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قفقاز  مطالعات  بنیاد  مدیرعامل  خاشع،  جعفر 
جمهوری  و  ایران  روابط  آینده  »پیش بینی  گفت: 
آذربایجان به پیش   فرض   های ذهنی ما بازمی گردد؛ 
جمهوری  اینکه  بر  مبنی  دارد  وجود  تحلیلی 
آذربایجان هرگاه می   خواهد یک اقدام علیه خطوط 
قرمز ایران انجام دهد و از واکنش ایران هراسناک 
آن  تا  می کند  درست  متشنج  فضای  یک  است، 
اتفاق اصلی را رقم بزند و سپس دوباره اوضاع به 

روال عادی بازمی گردد.«
سال   ۲۰۲۲ سال  آذربایجان  جمهوری  و  ایران 
پرتنشی را پشت سر گذاشتند؛ ادعاهای مکرر الهام 
الحاق  درباره  آذربایجان  رئیس   جمهور  علی   اف، 
برگزاری  خود،  کشور  خاک  به  زنگزور  کریدور 
حمله  مشترک،  مرزهای  در  مختلف  مانورهای 
تبعه  یک  توسط  شاهچراغ  حرم  به  تروریستی 
باکو-تل آویو  پیش  از  بیش  نزدیکی  آذربایجانی، 
و بعضا تهدیدهایی که از سوی مقامات آذربایجان 
علیه ایران مطرح می   شد باعث شده که چشم   انداز 
مثبتی را نتوانیم برای آینده روابط این دو همسایه 

متصور باشیم.
 در این گزارش در گفت وگو با سه کارشناس 
منطقه قفقاز، آینده روابط تهران- باکو را بررسی 

می کنیم
سیدجواد میری، استاد جامعه   شناسی و مطالعات 
ادیان و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی در این رابطه گفت: »پیش بینی 
کردن کار ساده   ای نیست ولی اگر نتوانیم متکی بر 
دانش و دانسته   های خود »تصوری« از آینده داشته 
باشیم آنگاه علوم به چه کار ما می   آیند؟    مبتنی بر 
این مفروض به نظرم روابط »تهران-باکو« می تواند 
رو به تیرگی برود اگر گفتمان   های افراطی شامل 
گفتمان ناسیونالیسم باستان گرا یا ایرانشهری   ها که 
تالش دارند بر سیاست خارجی ایران سیطره یابند 
مولفه   های  دارد  تالش  که  پان   ترکیسم  گفتمان  و 
شیعی را در جمهوری آذربایجان به حاشیه براند، 

بر تعامالتمان سایه افکند.«
وی ادامه داد: »اما سال میالدی ۲۰۲۳ می تواند 
برای تهران-باکو  به رشد هم  آغاز یک روند رو 
و هم برای کل منطقه قفقاز باشد به شرط اینکه 
نگاه ما مبتنی بر مفهوم »مخازن مشترک فرهنگی« 
باشد که طی تاریخ طوالنی بین مردم این منطقه با 
زبان   ها و مذاهب و ادیان گوناگون ایجاد »تعلقات 

مشترک« کرده است.«
سیاستمداران  هنر  دانشگاه،  استاد  این  گفته  به 
باید این باشد که این مشترکات را برای کمرنگ 
شاهد  ما  تا  درآورند  به خدمت  اختالفات  کردن 
اهل  اگر  باشیم.  بی   خطرتر  و  مرفه   تر  منطقه  یک 
سیاست درایت را چاشنی استراتژی   های خویش 
دو  هر  برای  بهتری  سال   ۲۰۲۳ سال  یقینا  کنند 

کشور خواهد بود.
قفقاز  ارشد  پژوهشگر  سیف   الدینی،  ساالر 
جنوبی با اشاره به اینکه زنجیره   ای از اتفاقات بین 
پیامدهای  از ۲۰۲۰ شروع شده که  باکو  تهران و 

دارد،  را  خود  نشده  پیش بینی  و  شده  پیش بینی 
که  نمی رود  سمتی  به  پیامدها  این  »امروز  گفت: 
بتوان یک رابطه باثبات را با این کشور پیش بینی 
کرد.« وی افزود: »همه متغیرها و روندهای موجود 
نشان می دهد که رابطه تهران و باکو به سمت تنش 
پیش می رود و این تنش به تدریج می تواند حتی 

به رویارویی منتهی شود.«
سیف   الدینی درباره این متغیرهای موجود گفت: 
»مهم ترین متغیر همین بحث داالن تورانی ناتو یا 
کریدور زنگزور است که الهام علی   اف در آخرین 
اشاره کرد که  این موضوع  به  نیز  سخنرانی خود 
نخواهد،  چه  بخواهد  ارمنستان  چه  کریدور  این 
افتتاح خواهد شد.«این پژوهشگر همچنین گفت 
که ممکن است باکو بخواهد برای حمالت نظامی 
این  اختیار  در  پایگاه   هایی  ایران،  علیه  اسرائیل 
حاضر  حال  »در  داد:  ادامه  وی  دهد.  قرار  رژیم 
افراطی   ترین و تندروترین کابینه در اسرائیل روی 
کار آمده که اولویت و تهدید شماره یک   شان ایران 
است. بنابراین دنبال پایگاهی هستند که بتوانند از 
آنجا ایران را هدف قرار دهند. این در حالی است 
که بخشی از مهم ترین پایگاه   ها در مناطقی چون 
خاکی  مرزهای  در  و  مازندران  دریای  نخجوان، 
ما با آذربایجان قرار دارند.« سیف   الدینی در عین 
همزمان  بخواهد  است  ممکن  »باکو  گفت:  حال 
در شمال غرب ایران تحرکاتی انجام دهد؛ یعنی 
طلب  تجزیه  و  واگرا  نیروهای  یکسری  بخواهد 
را  خود  هدف  بتواند  تا  کند  فعال  منطقه  در  را 
در زنگزور پیش ببرد.« وی با بیان اینکه علی   اف 
رسما این موضوع را بیان کرده و تبدیل به سیاست 
»کنش   هایی  افزود:  است،  این کشور شده  رسمی 
آذربایجان  رئیس   جمهور  سوی  از  امروز  که 
می   بینیم مشابه کنش   هایی است که در سال ۱۳۵۷، 
۵۸ و حتی پیش از قرارداد الجزایر از صدام حسین 

می   دیدیم.«
سیف   الدینی در نهایت توضیح داد که»در چنین 
شرایطی دور از ذهن نیست که رخدادهای ناگوار 
دهه ۶۰ بین ایران و جمهوری آذربایجان صورت 
بگیرد؛ یعنی تنش   ها روز به روز بین تهران و باکو 

افزایش پیدا کند و به یک درگیری گرم منجر شود؛ 
درگیری   ای که نه فقط آذربایجان بلکه ممکن است 

ترکیه را نیز در مقابل ایران قرار دهد.«
جعفر خاشع، مدیرعامل بنیاد مطالعات قفقاز نیز 
و  ایران  روابط  آینده  »پیش بینی  گفت:  پاسخ  در 
ما  ذهنی  پیش   فرض   های  به  آذربایجان  جمهوری 
اینکه  بر  مبنی  دارد  وجود  تحلیلی  بازمی گردد؛ 
اقدام  یک  می   خواهد  هرگاه  آذربایجان  جمهوری 
واکنش  از  و  دهد  انجام  ایران  قرمز  علیه خطوط 
ایران هراسناک است، یک فضای متشنج درست 
سپس  و  بزند  رقم  را  اصلی  اتفاق  آن  تا  می کند 

دوباره اوضاع به روال عادی بازمی گردد.«
جمهوری  تحلیل،  این  »طبق  افزود:  وی 
آذربایجان در روزهای اخیر به دنبال افتتاح سفارت 
در اسرائیل بود که این اتفاق افتاد و مجلس باکو 
با توجه  به گفته خاشع  نیز آن را تصویب کرد.« 
به این تحلیل، اکنون باکو به هدف اصلی اش یعنی 
افتتاح سفارت در اسرائیل رسیده است و احتماال 
کنند  آرام  اندکی  را  اوضاع  این  از  بعد  بخواهند 
که شواهد امر از جمله صحبت   های وزیر خارجه 
جمهوری آذربایجان در گفت وگو با امیرعبداللهیان 
تقویت  را  تحلیل  این  اقدامات  از  دیگر  برخی  و 
قفقاز  مطالعات  بنیاد  مدیرعامل  همچنین  می کند. 
تاکید کرد که در همه این سال ها این طرف آذری 
بوده که تنش   ها را باال برده و با بروز یک اقدام یا 

واکنش مثبت ایران این تنش   ها را آرام کرده   اند.
خاشع در نهایت در خصوص صحبت   های اخیر 
را  زنگزور  کریدور  می   خواهند  گفته  که  علی   اف 
به  توجه  با  باکو  اصرار  »این  گفت:  کنند،  افتتاح 
اینکه ایران این مساله را خط قرمز خود می   داند، به 
نظر می رسد در جهت ایجاد یک فضای تبلیغاتی 
است و می   خواهند با این فضاسازی   ها به اهداف 
یابند؛ از جمله ممکن است به  دیگر خود دست 
یعنی  ارمنستان  پیشنهادی  کریدور  ایجاد  دنبال 
کریدوری با حفظ حاکمیت ملی ارمنستان باشند. 
البته اینکه باکو وارد این فاز شود و روابط ایران 
و آذربایجان متشنج   تر شود اندکی دور از انتظار و 

دور از واقعیت   های موجود منطقه است.«

انگلیس واردات گاز مایع از روسیه 
را از اول ژانویه متوقف کرد

تهران و باکو در وضعیت جنگ گرم؟
خارجه  امور  وزارت  تاس،  از  گزارش  به 
گاز  واردات  کشور  این  که  کرد  اعالم  انگلیس 
طبیعی مایع )LNG( از روسیه را از اول ژانویه 

متوقف کرده است.
این وزارتخانه گفت: »لندن به تمام واردات گاز 

طبیعی مایع روسیه پایان داده است.«
متر  میلیارد   ۳.۱۲ گذشته  سال  در  انگلیس 
مصرف  کل  از  درصد   ۴ یا  روسیه  گاز  مکعب 

خود در این حوزه را از روسیه وارد کرده بود.
 ۷۵ حدود  ساالنه  متوسط  طور  به  انگلیس 

میلیارد متر مکعب گاز مصرف می کند.
از زمان آغاز جنگ اوکراین، کشورهای اروپایی 
و غربی تالش کرده اند تا محدودکردن تجارت 
خود با روسیه بویژه در بخش انرژی این کشور 

را بدلیل جنگ در اوکراین زیر فشار قرار دهند.
تشکیل  را  روسیه  اقتصاد  ستون  گاز  صنعت 
در  ارزی  درآمدهای  منبع  مهم ترین  و  می دهد 
دارای  روسیه  است.  آن  دولت  عمومی  بودجه 
بزرگ  بازار  گاز،  تولید  برای  عظیمی  پتانسیل 
بیش  ساالنه  تأمین  توانایی  و  داخلی  و  جهانی 
از ۳۰۰ میلیارد متر مکعب گاز است و همچنین 
برخی از مناطق جهان کاماًل به گاز روسیه وابسته 

هستند.
اروپا حدود ۵۰   سهم گاز روسیه در مصرف 

درصد است. در مجموع بیش از ۲۰۰ میلیارد متر 
مصرف  که  می شود  صادر  اروپا  به  گاز  مکعب 

ساالنه آن حدود ۵۵۰ میلیارد متر مکعب است.
»ویکتور الکن«، اقتصاددان معتقد است خروج 
زیادی  ضررهای  شک  بدون  اروپا  گاز  بازار  از 
دیگر،  سوی  از  اما  دارد،  همراه  به  روسیه  برای 
از نظر حجم مصرف، بازارهای جایگزین بزرگی 
لوله  خط  گسترش  از  پس  ویژه  به  چین  مانند 
»قدرت سیبری« که افزایش صادرات گاز روسیه 
مکعب  متر  میلیارد   ۱۰ از  بیش  به  را  چین  به 
جایگزین  بازارهای  همچنین  و  داد،  افزایش 
مرکزی،  آسیای  جمهوری های  هند،  در  دیگری 
کشورهای جنوب شرق آسیا و حتی در آینده در 

آفریقا وجود دارد.
الکن توضیح می دهد که آسیا همچنان امیدوار 
دارای  که  است  روسیه  برای  بازار  ترین  کننده 
مسکو  و  است  جهان  در  گاز  ذخایر  بزرگترین 
قصد دارد حجم صادرات خود را به کشورهای 

آسیایی و در درجه اول به چین افزایش دهد.
بازار  اروپا  اگرچه  دان،  اقتصاد  این  گفته  به 
اصلی گازپروم است، اما سیاست مداران اروپایی 
با وجود کمبود گاز و رکوردزنی قیمت سوخت 
در آستانه فصل زمستان در این قاره، مانع افزایش 

عرضه گاز از روسیه می شوند.
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»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
و »دیوید بارنیع« رئیس سرویس جاسوسی رژیم 

صهیونیستی )موساد(،  با یکدیگر دیدار کردند.
»اوفیر جندلمان« سخنگوی عربی نخست وزیر 
کرد:  اعالم  بیانیه ای  در  صهیونیستی  رژیم 
»نخست وزیر بنیامین نتانیاهو، امروز، در دیداری 
کاری با ددی بارنیع رئیس دستگاه موساد در مقر 

فرماندهی این سرویس دیدار کرد.«
این دیدار،  بیانیه آمده است: »در  این  ادامه  در 
مسائل  تمام  جریان  در  نتانیاهو  نخست وزیر 
فعالیت های  تمام  و  جاری  عملیاتی  و  اطالعاتی 
موساد به خصوص در ارتباط با پرونده ایران قرار 

گرفت.«
این اولین دیدار رسمی بنیامین نتانیاهو و رئیس 
از  پس  صهیونیستی  رژیم  جاسوسی  سرویس 

تشکیل کابینه جدید در اراضی اشغالی است.
با  توانست  جاری،  ماه  دی  هشتم  نتانیاهو، 
رژیم  )پارلمان  کِنست  از  مثبت  رأی   ۶۳ کسب 
به  اشغالی  اراضی  در  را  قدرت  صهیونیستی( 

دست بگیرد.

گفته می شود وی، تندروترین کابینه تاریخ رژیم 
با  همزمان  است.  داده  تشکیل  را  صهیونیستی 
جلسه سخنرانی روز پنجشنبه نتانیاهو در کنست، 
و  بود  متشنج  پارلمان  بیرونی  و  داخلی  شرایط 
صدها نفر در محوطه بیرونی دست به تجمع علیه 

وی زده بودند.
تندرو  حزب  چند  با  توافق  از  اخیرا  نتانیاهو 
خبر  اشغالی  اراضی  در  کابینه  تشکیل  جهت 
داد. او گفته بود که کابینه جدید، کامال راستگرا 
خواهد بود. همین امر صدای مخالفان را در داخل 
به نحوی  کرد.  بلند  اشغالی  فلسطین  از  خارج  و 
داخل  در  نفر  هزاران  نتانیاهو،  اعالم  پی  در  که 
فلسطین اشغالی از جمله در تل آویو و حیفا علیه 

او و کابینه اش تظاهرات کردند.
بیش از ۳۰۰ خاخام در آمریکا نیز در بیانیه ای 
و  مخالفند  نتانیاهو  کابینه  با  که  کردند  اعالم 
اعضای احزاب صهیونیستی دینی در کابینه او را 
از سخنرانی در کنیسه های خود منع خواهند کرد 
و حتی اجازه نخواهند داد تا آنان وارد جوامع این 

خاخام ها شوند.

دیدار ضد ایرانی نتانیاهو و رئیس موساد

رئیس جمهور کره جنوبی می گوید برای مقابله با 
تهدیدهای کره شمالی، این کشور در حال رایزنی 
برای اجرای رزمایش هسته ای مشترک  با آمریکا 

است.
در ادامه افزایش تنش ها در شبه جزیره کره، »یون 
کرد  اعالم  کره جنوبی  رئیس جمهور  سوک یول«، 
سئول در حال تدارک رزمایش هسته ای مشترک 

با آمریکاست.
در  این باره  در  جنوبی  کره  رئیس جمهور 
گفت وگو با روزنامه »چوسون ایلبو« گفت: برای 
مقابله با تهدیدهای کره شمالی، سئول برای انجام 
رزمایش های مشترک با مشارکت نیروهای هسته ای 
است.به  واشنگتن  با  گفت وگو  حال  در  آمریکا، 
گفته یون سوک یول »ایده تأمین چتر هسته ای یا 
بازدارندگی گسترده آمریکا برای کره جنوبی، افکار 
عمومی کره جنوبی را راضی نمی کند. مفهوم چتر و 
بازدارندگی هسته ای در گذشته، نوعی آماده سازی 
علیه اتحاد جماهیر شوروی و چین بود؛ یعنی قبل 
از اینکه کره شمالی مجهز به سالح هسته ای شود.«
بازدارندگی  آن  به  ما  آنچه  افزود:  ادامه  در  وی 
گسترده می نامیم این بود که آمریکا به ما می گفت 
چیز  همه  مواظب  واشنگتن  زیرا  نباشید،  نگران 
است. اما اکنون سخت است که مردم مان را با این 
توجیهات قانع کنیم. و دولت آمریکا هم تا حدی 

این مسائل را درک می کند.
نیز  دیروز  جنوبی  کره  جمهوری  ریاست  دفتر 
سوک یول«،  »یون  کرد  اعالم  بیانیه ای  انتشار  با 
رئیس جمهور گفته کره شمالی همچنان به اقدامات 
تحریک آمیز موشکی و هسته ای خود ادامه خواهد 
داد. ارتش کره جنوبی باید پاسخ دهد و آشکارا 

تالفی کند.
شمالی  کره  که  کرد  اعالم  جنوبی  کره  ارتش 

سمت  به  را  بالستیک  موشک  یک  شنبه  بامداد 
دریای شرقی شبه جزیره کره شلیک کرده است. 
آزمایش ها و پرتاب های موشک های بالستیک کره 

شمالی در سال ۲۰۲۲ به شدت افزایش یافت.
این پرتاب ها و آزمایش های موشکی پس از آن 
داد  هشدار  اخیراً  شمالی  کره  که  گرفت  صورت 
که پاسخ های نظامی »سخت تری« علیه تالش های 
آمریکا برای تقویت حضور نظامی خود در منطقه 
دنبال خواهد کرد. کره شمالی از نشست سه جانبه 
اخیر آمریکا، کره جنوبی و ژاپن نیز انتقاد کرده بود.
در جریان این نشست سه جانبه، رهبران هر سه 
کشور از آزمایش های تسلیحاتی اخیر کره شمالی 
آمریکا  جمهور  رئیس  بایدن،  جو  کردند.  انتقاد 
بیش  کشور  سه  این  که  گفت  کنفرانس  این  در 
از همیشه در برابر رفتار تحریک آمیز پیونگ یانگ 

هماهنگ و همسو هستند.
پس از این کنفرانس، پیونگ یانگ بیانیه ای منتشر 
شبه  نظامی  رزمایش های  که  داد  هشدار  و  کرد 
جزیره کره را وارد یک مرحله غیرقابل پیش بینی 

خواهد کرد.
در سال ۲۰۲۲، کره شمالی تاکنون در کل بیش 
از ۳۰ آزمایش موشک بالستیک انجام داده است. 
مقامات پیونگ یانگ تأکید دارند که آزمایش های 
موشکی آنها در پاسخ به تحریکات و تنش هایی 

است که آمریکا و کره جنوبی انجام می دهند.
واشنگتن و سئول اخیراً رزمایش مشترکی را در 
در  که  دادند  انجام  شمالی  کره  مرزهای  نزدیکی 
بخشی از آن ژاپن نیز حضور داشت. مقامات کره 
بارها مدعی  جنوبی و آمریکا در هفته های اخیر 
شدند که کره شمالی برای انجام هفتمین آزمایش 
 ۲۰۱۷ سال  از  شمالی  کره  می شود.  آماده  اتمی 

تاکنون آزمایش اتمی انجام نداده است.

کره جنوبی و آمریکا 
برگزار می کنند رزمایش هسته ای 

امارات در یمن بندر 
احداث می کند

سرمایه  با  یمن  شرق  در  بندر  یک  امارات 
گذاری صد میلیون دالری احداث می کند.

دولت مورد حمایت عربستان در یمن، قرارداد 
امضا شده با امارات برای احداث یک بندر جدید 
در منطقه راس شروین در استان المهره با سرمایه 

گذاری صد میلیون دالری را تصویب کرد.
که  نوشت  رویترز  آنالین،  الخلیج  گزارش  به 
این بندر جدید برای فعالیت تجاری و صادرات 
یمن  شرق  در  المهره  استان  در  معدنی  مواد 

اختصاص می یابد.
این  یمن،  دولت  در  منبع  یک  گفته  به  بنا   
احداث  برای  امارات  اجهام  شرکت  با  قرارداد 
انتقال  و  برداری  بهره  احداث،  سیستم  با  بندر 

مالکیت امضا شده است.
سایر  و  آهک  سنگ  صادرات  برای  بندر  این 
مواد معدنی و تبادل کانتینر و کاال و پهلو گرفتن 

کشتی اختصاص می یابد.
پاپ فرانسیس خواستار 
برقراری صلح جهانی شد

پاپ فرانسیس ضمن تبریک سال نوی میالدی، 
مناقشات  پایان  خواستار  صلح  جهانی  روز  در 
جنگ  به  اشاره ای  اما  شد،  صلح  به  دستیابی  و 
خاصی نکرد.به گزارش از خبرگزاری اسپوتنیک، 
در  کاتولیک  کلیسای  رهبر  فرانسیس،  پاپ 
میالدی  سال  روز  نخستین  در  خود  سخنرانی 
به روز نسبت به  بیان کرد که مردم روز  جدید 

جنگ کم تحمل تر می شوند.
او گفت: در همه جای دنیا مردم فریاد »نه به 
جنگ« و »نه به تسلیح مجدد« سر می دهند. آن ها 
خواستار استفاده از منابع برای توسعه، سالمتی، 

غذا، آموزش و استخدام هستند.
این رهبر کاتولیک های جهان همچنین با اشاره 
از  با همه گیری کرونا،  مقابله  اتحاد در  نقش  به 
مردم خواست تا در شرایط کنونی هم راه صلح 

و توسعه را در پیش گیرند.
رایزنی سازمان ملل
 با طالبان در پی 

ممنوعیت کار زنان 
در سازمان های غیردولتی

در  ملل  سازمان  ارشد  مقامات  از  یکی 
تحت  دولت  وزیر  نخست  معاون  با  افغانستان 
کار  ممنوعیت  درباره  و  دیدار  طالبان  رهبری 
مقامات  که  غیردولتی  سازمان های  در  زنان 
طالبان در سری اقدامات مربوط به لغو حقوق 

زنان اعالم کرده اند، گفت وگو کرد.
آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  از  گزارش  به 
کار  ممنوعیت  برای  طالبان  دولت  تصمیم  این 
تا  شد  باعث  غیردولتی  سازمان های  در  زنان 
و  مطرح  بین المللی  امدادرسانی  آژانس های 
افغانستان  در  خود  عملیات های  جهان  بزرگ 
ممنوعیت  این  درآورند.  تعلیق  حالت  به  را 
اینکه  بر  دال  آورده  وجود  به  را  نگرانی هایی 
غذایی،  مواد  به  دسترسی  از  احتماال  مردم 
آموزش، خدمات درمانی و دیگر خدمات مهم 
بیش  که  چرا  شد  خواهند  محروم  حیاتی  و 
در حال حاضر  افغانستان  از جمعیت  نیمی  از 
مبرم  و  فوری  بشردوستانه  کمک های  نیازمند 
داده اند  هشدار  امدادرسان  هستند.آژانس های 
فاجعه باری  پیامدهای  ممنوعیت  این  که 
خاطر  به  افغان  هزار  صدها  و  داشت  خواهد 
دست  از  را  خود  جان  طالبان  تصمیم  این 

خواهند داد.
پوتزل مارکوس، معاون رئیس هیات سازمان 
حنفی،  عبدالسالم  مولوی  با  افغانستان  در  ملل 
و  دیدار  کابل  در  طالبان  وزیر  نخست  معاون 
درباره این ممنوعیت و همچنین دیگر اقدامات 
دانشگاه ها  در  زنان  ممنوعیت حضور  جمله  از 
افغانستان  گفت وگو کرد.هیات سازمان ملل در 
سازمان های  در  زنان  کار  ممنوعیت  گفت:  
از  دختران  و  زنان  کردن  محروم  و  غیردولتی 
تحصیل و آموزش به میلیون ها تن در افغانستان 
آسیب می زند و مانع ارسال کمک های حیاتی به 
مردان، زنان و کودکان افغان خواهد شد.پوتزل 
مارکوس تازه ترین مقام سازمان ملل است که با 
نگرانی های  افزایش  بحبوحه  در  طالبان  رهبری 
آزادی های  کردن  محدود  به  نسبت  بین المللی 

زنان در افغانستان دیدار کرد.
رامیز الکباروف، رئیس موقت هیات سازمان 
ملل در افغانستان دوشنبه گذشته با قاری دین 
محمد حنیف، وزیر اقتصاد طالبان دیدار کرد.

در  زنان  کار  ممنوعیت  دسامبر   ۲۴ حنیف 
زنان  اینکه  ادعای  با  را  غیردولتی  سازمان های 
در این سازمان ها به درستی حجاب اسالمی را 
کرد،  تاکید  وی  کرد.  اعالم  نمی کنند،  رعایت 
نکند،  پیروی  دستور  این  از  که  سازمانی  هر 

مجوزش باطل خواهد شد.            

دستور هسته ای »اون« در سال نو میالدی
خواستار  اون،  جونگ  کیم  کره شمالی،  رهبر 
هسته ای  کالهک های  تولید  »تصاعدی«  افزایش 
شده و دستور توسعه یک موشک بالستیک قاره پیما 
را برای مقابله با ایاالت متحده و کره جنوبی صادر 

کرده است.
دولتی  رسانه های  در  یکشنبه  روز  کیم  بیانیه   
آنکه  از  پس  ساعاتی  بیاینه  این  شد.  منتشر 
را  کوتاه برد  بالستیک  موشک  یک  کره شمالی 
آزمایش  یک  در  کشور  این  شرقی  سواحل  در 
نو  سال  روز  در  شب  اواخر  در  نادر  تسلیحاتی 
خبرگزاری  گزارش  شد.به  منتشر  کرد،  پرتاب 
مرکزی کره شمالی، کیم طی اظهارات خود در یک 
و  واشنگتن  کارگر،  حاکم  حزب  کلیدی  نشست 
سئول را به اجرای »توطئه ای برای منزوی کردن 
»در  را  آن  متهم کرد و  و خفه کردن« کره شمالی 

تاریخ بشریت بی نظیر« خواند.
که  می گوید  ما  به  وضعیت  »این  گفت:  او 
تالش های خود برای تقویت قدرت نظامی مان را 
به طور قاطع دو برابر کنیم و حفاظت از حاکمیت، 
امنیت و منافع ملی خود برای مقابله با تحرکات 
نیرو های  سایر  و  متحده  ایاالت  خطرناک  نظامی 

متخاصم را بیشتر کنیم.«
کیم گفت: »این بر اهمیت و ضرورت تولید انبوه 
باید  تاکید می کند و  تاکتیکی  سالح های هسته ای 
را  کشور  هسته ای  زاردخانه  تصاعدی  به صورت 

افزایش دهیم.«
قصد  کره شمالی  که  است  گفته  همچنین  کیم 
نظامی  جاسوسی  ماهواره  اولین  زودی  به  دارد 
خبرگزاری  گزارش  کند.  پرتاب  فضا  به  را  خود 
ارتش  که  منتشر شد  در حالی  کره شمالی  رسمی 

منطقه  از  که  را  موشکی  کرد  اعالم  کره جنوبی 
پایتخت کره شمالی در حوالی ساعت ۲:۵۰بامداد 
شنبه(  روز  گرینویچ  وقت  )۱۷:۵۰به  یکشنبه 
پرتاب شده بود، شناسایی کرده است. رئیس ستاد 
موشک  »این  گفت:  کره جنوبی  ارتش  مشترک 
و  کرد  طی  را  مایل(   ۲۵۰( ۴۰۰کیلومتر  حدود 
سپس در آب بین شبه جزیره کره و ژاپن سقوط 

کرد.«
پرتاب  این  آمریکا  ارتش  مشترک  ستاد  رئیس 
امنیت  و  صلح  به  که  خواند  »تحریک کننده«  را 
لطمه می زند.  در شبه جزیره کره و سراسر جهان 
در این بیانیه آمده است که کره جنوبی از نزدیک 
ایاالت  با  هماهنگی  در  را  کره شمالی  حرکات 
متحده زیر نظر دارد و آمادگی خود را برای مقابله 

با هرگونه اقدام تحریک آمیز حفظ می کند.
در  متحده  ایاالت  اقیانوسیه  و  هند  فرماندهی 
بیانیه ای اعالم کرد که این پرتاب بر بی ثبات کردن 
منطقه از سوی کره شمالی تاکید دارد. در این بیانیه 
آمده است: »تعهدات ایاالت متحده برای دفاع از 
کره جنوبی و ژاپن پابرجا است.« کره شمالی سال 

گذشته بیش از ۷۰موشک را آزمایش کرد. 
در  کشور  این  که  می گویند  کارشناسان  برخی 
نهایت قصد دارد زرادخانه های تسلیحاتی خود را 
تقویت کند و فشار بر رقبای خود را افزایش دهد 
امتیازاتی مانند رفع تحریم ها را به دست آورد.  تا 
کره شمالی روز شنبه سه موشک بالستیک کوتاه برد 

به سمت آب های شرقی این کشور شلیک کرد.
این  که  گفت  کره شمالی  رسمی  خبرگزاری 
کشور شلیک های آزمایشی پرتاب گر چند منظوره 
»فوق العاده بزرگ« خود را برای آزمایش توانایی 

این سالح انجام داده است.
 این گزارش گفت که سه گلوله شلیک شده از 
در  جزیره ای  هدف  یک  به  دقیق  به طور  پرتابگر 
روز  کره شمالی  و  اصابت  کشور  شرقی  سواحل 
به سمت  پرتابگر  از  را  دیگر  گلوله  یک  یکشنبه 

آب های شرقی شلیک کرد.
از  شلیک شده  سالح های  خارجی،  کارشناسان 
پرتابگر را به دلیل مسیر، برد و سایر ویژگی هایشان 
در دسته موشک های بالستیک دسته بندی می کنند. 
روز  دومین  برای  کره شمالی  موشک  پرتاب 
موشکی  آزمایش  به  پاسخی  می تواند  متوالی 
کشور  این  برنامه  با  ارتباط  در  کره جنوبی  اخیر 
بر  بهتر  نظارت  برای  فضایی  نظارت  ایجاد  برای 
کره جنوبی  ارتش  جمعه،  روز  باشد.  کره شمالی 
را  جامد  سوخت  با  موشک  یک  که  کرد  اعالم 
پرتاب فضایی  آزمایش کرده است؛ نوعی وسیله 
که قصد دارد از آن برای قرار دادن اولین ماهواره 
جاسوسی خود در سال های آینده در مدار استفاده 

کند.
گذشته  هفته  اوایل  از  کره  دو  بین  خصومت ها 
برای  کره جنوبی  که  زمانی  است؛  شده  عمیق تر 
به  را  کره شمالی  گذشته،  سال  پنج  در  بار  اولین 
پرواز پهپاد ها از مرز های بسیار مستحکم کشورش 
به سمت همسایه  را  پهپاد های خود  متهم کرد و 

شمالی اش فرستاد.
هر  سرنگونی  در  که  کرد  اذعان  کره جنوبی   
است.  خورده  شکست  کره شمالی  پهپاد  پنج 
دفاع  شبکه  که  است  داده  قول  کره جنوبی  اما 
هوایی خود را تقویت و در برابر تحریکات آتی 

کره شمالی سختگیرانه عمل کند.

پس از انحالل دولت خودخوانده و غرب گرای 
علیه  تحریم ها  از  بخشی  برداشتن  و  ونزوئال 
کاراکاس ، رئیس جمهور ونزوئال در گفت وگویی 
مطبوعاتی اعالم کرد این کشور آماده عادی سازی 

روابط با آمریکاست.
از  پس  اسپوتنیک،  از  خبرگزاری  گزارش  به 
اقدام آمریکا به برداشتن بخشی از تحریم ها علیه 
کاراکاس، نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال 
آماده  ونزوئال  دولت  کرد  اعالم  گفت وگویی  در 

و  دیپلماتیک  روابط  عادی سازی  فرآیند  تا  است 
سیاسی با دولت آمریکا را آغاز کند.

مادورو دیروز یکشنبه در گفت وگو با »ایگناسیو 
رومانِت«، نویسنده و روزنامه نگار مشهور اسپانیایی 
آماده  کامال  ونزوئال  است،  آماده  ونزوئال  گفت: 
است تا گام هایی را به سمت فرآیند عادی سازی و 
نظم دهی به روابط سیاسی، دیپلماتیک و کنسولی 
با دولت آمریکا و دولت آینده این کشور، بردارد.

دولت ونزوئال سال ۲۰۱۹ روابطش با آمریکا را 

پس از آن قطع کرد که واشنگتن و کشورهای غربی 
انتخابات ریاست جمهوری  او در  قانونی  پیروزی 
را به رسمیت نشناختند و »خوان گوایدو«، رقیب 
شکست خورده و غرب گرای مادورو را به عنوان 
و  معرفی  ونزوئال  خودخوانده  رئیس جمهور 
مالی  و  نفتی  صنایع  علیه  را  تحریم های شدیدی 

این کشور اعمال کردند.
نفت  تحریم  و  اوکراین  جنگ  علت  به  آمریکا 
روسیه و همچنین ناکامی واشنگتن در اعمال فشار 

به عربستان برای افزایش تولید نفت، هم اکنون با 
دلیل  همین  به  روبروست.  انرژی  قیمت  افزایش 
از ماه ها پیش مقامات آمریکا در چرخشی آشکار 
در سیاست های خود مذاکره و گفت وگو با دولت 
نیکالس مادورو در ونزوئال را آغاز کردند.پس از 
ماه ها مذاکره، وزارت خزانه داری آمریکا سرانجام 
اوایل آذرماه مدعی شد که اجازه عرضه نفت از 
وزارت  است.  شده  داده  آمریکا  بازار  به  ونزوئال 
خزانه داری آمریکا در این باره مدعی شد: دولت 

آمریکا به شرکت شورون اجازه استخراج نفت و 
تولید فرآورده های نفتی در ونزوئال و ارسال آنها 
کاهش  باعث  امر  این  و  است  داده  را  آمریکا  به 
شده  التین  آمریکای  کشور  این  علیه  تحریم ها 
واکنش  در  را  ونزوئال  نفت  آمریکا عرضه  است. 
به توافقات بین مقامات این کشور و مخالفان لغو 
کرده است.به نوشته اسپوتنیک، گفت وگوها درباره 
پس  ونزوئال  و  آمریکا  روابط  احتمالی  گرم شدن 
مخالفان  آمادگی  بر  مبنی  گزارش هایی  انتشار  از 
برکناری خوان گوایدو آغاز شد و  ونزوئال برای 
آمریکا نیز اعالم کرد در این روند دخالت نخواهد 

کرد.

مادورو: آماده عادی سازی روابط با آمریکا هستیم آگهی مفقودی
اصل برگ سبز )سند مالکیت وسیله نقلیه(  و 
سواری  خودروی  به  متعلق   ، ماشین   کارت 
هاچ بک ، سیستم :  سایپا  ، تیپ: تیبا ۲    ،   
   ، سفید       : رنگ  به     ، مدل:    ۱۳۹۹   
، شماره    ۹۰۷۵۱۱۱/M۱۵ : موتور  به شماره 
 ،   NAS۸۲۱۱۰۰L۱۲۸۰۵۰۹   : شاسی  
ملی   بشماره  زنوزی   خلیلی  فرشاد  بنام 
۱۵۸۳۱۶۹۴۷۴ ،     مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط میباشد.                                                                         
 مرند


