 
واقعیت سیاسی اســت و ما نمی توانیم در این 
جنگ پیروز شــویم پس باید هر چه زودتر به 
آن پایان دهیم و در سطح دیپلماتیک حداکثر 

تالش خود را به کار گیریم«.

مقام های پاکســتان به دلیل اینکه عمران خان 
از حضور در دادگاه ســر بــاز می زند، به دنبال 
دســتگیری او هســتند و او را ممنوع التصویر 
کرده انــد. به گزارش ایســنا، به نقــل از پایگاه 
خبری بلومبرگ، این اقدامات از ســوی دولت 
اسالم آباد علیه عمران خان، نخست وزیر برکنار 
شده پاکستان تنش های سیاسی در این کشور 

را افزایش داده است.
به گفته سخنگوی پلیس اسالم آباد، تیم پلیس 
روز یکشــنبه به محل اقامــات عمران خان در 

الهور رسید اما نتوانست او را بیابد. نخست وزیر 
برکنار شــده ۷۰ساله پاکستان بعدا در منزلش 
برای حامیان و اعضای حزبش ســخنرانی کرد. 
وی در جمع حامیانش گفت: من فقط در مقابل 
خداوند ســر تعظیم فرود می آورم نه در مقابل 

نهاد یا قدرتی دیگر.
عمران خان ضمن حمله به شــهباز شــریف، 
نخست وزیر پاکستان که ۱۱ ماه پیش قدرت را 
به دست گرفته، گفت: این جنگ ما برای آزادی 

واقعی است.

رئیس جمهور سابق اکوادور از سوی یک قاضی 
این کشور به ارتشاء در رابطه با پروژه احداث یک 
سد و نیروگاه برق آبی از سوی چین متهم شد. 
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 
یک قاضی اکوادوری درخواســت دادستان های 
این کشور برای متهم کردن لنین مورنو، رئیس 
جمهور سابق اکوادور به ارتشاء در قرارداد مربوط 
به یک نیروگاه برقابی ساخت چین را تایید کرد.
این کیفرخواســت که مجموعا در آن نام ۳۷ تن 
مطرح شده، لنین مورنو را به پروژه نیروگاه برقابی 
»کوکا کودو ســینکلر« مرتبــط و تصریح کرده 
متهمان این کیفرخواست در چارچوب یک دسیسه 
فســاد به اجرا در آمده در بازه ۲۰۰۹ و ۲۰۱۸، تا 

میزان ۷۶ میلیون دالر رشوه دریافت کرده اند.
مورنــو در مقطعی از این بــازه زمانی در دولت 
رافائــل کوره آ به عنوان معــاون رئیس جمهور 
کار کرده اســت. او ماه گذشته میالدی ارتکاب 
هر گونه تخلف از جانب خــودش را رد و بیان 
کرد مســئولیتی در قراردادهای مربوط به امور 
این مجتمع نداشــته است. مورنو بعد از جلسه 

دادرسی در توئیتی نوشت، بخشی از استداللهای 
مطرح شده از سوی دفتر دادستان کل اکوادور 
در این پرونده »بی پایه و اســاس و غیرانسانی« 

هستند.
آدریــن روخاس، قاضی اکوادوری به عنوان یک 
اقدام احتیاطی تصمیم گرفــت مورنو ملزم به 
حاضر شــدن در هر ۱۵ روز یــک بار در محل 
دیــوان ملی دادگســتری اکوادور شــود. دفتر 
دادســتان کل اکوادور بعد از برگزاری جلســه 
دادرسی، در توئیتر نوشت، مورنو و دیگر متهمان 
»از بابت مشارکت ادعایی خود در جرم ارتشا« با 

عدالت روبرو خواهند شد.
دفتر دادستان کل اکوادور خاطرنشان کرد، این 
رشــوه های ادعایی »بیشــترین حجم رشوه ای 
هســتند که در اکــوادور تحت تعقیــب قرار 
گرفته اند.« مورنو در بازه زمانی ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱، 
رئیــس جمهور اکــوادور بود و هــم اکنون در 
پاراگوئه اقامت داشته و به عنوان کمیسیونر امور 
معلولیت سازمان کشورهای قاره آمریکا مشغول 

به کار است.

گروه طالبان از باز بودن دانشگاه های افغانستان 
فقط برای دانشجویان پسر خبر داد. به گزارش 
ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، گروه طالبان 
همزمان با پایان تعطیالت زمستانی و باز شدن 
دانشــگاه ها اعالم کرد که فقط دانشجویان پسر 
می توانند برای تحصیل در دانشــگاه ها حضور 
داشته باشند و دانشــجویان دختر همچنان از 

تحصیل محروم هستند.

»نــدا محمد ندیم«، وزیر آمــوزش عالی دولت 
طالبان در پایان دســامبر زنــان را از حضور در 
دانشــگاه ها منع و این تصمیــم را به دلیل عدم 
پایبندی دانشجویان به دستورالعمل های مربوط 

به حجاب مستند کرد.
این در حالی است که دختران افغان از محرومیت 
از تحصیل در دانشگاه ها ابراز نارضایتی کرده و 

خواهان بازگشت به دانشگاه هستند.

»پیش بینی نابودی رژیم صهیونیستی شبیه پیش بینی زلزله است؛ 
اما وقتی زلزله می آید هیچ چیزی را باقی نمی گذارد. زمین لرزه ای 
که امروز در اراضی اشــغالی رخ داده تا به حال دیده نشــده است. 
صحنه تظاهرات و درگیری تظاهرکنندگان و پلیس شــبیه صحنه 
تظاهرات »بهار عربی« اســت. این رژیم هرگــز چنین واقعیتی را 
تجربه نکرده اســت. « به گزارش ایسنا، سایت روزنامه عربی۲۱ به 
نقل از یک روزنامه نگار عبری درباره قیس سعید، رئیس جمهوری 
تونس نوشــت: »او با یک کلمه پارلمان را منحل کرد، نخست وزیر 
و وزیــران را عزل کرد، قانون اساســی را تعلیــق و اعالم کرد که 
کشــور را با احکام رئیس جمهوری اداره خواهد کرد. سعید فوریه 
۲۰۲۲ شــورای عالی قضائی را منحل کرد. تا آن زمان این شورا از 
استقالل برخوردار بود و مسئولیت تعیین قضات و نظارت حرفه ای 

بر دادگاه ها را بر عهده داشت.
وی همچنیــن ۲۷ قاضی را برکنار کرد و همزمان »شــورای موقت 
قضایی« را منصوب کرد که البته اکثر اعضای آن را خود وی انتخاب 
کرده و برای رفع اســتقالل شــاخه قضائی استخدام شده اند. به نظر 
نویسنده قیس سعید مخالف سرسخت عادی ســازی روابط با رژیم 
صهیونیستی است. با این حال به نظر نمی رسد سعید به دلیل استفاده 
از روش های این رژیم علیه آن شکایتی بکند. زیرا از این پس می تواند 

بگوید تونس و اسرائیل تنها دو دموکراسی در خاورمیانه هستند.
تفاوت این دو یعنی قیس و نتانیاهو زیاد نیســت، شاید اگر به دومی 
اجازه داده می شــد کمی قدم هایش را سرعت بخشد اولی را شکست 
می داد. پیش بینی نابودی رژیم صهیونیســتی شبیه پیش بینی زلزله 
اســت؛ اما وقتی زلزله می آید هیچ چیــزی را باقی نمی گذارد. زمین 
لرزه ای که امروز در آن رخ داده تا به حال دیده نشــده است. صحنه 
تظاهرات و درگیری تظاهرکنندگان و پلیس شبیه صحنه تظاهرات 
»بهار عربی« اســت. این رژیم هرگز چنین واقعیتی را تجربه نکرده 
است. دودستگی در داخل جامعه به هم چسبیده شده این رژیم به اوج 
خود می رسد. در ابتدا ساکنان اراضی اشغالی یک »جامعه« به معنای 
واقعی کلمه نبودند. آن ها جزایری منزوی هستند که ترس »دزدی« 

از صاحب حق آن ها را گردهم آورده است.
امروز کســانی کــه ادعا می کردند صاحب حق هســتند به ســوی 
»عادی سازی روابط«، هماهنگی و ائتالفی شتافتند که هیچ کس در 
اسرائیل آرزوی آن را نداشت. تکه های به هم چسبیده از هم باز شده 
است و دیگر خطر ترس از »دشمنان« آن هایی را که موضع متناقض 
دارند به هم پیوند نمی زند. تهدید »صلح« برای رژیم صهیونیســتی 
مخرب است، زیرا می تواند تحت تهدید جنگ زندگی کند؛ اما هنگامی 
که از هر طرف توسط »عاشقان« محاصره می شود، پاهای خود را دراز 
می کند و شــروع به ورق زدن پرونده های داخلی خود می کند که هر 
کدام از آن ها یک بمب ساعتی هستند. به همین دلیل شروع به داغ 
کردن جبهه اش با ایران کرد تا دشمنی را حفظ کند که تکه های باز 
شده اش را به هم بچسباند. به ویژه پس از اینکه »رسما« دشمن خود 

یعنی نظام های عربی را از دست داد.
صحنه »بهار عبری« با »صحنه هایی« که توســط رسانه های عبری 
منتشر شده است به تصویر کشیده شده است و این تصویر را تکمیل 

می کند:
- پلیس رژیم صهیونیستی ۳۹ شهرک نشین را در جریان اعتراضات 

علیه اصالحات قضائی در تل آویو دستگیر کرد.
- مراو میکائیلی، عضو حزب کارگر در کنســت، وقتــی از او درباره 

پرتاب سنگ به پلیس پرسیدند، پاسخ داد: کار خوبی نیست، اما بد و 
وحشتناک هم نیست!

- بنــی گانتس، عضو کنســت گفت: از پلیس اســرائیل می خواهم 
دســتورات ایتامار بن گویر، وزیر امنیت »ملــی« را نادیده بگیرد و 
در کنار شــهروندان اسرائیلی باشد. وی در جریان سخنرانی خود در 
کنست گفت: جنگ داخلی در راه است، کی این کار را تمام می کنید؟ 
زمانی که خون ریخته شود؟ این مکان )ساختمان کنست( اسرائیل 

را نابود می کند، این ائتالف ما را به سمت یک جنگ داخلی می برد!
-ایمن عوده، عضو عرب کنست در پایان جلسه آن گفت: هرتزل گفت 
که هدف دولت اسرائیل پناهگاهی امن برای یهودیان است. امروز بعد 
از گذشت ۷۵ سال از تاسیس اسرائیل، از سال ۱۹۴۸ تاکنون ۲۸۲۴۶ 
یهودی در اســرائیل کشته و تنها ۱۶۸ یهودی در خارج از آن کشته 

شده اند، یعنی اسرائیل کمترین امنیت را برای یهودیان دارد؟ آیا این 
پروژه موفق شد یا شکست خورد؟

بهار عربی توسط مخالفان انقالب ها درهم شکسته شد، پس چه کسی 
بهار عبری را درهم خواهد شکست؟ چه کسی به بقای رژیمی که بر 

سینه اعراب خمیده است عالقه دارد؟ صبر می کنیم و می بینیم. «

»بهار عبری« در اسرائیل
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نشــریه وال اســتریت ژورنال آمریکا گزارش داد، پنتاگون مظنون 
اســت به اینکه جرثقیلهای چینی فعــال در بنادر آمریکا از جمله 
در بنادر مورد اســتفاده ارتش این کشور به عنوان ابزار جاسوسی 
مورد استفاده قرار می گیرند. به گزارش ایسنا، روزنامه وال استریت 
ژورنال آمریکا روز یکشــنبه گــزارش داد، پنتاگون ظن آن را دارد 
جرثقیلهای غول پیکر چینی فعال در بنادر آمریکا از جمله در چند 
مرکز کشــتی رانی مورد استفاده ارتش این کشور، »اسب ترووای« 
چین برای جمع آوری اطالعات در خصوص اقالم وارد شده و صادر 

شده از بنادر آمریکا هستند.
به گزارش راشا تودی، در حالی که چندی پیش مقامات آمریکایی 
بر سر مسئله »بالون جاسوسی« چینی جنجال راه انداختند، روزنامه 
وال استریت ژورنال در گزارشی به نقل از مقامهای ناشناس پنتاگون 
و امنیت ملی درباره یک ابزار جاسوســی ادعایی چینی دیگر بحث 
ایجــاد کرد. در حالی کــه این روزنامه درباره وجــود موارد واقعی 
استفاده از جرثقیل ها برای جاسوسی چیزی ننوشت، به نقل از بیل 
اوانینا، یک مقام ضد اطالعاتی سابق آمریکایی اظهار نگرانی کرد که 
این جرثقیل ها می توانند با برقراری دسترسی از راه دور، جریان نقل 

و انتقال کاالها را مختل کنند.
اوانینا با به کار بردن نام شــرکت مخابراتی بزرگ هوآوی چین که 

چندی پیش بنا بر نگرانی هایی مشــابه عرضه محصوالتش در بازار 
آمریکا ممنوع شد، بیان داشت: »جرثقیل ها می توانند هوآوی جدید 
باشند. این یک ترکیب عالی تشــکیل شده از تجارتی مشروع که 
همچنین می تواند پوشش برای جمع آوری مخفیانه اطالعات باشد، 
است.« نگرانی مقامات آمریکایی در ارتباط با جرثقیل چینی بعد از 
آن مطرح می شــود که ماه گذشته میالدی بین آمریکا و چین بر 
سر ادعای جاسوسی با استفاده از بالونهای با قابلیت پرواز در ارتفاع 
باال جنجال به پا شــد. دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا اقدام 
به سرنگون کردن یک بالون جاسوسی ادعایی در نزدیکی سواحل 
ایالت کارولینای جنوبی آمریکا بعد از گشت زنی این بالون در سراسر 
این کشــور کرد. مقام های آمریکایی چین را متهم به اســتفاده از 
چنین بالونهایی در سراسر دنیا به عنوان یک ابزار جاسوسی کردند.

وزارت امور خارجه چین این که پکن چنین برنامه ای دارد را تکذیب 
کرد و واشــنگتن را به دلیل سوء اســتفاده از زور و جنجال آفرینی 
اغراق آمیز بر سر انحراف یک بالون غیرنظامی از مسیر خود و ورود 
ناخواسته اش به وارد حریم هوایی آمریکا سرزنش کرد. از سوی دیگر 
نماینده سفارت چین در واشــنگتن به وال استریت ژورنال گفت، 
نگرانی های گزارش شــده در مورد جرثقیل های چینی تالشی »بر 
مبنــای پارانویا« برای ایجاد مانع در همکاری تجاری و اقتصادی با 

چین است. او خاطرنشان کرد، »بازی با کارت چین« و مطرح کردن 
تئوری »تهدید چین« غیرمســئوالنه بوده و به منافع خود آمریکا 

آسیب می رساند.
جرثقیل های مذکور توســط شــرکت چینی »صنایع ســنگین 
شــانگهای ژنهوا« معروف به ZPMC ساخته شده اند. این شرکت 
بــا ارائه جرثقیل های باکیفیت اما بــا قیمتی کمتر از قیمت دیگر 
تولیدکنندگان غربی به یک بازیگر اصلی در بازار آمریکا تبدیل شده 
است. شرکت ZPMC با شرکت مایکروسافت و سایر شرکت ها در 
راستای عرضه سیســتم های خودکار آنالیز همزمان داده همکاری 

داشته است.
به نوشته وال استریت ژورنال، آژانس اطالعات دفاعی واشنگتن در 
یک ارزیابی طبقه بندی شــده در سال ۲۰۲۱ اظهار کرد که چین 
بــه طور بالقوه می تواند ترافیک در بنادر را مختل کرده یا اطالعات 
درباره نقل و انتقال تجهیزات نظامــی را جمع آوری کند. مقامات 
امنیت ملی آمریکا در سال های اخیر نگرانی های مشابهی را درباره 
دیگر تجهیزات ســاخت چین، مانند سیستم های رصد چمدان ها 
و ترانســفورماتورهای الکتریکی مطرح کرده اند. کنگره آمریکا در 
الیحه ای تصویب شده در ماه دسامبر دستور داد ریسکهای امنیتی 

جرثقیلهای ساخت کشورهای دیگر در بنادر آمریکا بررسی شوند.

در بحبوحه افزایش تنش ها بر سر تنگه تایوان، 
وزیر دفاع این جزیره هشــدار داد که تایوان در 
ســال جاری میالدی به دلیل احتمال »ورود 
ناگهانی« ارتش چین بــه مناطق نزدیک این 
جزیره، باید در حالت »آماده باش« قرار بگیرد. 
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 
چین در سال های اخیر فعالیت های نظامی خود 
را در اطراف تایوان افزایش داده است؛ اما با این 
حال تایوان هنوز گزارشــی از رویدادی مبنی 
بر ورود نیروهــای چینی به منطقه مجاور این 
جزیره منتشــر نکرده است. »چیو کو-چنگ«، 
وزیر دفاع تایوان در پاسخ به سواالت قانونگذاران 
در پارلمــان گفــت: هم زمان با اینکــه تایوان 
مبادالت نظامی خود را با ایاالت متحده آمریکا 
افزایش می دهد؛ موضوعی که پکن را خشمگین 
می کند، ارتش آزادی بخش خلق چین احتماال 
بهانه هایی پیــدا می کند تا وارد مناطق نزدیک 
مرز هوایی و دریایی تایوان شــود. وی در ادامه 

ادعای خود عنوان داشــت: ارتش آزادی بخش 
خلق چین احتماال به طور ناگهانی وارد مناطق 
مجاور تایوان شــود. بنده این اظهــارات را در 
سال جاری میالدی عنوان می کنم و این بدان 
معناســت که چینی ها در حــال انجام چنین 
مقدماتی هستند. اگر آن ها مجبور شوند، از زور 
و اجبار نیز استفاده خواهند کرد. وزیر دفاع این 
جزیــره در ادامه تاکید کرد: چین به دنبال این 
است تا به بهانه برخی موارد، مشکالتی را ایجاد 
کنــد. ارتش آزادی بخش خلق چین حدود ۱۰ 
فرونــد هواپیما و کشــتی را در روز به نزدیکی 
تایوان می فرستد که برخی از آن ها از خط میانی 
تنگه تایوان عبور می کنند. وی در پایان گفت: 
از آنجایــی که چین توافقنامه ای را درخصوص 
حرکات نظامــی در تنگه تایــوان از بین برده 
است، تایوان آماده ســازی هایی را انجام داده تا 
درصورتــی که بالون ها و پهپادهای چینی وارد 

تایوان شوند، اولین شلیک را انجام دهد.

کره جنوبی پیشنهاد ایجاد یک بنیاد عمومی 
برای جبــران غرامت قربانیــان کار اجباری 
دوران جنگ توســط ژاپــن را برای کمک به 
حل و فصل روابط تیره بین این دو کشور ارائه 
کرد. توکیو از این برنامه استقبال کرده است. 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 
تالش هــا برای غلبه بر اختالفات تاریخی بین 
کره جنوبی و ژاپن در دوره یون ســوک یول، 
رئیس جمهــوری کره جنوبی که در ماه مه به 
قدرت رســید، تجدید شــده و هر دو کشور 

متعهد شده اند که روابط را بهبود بخشند.
بر اساس اعالم رســانه ها، کره جنوبی و ژاپن 
در آســتانه حل و فصل مناقشه در مورد کار 
اجبــاری دوره جنگ هســتند کــه بر روابط 
سیاســی و تجاری این دو کشــور همسایه، 
سایه افکنده اســت. کره جنوبی طرح هایی را 
برای پرداخت غرامت به قربانیان کار اجباری 
دوره جنگ از ســوی ژاپــن اعالم کرد. پارک 

جیــن، وزیر خارجــه ســئول در کنفرانس 
خبــری تلویزیونی خود گفت کــه از طریق 
یــک بنیاد محلــی که از ســوی کمک های 
مردمی و شــرکت های خصوصی تامین مالی 
می شــود، غرامت پرداخت می شود. او گفت 
که کره جنوبی و ژاپــن یک »فرصت جدید« 
برای غلبه بر درگیری های گذشته خود دارند. 
در همیــن حال توکیــو از برنامه کره جنوبی 
اســتقبال کرد و گفــت که این بــه احیای 
مناسبات »سالم« پس از سال ها تنش کمک 
می کند. یوشیماسا هایاشی، وزیر خارجه ژاپن 
به خبرنگاران گفــت: دولت ژاپن برای تدابیر 
اعالم شده از ســوی کره جنوبی ارزش قائل 
اســت و این تالشــی برای احیای مناسبات 
سالم ژاپن - کره جنوبی به شمار می رود، آن 
پس از اینکه دو طرف یک دوره بسیار سخت 
 را بــه دنبال صدور احکامی در ســال ۲۰۱۸ 

پشت سر گذاشتند.

هشدار تایوان نسبت به »ورود ناگهانی ارتش چین« 
به نزدیکی این جزیره

طرح های کره جنوبی برای حل و فصل
مناقشات تاریخی و حقوقی با ژاپن

aftabeyazd.ir :نشانی سایت

میلیاردر یهودی - آمریکایی اعالم کرد، اســرائیل در سایه طرح اصالح قضائی که دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در حال اجرای آن است و از اختیارات دستگاه قضا به نفع دستگاه اجرایی می کاهد، در مسیر فاجعه قرار گرفته است. 
به گزارش ایسنا، مایکل بلومبرگ، ۸1 ساله، رئیس اجرایی شرکت مالی، رسانه ای »بلومبرگ« و شهردار سابق نیویورک است. او 
در مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز نوشت: »دولت بنیامین نتانیاهو از طریق در معرض خطر قرار دادن ائتالف های اسرائیل در 

سراسر جهان و اقتصادش در داخل و »دموکراسی که براساس آن این دولت شکل گرفته«، در حال به بار آوردن فاجعه است. «
بلومبرگ در ابتدای این مقاله نوشت: »من هرگز در سیاست داخلی اسرائیل مداخله نکرده و از طرح های دولت آن انتقاد نکرده ام. 
به دلیل عشقم به اسرائیل و احترامم به مردم آن و نگرانی ام نسبت به آینده اش در حال حاضر علنا دارم علیه تالش کنونی دولت 
برای نابودی دســتگاه مستقل قضا صحبت می کنم.« بلومبرگ به خسارت های اقتصادی طرح نتانیاهو اشاره کرد و گفت: عمال 
احساس ضرر اقتصادی شروع و سقوط شِکل نمایان شده است. بخش اعظم تجار و سرمایه گذاران علیه طرح پیشنهادی دولت 
صحبت می کنند. نشــانه های نگرانی در بین برخی با خروج عملی پول ها از اسرائیل و ارزیابی مجدد طرح هایشان برای توسعه 
اقتصادی در آنجا مشاهده می شود. به عنوان مالک شرکت جهانی آن ها را سرزنش نمی کنم. او ادامه داد، شرکت ها و سرمایه گذاران 
اهمیت زیادی به سیستم های قضائی قوی و مستقل می دهند زیرا محاکم در حمایت از آن ها - نه فقط در جرم و فساد- بلکه در 
تجاوزات دولت کمک می کنند و همین قدر برایشان مهم است. که استقالل دستگاه قضا آن ها از حقوق و آزادی های فردی حمایت 
کند. این میلیاردر یهودی آمریکایی ادامه داد: »در واقع رشد بی سابقه جایگاه اقتصادی اسرائیل طی مرحله گذشته بزرگترین 
دستاورد برای نتانیاهو است. عادالنه است که بگوییم هیچ نخست وزیری نتوانسته اقتصاد آن را به قدرتی جهانی تبدیل کند. با 
وجود آن اگر او روندش را تغییر ندهد کل این پیشرفت و میراثی که با سختی به دست آورده را دور می اندازد.« او هشدار داد: »این 
مسئله تنها مربوط به اقتصاد نیست امنیت اسرائیل نیز به طور جزئی به روابط با آمریکا مبتنی بر ارزش هایی مانند- آزادی، برابری، 
دموکراسی مرتبط است و تنها می توان آن را با پایبندی به حاکمیت قانون ازجمله استقالل دستگاه قضا حفظ کرد.« بلومبرگ 
افزود: اگر اسرائیل از این پایبندی طوالنی مدت برگردد و نمونه حکومت آن به سمت نمونه کشورهای استبدادی برود روابطش 
با آمریکا و کشــورهای دیگر را به خطر می اندازد و آن را تضعیف می کند. او خاطرنشان کرد: »این موضوع برای امنیت اسرائیل 
خسارت بار خواهد بود همچنین به چشم انداز راه حل مسالمت آمیز برای درگیری اسرائیل و فلسطین ضربه می زند و آینده وطن 
یهودی را به خطر می اندازد. در عین حال ارتباط عمیقی که میلیون ها تن در سراسر جهان نسبت به اسرائیل دارند، از بین می برد.« 
بلومبرگ نسبت به امکان استفاده کشورهای متخاصم با اسرائیل از این بحران داخلی هشدار داد و افزود: »اختالفات هر چه قدر 
در داخل بیشتر شود دولت در برابر دشمنان ضعیف تر می شود. کشورهایی که دشمنان خارجی آن ها را به چالش می کشند نیاز 
دارند بیشتر در پی راه حلی میانه در داخل باشند. امیدوارم نتانیاهو ائتالفش را به لزوم پاسخگویی به درخواست اسحاق هرتزوگ، 
رئیس اسرائیل برای عقب نشینی از این طرح و کند کردن روند آن متقاعد کند. او افزود: »در سال ۲014 زمانی مدیریت هواپیمایی 
فدرال در پی سقوط موشک حماس در نزدیکی فرودگاه بن گوریون شرکت های هواپیمایی آمریکا را از سفر به اسرائیل بازداشت، با 
هواپیمای شرکت العال به اسرائیل رفتم و هرگز از هیچ خطری نترسیدم. اسرائیل تدابیر استثنایی برای تضمین امنیت هواپیماهای 
خود لحاظ می کند و من گفتم که ممنوعیت سفرهای هوایی به منزله تسلیم شدن در برابر حماس به منظور بستن عملی اقتصاد 
اسرائیل است. زیرا سفر هوایی تنها راه عملی برای ورود و خروج مسافران است. تمایل داشتم در کنار اسرائیل علیه حماس قرار 
بگیرم و بر تضمین امنیت سالمت مسافران اسرائیل تاکید کنم و دولت باراک اوباما را ترغیب کردم عکس این عمل کند و آن نیز 
این کار کرد.« بلومبرگ در پایان مقاله خود گفت: »نتانیاهو همان روز در فرودگاه به استقبال من آمد و از حمایت من تشکر کرد. من 
نیز از او به دلیل حمایت اسرائیل از شهر نیویورک و آمریکا پس از حمالت 11 سپتامبر تشکر کردم. هم پیمانان نزدیک که ارزش های 

مشترکی را دنبال می کنند در مواقع ضرورت کنار هم می ایستند به این دلیل من بار دیگر اینجا ایستاده ام.«

مایکل بلومبرگ: اسرائیل به سمت فاجعه می رود |

آمریکا حاال به جرثقیل های چینی مظنون است

روزنامه نگار آلمانی:
برلین باید فورا حقیقت تلخ را بپذیرد

سیاســتمدار تــرک آمریکا را بــه تالش برای 
ســازماندهی توطئه در انتخابات ترکیه متهم 
کرد. به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، »دوغو 
پرینچک«، سیاستمدار و رئیس شورای حزب 
وطن ترکیه تصریح کرد که ایاالت متحده قصد 
دارد در جریــان انتخابات ریاســت جمهوری 
آتــی ترکیه یک جنگ خونین در این کشــور 

سازماندهی کند.
پرینچک گفــت: »روزنامــه آمریکایی فارین 
پالیسی پیشــتر مقاله ای منتشــر کرد مبنی 
بــر اینکه در انتخابات ریاســت جمهوری آتی 
در ترکیه قتل عام رخ خواهــد داد. به عبارت 
دیگر آمریکا بــه دنیا اعالم کرد که قتل عام را 

در ترکیه در دوره انتخابات سازماندهی خواهد 
کرد. به دنبال آن نشــریه اســترن آلمان نیز 
رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهور ترکیه را 
به مشــکالت ساختگی و به عنوان عامل ایجاد 

اختالفات بزرگ در کشور متهم کرد«.
وی افزود: »سناریوی توطئه آمریکا و همچنین 
عامل ایجاد اختالفات و فتنه ها در سراسر جهان 
به وضوح مشــخص اســت«. این سیاستمدار 
ترک بر لزوم درک ســیر وقایع در این زمینه 
و همچنین لزوم موضع گیری شــفاف از سوی 
همــه طرف های ترکیــه و بین المللی در برابر 
توطئه های آمریکا برای گسترش نزاع و اختالف 

تاکید کرد«.

عضو کمیتــه امنیت و سیاســت های خارجی 
در ریاســت جمهوری ترکیه اعالم کرد، ترکیه 
احتماال از درخواستش برای خرید جنگنده های 
 اف-۱۶ آمریــکا بــه دلیــل بهــا و هزینه اش 

صرف نظر کند. 
به گزارش ایســنا، چاگری أرهان، عضو کمیته 
امنیت و سیاست های خارجی ریاست جمهوری 
ترکیه در گفت وگو با اســپوتنیک گفت: ترکیه 
احتماال برای جایگزین های بســیار پیشــرفته 
 دیگــری بــه جــای اف-۱۶ آمریــکا تــالش 

خواهد کرد.
او اظهار کرد: به نظرم بعد از زلزله رخ داده ترکیه 

از درخواســت برای خرید جنگنده های اف-۱۶ 
صرف نظر کند زیرا هزینه های آن به ۲۰ میلیارد 
دالر می رســد. أرهان افزود: دولت ترکیه زمانی 
که درخواســت خرید اف-۱۶ که مدت طوالنی 
از آن گذشــته را مطرح کرد، دچار اشتباه شد. 
کنگــره همچنان با فروش آن هــا به بهانه های 

مختلف موافقت نکرده است.
وی اشــاره کرد: ترکیه بایــد تصمیم بگیرد که 
موضعش در این بــاره را تغییر دهد و به دنبال 
جنگنده های دیگر مثل اف-۳۵ و هواپیماهای 
چینی باشــد کــه بــه پاکســتان فروخته یا 

جنگنده های روسیه و جنگنده های یوروفایتر.

عمران خان ممنوع التصویر شد

متهم شدن رئیس جمهور سابق اکوادور به ارتشاء

طالبان خبر داد
دانشگاه ها فقط برای دانشجویان پسر باز است

سیاستمدار ترک:
آمریکا توطئه در انتخابات آتی ترکیه را سازماندهی می کند

ترکیه احتماال از خرید جنگنده های »اف-۱۶« صرف نظر کند


