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بر اساس گزارش جدید یک اندیشکده انگلیسی؛
چین تا سال ۲۰۲۸ بزرگترین 

اقتصاد جهان خواهد شد

بر اساس گزارش جدید یک اندیشکده انگلیسی، 
پاســخ چین به همه گیری کروناویروس راه آن را 
برای تبدیل شدن به بزرگترین اقتصاد جهان قبل 
از پایان دهه هموار کرده اســت. به گزارش رویترز، 
این اندیشکده انگلیســی در گزارش جدید خود 
نوشت، همه گیری کروناویروس و تبعات اقتصادی 
آن به خیزش چین و گرفتن جای آمریکا به عنوان 
بزرگترین اقتصاد جهان توســط این کشور کمک 
خواهد کرد. در ایــن گزارش جدید عنوان شــد، 
اکنون انتظار می رود پکن بر خالف سال ۲۰۳۳، تا 
سال ۲۰۲۸ جای آمریکا را بگیرد. اندیشکده مرکز 
تحقیقات اقتصاد و تجارت در گزارش ساالنه خود 
که روز گذشته )شنبه( انتشار یافت، نوشت: ما انتظار 
داریم از سال ۲۰۲۱ به بعد ســهم آمریکا در تولید 
ناخالص جهانی کاهش یابد و در نهایت چین جای آن 
را به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان بگیرد. در گزارش 
این اندیشکده با اشــاره به جدول لیگ اقتصادی 
جهان )WELT(، متعلق به این اندیشکده که در 
آن عملکرد اقتصاد کشورها ارزیابی می شود، آمده 
است: ما اکنون انتظار داریم این اتفاق در سال ۲۰۲۸، 
پنج سال زودتر از زمان مطرح شده در ویرایش قبلی 
WELT، رخ دهد. این افزایش سرعت پیشرفت 
چین به تفاوت پاسخ پکن و واشنگتن به همه گیری 
کروناویــروس و فرآیند بازیابی بعد از آن نســبت 
داده شده است. این گزارش به تحسین از مدیریت 
ماهرانه همه گیری بیماری از سوی چین که در طی 
آن قرنطینه زودهنگام ســبب کنترل شدن تعداد 
مبتالیان شد پرداخته است. این گزارش اضافه کرد، 
آمریکا هم در سال آینده میالدی شاهد یک بازگشت 
قدرتمند بعد از همه گیری خواهد بود اما رشد آن 
طی سالهای بعد کند شــده و به ۱.۹ و ۱.۶ درصد 
خواهد رسید. از طرف دیگر چین در حال حرکت به 
سمت میانگین نرخ رشد ۵.۷ درصد در سال از ۲۰۲۱ 
تا ۲۰۲۵ است. انتظار می رود این رشد بین ۲۰۲۶ و 
۲۰۳۰ به ۴.۵ درصد در سال کاهش یابد. همچنین 
انتظار می رود که ژاپن همچنان تا اوایل دهه ۲۰۳۰ 
که هند احتماال جایش را بگیرد، ســومین اقتصاد 
بزرگ جهان باقی بماند در حالی که آلمان به جایگاه 

پنجم خواهد رسید.
    

 افشاگری »کوشنر و برکوویتس« 
 از روند عادی سازی روابط

 اعراب و اسرائیل

دو نماینده رئیس جمهوری آمریکا درباره اجرای 
طرح معامله قرن در ســخنانی گفتند که ســران 
کشورهای عرب از همان روز اول سر کار آمدن دولت 
آمریکا برای صلح با رژیم صهیونیستی اعالم آمادگی 
کردند. جارد کوشنر و آوی برکوویتس، دو نماینده 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در اجرای طرح 
ضد فلسطینی موسوم به معامله قرن در گفت وگو با 
روزنامه اسرائیل الیوم به جزئیات عادی سازی روابط 
میان عرب ها و رژیم صهیونیستی اشاره کردند. این 
دو مقام گفتند که در جریان تماس هایشان با سران 
عرب جو یک فیلم هیجان انگیز هالیوودی را تجربه 
کرده اند. برکوویتس به نخستین تجربه سفرش به 
همراه ترامپ به عربستان و از آنجا به اراضی اشغالی 
در ابتدای سرکار آمدن دولت کنونی کشورش اشاره 
کرد و گفت: به عنوان یک یهودی که برای اولین بار 
به عربستان می آمدم، برای من هیجان انگیز و ویژه 
بود، زیرا نخستین بار بود که ما به طور علنی مستقیماً 
از عربستان سعودی به اســرائیل سفر می کردیم. 
این دو مقام آمریکایی همچنین تصریح کردند که 
پس از گذشت چهار ســال نه تنها پروازهای رژیم 
صهیونیستی روزانه از عربستان عبور می کرد، بلکه 
برکوویتس و کوشنر پرواز دیگری را از اراضی اشغالی 
به مراکش انجام دادند. کوشــنر و آوی برکوویتس 
در ادامه گفتند که آنها موفق به انجام کاری شدند 
که نمایندگان آمریکا طی ۲۶ سال گذشته موفق 
به انجام آن نشده بودند و علی رغم نداشتن تجربه 
دیپلماتیک نقش تعیین کننــده ای را در تعیین 

سیاست خارجه آمریکا در خاورمیانه ایفا کردند.
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فرشاد گلزاری

 روز جمعه رئیس جمهوری ترکیه 
اعالم کــرد که روابط کشــورش با 
اسرائیل در ســطح اطالعاتی ادامه 
دارد و متوقف نشده است و دقایقی 
بعد این اظهارات همانند یک بمب 
رسانه ای توجه تمام محافل سیاسی 
و خبری را به خود جلــب کرد. این 
اظهارات اردوغان پس از شــرکت 
در نماز جمعه در یکی از مســاجد 
اســتانبول مطرح شــد که به نظر 
بســیاری از تحلیلگــران امنیتی، 
مکان مخابرة این پیام بســیار مهم 
و حائز اهمیت بوده اســت؛ چراکه 
از ســال ها پیش موســاد و به طور 
کلی اســرائیل فعالیت های خود را 
عموماً در استانبول دو برابر کرده اند. 
بر این اســاس احتمال می رود که 
اردوغان با حساب و کتاب مشخص 
اقدام به موضع گیری و افشای رابطه 
اطالعاتــی آنــکارا و تل آویو کرده 
اســت. رئیس جمهوری ترکیه در 
بخشی از ســخنان خود اعالم کرد 
که »ما نمی توانیم سیاست اسرائیل 
را در قبال فلســطین بپذیریم و این 
نقطه اختالف نظر آنــکارا با تل آویو 

مبتنی بر مفهــوم عدالت و تمامیت 
ارضی کشورها است، اما در عین حال 
امیدواریم روابط خود با اســرائیل 
را به سطح بهتری برســانیم«. اگر 
بخواهیم این اظهــارات اردوغان را 
کالبدشکافی کنیم، دو نکته بسیار 
مهم در این میان به چشم می خورد. 
نکته اول ادعای احتــرام ترکیه به 
حفظ تمامیت ارضی کشورهاست که 
باز هم رئیس جمهوری ترکیه سعی 
کرد خود را حامــی و دنبال کننده 
این مکتب بداند. این اظهارات بدان 
جهت خنده دار است که ترکیه بدون 
هماهنگی با دمشق و بغداد نظامیان 
خود را به ســوریه و عراق گســیل 
کــرده و تنها ادعایی که از ســال ها 
پیش در مورد ایــن رفتار خود دارد، 
برجسته کردن تهدید ُکردی همانند 
سال های گذشته اســت. نکته دوم 
این است که اردوغان ابراز امیدواری 
کرده که روابط ترکیه با اسرائیل را به 
سطح بهتری برساند. این اظهارات 
در فاز اول نشــان می دهد که روابط 
آنکارا با تل آویو طی سال های گذشته 
اساســاً قطع نبوده و فــاز دوم به ما 
می گوید که ترکیه به دنبال چرخش 
دیگــر در حوزه سیاســت خارجی 
خود با محوریت رژیم صهیونیستی 
است. باید توجه داشــته باشیم که 

رابطه سیاســی آنــکارا و تل آویو تا 
ســال ۲۰۱۰ و در دوران حاکمیت 
حزب عدالت و توســعه به اوج خود 
رســید ولی یکباره با اقدام اسرائیل 
به مشــکل برخورد کرد و رابطه این 
دو، رو به ســردی گراییــد. حمله 
نظامیان اسرائیل به کشتی »ماوی 
مرمره« که حامل کمک های مردمی 
بشردوســتانه تحت عنوان ناوگان 
آزادی به نوار غــزه دلیل افت رابطه 
میان دو طرف بــود. این اقدام رژیم 
صهیونیستی منجر به جان باختن ۹ 
نفر از شهروندان ترکیه و باعث تیره و 
تار شدن روابط تل آویو - آنکارا شد. 
تا پنج سال بعد )یعنی سال ۲۰۱۵( 
این رابطه با فراز و فرودهای زیادی 
همراه بود ولی در سال ۲۰۱۵ رابطه 
سیاسی میان دو طرف قطع شد اما 
نکته اینجاست که سخنان اردوغان 
نشان داد رابطه اقتصادی و امنیتی 
آنها طبــق روال قبل ادامه داشــته 
اســت. در این میان باید متذکر شد 
که ترکیــه اولین کشــور در میان 
کشورهای جهان اســالم بود که در 
تاریخ ۲۸ مــارس ۱۹۴۹ میالدی 
تاسیس کشــوری با نام اسرائیل در 
سرزمین های اشــغالی را تنها یک 
ســال پس از اشــغالگری در سال 
۱۹۴۸ به رســمیت شــناخت و به 

عبارتی از ۷۰ سال قبل تاکنون روابط 
دوجانبه میان آنکارا و تل آویو برقرار 

بوده است. 
 بازگردندن اوجاالن 
و اوج رابطه امنیتی 

تنها مســئله ای که از تنش های 
موجود میــان این دو کشــور تاثیر 
نپذیرفــت، همان موضــوع تبادل 
اطالعاتــی و مناســبات امنیتــی 
میان میــت )ســرویس اطالعاتی 
ترکیــه( و موســاد بود. بــا نگاهی 
گذرا به کارنامه مناســبات امنیتی 
میان این دو ســرویس اطالعاتی به 
روشنی می توان ســابقه ای بیش از 

چند دهه را مشــاهده کرد. آغاز این 
شــکل مناســبات آن هم در بستر 
امنیت به دهه ها قبــل، یعنی دیدار 
محرمانــه »داوید بــن گوریون« و 
»عدنان مندرس« نخســت وزیران 
وقت اســرائیل و ترکیه برمی گردد. 
دیداری که نتیجــه آن توافقی فوق 
محرمانه برای همکاری همه جانبه 
اطالعاتی و امنیتی میــان آنکارا و 

تل آویو را رقم زد. 
دســتاورد دیــدار محرمانــه 
بن گوریــون و منــدرس، عملیات 
دســتگیری یکــی از مهمتریــن 
تهدیدهــای آنکارا یعنــی عبداهلل 
اوجاالن، رهبــر حــزب کارگران 
کردســتان )پ.ک.ک( در ســال 
۱۹۹۹ میالدی اســت. ســازمان 
اطالعــات و امنیت ملــی ترکیه در 
عملیاتی مرکب به نــام »بیدار« با 
مشارکت و همکاری آژانس اطالعات 
 )CIA( مرکــزی ایاالت متحــده
و همچنیــن ســرویس اطالعاتی 
اسرائیل )موساد( توانست اوجاالن 
را در فوریــه ۱۹۹۹ در نایروبــی 
دستگیر کند. چندی بعد مشارکت 
موساد در این عملیات از سوی یک 
رسانه جمهوری آذربایجان به نقل از 
یک افسر ســرویس اطالعاتی کنیا 
مطرح شــد و مهر تایید بر این مدعا 
اظهارات افرائیم هالئــوی، رئیس 
وقت موســاد در کتاب خــود بود 
که پــس از بازنشســتگی آن را به 
رشته تحریر درآورد. این موضوع به 
خوبی نشان می دهد که جمهوری 
آذربایجــان هم از ســال ها قبل در 
روابــط امنیتــی و اطالعاتی میان 
آنــکارا و تل آویو حضور داشــته و 
تایید این موضوع را باید در پیشنهاد 
اخیر رئیس جمهــوری آذربایجان 

جست وجو کرد. 
روز جمعه رســانه های تل آویو 
به نقــل از چند منبع اســرائیلی در 
گزارشی نوشــتند که الهام علی اف، 
طرح پیشنهادی برای میانجی گری 
به منظور از ســر گیری روابط میان 
ترکیه و اســرائیل آغاز کرده است 
و جالب آنجاســت که باکو رســماً 
گفته اســت که هم اســرائیل و هم 
ترکیــه در زمان جنــگ قره باغ، از 
جمهوری آذربایجان حمایت نظامی 

و اطالعاتی کردند! این خبر به نوعی 
نشان می دهد که باکو در حال ادای 
دین خود به دو طرف اســت اما حاال 
سوالی که در این میان مطرح شده 
این اســت که آیا، ترکیــه به قطار 
عادی سازی روابط با اسرائیل خواهد 
پیوست یا خیر؟ پاسخ به این سوال تا 
حدودی مشخص است. خرداد ماه 
گذشته با فرود یک هواپیمای حاوی 
کمک های دارویی شرکت »العال« 
اسرائیل در استانبول، رابطه تل آویو 

و آنکارا وارد روند جدیدی شد. 
هواپیمایی که با خروج محموله 
آن پرچم اسرائیل و ترکیه روی آن 
نقش بســته بود و از دید رســانه ها 
مخفی نماند و همین مســاله نشان 
می دهد که روابط میــان دو طرف 
همچنــان باقیســت. در چند ماه 
گذشته هم دو محموله کمک های 
پزشــکی میان تل آویو و آنکارا برای 
مقابله با بیماری کرونا تبادل شــده 
که خود حکایت از باز شــدن مسیر 
مذاکرات سیاســی در پشت صحنه 
دارد. بر این اســاس بایــد گفت که 
ســخنان اردوغان از یک زاویه مهم 
است و آن هم احتمال عادی سازی 
و رونمایــی از رابطه علنــی میان 
اســرائیل و ترکیه اســت. رابطه ای 
که به هیچ وجه قطع نشــده و حاال 
رئیس جمهــوری ترکیه بــا آمدن 
دموکرات ها در کاخ سفید به دنبال 
آن اســت تا بتوانــد ایــن رابطه را 
 برای در امان بــودن و حفظ خود در 
»کاخ آکســارای« علنی و حداقل 

تقویت کند. 

نگاهی به اظهارات اردوغان و اشاره تلویحی به عادی سازی روابط با اسرائیل

پایان پنهانکاری!
خرداد ماه امسال با فرود 

یک هواپیمای حاوی 
کمک های دارویی شرکت 

»العال« اسرائیل در 
استانبول، رابطه تل آویو و 
آنکارا وارد روند جدیدی 

شد؛ چراکه روی محموله آن 
پرچم اسرائیل و ترکیه نقش 

بسته بود و همین مساله 
نشان می دهد که روابط 
میان دو طرف همچنان 

باقیست

دیدار محرمانه »داوید 
بن گوریون« و »عدنان 

مندرس« نخست وزیران 
وقت اسرائیل و ترکیه باعث 

شد تا عملیات دستگیری 
یکی از مهمترین 

تهدیدهای آنکارا یعنی 
عبداهلل اوجاالن، رهبر 

حزب کارگران کردستان 
)پ.ک.ک( در سال ۱۹۹۹ 

میالدی رخ دهد که موساد 
هم در آن حضور داشت

اتاق عملیات افسران ارتباط و هماهنگی رصد نقض های متجاوزان در استان الحدیده اعالم کرد، طی ۲۴ گذشته 
۲۰۰ مورد نقض آتش بس ثبت شده است. به گزارش شــبکه تلویزیونی المسیره، یک منبع در اتاق عملیات افسران 
ارتباط و هماهنگی رصد نقض های متجاوزان در اســتان الحدیده اعالم کرد، طی ۲۴ گذشته ۲۰۰ مورد نقض آتش 
بس ثبت شده که از میان این موارد نقض ها، ۹ حمله توسط هواپیماهای جاسوسی در »الفازة« و »الدریهمی« و پرواز 
۲۰ فروند جنگنده بر فراز آسمان »المنظر«، خیابان »خمسین« و »کیلو ۱« انجام 
شده است. منبع مذکور همچنین اعالم کرد، این نقض ها شامل پرواز ۹ هواپیمای 
جاسوسی بر فراز آسمان »کیلو ۱۶«، »الفازة«، »الدریهمی«، »الجاح« و »الجبلیة« 
و نیز ۴۵ مورد نقض ها مربوط به حمله موشکی و توپخانه ای و ۱۲۲ نقض با شلیک 
گلوله های جنگی مختلف صورت گرفته است. یمن از حدود پنج سال پیش شاهد 

درگیری میان انصاراهلل و دولت مستعفی یمن است. 

عبداهلل عبداهلل، رئیس شــورای عالی آشــتی ملی افغانســتان با تاکید بر حمایت افغان هــا از فرآیند صلح این 
کشــور، زمان از ســرگیری مذاکرات مربوط به این فرآیند را پنجم ژانویــه ۲۰۲۱ اعالم کرد. بــه گزارش صدای 
افغان، عبداهلل عبداهلل، رئیس شورای عالی آشتی ملی افغانســتان در توئیتهایی نوشت: مردم افغانستان مصمم به 
حمایت و استقبال از فرآیند صلح هســتند. او گفت: ما و مردم افغانســتان از تیم مذاکره کننده جمهوری اسالمی 
افغانســتان حمایت کرده و مشــتاق به نتایج مثبت در مرحله دوم هســتیم. 
عبداهلل عبداهلل با اشاره به اینکه تیم دولت به شــورای عالی آشتی ملی و کمیته 
رهبری گزارش خواهد داد، نوشــت: ما اینجا هســتیم تا به شــما گوش دهیم 
و در همه ســطوح از شــما حمایت کنیم. نشســتهای کمیته رهبری به شکل 
 منظم برگــزار خواهند شــد. وی افزود: شــما نماینده جمهوری افغانســتان 

و مردم بزرگ آن هستید. 

عبداهلل: مذاکرات صلح افغانستان پنجم ژانویه از سر گرفته می شودبیش از ۲۰۰ نقض آتش بس توسط جنگنده های سعودی در یمن

روسیه علیه یکی از متحدان منتقد کلیدی کرملین به 
اتهام ورود خشونت آمیز به ساختمانی که گفته می شود 
متعلق به یکی از ماموران مخفی بوده کــه بنا بر ادعا در 
توطئه قتل الکسی ناوالنی دست داشته، پرونده کیفری 
باز کرد. به گزارش رویترز، این اقدام علیه لیوبوف سوبول، 
یکی از متحدان الکسی ناوالنی، منتقد کلیدی کرملین 
تازه ترین اقدام در سری اقدامات سرکوبگرایانه کرملین 
علیه مخالفان پیــش از انتخابات پارلمانی ســال آینده 
محسوب می شــود. ســوبول قصد دارد در این انتخابات 
نامزد شود اگرچه منتقدان صریح و برجسته کرملین اغلب 
از نامزدی در انتخابات منع می شوند. الکسی ناوالنی در 
توییتی نوشت: سوبول پس از بازجویی به مدت ۴۸ ساعت 
بازداشت شد. کمیته تحقیقات روسیه که به جرائم جدی 
رسیدگی می کند در وب ســایت خود نوشت: ما پرونده 
کیفری را علیه سوبول تشکیل دادیم. این کمیته به هیچ 

گونه بازداشتی اشاره ای نکرد. طرفداران سوبول و مقامات 
دولتی گزارشات و اظهارات متفاوتی نسبت به رویدادهای 
منجر بــه اقدامات روز جمعــه ارائه دادنــد. طرفداران 
ســوبول گفتند، وی روز دوشــنبه زنگ آپارتمانی را که 
محل سکونت خانواده کنستانتین کودریاوسف بود، زد؛ 
مردی که به گفته ناوالنی یکی از ماموران مخفی بود که 

در توطئه مسموم کردن وی با گاز اعصاب دست داشت.

یک منبــع آگاه امنیتی روز گذشــته )شــنبه( از 
تحرکات بی سابقه نیروهای آمریکایی در پایگاه نظامی 
»الحریر« در شهر »اربیل« واقع در منطقه کردستان 
عراق خبر داد. این منبــع در گفت وگو با پایگاه خبری 
المعلومه، تصریح کرد: نیروهــای آمریکایی در پایگاه 
الحریر در حال انجام تحرکات جدید و استحکام سازی 
هســتند و کنســولگری آمریکا در ناحیه »عینکاوه« 
در اربیل نیز شاهد ایجاد اســتحکامات جدید است و 
نیروهای حفاظتی و امنیتی جدیدی را در جاده منتهی 
به کنسولگری مستقر کرده است. وی افزود: چند روزی 
است که تدابیر امنیتی در پایگاه الحریر تشدید شده و 
یک گروه از نیروهای نظامی که از شمال سوریه آمده اند 
در این پایگاه مســتقر شــده اند. نیروهای آمریکایی 
همچنین با استفاده از هواپیماهای خود عملیات های 
شناســایی شــبانه خود را از بیش از یک هفته پیش، 

کرده اند. هفته پیش نیز یک منبع آگاه در گفت وگو با 
المعلومه گفت که یک گروه از نیروهای زرهی آمریکا 
از شمال شرقی ســوریه وارد خاک عراق شده و پس از 
عبور از جاده سحیله ربیعه و گذرگاه مرزی سیمالکا وارد 
پایگاه الحریر شده است. این منبع افزود که عالوه بر آن، 
از یک هفته پیش شاهد پرواز هواپیماهای آمریکایی در 

اربیل و اطراف آن هستیم.

کرملین علیه متحد ناوالنی پرونده کیفری تشکیل دادتحرکات امنیتی بی سابقه نیروهای آمریکایی در اربیل

خبرخبر


