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خبر
موضوعات مورد مذاکره
در سفر امیرعبداللهیان به چین

ســفیر جمهوری اسالمی ایران در چین با اشاره به سفر
ن گفت :در این سفر
آتی وزیر خارجه کشــورمان به پک 
موضوعات متنوعی مورد مذاکره قرار خواهد گرفت که در
شرایط فعلی اهمیت زیادی دارد.به گزارش ایسنا ،محمد
کشاورز زاده سفیر کشورمان در چین در توییتی نوشت:
وزرای خارجهایران وچین طی سالیان گذشته متناوباً
با هم دیدار داشــتند در ابتدای سال جاری وانگ یی در
سفر به ایران برنامه جامع همکاریهای ۲۵ساله را امضا
کرد و در سفر هفته جاری دکتر امیر عبداللهیان به چین
موضوعات متنوعی مورد مذاکره قرار خواهد گرفت که در
شرایط فعلی اهمیت زیادی دارد.خطیب زاده سخنگوی
وزارت امور خارجه امروز در نشســت خبری خود گفت:
آقای امیرعبداللهیان آخر هفته جاری به دعوت همتای
چینی خود سفری به این کشور خواهند داشت .در این
ســفر موضوعات مختلفی مورد گفتوگوی مقامات دو
کشور قرار خواهد گرفت که نقشه راه ۲۵ساله نیز یکی از
این موضوعات است .مجریان این نقشه راه از وزارتخانهها
و بخشهای مختلف هستند و روند پیگیری و بخشهای
مختلف آن در دست پیگیری است.

مذاکرات وین روی دور تند

مذاکرهکننده ارشــد ایران در ادامه رایزنیهای فشــرده
دیپلماتیک در چارچوب هشتمین دور از مذاکرات در وین
که با محور رفع تحریمها جریان دارد وارد هتل کوبورگ
شد.به گزارش ایرنا ،علی باقری کنی در نخستین دیدار
خود در روز گذشــته ،به گفتوگو با میخائیل اولیانوف
مذاکرهکننده ارشد روســیه پرداخت .اولیانوف ساعاتی
پیــش وارد هتل کوبورگ شــد و دیدارهای جداگانهای
را با سایر روســای هیاتهای مذاکرهکننده صورت داد.
مذاکرات رفع تحریمها که از ۶آذر آغاز شــده در مسیر
روبهجلو ولی محتاطانه پیش میرود .جمهوری اسالمی
ایران ،اعالم کرده است در صورت حصول توافق در وین
ابتدا طرف خارجشده از توافق سال  94باید تحریمها را
بردارد و پساز انجام راســتی آزمایی ،اقدامات هستهای
ایران در چارچوب توافق برجام صورت خواهد گرفت.ایران
تأکید دارد هرچقدر طرف مقابل آمادگی جدیتری برای
لغو تحریمها و اراده جدیتری برای پذیرش سازوکارهای
مدنظر جمهوری اســامی ایران در لغو تحریمها داشته
باشــد زمان دســتیابی به توافق نهایی کوتاهتر خواهد
شد.هیات جمهوری اسالمی ایران با جدیت و اختیارات
الزم برای حصول توافق پایــدار و قابلاتکا در مذاکرات
حضور دارد .ســعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور
خارجه دیروز در گفتوگو با خبرنگاران بیان داشت که
جمهوری اســامی ایران «از سرعت پیشرفت مذاکرات
راضی نیســت .طرف مقابل در دور هفتم وقتکشــی
زیــادی کرد و بعد پذیرفت درباره ابتکارات ایران مذاکره
کند».وی تأکید کــرد :هیات ایران از این توان برخوردار
است و این سؤال را باید کرد که آیا هیاتهای دیگر با این
توان تصمیمگیری در وین حاضر هستند و آیا ایران فقط
باید تمام تالش خود را بکند و ابتکارات و موضوعات را با
دقت مطرح کنند و آیا انتظار است طرف مقابل نیز چنین
کنند .خطیب زاده با بیان اینکه اگر این اراده و سطح از
توانایی در طرف مقابل دیده شود ،گفت :میتوان گفت با
کمترین زمان ممکن میتوان به توافق خوب ،قابلاتکا و
پایدار رسید.

اعالم آمادگی مصر
برای کمک به لبنان

رئیسجمهور مصر بر همبستگی با لبنان و کمک به
این کشور بهویژه در زمینه صادرات گاز تأکید کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از رســانههای مصر« ،عبدالفتاح
السیسی» دیروز (دوشنبه) در دیدار با «نجیب میقاتی»
نخســتوزیر لبنــان که در شرمالشــیخ برگزار شــد،
همبستگی کشورش با بیروت بهویژه در روزهای سختی
را که مردم لبنان پشت سر میگذارند اعالم کرد و افزود:
مصر آمادگی دارد به ســهم خود در انتقال گاز به لبنان
مطابق با معاهدات امضاشده کمک کند.
شبکه روســیه الیوم نیز گزارش داد که رئیسجمهوری
مصر دستوراتی برای تسهیل موضوع (انتقال گاز از مصر
به لبنان) و تســریع در اجرای این پروژه داد .بر اســاس
این گزارش ،السیسی خطاب به «نجیب میقاتی» گفت:
لبنان شخصاً در قلب من و در ضمیر و وجدان مصر قرار
دارد .میقاتی نخستوزیر لبنان در این دیدار که در حاشیه
برگزاری مجمع جهانی جوانان در شرمالشیخ برگزار شد
با تقدیــر از رئیسجمهور مصر بر نقش این کشــور و
اهمیــت آن در حمایت از لبنان و روند بازنگری رویکرد
عمومی اعراب تأکید کرد .مجمــع جهانی جوانان یک
رویداد جهانی ساالنه است که در شرمالشیخ در جنوب
سینا و تحت نظارت «عبدالفتاح السیسی» رئیسجمهور
مصر برگزار میشود .این مجمع پیشازاین در سالهای
 ۲۰۱۷.۲۰۱۸و ۲۰۱۹میالدی برگزارشــده است که در
ســه دوره گذشــته آن بیش از۱۵هزار دختر و پسر از
۱۶۰کشور جهان شرکت داشتند.
وزیران انرژی و نفت کشــورهای اردن ،مصر ،ســوریه و
لبنان ۱۷شــهریور امسال در نشستی چهارجانبه که در
امان پایتخت اردن برگزار شد با انتقال گاز مصر از طریق
اردن و سوریه (خط عربی) به لبنان موافقت کردند .خط
حملونقل عربی که در سال  ۲۰۰۰افتتاح شد و در سال
 ۲۰۰۳اولین مقدار گاز از طریق آن صادر شــد از شهر
«العریش» مصر شروع میشود و سپس با عبور از شهر
«العقبه» اردن در دریای سرخ و سرزمینهای سوریه تا
«طرابلس» لبنــان ادامه مییابد .این خط انتقال گاز در
سال  ۲۰۱۱توسط افراد ناشناس در مصر منفجر و باعث
آتشسوزیهای گسترده شد و فعالیت آن در سال ۲۰۱۲
هنگامیکه در معرض چندین انفجار دیگر قرار گرفت،
توقف شد .لبنان به دلیل سقوط قیمت لیره و کمبود ارز
موردنیاز برای واردات و کمبود ســوخت موردنیاز جهت
تولید برق از کمبود شدید این انرژی رنج میبرد.
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مالقات احمد مسعود با طالبان تأیید شد

دیدار در تهران

همدلی| روز گذشــته ســخنگوی طالبان
از دیــدار هیات طالبان با احمد مســعود در
تهــران خبــر داد .خطیب زاده ســخنگوی
وزارت خارجه کشورمان نیز ضمن تأکید این
موضوع ،گفتوگو میان گروههای افغانستانی
را خوب ارزیابی کرد و گفت :نگاه ما این است
که تمام اقوام در داخل جغرافیای افغانستان
باید صدا و خواستهشان شنیده شود.
ســخنگوی طالبان در توییتی گزارشــی از
دیــدار هیات طالبــان در تهــران با احمد
مسعود ،رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان
و اسماعیلخان ،والی پیشین هرات ارائه کرد.
به گزارش ایسنا ،ذبیحاهلل مجاهد ،سخنگوی
طالبان در صفحه توییترش درباره سفر هیاتی
از طالبان به تهران ،نوشت« :اسماعیلخان و
احمد مســعود با هیاتی از طالبان در تهران
دیــدار کردند .طــی این نشســت ،اعضای
طالبان به آنها اطمینان داد میتوانند بدون
هیچ نگرانی به کشــور بازگردند ».همچنین
بالل کریمی ،معاون سخنگوی دولت موقت
طالبان در یک پیام توییتــری این دیدار را
تأیید کرد.ســعید خطیب زاده ،ســخنگوی
وزارت خارجه کشــورمان نیز در نشســت
خبری روز گذشــته خود در پاسخ به سؤالی
مبنی بر اینکــه برخی اخبار منتشرشــده
که در جریان ســفر هیــات طالبان به ایران
نشســتی بین این گروه و برخی از گروههای
افغانستانی ازجمله احمد مسعود و همچنین
اسماعیلخان والی پیشین هرات برگزارشده
اســت و بهطورکلی آیا در جریان مذاکرات
هیات طالبان به تهران در ارتباط با وضعیت
منطقه پنجشــیر نیز با توجه به اهمیت این
موضوع برای مردم ایران گفتوگویی با آنها
از ســوی تهران صورت گرفته است ،گفت:
نگاه جمهوری اسالمی ایران به وضعیت مردم
افغانستان یک نگاه شمولگرا است ،فارغ از
منطقه و قومیت آنها .نگاه ما این اســت که
تمام اقوام در داخل جغرافیای افغانستان باید
صدا و خواستهشــان شنیده شود .وی افزود:
«ایــران در موقعیتهای مختلــف میزبان
گروههای مختلف افغانستانی بوده و در این
سفر هم جمهوری اسالمی ایران میزبان این

گفتوگــو بوده اســت .گفتوگوهای خوبی
بین گروههای افغانستانی انجامشده است و
امیدواریم که نتیجه آن آینده درخشانی برای
مردم افغانستان به همراه داشته باشد».
تهران میزبان مذاکرات افغانستان
مولوی امیرخان متقی سرپرســت وزارت امور
خارجه هیات حاکمه افغانســتان در راس یک
هیات اقتصادی و سیاسی شنبهشب وارد تهران
شد .متقی یکشــنبه با مقامهای وزارت خارجه
ایران ازجمله امیر عبداللهیــان ،وزیر خارجه و
حسن کاظمی قمی ،نماینده ویژه رئیسجمهور
ایــران گفتوگــو کــرد .وی در پیامی صوتی
گفتوگوهای خــود را در تهران مثبت توصیف
کرده و گفته بود که امیدوار است به نتایج خوبی
بینجامد .وی گفت« :دیدارهای مثبتی با طرف
ایرانی در زمینه تجارت ،نفت ،ترانزیت ،سیاسی
و امنیتی داشتیم .هدف ما برقراری روابط خوب
با منطقه و بهویژه با کشورهای همسایه است».
منابــع جبهه مقاومت هم گفتهاند که در زمینه
گفتوگوهای احتمالی صلح بــا طالبان بیانیه
صادر میکنند.همچنین روز یکشنبه ،صبغتاهلل
احمدی ،سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان
در توییتی نوشت که «قرار نیست هیچ مذاکرهای
میان احمد مسعود با امیرخان متقی در تهران
انجام شــود ».اما این توییت ساعاتی بعد حذف
شد .خبرگزاری فارس هم با استناد به این توییت
این دیدار را تکذیب کرده بود .وزارت امور خارجه
طالبــان گفته بود که امیر خان متقی به دعوت
وزارت خارجه ایران برای گفتوگو درباره مسائل
سیاسی و اقتصادی ،به تهران رفته است.تهران از
گذشته بارها میزبان مذاکرات گروههای مختلف
افغانستانی بوده است .پیش از به قدرت رسیدن
طالبان در افغانستان نیز ،هیاتهای طالبان در
جهت مذاکرات صلح با دولت وقت افغانستان در
تهران حضــور یافتند که واکنشهایی را نیز در
برداشت .اکنون نیز پس از قدرت گرفتن طالبان
و تشــکیل دولت در این کشــور ،ایران میزبان
مذاکره طالبان با گروههای مقاومت شده است.
نگرانی یاران مسعود
این در حالی است که احمد مسعود از پیش
از سقوط دولت افغانستان به دست طالبان،
با مذاکرات صلح دولــت و طالبان مخالفت

خبر
شرمن :درباره امنیت اروپا
با روسیه بحث نمیکنیم

کرده بود و پسازآن نیز ،ضمن مقاومت در
منطقه پنجشیر از مردم افغانستان خواسته
بود که بــه مقاومت پنجشــیر بپیوندند تا
در برابــر طالبان مقاومــت و از به حکومت
رسیدن آنها ممانعت کنند.
بااینحــال مقاومت پنجشــیر دوام نیاورد
و در نهایــت بــا چیرگی طالبــان بر تمام
دره پنجشــیر ،مســعود به مکان نامعلومی
نقلمــکان کــرد و گفــت که ایســتادگی
در برابــر طالبــان همچنان ادامــه خواهد
داشــت؛ اما به گفته برخــی منابع در این
مدت ســفرهایی نیز به ایران داشته است.
همچنیــن اســماعیلخان ،والی پیشــین
هرات در زمانی که نیروهــای طالبان وارد
شهر هرات شدند ،دســتگیر شد ولی چند
روز بعد آزاد شــد و به مشــهد رفت .جبهه
مقاومت نگران دستگیری فعاالن این حوزه
ازجمله احمد مسعود و اسماعیلخان است.
گرچــه طالبان گفته بود کــه هیچ خطری
آنها را تهدید نمیکنــد و آنها میتوانند
به افغانســتان بازگردند اما دستگیریهای
اخیــر طالبــان همچنان نشــانگر وضعیت
نگرانکننده افغانســتان اســت .همچنین
برخــی از اعضای حزب جمعیت اســامی
به رهبری صالحالدیــن ربانی ،وزیر خارجه
پیشین افغانســتان ،ازجمله فیضاهلل جالل
استاد دانشگاه کابل و دین محمد عظیمی از
اعضای ارشد این حزب نیز دستگیرشدهاند
که اســماعیلخان نیز پیشتر از اعضای این
حزب بوده است.

هشدار پوتین به معترضان قزاقستان

پوتین گفت نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی تا زمانی
که نیاز باشد در قزاقستان خواهند ماند.به گزارش ایسنا به
نقل از اســپوتنیک ،والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه
در یک کنفرانس ویدئویی با ســران سازمان پیمان امنیت
جمعــی ( )CSTOدر مورد زمان حضــور نیروهای حافظ
صلح در قزاقســتان گفت :ســازمان پیمان امنیت جمعی
توانســت بهسرعت و بدون مشــکل تصمیمگیری کند تا از
بحرانی شدن اوضاع در قزاقستان جلوگیری کند.
نیروهای ســازمان پیمان امنیت جمعی بر تروریستهای
بینالمللی در قزاقســتان پیشی گرفتهاند و تا زمانی که نیاز
باشد در این کشور خواهند ماند وی خروج نیروهای حافظ
صلح از قلمرو قزاقستان را بدون قید و شرط خواند و تأکید
کــرد :یک گــروه از نیروهای حافظ صلح جمعی ســازمان
پیمان امنیت جمعی به قزاقســتان اعزامشــده است و من
میخواهــم بر این موضوع تأکید کنم ،برای مدت محدودی
تا زمانــی که رئیسجمهور قزاقســتان ،رئیــس دولت... ،
بخواهند .رئیسجمهور روسیه خاطرنشان کرد که نیروهای

ســازمان پیمان امنیت جمعی از تضعیــف پایههای قدرت
دولت در قزاقستان ،فروپاشی کامل اوضاع داخلی این کشور
و در رأس قرار گرفتن تروریســتهای بینالمللی جلوگیری
کردند.
وی افزود که نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی پس از
انجام وظایف خود مطمئناً از قزاقســتان خارج خواهند شد.
پوتین هشــدار داد که آنچه با اعتراضات مسالمتآمیز علیه
افزایش قیمت بنزین آغاز شــد و بهسرعت به شورشهای
خشونتآمیز و اقدامات تروریستی تبدیل شد ،اولین تالش
نیســت و آخرین تالش برای مداخلــه در منطقه از خارج
نخواهد بود.رئیسجمهور روسیه با بیان اینکه رئیسجمهور
قزاقستان در مواجهه با «چالش بیسابقه امنیت ،تمامیت و
حاکمیت آن» برای کمک به اعضای سازمان پیمان امنیت
جمعی مراجعه کرده اســت ،افزود که این تهدید ناشــی از
اعتراضات خودجوش به قیمت ســوخت نیســت ،نیروهای
مخرب داخلی و خارجی از موقعیت استفاده کرده بودند.
رئیسجمهور روســیه در صحبت از رویدادهای قزاقســتان

مهلت دوهفتهای برای معرفی
نامزدهای ریاست جمهوری عراق

بعد از اعالم آغاز نامزدی برای پســت ریاســتجمهوری عراق ،از دیروز (دوشــنبه) دور جدیدی از
مذاکرات سیاسی که احتماالً ظرف دو هفته به پایان برسد ،آغاز میشود.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری آناتولی ،بر اســاس عرف قانون اساسی رایج در عراق از اولین
انتخابات سال  ۲۰۰۵گروههای ُکرد باید نامزد ریاست جمهوری عراق را مشخص کنند .ظرف ۱۷سال
گذشته سه رئیسجمهور کرد در عراق حکمرانی کردهاند که عبارتاند از جالل طالبانی ،فؤاد معصوم
و برهم صالح.
محمد الحلبوسی ،رئیس جدید پارلمان عراق در جلسه روز یکشنبه اعالم کرد که نامزدی برای پست
ریاســت جمهوری آغاز شده و تا ۱۵روز ادامه دارد .در روز آخر پارلمان جلسهای را برای رأی گیری
درباره نامزدها برگزار خواهد کرد .گروههای سیاسی باید ظرف دو هفته گزینههای خود را قطعی کنند.
منابع سیاســی نزدیک به حزب دموکراتیک کردســتان عراق ،از بزرگترین احزاب اقلیم کردستان
گفتند که این حزب طی روزهای گذشــته مشغول مذاکرات انتخاب هیات ریاست پارلمان بود و از
امروز (دوشنبه) تماسهایش را برای انتخاب نامزد ریاست جمهوری آغاز میکند.
این منابع اعالم کردند :این تماسها در دو ســطح اســت .اول با احزاب کرد دیگر برای توافق بر سر
یک شخصیت واحد و بعد انتقال به سطح دوم مذاکرات و رایزنی با گروههای سیاسی دیگر در بغداد
برای قانع کردن آنها بهمنظور پذیرش شخصیتی که درباره او توافق حاصلشده است .به گفته این
منابع ،قبل از برگزاری جلسه رأی گیری باید مذاکرات به توافقهای سیاسی منجر شود .باید دوسوم
اعضای پارلمان یعنی ۲۲۰نماینده از ۳۲۹نماینده با نامزد مشخصشده موافقت کنند.محمود محمد،
ســخنگوی حزب دموکراتیک کردســتان عراق گفت که همچنان زمان برای انتخاب نامزد ریاست
جمهوری وجود دارد .رسانههای کردزبان به نقل از محمود محمد اعالم کردند :احزاب کرد در حال
اجرای برنامه کاری مشترکی هستند .باید همچنان مذاکراتی درباره بقیه پستها صورت گیرد .حزب
دموکراتیک کردســتان خواهان مداخله در گزینههای گروههای دیگر نیست .همچنین نمیخواهد
کســی در گزینههایش دخالت کند .تاکنون سابقه نداشته که حزب دموکراتیک کردستان به پست
ریاست جمهوری دست یابد چراکه روسای جمهور عراق همواره از اتحاد میهنی کردستان بودهاند.
بهتازگی ستران عبداهلل ،از رهبران اتحادیه میهنی کردستان عراق اعالم کرد :ریاست جمهوری از آن
حزب وی خواهد بود و مذاکرات با گروههای کرد دیگر برای تکمیل مسائل مربوط به مرحله جدید
ادامه دارد.
پارلمان جدید عراق یکشنبه اولین جلسه خود را برگزار کرد .در این جلسه محمد الحلبوسی بهعنوان
رئیس پارلمان و حاکم الزاملی ،نامزد جریان صدر بهعنوان معاون اول وی و شــاخوان عبداهلل ،نامزد
حزب دموکراتیک کردستان معاون دوم وی تعیین شدند.
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نزدیکی احمد مسعود به ایران
احمد مســعود فرزند احمدشاه مسعود است
که معروف به قهرمان ملی افغانســتان بود و
در دوران زندگی خود توانســت دره پنجشیر
را از دســت نیروهای شوروی و حتی طالبان
در امــان نگه دارد و مانع از تصرف این بخش
از افغانســتان شود .او در 11سالگی پدر خود
را از دســت داد .پسازآن با خانواده به ایران
مهاجرت کردند و چند سالی در ایران زندگی
کرد .زندگی در ایران موجب قرابت بسیار او به
ایران شده است .در زمان مقاومت پنجشیر در
برابر طالبان به رهبری مسعود پسر هم وی از
ایران کمک خواست و در ادامه نیز مردم ایران
به حمایت از او ،کارزار توییتری برپا و بسیاری
از مقاومت و کار او دفاع کردند .گرچه برخی
از مردم نیز به مقامات ایرانی انتقاد میکردند
که در این مقاومت همراه احمد مسعود نبود
اما مقامــات وزارت خارجه ایران اعالم کردند
که در مســائل داخلی افغانســتان دخالتی
نمیکنند و در عــوض دو طرف را به صلح و
مذاکره دعوت میکنند.حال پس از شکست
مقاومت پنجشیر و گریز احمد مسعود و برخی
از یارانش به خارج از افغانستان ،باز هم ایران
میانجی مذاکره برای صلح و بازگشت مسعود
شــده اســت .تهران بارها تأکید کرده که به
دنبــال راهحلی برای برقراری صلح و ثبات در
افغانستان است ،این بار هم سخنگوی وزارت
خارجه اشــاره کرد که نگاه تهران به وضعیت
افغانستان فارغ از قومیت و منطقه و یک نگاه
شمولگراست.

تأکید کرد که روســیه اجازه نخواهد داد که ســناریوهای
«انقالبهای رنگی» در بیخ گوشــش تکرار شود .حمله به
قزاقســتان یک اقدام تجاوزکارانه بود و باید بدون تأخیر به
آن پاسخ داده میشد.
وقایع اخیر توسط نیروهای برانداز برنامهریزی و سازماندهی
شده بود .حوادث قزاقســتان اولین تالش نیست و آخرین
تالش برای مداخلــه خارجی نخواهد بود ،رویدادهای اخیر
در قزاقســتان تأیید میکند که برخی نیروها از استفاده از
فضای مجازی و شــبکههای اجتماعی بــرای عضوگیری از
افراطگرایان و تروریســتها و تشــکیل گروههای مخفی از
شبهنظامیان دریغ نمیکنند.
پوتین افزود :الزم میدانم به کمیته دبیران شــورای امنیت
ســازمان پیمان امنیت جمعــی ،در چارچوب کارگروههای
تخصصی امنیت اطالعات و مبارزه با تروریسم و افراطگرایی
دســتور بدهم تا پیشــنهادهایی را برای مقابله مشترک با
تالشهــا برای مداخله مخرب خارجی در منطقه ســازمان
پیمان امنیت جمعی ارائه کنند.

جانشــین وزیر خارجه آمریکا درباره گفتوگوهای ژنو
با همتای روســی خود گفت :بهصراحت گفتهایم بدون
حضور متحدان و شــرکایمان ،درباره امنیت اروپا بحث
نمیکنیم .به گزارش ایرنا ،وندی شرمن روز دوشنبه در
صفحه توییتری خود با اشاره به آغاز دیدار و گفتوگوی
خود با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در ژنو
سوئیس ،نوشت :نشست فوقالعاده گفتوگوهای دوجانبه
ثبات استراتژیک هماکنون در ژنو در حال برگزاری است.
وی افــزود :ایاالتمتحده به نگرانیهای روســیه گوش
خواهد داد و نگرانیهای خود را در میان خواهد گذاشت.
شرمن را جیمز مینگوس مدیر عملیات ستاد مشترک
و ریابکوف را الکســاندر فومین معاون وزیر دفاع روسیه
همراهی میکنند .آمریکا در حالی مدعی است که درباره
امنیت اروپا بدون حضور آنها با روسیه بحث نخواهد کرد
که هم در دوره ترامپ و هم در دوره بایدن ،ضربات بزرگی
را به اروپاییها همچون لغو قرارداد تسلیحاتی فرانسه با
اســترالیا زده است.همچنین در خروج از افغانستان هم
اروپاییها را به پیروی از تصمیم خود مجبور ســاخت،
همانگونه که آنها را برای حمله بیهدف به این کشور،
عراق و سوریه نیز با طرح ادعاهای دروغین همراه ساخته
بود .از ســوی دیگر ،آمریکا با همکاری اروپا و روسیه در
موضوعاتی همچون همکاریهای اقتصادی و انتقال انرژی
مخالف است و با بهکارگیری ابزار تحریمی ،سعی دارد که
مانع از هرگونه نزدیکی روســیه به اروپا شود .دور جدید
گفتوگوهای استراتژیک بین روسیه و آمریکا بهواسطه
تنش در مرزهای اوکراین در ژنو سوئیس انجام میشود.

آنگ سان سوچی به تحمل چهار سال
زندان محکوم شد

دادگاه ارتش میانمار امروز دوشنبه «آنگ سان سوچی»
رهبر سابق این کشور را با چندین مورد اتهام متفاوت ،به
تحمل چهار سال زندان محکوم کرد.به گزارش روز دوشنبه
ایرنا از خبرگزاری رویترز دادگاه نظامی ارتش میانمار امروز
با صدور حکمی «آنگ ســان ســوچی» رهبر سابق این
کشور را با اتهامات مختلف ازجمله داشتن بیسیم بدون
مجوز به تحمل چهار سال زندان محکوم کرد .این دادگاه
محکومیت دو سال زندان را برای سوچی به دلیل نقض
قانون واردات-صادرات به دلیل مالکیت رادیوهای بیسیم
و یک سال به خاطر داشتن مسدودکنندههای سیگنال در
نظر گرفته است .به گفته منابع مطلع هر دو محکومیت
همزمان به اجرا گذاشته خواهد شد .سوچی همچنین به
تحمل دو ســال زندان برای یک اتهام دیگر نیز که نقض
قانون مدیریت بحران طبیعی مربوط به همهگیری ویروس
کرونا می باشد ،محکومشده است« .آنگ سان سوچی»
۷۶ســاله و دارنده جایزه صلح نوبــل در حالی در دادگاه
محاکمه میشود که با دهها پرونده و ترکیبی از باالترین
محکومیتهــا برای اتهاماتی که با آنها روبهروســت به
بیش از ۱۰۰سال زندان محکوم خواهد شد .او تمامی این
اتهامات را رد میکند .میانمــار از اول فوریه ۱۳( ۲۰۲۱
بهمنماه سال گذشته) طی کودتایی که در این کشور علیه
دولت تازه انتخابشده اتفاق افتاد ،در آشوب به سر میبرد.
کودتای ارتش میانمار منجر به اعتراضات گســترده شد
و نگرانیهای جهانی را پیرامون پایان دادن به اصالحات
سیاسی آزمایشــی از زمان پایان دههها حکومتنظامی
در این کشور برانگیخت .حکومتنظامی میانمار پیشتر
اعالم کرده بود« ،آنگ ســان سوچی» رهبر پیشین این
کشور را برای آنچه تقلب در انتخابات پارلمانی میخواند؛
محاکمه خواهد کرد« .آنگ سان سوچی» در همان روز
کودتا بازداشت شد و پلیس میانمار اعالم کرد در روزهای
پس از کودتا در منزل وی  ۶دستگاه بیسیم غیرقانونی
پیداکرده اســت .بدین ترتیب در تاریخ ۶دسامبر ۲۰۲۱
وی محکومیت معادل چهار سال زندان به اتهام تحریک
اذهان عمومی و نقض قوانین همهگیری ویروس کرونا را
دریافت کرد.

