
بین الملل

اتحادیه اروپا روسیه را 
مسئول حمله موشکی به لهستان دانست

3

رئیس  مکرون"  "امانوئل  کارنامه  به  نگاهی 
دوگانه ای  بین الملل،  عرصه  در  فرانسه  جمهوری 
متضاد از چهره وی در سپهر سیاسی جهان ترسیم 
کرده که از یک طرف ولع دیده شدن دارد و از طرف 
دیگر تالش می کند خود را در قامت یک سیاستمدار 

مطرح و اثرگذار در روابط بین المللی معرفی کند.
سیاست  عرصه  در  مکرون  امانوئل  شمایل   
خارجی و حتی داخلی، از یک سو جمله معروف 
"جوان است و جویای نام" را تجلی بخشیده و از 

سوی دیگر ضرب المثل "هم خدا را می خواهد و 
هم خرما را" در اذهان متبادر می کند.

رهبران  با  رو  در  رو  مواجهه  در  که  زمانی  چه 
نظر  دارد  تالش  و  می کشد  پیش  دست  با  جهان 
سیاستمداران و رسانه ها را به عنوان یک چهره حامی 
مذاکره و گفت وگو به خود جلب کند و چه وقتی که 
در غیاب همان چهره ها، در نقش ناجی مخالفانشان 

ظاهر می شود و ساز مخالف کوک می کند.
این روایت را می توان به سادگی از همان ابتدای 
فرانسه  قامت رئیس جمهور  آمدنش در  کار  روی 
از  را دید.  این دوگانگی ها  اوج  نقطه  دنبال کرد و 
انتقاد را برای مثال به سمت دونالد  زمانی که تیغ 
بدین  تا  می کرد  تیز  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ 
شکل وجهه و وزنی برای وجهه تازه مطرح شده 
خود در جهان سیاست بتراشید و سپس در دیدارهای 
رو در رو لبخندی کشیده تحویلش می داد و از تعامل 
سخن  آمریکا  و  فرانسه  راهبردی  روابط  عمق  و 
می گفت و چه امروز که ریاکارانه تالش دارد نقش 

ناجی را در جنگ اوکراین ایفا کند.
نقشی که اگر نگوییم فرانسویان، بلکه همپیمانان 
این کشور و حتی متحدشان اوکراین را نیز سردرگم 
کرده است؛ چرا که مکرون از یک طرف تمام قد در 
کنار کی یف ایستاده و کمک های مالی و تسلیحاتی 
به اوکراین ارسال می کند و از طرف دیگر تالش می 
کند در نقش ناجی این جنگ، تکرار چهره نیکوال 
سارکوزی رئیس جمهور اسبق فرانسه باشد که در 
کسب  موفقیت هایی  تاریخی  بزنگاه های  اینچنین 
کرده و توانسته بود ماجراهایی از این دست را با 

میانجی گری و راهبرد دیپلماتیک خود ختم به خیر 
کند؛ سیاستی که مکرون در عمل از انجام آن عاجز 
کی یف  از  جانبداری  طبل  بر  حالیکه  در  و  است 

می کوبد، الف مذاکره با مسکو را هم می زند.
چهره ای که حتی شبکه تلویزیونی این کشور از 
وی به عنوان یک مدعی ناتوان در عرصه بین المللی 
یاد و تاکید کرده است که مکرون آنچنان که شایسته 
نام فرانسه است، نتوانسته در عرصه جهانی ظاهر 

شود.
گزارش  یک  در   ۲۴ فرانس  تلویزیونی  شبکه 
و  شاخص ها  رویدادها،  یادآوری  با  تحلیلی 
بین الملل  عرصه  در  مکرون  متعدد  شکست های 
تاکید می کند که رئیس جمهور فرانسه در پنج سال 
دولت نخست خود تالش کرد به عنوان یک میانجی 
اصلی در مناسبات جهانی عمل کند اما اغلب بدون 
فقط  سیاستمداران  برخی  گفته  به  و  بود  موفقیت 
باعث شد نام وی چندی بر سر زبان ها و تیتر رسانه 

ها باشد اما در عمل اثری از عملکرد وی نیست.
بحبوحه  در  مثال  برای  که  چهره ای  از  البته 
برای  فرانسه  جمهوری  ریاست   ۲۰۲۲ انتخابات 
بیشتر، حتی حاظر  دیده شدن و کسب چند رای 
جان  به  را  منتقدان  و  مخالفان  نقد  تلخ  طعم  شد 
از  برهنه عکسی  باز و سینه  با دکمه های  بخرد و 
صفحه  در  فرانسه  جمهور  رئیس  عنوان  به  خود 
رسمی اش منتشر کند یا با ریش نتراشیده و لباس 
غیررسمی ادای ولودیمیر زلسنکی همتای اوکراینی 
خود را درآورد، نمی توان انتظار بیشتری در عرصه 

بین الملل داشت.
جمهور  رئیس  که  است  رو  همین  از  شاید 
تعبیری  به  و  دوگانه  سیاست  فرانسه  جوان 
تکرار  نیز  ایران  قبال  در  را  خود  ریاکارانه 
شهریور  روزهای  واپسین  در  چه  می کند؛ 
عمومی  مجمع  هفتمین  و  هفتاد  در  که  امسال 
جمهور  رئیس  دست  نیویورک  در  ملل  سازمان 
ایران را به گرمی می فشارد و ۱۰ دقیقه پیش از 
در محل مالقات حاضر  رئیسی  ابراهیم  آیت اهلل 
می شود، از همتای ایرانی خود به گرمی استقبال 

سفر  برای  ایران  جمهوری  رئیس  از  و  می کند 
چه  و  آورد  عمل  به  رسمی  دعوت  فرانسه  به 
اینکه هفته گذشته با میزبانی از چند زن بازیچه 
از  حمایت  و  الیزه  کاخ  در  خشونت  مروج  و 
تهران  دیپلماتیک  روابط   ، ایران  در  آشوبگران 
– پاریس را متزلل می کند، و این درحالی است 
خالف  و  انسانی  غیر  خشن،  برخوردهای  که 
با  امرش  تحت  نیروهای  بشری  حقوق  موازین 
های  اعتراض  سلسله  در  فرانسوی  معترضان 
سرتیتر  ماهها  زردها  جلیقه  جنبش  به  موسوم 

اخبار رسانه های جهان بوده است.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  که  دیداری 
اینگونه  که  کرد  تاکید  و  محکوم  را  آن  کشورمان 
مردم  حافظه  در  شک  بدون  ایرانی  ضد  اقدامات 
رویکردهای  از  خوبی  شناخت  که  ایران  بزرگ 
گزینشی و ضد حقوق بشری برخی رهبران اروپایی 

دارند، حک خواهد شد.
ناصر کنعانی در تبیین دیدگاه ایران درمورد این 
دیدار ریاکارانه، اعالم کرد: جای شگفتی است که 
رئیس جمهور یک کشور مدعی آزادی با تنزل دادن 
سطح خود، با فرد منفور و بازیچه ای دیدار می کند 
که طی ماه های اخیر تالش کرده به وضوح به نفرت 
در  تروریستی  و  خشونت بار  اقدامات  و  پراکنی 
جمهوری اسالمی ایران و نیز علیه اماکن دیپلماتیک 
و دیپلمات های جمهوری اسالمی ایران در خارج 

از کشور دامن بزند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن اعتراض 
شدید به اظهارات مکرون، تاکید داشت که اظهارات 
نقل شده از رئیس جمهور فرانسه مبنی بر حمایت 
او از به اصطالح انقالبی که این افراد سردمدار آن 
هستند، مایه تاسف و شرم آور است. بدین سبب این 
دیدار نقض فاحش مسئولیت های بین المللی فرانسه 
در مبارزه با تروریسم و خشونت طلبی و به منزله 

ترویج این پدیده های شوم است.
که  دید رهبر کشوری  و  ماند  منتظر  باید   حال 
انتظار  و  است  دموکراسی  و  بیان  آزادی  مدعی 
می رود سیاستی شفاف در عرصه بین المللی داشته 
باشد، تا چه زمانی سیاست دوگانه و ریاکارانه خود 
را با ملت های جهان ادامه خواهد داد و به تعبیری 
برای بیشتر دیده شدن و منافع سیاسی خود، راهبرد 

"کج دار و مریز" را دنبال می کند.
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همسر رهبر چچن 
با ۱۴ فرزند

قدبروف، رهبر چچن که بیش از ۱۰ فرزند 
به دنیا آورده لقب افتخاری مادر قهرمان اعطا 

کرد.
روسیه  جمهور  رئیس   پوتین،  والدیمیر 
زمان  از  را  قهرمان  مادر  عنوان  دو  به تازگی 
برقراری مجدد این جایزه اعطا کرد که یکی از 
آن ها به مدنی کادیرووا که با رمضان قدیروف 

رهبر چچن ازدواج کرده است، داده شد.
در  دستاوردهایشان  دلیل  به  زن  دو  هر 
فرزندان  تربیت  و  خانواده  نهاد  تحکیم 
عنوان  از  غیر  به  می گیرند.  قرار  تقدیر  مورد 
روبل  میلیون  یک  آن ها  از  یک  هر  افتخاری، 

دریافت می کنند.

مادر  جایزه  که  کرد  امضا  را  فرمانی  پوتین 
بر  کرد.  احیا  اوت  ماه  اواسط  در  را  قهرمان 
زن  یک  که  صورتی  در  سند،  این  اساس 
بیشتر  یا  فرزند   ۱۰ و  باشد  روسیه  شهروند 
را که شهروند روسیه نیز هستند، بزرگ کرده 
اتحاد  می شود.در  عنوان  این  واجد  باشد، 
سال  از  قهرمان  مادر  عنوان  جماهیر شوروی، 
آن  کنندگان  دریافت  به  داشت.  وجود   ۱۹۴۴
از  بیش  اعطا شد.  مختلفی  یارانه های  و  مدال 
فروپاشی  از  قبل  را  عنوان  این  زن   ۴۰۰۰۰۰

اتحاد جماهیر شوروی دریافت کرده بودند.
بر اساس اطالعات رسمی، رمضان قدیروف 
مدنی  دارند.  فرزند   ۱۴ کادیرووا   مدنی  و 
بنیاد احمد قدیروف و معاون  همچنین معاون 

دفتر اداری رهبر چچن است.

اولین اعدام ها در کویت 
پس از پنج سال

دستگاه قضایی کویت اعالم کرد که هفت نفر 
به  مربوط  پرونده های  در  که  زن  دو  جمله  از 
چند قتل در این کشور متهم شده بودند، اعدام 

شدند.
این اولین اعدام ها در این کشور عربی منطقه 
خلیج فارس، پس از سال ۲۰۱۷ است.دادستانی 
احکام  که  کرد  اعالم  بیانیه ای  انتشار  با  کویت 
این اعدام ها پس از تایید امیر کویت به روش 

»به دار آویختن« اجرا شد.
اعدام شدگان شامل دو زن )یک کویتی و یک 
اتیوپیایی( و پنج مرد )سه کویتی، یک سوری 
باری که حکم  پاکستانی( بودند.آخرین  و یک 
اعدام در کویت اجرا شد، مربوط به ژانویه سال 

۲۰۱۷ بود.
از  نفر  هفت  کویتی  مقام های  زمان،  آن  در 
یک  و  حاکم  خانواده  اعضای  از  یکی  جمله 
یک  بودند  شده  متهم  که  کردند  اعدام  را  زن 
مراسم عروسی را به آتش کشیدند و ده ها نفر 

را کشتند.
اعدام های جدید با سفر مارگاریتیس شیناس، 
معاون کمیسیون اروپا به کویت همزمان شد.این 
بیانیه ای  در  اروپا  اتحادیه  که  است  حالی  در 
خواستار »توقف اعدام ها و توقف کامل اجرای 
در جهت  گام  اولین  عنوان  به  اعدام،  مجازات 
کویت«  در  مجازات  این  کامل  و  رسمی  لغو 

شده بود.
دادن  پایان  خواستار  بین الملل  عفو  همچنین 
»مجازات  را  آن  و  شد  کویت  در  اعدام ها  به 
خواند. تحقیرکننده«  و  غیرانسانی  بی رحمانه، 
کویت از زمان اجرای مجازات اعدام در اواسط 
بیشتر  و  کرده  اعدام  را  نفر  ده ها   ۱۹۶۰ دهه 
اعدام شدگان در پرونده های قتل یا قاچاق مواد 

مخدر متهم شده بودند.
عربستان در صنعت 

پتروشیمی کره جنوبی 
۷ میلیارد دالر سرمایه 

گذاری می کند
شرکت نفتی دولتی آرامکو عربستان سعودی 
به  این کشور  ولیعهد  با سفر  امروز و همزمان 
محصوالت  تولید  برای  که  کرد  اعالم  سئول 
پتروشیمی پر ارزش ۷ میلیارد دالر در کارخانه 
بندری  شهر  در  وابسته  های  شرکت  از  یکی 

اولسان کره جنوبی سرمایه گذاری می کند.
آرامکو  بیانیه  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری 
سرمایه  بزرگترین  شاهین  پروژه  که  نوشت 
گذاری شرکت سعودی در کره جنوبی بوده و 
هدف آن احداث یکی از بزرگترین کراکرهای 

بخار همراه با واحد پاالیشگاهی جهان است.
آرامکو بیش از ۶۳ درصد از پاالیشگاه اِس-

اویل کره جنوبی را در اختیار دارد.
به گفته این شرکت سعودی، ساخت کارخانه 
 ۲۰۲۶ سال  تا  و  آغاز   ۲۰۲۳ سال  در  جدید 
 ۳.۲ تا  آن  تولید  ظرفیت  و  شود  می  تکمیل 
برای  تاسیساتی  با  همراه  سال  در  تن  میلیون 

تولید پلیمرهای پر ارزش خواهد بود.
پیش بینی می شود که کراکر بخار با فرآوری 
مشتقات حاصل از پاالیش نفت خام، از جمله 
نفتا و گاز، اتیلن، پروپیلن، بوتادین و ... تولید 

کند.

 جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
موج  نتیجه  لهستان  غم انگیز  حادثه  گفت:  اروپا 
به  روسیه  موشکی  حمالت  از  دیگری  بزرگ 

شهرهای اوکراین است.
 دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا روسیه را مسئول 
حادثه موشکی تراژیک در لهستان دانست و این 

حمله را نقض فاحش قوانین بین المللی خواند.
غم انگیز  حادثه  این  گفت:  بیانیه ای  در  بورل 
موشکی  حمالت  از  دیگری  بزرگ  موج  نتیجه 
است  اوکراین  به شهرهای  روسیه  سه شنبه شب 
را  غیرنظامی  زیرساخت های  و  غیرنظامیان  که 

هدف قرار داده است. 
وی افزود: روسیه به انتشار اطالعات نادرست 
درباره جنگ غیرقابل توجیه و بی دلیلی که علیه 
ما  می دهد.  ادامه  است،  انداخته  راه  به  اوکراین 
روسیه را برای دستکاری اطالعات و مداخله اش 

بازخواست خواهیم کرد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روسیه را 
به توقف جنگ غیرقانونی ترغیب کرد و گفت: 
حاکمیت  استقالل،  از  حمایت  در  اروپا  اتحادیه 
برای  آن  ذاتی  اوکراین و حق  ارضی  تمامیت  و 
دفاع از خود در برابر تجاوز روسیه که در منشور 
خواهد  قدم  ثابت  است،  شده  ذکر  ملل  سازمان 

ماند.
حمایت های  ارائه  به  اروپا  کرد،  تصریح  بورل 
به  بی دریغ  مالی  و  بشردوستانه  نظامی،  سیاسی، 
اوکراین تا زمانی که الزم باشد، ادامه خواهد داد.
و  عامالن  تمامی  و  روسیه  افزود:  وی 
همدستانش در این جنگ، پاسخگو خواهند بود.

دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا همچنین با لهستان 
به  و  کرد  همدردی  ابراز  کشور  این  مردم  و 

حمله  این  باختگان  جان  از  تن  دو  خانواده های 
تسلیت گفت.

جاری  تحقیقات  از  اروپا  اتحادیه  گفت:  وی 
حمایت  محل  در  حقایق  اثبات  برای  لهستان 
می کند و ما در گام های بعدی با شرکای خود از 

جمله ناتو در تماس نزدیک خواهیم بود.
شب  سه شنبه  کرد  اعالم  لهستان  زیت  رادیو   
منطقه  در  پرژوودوف  روستای  به  موشک  دو 
ویوودشیپ لوبلسکی شرق لهستان واقع در مرز 
اوکراین اصابت کرده و جان ۲ تن را گرفته است.
این حادثه موجب افزایش نگرانی ها از تشدید 
آن  اعضای  از  یکی  لهستان  که  ناتو  میان  تنش 
استولتنبرگ دبیرکل  است و روسیه شد.اما ینس 
ناتو، اذعان کرد که تحلیل های اولیه نشان می دهد 
از  ناشی  احتماالً  شده،  ذکر  موشک  اصابت  که 
از  دفاع  برای  که  بوده  اوکراینی ها  هوایی  پدافند 
که  تحلیلی  است،  شده  شلیک  اوکراین  خاک 

لهستان نیز از آن پشتیبانی می کند.

ارتش  مشترک  ستاد  رئیس  میلی  مارک  ژنرال 
هرگونه  احتمال  افزود:  آمریکا  متحده  ایاالت 
پیروزی نظامی اوکراین بر روسیه کم است و  اما  
تهاجم  در  نظامی  شکست های  وجود  با  روسیه 
در  توجهی  قابل  رزمی  قدرت  همچنان  خود، 

داخل اوکراین دارد.
نظامی  پیروزی  احتمال  داد:  توضیح  میلی 
از  راندن روس ها  بیرون  معنای  به  که  اوکراین  
نظر  از  باشد،  کریمه  از جمله  تمام  خاک خود 
نظامی در آینده نزدیک کم است. با این حال از 
نظر نظامی ممکن است یک راه حل بدست آید 

که به موجب آن روسها عقب نشینی کنند.
لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا نیز ادعا کرد که 
که  ناسامز  به  موسوم  هوایی  پدافند  سیستم های 
آمریکا آنها را در اختیار اوکراین قرار داده است،  
در رهگیری موشک های روسیه در اوکراین ۱۰۰ 

درصد موفقیت داشته اند.
حمله  درباره  مجازی  نشستی  در  که  آستین 
که  افزود  گفت،  می  سخن  اوکراین  به  روسیه 
آمریکا با لهستان برای جمع آوری اطالعات بیشتر 
درباره  انفجار  موشک در خاک لهستان همکاری 
خواهد کرد، با این حال وی کشوری را به عنوان 

مقصر این انفجار معرفی نکرد.

شورای  جلسه  در  اروپایی  کشور  سه  نماینده 
نطق  به  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  حکام 

بیانیه ای درباره ایران پرداخت.
شورای  جلسه  در  اروپایی   تروئیکای  نماینده 
به  من  گفت:  بیانیه ای  در  اتمی  آژانس  حکام 
از مدیرکل  انگلیس و فرانسه  آلمان،  از  نمایندگی 
گروسی برای آخرین گزارشش و معاون مدیرکل 
ما  می کنم.  تشکر  الزم  اطالعات  ارائه  برای  آپارو 
همچین از آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انجام 
وظیفه اش ذیل شورای امنیت سازمان ملل - علی 
با  رابطه  تعهداتش در  به  ایران  پایبندی  رغم عدم 
می کنیم.  قدردانی   - مشترک  اقدام  جامع  برنامه 
تروئیکای اروپایی از آژانس اتمی برای گزارش دهی 
و  تشکر  فعالیت های  درخصوص  بی طرفانه اش 
مدیرکل آژانس را ترغیب می کنیم که شورا را در 
قرار  ایران  هسته ای  برنامه  جوانب  تمامی  جریان 
آخرین  اتمی  آژانس  که  می کنیم  استقبال  ما  دهد. 
گزارش فصلی درخصوص نظارت و راستی آزمایی 

در ایران را به صورت عمومی منتشر کند.
گزارش  داد:  ادامه  اروپایی  تروئیکای  نماینده 
مدیرکل آژانس به طور واضح می گوید که ایران از 
تعهدات توافق شده در سال ۲۰۱۵ بیشتر و بیشتر 
شده  غنی سازی  اورانیوم  ذخایر  می گیرد.  فاصله 
که شامل  رسیده  برجام  برابر حدود   ۱۸ به  ایران 

میزان نگران کننده ای از اورانیوم با غنای ۵، ۲۰ و 
۶۰ درصد می شود. ایران از زمان آخرین گزارش 
آژانس در ماه سپتامبر میزان ذخایر اورانیوم با غنای 
۲۰ درصد را به میزان ۱۶ درصد و میزان ذخایر 
اورانیوم با غنای ۶۰ درصد را به میزان ۱۲ درصد 
غیرنظامی  معتبر  توجیه  هیچ  است.  داده  افزایش 
برای این فعالیت ها - که مغایر با تعهدات برجامی 
ایران در زمینه میزان غنا و حجم انباشت اورانیوم 

است - وجود ندارد.
به  تصمیم  ایران  اگر  است:  آمده  بیانیه  ادامه  در 
بازگشت به پایبندی کامل با تعهداتش ذیل برجام 
نگیرد، شرایط در آینده ای نزدیک تنها بدتر خواهد 
شد. ایران همچین تولید اورانیوم با غنای پنج درصد 
مدیرکل  است.  داده  افزایش  چشمگیری  طرز  با 
سرعت  به  ایران  که  است  داده  گزارش  آژانس 
توانایی های غنی سازی اورانیوم را از طریق آزمایش 
و نصب سانتریفیوژهای IR-۱ افرایش داده است. 
که  داشته  تاکید  گزارشش  در  همچنین  مدیرکل 
تصمیم ایران مبنی بر توقف همکاری با آژانس در 
زمینه فعالیت های نظارت و راستی آزمایی توافق شده 
در برجام به طور جدی بر روی اطالعات آژانس 
بین المللی انرژی اتمی درخصوص برنامه هسته ای 
ایران تأثیر گذاشته است. همانطور که مدیرکل آژانس 
کفته است، تصمیم ایران مبنی بر برداشتن تجهیزات 

راستی آزمایی و نظارت آژانس اتمی تاثیر زیان باری 
بر روی توانایی آژانس در ارائه تضمین درخصوص 
ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران گذاشته است.

اقدامات  این  افزود:  اروپایی  کشور  سه  نماینده 
است  این  آن  و  را طرح می کنند  تصویر واضحی 
هسته ایش  برنامه  بی سابقه  تشدید  به  ایران  که 
جدی  شبهه هایی  ایجاد  باعث  این  می دهد.  ادامه 
می شود  ایران  برنامه هسته ای  ماهیت  درخصوص 
که تهدیدی علیه امنیت منطقه ای و بین المللی است.

تمام  شرکایش  همراه  به  اروپایی  تروئیکای   
توان شان را برای انجام مذاکره جهت بازگشت به 
گذاشته   ایران  شده  محدود  ایران  هسته ای  برنامه 
از چندین ماه مذاکره، هماهنگ کننده  بودند. پس 
برجام توافق های پایداری را در ماه های مارس و 
تالش های  علی رغم  گذاشت.  میز  روی  بر  اوت 
مضاعف در تابستان، ایران بسته های پیشنهادی را 
برجام  چارچوب  از  که  درخواست هایی  طرح  با 

فراتر می رفتند، رد کرد.
که  شرایطی  است:  آمده  بیانیه  این  انتهای  در 
ایران  از  ما  است.  خطرناک  بسیار  هستیم  آن  در 
می خواهیم تا فورا به تشدید تنش های هسته ایش 
پایان دهد و آن ها را معکوس کند، با بازگشت به 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  با  کامل  همکاری 
شرایط برای شفافیت کامل را ایجاد کند و به عنوان 
گام مهم در جهت ایجاد اطمینان، پروتکل الحاقی 
بین المللی  با شرکای  رایزنی  به  ما  کند.  اعمال  را 
ادامه خواهیم تا بفهمیم چه راهی برای رسیدگی به 

برنامه هسته ای خطرناک ایران بهتر است.

بیانیه تروئیکای اروپایی درباره ایران
در شرایط بسیار خطرناکی هستیم

احتمال پیروزی اوکراین بر روسیه کم است

به رسمیت شناخته شدن
 حکومت طالبان زمان براست

دفتر سیاسی حکومت طالبان افغانستان در قطر 
، روند به رسمیت شناخته شدن این حکومت را 
از سوی جامعه جهانی زمان بر می داند و می گوید 
به  سرپرست  حکومت  اینکه  برای  تالش ها  که 

رسمیت شناخته شود، جریان دارد.
به گزارش از خبرگزاری طلوع نیوز افغانستان، 
امارت  سیاسی  دفتر  سخنگوی  وردک،  نعیم 
طالبان  حکومت  که  می گوید  قطر،  در  اسالمی 
بخش های  در  جهان  کشورهای  بیشتر  با  اکنون 

گوناگون در تعامل است.
کشورهای  با  تعامالتی  افزود:  وردک  نعیم 

مختلف  کشورهای  های  مقام  و  داریم  مختلف 
به افغانستان سفر می کنند و مراودات تجاری و 

اقتصادی هم شکل گرفته است.
از آگاهان مسایل  با موضوع، شماری  همزمان 
سیاسی علت به رسمیت شناخته نشدن طالبان را 
از سوی جهان، برآورده نشدن شرایط دو طرف 

می دانند.
آگاهان می افزایند که نقش دفتر سیاسی طالبان 
حکومت  شدن  شناخته  رسمیت  به  موضوع  در 

سرپرست مهم است.
سیاسی،  مسایل  آگاه  اوریا،  الرحمن  فضل 
گفت: »در شرایط کنونی هم بخاطر تعامالت با 
کشورهای متعدد چه شرقی است چه غربی است 

نقش مثبت را بازی می کند.«
بین الملل،  روابط  آگاه  سجادی،  سیدجواد 
مورد  در  جهانی  جامعه  »خواسته های  می گوید: 
منازعه  تاریخ  از  الهام  با  شناختن  رسمیت  به 
افغانستان مبتنی بر واقعیت های متکثر افغانستان 

است و در نتیجه منطقی می باشد.«
موضوع رعایت حقوق زنان، بازگشایی مدارس 
دختران باالتر از کالس ششم و چگونگی مبارزه 
با جهان  با تروریسم  از مسایلی است که کابل 

درباره آن اختالف دارد.

دیدار زلنسکی با رئیس سازمان سیا
اوکراین  جمهور  رئیس  زلنسکی  ولودیمیر 
سازمان  رئیس  برنز  ویلیام  با  که  کرد  اعالم 
اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( در کی یف دیدار 

کرده است.
او  که  گفت  زلنسکی  رویترز،  از  گزارش  به 
گفت  برای  که  سیا  سازمان  رئیس  برنز  با  روز 
منطقه حضور  در  اوکراین  جنگ  مورد  در  وگو 
دارد، دیدار کرده است.زلنسکی در یک کنفرانس 
خبری تلویزیونی گفت: ما با او مالقاتی داشتیم و 
درباره همه موضوعاتی که برای اوکراین اهمیت 

دارد، صحبت کردیم.
در  اینکه  به  اشاره  با  اوکراین  جمهور  رئیس 
اوکراین  پایتخت  کی یف،  از  برنز  بازدید  زمان 
گرفت،  قرار  روسیه  موشکی  حمالت  هدف 

گفت: قبل از اینکه با رئیس سازمان سیا مالقات 
موشکی  حمالت  خاطر  به  شد  مجبور  او  کنم 

روسیه مدتی را در یک پناهگاه بگذراند.
در همین رابطه یک مقام آمریکایی در واشنگتن 
گفت که برنز پس از سفر به آنکارا، برای دیدار با 
مقام های اطالعاتی اوکراین و زلنسکی به کی یف 
یک  طی  بار  دومین  برای  این  است.  کرده  سفر 
ماه گذشته است که برنز عازم کی یف می شود. 
برنز در مالقات با مقامات اوکراینی درباره ابالغ 
هشدار آمریکا مبنی بر عدم استفاده از تسلیحات 
اتمی توسط روسیه که با همتای روس خود در 
آنکارا داشته و همچنین درباره تعهد آمریکا در 
به  روسیه  حمله  قبال  در  اوکراین  از  حمایت 

اوکراین، گفت وگو کرد.
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