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کاخ ســفید خواســتار گفت وگوی رئیس جمهوری 
چین با همتای اوکراینی اش درباره جنگ در اوکراین 
شــد. به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه اوکراینسکا 
پراودا، واشــنگتن از گفتگوی احتمالی میان شــی 
جینپینگ، رئیس جمهوری چین و ولودیمیر زلنسکی، 

رئیس جمهوری اوکراین در اولین تماس در این ســطح بین دو 
کشور استقبال می کند. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی دولت 
آمریکا در نشســتی با خبرنگاران در روز دوشنبه اظهار کرد: »ما 

شی جینپینگ رئیس جمهور چین را تشویق کردیم 
تا با زلنســکی رئیس جمهور اوکراین تماس برقرار 
کند چون ما معتقدیم شی جینپینگ باید نه فقط 
دیدگاه روســیه بلکه دیــدگاه اوکراینی ها را درباره 
جنگ در کشورشان بشنود. ما عمال خطاب به پکن 
از این ایده و ضرورت انجام شدن این تماس دفاع کردیم. ما این 
کار را به صورت علنی و غیرعلنی انجام دادیم.« این مقام ارشــد 
کاخ سفید متذکر شد، تاکنون طرف اوکراینی هیچ تاییدیه ای از 

بابت انجام شدن گفت وگو بین زلنسکی و شی جینپینگ دریافت 
نکرده است اما آمریکا امیدوار است که این گفت وگو انجام شود. 
سالیوان خاطرنشــان کرد: »این چیز خوبی خواهد بود چون به 
صورت بالقوه باعث مطرح شــدن تعادل و دیدگاه های بیشتر در 
رویکرد جمهوری خلق چین نســبت به ایــن جنگ در اوکراین 
می شود. و ما امیدواریم که همچنان آن ها را از تصمیم گیری برای 
ارائه کمک های مرگبار به روســیه منصرف کنیم و به روشنی به 

آن ها از این بابت هشدار داده ایم.«

درخواست آمریکا از رئیس جمهوری چین برای گفت وگو با زلنسکی

نتایج نظرسنجی جدیدی نشان می دهد، کمال قلیچداراوغلو، نامزد 
ریاست جمهوری ترکیه از حزب اپوزیسیون، در آستانه موعد انتخابات 
ریاســت جمهوری چهاردهم مه در این کشــور برتری بیش از ۱۰ 
درصــدی بر رجب طیب اردوغان دارد. به گزارش ایســنا، به نقل از 
خبرگزاری رویترز، بســیاری از ناظــران، انتخابات پیش رو در تاریخ 
۱۴ مه )۲۴ اردیبهشت( در ترکیه را به عنوان بااهمیت ترین انتخابات 

تاریخ این کشور قلمداد کرده اند.
طبق این نظرسنجی، بلوک مخالف دولت آنکارا مشهور به ائتالف ملی 
در رقابت پارلمانی مفروض برتری دســت کم شش درصدی بر حزب 
عدالت و توســعه رجب طیب اردوغان و متحدان آن پیدا کرده است. 
حزب دموکراتیک خلق، از احزاب حامی کردهای ترکیه نیز در چنین 
رقابتــی رای باالی ۱۰ درصد خــود را حفظ می کند. اردوغان بعد از 
تجربــه افت محبوبیتش در پی باال گرفتن بحران هزینه های زندگی 
در ترکیه با بزرگترین چالش علیه حکومت ۲۰ساله خود مواجه شده 
اســت. همچنین قربانیان زمین لرزه مرگبار ماه گذشته میالدی در 
مناطقی که ســابقا پایگاه حمایت از حزب عدالت و توسعه بودند، در 

حال تجدیدنظر در وفاداری خود هستند.
انتخابات پیش رو در ترکیه نه فقط رهبر آینده این کشــور را تعیین 

می کند، بلکه همچنین متعاقبا ممکن اســت مجددا نوع نظام حاکم 
بر این کشــور را با توجه به وعده مخالفــان اردوغان برای لغو نظام 
ریاست جمهوی که خود اردوغان اجرایی کرد، تغییر دهد. همچنین 
این انتخابات از طرف دیگر مسیر اقتصاد ترکیه و نقش احتمالی این 
کشور در راستای کاستن از درگیری در اوکراین و خاورمیانه را تعیین 

خواهد کرد.

یک نظرســنجی منتشر شــده از ســوی مرکز پژوهش آکسوی در 
روز شــنبه که تاریخ اجرایش هشــتم مارس بوده، نشان داد کمال 
قلیچداراوغلو که نامش به عنوان کاندیدای ائتالف مخالفان اردوغان 
در تاریخ ششم مارس اعالم شــد، ۵۵.۶ درصد رای کسب کرده، در 
حالی که اردوغان ۴۴.۴ درصد رای به دست آورده است. از سوی دیگر 
این نظرسنجی نشان داد بلوک مخالف اصلی حزب عدالت و توسعه 
ترکیه، ۴۴.۱ درصد رای و حزب دموکراتیک خلق این کشور نیز ۱۰.۳ 
درصد رای به دســت می آورد. از سوی دیگر حزب عدالت و توسعه و 
متحد ملی گرایش در حزب جنبش ملی گرا روی هم رفته ۳۸.۲ درصد 

رای به دست آورده اند.
در یک نظرسنجی به تاریخ ۶-۷ مارس از سوی مرکز افکارسنجی »الف 
ریسرچ« قلیچداراوغلو ۵۵.۱ درصد و اردوغان ۴۴.۹ درصد رای به دست 
آوردند. حزب مردم جمهوریخواه متعلق به قلیچداراوغلو نیز با کسب ۳۱.۸ 
درصد رای محبوب ترین حزب شد، در حالی که حزب عدالت و توسعه 
نیز ۳۱ درصد رای به دســت آورد. بلــوک مخالف اصلی ترکیه در این 
نظرسنجی ۴۳.۵ درصد رای کسب کرد، در حالی که حزب دموکراتیک 
خلق ۱۱.۳ درصد رای به دست آورد. احزاب عدالت و توسعه و جنبش 

ملی گرا هم در کنار یکدیگر ۳۷.۵ درصد حمایت کسب کردند.

سیاسی

آمریکا، استرالیا و انگلیس از جزئیات برنامه های ارسال زیردریایی هایی 
اتمی به کانبرا تحت پیمان سه جانبه آکوس پرده برداشتند؛ اقدامی 
که واکنش تند چین را به دنبال داشته و واشنگتن و لندن را به نادیده 
گرفتن مسئولیت هایشــان به عنوان قدرت های هسته ای و اعضای 
»پیمان منع گسترش سالح های هســته ای« متهم کرده است. به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، جو بایدن رئیس جمهوری 
آمریکا، ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس و آنتونی آلبانیز، نخست 
وزیر استرالیا روز دوشــنبه در پایگاه دریایی »پوینت لوما« در سن 
دیگو از برنامه هایشان برای زیردریایی های جدید »اس اس ان-آکوس« 
خبر دادند که قرار است در انگلیس و استرالیا با فناوری آمریکا ساخته 
شــود و تقریبا تا اواخر دهه ۲۰۳۰ یا اوایل دهه ۲۰۴۰ تحویل داده 

خواهند شد.
ریشی سوناک این اقدام را »شراکتی قدرتمند« خواند و گفت: برای 
اولین بار این اقدام بدین معنی خواهد بود که سه ناوگان زیردریایی 
در سرتاسر اقیانوس اطلس و آرام با یکدیگر همکاری خواهند کرد و 
این مسئله اقیانوس های ما را برای دهه های آینده آزاد نگه می دارند. 
سوناک گفت: »چین نظم جهانی را به چالش کشیده« و به همین 

علت بریتانیا باید اقدامات جدی در این زمینه انجام دهد.
او در گفتگو با بی بی ســی یکی از اقدامــات دولت خود را افزایش ۵ 
میلیارد پوندی )۶ میلیــارد و ۱۰۰ میلیون دالری( نظامی خواند و 
علت آن را »شــتاب ســریع اوضاع جهانی« و »افزایش تهدیدهای 
متوجه بریتانیا« ناشــی از این تحوالت اعالم کــرد هر چند درباره 

جزییات کامل چگونگی تخصیص این بودجه نظامی توضیح نداد.
افزایش ۵ میلیارد پوندی )۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالری( بودجه 

نظامی بریتانیا در جریان ســفر ریشی سوناک به آمریکا اعالم شد و 
بخشــی از رویکرد جدید سیاست خارجی این کشور با هدف آنچه 

»مقابله با تهدید چین« خوانده شده است.
در بیانیه مشترک این سه کشور آمده است: تحت این پیمان، ایاالت 
متحده آمریکا قصد دارد تا اوایل دهه ۲۰۳۰ ســه زیردریایی اتمی 
کالس ویرجینیا به استرالیا بفروشد. انگلیس اولین زیردریایی های 
اس اس ان-آکوس را اواخر دهه ۲۰۳۰ تحویل خواهد داد و اســترالیا 
احتماال اوایل دهه ۲۰۴۰ آن ها را دریافت خواهد کرد. این تجهیزات 

توسط فناوری BAE و رولز-رویس ساخته خواهد شد.
آنتونی آلبانیز به نوبه خود عنوان داشت: پیمان آکوس بیانگر بزرگترین 
ســرمایه گذاری بر روی توانایی دفاع استرالیا در تاریخ ما است و این 
امر موجب تحکیم امنیت ملی استرالیا و ثبات در منطقه خواهد شد.
اما این قرارداد به لحاظ مالی برای استرالیا بسیار سنگین خواهد بود و 
هزینه آن تا سال ۲۰۵۵ به ۳۶۸ میلیارد دالر استرالیا )۲۴۵ میلیارد 
دالر( تخمین زده می شود؛ اما این درحالیست که آلبانیز از این مخارج 
دفاع کرد و گفت: این فقط یک برنامه امنیتی و دفاعی نیست، بلکه 

برنامه اقتصادی هم محسوب می شود.
جو بایدن در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درخصوص واکنش 
چین نسبت به پیمان آکوس نگران است، گفت: »خیر. انتظار دارم 
به زودی با شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین گفت وگو کنم.« اما 
این رئیس جمهور آمریکا به تاریخ این گفت وگو احتمالی اشاره نکرد. 
بریتانیا و آمریکا با هدف مقابله با افزایش قدرت نظامی چین و آنچه 
تهدید پکن در اقیانوس آرام و اقیانوس هند خوانده شده، بودجه های 
ویژه ای برای تقویــت یگان زیردریایی های اتمــی خود اختصاص 

می دهند و همزمان با اعزام چند زیردریایی اتمی به یک پایگاه دریایی 
در استرالیا، به سیدنی برای آموزش ملوانان و همچنین تحویل سه تا 

پنج زیردریایی اتمی ظرف چند سال آینده تعهد می دهند.
بی بی ســی گزارش داد: بریتانیا بیش از ۶ میلیارد دالر برای تقویت 
برنامه هــای نظامی و بروز هزینه کردند ناوگان زیردریایی های اتمی 
خود هزینه خواهد کرد. همزمان آمریکا هم اعالم کرده ۴ میلیارد و 
۶۰۰ میلیون دالر بر پیشبرد و به روز کردن یگان زیردریایی ها خود 
طی دو سه سال آینده هزینه خواهد کرد. برنامه استرالیا جهت خرید 
زیردریایی های اتمی از آمریکا خشم و انتقاداتی را از سوی چین به 
دنبال داشته است و در عین حال پکن، واشنگتن و لندن را به نادیده 
گرفتن مسئولیت هایشــان به عنوان قدرت های هسته ای و اعضای 

»پیمان منع گسترش سالح های هسته ای« متهم کرد.
براســاس گزارش راشــا تودی، نماینده چین در سازمان ملل در 
رشــته توییت هایی گفت: این برنامه زیردریایی های هســته ای 
اقدامی آشــکار درباره ایجاد خطرات هســته ای است و سیستم 
بین المللی عدم اشاعه هسته ای را تضعیف و صلح و ثبات در منطقه 
را تهدید می کند به رقابت تسلیحاتی دامن می زند. این دیپلمات 
چینی با اشاره به »استانداردهای دوگانه« آمریکا و انگلیس افزود: 
طنز تلخ آکوس این است که دو قدرت هسته ای که ادعا می کنند 
باالترین اســتاندارهای عدم اشاعه هسته ای را رعایت می کنند، در 
حال انتقال مقادیر زیادی از تســلیحات با سطح باالیی از اورانیوم 
غنی شــده به یک کشور غیرهسته ای هســتند. چنین اقدامی به 
طور آشــکار اهداف »پیمان منع گسترش سالح های هسته ای« 

را نقض می کند.

نخســت وزیر گرجســتان، زلنســکی و دیگر 
مقامات اوکراینی را بــه حمایت از تظاهرات و 
اعتراضات هفته گذشــته در تفلیس پایتخت 
این کشــور متهم کرد. به گزارش ایسنا به نقل 
از المیادین. ایراکلی گاریباشویلی، نخست وزیر 
انتقاد  گرجستان، از سیاســتمداران اوکراینی 
کــرد و گفت حمایت آن هــا از معترضان ضد 
دولتی نشان دهنده دخالت آن ها در امور داخلی 
گرجستان اســت و آن ها »بهتر است از خود و 

کشورشان مراقبت کنند.«
گاریباشــویلی در مورد ســخنرانی ولودیمیر 
اوکرایــن خطاب  رئیس جمهــور  زلنســکی، 
به معترضــان گرجســتانی، تشــکر از آن ها 
به خاطر برافراشــتن پرچم هــای اوکراین در 
طول راهپیمایی و اعتــراض به الیحه »عوامل 
خارجــی«، به کانال تلویزیونــی ایمدی گفت: 
»وقتی مردی که در وســط جنگ است، وقت 
پیدا می کند تا به آن واکنش نشان دهد، سندی 
اســت از اینکه اقدام مخربی که توسط چندین 
هزار نفر در اینجا انجام شــده مســتقیما به او 
ارتباط دارد. او انگیزه دارد که ببیند اتفاقی در 

اینجا رخ می دهد.
وی افــزود: ویتالی کلیچکو، مــارک فیگین، 
برخی افراد دیگــر، سیاســتمداران اوکراینی 
گفتنــد که تغییــرات، برخی ســناریوها الزم 
اســت، یک کودتا. این یک مداخله آشــکار در 
گرجستان است. نخست وزیر گرجستان تاکید 
کرد: مقامات کی یف بهتر اســت مراقب خود و 
کشورشان باشند. به آنچه در اوکراین می گذرد 
نگاه کنید: ۲۰ درصد از خاک این کشــور قباًل 
اشغال شده، آن ها می گویند که اوکراین متحمل 
خســارت هایی از ۸۰۰ میلیارد تا یک تریلیون 
دالر شــده، با توجه به اینکــه تولید ناخالص 
داخلی اوکراین ۲۰۰ میلیــارد بود و ضرر قباًل 
حداقل ۸۰۰ میلیارد بود... چه چیزی این کشور 
را روی پای خود نگه داشته است؟ ۲۰ میلیون 

شــهروند اوکراینی مهاجرت کرده و مجبور به 
ترک خانه های خود شده اند.

وی افزود: »این یک تراژدی اســت و یک اتفاق 
وحشتناک در اوکراین در حال رخ دادن است. 
کســانی که از این وضعیت آگاه هستند سعی 
می کننــد بی ثباتــی و جنگ را به کشــور ما 
بیاورند. اما گرجســتان قادر خواهد بود به امور 
خود رسیدگی کند. او گفت که سیاستمداران 
اوکراینی گرجستان را به دلیل« دست نداشتن 

در جنگ اوکراین مقصر می دانند.
گاریباشــویلی مدعی شــد که دولــت رویای 
گرجستان با عقب نشینی از قانون بحث برانگیز 
نشان داده اســت که به کسی اجازه نمی دهد 
»بی ثبات سازی« و »آشوب« یا »جبهه دوم« را 

در گرجستان ایجاد کند.
زلنسکی از معترضان به خاطر برافراشتن پرچم 
اوکراین تشکر کرد و برای آن ها در مسیر ادغام 
اتحادیه اروپا که گرجستان درخواست پیوستن 
بــه آن را در مارس ۲۰۲۲ درخواســت کرد، 

آرزوی موفقیت کرد.
امــا اولگ نیکولنکــو، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه اوکراین در پاســخ گفت: »نمایندگان 
مقامات گرجستان تقریباً کلمه به کلمه با تکرار 
تز تبلیغات روسیه، اوکراین را به تدارک کودتا 
در گرجســتان، کشاندن آن به جنگ با روسیه 
و اعزام نیرو بــرای دامن زدن به جنگ داخلی 
متهم کردند«. نیکولنکو گفت اوکراین »قاطعانه 
چنین کنایه هایی را که هیچ ربطی به واقعیت 
ندارد رد می کند« و خاطرنشان کرد که اظهارات 
بیان شــده »نمی تواند روابط دوستی قوی بین 
مردم اوکراین و گرجســتان را متزلزل کند. ما 
از حمایت گرجی هــا در زمانی که اوکراینی ها 
برای استقالل خود می جنگند بسیار قدردانی 
می کنیــم. نیکولنکو در ادامه گفــت: اوکراین 
 به نوبه خود دوســت مردم گرجســتان بوده و 

خواهد ماند.

سندی که از سوی یک رسانه کانادایی منتشر 
شد، ابعادی از انگیزه های اتاوا در صدور مجوز 
برای صادرات تسلیحات به عربستان از جمله 
تضمیــن پایین ماندن قیمــت نفت و تقویت 
ریــاض به عنوان یک عامــل نیابتی غرب در 

منطقه را شرح داده است. 
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه راشا تودی، 
سندی که به دست رسانه کانادایی »ِد بریچ« 
رســید فاش کــرد، دولت جاســتین ترودو، 
نخست وزیر کانادا به این علت برای صادرات 
جنجالــی اقــالم نظامی به عربســتان مجوز 
صادر کرده که این صادرات را تضمینی برای 
پایین نگه داشــتن قیمت هــای نفت و حفظ 
عربســتان به عنوان یک عامل نیابتی شدیدا 
 مسلح کشــورهای غربی در خاورمیانه تلقی 

می کرده است.
در این گــزارش با اســتناد به ســند هفت 
صفحه ای مذکور آمده اســت، سازمان »امور 
جهانی کانادا« در دولت این کشور در تحلیلی 
اســتدالل کرده، عربستان ســعودی »ضامن 
اصلی« قیمــت مقرون به صرفــه نفت برای 
کشورهای غربی و همچنین بازاری مهم برای 
شــرکت های تسلیحات سازی کانادا محسوب 
می شــود. در ادامه این مطلب تصریح شد که 
تســلیحات کانادا برای حفظ ریاض به عنوان 
یک »شــریک امنیتی ارزشــمند و اساسی« 

ضروری است.
محتوای این تحلیل برخالف اظهاراتی اســت 
که پیشــتر جاســتین ترودو مطرح کرده و 
از تمایلــش برای لغو قــرارداد ۱۰.۸ میلیارد 
دالری صــادرات خودروهــای نظامــی بــه 
عربســتان ســعودی بر پایه نگرانی ها درباره 
جنــگ در یمــن و قتل جمال خاشــقجی، 
اصالتا عربستانی واشنگتن پست  روزنامه نگار 

در اکتبر ۲۰۱۸ سخن گفت.
به نوشــته راشــا تودی، ترودو به رغم فشــار 

مخالفان عربستان بر دولت لیبرالش، تصمیم 
گرفت تا به جای لغو توافق مربوط به صادرات 
خودروهای نظامــی، آن را دوباره به مذاکره 
بگذارد و روند صادرات تسلیحات به عربستان 
را از بن بســت خــارج کند. ســازمان »امور 
جهانی کانــادا« در تحلیل خــود ادعا کرده 
است، تسلیح عربســتان سعودی باعث ایجاد 
یک »ســنگر منطقه ای« علیه برخی کشورها 
می شود و به غرب یک نیروی نیابتی داده که 
از الزام برای استقرار عمده سربازان غربی در 

خاورمیانه می کاهد.
در گزارش رسانه »د بریچ« آمده است، آمریکا 
و انگلیس عربستان را به عنوان یک »شریک 
امنیتی و راهبــردی مهم« در نظر می گیرند. 
ایــن تحلیل ادعا کرده اســت کــه کانادا و 
شــرکای همفکر با آن، برخی کشــورها را به 
عنوان »یکی از تهدیدهای اصلی« برای ثبات 
منطقه می بینند و به طــور کلی تر، مقاومت 
آن هــا در برابر نظــام بین المللــی مبتنی بر 
قوانین به عنوان »تهدید مستقیم علیه ثبات 

در منطقه و فراتر از آن« تلقی می شود.
به نوشته راشا تودی، معامله کانادا با عربستان 
بر ســر خودروهای زرهی به تبدیل کانادا به 
دومین صادرکننده بزرگ سالح به خاورمیانه 
کمک کرد. گزارشــی منسوب به دولت کانادا 
مربوط به سال ۲۰۲۰ ادعا کرد که »هیچ خطر 
قابل توجهی« از این بابت که از تســلیحات 
کانادا برای ارتکاب نقض حقوق بشر استفاده 
شــود، وجود ندارد اما سازمان عفو بین الملل 
این ادعا را مردود دانست. تحلیل سازمان امور 
جهانی دولت کانادا به سال ۲۰۲۰ برمی گردد. 
روابــط آمریکا و عربســتان از زمان روی کار 
آمدن جو بایدن در ریاســت جمهوری آمریکا 
در ژانویه ۲۰۲۱ رو به وخامت رفته اما ترودو 
تا همین نوامبر گذشــته نیــز از ادامه فروش 

تسلیحات به ریاض دفاع کرد.

نخست وزیر گرجستان:  زلنسکی مستقیمًا 
در اعتراضات دخالت دارد

افشای انگیزه های کانادا 
از ارسال تسلیحات برای عربستان

اردوغان در آستانه انتخابات
از اپوزیسیون ترکیه عقب افتاده است

چین

سوریه

عراق

برزیل

روسیه

چین پس از گذشت سه سال، مرزهای خود را 
به روی گردشــگران خارجی گشود. به گزارش 
ایلنا به نقل از ســی ان ان، چین پس از گذشت 
سه ســال، مرزهای خود را به روی گردشگران 

خارجی گشود.
محدودیت های پیشــین ســفر به چین در پی 
شــیوع پاندمی کرونا اعمال شــده بود. سفارت 

چین در آمریکا روز گذشــته -دوشــنبه- طی 
بیانیه ای اعالم کرد که این کشــور روال معمول 
برای صدور ویزا برای بازدیدکنندگان و از جمله 
گردشــگران خارجی را از سر می گیرد. این در 
حالی اســت که مقام های چینی ماه گذشــته 
میــالدی از »پیروزی گســترده و بزرگ« علیه 

ویروس کرونا خبر دادند.

ســوریه حمایت مجدد خود را از ابتکار امنیت 
جهانــی که توســط رئیس جمهــوری خلق 
چین در ســال ۲۰۲۲ ارائه شده است، اعالم 
کرد. به گزارش ایســنا، به نقل از سانا، وزارت 
امور خارجه ســوریه در بیانیــه ای اعالم کرد: 
ســوریه حمایت مجدد خود را از ابتکار امنیت 
جهانی که توســط شــی جینپینــگ، رئیس 
جمهوری خلــق چین در ســال ۲۰۲۲ ارائه 
شــده است، اعالم و تاکید می کند که با توجه 
به چالش های بی ســابقه ای کــه جهان امروز 
شاهد آن اســت و به طور فزاینده ای امنیت و 
ثبات را در بخش هــای مختلف جهان تهدید 
می کند، بیش از هر زمــان دیگری نیاز مبرم 
 به چنین ابتکارات سازنده ای در سطح جهانی 

وجود دارد.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: سوریه مقاله 
مفهومی منتشر شــده اخیر از سوی چین در 
خصوص ابتکار امنیت جهانی را بررسی کرده 
و آمادگی خود را برای همکاری و هماهنگی با 
چیــن به نحوی که به اجرای اهداف عالی این 
ابتکار بــه ویژه در رابطه با منطقه کمک کند، 
تاکید کرده اســت. وزارت امور خارجه سوریه 
افزود: سوریه حمایت خود را از تمام ابتکارات 
ارائه شــده توســط رهبری چین در ســطح 
بین المللی از جمله ابتکار »توســعه جهانی« 
و ابتکار »کمربند و جاده« اعالم کرده اســت، 
به ویژه که این ابتکارات با اصولی مطابقت دارد 
که سوریه همواره در سیاست خارجی خود و 
در مجامع مختلــف بین المللی و منطقه ای بر 

آن تاکید داشته است.

نتایج یک نظرســنجی حاکی از تاکید اکثریت 
قریــب به اتفــاق مردم عــراق بر لــزوم انجام 
اصالحات حاکمیتی اســت. به گزارش ایلنا به 
نقل از الحره، طبق نظرسنجی انجام شده توسط 
مرکز »پارامتر عربی«، اکنون بیســت سال پس 
از ورود ایاالت متحده به عراق، ســرنگونی رژیم 
»صدام حسین«، دیکتاتور بعث و تشکیل نظام 
دموکراتیک به نظر می رسد که بیشتر عراقی ها 
نسبت به ســال های اولیه پس از تهاجم، کمتر 
خوش بین هســتند و از عملکــرد نظام جدید 

شاکی هستند.
در عین حال طبق نتایج این نظرسنجی، بیشتر 
مردم عراق همچنان ســاز و کار دموکراسی را 
بهتریــن راه برای اداره کشــور می دانند گرچه 
این درصد در حال کاهش اســت و بیشتر آن ها 

معتقد به لزوم تغییر در کشــور هســتند. این 
مرکز بر اســاس نظرســنجی انجام شده اعالم 
کرد که بیشتر عراقی ها آماده پذیرش یک نظام 
حاکمیتی جایگزین هســتند البته مشروط به 
اینکه نتایجی حاصل شود و وضعیت موجود را 

بهبود بخشد.
ایــن بدان معناســت که حــدود ۹۰ درصد از 
مــردم عراق از ایده نیاز بــه اصالحات حمایت 
می کنند. مرکــز پارامتر عربی اعــالم کرد که 
اگر نظام سیاســی بهبودهای ملموســی را در 
زندگی شهروندان ایجاد کند، احتماال اعتماد به 
دموکراسی به عنوان یک سیستم حکومتی باز 
خواهد گشت اما اگر تغییری در این زمینه رخ 
ندهد، حمایت مردم از دموکراسی در سال های 

آینده کاهش می یابد.

به گفته وزیر دادگستری برزیل، ژائیر بولسونارو 
در تحقیقات مرتبط بــا تالش برای وارد کردن 
غیرقانونی جواهرات اهدایی از ســوی عربستان 
به این کشــور به ارزش ۳.۲ میلیــون دالر، در 
دادگاه شــهادت خواهــد داد. در ایــن میان، 
وکالی بولســونارو اعالم کردنــد که او موافقت 
کرده تا جواهرات اهدایی از ســوی عربستان را 
به مقام ها تحویل دهد. به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری فرانسه، رسانه های محلی گزارش 
دادند که وکالی ژایر بولســونارو، رئیس جمهور 
ســابق برزیل می گویند او با تحویل جواهراتی 
که عربستان ســعودی هدیه داده و بدون اعالم 
به مقامات مالیاتی وارد کشور شده اند، موافقت 

کرده است.
 Estado de Sao Paulo از زمانی که روزنامه
گزارش داد که ماموران مالیاتی در اکتبر ۲۰۲۱ 
یک بسته جواهرات به ارزش ۳.۲ میلیون دالر را 
در داخل کوله پشتی یک مقام رسمی از وزارت 
معادن و نیرو که از ســفر رسمی به خاورمیانه 
باز می گشــت توقیف کردند، این رهبر ســابق 
هــدف تحقیقات پلیس فدرال و آژانس مالیاتی 
برزیل قرار گرفت. بنتو آلبوکرکی، رئیس سابق 
این وزارتخانه، به این روزنامه گفت که مجموعه 
دوم جواهرات، که شامل ساعت و خودکار برند 
لوکس سوئیســی Chopard اســت، توسط 
هیئت دولتی در فرودگاه اعالم نشده است. این 
بدان معناست که بسته دوم بدون شناسایی وارد 

کشور شده است.
بر اساس گزارش رسانه ها، رئیس جمهور سابق 
ســاعت، خودکار و سایر اقالم لوکس را به بهانه 
این که هدایای شخصی بوده نزد خود نگه داشته 
است.. شبکه خبری G۱ گفت، تیم های حقوقی 
بولســونارو از پلیس خواسته اند تا این اقالم »تا 
تصمیم بعدی در مورد آن ها« به دادگاه سپرده 
شــود. یک قاضی در دادگاه فدرال محاســبات 
برزیل )TCU( که بر خزانه دولت نظارت دارد، 

هفته گذشته به بولسونارو و آلبوکرکی دستور داد 
تا درمورد اینکه آیا جواهرات هدایایی شخصی یا 
هدایایی برای ملت هســتند و چرا به درســتی 
اعالم نشده اند، به بازرسان سپرده گذاری کنند.

بولســونارو در انتخابات مجــدد برای یک دوره 
چهارساله دیگر در اکتبر شکست خورد و از دو 
روز قبل از روی کار آمدن جانشــین چپ گرای 
خود، لوئیز ایناســیو لوال داسیلوا، در اول ژانویه 
۲۰۲۳ در ایالت فلوریدا به ســر می برد. قاضی 
آگوســتو ناردس به بولسونارو دســتور داد که 
»هیچ قطعه ای از مجموعه را اســتفاده نکند یا 

مالکیت آن را منتقل نکند«.
اخیرا دولت لوئیس ایناسیو لوال داسیلوا، رئیس 
جمهوری کنونی برزیل از مقام های کشــورش 
خواسته بود تا بررســی کنند که آیا بولسونارو، 
و اطرافیانش تالش کرده اند اعالم این جواهرات 
گرانقیمــت را از دولت مخفی کننــد یا خیر؛ 
این جواهرات از دولت عربســتان به بولسونارو 
و همسرش میشــل در ۲۰۲۱ هدیه داده شده 
اســت. این جواهرات توسط ماموران گمرک در 
اکتبر ســال ۲۰۲۱ و پس از کشف از یک کوله 
پشتی متعلق به یکی از معاون های دولت وقت 

توقیف شد.
وزیر دادگســتری برزیل جزئیاتی درباره زمان 
ارائه شــهادت از سوی بولســونارو ارائه نکرد و 
گفت: بولسونارو برای شــهادت دادن در دادگاه 
احضار شده است. اگر او این کار را انجام ندهد، 
وضعیت جدیدی ایجاد می شود که ممکن است 
مکانیسم های همکاری های بین المللی را فعال 
کند. وی افزود، مقام های دولت در حال بررسی 
اوضــاع از طریق تصاویر، فیلم هــا و گزارش ها 
هستند و شــاید از کارشناســان نیز بخواهند 
اظهارنظر کنند. بولسونارو این اتهامات را رد کرده 
و وکیلش نیز تاکیــد دارد که رئیس جمهوری 
سابق برزیل رسما چیزهایی را که داشته، اعالم 

کرده و هیچ تخلفی صورت نگرفته است.

وزیر خارجه روســیه تاکید کرد که کشورهای 
غربی عامل گرسنگی و قیمت باالی انرژی در 
جهان هستند. به گزارش ایلنا به نقل از روسیا 
الیوم، »سرگئی الوروف«، وزیر خارجه روسیه 
امروز -سه شنبه- در کنفرانس تاسیس جنبش 
»دوستداران روسیه« در مسکو تصریح کرد که 
در کشورهای غربی نفرت وحشتناکی از روسیه 
وجود دارد و آن ها به درگیری مستقیم تهدید 

می کنند.
الوروف ادامــه داد: »اروپا طبــق دیکته های 
آمریکا رفتار می کند و غرب در تالش اســت تا 
ارزش هــا و قوانین خود را بر همه تحمیل کند 
و روسیه را شیطان جلوه دهد و آن را مسئول 

تمام فجایع جهان بداند«. 
وی افزود: »مرحله کنونی مملو از آشــفتگی و 

خطر اســت«. وزیر روس تاکید کرد که امروزه 
نازیسم به وضوح بر کشــورهای اروپایی سایه 

انداخته است.
وی تاکید کرد که روســیه بــا هیچ کس علیه 
هیــچ طرفی همکاری نمی کند و ما از کســی 
نمی خواهیــم موضــع خاصــی اتخــاذ کند. 
مــا عاقل هســتیم و هر کــس می تواند نظر 
مســتقل را داشته باشــد و موضع مجزا اتخاذ 
کنــد. الوروف گفت: »مــا می دانیم که ایاالت 
متحده و آنگلوساکســون ها سیطره پیدا کرده 
و به اروپایی هــا می گویند که آن ها نمی توانند 

استراتژی مستقل داشته باشند«.
وی تاکیــد کرد که سیاســت های غرب باعث 
قحطی و قیمت باالی انرژی شــده اســت اما 

آن ها ما را در این موضوع متهم می کنند.
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براساس بخشی از پیمان آکوس،

آمریکا و انگلیس به استرالیا زیردریایی اتمی می دهند
پکن: طنز تلخ آکوس!

چین درهای خود را به روی گردشگران خارجی گشود

سوریه حمایت مجدد خود را از ابتکار امنیت جهانی چین اعالم کرد

یک نظرسنجی نشان داد
تاکید مردم عراق بر لزوم اصالحات در نظام حاکمیتی این کشور

رئیس جمهور سابق برزیل جواهرات اهدایی ریاض را تحویل می دهد

الوروف:
کشورهای غرب نفرت وحشتناکی از روسیه دارند


