
عربس�تان: به گفته منابع مطلع س��عودی، هدف 
اصل��ی بازداش��ت ها، کنترل هیأت بیعت س��عودی 
ب��رای تثبیت پادش��اهی محمد بن س��لمان بوده و 
در واقع قرار نب��وده کودتایی رخ دهد. »محمد بن 
سعد آل سعود« عمو زاده محمد بن سلمان و دیگر 
عضو هیأت بیعت س��عودی است که جزو بازداشت 
شده هاست. هیأتی که وظیفه تعیین ولی عهد را بر 
عهده دارد و »احمد بن عبدالعزیز« برادر پادشاه نیز 
عضو همین تش��کیالت بود که اکنون در بازداشت 

به سر می برد.

لبنان: دادس��تان های آمریکا قصد دارند خواس��تار 
ص��دور حبس به مدت ۳۰ ماه برای یک ش��هروند 
لبنان ش��وند که به ارس��ال قطعات آمریکایی برای 
حزب اهلل لبنان متهم شده است.این شهروند لبنانی 
ک��ه به تالش برای صادرات قطعات پهپاد و فناوری 
از آمریکا برای حزب اهلل لبنان متهم ش��ده دوشنبه 
در دادگاهی در »مینه س��وتا« به جرائم ادعایی اش 

اقرار کرد.

عراق: نماین��ده حزب دموکرات کردس��تان عراق 
از موافقت کلیه گروه های سیاس��ی کش��ور با ابقای 
عادل عبدالمهدی در پست نخست وزیری خبر داد. 
»عماد باج��الن« عضو حزب دموکرات کردس��تان 
عراق، تصری��ح کرد که کلیه جناح ه��ا و گروه های 
سیاس��ی با ابق��ای »عادل عبدالمهدی« در پس��ت 
نخس��ت وزیری موافقند. وی معتقد اس��ت که همه 
جناح های سیاسی کشور موافق ابقای عبدالمهدی 
هس��تند زیرا وی فرصت کافی نداشته است و همه 
فهمیده ان��د ک��ه عبدالمهدی ]اکن��ون[ جایگزینی 

ندارد.

روس�یه: مجلس دومای روسیه با ۳8۳ رای مثبت 
و 4۳ رای ممتنع به متمم پیش��نهادی در خصوص 
اص��الح قانون اساس��ی این کش��ور و تمدید دوران 
ریاست جمهوری رای مثبت داد.  دومای دولتی که 
همان مجلس سفالی پارلمان روسیه است در یک 
رای گیری موافقت خود را با طرح پیشنهادی برای 

تغییر قانون اساسی اعالم کرد.

هشدار مقتدی صدر به ترامپ 
رهب��ر جریان صدر عراق با بیان اینکه »پناهی جز خدا نیس��ت«، تأکید کرد 
که واشنگتن و همپیمانانش، متهم به شیوع کرونا هستند و ملت عراق، هیچ 
درمانی از جانب آمریکا را نمی پذیرد. »مقتدی صدر« از ادعاهای دونالد ترامپ 
مبنی بر تالش برای مهار ویروس کرونا بش��دت انتق��اد کرد. صدر در توئیتر 
نوشت:»این سخن ترامپ که ما کار بزرگی علیه ویروس کرونا انجام می دهیم... 
و اگر مداخله ما نبود، وضعیت بدتر می شد، نظر مرا به خودش جلب کرد«. وی خطاب 
ب��ه رئیس جمهور آمریکا گفت: »ترامپ... تو و امثال تو متهم به ش��یوع این بیماری 
هستید؛ بویژه اینکه بیشتر کس��انی که از آن رنج می برند، مخالفان آمریکا هستند«.

رهبر جریان صدر ادامه داد: »ترامپ... قبال ادعا کردی که آمریکا امپراتوری های بزرگ 
را سرنگون و تروریسم را سرکوب کرد... و امروز با ویروسی مبارزه می کنی که با چشم 

غیر مسلح دیده نمی شود! از خودت خجالت نمی کشی؟!«.

لغو روابط اقتصادی پاکستان با هند
دولت اس��الم آباد در اعتراض به کشتار مسلمانان در هند اعالم کرد: روابط 

اقتصادی با دهلی نو همچنان متوقف خواهد ماند.
دولت پاکس��تان اعالم کرد: پاکس��تان در اعتراض به کش��تار مسلمانان در 
هند، روابط اقتصادی با هند را نخواهد پذیرفت. دولت فدرال پاکس��تان طی 
نشستی در شهر اسالم آباد، پیشنهاد ورود سموم دفع آفت از هند را رد کرد. 
"عمران خان" نخس��ت وزیر پاکستان در این نشس��ت گفت: در شرایط فعلی انجام 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی با هند برای پاکس��تان غیرممکن اس��ت. وی افزود: ما باید 
نیاز های داخلی را به کمک کارشناس��ان داخلی یا از طریق کش��ور هایی که روابط 
خوبی با پاکس��تان دارند تامین کنیم. گفتنی است تصمیم لغو روابط تجاری با هند 
توس��ط شورای عالی امنیت ملی پاکستان در تاریخ ۷ اوت سال گذشته گرفته شده 

است. روابط هند و پاکستان در ۲ سال گذشته به شدت تخریب شده است.

دستور غنی برای آزادی 1500 زندانی طالبان 
رئیس جمهور افغانس��تان در حکمی دس��تور آزادی 15۰۰ زندانی طالبان 

برای آغاز مذاکرات بین االفغانی را صادر کرد.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان )ارگ( اعالم کرد، اشرف غنی با هدف آغاز 
و انج��ام مذاکرات صلح میان دولت این کش��ور و طالبان و به منظور تحکیم 
صلح و ثبات فرمان عفو و آزادی زندانیان طالبان را صادر کرده است.براس��اس 
این دس��تور،  عفو مجازات و رهایی گروه طالبان به نش��انۀ حس��ن نیت از تاریخ ۲4 
اس��فند آغاز می ش��ود و هر روز به تعداد 1۰۰ زندانی با درنظرداش��ت سن، وضعیت 
بهداشتی و باقی مانده حبس رها می گردد.ارگ تاکید کرد که پس از آغاز و در جریان 
مذاکرات مس��تقیم هیات تعیین شده از سوی افغانس��تان و گروه طالبان، در هر دو 
هفت��ه 5۰۰ زندانی مربوط به این گروه که مجموع آنها به ۳5۰۰ زندانی می رس��د، 

مشروط بر اینکه سطح خشونت ها به طور چشمگیر کاهش یابد، آزاد خواهند شد.

علی تتماج 

ارت��ش آمریکا طی روزه��ای اخیر از آغاز خروج بخش��ی 
از نیروهای��ش از غرب آس��یا خبر داده اس��ت. آنها بر این 
ادعاین��د که بخش��ی از نیروهای آمریکایی از افغانس��تان 
خارج می ش��وند و در عین حال تع��دادی از نیروها نیز از 
عراق و س��وریه خارج خواهند شد. حال این سوال مطرح 
اس��ت که چ��را این خروج انجام می ش��ود و چ��ه اهدافی 

در ورای  آن دنب��ال می ش��ود؟ آنچ��ه از س��وی محافل و 
دولتم��ردان آمریکایی به عنوان دلیل ای��ن خروج عنوان 
می ش��ود از یک س��و توافق با طالبان برای خروج بخشی 
از نیروهای آمریکایی از افغانس��تان است و در مورد سایر 
نقاط نیز آمریکا آن را برگرفته از وعده ترامپ برای کاهش 
نظامی��ان آمریکا عنوان می کنند. این ادعا در حالی مطرح 
می ش��ود که از یک س��و آمریکایی ها بر حضور بلند مدت 
در افغانس��تان تاکید دارند و همزمان نیز افزایش تحرکات 

داعش در این کشور مشاهده می شود.
 در حوزه غرب آس��یا آمریکایی ها برای ماندن در س��وریه 
و عراق طرح های متع��ددی اجرا کرده اند که ایجاد فضای 
ناامن��ی در منطقه و توس��عه مناطقی مانن��د پایگاه عین 

االس��د نمودی از آن است. با توجه به این شرایط می توان 
گفت که این خروج ها ب��ا اهداف و دالیل دیگری در حال 
اجراس��ت از جمله اینکه ترامپ خود را برای انتخابات آتی 
آمریکا آماده می سازد در حالی که مباحثی همچون شیوع 
بیماری کرونا و ناتوانی وی حمایت از مردم آمریکا در این 
زمینه انتقادهای گس��ترده ای را علیه او به همراه داش��ته 
اس��ت. با این تفاس��یر می توان گفت که ترامپ با اقدامات 
نظامی همچون خروج از افغانس��تان و غرب آسیا به دنبال 
انح��راف افکار عمومی ب��ه حاشیه هاس��ت در حالی که با 
ادع��ای فردی با تحقق وعده هایش طرح های انتخاباتی اش 
را اج��را می س��ازد. نکته دیگر آنکه در افغانس��تان آمریکا 
رسما با شکست مواجه شده و مصالحه آن با طالبان نیز به 

همین دلیل بوده است. 
در غرب آس��یا نیز آمریکا با موج مطالبات دولتها و ملت ها 
ب��رای خروج نیروهایش مواجه ش��ده ک��ه مصوبه پارلمان 
ع��راق نیز در ای��ن چارچوب بوده اس��ت. بر این اس��اس 
خروج نیروه��ای آمریکایی اقدام��ی از روی اجبار بوده تا 
هم شکس��ت در افغانس��تان پس از 19 سال اشغالگری را 
پنهان سازد و هم افکار عمومی را حقیقت غرب آسیا یعنی 
مطالبات گسترده برای اخراج آمریکا منحرف سازد. بر این 
اساس می توان گفت که اقدام آمریکا نه از روی پیروزی و 
یا بش��ر دوس��تی که برگرفته از ناچاری و اجبار این کشور 
برای فرار از افغانس��تان و غرب آسیاس��ت که با ژست های 

تبلیغاتی به دنبال پنهان سازی این حقایق است. 

یادداشت

در تحلی��ل تواف��ق آمریکا با طالبان که زمینه برای آزادس��ازی 5 هزار 
نفر از زندانیان طالبانی و خروج نیروهای خارجی از افغانس��تان مطرح 
ش��ده است، دولت روس��یه با انتش��ار بیانیه ای اعالم کرد که مسکو از 
امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان اس��تقبال می کند و آن را 
گام��ی در جهت پایان دادن به جنگ داخلی در افغانس��تان و آغاز هر 
چه سریعتر مذاکرات بین االفغانی می داند. در  تدوین استراتژی جدید 
روسیه که حضور مستمر  در منطقه آسیای غرب به ویژه در افغانستان  
طراحی ش��ده اس��ت با خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان و 

توافق آمریکا با طالبان  قالبهای اس��تراتژی جدید تبیین شده اس��ت.
در تحلیل مباحث افغانس��تان، اس��تراتژی قدرت ها بر آن می باشد که 
جنگ فرسایش��ی به ی��ک جنگ بازدارنده از طریق س��الح های جدید 
هسته ای س��الح های لیزری تبدیل گردد. مواضع روسیه در افغانستان 
در مقابل��ه با گروه های تروریس��تی در قالب حف��ظ موقعیت و جایگاه 
دوباره روس��یه بعد از جنگ سرد در این کشور می باشد. بر این اساس 
روس��یه با هرگونه اقداماتی که بتواند شاخص های مورد نظر این قالب 
را تامی��ن کند موافق��ت نموده و زمینه ه��ای وقوع اقدام��ات .را مهیا 

می س��ازد.
اگر موقعیت اس��تراتژیکی و راهبردی افغانستان را در منطقه غرب آسیا  
در شرایط کنونی مورد بررسی قرار دهیم تحلیل مناسب تری را خواهیم 
داشت. ش��اید در زمینه منابع و پتانسیل افغانستان بررسی های اساسی 
صورت نپذیرفته  اگر چنانچه روس��یه و آمریکا جنگ س��رد دوباره ای را 
از س��ر بگیرند افغانستان به عنوان کشور در مورد توجه قرار می گیرد. بر 
این اساس  رویکرد روسیه در حفظ منافع اساسی خود در تایید توافقات 

آمریکا با طالبان را می توان بهتر ارزیابی نمود.
نکاتی را که در تحلیل مواضع روس��یه نس��بت ب��ه توافق میان آمریکا و 

طالبان می توان مورد توجه قرار داد را عنوان می نماییم.
1- هم مرزی افغانستان با ترکمنستان و هم مرزی روسیه و ترکمنستان 
از مباحث قابل توجه می باش��د به گونه ای که از یک سو وضعیت کشور 
ترکمنستان که مدت هاست با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند 
و از سوی دیگر توافقاتی که میانه رژیم صهیونیستی و ترکمنستان اخیراً 
صورت پذیرفته توجه  روس��یه را  نس��بت به  هم مرزی های این کشور 
از جمله افغانستان دو چندان نموده وبا وضعیت جدیدی که مسیر های 
گازی که مهمترین منافع عش��ق آباد می باش��د مورد تعلیق قرار گرفته 
ترکمنس��تان را دچار هزینه های های گزافی نموده عملکرد روس��یه در  

اتخاذ استراتژی های جدید  در منطقه غرب آسیا   چگونه می باشد؟

۲- تامین گازوئیل  افغانس��تان که از طریق ایران صورت می پذیرفته با 
تحریم ها علیه ایران از چه منابعی و چه کش��وری تامین می گردد؟ و آیا 

روسیه در این زمینه  می تواند راهکاری مناسب را ارایه بدهد ؟
۳- ب��ا خروج نیروهای نظامی ناتو از افغانس��تان مس��ئولیت امنیت این 
کش��ور برعهده چه ق��درت و چه گروه��ی خواهد بود؟ ب��ه عبارتی آیا 
مس��ئولیت تامی��ن منافع آمریکا بر عه��ده طالبان خواهد ب��ود؟ یا این 
مس��ئولیت با خروج نیروهای نظامی از افغانس��تان بر عهده روسیه قرار 

خواهد گرفت.؟
4- کش��ت و صادرات مواد مخدر در افغانس��تان و ترانزیت این مواد به 
نق��اط مختلف جهان بعد از توافق میان طالب��ان و آمریکا برعهده کدام 
یک از آنها قرار خواهد گرفت؟ و روس��یه در این میان که  چه نقش��ی را 

بر عهده خواهد داشت؟
5- در وضعی��ت کنونی آیا توافقاتی محرمانه  در پش��ت درهای بس��ته 
میان روس��یه و آمریکا ص��ورت پذیرفته اس��ت؟ و چرایی تبدیل جنگ 
فرسایشی به جنگ بازدارنده در افغانستان در قالب سالح های هسته ای 

و سالح های لیزری 
۶- دالیل تجهیز ش��دن هواپیماهای روسی به سالح های جدید لیزری و 
تجهیزات جدید در پی مسئولیت جدید روسیه در منطقه به ویژه کشور 
افغانس��تان در دستیابی به منابع  و انتقال آن منابع به بازارهای جهانی 

چگونه می باشد؟
۷- رویکرد جدید روسیه در مقابله با گروه های تروریستی و ظهور دوباره 

داعش در افغانستان از طریق بازدارندگی چگونه خواهد بود؟

یادداشت

گزارش

 در ادامه بحران ها و شکس��ت های ترکیه در سوریه،   یکی از 
شاخه های گروه  موسوم به »عاصفه الشمال« )طوفان شمال(   
با گروهی از ش��به نظامیان  منطقه »منغ« در ش��مال غرب 
س��وریه، که هر دو از شبه نظامیان وابسته به ترکیه هستند، 
با یکدیگر در منطقه »اعزاز« )ش��مال حلب( درگیر ش��دند. 
این درگیری ها همزمان با اینکه منجر به خس��ارت جانی به 
این ش��به نظامیان شده است، اهالی منطقه یادشده را نیز به 
وحش��ت انداخته است.پیشتر،  گزارش شده بود که برخی از 
شبه نظامیان وابس��ته به ترکیه با مسلسل در جاده ارتباطی 
میان روستای »س��کریه کبیره« و »جب النعسان« )شمال 
ش��رق حلب( با یکدیگر درگیر ش��دند؛ در همی��ن ارتباط،  
دیده ب��ان به نقل از برخی منابع اعالم کرد که برخی عناصر 
عناصر گروهک »احرار الش��ام« به عناصر »جیش االحفاد« 
حمله کردند که در نتیجه این اقدام، دست کم دو تن از آنها 
کشته شد و چند تن دیگر کشته شدند. خبر دیگر از سوریه 
آنکه منابع خبری می گویند »نیروهای دمکراتیک سوریه«، 
فروش نفت مناطق شمال شرق این کشور به تروریست های 

حاضر در شمال و شمال غرب سوریه را مجددا آغاز کرده اند.
روزنامه الوطن س��وریه به نقل از منابع معارض گزارش داد، 
شرکت موسوم به »وتد« که مختص فرآوردهای نفتی است و 
نزدیک به گروه تروریستی »جبهه النصره« است، پس از وارد 
کردن نفت خام از مناطق اشغالی ُکردهای وابسته به آمریکا، 

قیمت فرآورده های نفتی را کاهش داده است.
نفت خامی که ُکردها از ش��رق س��وریه س��رقت کرده اند، از 
طریق مس��یر »ام جلود« در ریف منبج واقع در استان حلب 
به دست جبهه النصره و مناطق تحت اشغال نظامیان ترکیه 
و تروریس��ت های وابس��ته به این کشور در ش��مال سوریه 
می رسد.ش��به نظامیان ُکرد به همراه اش��غالگران آمریکایی، 
بیشتر میادین نفتی و گازی شرق و شمال شرق سوریه را در 
اشغال خود دارند. ارتش سوریه اما تأکید دارد که این مناطق 

را از دست اشغالگران، آزاد خواهد کرد.
درای��ن می��ان اردوغ��ان رئیس جمهور ترکی��ه در حالی که 
نیروهای کش��ورش به صورت غیرقانون��ی در بخش هایی از 
خاک سوریه به ویژه ادلب حضور دارند، بار دیگر علیه دمشق 

لفاظی کرد.»رجب طیب اردوغ��ان« رئیس جمهور ترکیه و 
رهبر حزب حاکم »عدالت و توس��عه« در جمع اعضای این 
ح��زب در آنکارا درباره تحوالت ادلب س��وریه و توافق اخیر 
ترکیه با روس��یه صحبت کرد. بنا بر گزارش »دیلی صاباح«، 
در ادامه اظهارنظرهای مقام های ترکیه درباره تحوالت ادلب 
حاال نوبت به رئیس جمهور این کش��ور رسید و او  در تجمع 
ه��م حزبی های خودش در آن��کارا لفاظی هایش علیه دولت 
س��وریه را تکرار کرده اس��ت.رجب طیب اردوغان با دفاع از 
اقدام��ات ترکی��ه در س��وریه و حضور غیرقانون��ی نیروهای 
ترکیه ای در خاک سوریه مدعی شد: »با عملیات ترکیه رژیم 
س��وریه بزرگترین ضربه را از زمان آغاز جنگ داخلی در این 
کش��ور دریافت کرد«. رئیس جمهور ترکیه و دیگر مقام های 
این کش��ور پیش از این هم آمارهایی درب��اره درگیری ها با 
نیروهای ارتش سوریه در ادلب و دیگر از مناطق منتشر کرده 

و از تلفات گسترده نیروهای سوری خبر داده بودند.
از سوی دیگر وزیر خارجه ترکیه با اشاره به تالش کشورش 
ب��رای دائمی کردن آتش بس در ادلب، گفت با هیأت نظامی 

درباره عبور و مرور ایمن در بزرگراه اِم4 مذاکره می کنند.
»مول��ود چاووش اوغل��و« وزی��ر خارج��ه ترکی��ه در ادام��ه 
حمایت های کشورش از عناصر مسلح و گروه های تروریستی 
در شمال غرب سوریه، گفت آنکارا تالش می کند تا آتش بس 
موق��ت در ادلب را به آتش بس دائمی در این منطقه تبدیل 
کند.چاووش اوغل��و ط��ی گفت وگو با خبرن��گاران در آنکارا، 
توضیح داد: »هم اکنون تالش های��ی برای دائمی کردن این 

آتش بس در حال انجام شدن است«.
بر این اس��اس، وی اظهار داش��ت که ترکیه در حال مذاکره 
با هیأت نظامی روس��ی، که امروز به آنکارا سفر کرده، برای 
تامین امنیت عب��ور و مرور در بزرگراه اس��تراتژیک اِم4 در 
ادلب اس��ت.وزیر خارجه ترکیه همچنین مدعی شد که دو 
روز پی��ش، مواردی از نقض آتش ب��س در ادلب پیش آمده 
بود که این کش��ور به آنها واکنش نشان داد.رؤسای جمهور 
روس��یه و ترکیه هفته قبل در کنفرانس خبری مشترک، از 
توافق دوجانبه بر سر اعمال آتش بس در استان ادلب واقع در 

شمال غرب سوریه خبر دادند. 

وج واقعیت یک خر

تحلیل مواضع روسیه در توافق میان آمریکا و طالبان
دکتر معصومه رشاد

هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
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ابعاد جدید ناکامی های آنکارا در سوریه 

مزدوران ترکیه به جان هم افتادند


