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تحلیل روز
سید احمد موسوی مبلغ
رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان

مذاکرهباطالباندروقتاضافه

▪امضای  20تفاهم نامه با سعودی

معاملهدرریاض،فرشقرمزدرابوظبی
عربستانوروسیه 20تفاهمنامهامضاکردند
اماراتدراستقبالازپوتینسنگتمامگذاشت

والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه ،دیروز
در حالی وارد ابوظبی پایتخت امارات متحده
عربیشدکهمقاماتاینکشوراستقبالگرمی
از وی در بدو ورود داشتند .در تصاویر منتشر
شده ،محمد بن زاید آل نهیان ،ولیعهد ابوظبی
دیده میشود که به استقبال رئیس جمهوری
روسیه در فرودگاه میرود و در مسیر رسیدن
به کاخ سلطنتی ،هفت جنگنده اماراتی مقابل
خودرو در حال حرکت پوتین مانور میدهند
و در حرکتی نمادین با دودهای رنگی پرچم
روسیه را به نمایش میگذارند .این استقبال در
حالی بود که در سفر پوتین به ریاض که پس از
 12سال انجام شده بود ،ملک سلمان و ولیعهد
وی در کاخ پادشاهی حضور داشتند و یکی از
شاهزادگان سعودی به پیشواز والدیمیر پوتین
در فــرودگــاه رفــت .همچنین ،گــروه موزیک
سعودی که به استقبال رفته بودند ،با اشتباه
فاحش در نواختن سرود ملی روسیه شروع
تلخی را برای ورود پوتین رقم زدنــد .در این
دیدار حتی ملک سلمان حاضر به قدم زدن با
پوتین نشد و آن دو با خودروی برقی به محل
مذاکراتی که در کاخ تعیین شده بود رفتند.
اقدامی که می توان آن را پیامی درباره اولویت
های ریاض به مسکو دانست .زیرا در سفری
که دونالد ترامپ در گذشته به ریاض داشت
شخص شاه سعودی با دسته گل به استقبال
او رفته بود.

ســاعــاتــی پــس از انــتــشــار حکم زنـــدان  ۹نفر
از رهبران استقال لطلب کاتالونیا ،هــزاران
شهروند اسپانیایی به سوی فرودگاه بینالمللی
بارسلون و ورودیهــای آن حرکت کردند .پس
از آن درگیری بین نیروهای پلیس و معترضان
در محوطه فــرودگــاه بــارســلــون بــه اوج خود
رســیــد .بــه گ ــزارش دویــچــه ولــه ،معترضان در
تظاهرات شامگاه دوشنبه اقــدام به مسدود
کردن خیابانها و ریلهای قطار کرده و سپس
به ســوی فــرودگــاه بارسلون حرکت کرد هاند.
سازمانهای امدادگر خبر از مجروح شدن ۷۵
نفر از معترضان دادهاند .گزارشی درباره میزان
آسیبدیدگی و جراحات این افراد منتشر نشده
است .معترضان در فرودگاه بارسلون اقدام به
پرتاب سنگ و سطلهای زباله به سوی ماموران
پلیس کرد هاند .پلیس نیز برای متفرق کردن
معترضان از باتوم استفاده کــرده اســت .طی
اعتراضات گسترده مردم در فرودگاه بارسلون،
دهها پرواز لغو شدهاند .خبرگزاری فرانسه تعداد
پروازهای لغو شده غروب دوشنبه را  ۱۱۰مورد
اعالم کرده است.

▪توافق  1.3میلیارد دالری با امارات

در ســفــر دیــــروز پــوتــیــن ،روســیــه و امـــارات
متحده عربی تفاهم نامه هــای اقتصادی،
سرمایه گ ــذاری ،محیط زیست و همکاری
هــای مشترک و صلح آمیز در حــوزه انــرژی
اتمی امضا کــردنــد .در ایــن زمینه ،شرکت
«روس اتــم» مسئولیت همکاری با موسسه
انرژی اتمی امــارات را بر عهده گرفته است.
همچنین توافق نامه ای میان وزارت انرژی
روسیه با وزارت انــرژی و صنعت امــارات در
حوزه انرژی به امضا رسید .کیریل دیمیتریف،
رئیس سازمان سرمایه گذاری مستقیم روسیه
که به همراه پوتین به امارات سفر کرده است،
درباره برنامههای این سفر گفت :در حاشیه
ایــن سفر صندوق سرمایهگذاری مستقیم
روسیه و شرکای آن در امـــارات  ۱۰توافق
نامه سرمایهگذاری در زمینههای مختلف
ازجمله فناوری پیشرفته ،بهداشت ،معدن،
لجستیک و تولیدات صنعتی به ارزش ۱/3
میلیارد دالر امضا می کنند .او همچنین
گفت :طی بیش از شش سال همکاری میان
صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه و
«صندوق سرمایهگذاری مبادله امــارات»،
بیش از دو میلیارد دالر سرمایه گــذاری در
بیش از  ۴۵پروژه ،اجرا و تصویب شده است.
پیشتر نیز یــوری اوشــاکــوف ،دستیار رئیس
جمهوری روسیه اعالم کرده بود که طرفین

همزمانباخروجسربازانآمریکاییازمنبج؛نیروهایسوریهوارداینشهرشدند

اسپانیا

 ۷۵نفردراعتراضاتبارسلون
مجروحشدند

در پی دیدار والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری
روسیه ،از عربستان سعودی و دیدار با پادشاه
و ولیعهد آن کشور اعالم شد که دو کشور 20
تفاهمنامهوقرارداددرزمینههایفضا،فرهنگ،
بهداشت ،فناوریهای نوین و کشاورزی امضا
کرده اند .مهمترین حوزه مذاکرات دو طرف،
تفاهم در بازار نفت بود .این مذاکرات در حالی
انجامشدهکهطیهفتههایگذشتهمراکزنفتی
سعودیزیرشاخهشرکتآرامکو ،هدفحمالت
پهپادی نیروهای مقاومت یمن قرار گرفته اند.
از طرفی ،یک مقام روس از توافق درخصوص
همکارینظامینیزخبردادهاست.ایندومین
باراززمانتاسیسپادشاهیسعودیدربیشاز
 80سال پیش است که یکی از رهبران شوروی
یا روسیه از آن کشور دیدار رسمی کرده است.
پوتین اولین رهبر روسیه بود که به عربستان
سعودی سفر کــرد .این سفر در سال ٢٠٠٧
انجام شــد .همچنین ،دو ســال پیش پادشاه
سعودی از روسیه بازدید به عمل آورد .یکی از
موضوعات مهم در مذاکرات مقامات روسیه
و عربستان گسترش همکاری و هماهنگی
بین اعضای «اوپــک به اضافه» شامل اعضای
سازمانکشورهایصادرکنندهنفت-اوپک–و
 10کشور تولید کننده غیرعضو بوده است .به
گفتهمقاماتسعودی،دوکشوردراینزمینهبه
توافقهای جدیدی دست یافتهاند .همکاری

▪شکست روسیه در قراردادهای نظامی

گشتمرزی روسیه میانارتشترکیه و سوریه
نظامیانآمریکاییشهرمنبجراترککردندوارتش
سوریهباحمایتروسیهوهمراهیرزمندگانکرد
وارد این شهر شد .منبج در حاشیه منطقه حائلی
قرارداردکهترکیهمایلاستدرشمالشرقسوریه
ایجادکند.همزمانبااینرویداد،روسیهنظامیان
خود را در شمال سوریه مستقر کرد تا از رویارویی
مستقیم نیروهای دولت مرکزی سوریه و ترکیه
جلوگیری شود .وزارت دفاع روسیه اعالم کرده
کهنیروهایشدرخارجازشهرمنبج،گشتزنیدر
خط مقدم و حدفاصل بین مهاجمان ترکیه از یک

سوونیروهایدولتمرکزیسوریهازسویدیگررا
آغازکردهاند.الکساندرالورنتیف،نمایندهمسکو
درامورسوریهنیز،اعالمکردکههیچکسعالقهای
بهآغازجنگیبالقوهمیاننیروهایدولتسوریهو
ترکیهنداردو«روسیهاجازهچنینکاریرانخواهد
داد ».او همچنین تایید کرد که رهبران کردهای
سوریه و نمایندگانی از دولــت بشار اسد هفته
گذشتهدریکیازپایگاههایروسیهبایکدیگرگفت
وگو کردهاند .اگرچه از نتایج این مذاکرات خبری
منتشر نشده ،اما به نظر میرسد که پس از معامله

کردهابادمشق،آرایشنظامیجدیدیدرمناطق
کردنشینسوریهدرحالشکلگیریاست.
کردهای سوریه ،ناامید از سیاست های آمریکا،
برای محافظت از خود به دولت بشار اسد و قوی
ترین حامی دمشق یعنی روسیه پناه بردند .آن ها
خودمختاری نسبی را که در شمال
با این معامله،
ِ
شرقسوریهبهدستآوردهبودندازدستخواهند
داد اما امیدوارند با میانجیگری روسیه بتوانند
به توافقی برسند تا بخشی از این خودمختاری
حفظ شود.هم اکنون نیروهای ترکیه منطقهای

▪علت اعتراض مردم کاتالونیا

دادگــاه عالی اسپانیا روز دوشنبه  ۱۴اکتبر
علیه  9نفر از شــرکــت کنندگان در جنبش
استقالل کاتالونیا احکام زنــدان صــادر کرده
بود .این افــراد به  9تا  13سال زنــدان محکوم
شدهاند .بیشترین میزان زندان متعلق به پرونده
اوریول جونکوآرس ،معاون رئیس دولت محلی
کاتالونیاست .سه نفر دیگر از متهمان پرونده
بــرگــزاری همه پرسی استقالل بــه پرداخت
مجازا تهای مالی محکوم و باگذاشتن وثیقه
آزاد شدهاند .همه پرسی سال  ۲۰۱۷استقالل
کاتالونیا از سوی دولت اسپانیا غیرقانونی اعالم
شده بود .پس از برگزاری همه پرسی ،کارلس
پوجدمون ،رئیس دولت محلی کاتالونیا اعالم
استقالل کرد .پوجدمون برای فرار از مجازاتبه
بلژیک پناه بــرده اســت .وی روز دوشنبه ۱۴
اکتبر با انتشار یک توئیت خواستار مقابله مردم
ایــن منطقه علیه احــکــام صــادر شــده از سوی
دادگ ــاه عالی اسپانیا شــد .پوجدمون احکام
یادشده را «وقیحانه» خوانده است .دادگاه عالی
اسپانیا علت صدور احکام زندان برای این افراد
را «اغتشاش» و«هدر دادن اموال عمومی» اعالم
کرده است.

فراخبر

تسلیحاتاتمیآمریکادرپایگاهاینجرلیکترکیه،واشنگتنرانگرانکردهاست
در بحبوحه افزایش تنشها با آنکارا ،مقامات
آمریکایی در روزهــای اخیر جلساتی تشکیل
دادهاند تا برنامه خارج کردن  ۵۰سالح اتمی
در پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه را بررسی
کنند .روزنامه نیویورک تایمز گــزارش داد،
دونالد ترامپ ،روز دوشنبه اعالم کرد که در
اقدامی بــرای تحت فشار گذاشتن آنکارا به
منظور پایان دادن به حمله نظامی کنونیاش
در شمال سوریه ،تحریمهای جدیدی را علیه
ترکیه اعمال و مذاکرات تجاری با این کشور
را متوقف خواهد کرد و تعرفههای فوالد را نیز
افزایش خواهد داد .اگرچه پنتاگون درباره این
که تجهیزات اتمیاش را کجا انبار کرده ،هیچ

صحبتی نمیکند ،اما گمان میرود بمبهای
هستهای"بی"۶۱آمریکابهعنوانبازدارندهای
در برابر روسیه و همچنین اقدامی برای نشان
دادن تعهد آمریکا به ناتو ،در پایگاه اینجرلیک
ترکیهنگهداشتهشدهباشند.دومقامآمریکایی
بهروزنامهنیویورکتایمزگفتند،مقاماتبخش
انرژیوزارتامورخارجهآمریکابدونسروصدا
و به صورت مخفیانه در حال بررسی راههای
خارجکردنتسلیحاتاتمیازپایگاهاینجرلیک
هستند که به گفته یکی از این مقامات توسط
رجب طیب اردوغــان ،رئیس جمهور ترکیه به
گروگان گرفته شدهاند .در گــزارش روزنامه
نیویورکتایمزآمدهاست:خروجاینتسلیحات

دمیتری پسکوف ،سخنگوی دفــتــر رئیس
جمهوریروسیهگفتهاستکهدوطرف«درباره
همکارینظامیوفنیهمگفتوگووتبادلنظر
کردند»امادراینبارهاطالعاتبیشتریمنتشر
نشدهاست.پیشترگزارشهاییازتمایلروسیه
برای فروش سامانه دفاع ضد موشکی روسی
(اس )400به عربستان منتشر شده بود .حتی
شقراردادی
ریاض و مسکو در سال  ۲۰۱۷پی 
بــرای انتقال سامانه دفــاع موشکی اس۴۰۰
امضا کردند .با ایــن حــال عربستان سعودی
مدتی از خرید سامانه های روسی کناره گیری
کرد .به نظر می رسد که عربستان ترجیح داده
است نیاز شبکه دفاعی هوایی و موشکی خود
را از آمریکا تامین کند .حال آن که سامانه های
پدافندی در آزمایش مقابله با پهپاد های یمنی
شکست خورده اند .شایان ذکر است که بخش
عمده تسلیحات مورد استفاده ارتش عربستان
ساختآمریکاست.
اکــنــون ،متحدان سنتی ای ــاالت متحده در
حاشیه جنوبی خلیج فارس نسبت به تغییر
رویکرد دولت دونالد ترامپ درباره خاورمیانه
نــگــران هستند .سفر والدیــمــیــر پوتین به
عربستان سعودی و امــارات متحده عربی،
گمانهزنیها دربــاره نقشآفرینی روسیه در
منطقه را دوچندان کرده است.
نمایی از دیدار پوتین و ولیعهد ابوظبی

در آخرین روزهــای مهلت قانونی کمیسیون
مستقل انتخابات افغانستان برای اعالم نتایج
انتخابات ریــاســت جمهوری ششم مهرماه،
شواهد گویای این واقعیت است که همچون
ادوار گذشته ،کمیسیون نمی تواند در موعد
مقرر ،نتایج انتخابات را اعــام کند .هرچند
کــه ممکن اســت ناتوانی کمیسیون مستقل
انتخابات افغانستان در تثبیت آرای ریخته شده
به صندوق ها و تفکیک آرای بایومتریک شده و
ناشده ،از عوامل مهم تاخیر اعالم نتایج باشد.
اما ،ممکن است عوامل مهم دیگری نیز در این
باره تاثیر داشته باشد .گروه طالبان روز گذشته
در وب سایت رسمی خود اعالم کرد که جنگ
با آمریکا را یک وظیفه دینی می داند و تا زمانی
که نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور
داشته باشند ،به جنگ ادامــه خواهد داد .در
عین حال ،سهیل شاهین ،سخنگوی این گروه
در قطر خطاب به مقامات هندی گفته است که
طالبان ،موضعی علیه هند ندارند و این کشور،
با توجه به نیاز افغانستان به کمک کشورهای
همسایه در امــر بــازســازی ،نگران خــروج نیرو
های آمریکایی نباشد .شاهین همچنین گفته
است که اگر ترامپ ،مذاکرات را ترک نمی کرد،
تاکنون تفاهم نامه صلح ،به امضا رسیده بود .از
سوی دیگر ،ینس استولتنبرگ ،دبیر کل ناتو،
تاکید کــرده که اروپــا به عنوان یک متحد ،در
کنار آمریکا خواهد ایستاد ،اما در عین حال از
طالبان خواسته است تا به میز مذاکره برگردند
و برای نشان دادن حسن نیت ،دست از خشونت
بردارند .همه این اظهارات ،نشانگر این است
که هر دو طــرف آمریکا و طالبان ،به شــدت به
دنبال از سرگیری مــذاکــرات هستند و برای
آینده افغانستان ،خواب های بلند مدتی دیده
اند .تحقق این رویاها ،با اعالم به موقع و شفاف
نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان،
چندان امکان پذیر به نظر نمیرسد .بنابراین،
می توان به ناتوانی کمیسیون مستقل انتخابات
افغانستان ،دست های پشت پرده را نیز به عنوان
یکی از عوامل تاخیر در اعالم نتایج انتخابات
برشمرد.

گفت و گوهایی درخصوص موضوع مقابله با
تروریسم ،حل و فصل بحران سوریه ،لیبی و
یمنوهمچنیناوضاعخلیج(فارس)رابررسی
خواهند کرد اما موضوع اصلی در دستور کار
این گفتوگوها همکاری تجاری و اقتصادی
است .والدیمیر پوتین پیشتر در سال ۲۰۰۷
میالدی به امــارات سفر کــرده بود و طی این
سال ها  ۱۰دیدار با "محمد بن زاید" ولیعهد
ابوظبی داشته است.

کشورهایعضووغیرعضواوپکازسال٢٠١٥
آغاز و باعث ایجاد ثبات در بازار نفت شده و به
خصوص با مهارکردن عرضه به بازار جهانی ،از
سقوط بهای نفت خام جلوگیری کرده است.
عربستان سعودی به عنوان بزرگ ترین تولید
کنندهعضواوپکوسومینتولیدکنندهجهانی
نفتپسازآمریکاوروسیه،همراهباروسیهعمال
ریاست این گروه را در دست دارند و مسئولیت
هماهنگی در زمینه عرضه نفت در بازارهای
جهانیرابرعهدهگرفتهاند.

اتمی از پایگاه اینجرلیک پایان دوفاکتوی
ائتالف ترکیه-آمریکا خواهد بود .نگه داشتن
این تسلیحات در آن جا ضعف و آسیبپذیری
اتمی را دایمی میسازد و ایــن مسئله باید
سالهاپیشرفعمیشد.ایندرحالیاستکه
نیروی هوایی آمریکا از پاسخ به سواالت درباره
تسلیحات اتمی احتمالی در این پایگاه یا این
که آیا این تسلیحات از پایگاه اینجرلیک خارج
میشوند یا خیر امتناع کرد.این نخستین بار
نیست که مسئله امنیت این تسلیحات اتمی
مستقر در پایگاه اینجرلیک واقع در جنوب
ترکیهدرستدر ۱۱۰کیلومتریمرزاینکشور
با سوریه مطرح میشود.

3
قاب بین الملل

دهنکجیکوربینبهجانسون
در حالی که در مراسم آغــاز ســال جدید پارلمان
بریتانیا ،نمایندگان مجلس عوام به سوی مجلس
اعیان بــرای شنیدن سخنرانی ملکه میرفتند،
بوریسجانسون،نخستوزیر،سعیکردگفتوگوی
دوستانهایباجرمیکوربین،رهبرحزباپوزیسیون
کارگرداشتهباشد.اماجانسونمقابلچشمرسانهها
بابیمحلیکوربینروبهروشد.درپایانویدئوییکه
از راه رفتن این دو کنار هم منتشر شده ،دهن کجی
کوربینبهجانسونازچشمرسانههادورنماند.

پیشخوان بین الملل

هفتهنامه «نیویورکر» کارتونی را روی جلد خود
چاپ کــرده که نشان میدهد دونالد ترامپ و
معاون اول او ،مایک پنس ،اعتبار و موقعیت
بینالمللی آمریکا را که دههها در قالب شخصیت
خیالیونیکاندیش«عموسام»تصویرمیشد،در
آستانه غرق و نابودی قرار دادهاند.

چهره روز

مرزی به طول  ۱۰۰کیلومتر را بین شهرهای تل
ابیضوراسالعیندرکنترلخوددارند.نیروهای
دولت مرکزی سوریه نیز در دو طرف این منطقه از
جمله در منبج در غرب آن و قامشلی و حسکه در
شرق آن مستقر شدهاند و در حال تقویت حضور
خود هستند .در جبههای دیگر نیز نیروهای کرد
در تالش برای باز پس گیری شهر راس العین از
نیروهای ترکیه هستند .بنا بر گزارش خبرنگار
آسوشیتدپرس،ازبامدادسهشنبهحومهاینشهر
بهشدتتوسطنیروهایترکیهبمبارانشدهاست.

میشلبارنیه:توافقبرسربرگزیت
دشوار،ولیممکناست

با ورود نظامیان سوریه به مناطق تحت کنترل
نیروهای کرد سوری کار پیشروی ارتش ترکیه
دشوارترازقبلمیشود.آنکاراپیشازاینازبرنامه
هجوم به منبج و تسخیر این شهر خبر داده بود اما
تاکنون به ورود ارتش سوریه و بازگشت یگانهای
مدافع خلق به آن واکنشی نشان نداده است .به
گزارشدویچهوله،حملهنیروهایترکیهبهشمال
سوریهپسازآنآغازشدکهواشنگتنخروجنهایی
سربازانخودازاینمنطقهرااعالمکرد.گرچهاین
اقدام چراغ سبز آمریکا به آنکارا تعبیر شده است،
وزارت خــزانـهداری ایــاالت متحده روز دوشنبه
از تحریم سه وزیر و دو وزارتخانه ترکیه خبر داد.
در پی این رویــداد ،واشنگتن اعالم کرده که دو
وزارتخانه دفاع و انرژی و منابع طبیعی و وزیران
این دو وزارتخانه و وزیر کشور ترکیه در فهرست
تحریمهای وزارت خــزان ـهداری ایــاالت متحده
قرار گرفتهاند .دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری
آمریکا،پسازامضایفرماناجراییاینتحریمها
اعالم کرد که اگر سران ترکیه "مسیر خطرناک
و ویرانگری" را که در پیش گرفتهاند ادامه دهند
اقتصاد این کشور را متالشی خواهد کــرد .اما
این تغییر مواضع چه معنایی دارد؟ مفسر سایت
«اشپیگلآنالین» درخصوص تحریم اقتصادی
ترکیه از سوی دولت آمریکا نوشته است« :ترامپ
ابتدا اقدام به آتشافروزی کرد و اکنون در مقام
آتشنشانپابهمیداننهادهاست».

میشلبارنیه،مذاکرهکنندهارشداتحادیهاروپادرامور
برگزیت،دیروزگفترسیدنبهیکتوافقبابریتانیادر
هفته پیش رو هنوز ممکن است ،حتی اگر «سختتر
و سختتر» شده باشد .بارنیه که بــرای شرکت در
اجالس سران اروپا در بروکسل حضور یافته است
به خبرنگاران گفت« :واضح است که رسیدن به یک
توافق هنوز ممکن است[ .اما] هر توافقی باید برای
همه طرفین کار کند؛ تمام بریتانیا و تمام اتحادیه
اروپــا ».اکنون زمان حساسی برای بریتانیاست تا
«نیات خوب را به متنی قانونی بدل کند» .در همین
حال اما میخائیل روث ،وزیــر امــور اروپــای آلمان،
دربارهحصولقریبالوقوعیکتوافقبرسربرگزیتبا
«فاجعه»خواندنخروجبدونتوافقبریتانیاازاتحادیه
اروپا،بهخبرنگارانگفت«:خیلیمطمئننیستمکه
توافقی بر سر برگزیت نزدیک باشد» .در همین حال
و بنابر اسنادی که دولت بریتانیا روز جمعه به دادگاه
اسکاتلند ارائه کرده است ،بوریس جانسون آماده
است تا در صورت حاصل نشدن توافق با اتحادیه
اروپا تا روز  ۱۹اکتبر ( ۲۷مهر) ،درخواست تمدید
مهلت برگزیت را به این اتحادیه ارائه کند .پارلمان
بریتانیانخستوزیراینکشورراملزمکردهاستکهدر
صورت حاصل نشدن توافق ،باید طرح تمدید مهلت
را به اتحادیه ارائه کند .ملکه الیزابت دوم ،با حضور
درجلسهپارلماندرروزدوشنبه درجمعنمایندگان
مجلسعوامواعیانبریتانیاگفت:اولویتدولتمن
همواره اطمینان از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در
تاریخ ۳۱اکتبراست.

▪ترامپ؛آتشافروزیاآتشنشان؟

