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افغانستان

> طالبــان ،گزارش هیئت کمک رســان
سازمان ملل در افغانستان را رد کرد

گروه شــبه نظامی طالبان گزارش منتشــر
شــده از ســوی هیئت کمک رسان سازمان
ملل در افغانســتان را مبنی بر افزایش تلفات
غیرنظامیان رد کرد .به گزارش ایسنا ،به نقل
از خبرگزاری اســپوتنیک ،اوایل روز دوشنبه
این هیئت کمک رســان اعالم کرد که تعداد
افغانهای کشــته یا مجروح در نیمه نخست
سال جاری میالدی رکورد  ۵۱۸۳نفری زده به
ویژه که رشد چشمگیری در مه و در بحبوحه
خروج نیروهای خارجی از افغانســتان داشته
است .بر اســاس این گزارش از هیئت کمک
رسان سازمان ملل در افغانستان ،شبهنظامیان
طالبــان مســئول  ۶۴درصــد از تلفــات
غیرنظامیان هستند در حالیکه نیروهای حامی
دولت کابل مسئول حدود  ۲۵درصد از تلفات
اعالم شــدهاند .ذبیحاهلل مجاهد ،ســخنگوی
طالبان در بیانیهای اعــام کرد :گزارش این
هیئت درباره تلفات غیرنظامیان افغان بیپایه
و اساس و نادرست است .طالبان این گزارش
را رد و بــر این مســئله تاکید میکند که در
شش ماهه گذشته شبه نظامیان طالبان هیچ
غیرنظامی افغان را به صورت عمدی نکشته یا
حمالتی به صورت عمد انجام نداده که باعث
تلفات غیرنظامی شــده باشد .وی همچنین
اذعان کرد که برخی غیرنظامیان ممکن است
در پی انفجار مین و به صورت تصادفی کشته
شده باشــند .در آوریل سال جاری میالدی،
هیئت کمک رسان سازمان ملل در افغانستان
گزارش کرده بود که تعداد تلفات غیرنظامیان
افغان در نیمه نخســت سال جاری میالدی
و در مقایســه با مدت مشــابه ســال۲۰۲۰
۳۰درصد رشد داشته است.

اعالم  ۳۸۵مورد خودکشی در میان سربازان
آمریکایی در سال  ،۲۰۲۰وزیر دفاع آمریکا را
نگران کرده اســت .به گزارش ایسنا ،به نقل
از پایــگاه گاردین ،بر اســاس گزارشها در
سال  ۲۰۲۰.۳۸۵ســرباز مشغول به خدمت
در ارتش آمریکا خودکشــی کردهاند که در
بردارنده افزایش چشــمگیر نسبت به ۳۲۶
مورد مشابه گزارش شــده ازسوی پنتاگون
برای سال  ۲۰۱۸اســت .لوید آستین ،وزیر
دفاع آمریکا در اظهاراتی در جریان ســفرش
به پایگاه هوایی ایلســون در آالســکا گفت:
مــن عمیقا از بابت نرخ خودکشــی نه فقط
در اینجا بلکه در سراســر قوا نگران هســتم.
از  ۳۰دســامبر دست کم شش سرباز در اثر
خودکشــی احتمالی در آالســکا جان خود
را از دســت دادهانــد .وی افــزود :یک مورد
جانباختن در اثر خودکشی خیلی زیاد است.
در حالی که ما به ســختی برای رسیدگی به
این مشــکل تالش میکنیم ،خیلی کارهای
بیشتری برای انجام دادن داریم .طبق اعالم
وزارت دفاع آمریکا فاکتورهای استرس برای
سربازان شــامل پیشبینی ناپذیری زندگی
در ارتش هســتند .یک مقام کــه نامش را
فاش نکرد بــه یو .اس.ای تودی همچنین به
تقاضاهای هرچه بیشتر تهاجمی فرماندهان
برای نیروهای بیشــتر عمدتا از بابت افزایش
نفوذ چین اشاره کرد.
ســربازان استقرار یافته در آالسکا با وضعیت
آب و هوایــی ســخت ،انــزوای اجتماعی و
جغرافیایی و همچنین برنامههای مکرر آموز
و استقرار روبرو هستند .ســربازان به همراه
مابقی جمعیت غیرنظامی این ایالت همچنین
با هزینههای باالی زندگی ،سواستفاده غالب
از الــکل و اختــال خواب مواجه هســتند.
آســتین در جریان ســفر اخیرش به پایگاه
هوایی ایلسون از ارتش خواست ننگ دانستن
درخواست کمک از بابت مشکالت مربوط به
سالمت روان را کاهش دهد .او گفت :سالمت
روان هم جزو ســامتی است .ختم کالم .بنا
بر این اگر شما دارید آسیب میبینید منابعی
موجود هستند .و من میدانم که رهبران ما در
اینجا متعهد هســتند به این که این منابع را
حتی در دسترستر و موجودتر کنند.

نوشته هایی از محمود سریع القلم استاد دانشگاه

استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی گفت :مادامی که ایرانیها برای یک دیگر جا
باز نکنند ،با فکرهای گوناگون ،طبیعی برخورد نکنند و اِلیت نسازند ،هم چنان در فراز
و نشــیبهای تاریخی ُمعلق خواهند بود .سریع القلم ادامه داد :ایران خاص نیست و به
جهان
راحتی میتواند از چین ،اندونزی ،هند و کرۀ جنوبی بیاموزد .آشــنا شدن با این
ِ
ساختن یک ا ِ ِ
لیت
لوپ بسته ،اولین شــرطِ فکری برای
ِ
شــگفتانگیز و بیرون آمدن از ِ
منسجم جهت پیشرفت و توسعه یافتگی است .به گزارش ایسنا ،یادداشت محمود سریع
القلم با عنوان «چرا همدیگر را قبول نداریم» به شرح زیر است:
یها جز اســتبداد ،اقتدارگرایی و دیکتاتوری تجربۀ دیگری
سیستم حکمرانی ،چین 
در
ِ
ندارند .اما چند ســرمایۀ اجتماعی باعث شــده که حداقل در رشد و توسعۀ اقتصادی،
ِ
فرهنگ همــکاری ،هماهنگی و
دســتاوردهای منحصــر به فردی را کســب کننــد:
حمایت از یکدیگر که  ۲۶۰۰ســال پیش توسط کنفوســیوس ،عموم مردم از کشاورز،
کارآفریــن ،متخصص تا مجری را بهم متصل و قفل کرد؛ اقتدار گرایی چینی بر خالفِ
تابع تشــکیالت ،هرم و طبقاتِ مرتبط با شاه بود .این سنت
اقتدارگرایی خاورمیان هایِ ،
در دوران حکومت کمونیســتی نیز ادامه پیدا کرد .شــا ِه چینی نه تنها با طیف وسیعی
بدون دستیابی به اجماع ،سیاستی را
از نخبگان و سیاستمداران مشورت میکرد بلکه
ِ
یبرد .این روش حکمرانی و تصمیمگیری یک اثر مهم داشت و افراد را نسبت به
پیشنم 
ثقــل حکومت ،عالقمند ،وفادار و تعلق پذیرمی کرد .در مقا ِم مقایســه ،دراقتدارگرایی
ِ
صدام یا ناصرالدین شــاه ،نه وزیر امنیت داشت نه وکیل و نه مشاور .اقتدارگرایی هرمی
چینــی هزاران نفــر کارگزار و نخبۀ سیاســی را فراتر از پول و مقام ،به یک دســتگاه
تعلیم
حکومتی متمایل و دل بسته میکرد؛ یکی از شاهکارهای آموزشی کنفوسیوس،
ِ
شها
«وظیفهشناسی» و نپذیرفتن کاری که فرد در آن مهارت ندارد است .این نوع آموز 
نوزدهم غرب اروپا و آمریکای شــمالی از
و سیســتمها ( )Functionalismدر قــرن
ِ
ِ
اصالت فایده ( ،)Utilitarianismکارآمدی ،صنفی شدن
مبنای فلسفی دیگری مانند
( )Unionizationو لیبرالیســم سرچشمه گرفته و به تدریج نهادینه شد .در مقابل،
عنوان پیش نیازهای رشد و پیشرفت با  versionچینی
وظیفهشناســی و تخصص به
ِ
آن ،بیــش از دو هزار ســال در روح و روان جامعه و فرهنگ ناگفتۀ اقتدارگرایی چینی
تهای اقتدارگرای چینی عموماً متشکل از هیئت حاکمه بودند و نه
ریشــه دارد؛ حکوم 
مبتنی بر یک فرد مانند صدام ،قذافی یا ُحســنی مبارک .وقتی هیئت حاکمه یا گروه
اِلیت وجود دارد ،هم زمان جریانهای فکری ،سیاسی ،فراکسیون ها ،اکثریت  /اقلیت و
صهای
از همه مهمتر «فرآیند اجماع سازی» در درون طیفی از افراد با مهارتها و تخص 
حس امنیت و
مختلف وجود دارد .وجو ِد گروه اِلیت که نسبت به موقعیت و اندیشۀ خودِ ،
ِ
موقعیت
اهمیت داشته باشد در سیر رشد و توسعه جهان امروز کلیدی است به طوری که
ِ
مثبت برزیل ،مکزیک ،هند ،اندونزی ،مالزی ،سنگاپور و ویتنام را در این چارچوب نظری
ِ
رهیافت نظا ِم حزبی به اِلیت و هیئت حاکمه
میتوان تحلیل نمود .کشــورهای غربی از
یها از مسیر فرهنگ سازی ،ضرورت توسعه اقتصادی و مانند چین
رســیدند و غیر غرب 
به موجب فرهنگ کنفوسیوســی؛ تحوالتِ چشمگیر اقتصادی برزیل ،هند ،ویتنام ،کرۀ
جنوبی ،اندونزی و چین در ســی ســال گذشــته صرفاً در درون حاکمیت متشکل از
جریانهای مختلف و وجو ِد هیئت حاکمه و اِلیت اتفاق افتاده اســت .شــهروندان این
کشورها چه انتظاراتی داشتند :ثبات اقتصادی و ثبات در تصمیمسازی ها .حس یادگیری
و مشــورت از یک طرف و اعتقاد به تخصص و تقســیم کار از طرف دیگر باعث منطقی
یهای این طیف از کشورها با سابقه اقتدارگرایی و استبداد شدهاند .این
شدن تصمی مساز 
اعتماد به دانش و تخصص تا آنجا پیش رفته که چینیها با توجه به اینکه سهامدار عمده
بانک سرمایهگذاری عمرانی چین ()Asian Infrastructure Investment Bank
هســتند اما دو معاون کلیدی بانک را به دو فرد ُمجرب بانکداری آلمانی و انگلیســی
( )Joachim von Amsberg and Daniel Alexanderسپردهاند .چینیها نسبت
به فرهنگ ،تمدن و تاریخ خود بسیار مفتخر و مغرور هستند ولی اِبایی از مشورت و یادگیری
در مدیریت ندارند و بعضاً با مهمترین مراکز مشورتی مانند McKinsey & Company
تعلق خاطر مجموعه
طر حهای خود را در میان میگذارند .این اعتماد به نفس ناشی از ِ
اِلیت و هیئت حاکمه نسبت به خود ،اهداف خود ،سرزمین خود و آیندۀ خود است .وقتی
یتواند در آن نفوذ کند.
کشوری اِلیت داشته باشد ،خارجی به راحتی نم 
احســاس تعلق نکنند ،زمینۀ نفو ِذ
وقتی کارگزاران یک کشــور به مجموعۀ حاکمیت
ِ
خارجی فراهم میشــود .وقتی کشوری اِلیت داشته باشــد و بهترینها و دانا ترینها را
در هیئــت حاکمه جمع کند ،دقیق حرف زدن و صحیح عمل کردن ،قاعده میشــود.
وفاداری به کشور و حفظ و بسط آن تابع وجود اِلیتهایی است که در درون خود بسیار
بحث میکنند ،مالک بحث آنها کل کشور است و جمعی تصمیم میگیرند .دموکراسی

ِ
حمایت عامۀ مردم را
زمانی آغاز میشــود که این اندیشهها و تصمیمهای اِلیت ،زمینۀ
تهای چینی
نیزداشــته باشد که در نهایت به قرارداد اجتماعی منتهی میشود .اگر اِلی 
تعالیم کنفوسیوسی به تقسیم کار ،وظیفه شناسی،
نه از طریق لیبرالیسم غربی ،بلکه با
ِ
تخصص ،نظم و هرم سازمانی اعتقاد نداشتند ،نمیتوانستند سه تریلیون دالر ذخائر ارزی
جمع کنند و به اکثریت کشــورهای جهان وام بدهند ( .)Debt Diplomacyتاریخ
سیاســی ایران ،تاریخ افراد است؛ از خوارزمشاه و ملکشاه و بهرامشاه و سلطان حسین و
شاه اسماعیل و شاه سلیمان گرفته تا کریمخان و آقا محمد خان و مظفرالدین شاه و رضا
یدهد که تناسبی میان سطح
شــاه و محمدرضا شاه .جزئیات تاریخی به وضوح نشان م 
قدرت شــاه و اطرافیان ،حتی وزرا و دربار نبوده اســت :شاه بوده و عده وسیعی از افراد
اُپراتور .اِلیت یا هیئت حاکمه به معنایی که با آنها مشورت شود ،در قدرت سهیم باشند
و مسئولیت جمعی برای حفظ کشور و سرزمین داشته باشند ،وجود نداشته است .اِلیت
یعنی طیفی از افرا ِد عاقل ،دانا ،متخصص ،سیر ،متعادل و نرمال که تصادفی رشد نکرده
خوانندگان محترمی که با اِلیت
باشند بلکه قدم به قدم و با توانایی ارتقا پیدا کرده باشند.
ِ
هند ،اندونزی ،برزیل ،کرۀ جنوبی و سنگاپور آشنایی داشته باشند به خوبی میتوانند این
مقایسه را انجام دهند.
رضا شاه و محمدرضا شاه هر چند دورهای با اِلیتها کارها را پیش بردند اما به خصوص در
شخص خودشان تصمیم میگرفتند.
پنج سال آخر حکمرانی خود ،با قضاوت و ذهنیت
ِ
یشوند بلکه
وقتی کشوری اِلیت نداشته باشد ،اُپراتورها با صالحیت و دانش انتخاب نم 
یشوند .در چنین قالبی،
صرفاً بر اســاس وفاداری و پیروی تام از دســتورات منصوب م 
اُپراتورها نیز زیرمجموعۀ خود را بر اساس وفاداری به سِ َمت میگمارند .هرچند در ظاهر،
عموم این افراد حکمرانی میکنند اما در باطن نه یکدیگر را قبول دارند و نه تعهدی به
یک سیســتم سیاسی یا سرزمینی دارند .پنج ماه قبل از انقالب در  ۲۷شهریور ،۱۳۵۷
کارمندان بانک مرکزی فهرســت  ۱۷۷تن از افراد سرشــناس پهلوی دوم که بالغ بر ۲
میلیارد دالر از کشــور خارج کرده بودند را منتشــر کردند (این نویسنده ،اقتدارگرایی
ایرانی در عهد پهلوی ،۱۳۹۷ ،صص  .)۲۹۰-۲۹۱همینکه اُپراتورها از اواســطِ ۱۳۵۷
آسیبپذیریهای شاه را حس کردند ،صحنه را ترک گفتند .اما اگر اِلیت وجود داشت،
یبود ،حکمرانی
مشکالت و چالشها را رصد میکرد ،به موقع در پی حل و فصل آنها م 
یشدند به سهامداران،
یشــد و اُپراتورها تبدیل م 
در ذهن و مصالح یک نفر خالصه نم 
مشــترکین و اعضای اِلیت یک حکومت .وقتی اِلیت نباشــد ،اُپراتورها یکدیگر را قبول
ندارند زیرا خود را وفادار به فرد میدانند و این فرهنگ نفی یکدیگر به تدریج به کلیت
جامعه منتشر میشود .از منظر روانشناسی اجتماعی ،ممکن است بحث کنیم که افراد
یکدیگر را قبول ندارند چون این خصلتها را دارا هستند :انحصار طلب ،خودخواه ،خود
محور ،خود بزرگ بین ،شهرت طلب ،جاه طلب و خود حق بین .اما اینها معلولاند و علل
ظهور این خصایص را باید در سیستم حکمرانی و مدیریت جستجو کرد .این خصلتها
یتوان در شهروندان عموم کشورها پیدا کرد ولی سیستم مدیریت اجازۀ ظهور و بروز
را م 
یکند .ویتنام و چین هردو اقتدارگرا هستند ولی حداقل
یدهد و یا محدود م 
آنها را یا نم 
نالمللی ،به شدت تخصصی ،حرف های و مبتنی بر
مسائل اقتصادی و روابط بی 
در حیطۀ
ِ
دانش بشری data ،و  factاداره میشوند .وقتی وزیری در موضوع وزارت خود حتی چند
کتاب نخوانده و سالها وزیر میماند ،رهیافت تصمیم-سازی در سازمان خود را به طور
طبیعی به َسمت ناکارآمدی ،اشتباهات پی در پی ،بیتفاوتی و تملق سوق میدهد .شاید

ِ
ِ
ِ
شوکت ادبی ،ذخائ ِر منحصر
وسعت جغرافیایی،
قدمت تاریخی،
دلیل اصلی که روسیه با
ِ
قابل عرضه در سطح
کاالی
یک
حتی
ای،
هسته
کالهک
هزار
به فرد طبیعی و حدو ِد ده
ِ
فقدان اِلیت باشــد به طوری که جمعی تشکیل دهد و با بحث و
جهانی ندارد به خاطر
ِ
گفتگو ،بهینهسازی منابع ،مشــورت و یادگیری ،این کشور فوق العاده را مدیریت کند.
تاریخ روســیه نیز تاریخ افراد است .همین نظریه اِلیت در بنگاهداری هم صدق میکند.
وقتی کارمندان و کارگران بنگا ههایی مانند عالی نسب ،ایران ناسیونال ،تویوتا ،پاناسونیک،
یکنند،
یکنند و با انگیزه کار م 
و سامسونگ نسبت به کلیت سازمان ،احساس «تعلق» م 
در عین حال وفاداری خود را در فراز و فرود شرکت نشان میدهند .در یکی از جلسات
داوس پیرامون حکمرانی مطلوب ،خانم مرکل که دو ماه دیگر بازنشســته میشود ،یک
ِ
دولت آلمان ،پارلمان ،احزاب
باراظهار داشــت :مادامی که در مورد یک سیاســت ،میان
و مجموعــۀ بخش خصوصی اجماع ایجاد نکرده و ســپس آن را با افکار عمومی محک
یورزید .به عنوان یک نمونه ،خطِ لولۀ گاز روسیه به آلمان
نمیزد به انجام آن مبادرت نم 
( )۲ Nord Streamکه چنین اجماعی را کسب کرده بود علیرغم نزدیک به ده سال
ِ
مخالفــت دولتهای آمریکایی ،همچنان پیش رفت و در نهایت دولت بایدن چند هفتۀ
پیش مجبور شد در مقابل اجماع حکومت و مردم آلمان کوتاه بیاید.
مورگان شوســتر که در اواخر قاجار برای ســامان دادن به نظام مالی و مالیاتی به ایران
دعوت شــده بود هفت ماه بیشتر دوام نیاورد زیرا در برابر یک سیستم ،هیئت حاکمه،
حاکمیت و اِلیت قرار نگرفته بود بلکه آن گونه که در کتاب خود میگوید مدام باید افراد
را راضی میکرد .وقتی اِلیت باشــد ،قاعده مندی رشد میکند .وقتی نسبت به سرزمین
حس مسئولیت باشد ،اِلیتها شــکل میگیرند و وقتی مردم اِلیتها را انتخاب کردند،
ِ
دموکراسی آغاز میشود .شاید از منظ ِر سنتهای رایج و قدیمی ایرانی و جهانی ،این مهم
نبود که ناصرالدین شاه  ۴۸سال و  ۴ماه پادشاهی کرد بلکه مشکل این بود که همۀ امور
کشــور تابع مصالح ،تلقیات ،ذهنیت ،برداشت و مالحظات یک نفر بود و پروسهای برای
سنجیدن ،سبک سنگین کردن و یادگیری نبود ( .)Policy Processفرانکو چهل سال
بر مردم اســپانیا حکم راند ( )۱۹۳۵-۱۹۷۵اما در دورۀ او بخش خصوصی و ارتباطات
مکاتب گوناگون حکمرانی فرصت ظهور پیدا
اقتصادی بینالمللی به شــدت رشد کرد و
ِ
کردند به طوری که یک دهه بعد از مرگ او ،این کشور با سابقۀ چهل سال دیکتاتوری به
ِ
عضویت اتحادیه اروپا درآمد و در کنار برجستهترین دموکراسیهای جهان قرار گرفت .چه
در کشورهای دموکراتیک و چه غیر دموکراتیک ،اختالف نظرهای فراوان در مورد جهت
گیریها و سیاســتگذاریها وجود دارد .وجود هیئت حاکمه باعث میشود تا دیالوگ
ِ
کل کشور مد نظر باشد .وقتی در یک کشور اِلیت
درون حاکمیتی جدی شود و
مصلحت ِ
بگذاری بر مخالفان
وجود داشــته باشد ،استدالل کردن اهمیت پیدا میکند ،روش القا 
یکنند و برای اقناع و جدل
ک تک اعضای اِلیت برای یکدیگر جا باز م 
برچیده میشود ،ت 
فقدان تخصص ،دانش ،اجماعسازی و طرح سیاستگذاریهای
یکنند .در
منطقی تالش م 
ِ
رقیــب ،کشــور ،وطــن ،کارآمــدی ،آینــده و  Nation-Stateبــارور نمیشــوند.
وقتی نظام اِلیت شکل بگیرد ،افرا ِد توانمند جذب مدیریتها میشوند .وقتی نظام اِلیت
وجود نداشته باشــد ،افرا ِد ضعیف و در پی پول و مقام ،اُپراتورهای حکمرانی میشوند.
یدانند و هم از اینکه
افــرا ِد توانا نیازی به اثبات خــود ندارند چون هم قواعد رقابت را م 
بزرگان فکری دیگر باشــند لذت میبرند .وقتی اِلیت شکل بگیرد ،افراد مجبور
در کنار
ِ
میشوند به خاطر یک کلیت ،یکدیگر را بپذیرند و این تمایل به تدریج به فرهنگ عمومی
تبدیل میشــود .مکزیک در  ۳۰۰سال گذشته با سه قدرت (فرانسه ،اسپانیا و آمریکا)
سیستم
در گیر بوده اما با دیالوگهای درون حکومتی و به کارگیری بهترینها در یک
ِ
اِلیت ،هم اکنون باالی یک تریلیون دالر تولید نا خالص داخلی دارد .کرۀ جنوبی (و قب ً
ال
کره) همیشه درگیر ژاپن ،چین و روسیه بوده اما با انسجام خارق العاده در سطح الیتها،
ِ
استدالل حملۀ مغولها و
اهمیت جهانی تبدیل شده اســت .بنابراین،
به یک کشــور با
ِ
نقش روسیه و انگلستان را باید پایان داد .کشورها نیز مانند افراد به اعتماد به نفس نیاز
دارند و با جمع کردن تواناترین در یک سیستم اِلیت و جا باز کردن برای طیف دیدگاهها
( ،)Inclusivenessنه تنها از خود حفاظت میکنند بلکه شــروع به رشــد میکنند.
از منظر تاریخی ،اگر ایرانیها اِلیت داشتند ،روسیه و انگلیس نمیتوانستند رضاشاه را در
چهار ساعت عزل کنند .طرف خارجیها در ایران ،فقط یک نفر بود .مادامی که ایرانیها
برای یک دیگر جا باز نکنند ،با فکرهای گوناگون ،طبیعی برخورد نکنند و اِلیت نسازند،
هم چنان در فراز و نشیبهای تاریخی ُمعلق خواهند بود .ایران خاص نیست و به راحتی
جهان شگفتانگیز
میتواند از چین ،اندونزی ،هند و کرۀ جنوبی بیاموزد .آشنا شدن با این
ِ
ساختن یک ا ِ ِ
لیت منسجم جهت
لوپ بســته ،اولین شرطِ فکری برای
ِ
و بیرون آمدن از ِ
پیشرفت و توسعه یافتگی است.

جدال لفظی آمریکا و چین به دنبال یک نشست پرتنش دیگر

آمریکا

افزایشخودکشی
سربازان آمریکایی در ۲۰۲۰

سیاسی

چرا همدیگر را قبول نداریم؟

ادعایطالبان
درباره سرنگون کردن بالگرد
ارتشافغانستاندرهلمند

ســخنگوی طالبان مدعی شد که این گروه
شــبهنظامی یک بالگرد ارتش افغانستان را
در والیت هلمند ،واقع در جنوب این کشور
سرنگون کرده است .به گزارش ایسنا ،به نقل
از خبرگزاری اســپوتنیک ،ذبیحاهلل مجاهد،
سخنگوی طالبان در پیامی توییتری نوشت:
در نزدیکــی بخش نادعلی در والیت هلمند
یک بالگرد ارتش افغان به دســت نیروهای
طالبان ساقط شد .ما همچنین مرکز بخش
نادعلی را تصرف کــرده و رئیس پلیس آن
را به اســارت درآوردیم .طالبان اعالم کرد،
بســیاری از افغانها در این حمله کشته و
زخمی شدند و تســلیحات و مهمات آنها
توقیف شده است .با این حال ،پایگاه پژواک
افغان نیوز با استناد به منابع نظامی گزارش
داد کــه یک بالگرد نظامــی در جریان یک
عملیات علیه طالبان در والیت هلمند یک
فرود اضطراری سخت به دالیل فنی داشت.
براســاس اعالم ارتش افغانستان ،هیچگونه
تلفاتی گزارش نشــده اســت و سرنشینان
این بالگــرد تخلیه شــدند و ایــن بالگرد
از بین رفت.
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

دو کشور آمریکا و چین روز دوشنبه جنگ لفظی به راه انداختند ،زیرا دو طرف پساز
تازهترین نشستهای ملتهب خودشان در ســطح ارشد ،برای تنظیم روایتی از ماجرا
تالش کردند .به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری سی .ان .ان ،هیئت آمریکایی به
رهبری وندی شرمن ،معاون وزیر خارجه آمریکا با وانگ یی ،وزیر خارجه چین و دیگر
مقامهای ارشد این کشور در تیانجین مالقات کرد و این دیدار یک هفته پس از آن انجام
شــد که دولت بایدن به یک ائتالف بینالمللی برای محکوم کردن چین بابت حمالت
ســایبری جهانی آن پیوســت .وزارت خارجه آمریکا این نشستها را «دوستانه و باز»
توصیف کرد که میتوان گفت این کدی دیپلماتیک برای یک مشاجره است و پکن را به
عنوان یک طرف منزوی بینالمللی به تصویر کشید که هنجارهای بینالمللی را نقض
میکند و فهرســتی از نسل کشی چین در سین کیانگ و امتناع آن برای همکاری در
یک تحقیقات بینالمللی در رابطه با منشاء ویروس کرونا ارائه کرد .ند پرایس ،سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا دوشنبه در بیانیهای گفت :معاون وزیر خارجه تاکید کرد که ایاالت
متحده از رقابت ســخت میان کشورهایمان استقبال میکند و اینکه ما قصد داریم به
تقویت رویه رقابتی خودمان ادامه دهیم اما ما دنبال درگیری با چین نیستیم.
پکن این مذاکرات را «عمیق و دوستانه» توصیف کرد و با سیلی از محکومیت پاسخ داد.
مقامهای چینی «نارضایتی عمیق» خودشان را از «سیاست به شدت خطرناک واشنگتن
در قبال چین» ابراز کرده و آن را به ریاکاری در مسئله حقوق بشر متهم کردند.
> رویارویی

ژائو لیجیان ،سخنگوی وزارت خارجه چین گفت ،مقامهای چینی درخواست دارند که
آمریکا فورا به مداخله در امور داخلی چین پایان دهه ،آسیب رساندن به منافع چین را
خاتمه دهد و عبور از خط قرمز را متوقف کرده ،دیگر با آتش بازی نکند و از سازماندهی
گروه مقابله به اســم ارزشها خودداری کند .این دو کشور در تالش هستند که امتیاز
بهدست آورند .آنها برای مدیریت مهمترین روابط دوجانبه جهان و فراهم کردن زمینه
اولین نشست رهبران میان جو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا و شی جینپینگ ،رئیس
جمهوری چین که انتظار میرود در نشست اکتبر گروه هفت باشد ،دست و پنجه نرم
میکنند .با وجود این لحن کوبنده ،دو طرف به ادامه گفتگوها تمایل نشان دادند .نیل
توماس ،تحلیلگر چینی در اوراسیا گروپ که یک شرکت مشاوره سیاسی است ،گفت:
آمریکا و چین در دوره رقابت استراتژیک به سر میبرند ،روابط به طور کلی رو به افول
میرود و این روند در طول مذاکرات اخیر هم ادامه داشت .اما این حقیقت که دو طرف
میخواستند این نشست را برگزار کنند ،نشان میدهد که بایدن و شی جینپینگ هنوز
هم میخواهند نوعی پایه در زیر این روابط رو به وخامت قرار دهند زیرا آنها میدانند که
این مهمترین روابط دوجانبه در جهان است .این تبعات مهمی روی ثبات جهانی دارد،
روی سیاست ،امنیت و اقتصاد .وندی شرمن ،معاون وزیر خارجه آمریکا هم بعد از این
دیدار به نیویورک تایمز گفت :در حوزههایی که ما منافع مشترک داریم و منافع جهانی
بزرگی وجود دارد ،ما گفتگوهای بسیار اساسی داشتیم و ایدههایی را رد و بدل کردیم.
باید ببینیم این روند به کجا میانجامد .نشستهای وندی شرمن در چین ،در ادامه تور
آسیایی او در ژاپن ،کره و مغولستان انجام شد و در شرایطی بود که لوید آستین ،وزیر
دفاع آمریکا به سنگاپور و آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه آمریکا به هند سفر کرده بودند و
همگی اینها بازتاب اهمیتی است که دولت بایدن برای آسیا قائل شده است.
سفر وندی شرمن به تیانجین در واقع اولین نشست عالی رتبه از زمان نشست پرتنش
ماه مارس در آالسکا میان بلینکن و جیک سالیوان ،مشاور امنیت ملی آمریکا با وانگیی
و مقامهای ارشــد چین به شــمار میرود .این اظهارات پس از نشستهای شرمن نشان
میدهد که مناقشههای ماه مارس نه تنها حل نشده باقی مانده است بلکه همچنان ادامه
خواهد یافت ،خصوصا بر سر مسائل حقوق بشری در آستانه میزبانی پکن برای المپیک

زمستانی و تالشهای بینالمللی برای تعیین منشاء ویروس کرونا .ند پراس ،سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا گفت :معاون وزیر خارجه به طور خصوصی نگرانیها را ابراز کرد،
همانطور که ما پیشــتر بطور علنی درباره اقدامات چین که مغایر ارزشها و منافع ما
و متحدان و شــرکای ماست و قوانین مبنی بر قانون بینالمللی را نقض میکند ،گفته
بودیم .پرایس ادامه داد :خانم شرمن نگرانیها درباره وضعیت حقوق بشر ،شامل سرکوب
غیردموکراتیک پکن در هنگ کنگ ،نسل کشی کنونی و جنایت علیه بشریت در سین
کیانگ ،سوءرفتارها در تبت و محدودســازی دسترسی رسانهها و آزادی مطبوعات را
مطرح کردند .او همچنین درباره نگرانیهای ما در مورد رفتار پکن در فضای ســایبری،
در تنگه تایوان و در دریای چین شرقی و جنوبی گفت .نشست وندی شرمن تنها چند
روز پس از مخالفت چین با برنامه سازمان بهداشت جهانی برای فاز دوم تحقیقات در
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رابطه با منشاء ویروس کرونا انجام شد .پرایس تاکید کرد :معاون وزیر خارجه همچنین
نگرانیها درباره امتناع چین برای همکاری با سازمان بهداشت جهانی و اجرای فاز دوم
تحقیقات در چین درباره منشــاء کرونا را مطرح کرد .او همچنین در رابطه با مســئله
بازداشت آمریکاییها و کاناداییها در چین طبق ممنوعیتهای خروج صحبت داشت و
به مقامهای چین یادآور شد که مردم اهرمی برای چانه زنی نیستند.
در بیانیه چینیها درباره اولین مالقات شرمن با شی فنگ ،معاون وزیر خارجه چین آمده
اســت که او به شرمن گفت که رابطه پر اصطکاک آمریکا و چین به دلیل هیچ یک از
موضوعات مطرح شده شرمن نیست بلکه به دلیل نمایش آمریکاییها از چین به عنوان
«دشمن فرضی» است .براساس این بیانیه ،شی فنگ همچنین به وندی شرمن گفت
که این آمریکاست که نظم جهانی مبتنی بر قانون را که بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد
شد ،رها کرده است اما چین دوست دارد یک «نوع جدید از روابط بینالمللی بر مبنای
احترام» ایجاد کند .شی فنگ همچنین گفت ،آمریکا در موضعی نیست که بخواهد برای
چین در زمینه دموکراسی و حقوق بشر موعظه کند و به نسل کشی آمریکاییها علیه
بومیان آمریکایی و اقدام ارتش آمریکا اشاره کرد و گفت که آمریکا «مخترع و صاحب
امتیاز و حق مالکیت معنوی» دیپلماسی اجباری است؛ انتقاد دیگری که واشنگتن اغلب
به پکن بابت رویکردش در قبال کشورهای کوچکتر و فقیرتر نسبت میدهد .به دنبال
مذاکرات طوالنی روز دوشنبه ،سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس خبری خود
گفت چین نارضایتی عمیق خودش را از سیاست به شدت خطرناک واشنگتن در قبال
کشورش ابراز داشته است .اما او همچنین این مذاکرات را «عمیق و دوستانه» دانست و
گفت برای توسعه سالم روابط چین  -آمریکا سودمند بوده است .و ند پرایس ،سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا گفت ،با اینکه وندی شرمن انتقاداتش را به اقدامات چین مطرح
کرد« ،همزمان این معاون وزیر خارجه بر اهمیت همکاری در حوزههای منافع جهانی
نظیر بحران اقلیمی ،مبارزه با مواد مخدر ،عدم اشاعه و نگرانیهای منطقهای شامل کره
شمالی ،ایران ،افغانستان و میانمار» تاکید داشت.

وندی شرمن :آمریکا از رقابت شدید اقتصادی با چین استقبال میکند اما درگیری نمیخواهد

معاون وزیر خارجه آمریکا از چین خواست اختالفاتشان را کنار گذاشته و با ایاالت متحده بر سر مسائل جهانی به ویژه تغییر اقلیمی و پاندمی کرونا ،به عنوان یک
قدرت جهانی مسئول همکاری کند .به گزارش ایسنا ،وندی شرمن ،معاون وزیر خارجه آمریکا پس از مذاکرات روز دوشنبه با وانگ یی ،وزیر خارجه چین و معاون
او شی فنگ به خبرگزاری آسوشیتدپرس همچنین گفت ،آمریکا از رقابت شدید اقتصادی با چین استقبال میکند اما نمیخواهد این کشور به سمت درگیری تغییر
مسیر دهد .چین به انتقاد آمریکاییها درباره مسائل حقوق بشری و توسعه ارضی خود اعتراض داشته و بارها گفته است که وقتی آمریکا توسعه چین را سرکوب
میکند ،نمیتواند انتظار همکاری داشته باشد؛ اتهاماتی که وندی شرمن رد کرد .وندی شرمن اندکی پس از رایزنی با وانگ یی و شی فنگ در شهر تیانجین چین
در این مصاحبه تلفنی گفت :برخی موارد وجود دارند که باالتر از اختالفات خاص است و آن مسئولیت جهانی قدرتهای بزرگ است .این نشست ،دومین رویارویی
مستقیم دیپلماتهای چین و آمریکا از زمان روی کار آمدن بایدن در ژانویه به شمار میرود .نشست پرتنش نخست ،ماه مارس در آالسکا با حضور آنتونی بلینکن،
وزیر خارجه آمریکا و یانگ جیچی ،دیپلمات ارشد چین برگزار شد.
وندی شرمن مذاکرات جدید را ،گام دیگری در مسیر تالش برای همکاری با چین در مسائل مهم توصیف کرد .او گفت :باید ببینیم که آیا مذاکرات پیگیری میشود
و ما میتوانیم گام دیگری برداریم یا خیر .در همین مراحل اولیه نمیتوان گفت که آیا ما به تمام اهداف مورد نظرمان میرسیم یا خیر .به گفته وندی شرمن ،آنها
گفتگوی «دوستانهای» در مسائل مورد اختالف داشتند و او لیست بلند باالیی از نگرانیهای آمریکا شامل «جنایت علیه بشریت» علیه مسلمانان در منطقه سین
کیانگ ،سرکوب دموکراسی در هنگ کنگ ،استفاده چین از قدرت اقتصادی خود برای فشار بر دیگران و «اقدامات خصمانه» علیه تایوان و در دریای چین جنوبی
و شرقی ارائه داد .معاون آنتونی بلینکن همچنین خواستار آزادی برخی از آمریکاییها و کاناداییهای محبوس در چین شد و گفت که «مردم اهرم فشار نیستند»
و همچنین درباره فشار بر روزنامهنگاران خارجی در چین صحبت کرد .شرمن همچنین گفت ،ایاالت متحده از رقابت شدید استقبال میکند و معتقد است رشد
چین و بهتر کردن زندگی مردم خودش مهم است ،اما این باید به صورتی باشد که با قوانین بینالمللی همخوانی داشته و کشورهای دیگر را تضعیف نکند .وندی
شرمن گفت :ما از آنها انتظار داریم که درک کنند حقوق بشر فقط یک مسئله داخلی نیست .آنها یک تعهد جهانی دارند که طبق اعالمیه جهانی سازمان ملل
در خصوص حقوق بشر به آن متعهد شدهاند.

