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نیکوالس مادورو حضور خود در مجمع کشــورهای 
آمریکای التین و حوزه کارائیــب در آرژانتین را لغو 
کرد و گفت که »نئوفاشیســت های راست گرا« برای 
حضورش برنامه هایی داشــتند. به گزارش ایســنا، 
بــه نقل از خبرگــزاری آناتولی، نیکــوالس مادورو، 

رئیس جمهوری ونزوئال گفت که »افراطی های راست گرا نقشه های 
پرهزینه ای« برای حمله به او داشتند.

پیش تر اعالم شــده بود که مادورو قرار اســت با لوئیس ایناسیو 

لوال داســیلوا، رئیس جمهوری جدید برزیل دیدار 
دوجانبه داشته باشد. سپس دولت برزیل اعالم کرد 

که ونزوئال این دیدار را لغو کرده است.
دولــت ونزوئال در بیانیه ای اعالم کــرد: در آخرین 
لحظه از برنامه هایی در جریان راست نئوفاشیست 
برای حمله به هیئت اعزامی خودمان مطلع شدیم. داسیلوا از زمان 
آغاز به کار خود در نخستین روز سال میالدی جاری، روابط برزیل 
با ونزوئال را که ژائیر بولسونارو )رئیس جمهوری سابق برزیل( در 

۲۰۲۰ تعلیق کرده بود، از سر گرفت.
از مــارس ۲۰۲۰ که آمریکا مادورو را به جرایمی از جمله قاچاق 
مواد مخدر متهم کرد و برای دریافت اطالعات درباره او جایزه ای 
۱۵ میلیــون دالری تعیین کرد، مادورو از ونزوئال خارج نشــده 
است. هفتمین نشست مجمع کشورهای آمریکای التین و حوزه 
کارائیب در آرژانتین برگزار می شــود و رهبــران چپ گرای این 
منطقه از جمله در برزیل، کلمبیا، آرژانتین، شیلی و مکزیک به 

دنبال یکپارچه کردن این منطقه هستند.

مادورو در آخرین لحظه، حضور در نشست آمریکای التین را لغو کرد

کاخ سفید اعالم کرد که تفتیش منزل جو بایدن توسط اف بی آی که 
در آن اســناد محرمانه کشف شد، به شکل داوطلبانه و به درخواست 
وکالی این رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفته اســت. به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد: 
این بازرسی به پیشنهاد داوطلبانه و پیشدستانه وکالی شخصی جو 
بایدن )رئیس جمهوری آمریکا( به وزارت دادگستری صورت گرفت تا 

به منزل بایدن دسترسی داشته باشند.
همچنین مشاور حقوقی کاخ ســفید اعالم کرد که در حال بررسی 
سوابق درخواست های اخیر کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا 

اســت و به روندهای قانونی احترام می گــذارد. با این حال این دفتر 
تصریــح کرد که همکاری کاخ ســفید با تحقیقات احتمالی مجلس 
نمایندگان - که در کنترل جمهوری خواهان است - به دلیل تحقیقات 
همزمان دادگســتری آمریــکا درباره این اســناد و همچنین قانون 

مصونیت مقامات اجرایی آمریکا، محدود خواهد بود.
وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه در بازرسی مجدد از منزل بایدن 
در ویلمینگتون، شش سند محرمانه دیگر پیدا کرد. این تازه ترین مورد 
از مجموعه اسنادی است که از این منزل بایدن و دفتر او در دانشگاه 

پنسیلوانیا کشف شده است.

سیاسی

رئیس جمهوری تایوان در نامه ای به رهبر کاتولیک های جهان گفت 
که جنگ بین تایوان و چین یک گزینه نیست و روابط سالم با پکن 
تنها بــا احترام به تاکید مردم تایوان بر حاکمیت و آزادی می تواند 

وجود داشته باشد. 
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، واتیکان تنها متحد 
دیپلماتیک اروپایی تایوان به حســاب می آید و تایپه تحرکات پاپ 
فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان برای بهبود روابط با چین 
را با نگرانی نظارگر اســت. تایوان که دارای یک دولت دموکراتیک 
است عمدتا به دلیل فشارهای چین، تنها با ۱۴ کشور دارای روابط 

رسمی است.
تســای اینگ ون، رئیس جمهور تایوان، در نامه به پاپ فرانسیس، 
رهبر مســیحیان کاتولیک جهان که در واکنش بــه پیام پاپ به 
مناسبت روز جهانی صلح در اول ژانویه نوشت، اظهار کرد: »جنگ 
در اوکراین باعث شد جهان به ارزش صلح توجه کند و حفظ امنیت 

منطقه ای تبدیل به یک اتفاق نظر مهم شده است.«
تســای اینگ ون بر اساس یک کپی از نامه اش که از سوی دفترش 
در روز دوشنبه انتشار یافت گفت: »من در سخنرانی سال گذشته ام 
به مناســبت روز ملی تاکید کردم که صلح و ثبات در تنگه تایوان 

بنیان توسعه روابط بین دو سوی تنگه تایوان است و تقابل مسلحانه 
مطلقا یک گزینه نیست.«

او با اشاره به سخنرانی که در تاریخ ۱۰ اکتبر سال گذشته میالدی 
انجام داد، خاطر نشان کرد: »تنها با احترام گذاشتن به تعهد مردم 
تایوان به دموکراسی، آزادی و حاکمیت ماست که می توانیم بنیانی 
برای از ســرگیری تعامل ســازنده در سراســر تنگه تایوان داشته 

باشیم.«
تســای اینگ ون در نامه خود نوشت، تایوان برای اوکراین، کمک 
بشردوستانه فرستاده است، و در طی همه گیری کووید-۱۹ برای 
کشورها تجهیزات محافظتی ارسال کرد چون »امیدوار است که یک 
تایوان بهتر را به جهان ارائه کند.« او افزود: گرچه ما هنوز از سازمان 
بهداشت جهانی بیرون هستیم، اما مطمئن هستیم به دست گرفتن 
رهبری در حوزه انجام مشــارکت های مثبت به ایجاد یک »حلقه 

شریف« کمک می کند.

بعد از حمله آمریکا و هم پیمانان به عراق، انبوهی سالح و مهمات 
به دست مردم افتاد که اینک در بازار سیاه خرید و فروش می شوند. 
۲۰ سال از جنگ گذشته اما خشونت در خیابان های بغداد امری 
روزمره و عادی است. به گزارش ایسنا، به نقل از دویچه وله، حیدر 
هاشم، شهروند ۴۰ســاله عراقی همیشه یک کالشنیکف کهنه را 
با خود حمل می کند. ســالح گرم به این راننده تاکسی و پدر دو 
فرزند، حس امنیت می دهد، چه در خودرو و چه در خانه کوچکش 

در حومه بغداد.
هاشــم می گوید تفنگ را شب ها زیر تخت می گذارد و در تاکسی 
زیر صندلی: »اینجا برای دفاع باید مسلح بود وگرنه طعمه ربایش 

و سرقت و تهدیدهای روزمره دیگر خواهید شد.«
بسیاری از مردم عراق ذهنیتی مشابه هاشم دارند. سازمان »اقدام 
علیه خشونت مسلحانه«، مستقر در لندن، می گوید یکی از دالیل 
اصلی این ذهنیت، فروپاشی سریع عراق بعد از حمله ایاالت متحده 
در سال ۲۰۰۲ است. سازمان یاد شده سال هاست سرگرم تحقیق 
در این باره اســت که ده ها هزار ســالح در عراق از کجا آمدند و 

چطور ناپدید شدند.
ایان اورتون، مدیر این ســازمان که ســال ۲۰۰۳ خبرنگار جنگی 
بی بی ســی در بغداد بود، خأل قدرت ناشــی از تهاجم را علت امر 

می داند.
با سقوط رژیم صدام، ارتش عراق از هم پاشید و بسیاری از سربازان 
و افسران سالح های خود را به خانه بردند. اورتون یادآوری می کند 

که زرادخانه ها و انبارهای اسلحه هم غارت شدند.

< تالش عبث برای ثبات
ارتش آمریکا و انگلیس کوشــیدند اوضاع عراق را در ســریع ترین 
زمان ممکن تثبیت کنند. تحقیقات سازمان »اقدام علیه خشونت 
مســلحانه« نشــان می دهد که ده ها هــزار قبضه اســلحه بین 
شبه نظامیان مسرور از سقوط صدام و دستگاه امنیتی جدید توزیع 
شد. از قرار، هدف این تکاپو و فشار، ظهور یک دولت دموکراتیک 

بود؛ اما روند ماجرا معکوس شد.
در کوتاه ترین زمان ممکن، سالح ها به گردش درآمدند و تنها چهار 
ســال بعد، نیمی از آن ها بدون هیچ رد پایی، گم شــدند. گزارش 
وزارت دفاع آمریکا در ســال ۲۰۰۷ اذعــان می کرد که ۱۱۰هزار 

مسلسل و تیربار و ۸۰هزار تفنگ خودکار ناپدید شدند.
بعــد از تهاجم آمریکا، میزان جــرم و جنایت در عراق نیز جهش 
کرد. ســقوط رژیم سیاســی با فروپاشــی اجتماعی همراه شد و 
باندهای مختلفی از این وضعیت سر برآوردند. کارشناسانی مانند 
اورتــون ائتالف نظامــی آمریکا در عراق را به خاطــر ناآگاهی از 
پیچیدگی های یک جامعه و بذرافشــانی خشونت و خونریزی در 

عراق سرزنش می کنند.
او می گوید: »وقتی به عنوان یک قدرت اشــغالگر هیچ شــناختی 
از چند و چون آن کشــور ندارید و ســاده انگارانه به افراد ســالح 

می دهید، نتیجه یعنی هرج و مرج مطلق.«
اورتون می گوید با احتساب آنچه از زرادخانه های رژیم صدام غارت 
شــد، صدها هزار ســالح در عراق به دست مردم افتاده که بخش 

بزرگی از آن ها هنوز هم در چرخش هستند.

< واقعیات اجتماعی ترسناک
جنگ عراق مدت هاست تمام شــده اما سالح ها هم چنان وجود 
دارنــد و به کار گســترش نفــوذ گروه های شــبه نظامی رقیب 
می آیند. یک نمونه، درگیری های مســلحانه و خیابانی حامیان 
مقتدی صدر با شــبه نظامیان شــیعی و نیروهای امنیتی دولتی 
 در تابستان گذشــته بود که چند روز طول کشید و ده ها کشته 

به جا گذاشت.
عالوه بر فساد و منازعات گروه های سیاسی رقیب، بیکاری و ناامنی 
گسترده ای در عراق وجود دارد که بستر بسیاری بزه کاری هاست. 
از طرف دیگر به دلیل آن که در بسیاری خانواده های عراقی اسلحه 
وجود دارد، اختالفات و نزاع های خصوصی هم می توانند به سرعت 

خونبار شوند.
حیدر هاشم، تاکسیران بغدادی می گوید خیلی اتفاق می افتد که 
یکی از پســرعموها دیگری را می کشد؛ سر یک مشاجره ساده یا 
اختالف مالی و فامیلی و فقط به دلیل این که ســالح دم دســت 

قرار دارد.
اواخر اکتبــر ۲۰۲۲ دولت جدیدی در عراق به قدرت رســیده و 
انتظارات از آن زیاد اســت: مردم از محمد السودانی، نخست وزیر 
می خواهند حاکمیت قانون را اعمال، با فســاد مبارزه کند و برای 

تقویت جامعه مدنی بکوشد.
شــاید برآورده کردن این مطالبات کمک کنــد که افرادی چون 
 حیدر هاشــم در خانه و اجتماع احســاس امنیــت کنند، حتی 

بدون سالح.

تازه ترین مطالعات و بررسی های یک اندیشکده 
نشــان می دهد که صنعت دفاعی آمریکا برای 
یک »جنگ متعارف طوالنی مدت« با چین به 
اندازه کافی آماده نیســت. به گزارش ایسنا، به 
نقل از پایگاه خبری هیل، اندیشــکده »مرکز 
 )CSIS( »مطالعات اســتراتژیک و بین المللی
توسط یک نوع شبیه سازی جنگی نشان داد که 
آمریکا به احتمال زیاد در »جنگ احتمالی« با 
چین بر سر تنگه تایوان، در کمتر از یک هفته 
با کمبود مهمات از جمله تســلیحات دوربرد و 

موشک های هدایت شونده مواجه خواهد شد.
طبق ایــن گزارش، هم زمان بــا اینکه چین با 
ســرعت پنج الی شش برابر بیشتر از آمریکا به 
دنبال مهمات و ســایر سیستم های تسلیحاتی 
است، استفاده آمریکا از تســلیحاتش فراتر از 
ذخایر وزارت دفاع این کشــور پیشروی خواهد 
کرد و جنــگ احتمالی با چین را »دشــوار« 

خواهد ساخت.
هم زمان با جنگ روسیه-اوکراین و تعهد ایاالت 
متحده آمریکا در قبال ارسال تسلیحات بیشتر 
به کی یف، ذخایر تسلیحاتی صنعت دفاع آمریکا 
از جمله سیســتم های ضد زرهــی جاولین و 
سیستم های ضد موشکی استینگر رو به کاهش 
است. آمریکا وعده ارسال بیش از ۸۵۰۰ سیستم 
جاولین و بیش از ۱۶۰۰ سیستم استینگر را به 
اوکراین داد؛ اقدامی که منجر به کاهش ذخایر 

تسلیحاتی واشنگتن شده است.
طبق بررســی های جدید این اندیشکده، تعداد 
سیســتم های جاولینی که به اوکراین ارســال 
شــده، با تعــداد کل سیســتم هایی که برای 
مشتریان غیر آمریکایی ظرف ۲۰ سال گذشته 

ساخته شد، تقریبا برابری می کند. مسئله ارائه 
کمک های آمریکایی به اوکراین نیست بلکه در 
حال حاضر »ناکافی بودن« ذخایر تســلیحاتی 
آمریکا برای درگیری های بلند مدت مشکل ساز 
شده است. در واقع مشکل اصلی اینجاست که 
صنعت دفاع آمریکا برای یک »جنگ متعارف 
طوالنی مدت« مجهز نیست. در ادامه مطالعات 
و یافته های این اندیشــکده آمده است: فروش 
نظامی خارجی آمریکا مدت زمان زیادی طول 
می کشــد زیرا در وهله نخست این ابتکار باید 
توســط وزارت امور خارجه مطرح شود، سپس 
توســط وزارت دفاع اجرا و در نهایت توســط 
کنگره آمریکا تصویب شود. امروزه در این فضای 
رقابتی چنین سیســتمی مناســب و مطلوب 
نیست؛ فضایی که در آن هر کدام از کشورها از 
جمله چین ظرفیت های نظامی چشمگیر خود 
را توسعه می دهند و به طور فزاینده ای آن ها را 

برای فروش به خارج از کشور ارسال می کنند.
اگــر آمریکا روند فروش نظامی خارجی خود را 
به طرز »کارآمدی« تغییر دهد، می تواند به نرخ 
تولیدات سازنده و قابل پیش بینی برسد و سطح 
خود را در این زمینه ارتقاء ببخشــد. نویسنده 
این گزارش در پایان به روزنامه وال اســتریت 
ژورنال گفت: مطلب اصلی این است که صنعت 
دفاع آمریــکا، به زعم بنده برای فضای امنیتی 
کنونی آماده نیســت. اگر چین به تایوان حمله 
کند، تمامی طرف ها »خســارات سنگینی« را 
متحمل خواهند شد. و سوال این است که وقتی 
ذخایر کافی نداشته باشید، چگونه می خواهد به 
طور موثــری از حمله احتمالی چین به تایوان 

جلوگیری کنید؟

هم زمان با اینکه مقامات آمریکایی در تالشند 
تــا تحریم ها علیــه مقامات روســی را تقویت 
کنند، یک مقام ســابق اف بــی آی به همکاری 
با یک الیگارش روســی تحــت تحریم متهم 
شــد. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، »چارلز مک گونیگال« مقام ارشد سابق 
بخش ضدجاسوسی اف بی آی در نیویورک که 
ســال ۲۰۱۸ بازنشسته شــد، روز دوشنبه در 
جلسه استماع دادگاه فدرال منهتن به »نقض 
تحریم های آمریکا علیه روســیه« و همچنین 

»پول شویی« متهم شد.
گفتنــد: مک گونیگال  آمریکا  دادســتان های 
۵۴ســاله در ســال ۲۰۲۱ به خاطر تحقیق و 
تفحص درباره یک الیگارش رقیب، دســتمزد 
پنهانی را از ســوی اولگ دریپاســکا، الیگارش 
روسی که در سال ۲۰۱۸ توسط آمریکا تحریم 
شده بود، دریافت کرد. همچنین، این مقام سابق 
اف بی آی در سال ۲۰۱۹ به تالش ناموفق برای 
حذف تحریم های اعمال شــده علیه دریپاسکا 
متهم شــد. چارلز مک گونیگال چند روز پیش 
دستگیر شــد اما به کمک وکیلش توانست به 
قید وثیقه ۵۰۰ هزار دالری از زندان آزاد شود.

مایکل دریســکول، دســتیار رئیس اف بی آی 
پیشتر در این رابطه اظهار کرد: قوانین برای آنکه 
تاثیرگذار باشــند، باید برای تمامی شهروندان 
آمریکا به طور یکســان و برابر اجرا شوند. هیچ 
اســتثنایی برای هیچ فردی از جمله یک مقام 
سابق اف بی آی وجود ندارد. دادستان های فدرال 
در واشنگتن روز دوشنبه به طور جداگانه اعالم 
کردند که مک گونیــگال ۲۲۵ هزار دالر نقد از 
یکی از اعضای سابق سرویس اطالعاتی آلبانی 

دریافت کرده بود؛ شــخصی که به عنوان یک 
منبــع در تحقیقــات مک گونیــگال پیرامون 

الیگارش رقیب فعال بود.
مک گونیگال با ۹ فقره اتهام از جمله »اظهارات 
غلط« برای مخفی کردن ماهیت روابطش با این 
عضو سابق سرویس اطالعاتی آلبانی مواجه شد.

ســت دوچارم، وکیل مدافع مک گونیگال پس 
از اســتماع دادگاه منهتن به خبرنگاران گفت: 
بی شک روز نگران کننده ای برای مک گونیگال و 
خانواده اش بوده است. ما مدارک و شواهد را از 
نزدیک بررسی خواهیم کرد. ما اعتماد زیادی به 

آقای مک گونیگال داریم.
اولگ دریپاســکا، موسس شــرکت آلومینیوم 
روسی »روسال« از جمله الیگارش های روسی 
بود که توســط واشنگتن در ســال ۲۰۱۸ در 
پاســخ به دخالت ادعایی روســیه در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۱۶ ایاالت متحده آمریکا 
تحریم شد. اما این درحالیست که این الیگارش 
و کرملیــن چنین دخالتــی در انتخابات را رد 

کردند.
طبق گزارش رویترز، دریپاســکا سپتامبر سال 
گذشته به دلیل آنکه فرزندانش در آمریکا به دنیا 
آمدند، به نقض تحریم های اعمال شده، متهم 
شناخته شد. همچنین ســرگئی شستاکوف، 
دیپلمات سابق شوروی که بعدا شهروند آمریکا 
شد و ســپس به عنوان مترجم همزمان زبان 
روسی برای دادگاه ها و آژانس های دولتی آمریکا 
کار کرد، به جــرم همکاری با مک گونیگال در 
راستای کمک به دریپاسکا متهم شناخته شد؛ 
اما شستاکوف نسبت به »بی گناهی« خود تاکید 

کرده و با وثیقه ۲۰۰ هزار دالری آزاد شد.

آمریکا آماده »جنگ احتمالی« 
با چین نیست

مقام سابق اف بی آی به همکاری با 
الیگارش تحریم شده روس متهم شد

کاخ سفید: خودمان دادگستری را به خانه بایدن دعوت کردیم!

افغانستان

منطقه

روسیه

برخی رسانه های داخلی افغانستان اعالم کردند، 
طالبان که از اواخر ســال گذشته کار کردن را 
برای زنان ممنوع کرده، به زودی به آن ها اجازه 
همکاری با نهادهای غیردولتی را که خواســتار 
حضور آن ها هســتند، خواهــد داد. به گزارش 
ایسنا، به نوشته روزنامه عربی۲۱، چند روز قبل 
سه نهاد غیردولتی پس از گرفتن تضمین هایی 
از مقامات طالبان درباره اینکه زنان می توانند به 
فعالیت های خود در حوزه بهداشت ادامه دهند، 
فعالیت خود را در افغانســتان به شکل جزئی با 

مشارکت کارمندان زن از سر گرفتند.
وزارت اقتصاد افغانســتان ۲۴ دسامبر گذشته 
اعالم کرده بود که به دلیل شــکایت های جدی 
از رعایت نشــدن حجاب، زنان افغان اجازه کار 
در نهادهای غیردولتی را ندارند. بالفاصله چند 
نهاد غیردولتــی از جمله کمیتــه بین المللی 
 نجــات )IRC(، کــودکان را نجــات دهیــد 
 CARE و ســازمان )Save the Children(
اعالم کردند، در اعتراض به این تصمیم فعالیت های 

خود را در افغانستان متوقف می کنند.
اما این نهادها چنــد روز قبل در برخی مناطق 
کمک رســانی در دو حوزه بهداشت و غذا را با 

حضور کارمندان زن خود از سر گرفتند.
سمیره سید رحمان، مسئول کمیته بین المللی 
نجات به خبرگزاری فرانسه گفت: فعالیت هایمان 
در حوزه بهداشت را در چهار منطقه با کارمندان 

زن از سر می گیریم.
ایــن کمیته در بیانیه ای اعالم کرد، به رایزنی ها 
با مسئوالن منطقه برای ازسرگیری فعالیت های 
بهداشــتی و غذایــی در دیگر مناطــق ادامه 
می دهیم. طبق اعالم وزارت اقتصاد افغانستان، 
حــدود ۱۲۶۰ نهاد غیر دولتی در این کشــور 
فعالیت داشــته و هــزاران زن در پســت های 
مهم چه در برنامه های امدادرســانی غذا و چه 
در حوزه های بهداشــت و آموزش به کار گرفته 

شده اند.
سازمان »کودکان را نجات دهید« در بیانیه ای 
تاکید کــرد که فعالیت های خــود را در حوزه 
بهداشت ازسر گرفته است. این سازمان گزارش 
داد، تضمین های روشــن و قابل اطمینانی را از 
مسئوالن مربوطه در این رابطه دریافت کردیم 
کــه کارمندان خانم ما در امنیت خواهند بود و 

می توانند کار خود را بدون مانع انجام دهند.
همچنین سازمان CARE در بیانیه ای تاکید 

کــرد که فعالیت های بهداشــتی و غذایی خود 
در افغانســتان را با کارمندان آقا و خانم از سر 
می گیرد. عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت 
اقتصاد افغانســتان گفــت: نهادهای غیردولتی 
فعال در حوزه بهداشت با حضور کارمندان خانم 
فعالیت دارند، ما به آن ها برای کمک به کودکانی 
که از ســوءتغذیه رنج می برنــد و دیگر زنان در 

حوزه خدمات بهداشتی نیاز داریم.
حبیب افزود: همه آن ها مطابق ارزش های دینی 

و فرهنگی کار می کنند.
دو مســئول اظهار کردند، مذاکرات با مسئوالن 
برای موافقت با فعالیت زنان در دیگر حوزه ها از 
جمله آموزش، آب و فاضالب و توزیع غذا ادامه 
دارند. یکی از مســئوالن حوزه امدادرســانی ها 
که با یــک نهاد غیردولتــی خارجی همکاری 
دارد و نمی خواهد هویتش فاش شــود، گفت: 
 امیدوارم به زودی دســتورالعمل های جدیدی 

صادر شوند.
یک کارمند دیگر حوزه امدادرســانی ها که به 
شــرط عدم افشــای نامش گفتگو کرد، گفت: 
احتماال مســؤوالن دیگر بخش ها را به صورت 
انتخابی برای زنان باز می کنند. او افزود: وزارت 
اقتصاد دالیل این امر را بررســی خواهد کرد و 
در صورتی که به توافقی دست یابد، از نهادهای 
غیردولتی خواهد خواست شرایط کار مناسبی را 

برای کارمندان زن فراهم کند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان 
در اوت ۲۰۲۱ محدودیت هایی برای زنان افغان 
اعمال شــدند که باعث شــدند آن ها از زندگی 
عمومی دور نگه داشته شوند، مقطع دبیرستان 
برای دختران ممنوع شــده و بسیاری از زنان از 

کار در نهادهای دولتی منع شدند.
ســازمان ملل جمعه اعالم کرد، امینه محمد، 
معاون دبیرکل این سازمان در سفری به قندهار، 
نگرانــی خود را از موارد نقــض حقوق زنان در 
افغانستان به مقامات طالبان ابراز داشت. امینه 
محمد پس از دیدار با مسئوالن طالبان در کابل 
در بیانیه ای اعالم کرد، پیام من بســیار روشن 
بود، در حالی که معافیت های مهم داده شــده 
را به رسمیت می شناسیم، اما این محدودیت ها 
آینده ای را به زنان و دختران افغان ارائه می کند 
که در آن در خانه های خود حبس هســتند و 
 حقوقشان نقض می شود و جامعه از خدمات آن ها 

محروم است.

یک کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: موضوع 
برکناری وزیر امور داخلی رژیم صهیونیســتی، 
آغاز راه چالش های کابینه اســرائیل است و من 
معتقــدم روند فعلی، ترکیب کابینه، ســاختار 
شکننده کنســت و ساختار شــکننده کابینه 
باالخره نخست وزیر رژیم صهیونیستی را قربانی 
خواهد کــرد. رضا میرابیان در گفت وگو با ایلنا، 
در تحلیل روند فعلی شــکل گیری چالش های 
مختلف در مســیر کابینه افراطی اســرائیل و 
در پاســخ به این ســوال که رای دادگاه عالی 
اســرائیل در برکناری وزیر امور داخلی اسرائیل 
که رهبر یکی از احزاب افراطی اســرائیل است 
چه تاثیری بر کابینــه بنیامین نتانیاهو خواهد 
داشــت، گفت: این آغاز راهی است که جریان 
صهیونیســت افراطی و دینی بــرای خودش و 
آینده ســرزمین های اشغالی ترسیم کرده و در 
واقع چالش های آینده به مراتب از این شدیدتر 
خواهد بود. همانطور که می دانید رسما نتانیاهو، 
آریه درعی وزیر امور داخلی و رهبر حزب شاس 
را برکنار کرد، یعنی ناچار شــد که به دســتور 
دادگاه عالی تمکین کند. طرفدران این جریان 

در کنست نیز قطعا آرام نخواهند نشست.
وی ادامــه داد: این اتفاقات در ســرزمین های 
اشــغالی نتیجه همان پیش بینی شرق شناسان 
و پژوهشــگران خود صهیونیســم در خصوص 
اسرائیل است که نســبت به فروپاشی اسرائیل 
از درون هشــدار دادند. این فروپاشــی شامل 
ســاختارها و جامعه اسرائیل اســت و سرآغاز 
جریانی پیچیده اســت. معتقــدم روند فعلی، 
ترکیب کابینه، ساختار شکننده کنست اسرائیل 
و ساختار شــکننده کابینه باالخره نتانیاهو را 

قربانی خواهد کرد.

این دیپلمات پیشــین در پاسخ به این پرسش 
کــه عالوه بر فضــای داخلی اســرائیل، دولت 
جدید نتانیاهو در حوزه سیاســت خارجی نیز 
با چالش هایی مواجه اســت و به نظر می رســد 
متحدین ایــن رژیم نیز قادر بــه تعامل با این 
کابینه افراطی نیســتند، حامی اصلی اسرائیل 
چگونه با این کابینه تعامل خواهد داشت، گفت: 
اگر به یاد داشــته باشید همان روزهای آغازین 
تشکیل کابینه نتانیاهو، ایاالت متحده به صورت 
تلویحی با شــکل گیری کابینه ای متشــکل از 

جریان های افراطی مخالفت کرده بودند.
وی افزود: آخرین موضع نیز چند روز قبل اتخاذ 
شد که ســفیر آمریکا در سرزمین های اشغالی 
اعــالم کرد که طرف گفت وگــوی ما در دولت 
اسرائیل تنها شــخص نتانیاهو است و با دیگر 
اعضای کابینه کاری نداریم و به معنای دقیق تر 
دیگران را به رسمیت نمی شناسیم. این چالشی 
اســت که این کابینه بسیار ناهمگون در روابط 

خارجی خواهد داشت.
میرابیان در پاسخ به این پرسش که فیصل بن 
فرحان، وزیر امور خارجه عربستان در تازه ترین 
اظهارنظر پیرامون موضوع عادی ســازی روابط 
با اســرائیل، مسٔاله فلسطین را پیش شرط این 
عادی ســازی دانسته است، آیا این اظهارات نیز 
با توجه به نوع کابینه اسرائیل بیان شده است، 
گفت: این موضع جدید نیست و بارها ریاض این 
پیش شــرط را مطرح کرده است. وزیر خارجه 
سعودی این مســٔاله را در واکنش به اظهارات 
و گزارش هایی که اخیرا منتشــر شده و عنوان 
شده که اسرائیلی ها به دنبال عادی سازی روابط 
با عربستان هستند، بیان کرده است. این در واقع 

پاسخ به گمانه زنی های اخیر است.

رئیس دومای دولتی روسیه دیروز در اظهاراتی 
با اشاره به رشد روابط تجاری و اقتصادی تهران 
و مسکو، بر به کارگیری ارز رایج ملی دو کشور 
و سامانه های بانکی مشترک جهت کاهش فشار 
تحریم ها بر دو کشور تاکید کرد.به گزارش ایسنا 
به نقل از شبکه راشا تودی، ویاچسالو والودین، 
رئیس دومای دولتی روســیه گفت که تجارت 
روســیه و ایران سال گذشــته با افزایشی ۱۵ 

درصدی، به ۴.۶ میلیارد دالر رسید.
به گفته والودین، دو کشور، به طور فعال اقداماتی 
به منظور ارتقای تجارت دوجانبه انجام می دهند 
که »به دلیل وجود فشــار ناشی از تحریم ها، به 

شدت اهمیت دارد.«
او همچنین از تفاهم نامه همکاری میان ایران و 
اتحادیه اقتصادی اوراســیا که هفته پیش امضا 
شــد،  تمجید کرده و گفت که این توافق منجر 
به توسعه بیشــتر روابط تجاری ایران و روسیه 

خواهد شد.

والودین اظهار داشت،  دو کشور باید روی ارتقای 
کارآمدی همکاری دوجانبه در بخش های مالی 
و بانکی، به ویــژه از طریق به کارگیری ارز رایج 
دو کشور در شــبکه بانکی »شتاب« در ایران و 

»میر« در روسیه تمرکز کنند.
او در ایــن باره تاکید کرد: اســتفاده فعاالنه تر 
از ارز رایج ملی دو کشــور در تسویه حســاب ها 
حائز اهمیت اســت. در حال حاضر، سهم روبل 
و ریال در توافق هــا و پرداخت های دوجانبه از 
۶۰ درصد فراتر می رود. کار روی کاربرد مشترک 
سامانه های پرداخت ملی در حال تکمیل است. 
این امر تاثیر تحریم ها را به حداقل خواهد رساند.
رئیس دومای دولتی روسیه همچنین گفت که 
تجارت با ایران به خودی خود برای روسیه حائز 
اهمیت است اما از این گذشته، این همکاری به 
دلیل موقعیت ژئوپلیتیک ایران، به عنوان »پل 
لجستیکی« میان روسیه و خاورمیانه،  جنوب و 

جنوب غرب آسیا در نظر گرفته می شود.
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وقتی عراق از اسلحه اشباع می شود

رئیس جمهوری تایوان: جنگ با چین یک گزینه نیست

طالبان به زنان اجازه از سرگیری فعالیت در نهادهای غیردولتی را می دهد

میرابیان کارشناس مسائل غرب آسیا:
روند فعلی و ترکیب کابینه رژیم صهیونیستی، نتانیاهو را قربانی خواهد کرد

موضوع برکناری آریه درعی، آغاز راه چالش های کابینه اسرائیل است

تاکید روسیه بر به کارگیری شبکه های بانکی مشترک با ایران


