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روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

گزارش نیویورک  تایمز از تخریب۴۰۰پایگاه 
آمریکا در قندهار و سایر والیات؛

 خروج مشکوک واشنگتن 
از افغانستان! 

تومــاس گیبونــز نــف، خبرنــگار روزنامه 
نیویورک تایمز در یادداشــتی که در وبسایت این 
روزنامه منتشر شده اســت می گوید که آمریکا در 
حال تخریب یکی از پایگاه های مهم نظامی خود در 
افغانستان است. به گزارش یورونیوز، این درحالی 
است که یک روزنامه پاکستانی نیز به نقل از برخی از 
منابع آمریکایی که نام آن ها را ذکر نکرده، گفته است 
که ایاالت متحده آمریکا در حال تخریب حدود ۴۰۰ 
پایگاه خود در افغانستان است. با این حال خبرنگار 
نیویورک تایمز در مطلب خــود تنها به یک پایگاه 
اشاره کرده و نوشته است: پایگاه نظامی آمریکا در 
جنوب افغانستان معروف به میدان هوایی قندهار به 
آرامی برچیده می شود. وی در عین حال می نویسد 
که این پایگاه در ســال ۲۰۱۳ تقریبا تخریب شده 
بود یعنی زمانیکه هنوز آمریکایی ها تصمیم نگرفته 
بودند برای مدت طوالنی تر در این کشــور بمانند. 
قرار است ایاالت متحده آمریکا نیروهای خود را در 
افغانستان از ۸ هزار و ۶۰۰ سرباز فعلی به حدود ۴ تا 
۵ هزار نیرو تا ماه نوامبر )یک ماه دیگر( کاهش دهد. 
خبرنگار نیویورک تایمز نتیجه گیری کرده است 
منطقی به نظر می آید که با کاهش نیروهای آمریکا، 
میدان هوایی قندهار نیز بازنشســته شود؛ چراکه 
نیروهای باقی مانــده در این مکان به جاهای دیگر 
هدایت خواهند شد. طبق این نوشته در نزدیک به 
۱۹ سال گذشته صدها پاسگاه و پایگاه آمریکایی در 
افغانستان ساخته و تخریب شده است. برخی از این 
پایگاه ها به نیروهای افغان واگذار شده اند و گاهی نیز 
طالبان کنترل آن ها را بر عهده گرفته است. خبرنگار 
نیویورک تایمز در افغانســتان در توصیف میدان 
هوایی قندهار گفت: اینجا پاسگاه مرزی یا قرارگاه 
جنگی نیست. اینجا یک فرودگاه استراتژیک بود 
که در سال ۲۰۰۱، نظامیان آمریکایی آن را در یک 
نبرد بدون خونریــزی از نیروهای طالبان گرفتند. 
البته این فــرودگاه در دهه ۶۰ میالدی از ســوی 
مستشاران آمریکایی ســاخته شده بود. طبق این 
گزارش اگر این پایگاه به طور کامل تعطیل شــود 
می تواند مطمئن ترین نشانه باشد که آمریکایی ها تا 
ماه مه ۲۰۲۱ مطابق توافق با طالبان واقعا افغانستان را 
ترک می کنند. مقام های پنتاگون گفته اند که خروج 
آمریکا تحت شرایطی محقق می شود. مذاکرات صلح 
میان نمایندگان دولت افغانستان و مذاکره کنندگان 
طالبان از دوازده سپتامبر گذشته در پایتخت قطر 
آغاز شده است اما روند این مذاکرات گاهی به دلیل 
اختالف های اساســی با اخالل روبرو شــده است. 
گروه طالبان پیش از این، در فوریه گذشته با آمریکا 

توافق نامه صلح را امضا کرده بود.
    

مسئول سابق شاباک: 
محمد بن سلمان بارها به تل آویو 

سفر کرده است
یکی از مسئوالن ارشد سابق شاباک فاش کرد 
محمد بن ســلمان بارها نور خورشــید تل آویو را 
احساس کرده است. ارک بارینگ، رئیس سابق بخش 
مبارزه با تروریسم در قدس اشغالی و کرانه باختری 
در شاباک به روزنامه اورشلیم پست گفت: مسئله 
فلسطین مورد توجه کشورهای عربی نیست. محمود 
عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین چند 
سال دیگر بیشتر نمی ماند. ۸۴ سال دارد و مشکالت 
جسمانی زیادی هم دارد. این تحول به خاطر وضعیت 
استراتژیک خاورمیانه است. کشورهای عربی که در 
مسیر عادی سازی روابط با اسرائیل پیش می روند 
در این باره توجهی به محمود عباس، نمی کنند. این 
مسئول سابق شاباک گفت که ایران تهدید مرکزی 
برای رژیم صهیونیستی اســت. وی گفت: جهان 
عربی اکنون می گوید روابط با اســرائیل مهم تر از 
مسئله فلسطین است که عباس نمی تواند در آینده 
آن را حل کند. با اینکه این یک تحول ریشه ای است 
اما این نوع تحول بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ 
عربی است. وی گفت: کشــورهای عربی از طریق 
عادی سازی به دنبال دســتیابی به منافع زیادی 
هســتند. به عنوان مثال یکی از این دســتاوردها 
دستیابی امارات به جنگنده های اف ۱۶ به عنوان 
پاداش است. توجه کشــورهای شورای همکاری 
خلیج فارس به اســرائیل و آمریکا وسیع تر است و 
شامل دســتیابی به توانایی های تکنولوژی جدید 
و مهارت های کشــاورزی و ســرمایه گذاری های 

خارجی است. 
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فرشاد گلزاری

 روز یکشنبه )۱۳ مهرماه( انتخابات 
پارلمانی قرقیزستان برگزار شد. قبل از 
آنکه این انتخابات برگزار شود بسیاری از 
تحلیلگران معتقد بودند که این انتخابات 
را می توان آزمونی بزرگ برای سرمایه 
سیاسی و توانایی رئیس جمهوری این 
کشور یعنی »ســورونبای جینبکف« 
در تشــکیل ائتالف هــای جدیــد در 
بحبوحه بدترین بحــران اقتصادی در 
دو دهه گذشته دانســت. این طیف از 
تحلیلگران حوزه قفقاز و اوراسیا که به 
نوعی در جناح بی طرف قرار داشتند در 
همان ساعات اولیة انتخابات پارلمانی 
در صفحات توئیتر و فیســبوک خود 
اعالم کرده بودند کــه حامیان رئیس 
جمهوری قرقیزستان تعداد چشمگیری 
کرســی در پارلمان به دست خواهند 
آورد اما ائتالف کنونِی طرفدار ریاست 
جمهوری به دلیــل تفرقه های داخلی 
و نارضایتی گســترده رای دهندگان، با 
مشکالت زیادی روبرو است. آنها معتقد 
بودند که کارزار انتخاباتی با اتهام خرید 

رای روبروست و در نظرسنجی اوت که 
از سوی »موسســه جمهوری خواهی 
بین المللی« برگزار شــده و اتفاقاً مورد 
حمایت آمریکا هم قرار دارد، مشخص 
شــد که ۱۵ درصد از شرکت کنندگان 
حامی ایده رای دادن علیه تمامی احزاب 
سیاسی هستند! با این تفسیر اگر نگاهی 
به ساختار سیاسی قرقیزستان بیندازیم 
می بینیم که ۱۶ حزب سیاســی باید 
برای کسب ۱۲۰ کرسی در پارلمان تک 
مجلسی قرقیزستان به رقابت بپردازند و 
اگر هیچ یک از آنها نتوانند آرای مناسب 
را کسب کنند، رای گیری مجدد برگزار 
می شود. اما آنچه در این میان باید مورد 
توجه قرار بگیرد این است که این کشور 
۶.۵ میلیون نفری تاریخچه ای از ناآرامی 
سیاسی دارد؛ به گونه ای که در ۱۵ سال 
گذشــته، دو رئیس جمهوری با انقالب 
سرنگون شده و سومین رئیس جمهور 
هم با دستور جانشینش به زندان افتاده 
اســت. نکته جالب اینکه کمتر از یک 
هفته پیش از انتخابات، رئیس جمهوری 
قرقیزستان برای دیدار با والدیمیر پوتین،  
رئیس جمهوری روســیه به این کشور 
سفر کرد و پوتین به وی درباره حمایت 
مســکو اطمینان داد. اطمینان مسکو 

به بیشکک دالیل بســیار زیادی دارد 
ولی یکی از مهمترین آنها، ناآرامی های 
سیاسی اســت که پیش تر به آن اشاره 
شد. مسکو معتقد است که ناآرامی های 
بیشتر می تواند به تهدید منافع کرملین 
بدل شود. دلیل دیگر این است که مسکو 
یک پایگاه نیروی هوایی در قرقیزستان 
دارد و در عین حــال درگیر بحران های 
گسترده در بالروس و ارمنستان است. 
از سوی دیگر ادعای مطرح شده درباره 
دست داشتن در مســمومیت الکسی 
ناوالنی، منتقد کرملین هم یکی دیگر 
از چالش هــای پیش روی مســکو به 
حساب می آید. مجموعة این نگرانی ها 
را اگر در کنار وضعیــت ناپایدار دولت و 
رئیس جمهوری قرقیزستان قرار دهیم 
به خوبی می توانیم درک کنیم که چرا 
تحلیلگراِن این کشور، نسبت به ختم به 
خیر شدن نتایج انتخابات پارلمانی در 
بیشکک ابراز شک و تردید داشتند. در 
این میان  باید توجه داشت که انشعاب در 
احزاب جریان اصلی هم یکی از مولفه های 
تحلیِل کارشناســان، قبل از برگزاری 
انتخابات پارلمانی قرقیزستان بوده است. 
بر اساس اسناد منتشر شده از سوی برخی 
رسانه های مخالف دولت قرقیزستان، 

حزب سوسیال دموکراتیک این کشور 
که در انتخابات ۲۰۱۵ بر پارلمان تسلط 
داشت و هســته اصلی ائتالف طرفدار 
ریاســت جمهوری به حساب می آمد، 
پس از درگیری بین سورونبای جینبکف 
و آلمازبک آتمبایف،  )رئیس جمهوری 
سابق( دچار تفرقه شده است و همین 
موضوع باعث شده تا عده ای اعالم کنند 
این انتخابات با مشکل روبرو می شود که 
اتفاقاً تحلیلشان هم درست از آب درآمد!
آتش واشنگتن در خرمن مسکو!

هنوز چند ســاعتی از اعالم نتایج 
انتخابات پارلمانی قرقیزستان نگذشته 
بود که طیف عظیمی از مردم معترض 

به این نتایج، وارد خیابان های بیشکک 
شــدند. هیچ کس بــاور نمی کرد که 
کمی پس از شامگاه دوشنبه و تا صبح 
سه شنبه، این حجم از معترضان به سمت 
ساختمان های دولتی و نهادهای امنیتی 
حمله ور شوند و برخی مکان ها را به آتش 
بکشند و در ادامه مســیر، اپوزیسیون 
هم مدعی تصرف قدرت شــود! منشأ 
این تحوالت خشــن، اعالم پیروزی به 
نفع چهار حزبی اســت که دو حزب از 
آنها بــه ســورونبای جینبکف، رئیس 
جمهوری قرقیزســتان  نزدیک است و 
دیگری هم از درون دولت تغذیه می شود. 
بر اســاس آنچه رویترز گــزارش داده، 
پلیس قرقیزستان شــامگاه دوشنبه 
برای متفرق کردن معترضان وارد عمل 
شده اما معترضان ساعاتی بعد به میدان 
مرکزی بیشــکک، پایتخت این کشور 
بازگشــتند و وارد ســاختمانی شدند 
که محل استقرار ریاســت جمهوری 
و پارلمان است. این ســاختمان که در 
قرقیزستان به عنوان »کاخ سفید« نامیده 
می شود، صبح روز گذشته )سه شنبه( 
دچار آتش سوزی شد که گفته می شود 
این اتفاق توســط معترضان رخ داده و 
حتی تمام اســناد دولتی از پنجره اتاق 
رئیس جمهوری به بیرون ســاختمان 
ریخته شده است که نشان از گستردگی 
نفوذ معترضان به ســاختمان مذکور 
دارد. معترضان ســپس به سمت مقر 
کمیته امنیت ملی کشور قرقیزستان 
حرکت کردنــد و آلمازبیک آتامبایف، 
رئیس جمهوری ســابق را که امسال به 
اتهام فســاد به حبس محکوم شده و از 
سوی غرب حمایت می شود آزاد کردند. 
گروه های اپوزیســیون در قرقیزستان 
هم روز گذشته )سه شنبه( پس از آنکه 
ساختمان های دولتی را در پایتخت به 
کنترل خود درآوردند، از تصرف قدرت 
در بیشکک خبر دادند. رئیس جمهوری 
قرقیزســتان هم بالفاصله اعالم کرد 
که با تالش برای کودتا مواجه اســت. 
ساعاتی بعد اپوزیسیون قرقیزستان از 
آغاز رایزنی ها برای تشکیل دولت موقت 
خبر داد ولی هنوز مشخص نیست که 
آیا رئیس جمهوری کنونی قرقیزستان 
قدرت را ترک خواهد کرد، یا اینکه همانند 
لوکاشــنکو )همتای خود در بالروس( 
به سرکوب معترضان ادامه خواهد داد. 
این در حالیست که میان معترضان به 
نتیجه انتخابات و پلیس قرقیزســتان 
درگیری به وقوع پیوست و پلیس برای 
متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور 

و خودروهای آب پاش اســتفاده کرد. 
همچنین پلیس با استفاده از بمب های 
صوتی ســعی در متفرق کردن هزاران 
معترضی داشت که در میدان آالتو تجمع 
کرده بودند و باالخره کمیسیون مرکزی 
قرقیزستان برای آرام کردن مردم، نتایج 
انتخابات پارلمانــی را باطل اعالم کرد. 
پس از اعالم این خبر، قرار بر این شد که 
جلسه اضطراری پارلمان قرقیزستان 
امروز )چهارشنبه( تشکیل شود و این 
پارلمان درباره درخواست ها برای عزل 
رئیس جمهوری این کشور رایزنی خواهد 
کرد. رهبران اپوزیسیون قرقیزستان هم 
در این راســتا خواستار تشکیل جلسه 
دولت برای تعییِن ترکیب جدید برای 
کابینه شده اند. این مولفه ها و مسائلی 
که طی کمتــر از 7۲ ســاعت اخیر رخ 
داده، به خوبی نشان می دهد که نه تنها 
سورونبای جینبکف، رئیس جمهوری 
قرقیزستان به سرنوشت روسای جمهور 
قبلی دچار خواهد شد، بلکه شلیک تیر 
اخطار برای روســیه به حساب می آید؛ 
چراکه قرقیزســتان یکی از مهمترین 
کشورهایی است که مسکو آن را با وجود 
فروپاشی شــوروی، همانند بالروس، 
ارمنستان، قزاقزســتان، گرجستان، 
اوکراین و حتــی آذربایجان همچنان 
جزئی از حوزه نفوذ سنتی خود می داند 
و اساساً بیشــکک یکی از مولفه های 
مهم مسکو برای تقابل با آمریکا و ناتو به 
حساب می آید. بر این اساس باید بگویم 
که درگیر شــدن یکبارة کشورهایی 
مانند بالروس، قرقیزستان، ارمنستان 
و غیره را نمی توانیــم یک امر عادی در 
نظر بگیریم؛ بلکه ما را یکبــاره به یاد 
انقالب ۲۰۱۴ اوکرایــن می اندازد که 
هزینه های زیادی برای کرملین داشت 
و آمریکا هم قطب اصلی آن بود. به این 
جهت باید گفت که شورشی جدید در 
حیات خلوت مسکو کلید خورده است.

قرقیزستان پس از بالروس به صحنه اعتراض های بی سابقه انتخاباتی تبدیل شد 

درگیر شدن یکبارة شورش در حیاط خلوت مسکو
کشورهایی مانند بالروس، 

قرقیزستان، ارمنستان و 
غیره را نمی توانیم یک امر 
عادی در نظر بگیریم؛ بلکه 

ما را یکباره به یاد انقالب 
2۰1۴ اوکراین می اندازد 

که هزینه های زیادی برای 
کرملین داشت و آمریکا هم 

قطب اصلی آن بود

منشأ تحوالت قرقیزستان 
را باید اعالم پیروزی در 

انتخابات پارلمانی به نفع 
چهار حزبی دانست که دو 
حزب از آنها به سورونبای 

جینبکف، رئیس جمهوری 
این کشور نزدیک است و 
دیگری هم از درون دولت 

تغذیه می شود

براساس گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم جونگ اون از مردم خواسته پیش از برگزاری جلسه کنگره در ژانویه که 
قرار است درباره یک طرح پنج ساله جدید تصمیم بگیرد، کمپینی ۸۰ روزه برای تحقق اهداف آن در هر حوزه ای به راه بیندازند. به 
گزارش رویترز، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی این مساله را در جریان نشست روز دوشنبه دفتر سیاسی حزب کارگران اعالم 
کرد. این نشست در یک سال سخت برای کره شمالی، با توجه به آسیب دیدن اقتصاد آن از بابت طوفان های 
اخیر و از سوی دیگر فشار مضاعف همه گیری کرونا برگزار می شود. خبرگزاری کره شمالی گزارش داد: 
ما با تالش های عالی خود شاهکارهایی تاریخی را عملی کرده ایم و جسورانه طی امسال بر دشواری ها و 

آزمون های شدیدا بی سابقه غلبه کرده ایم اما نباید دست از تالش برداریم. 

دو هیات پارلمان طبرق و شورای دولت وفاق ملی لیبی از پیشــرفت مثبت خود در مذاکرات مراکش خبر داده و اعالم 
کردند، به دنبال دستیابی به توافقی پیرامون اســتانداردهای انتخاب چهره ها برای تصدی مناصب حاکمیتی هستند. به 
گزارش وبســایت خبرگزاری روسیاالیوم، این دو هیئت طی یک بیانیه مشــترک در پایان مذاکرات خود در شهر بوزنیقه 
مراکش اعالم کردند، در دور اول مذاکرات تفاهمات مهمی درمــورد اتحاد نهادهای حاکمیتی به 
دست آمد و دو طرف تالش دارند در سریعترین زمان ممکن کار بر روی تعیین استانداردها را تکمیل 
کنند. در این بیانیه آمده است که رایزنی ها در فضایی از خوشبینی انجام و به اتحاد دیدگاه ها درمورد 

استانداردهای مناصب حاکمیتی منجر شد. 

پیشرفت مثبت در مذاکرات طرف های لیبیایی در مراکش رهبر کره شمالی کمپین ۸۰ روزه تحقق اهداف اعالم کرد! 

براســاس بیانیه کرملین، رئیس جمهوری روســیه در 
گفت وگوی تلفنی با نخست وزیر ارمنستان بر لزوم خاتمه 
یافتن فوری درگیری ها میان ارمنستان و جمهوری  آذربایجان 
در قره باغ تاکید کرد. به گزارش اســپوتنیک، دور جدیدی 
از درگیری ها میان ارمنســتان و جمهــوری  آذربایجان در 
منطقه قره باغ اواخر ســپتامبر به راه افتاد و طرفین یکدیگر 
را به آغاز خصومت ها متهم می کننــد و جامعه بین المللی 
خواستار آتش بس فوری شده است. در بیانیه کرملین آمده 
است: با درخواست طرف ارمنستانی، مکالمه ای تلفنی میان 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و نیکول پاشینیان، 
نخست وزیر ارمنستان انجام شد. گفت وگو بر سر شدت یافتن 
رویارویی مسلحانه در منطقه قره باغ بود که به یک درگیری 
تمام عیار تبدیل شده و تلفات جدی برای دو طرف از جمله در 

میان غیرنظامیان به بار آورده است و این وضعیت هنوز ادامه 
دارد. همزمان وزیران خارجه روسیه، فرانسه و آمریکا، موسوم 
به گروه مینسک با انتشار بیانیه ای مشترک جنگ قره باغ را 
»تهدیدی غیرقابل قبول برای ثبات منطقه« خواندند و کشتار 

غیرنظامیان را محکوم کردند. 

دونالد ترامپ که از روز جمعه به دلیل ابتال به کرونا در 
مرکز پزشکی والتر رید بستری شــده بود، بدون ماسک 
به کاخ سفید بازگشت. به گزارش الجزیره، دونالد ترامپ 
عصر دوشنبه به وقت محلی با هلیکوپتر مخصوص رئیس 
جمهور آمریکا به کاخ سفید، محل اقامت خود بازگشت. او 
قرار است روند درمان خود را در کاخ سفید تکمیل کند. 
ترامپ ساعاتی پیش از ترک بیمارستان در توئیتر خود 
تاکید کرده بود که به کاخ ســفید بازمی گردد. او نوشت: 
حالم بسیار خوب است! از بیماری کووید هراس به خود 
راه ندهید. نگذارید این بیماری اختیار زندگی شما را به 
دست بگیرد. ما، تحت نظر دولت ترامپ، داروها و دانش 
بسیار خوبی را به دست آورده ایم. حال من االن از ۲۰ سال 
پیش هم بهتر است! شان کانلی، پزشک ویژه ترامپ در 

یک کنفرانس خبری گفت که وضعیت جسمی رئیس 
جمهوری آمریکا در ۲۴ ساعت گذشته رو به بهبود بوده و او 
از تمامی استانداردهای الزم برای ترخیص از بیمارستان 
برخوردار است. به گفته او ترامپ در سه روز گذشته تب 

نداشته است. 

روسیه، آمریکا و فرانسه خواستار »توقف فوری«  جنگ قره باغ شدندترامپ بدون ماسک به کاخ سفید بازگشت! 

خبرخبر


