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  گزارش  2

 موتور جنگی طالبان 
صلح را به حاشیه می برد

با ادامه خروج نیروهای امریکا و ناتو از افغانستان، گروه طالبان با ندیده 
گرفتن روند صلح افغانستان، بر شدت جنگ در این کشور افزوده است. در 
طول دو ماه گذشته بیش از 60 شهرستان در مناطق مختلف افغانستان 
و عمدتاً در شمال این کشور به دست گروه طالبان افتاده که البته برخی 
از این مناطق دوباره پس گرفته شده، اما موتور جنگی طالبان همچنان 

با جدیت به پیش می رود. 
این در حالی اس��ت که به رغم تأکید هیئت دولت افغانستان و همچنین 
دفتر سیاسی طالبان در قطر بر تسریع روند مذاکرات صلح در این کشور، 
عمالً طالبان تمایلی به ادامه مذاکرات ندارد و برعکس، بر جنگ متمرکز 
شده و حمالت وسیعی را در سراسر افغانستان به راه انداخته است. هرچند 
در هفته های نخس��ت پس از آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان، 
نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور در برابر این حجم از حمالت مقاومت 
کردند و جلوی پیشروی طالبان را گرفتند، اما آهسته آهسته این مقاومت 
با تضعیف روحیه س��ربازان افغانستانی و نرس��یدن امکانات و تجهیزات 
و همچنین نیروی کمکی و حمایت هوایی، از هم پاش��ید و در مواردی، 
نیروهای امنیتی این کشور پس از رویارویی با طالبان، پاسگاه ها، خودرو    ها 
و تجهیزات نظامی خود را ر    ها کرده و عقب نشینی کردند؛ به این ترتیب 

طالبان کنترل برخی از شهرستان     ها را بدون درگیری به دست گرفت. 
هنوز مش��خص نیس��ت که چرا گروه طالب��ان به رغ��م آمادگی دولت 
افغانستان، کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای ایجاد یک دولت موقت 
مشارکتی با حضور طالبان و رفتن به سوی تغییر قانون اساسی و نظام 
سیاسی افغاستان و انتخابات جدید ریاست جمهوری، هیچ توجهی به 
برقراری آتش بس و رسیدن به توافق نهایی صلح از خود نشان نمی دهد؟! 

با این وجود، سه دلیل را می توان برای این وضعیت ارائه کرد:
1� توافق امریکا و طالبان و به نوعی سرتسلیم فرودآوردن مذاکره  کنندگان 
امریکایی در برابر این گروه، و تضعیف جایگاه دولت افغانستان، از یک سو 
به طالبان مشروعیت سیاسی بخشید و از سوی دیگر، این تصور را در میان 
رهبران این گروه به وجود آورد ک��ه با خروج نیروهای خارجی، این گروه 
به لحاظ نظامی قادر به تسلط کامل بر افغانستان است و نیازی به تقسیم 
قدرت و عقب نشینی از باورهای ایدئولوژیک و تندرو خود برای احیای امارت 
اسالمی در این کشور ندارد. آغاز خروج غیرمسئوالنه امریکا از افغانستان و 
ر    ها کردن این کشور به حال خود، بدون دستیابی به یک آتش بس سراسری 
و توافق صلح پایدار، بیش از پیش طالبان را به این باور رسانده که به لحاظ 

نظامی می تواند قدرت در افغانستان را به دست بگیرد. 
2� پس از قبول یک سری خواست های گروه طالبان به دنبال توافق با امریکا از 
جمله آزادی 5 هزار زندانی طالبان از زندان های افغانستان که حاال بیشتر آنها 
به رغم تعهدی که داده بودند، بار دیگر به میدان جنگ بازگشته اند، این گروه به 
دنبال آزادی 7 هزار زندانی دیگر و همچنین حذف نام رهبران طالبان از فهرست 
سیاه تحریم های بین المللی شورای امنیت سازمان ملل است؛ امری که با توجه 

به تجربه پیش از آن، به هیچ وجه مورد توافق دولت افغانستان نیست. 
3�  و موضوع سوم، افزایش تنش     ها و سردی روابط بین دولتمردان افغانستان 
و پاکستان است. از آنجایی که هسته های رهبری سیاسی و نظامی طالبان 
در خاک پاکستان قرار دارد، عدم همکاری واقعی این کشور برای فشار به 
رهبری طالبان برای بازگش��ت به میز مذاکرات و انعطاف در خواست     ها و 
پیش شرط  های این گروه در روند صلح، و شاید تحریک بیشتر طالبان برای 
تمرکز روی جنگ در افغانس��تان، موجب ادامه جنگ در این کشور شده 
است؛ به خصوص اینکه چگونگی تجهیز و اکمال نظامی طالبان با این سطح 

از حمالت در هفته های گذشته، یک سؤال و ابهام بزرگ است. 
اما این تنها یک روی سکه است. در روی دیگر سکه، ضعف نظام سیاسی 
و امنیتی افغانستان که به صورت مستقیم زیر نظر امریکا و غرب ایجاد 
شده، قرار دارد. با خروج غیرمسئوالنه امریکا از افغانستان که مشاوران 
نظامی این کشور و کشورهای عضو ناتو را نیز در برمی گیرد، شاهد ضعف 
هماهنگی، اطالعاتی و عملیات��ی و همچنین تصمیم گیری در صفوف 
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هستیم؛ هرچند باید گفت که این 
نیرو    ها از شجاعت و دلیری قابل توجهی برخوردارند، اما تجربه نشان داد 

که مشکالت بسیاری در سطح رهبری این نیرو    ها وجود دارد. 
از طرف دیگر، چندگانگی در صفوف رهبران سیاسی افغانستان و نبود اجماع 
داخلی سبب تضعیف روحیه نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور و از دست 
دادن اراده ایستادگی در برابر حمالت گروه طالبان و در نهایت پیشروی این 
گروه شده است. حتی در مناطقی، متنفذین و ریش سفیدان محلی تالش 

کرده اند نیروهای امنیتی مناطق خود را به نفع گروه طالبان ترک کنند. 
در این بین، آنچه مشخص است، مردم افغانستان به شدت مخالف احیای 
مجدد امارت اسالمی طالبانی در این کشورند، به همین خاطر، با ضعف 
عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، تالش     هایی حول محور 
برخی فرماندهان و شخصیت های جهادی برای بسیج نیروهای مردمی 
علیه طالبان و شکل گیری جبهه مقاومت آغاز شده و در مواردی سبب 

عقب زدن حمالت گروه طالبان نیز شده است. 
آنچه مشخص است، رهبران و شخصیت های سیاسی افغانستان امروز 
به این نتیجه رسیده اند که دیگر نمی توانند به امریکا اعتماد و باور داشته 
باشند، به همین خاطر اتکا بر نیرو و ظرفیت های داخلی به خصوص بسیج 
نیروهای مردمی در برابر حمالت و تجاوز طالبان و در نهایت تضعیف این 

گروه، تنها راه برون رفت از بحران کنونی است. 
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   تیم ترور خاشقجی در امریکا آموزش نظامی دیده بود
یک روزنامه امریکایی نوشت، اعضای گروهی که روزنامه نگار منتقد سعودی را 
در کنسولگری عربستان در استانبول ترور کردند، در امریکا تعلیم نظامی دیده 
 بودند.  روزنامه نیویورک تایمز در ادامه افزود: ش��رکت امنیتی »گروه تایر1«  
)Tier 1 Group( مستقر در آرکانزاس به تعدادی از اعضای تیم ترور خاشقجی 
تعلی��م داده بود، هرچند این آم��وزش جنبه »دفاعی« داش��ت و هدف از آن 
»حفاظت بهتر از رهبران س��عودی « بود.  لوئیز برمر، مدیر ارشد اجرایی یک 
شرکت وابسته به »گروه تایر1 «  نقش این شرکت در آموزش دادن به این تیم 
سعودی را تأیید کرد. با این حال گفت که شرکت امنیتی »گروه تایر1 « هیچ 
اقدام غیرقانونی انجام نداد و آموزش هایش هیچ ارتباطی با قتل جمال خاشقجی 
نداشت و از دسامبر سال 2017 دیگر هیچ آموزشی به سعودی     ها نداده است. 
-----------------------------------------------------
   انتقال ۲۰ زندانی ایرانی از جمهوری آذربایجان به داخل کشور

سفیر ایران در باکو دیروز از انتقال 20 زندانی ایرانی در جمهوری آذربایجان به 
داخل کشور خبرداد.  به گزارش فارس، سید عباس موسوی در این مورد گفت: 
»با پیگیری سفارت جمهوری اسالمی ایران و مساعدت مقامات جمهوری 
آذربایجان و همکاری مقامات قضایی کشورمان، چهار    شنبه دوم تیرماه تعداد 
20 زندانی ایرانی در مرحله بیست و هشتم اجرای موافقتنامه انتقال محکومان 
فیمابین دولت های جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان در نقطه 
صفر مرزی آستارا به میهن انتقال یافتند. ۹ تن از این زندانیان از بانوان هستند 
که با انتقال آنان تنها سه بانوی ایرانی در زندان باقی ماندند که تالش برای 
انتقال آنان در مراحل بعد ادامه خواهد یافت.  وی خاطرنشان کرد: »حدود 
200 زندانی ایرانی دیگر در جمهوری آذربایجان عمدتاً به جرم حمل مواد 
مخدر یا ورود غیرمجاز وج��ود دارند که تالش خواهیم کرد زمینه تخفیف 

مجازات، عفو یا انتقال آنان را به مناسبت های مختلف فراهم کنیم.«
-----------------------------------------------------

   نگرانی صهیونیست     ها از احتمال حمله به کنست
نگرانی مقام های ارشد رژیم صهیونیستی از تکرار حادثه حمله به کنگره 
امریکا این  بار در فلسطین اشغالی، آنها را به اختصاص دادن بودجه هنگفت 
برای تقویت تدابیر امنیتی در پارلمان این رژیم واداشت.  به نوشته روزنامه 
صهیونیستی هاآرتص، نیروهای امنیتی کنست به استفاده از تجهیزات ضد 
شورش روی آوردند. با اینکه هنوز نشانه ای از سازماندهی حمله معترضان 
صهیونیست به کنست در قدس اشغالی دیده نشده، یگان حفاظت این 
ساختمان تجهیزات ضد ش��ورش به ارزش 300 هزار ِشِکل )نزدیک به 
100 هزار دالر( برای مأموران امنیتی کنست خریداری کرده است.  این 
تجهیزات ش��امل اسلحه های گلوله پالس��تیکی، نارنجک های صوتی و 
گازهای اشک آور می شود. یگان حفاظت کنست همچنین برای مأموران 
خود جلسه های تمرینی و آموزشی با یگان ویژه ضدتروریسم پلیس رژیم 

صهیونیستی برگزار کرده است. 
-----------------------------------------------------

  همکاری بوئینگ با صنایع جنگ افزاری صهیونیست ها
شرکت بوئینگ امریکا اعالم کرد که سیستم ساخت شرکت هوافضا، صنایع 
جنگ افزاری و فناوری اطالعات اسرائیلی البیت سیستمز را برای استفاده در 
جنگنده های جدید اف15 انتخاب کرده است.  شبکه کان رژیم صهیونیستی 
گزارش داد صحبت درباره سیستمی است که از تداخل در سیستم ناوبری 
الکترونیکی GPS در ای��ن هواپیما    ها جلوگیری می کن��د. پلیس امریکا 
همچنین قصد دارد این سیستم را در هواپیماهای پیشرفته ex نصب کند و 
چهار عدد از این سیستم اخیراً به نیروی هوایی امریکا تحویل داده شده است. 
شرکت بوئینگ در این باره اعالم کرد: »این سیستم اسرائیلی به دلیل سهولت 
ادغام در جنگنده     هایی که نیروی هوایی اسرائیل نیز از آنها به عنوان بمب افکن 
استفاده می کند، انتخاب شده است زیرا توانایی حمل 20 تن بمب را دارد.«

 خوش بینی مسکو به احیای برجام 
در چند هفته آینده

مع�اون وزی�ر ام�ور خارج�ه روس�یه ضم�ن گمانه زن�ی درباره 
دور پایان�ی مذاک�رات احی�ای برج�ام گف�ت، روی�ه کاری 
مربوط ب�ه آن احتم�االً ظ�رف چند هفت�ه آین�ده خاتم�ه یابد. 
به گزارش فارس، »سرگئی ریابکوف« معاون وزیر امور خارجه روسیه 
روز چهار   شنبه گفت، احتماالً دور نهایی مذاکرات احیای برجام در شهر 
وین برگزار خواهد شد.  به نوشته پایگاه خبری »اردو پوینت « به نقل از 
اسپوتنیک، ریابکوف گفت: »تقریباً وارد مرحله نهایی شده ایم. به  شکلی 
منطقی احساس خوش بینی دارم. این رویه چند ماه طول نخواهد کشید 

بلکه شاید چند هفته به طول انجامد.«
معاون وزیر امور خارجه روسیه در کنفرانس سرمایه گذاران روس افزود: 
»اگر تمامی تصمیمات الزم گرفته شده و گشایش نهایی در وین حاصل 

شود، ممکن است به لحاظ فنی، توافق ظرف چند روز نهایی شود.«
ریابکوف در ادام��ه گفت: همچنان که مذاکرات احی��ای برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( در حال نزدیک شدن به نهایی شدن است، مسکو از تهران 
می خواهد درخصوص برخی جنبه های سیاسی توافق، »بلندپروازی کمتری « 
داشته باشد.  دور ششم مذاکرات وین به منظور احیای برجام روز     شنبه 22 
خرداد ماه با برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در وین آغاز شد و 
همان روز عباس عراقچی در اظهاراتی اعالم کرد که جمهوری اسالمی ایران 
بدون رسیدن به خواسته های کلیدی خودش قطعاً توافق نخواهد کرد.  روز 
دو   شنبه دیپلمات های تروییکای اروپا طی یادداشتی به رسانه ها تأکید کردند 
گفت وگو   ها برای احیای توافق هسته ای ایران نمی تواند بدون سرانجام بماند 
و هنوز دشوار   ترین مسائل در مذاکرات وین حل نشده است.  »هایکو ماس « 
وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه به همراه »آنتونی بلینکن« همتای امریکایی 
خود که به برلین سفر کرده، در نشست خبری گفت: »مذاکرات وین درباره 
توافق هسته ای ایران آسان نیس��ت و بسیاری از نکات فنی هنوز باقی مانده 
است. ما انتظار داریم با روی کار آمدن جو بایدن در امریکا و برگزاری انتخابات 

]ریاست جمهوری[ در ایران، بتوانیم به توافق هسته ای بازگردیم.«

 مهلت 60 روزه حماس به تل آویو 
درباره اجرای تعهدات آتش بس

صهیونیست     ها نمی خواهند دست از تجاوزگری بردارند. شماری از 
شهرک نشینان صهیونیست با حمایت پلیس این رژیم، شب گذشته 
به محله شیخ جراح در قدس اشغالی حمله کردند و با ساکنان این محله 
درگیر شدند تا مشخص شود که این رژیم از موشک باران مقاومت درس 
الزم را نگرفته است. در همین حال، رئیس دفتر حماس در غزه تأکید 
کرد که در صورت اجرا نشدن تعهدات رژیم صهیونیستی در 6۰ روز 
آینده مقاومت فلسطین نیز دور جدیدی از تنش را آغاز خواهد کرد. 
به گزارش روزنامه رأی الیوم به نقل از رهبر یکی از گروه های فلسطینی، 
یحیی السنوار، رئیس دفتر حماس در جریان دیدار اخیر خود با گروه های 
فلسطینی سه      شنبه تأکید کرده اس��ت که نوار غزه، در خصوص مسئله 
محاصره، گذرگاه ها، تبادالت تجاری، واردات کاال و مس��ئله بازس��ازی، 
تغییرات بنیادینی به خود خواهد دید.  السنوار تصریح کرده است که اگر 
وضعیت کنونی غزه به همین منوال باقی بماند و رژیم صهیونیستی نهایتاً 
ظرف دو ماه دیگر، اقدامات عملی و ملموس انجام ندهد، حماس و سایر 
گروه های فلسطینی دست به تحرکاتی خواهند زد.  بر اساس اطالعات 
واصله به رأی الیوم، السنوار به گروه های فلسطینی گفت که رسماً از قاهره 
خواسته است وارد این مسئله شود و راهکاری پیدا کند تا صهیونیست     ها به 

تعهدات خود در توافق آتش بس عمل کنند. 
السنوار همچنین تهدید کرده است که در صورت اجرا نشدن تعهدات 
رژیم صهیونیستی، مقاومت فلس��طین نیز دور جدیدی از تنش را آغاز 
خواهد ک��رد.  وی همچنین در ای��ن دیدار، تأکید کرد ک��ه محاصره و 
بازسازی غزه و پرونده تبادل اسرا نیز در راستای تالش های باج خواهانه 
رژیم صهیونیس��تی بوده و این تبادل، مهم  ترین مانع است.  رأی الیوم 
همچنین به نقل از منابع فلسطینی گزارش داد، رژیم صهیونیستی مانع 
پیشروی در این پرونده می شود و در تالش است تا نتیجه ای نداشته باشد 

و بدین صورت مانع از کسب هر گونه پیروزی برای حماس شود. 
پس از پایان دیدار گروه های مقاومت، حم��اس در بیانیه ای به تل آویو و 
متحدان آن درباره تعلل و این دست و آن دست کردن در شکستن محاصره 

نوار غزه و عدم پایبندی به روند شکستن محاصره هشدار داد. 
حماس در بیانیه مذکور تأکید کرد که »مردم فلسطین و مقاومت آنها 
مطلقاً در این باره سکوت نخواهد کرد  و دشمن خواهد دید که ما برای 
تمام گزینه      ها آماده هس��تیم و با تمام ابزارهای مردم��ی و...  مقاومت 
خواهیم ک��رد.« حماس همچنین تأکید کرد: »دش��من در سیاس��ت 
باج خواهی و زورآزمایی کامیاب نخواهد شد. ما فشار بر مردم مان و تالش 

برای ربط دادن پرونده      ها به یکدیگر را نخواهیم پذیرفت.«
 حمله شبانه صهیونیست      ها به شیخ جراح

شهرک نش��ینان صهیونیس��ت، ش��ب سه      ش��نبه مجدداً به منازل و 
خودروهای فلسطینی      ها در محله »شیخ جراح « واقع در قدس اشغالی 
حمله کردند و با تشدید درگیری ها، پلیس رژیم صهیونیستی راه      ها و 

جاده های منتهی به این محله را مسدود کرد. 
به نوش��ته پایگاه خبری »عرب��ی 21«، در پی حمله شهرک نش��ینان به 
دارایی های فلسطینی ها، درگیری های شدیدی میان جوانان فلسطینی 
و شهرک نش��ینان در خیابان»1« در نزدیکی محله شیخ جراح روی داد و 
صهیونیست      ها به شماری از خودرو     ها خسارت وارد کردند.   صهیونیست      ها 
همچنین، منزل شهید »عمر القاسم« واقع در خیابان »عثمان بن عفان « در 
این محله را به آتش کشیدند.  در همین راستا، درگیری مشابهی در شهرک 
»العیسویه « در قدس اشغالی میان نظامیان صهیونیست و فلسطینی      ها 
روی داد و جوانان فلسطینی در پاسخ به شلیک ممتد گازهای اشک آور و 
بمب های صوتی صهیونیست ها، مواد منفجره دست ساز به سوی نظامیان 
صهیونیست پرتاب کردند.  بنا بر این گزارش، در حمله سه      شنبه شب به محله 
شیخ جراح، »بزالل یوئل اسموتریچ « رئیس حزب راستگرای افراطی موسوم 

به »صهیونیسم مذهبی « نیز حضور داشت.

هشدار   ها درباره فروپاشی دولت در افغانستان
چین و روسیه، خروج غیرمسئوالنه امریکا را عامل وضع بی سابقه افغانستان بعد از ۲۰ سال می دانند

تش���دید  ب�ا    گزارش  یک
تصرفات طالبان 
در افغانس�تان، س�ایه جنگ داخلی بیش از هر 
زمانی طی ۲۰ سال گذشته بر سر این کشور سایه 
انداخته است. پنتاگون یک بار دیگر اعالم کرد که 
قصد دارد س�رعت خ�روج نیروهای خ�ود را از 
افغانس�تان آهس�ته تر کند، ولی با تصرف س�ه 
شهرستان دیگر به دست طالبان ظرف 48 ساعت 
گذشته، بعید است آهسته شدن سرعت خروج 
نیروهای امریکایی، جلوی س�رعت تحوالت را 
بگیرد. برخی تحلیلگران هشدار می دهند تسلیم 
ش�دن بدون مقاومت برخی ش�هر   ها به طالبان 
مشکوک است. دولت چین در تازه    ترین واکنش 
به تحوالت ج�اری گفته ک�ه امریکا ب�ه عنوان 
بزرگ ترین عامل خارجی تأثیرگذار بر مس�ئله 
افغانستان، مسئولیت غیرقابل انکاری در قبال 

وضعیت کنونی افغانستان برعهده دارد. 
مناطق مختلف افغانستان با سرعتی تأمل برانگیز 
در حال تصرف به دست طالبان است. »دبورا الینز « 
نماینده ویژه دبیرکل س��ازمان ملل در افغانستان 
دیروز گفت که از زمان آغ��از روند خروج نظامیان 
امریکایی و ناتو از افغانس��تان در 11 اردیبهشت، 
تاکنون طالب��ان 50 شهرس��تان از مجموع 370 
شهرستان افغانستان را تحت کنترل درآورده است. 
طالب��ان در تازه    ترین حمالت خود توانس��ت طی 
48ساعت گذشته شهرستان های »شملزی« در 
اس��تان زابل، »خاش « در بدخشان و »دندوپتان « 
در استان پکتیا را از کنترل دولت افغانستان خارج 
کند. افراد طالبان عصر دو   شنبه بعد از تصرف بلخ در 
شمال افغانستان، عکسی را در شبکه های اجتماعی 
منتشر کردند که آنها را در ورودی شهر مزار شریف 
نشان می داد، شهری در شمال افغانستان که خاطره 
سقوط آن در سال 1۹۹8 به دست طالبان را مجدداً 
زنده کرد. هرچند مزارشریف هنوز سقوط نکرده، 
ولی گفته می شود نبرد بین طالبان از یک طرف و 
نیروهای دولتی و مردمی از طرف دیگر، به شدت 
جریان دارد. ناظران می گویند دلیل تمرکز طالبان بر 
تصرف نقاط شمالی افغانستان، نفوذ کمتر آن در این 
مناطق، همزمان با کم بودن حساسیت های داخلی 
و بین المللی است تا به نوشته خامه پرس » مناطقی 
که به صورت بالقوه می  تواند برای این گروه خطرناک 
باشد و هسته های مقاومت در آن شکل بگیرد « در 

مرحله شوک اولیه تحت کنترل قرار بگیرد. 
   واکنش امریکا، روسیه و چین

از چند روز قبل که شدت حمالت و تصرفات طالبان 
بیشتر شده، توجه دولت افغانس��تان و دولت های 
خارجی نیز شدت پیدا کرده است. شهر »پلخمری « 
مرکز اس��تان بغ��الن از جمله مناطقی اس��ت که 
حمالت نظامیان افغ��ان در آن به ش��دت جریان 
دارد. برخ��ی مقام های دولتی ت��ا همین چند روز 
قبل عقب نشینی سربازان دولتی را »عقب نشینی 
تاکتیکی « می خواندند ولی طی یکی دو روز گذشته 
با تشدید حساسیت   ها، دولت افغانستان خواستار 
بسیج عمومی ش��ده است. روز سه    ش��نبه وزارت 
امور داخله افغانستان اعالم کرد که نیروهای بسیج 
مردمی که در برابر طالبان می جنگند، به هر میزان 
سالح، مهمات و امکانات نیاز داشته باشند، وزارت 
داخله برای شان فراهم می کند و بر اساس گزارش 
آریانانیوز، جلسه امنیتی به ریاست محمد اشرف 
غنی، رئیس جمهور و س��ر فرماندهان عالی قوای 
مسلح افغانستان تشکیل ش��د. بسم اهلل محمدی، 
وزیر دفاع ملی نیز دیروز تأکی��د کرد که نیروهای 
امنیتی و دفاعی کشور به طالبان اجازه نخواهند داد 

بر افغانستان مسلط شود. 

در کشاکش حمالت طالبان، سخنگوی پنتاگون 
دیروز اعالم کرد، اگر ش��رایط در افغانستان عوض 
شود ممکن اس��ت طرح عقب نش��ینی نیرو های 
امریکایی ه��م با تغییر مواجه ش��ود. جان کربی با 
این حال گفته که دولت جو بایدن به کامل کردن 
عقب نشینی در موعد اعالم ش��ده پایبند است. در 
حالی که »سرگئی شویگو « وزیر دفاع روسیه، روز 
چهار   شنبه با اشاره به خروج غیرمسئوالنه امریکا 
و ناتو از افغانستان هشدار داد که این احتمال وجود 
دارد که بعد از خروج ناتو از افغانستان، این کشور با 
جنگ داخلی مواجه شود، »ژائو لی جیان « سخنگوی 
وزارت امور خارجه چین نیز در یک کنفرانس خبری 
امریکا را به خروج غیرمسئوالنه متهم کرده و گفته 
که ارتش امریکا باید با روشی مسئوالنه خارج شود 
تا در این دوره گذار، ثبات اوضاع افغانستان تأمین 
شود . این دیپلمات چینی گفته که ایاالت متحده 
به عنوان بزرگ ترین عامل خارج��ی تأثیرگذار بر 
مسئله افغانستان، مس��ئولیت غیرقابل انکاری در 
قبال وضعیت کنونی افغانستان برعهده دارد. شورای 
امنیت سازمان ملل متحد سه    شنبه شب در نشستی 
فوق العاده وضعیت امنیتی افغانستان را بررسی کرد. 
دبورا الینز ، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در کابل 
هشدار داده: »همه روندهای اصلی، سیاست، امنیت، 
روند صلح، اقتصاد، شرایط اضطراری بشردوستانه و 
البته کرونا، همه این روند   ها منفی یا راکد هستند 
و رفتن احتمالی وضعیت به سمت وخیم تر شدن 
غیرقابل انکار اس��ت.«  او گفته ک��ه از آغاز خروج 
نظامیان امریکای��ی و ناتو از افغانس��تان، طالبان 

50شهرستان را تصرف کرده است. 
   برگ مذاکره یا جنگ داخلی؟

تصرف ش��هر   ها به دس��ت طالبان در شرایطی که 
طالبان همچنان از مذاکره مستقیم با دولت طفره 
می رود، برخی را به س��مت این فرضیه سوق داده 
که طالب��ان از کارت پیش��روی های میدانی برای 
امتیاز گی��ری در می��ز مذاکره اس��تفاده می کند. 
پیرمحمد مالزهی در گفت وگو با ایس��نا گفته که 
هم اکنون بحث این است که طالبان تصمیم گرفته 
وارد مذاکره نش��ود و موض��وع را نظامی حل کند 

لذا دیدگاه های متفاوتی ارائه شده، نخست اینکه 
طالبان راه حل سیاس��ی را رد نمی کند و از طرفی 
می خواهد مناطق بیش��تری را تص��رف کند تا در 
مذاکرات موضع برتری را نس��بت به دولت داشته 
باشد.  او می گوید: »دولت مرکزی هم توافق کرده 
که 60درصد در اختیار طالب��ان و 40 درصد برای 
بقیه باش��د اما طالبان رضایت نداده اس��ت. لذا به 
دنبال این است که بتواند سهم بیشتری را به دست 
آورد.« حبیب میرزایی، نویس��نده افغانستانی نیز 
معتقد اس��ت: » هم دولت و هم طالب��ان به خوبی 
می دانند که توانایی شکست کامل همدیگر را ندارند. 
ادامه جنگ های کنونی فقط به خاطر این است تا 
طالبان قدرت چانه زنی بیشتری پشت میز مذاکره 
پیدا کند.«   با این حال، برخی ناظران، مسئله را فراتر 
از امتیاز گیری بر سر میز مذاکره می دانند. به گفته 
برخی تحلیلگران، هیچ بعید نیست که افغانستان به 
زودی به دولتی بدون سر تبدیل شود. این تحلیل به 
خصوص بعد از یادداشت روز یک   شنبه مال محمد 
برادر، رهبر طالبان قوت بیشتری گرفته است. مال 
برادر در این یادداشت نوشت که طالبان در چنان 
حکومتی، خود را به حقوق همه اتباع مردان و زنان 
از جمله» آزادی بیان، تعلیم و تربیت، کار و..« متعهد 
می داند. این بخش یادداشت رهبر طالبان هرچند 
بوی آشتی می دهد ولی به نوشته سبحان محقق در 
اسالم تایمز، رهبر طالبان همزمان، از دولت کابل 
تحت عنوان »دولت بی اختیار « یاد کرد و نوش��ت 
که »افغانستان به یک نظام اسالمی مستحکم نیاز 
 دارد.«   چنین موضوعی هم برای دولت افغانستان 
و هم از نظر بخش های مهمی از جامعه افغانستان، 
خطرناک تلقی می شود. محب اهلل شریف، تحلیلگر 
افغانستانی در گفت وگو با آنا» تسلیم شدن بدون 
مقاومت برخی شهر   ها به طالبان«  را »مشکوک« 
خوانده و پیش بینی کرده که » اکنون دو طرف در 
حساس    ترین وضعیت خود در چند سال اخیر قرار 
دارند و ممکن است ادامه این روند، افغانستان را به 

کشوری بدون حاکمیت مستقل تبدیل کند.« 
 نیویورک تایمز در گزارش��ی، روند پرش��تاب برای 
جذب شبه نظامیان و س��الح را یادآور جنگ های 

نیروهای مجاهدین در اوایل دهه 1۹۹0 دانست؛ 
زمانی که ش��به نظامیان رقیب هزاران غیرنظامی 
را کش��تند و بخش    هایی از کابل را تخریب کردند. 
نیویورک تایمز از قول شبکه تحلیلگران افغانستان، 
یک گروه محقق در کابل، نوشته برای نخستین بار 
در 20 سال اخیر، دالالن قدرت علناً درباره بسیج 

مردان مسلح صحبت می کنند.«
  عمران خان: به امریکا پایگاه هم بدهیم، 

پیروز نمی شود
نخس��ت وزیر پاکس��تان تأکید ک��رد، حتی اگر 
اس��الم آباد با تأمین پای��گاه برای واش��نگتن به 
منظور اجرای عملیات های مبارزه با تروریس��م 
موافقت کند، امریکا نمی تواند در جنگ افغانستان 
پیروز شود.  عمران خان، روز دو    شنبه در مطلبی 
برای واشنگتن پست نوشت، اگر کشورش مقابل 
درخواست امریکا سر خم کند و اگر به جای سازش 
سیاس��ی در کش��ور جنگ زده افغانستان جنگ 
داخلی رخ دهد، بار دیگر پاکستان هدف حمالت 

انتقام جویانه » تروریست ها « قرار می گیرد. 
او گفت: پاکستان پس از پیوستن به جنگ علیه 
ترور امریکا، به عنوان همدست، هدف حمله قرار 
گرفت و این به تروریسم علیه کشورمان از طرف 
تحریک طالبان پاکس��تان و دیگر گروه     ها منجر 
ش��د. حمالت پهپادی امریکا که من درباره آنها 
هش��دار دادم، در این جنگ پیروز نش��د اما تنفر 
از امریکایی    ها را ایجاد ک��رد و صفوف گروه های 
تروریست علیه این دو کشور را افزایش داد.  رهبر 
پاکستان استدالل کرد: ما به راحتی نمی توانیم 
از پس این هزینه برآییم. م��ا در حال حاضر هم 
هزینه هنگفت��ی پرداخت کرده ای��م. در همین 
حال، اگر امریکا ب��ا قدرتمند    ترین ارتش خود در 
تاریخ نتوانسته پس از 20 سال در جنگ داخلی 
افغانستان پیروز شود، چطور امریکا می خواهد این 

کار را از پایگاه های کشور ما انجام دهد؟ 
عمران خان گفت: پاکستان آمادگی دارد شریکی 
برای صلح در افغانستان با امریکا باشد اما با خروج 
نیروهای امریکایی، ما از خطر درگیری بیش��تر 

دوری خواهیم کرد. 

یک مقام ارشد روس با اشاره به استقرار صد    ها 
هزار نظامی امریکایی در آس�یا و اقیانوس�یه ، 
توسعه طلبی واشنگتن در منطقه و تالش برای 
مهار مس�کو و پکن را به باد انتقاد گرفت. چین 
نیز تح�رکات امریکا در دری�ای چین جنوبی و 
تایوان را مزاحمتی عمدی توصیف کرده است. 
جو بایدن از زمان تصدی ق��درت، مواضع تندی 
علیه چین اتخاذ کرده اس��ت. به عبارتی تنش    ها 
میان واش��نگتن با مس��کو و پکن ک��ه میراثی از 
دولت جمهوریخواه دونالد ترامپ است، در دولت 
دموکرات بایدن نیز همچن��ان به قوت خود باقی 
است. ایگور کاستیاکوف، مدیر دستگاه اطالعات 
نظامی روسیه در س��خنانی در کنفرانس امنیت 
بین المللی مسکو با اعالم اینکه امریکا 400 هزار 
نیروی نظامی در منطقه آسیا- اقیانوسیه مستقر 
کرده است، گفت امریکا نشان داده برای گفت وگو 
با دیگران بر پایه اصل براب��ری آمادگی ندارد. وی 
گفت که پنتاگ��ون قص��د دارد قابلیت های دفاع 
موشکی خود را در منطقه تا سال 2030 افزایش 
دهد و در این مورد به طرح های وزارت دفاع امریکا 
)پنتاگون( برای ایج��اد کارگروه ویژه در اقیانوس 
آرام به ویژه برای مهار چی��ن در جنوب و جنوب 
شرقی آسیا تا سال 2024 و طرح     ها برای ایجاد دو 
تشکیالت با توانایی انجام عملیات سایبری و مسلح 
شدن به موشک های هایپرسونیک در غرب منطقه 

اقیانوس آرام تا سال 2028 اشاره کرد. 
  ناتو؛ اتحادی برای مهار چین و روسیه 

والدیمیر پوتین و سرگئی شویگو رئیس جمهور و 

وزیر دفاع روسیه نیز در جریان نهمین کنفرانس 
امنیت بین المللی در مسکو، به انتقاد از تحرکات 
ناتو و غرب در نزدیک مرزهای روسیه پرداختند. 
پوتین گفت: »البته که ما نگران گسترش مداوم 
پتانس��یل و زیرس��اخت های نظامی ناتو نزدیک 
مرزهای روسیه هستیم و همچنین این واقعیت که 
این اتحاد نظامی از بررسی سازنده پیشنهادهای ما 
برای کاهش تنش و کاهش خطر حوادث غیر قابل 
پیش بینی خ��ودداری می کند. انتظار داریم عقل 
سلیم و تمایل برای توسعه روابط سازنده با ما در 
نهایت غالب شود.«  پوتین در ادامه خاطرنشان کرد 
که پیش تر کشورش پیشنهاد    هایی را برای ایجاد 
یک فرمول امنیتی جدید ارائه کرده است که باید 
تمام عواملی را که بر ثبات استراتژیک در ارتباط 
متقابل اثرگذار است، در نظر بگیرد. وی افزود: »ما 
بر این باوریم که اراده سیاسی و تمایل برای سازش 
می تواند نتیجه مثبت داشته باشد.«  تمدید پیمان 
کاهش تس��لیحات هسته ای اس��تارت نو تا سال 

2026 نمونه ای در این زمینه است. 
سرگئی شویگو نیز در این کنفرانس، به ادامه استقرار 
موش��ک های میان برد امریکا در آسیا اشاره کرد و 
گفت این موشک     ها ممکن اس��ت تهدیدی برای 
مناطق ش��رقی روسیه باشد. ش��ویگو افزود بعد از 
خروج امریکا از پیمان منع موشک های هسته ای 
میان برد، دیگر محدودیتی در س��اخت و استقرار 
موشک های این نوع از جمله در آسیا وجود ندارد. 
ناتو در حال آزمایش مسیرهای انتقال سریع نیرو    ها 

به مرزهای کشورهای روسیه و بالروس است. 

  تقابل روسیه و انگلیس
روز چهارشنبه، روس��یه به نیروهای امریکا و ناتو 
درباره برگزاری رزمایش در دریای س��یاه هشدار 
داده بود، همان روز، یک کش��تی جنگی روسی به 
سمت یک ناو انگلیسی که حریم دریایی روسیه را 
در آب های دریای سیاه نقض کرده بود تیر اخطار 
شلیک کرد.  وزارت دفاع روسیه در این مورد اعالم 
کرد عالوه بر شلیک هشدار این کشتی جنگی روس، 
یک فروند جنگنده سوخو-24 این کشور نیز اطراف 
این ناو انگلیسی را بمباران کرد. وزارت دفاع روسیه 
وابسته نظامی سفارت انگلیس در مسکو را احضار 
کرد ام��ا وزارت دفاع انگلی��س در پیامی توئیتری 
نوشت که ناو اچ ام اس دیفندر به  شکل مسالمت آمیز 
در آب های مجاور اوکراین در حرکت بوده و تیری از 
سوی ناوگان روسیه به سمت آن شلیک نشده است. 
نیروی هوایی انگلیس نیز اعالم کردکه جنگنده های 
»سوخو-24« و »سوخو-30« روسیه روز سه     شنبه 
بر فراز دریای س��یاه و حریم هوای��ی رومانی پرواز 
کردند. متعاقب ای��ن حادثه و اع��الم اپراتورهای 
ایس��تگاه راداری رومانی، چند جنگنده تورنادوی 
انگلیس با پرواز از پایگاه »موری « اقدام به رهگیری 
جنگنده های روسیه کردند و جنگنده های روسیه 
پیش از آنکه در معرض رؤیت جنگنده های تورنادوی 

انگلیس قرار بگیرند، منطقه را ترک کردند. 
  امریکا حقه های قدیمی را تکرار می کند

روزنامه فایننشال تایمز نوشت،کاخ سفید به دولت 
چین اعالم کرده مایل است تابستان امسال وندی 
ش��رمن، معاون وزیر امور خارجه امریکا را به پکن 

بفرستد و مقامات امریکایی می کوشند برای دومین 
بار بایدن با ش��ی جی پینگ، همتای چینی خود 
تلفنی گفت وگو کند. بنابر گ��زارش این روزنامه، 
مقامات پکن و واشنگتن نیز در حال رایزنی درباره 
دیدار احتمالی آنتونی بلینک��ن، وزیر امور خارجه 
امریکا و وانگ یی همتای چینی او در حاشیه نشست 
گروه 20 هستند که قرار است هفته آینده در ایتالیا 
برگزار ش��ود. وضعیت ارتباط میان امریکا و چین 
نیز به رغم اینکه اخباری از تمایل امریکایی     ها برای 
ارتباط با طرف چینی منتش��ر شده است، چندان 
مطلوب نیست. ناوگان هفتم نیروی دریایی امریکا 
دیروز در بیانیه ای حرکت ناوشکن ویلبور در دریای 
جنوبی چین و نزدیک شدن به جزایر تحت کنترل 
پکن را در راستای آزادی دریانوردی ارزیابی کرد. 
وزارت دفاع تایوان که همواره درباره به رس��میت 
شناختن آن میان چین و واشنگتن اختالف وجود 
دارد هم عبور این کش��تی جنگی از تنگه تایوان را 
تأیید کرد. این اقدام واکنش چین را به دنبال داشت. 
یک سخنگوی فرماندهی جبهه شرقی ارتش این 
کشور ضمن محکوم کردن شدید حضور ناوشکن 
امریکایی ویلبور در آب های نزدیک کشورش، گفت: 
»طرف امریکایی عامدانه همان حقه های قدیمی را 
استفاده می کند تا در تنگه تایوان ایجاد مزاحمت و 
اختالل کند.«  وی تأکید کرد که چین، امریکایی     ها 
را در نقاط یاد ش��ده به دقت زیر نظر دارد و افزود: » 
کاماًل روش��ن ش��د که ایاالت متحده، بزرگ ترین 
ایجادکننده خطر برای امنیت منطقه اس��ت و ما 

قاطعانه با آن مخالفت می کنیم.«

انتقاد صریح مسکو و پکن از مواضع امریکا

400 هزار نیروی نظامی امریکایی برای کنترل روسیه و چین
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