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نخســت وزیر اقلیم کردســتان عراق بیانیه ای را به 
مناسبت ســالگرد توافق ۱۱ مارس منتشر و بر حل 
 و  فصل ریشــه ای مشــکالت با دولت فدرال عراق 

تاکید کرد. 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری شفق نیوز، در 

بیانیه دفتر مســرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق 
آمده اســت که »توافق ۱۱ مارس توافقی است که دولت فدرال 
را ۵۳ ســال قبل مجبور به امضای آن کرد و در آن بخشــی از 

خواسته های مردم ُکرد را به رسمیت شناخت«.
بارزانی اعالم کرد که »توافق ۱۱ مارس ۱۹۷۰ یک 
دستاورد مهم برای مردم کردستان است، از دیرباز 
مردم ُکرد خواهان حل اختالفات از طریق گفت وگو 

و مذاکره و راه های مسالمت آمیز بوده اند«.
وی عنوان داشت: »متاسفانه دولت عراق در وعده هایی که داده 
بود، خلــف وعده کرد و به توافق هایش با رهبری مردم ُکرد وفا 
نکرد. دولت وقت عراق حتی تعدی های خود به کردستان را به 

صورت بی امان از سرگرفت و نتیجه سیاست های خصمانه نظام 
وقت عراق، اقلیم کردســتان و عموم عراق از جنگ های ویرانگر 
و خراب و فاجعه های بزرگ رنج بردند که مردم کردستان هنوز 
هم بهای آن را می پردازنــد و غرامتی به خاطر فجایع وارده به 
آن ها پرداخت نشده است«. مسرور بارزانی بر موضع خود برای 
»دفاع از حقوق اقلیم کردســتان و کوتــاه نیامدن از آن و حل 
و فصل مســائل اختالفی به صورت ریشــه ای و با اتکا به قانون 

اساسی« تاکید کرد.

بارزانی: خواهان حل ریشه ای اختالفات با بغداد هستیم

ارزیابی ســاالنه جامعه اطالعاتی آمریکا از تهدیدات پیش روی این 
کشور برای ســال ۲۰۲۳، به صحبت درباره »چالش های بی سابقه« 
برای این کشور از ناحیه چین، روسیه و تغییرات آب وهوایی پرداخته 
اســت. به گزارش ایســنا، پایگاه »یاهو نیوز« در گزارشی به بازتاب 
جوانب ارزیابی ساالنه جامعه اطالعاتی آمریکا از تهدیدات پیش روی 

این کشور در سال ۲۰۲۳ پرداخته است.
یاهو نیوز نوشته است: »این ارزیابی این طور نتیجه گیری می کند که 
ایاالت متحده »با یک محیط امنیتی پیچیده و اساســی بین المللی 

روبرو خواهد شد.«
جامعه اطالعاتی آمریکا در ارزیابی ساالنه از تهدیدها که اخیرا منتشر 
ساخت نتیجه گرفت، واشنگتنی که از زمان پایان جنگ سرد به عنوان 
تنها ابرقدرت جهان مطرح بوده، حاال با چالش های بی سابقه ای علیه 

نفوذ جهانی خود مواجه است.
این تهدیدها در درجه اول شامل چینی که قدرت می گیرد و همچنین 
یک روسیه متخاصم است؛ روسیه ای که حمله اش به اوکراین می تواند 
بخشی از یک طرح منطقه ای گسترده تر باشد. پس از آن ها، پیامدهای 
جهانی تغییرات آب وهوایی و پیشرفت های تکنولوژیکی در حوزه هوش 

مصنوعی که نیاز به همکاری در مقیاسی بی سابقه دارند، هستند.
این ارزیابی این گونه نتیجه گیری می کند، همچنان که جنگ در شرق 
اوکراین در دومین ســال خود ادامه یافته و شی جینپینگ، قدرتش 
را به عنوان رهبر چین در سومین دور ریاست جمهوری خود تثبیت 
می کند، ایــاالت متحده »با یک محیط امنیتی پیچیده و اساســی 

بین المللی روبرو خواهد شد.«

< چین
»آوریــل هینس«، مدیر اطالعات ملی آمریــکا اخیرا به قانونگذاران 
کشورش گفت: حزب کمونیست چین »به مثابه هم پراهمیت ترین 
تهدید و هم یک تهدید پیشرو برای امنیت ملی و رهبری آمریکا در 

سطح جهان است.«
گزارش موسوم به ارزیابی تهدیدات سال ۲۰۲۳ که دفتر او تهیه کرده به 
این نتیجه رسیده است هر چند چین به دنبال رویارویی نظامی آشکار با 

آمریکا نیست، تعمیق رقابت میان دو کشور اجتناب ناپذیر است.
در این ارزیابی از تهدیدات پیش روی آمریکا نوشته شد: پکن روابط 
هر چــه رقابتی تر فزاینده بیــن آمریکا و چین را بخشــی از تغییر 
ژئوپلیتیک دوران می داند و تدابیر واشنگتن در حوزه های دیپلماتیک، 
اقتصادی، نظامی و فناوری علیه پکن را بخشــی از تالش گسترده تر 
آمریکا با هدف جلوگیــری از ظهور چین و تضعیف حاکمیت حزب 

کمونیست چین می داند.
هم کاخ ســفید و هم کنگره آمریکا در ماه های اخیر بر چین تمرکز 
کرده اند. کمیته هایی در این کنگره در حال تحقیق در مورد منشــاء 
همه گیری ویروس کرونا هســتند و گروه قانون گذاران آمریکایی به 
دنبال ممنوعیت رســانه اجتماعی تیک تاک هســتند؛ گمان برده 
می شــود شــرکت مادر صاحب این رســانه اجتماعی یعنی شرکت 
Bytedance به شــکل نامناســبی داده های کاربران را جمع آوری 

می کند.
از ســوی دیگر رخداد سرنگونی اخیر یک بالون تجسسی چینی هم 
تنها باعث تشدید ســوظن ها بین واشنگتن و پکن شد در حالی که 
متعاقب آن آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه نیز به طور ناگهانی سفر 

خود به پایتخت چین را لغو کرد.

اما هیچ مشکلی بین چین و آمریکا به بزرگی تایوان نیست؛ جزیره ای 
که مناقشه بر سر وضعیتش ممکن است به یک کانون بحران نظامی 

تبدیل شود.
آیزاک استون فیش، کارشناس چینی، درباره گزارش ساالنه ارزیابی از 
تهدیدات سال ۲۰۲۳ به یاهو نیوز گفت: آن ها دارند تهدید و احتمال 
بسیار واقعی جنگ را دست کم می گیرند. واقعاً شاهد فقدان بحث در 
مورد اینکه در صورت حمله چین به تایوان چه اتفاقی می افتد هستیم. 

آیا این موجب جنگ جهانی سوم می شود؟
بر اساس تحلیلی تحت عنوان »پنجره دیویدسون«، تحلیلی که توسط 
فیلیپ دیویدسون، یک دریادار بازنشسته نیروی دریایی آمریکا تهیه 
شده است، چین احتماال تا سال ۲۰۲۷ به تایوان حمله خواهد کرد. 
در حالــی که بایدن تاکنون دو بار قــول داده که از تایوان به صورت 
نظامی دفاع کند، برخی این قول بایدن را تحریک غیرمسئوالنه چین 
دانستند؛ چینی که همچون مسکو از مداخله غرب در آنچه که حوزه 

نفوذ خود می داند عصبانی می شود.
هینس روز پنجشــنبه در شهادتش مقابل مجلس نمایندگان گفت، 
گســتره و انسجام ائتالف غربی در دفاع از اوکراین، شی جینپینگ را 
»هوشــیار کرده است.« اما فیش معتقد است که این مقایسه درست 

نیست.
او گفت: »آن ها شرایط کاماًل متفاوتی دارند. روسیه یک قدرت رو به 

زوال است. چین این طور نیست.«

< روسیه
دیوید پریس، افسر سابق آژانس اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( و استاد 
دانشگاه جورج میسون در توییتر نوشت: »بخش روسیه این ارزیابی با 
توجه به حجم آنچه که به صورت علنی مورد روسیه-اوکراین منتشر 

شده شگفتی های کمی دارد.«
او با این حال قســمتی از این ارزیابی را برجســته کــرد که در آن 
پیش بینی شده است، روســیه »در ضمن سرو کار داشتن با آسیب 
گســترده وارد شــده به نیروهای زمینی اش حتی بیش از پیش به 

قابلیت های هسته ای، سایبری و فضایی متکی خواهد شد.«
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از زمان آغاز حمله به اوکراین 
در اوایل ســال ۲۰۲۲، چندین بار تهدیدات هسته ای را مطرح کرده 
است، اما به اعتقاد اکثر تحلیلگران، این تهدیدها نشان دهنده قصدی 

واقعی برای تحریک کردن یک حمله هسته ای نیست.
با این حال، همانطور که این ارزیابی اشــاره کرد، پیش بینی انگیزه ها 
و تاکتیک های روسیه می تواند دشــوار باشد در حالی که نارضایتی 

ضدغربی این کشور عمیق است.
در این گزارش آمده است: »روسیه احتماالً خواستار درگیری نظامی 
مســتقیم با نیروهای آمریکا و ناتو نیســت، اما پتانســیل وقوع این 
درگیری وجود دارد. رهبران روسیه تاکنون از دست زدن به اقداماتی 
کــه درگیری اوکراین را به فراتر از مرزهای اوکراین گســترش دهد 
اجتناب کرده اند، اما ریسک تشدید این درگیری همچنان قابل توجه 

است.«

< تندروها در داخل
در سال های اخیر، کارشناسان اطالعاتی آمریکا به این نتیجه رسیده اند 
که افراط گرایان داخلی - به ویژه آن هایی که حامی ایدئولوژی راست 
افراطی قائل به برتری سفیدپوســتان هستند - نسبت به گروه های 
تروریســتی خارجی، تهدید بزرگ تری برای سرزمین اصلی آمریکا 

هستند.
ارزیابی جامعــه اطالعاتی آمریکا از تهدیدات ســال ۲۰۲۳ با تایید 
این یافته ها این تهدید را ایــن گونه توصیف می کند: »یک جنبش 
غیرمتمرکز از حامیان یک ایدئولوژی که قائل به استفاده از خشونت 
برای پیشبرد برتری طلبی سفیدپوستان، نئونازیسم و سایر باورهای 
فرهنگی-ناسیونالیستی انحصارطلبانه هستند. این بازیگران به طور 
فزاینده ای به دنبال ایجاد اختالفات اجتماعی، حمایت از دولت هایی با 

سبک فاشیستی و حمله به نهادهای دولتی هستند.«
واکنش تام کاتن، ســناتور جمهوریخواه آمریکایی به این یافته ها با 

ناباوری همراه بود.
او در جلسه استماعی با هینس در روز چهارشنبه در حالی که ظاهرا 
از وجود یک ارزیابی مشــابه تهیه شده در دولت دونالد ترامپ از این 
تهدید داخلی آمریکا بی اطالع بود، به مدیر اطالعات ملی آمریکا گفت: 

»جدی می گویید؟!«

< روند فزاینده افزایش دما و دیجیتالی شدن سیاره زمین
هــر چند در ایــن ارزیابی، چین و روســیه بزرگتریــن تهدیدهای 
ژئوپلیتیکی نیازمند مدیریت شــدن از سوی آمریکا در سال ۲۰۲۳ 

معرفی شده اند اما آن ها تنها تهدیدات پیش روی واشنگتن نیستند.
بر اساس این ارزیابی، تغییرات آب وهوایی تعداد فزاینده ای از مردم را 
»در معرض تهدید ناشی از اتفاقات آب وهوایی شدید، ناامنی غذایی، 
و بالیای انسانی قرار می دهد، به جریان های مهاجرت دامن می زند و 
خطر همه گیری ها در آینده را همچنان که پاتوژنها از شرایط محیطی 

در حال تغییر سواستفاده می کنند افزایش می دهد.«
در حالی که همه گیری کروناویروس ممکن اســت در حال فروکش 
باشد، شرایط برای شیوع یک بیماری دیگر مهیا می شود: »کشورهای 
جهان در برابر ظهور یا ورود یک پاتوژن بیماری زای جدید که می تواند 
یــک بیماری همه گیر ویرانگر جدید را موجب شــود، آســیب پذیر 

مانده اند.«
همچنین خطرات تکنولوژیکی نیــز وجود دارند. این ارزیابی تصریح 
می دارد، پیشــرفت ها در حوزه هوش مصنوعــی می تواند آمریکا را 
آســیب پذیر کند در حالی کــه »ســرویس های اطالعاتی خارجی 
از فناوری های پیشــرفته - از ابزارهای ســایبری پیشرفته گرفته تا 
ســامانه های بدون سرنشین و تجهیزات فنی پیشرفته تجسس- که 
قابلیت های آن ها را بهبود بخشیده و مواضع دفاعی آمریکا را به چالش 

می کشد، استفاده می کنند.«

سیاسی

رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی وزیر امنیت داخلی این رژیم را 
»دلقک شکست خورده و ترسوی تیک تاک« خواند. به گزارش ایسنا، 
یائیر الپید، رهبر اپوزیسیون و نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی 

در واکنش به حمالت ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم 
به فرماندهان سابق پلیس که از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی خواســته بودند او را برکنار کند، در توییتی نوشت: 

بن گویر دلقک شکست خورده ترسوی تیک تاک است. وی، بن گویر 
را به این امر متهم کرد که از خدمت در ارتش رژیم صهیونیستی فرار 

می کند و از گروه های تروریستی حمایت می کند.

اپوزیسیون ترکیه پس از مشاجره فراوان باالخره 
هفته گذشــته کمال قلیچ داراوغلو را به عنوان 
نماینده خود برای رقابت با رجب طیب اردوغان 

در انتخابــات آتی برگزید. در این گزارش به معرفی او پرداخته ایم، 
از جملــه اینکه چــرا او را »گاندی ترکیه« می نامنــد. به گزارش 
ایسنا، پایگاه خبری ایندین اکسپرس در گزارشی به معرفی کمال 
قلیچ داراوغلو، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آتی ترکیه پرداخته 
اســت: »کمــال قلیچ داراوغلو، رهبر بزرگترین حزب اپوزیســیون 
ترکیه، یعنی حزب مردم جمهوری خواه نماینده ائتالف شش حزب 
اپوزیسیون این کشور در رقابت با رجب طیب اردوغان در انتخابات 
۱۴ مه )۲۴ اردیبهشــت( خواهد بود. تقویم انتخاباتی از ۱۰ مارس 

آغاز شده و او نامزدی اش را دوشنبه )۶ مارس( اعالم کرد.
گاندی ترکیه

در سال های گذشته از قلیچ داراوغلو به عنوان معادل مهاتما گاندی 
در سیاست امروز ترکیه یاد شده است. گاهی او را »گاندی کمال« 
یا »گاندی ترکیه« می نامند. رویترز در گزارشی دلیل این نام گذاری 
را شباهت ظاهری او به مهاتما گاندی معرفی کرد که او هم فردی 
ریز اندام بود. پولیتیکو نیز در گزارشــی نوشــت که سبک و سیاق 

سیاستمداری او مانند گاندی »افتاده و فروتن« است.
حزب چپ گرای میانه روی مردم جمهوری خواه که او ریاســتش را 
برعهده دارد، توســط »مصطفی کمال آتاتورک« بنیان گذار ترکیه 

مدرن تاسیس شد و قدیمی ترین حزب سیاسی این کشور است.
جــان دوندار، روزنامه نــگار تبعیدی ترکیه و دبیر ســابق روزنامه 
»جمهوریــت« که از ۲۰۱۶ در آلمان زندگی می کند در ۲۰۱۷ در 
مقاله ای در واشنگتن پســت نوشت که انتخاب عنوان گاندی برای 
قلیچ داراوغلو که از ۲۰۱۰ آغاز شــده، بیش از آنکه از شباهت او به 
انقالبی گری یا پیشــینه گاندی ربط داشته باشد، صرفا از شباهت 

ظاهری اش به این انقالبی هندی ناشی می شود.
زمانــی که »انیس بربراوغلــو« معاون رســانه ای قلیچ داراوغلو که 
مدت هاست هدف حمالت اردوغان قرار دارد، به ۲۵ سال حبس به 
اتهام جاسوسی محکوم شد، قلیچ داراوغلو یک راهپیمایی اعتراضی 
۴۵۰ کیلومتــری از اســتانبول به آنکارا را آغاز کرد و بســیاری از 
طرفدارانش هم او را همراهی کردند. این اقدام او را در اذهان عمومی 

به عنوان یکی از چهره های اپوزیسیون ثبت کرد.
جان دوندار در مقاله اش در ۲۰۱۷ نوشت: برخی این راهپیمایی او 
را با »رژه نمک« ۳۸۵ کیلومتری گاندی در ۱۹۳۰ مقایسه می کنند 
که در اعتراض به سلطه بریتانیا بر نمک هند برگزار شد. راهپیمایی 

گاندی به بازداشت کوتاه مدت ۶۰ هزار شرکت کننده منجر شد که 
در نهایت همه آن ها آزاد شــدند. اما در ترکیه ۲۰۰ هزار تن زندانی 

داریم و همه ۳۷۲ زندان این کشور تکمیل ظرفیت هستند.
آمار دقیقی درباره زندانیان سیاســی ترکیه در دســت نیست، اما 
مقامات مســئول در فوریه ۲۰۲۲ اعالم کردند که تعداد زندانیان 

۳۰۹ هزار و ۵۵۸ تن است.
قلیچ داراوغلو چه پیشینه ای دارد؟

کمال مردی ۷۵ساله است که سال ها ریاست تامین اجتماعی ترکیه 
را برعهده داشت و بعد از بازنشستگی اش بود که وارد سیاست شد. او 
در ۱۹۴۸ در شرق ترکیه به دنیا آمد و خانواده اش از اقلیت مسلمان 

علوی در این کشور هستند.
او در آکادمی علوم اقتصادی و بازرگانی آنکارا - که حاال به دانشگاه 
غازی تغییــر نام داده - اقتصــاد خواند و پــس از آن به مناصب 
عالی رتبه ای در سازمان های دولتی و خصوصی اقتصاد ترکیه رسید.

او در سیاست چه کرده است؟
قلثیچ داراوغلــو در ۲۰۰۲ به عنوان یکی از نمایندگان اســتانبول 
وارد پارلمان ترکیه شــد، در همان سالی که حزب عدالت و توسعه 

اردوغان برای نخستین بار به قدرت رسید.
او به یکی از چهره های برجسته مبارزه با فساد در ترکیه بدل شده 
و در ۲۰۰۷ بــار دیگــر به پارلمان راه یافــت. در ۲۰۰۹ در رقابت 
شهرداری استانبول شکســت خورد و در ۲۰۱۰ با رسوای اخالقی 
رئیس وقت حزب مردم جمهوری خواه، به ریاست این حزب رسید.

او در زمــان معارفه به عنوان رئیس جدید در گردهمایی حزبش به 
عنوان فردی »صادق و سالم« معرفی شد و به طرفداران خود گفت: 
ما به قدرت می رســیم تا از حقوق فقرا، سرکوب شدگان و کارگران 

حمایت کنیم.
با این حال، این حزب در ریاســت قلیچ داراوغلو موفقیت چندانی 
در انتخابات نداشــته و اردوغان در یک دهه گذشــته اجازه عرض 
اندام به اپوزیســیون را نداده اســت. میزان محبوبیت حزب مردم 
جمهوری خواه در نظرسنجی ها هرگز از ۲۵ درصد فراتر نرفته است. 
بزرگترین موفقیت این حزب در ۲۰۱۹ حاصل شد، یعنی زمانی که 
نمایندگان این حزب در انتخابات شهرداری پنج استان از ۶ استان 

بزرگ ترکیه پیروز شدند، از جمله استانبول و ترکیه.
فارغ از عملکرد انتخاباتی این حــزب، »موفقیت« قلیچ داراوغلو را 

باید در اصالحات خاموشــی دنبال کرد که در 
حزبش ایجاد کرده اســت. در دوره ریاســت او 
رویکردهای سفت و سخت پیروان »کمالیسم« 
یا »آتاتورکیسم« رفته رفته جای خود را به رهبرانی داده است که به 

ایده آل های سوسیال دموکرات اروپای امروز نزدیکتر هستند.
در برابر اردوغان چه در چنته دارد؟

او عالوه بر حزب خود، از حمایت پنج اپوزیســیون اصلی ترکیه هم 
برخوردار است. در ششم مارس این شش حزب باالخره توافق کردند 
که قلیچ داراوغلو را به عنوان نماینده ائتالف »میز شش نفره« در برابر 

اردوغان انتخاب کنند.
مرال آکشنر، رهبر حزب »خوب« که در این ائتالف حضور دارد، ابتدا 
با قلیچ داراوغلو مخالف بود و ســعی داشت اکرم امام اوغلو و منصور 
یاواش، شهردارهای استانبول و آنکارا را نماینده اپوزیسیون کند. اما 
در نهایت به این رضایــت داد که در صورت پیروزی قلیچ داراوغلو، 
امام اوغلو و یاواش معاونان او باشند. حزب »خوب« یکی از مهره های 
قدرتمند اپوزیسیون اســت و تحلیلگران بر این باورند که این سه 
بازیگر )قلیچ داراوغلو، امام اوغلو و یاواش( نماینده سه دیدگاه و پایگاه 
حمایت مردمی متفاوت هستند و در نتیجه، اگر یاواش و امام اوغلو 
در دولت حضور داشته باشند، آکشنر موضع قدرتمندتری در ائتالف 

با آنان خواهد داشت.
قلیچ داراوغلو پس از اعالم نامزدی خود گفت: ما ترکیه را با رایزنی و 
ازخودگذشتگی رهبری خواهیم کرد. ما در کنار هم حاکمیت اخالق 

و عدالت را برپا می کنیم.
تحلیلگران بر این باورند که شــرایط اقتصادی بد ترکیه که شاهد 
کاهش شدید ارزش لیر بوده و وضعیت ناخوشایند رسیدگی به زلزله 
اخیر که آمار کشــته هایش به ۵۰ هزار تن نزدیک شده، می توانند 

قلیچ داراوغلو را در این انتخابات یاری دهند.
رویترز در مقاله ای نوشــت که مخالفان قلیچ داراوغلو می گویند که 
او توانایــی اردوغان در به حرکت درآوردن مردم و جذب مخاطبان 
را ندارد و چشــم انداز شفافی هم از دوران پسا-اردوغان ارائه نکرده، 
اما حامیانش تاکید دارند کــه او یک بروکرات اخالق مدار و مردی 

صادق است.
بر اســاس نتایج نظرســنجی ها باید انتظار رقابتــی تنگاتنگ در 
انتخابات هــای ریاســت جمهوری و پارلمانی باشــیم و هیچ کس 
نمی تواند کاریزما و شگردهای اردوغان را نادیده بگیرد. او از ۲۰۰۳ 
ابتدا نخست وزیر سپس رئیس جمهوری ترکیه بوده و قصد ندارد به 

این آسانی ها قدرت را ترک کند. «

آمریکا نگران چه تهدیداتی است؟

پاکستان

آمریکا

مکث

مجلس نمایندگان آمریکا بــه اتفاق آرا رای به 
ملزم کردن »آوریل هینــس«، مدیر اطالعات 
ملی این کشور به از طبقه بندی خارج ساختن 
اطالعات درباره منشاء ویروس کووید-۱۹ داده 
و به این ترتیب فشــارها را بر دولت جو بایدن، 
رئیس جمهــور آمریکا به منظور اجازه دادن به 
انتشــار این اطالعات افزایش دادند. به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویتــرز، در این 

رای گیــری ۴۱۹ رای موافق به این الیحه داده 
شــد بدون آن که رای منفی به دست آورد. از 
آنجا که این الیحه پیشــتر در تاریخ اول مارس 
متفق القــول از ســوی مجلس ســنای آمریکا 
تصویب شــد، اکنون نزد جو بایدن برای امضا و 
نهایی شــدن روند تبدیلش به قانون می رود. با 
این حال بایدن گفته هنــوز درباره امضای این 

الیحه تصمیم گیری نکرده است.

نشریه اکونومیســت از تدارک نظامی چین و 
آمریکا برای آمادگی جهت جنگ بر سر تایوان 
خبر داد. به گزارش ایلنا، نشــریه اکونومیست 
در گزارشــی نوشــت که تفنگــداران دریایی 
آمریکا )مارینــز( در حال آموزش برای جنگ 

با چین بر سر جزیره تایوان هستند.
این مجله به نقل از »جیسون کوپلند«، ژنرال 
آمریکایی نوشت که سخت ترین بخش در یک 
درگیری احتمالی بین چین و آمریکا، برخورد 
ایاالت متحده با دشــمنی است که به صورت 

گروهی می آید.
در این گزارش تاکید شــده اســت که قدرت 
نظامی رو به رشــد چین پیش بینــی درباره 
چگونگی آغاز جنگ درباره تایوان را دشــوارتر 

می کند.
فرماندهان نظامی و روســای اطالعات ایاالت 
متحده معتقد هستند که »شی جین پینگ«، 
رئیس جمهوری چین به ارتش خود دســتور 

داده اســت تــا توانایی حمله به تایــوان را تا 
سال ۲۰۲۷ توســعه دهد، اما برخی معتقدند 
که درگیری از این تاریخ نیز نزدیک تر است و 

سال ۲۰۲۵ می تواند وقوع یابد.
این در حالی اســت کــه دریاســاالر »جان 
آکیلینو«، فرمانــده فرماندهی هند و اقیانوس 
آرام آمریکا که بر هــر گونه درگیری با چین 
نظارت خواهد کرد، گفــت که جنگ با چین 

حتمی نبوده و قریب الوقوع هم نیست.
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رهبر اپوزیسیون اسرائیل: بن گویر »دلقک شکست خورده و بزدل تیک تاک« است

قلیچ داراوغلو کیست؟

وزیر خارجه پاکستان درباره احتمال عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی تاکید کرد، پاکستان 
امکان ندارد قبل از به رســمیت شــناختن و 
پذیرش طرف فلسطینی، اسرائیل را به رسمیت 
بشناســد. به گزارش ایســنا، به نوشته روزنامه 
فرامنطقه ای القدس العربی، بیالول بوتو زرداری، 
وزیر خارجه پاکستان پس از اتمام نشستی در 
دفتــر مجمع عمومی ســازمان ملل با موضوع 
اسالم هراســی در کنفرانس مطبوعاتی، حضور 
گسترده در این نشست را که به مناسبت اولین 
ســالروز تصویب قطعنامه ای در مجمع عمومی 
مبنی بر تعییــن تاریخ ۱۵ مارس به عنوان روز 
جهانی مبارزه با اسالم هراسی، برگزار شده بود، 

ستود.
ایــن کنفرانــس مطبوعاتــی در  زرداری در 
پاسخ به ســوال خبرنگار القدس العربی درباره 
احتمال اینکه پاکســتان پیش از تحقق تمامی 
حقوق ملت فلســطین روابط خــود را با رژیم 
صهیونیســتی عادی کند به ویژه که فشارهای 
متعددی بر برخی کشــورهای اسالمی از جمله 
اندونزی برای عادی سازی روابط با اسرائیل وجود 
دارد، گفت: درباره فشارهایی که بر اندونزی برای 
عادی سازی اعمال می شود، اطالعی ندارم؛ اما در 
مورد پاکســتان امکان ندارد قبل از به رسمیت 
شناختن و پذیرش طرف فلسطینی، اسرائیل را 
به رسمیت بشناسیم. دالیل فرهنگی و تاریخی 
و نیز دالیلی در ارتباط با ملت پاکســتان وجود 
دارد و افتخار می کنیــم که مدت های طوالنی 
اســت تصمیم گرفتیم دولت های آپارتایدی را 
به رســمیت نشناسیم. در گذشته در پاسپورت 
پاکســتان نوشــتیم که اجازه ســفر به تمامی 
کشورها به جز آفریقای جنوبی و اسرائیل وجود 
دارد؛ اما امروز می نویسیم اجازه سفر به تمامی 
»کشــورها« به جز اســرائیل وجود دارد و این 

موضع گیری پاکستان است.
وزیر خارجه پاکستان در پاسخ به سوال دیگری 
درباره تشابه دو مسئله فلسطین و کشمیر و اینکه 
چرا مسئله فلسطین هنوز موضوع نشست های 
ســازمان ملل هســت؛ اما مســئله کشمیر در 
جلســات مطرح نیســت و چگونه می توان به 
این مسئله شتاب بخشــید، گفت: بله مقایسه 
شما کامال موجه است، تشابه زیادی میان رنج 
و مشــکالت ملت فلســطین و مشکالت ملت 
کشــمیر وجود دارد، منصفانه است که بگوییم 
هر دو قضیه هنوز در داخل ســازمان ملل حل 
نشــده اند. همچنین ما می خواهیم شاهد توجه 
به نه فقط بر مســئله فلسطین بلکه به موضوع 
کشمیر نیز باشیم. باید بدانی ما از هیچ تالشی 
برای توجه سازمان ملل به مسئله کشمیر دریغ 
نکردیم؛ اما مدت ها اســت درباره آن در شورای 
امنیت بحث و گفت وگویی نشده چراکه کشور 
همســایه ما با تمام قدرت با آن مخالفت کرده 
و تالش می کند ایــن روایت را تعمیم دهد که 
مسئله کشــمیر ارتباطی به سازمان ملل ندارد 
چراکــه آنگونه که آن ها می گویند مناطق مورد 
مناقشــه نیســتند و بر این نکته اصــرار دارند 
و ایــن بر خالف واقعیت اســت و ما در تمامی 
نشســت هایی که حضور پیــدا می کنیم، از هر 
فرصتی برای طرح این موضوع در شورای امنیت 
استفاده خواهیم کرد. ما در شورای امنیت شاهد 
شکلی از دورویی نه فقط در مورد فلسطین بلکه 

درباره کشمیر نیز هستیم.

با »طوفان عظیمی« از بحران ها مواجه هستیم
وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرد، کشورش 
با »طوفان عظیمی« از مشــکالت از جمله یک 

بحران اقتصــادی، پیامدهای ســیل ویرانگر و 
تروریســم که یکبار دیگــر در نتیجه روی کار 
آمدن طالبان در افغانستان »چهره زشت خود را 
برافراشته است«، مواجه است. به گزارش ایسنا، 
بیالول بوتو زرداری ۳۴ ساله، وزیر امور خارجه 
پاکســتان در مصاحبه ای مفصل با خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس گفت، پاکســتان نیز همچون 
دیگر کشورها درگیر »سیاست های فراجناحی 

و بیش از حد قطبی« است.
وی ضمن تاکید بر اینکه کشورش به شدت به 
کمک مالی نیاز دارد، از صندوق بین المللی پول 
انتقاد کرد که ماه گذشــته کمک شش میلیارد 

دالری به پاکستان را به تعویق انداخت.
زرداری گفت، حزبش از افزایش مالیات بر درآمد 
حمایت می کند و معتقد است افرادی که وضع 
مالی بهتری دارند باید مالیات بیشتری بپردازند 
اما تاکید کرد که پاکستان قادر به دستیابی به 
اصالحات ســاختاری مالیاتی »برای ۲۳ برنامه 
اخیر صندوق بین المللی پول که ما بخشی از آن 

بوده ایم« نبوده است.
وزیــر خارجه پاکســتان افزود: آیــا اکنون که 
مــا از یک فاجعه آب و هوایی در این وســعت 
رنج می بریم، واقعا زمان ســختگیری نسبت به 

سیاست مالیاتی و جمع آوری مالیاتی ماست؟
زرداری افــزود: صنــدوق بین المللــی پول با 
پاکستان که به دنبال خروج غرب از افغانستان 
بــا ۱۰۰ هزار آواره و پناهجوی جدید و افزایش 
فعالیت های تروریســتی در این کشور دست و 

پنجه نرم می کند، عادالنه رفتار نمی کند.
وی در بخــش دیگری از مصاحبــه اش گفت: 
در جبهه دیپلماتیک، پاکســتان با چالش های 

متعددی با همسایگانش مواجه است.
وی به تعدادی از مسائل دوجانبه با هند، دهه ها 
تــراژدی و درگیری در افغانســتان، و تحریم ها 
علیه ایران که مانع تجارت پاکستان با این کشور 

شده، اشاره کرد.
زرداری تاکید کرد که پاکستان روابط اقتصادی 
بسیار سالمی با چین دارد و دولت پکن با انواع 

کمک مالی، از پاکستان حمایت کرده است.
وی تصریح کــرد که برای تامین نیــاز انرژی 
پاکســتان، به دنبال همکاری با هر کشوری از 

جمله روسیه هستند.
زرداری همچنیــن تصریح کــرد: قبل و بعد از 
سقوط کابل، همیشه در مورد نفوذ پاکستان بر 
طالبان اغراق شــده است. با این حال، پاکستان 
همیشه بر اهمیت مشارکت با طالبان در زمینه 
مبارزه با تروریسم و دیگر مسائل به ویژه حقوق 

زنان برای تحصیل و کار تاکید کرده است.
وی گفت: پاکســتان می خواهد شاهد اقدامات 
جدی طالبــان در مبارزه بــا تمامی گروه های 
تروریستی از جمله گروه های مرتبط با القاعده 

و داعش باشد.
زرداری افزود، اما تردیدهایی نسبت به ظرفیت 
طالبان برای مبارزه با این گروه ها وجود دارد چرا 
که طالبان یــک ارتش قوی، یک نیروی مقابله 
با تروریســم یا یک نیروی موثر مدیریت مرزی 

ندارد.
وی گفــت، توصیه اش به غرب این اســت که 
علی رغم آنچه در افغانستان در جریان است، با 

طالبان همکاری و مشارکت داشته باشد.
وزیر خارجه پاکســتان افزود، غرب نباید تنها 
کمک های بشردوستانه به افغانستان بدهد بلکه 
باید برای این کشــور کمک های اقتصادی نیز 
فراهم کند تا اقتصــاد و بانک مرکزی اش را راه 
بیندازد و به افغان ها کمک کند تا از افتادن در 

یک بحران اقتصادی بدتر اجتناب کنند.

کنگره آمریکا الیحه الزام به انتشار اطالعات درباره منشا کرونا را تصویب کرد
بایدن هنوز مردد است

اکونومیست گزارش داد
چین و آمریکا در تدارک جنگ بر سر تایوان

وزیر خارجه پاکستان: 
هرگز با رژیم آپارتاید اسرائیل روابط خود را عادی نمی کنیم


