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سیاسی

چین

شی جینپینگ همچنان از خروج از چین امتناع میکند

همچنان مشخص نیست که رئیس جمهور چین
در اجالس تغییر اقلیم ســازمان ملل موسوم به
« »COP۲۶کــه از  ۳۱اکتبــر ( ۹آبــان) در
اسکاتلند آغاز میشود ،شرکت خواهد کرد یا نه.
به گزارش ایسنا ،به نقل از وبسایت کوآرتز ،در
تازهترین تحوالت مشخص شده که احتماال شی
جینپینگ ،رئیس جمهور چین در این اجالس
شــرکت نخواهد کرد .براســاس گزارش شبکه
خبری بیبیســی ،به بوریس جانسون ،نخست
وزیر انگلیس گفته شــده که شــی جینپینگ
احتمــاال در اجالس تغییر اقلیم ســازمان ملل
در گالســکو شــرکت نخواهد کرد .شایعات در
این خصوص هفتههاســت که بر سر زبانهاست.
رهبران جهان در این کنفرانس که از  ۳۱اکتبر
تا  ۱۲نوامبر در شــهر گالسکو برگزار میشود،
شرکت خواهند کرد تا درباره راهحلهایی برای
به حداقل رســاندن هشــدار جهانی و تاثیرات
تغییر آب و هوا مذاکره کنند.
چین به مدت یک دهه بزرگترین منتشرکننده
گازهــای گلخانهای -که مســئول افزایش دما
هســتند -در جهان بوده اســت که اصلیترین
دلیلی آن وابستگی چین به ذغال سنگ است.
در حال حاضر چین مسئول  ۳۰درصد از انتشار
گاز کربــن در جهان اســت و همین امر باعث
میشود تا همکاری شی جینپینگ در موفقیت
این اجالس حیاتی باشد.
> چرا شی جینپینگ احتماال در جریان اجالس
تغییر اقلیم سازمان ملل در چین میماند؟

تصمیم شی جینپینگ درخصوص اینکه آیا در
این نشست بینالمللی در اسکاتلند حاضر شود
یا خیر احتماال به این بستگی داشته باشد که آیا
چین اطمینان دارد که از شی در خارج از کشور
در برابر ابتال به کووید  ۱۹حفاظت میشــود یا
خیــر .گمان میرود که نزدیک به دو ســال یا
بیش از  ۶۰۰روز اســت که شی جینپینگ به
هیچ وجه به خارج از چین ســفر نکرده است.
در عــوض وی به صورت مجــازی در مذاکرات
شــرکت کرده و تماسهای تصویری با رهبران
دیگر کشــورها برقرار کرده است .کارشناسان
میگویند ،شی جینپینگ احتماال معتقد است
که باید از محدودیتهای سفت و سخت چین
پیروی کند و در حالی که چین تالش میکند
تا کووید  ۱۹را مهار کنــد و مردم عادی چین
با محدودیتها و کاهش شــدید آزادیهایشان
مواجه هستند ،وی نباید به خارج از کشور سفر

کند .وی در سپتامبر سال جاری میالدی دعوت
برای شرکت در نشست گروه  ۲۰در رم در تاریخ
 ۳۰اکتبر ( ۸آبان) یعنــی یک روز قبل از آغاز
اجالس تغییر اقلیم ســازمان ملــل را به دلیل
نگرانیها نســبت به کوویــد  ۱۹رد کرد .با این
حال ،شی جینپینگ همچنین با بحرانی مرتبط
با انرژی و اقلیم در داخل چین دست و پنجه نرم
میکند که میتواند سفر به خارج از کشور را به
یک ایده بد تبدیل کند .همزمان با اینکه دولت
پکن تالش میکند تا شدیدا انتشار گاز کربن را
کاهش دهد ،افزایش تقاضاهای پس از پاندمی
کرونــا برای محصوالت تولیــدی ،کارخانهها و
تاسیســات برق را تحت فشار گذاشته است .در
سالهای اخیر چین برای تولید خودروهای برقی
تالش کرده و به شــدت به استفاده از گازهای
طبیعی و منابع خورشیدی ،بادی و دیگر منابع
انرژی تجدیدپذیر روی آورده است .اما این روند
خیلی راحت و آسان هم نبوده است.
> چرا شی جینپینگ ممکن است در اجالس
تغییر اقلیم سازمان ملل شرکت کند؟

روابــط دیپلماتیــک میان آمریــکا و چین به
شدت خدشهدار شده اســت« .تیم مکدانل»،
خبرنگار وب ســایت کوآرتز اخیرا در یادداشتی
نوشت :روابط آمریکا-چین در زمینههای آب و
هوا ،حقوق بشر ،مســائل کاری ،تجارت و موج
پروازهای نظامی چین بر فراز تایوان خدشهدار
شده است .شی جینپینگ ممکن است به خاطر
جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا و دیگر رهبرانی
که در این نشســت حضور دارند و از برنامههای
خود در زمینه تغییر اقلیم حمایت خواهند کرد،
ترغیب شود تا در این اجالس شرکت کند .این
میتواند برای شی جینپینگ به منظور ارائه ایده
کاهش گازهای کربن به مردم چین ،نشان دادن
این که چین یکی از رهبران آب و هوایی است
و قرار نیست تنها در برابر خواستههای غرب سر
تعظیم فرود آورد ،یک فرصت مناســب باشد.
«الکس وانگ» ،یکی از مدیران موسسه «امت»
( )Emmettدرخصــوص تغییر اقلیم و محیط
زیست در دانشگاه کالیفورنیا گفت :برای چین
اصال مهم نیســت که در جهان چگونه به نظر
برسد .همین که از آمریکا بهتر به نظر برسد برای
چین کافی است.
وی افزود :پیام قدیمی این بود که «مقاومت کن
و آمریکا را مقصر بدان» .پیام جدید این است که
«ما کشور فعال و مسئولیتپذیر هستیم».

چین آزمایش موشک مافوق صوت را تکذیب کرد

وزارت امور خارجه چین امــروز با رد گزارش
روزنامه فایننشال تایمز اعالم کرد ،پکن در ماه
ژوئیه یک وســیله نقلیه هوایی آزمایش کرده
است ،نه یک موشــک مافوق صوت با قابلیت
حمل کالهک هستهای .براساس گزارش پایگاه
ســی .ان .ای ،ژائو لیجیان ،ســخنگوی وزارت
خارجــه چین در واکنش به این گزارش گفت:
این موشــک نبود ،یک وســیله نقلیه هوایی
بود .ایــن جزو آزمایشهــای معمول با هدف
محــک فناوری برای اســتفاده مجــدد از آن
وسیله بهشــمار میرفت .اهمیت یک آزمایش

مجدد در این اســت که میتواند روشی ارزان
و راحت برای انسانها برای سفر بدون اختالل
به و از فضا فراهم کند .شــرکتهای بسیاری،
آزمایشهای مشــابه انجــام میدهند .وزارت
خارجه چیــن گفت که ایــن آزمایش در ماه
ژوئیه انجام شده و گزارش فایننشال تایمز در
مورد اجرای آن در ماه اوت صحت ندارد .ایاالت
متحده از نزدیک برنامه مدرنیزاســیون نظامی
چین را برای ارزیابــی خطرات احتمالی که از
سوی رقیب استراتژیک قاطع این کشور ایجاد
میشود ،زیر نظر دارد.

روسیه
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه:

آنچه آمریکا را تهدید میکند هکرهای روسی نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت ،آنچه
که دموکراسی آمریکا را تهدید میکند هکرها و
«پروپاگاندای روسی» نیستند بلکه بیاعتمادی
مردم به نهادهای سیاسی است که آن را تهدید
میکند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری تاس ،ماریا
زاخارووا ،سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در
مطلبی که در کانال تلگرامی خود منتشــر کرد،
نوشت :تهدید علیه دموکراسی آمریکا آن طور که
آنها امروز میگویند ناشی از حکومتهای خودکامه
نیست بلکه ناشی از بیاعتمادی شهروندان خود
آمریکا به گفتههای نخبگان سیاسی این کشور و
انحصارگران آمریکایی  -شرکتهای فعال در حوزه
اطالعرسانی جهانی است.
او در ادامه یادآور شــد که نتایج نظرسنجیهای
جدید از جمله نظرســنجی انستیتوی مطالعه
و حــل نزاعهای جهانی پیرســون و همینطور
آسوشــیتدپرس-مرکز پژوهش امــور عمومی
ان .او .آر .ســی مربوط به تاریخ هشــتم اکتبر،
انتشــار اطالعات دروغ ،مقصــرش به اصطالح
«کارخانههــای ترولهــای اینترنتــی روســی،
پروپاگاندای شبکه راشاتودی یا سربازان سایبری

چین نیســتند بلکه مقصرش سیاســتمداران
آمریکایی ،شرکتهای فنآوری اطالعات و کاربران
شبکههای اجتماعی هستند».
زاخارووا در ادامه این مطلب خود نوشت :تقریبا
نیمی از پاســخگویان ( ۴۸درصد آمریکاییها)
مطمئن هستند که دولت آمریکا مسئول انتشار
عمدی اطالعات دروغ است .همین مسئله کلیت
و اســاس مفاهیــم مورد اتکای روس هراســی
غربیها را زیر سوال میبرد.
وی افزود :ممکن اســت کسی بگوید این تفکر
حامیان جمهوریخواهان آمریکا درباره سیاست
عمومی دولت دموکرات فعلی این کشور است،
اما این گونه نیست.
بر اساس نظرسنجیها ،از هر سه دموکرات یک
نفر فکر میکند که واشنگتن نسبت به اتفاقات
در ضمن بردن نام درست آنها دروغ میگوید .از
نظر زاخارووا ،افول اعتماد یک پیام هشداردهنده
برای مقامهای آمریکایی اســت .وی افزود :این
قایم شدن در پشت به اصطالح هکرهای روس
حتی یک کار خطرناک است زیرا اگر هم آنها
چیزی را هک کردهاند ،آن استانداردهای اخالقی
تشکیالت حاکم بر آمریکا است.

کویت

ارتش کویت قوانین و شرایط پذیرش زنان را اعالم کرد

ارتــش کویــت چنــد روز پــس از تصمیم
تاریخــیاش که به زنــان اجــازه میدهد به
عنوان افسر درجهدار ،ویژه و سرباز در خدمت
سربازی حضور یابند ،برخی ضوابط آموزش و
حضــور آنها را اعالم کرد .به گزارش ایســنا،
به نوشــته روزنامه القبس چاپ کویت ،طارق
الصبر ،مدیرکل بسیج ارتش کویت اظهار کرد:
نیروهای زن در طول آموزش محل اســکانی
ندارند و کســی که آموزش آنهــا را برعهده
خواهد گرفت یک نیروی زن از وزارت کشــور
خواهد بود .الصبر گفت :هماهنگیهایی انجام
شده تا چند نیروی زن از آکادمی امنیتی سعد

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

عبداهلل (وابسته به پلیس کویت) برای آموزش
نیروها آورده شوند.
این مسئول ارتش کویت درباره نحوه نامنویسی
داوطلبان زن برای ارتش اعالم کرد که این کار
از طریق وبسایت وزارت دفاع انجام خواهد شد.
او افزود :دورههایی که آغاز خواهند شد ،در حوزه
پزشــکی بوده و بین یک تا سه ماه خواهند بود
و عالوه بر آنها یک دوره ســه ماه نیز در سایر
تخصصها در گارد ملی برگزار خواهد شد .الصبر
درباره گامهای بعدی نیز توضیح داد :نیروهای
جذب شده بر اساس مدارک تحصیلی که دارند،
درجه اعطا خواهد شد.

وزیر خارجه آلمان :لوکاشنکو سردسته قاچاقچیان است

وزیــر امــور خارجــه آلمــان بــا متهــم کــردن
رئیسجمهوری بــاروس به اداره یــک باند قاچاق
انســان ،به وضع تحریمهای بیشتر علیه هواپیمایی
بــاروس تهدید کــرد .به گزارش ایســنا ،به نقل از
خبرگزاری اســپوتنیک ،هایکو ماس ،وزیر امــور خارجه آلمان
در جمع خبرنگاران در لوکزامبورگ گفت :الکســاندر لوکاشنکو
(رئیسجمهوری بالروس) چیزی کمتر از رئیس یک باند قاچاق
دولتی نیســت و ما دیگر بیکار به تماشــای درآمدزایی خطوط

هوایی از پرواز مهاجران به آلمان و دیگر کشورهای
اروپایی نمینشــینیم .هایکو ماس پیش از نشست
وزرای امــور خارجه اتحادیه اروپا گفت که خطوط
هوایی بابت قاچاق مهاجران به درگاه اتحادیه اروپا
مجازات خواهند شد .اتحادیه اروپا در حال حاضر خطوط هوایی
بالروس را از پرواز در حریم هوایی خود یا فرود در فرودگاههایش
منع کرده است.
وزیر خارجه آلمان گفت :ما باید درباره تبعاتی برای این ایرالینها

و تحریمهایی که به وضوح روشــن کند ما دیگر آماده پذیرش
چنین رفتاری نیســتیم ،مذاکره کنیم .کشورهای اتحادیه اروپا
که هم مرز با بالروس هستند ،از افزایش شمار ترددهای مرزی
غیرقانونی شــکایت دارند .آنها بــاروس را به انتقال مهاجران
از خارج به مینســک و بعد حرکت دادن آنها به ســمت دیگر
کشورهای اتحادیه اروپا متهم میکنند .اتحادیه اروپا مدعی است
که لوکاشــنکو این کار را به تالفــی تحریمهای اقتصادی انجام
میدهد اما رئیسجمهوری بالروس این ادعاها را رد میکند.

دولتبایدندربارهعربستان
یکی به نعل میزند یکی به میخ!

جو بایدن در حالی رئیس جمهوری آمریکا شــد که عربستان را یک
کشور «مطرود» خواند و قول داد حقوق بشر را محور سیاست خارجی
خود قرار دهد؛ اما فعاالن و کارشناسان منطقهای میگویند این رئیس
جمهوری آمریکا نسبت به تحمیل هزینههای جدی بر ریاض کوتاهی
و در عیــن حال محمد بن ســلمان حاکم امور روزمره این کشــور
سلطنتی را جسور کرده تا همچنان با فرار از مجازات از رعایت حقوق
بشر از جمله با کارهایی نظیر هدف گرفتن مخالفانش شانه خالی کند.
به گزارش ایســنا ،به نقل از پایگاه هیل ،دولت آمریکا تاکید دارد که
در نشستهایش با مقامهای عربستانی همچنان مسئله حقوق بشر را
مطرح کرده و در همین راستا به طرح مسئله قتل جمال خاشقجی
روزنامه نگار عربستانی االصل روزنامه واشنگتن پست در سال ۲۰۱۸
به دست یک جوخه ترور عربســتانی که تایید ولیعهد این کشور را
داشتند ،ادامه دهد .اما این دولت در عین حال روابط بین واشنگتن و
ریاض را نیز حیاتی میبیند .آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه آمریکا
در صحبتهایی در کنار وزیر خارجه عربســتان در محل وزارت امور
خارجه آمریکا گفت ،دو کشور «نسبت به مسائلی بسیار مهم از مسئله
آب و هــوا تا انرژی و یمن و ایران» بــا هم همکاری دارند .این وزیر
خارجه آمریکا اضافه کرد قصد صحبت «درباره تداوم پیشــرفت در
حوزه حقوق بشــر که ما چشــم امید به دیدنش از جانب عربستان
داریم» را دارد .اما منتقدان استدالل میکنند که عربستانیها چنین
صحبتهایی از جانب این دولت را کماهمیت تلقی میکنند.
فعاالن حقوق بشــری میگویند که همچنان روند ناپدیدسازی و به
زندان انداختن مخالفان در عربستان ادامه دارد و اتهامات در خصوص
وقوع شــکنجه در زندانهای این کشور در سطحی گسترده مطرح
میشــوند و مجازاتهای چند دهه حبس بدون تناســب با جرایم
ادعایی صادر میشــوند .بروس رایدل ،یک مدیر و کارشــناس ارشد
پــروژه اطالعاتی بروکینگز که ســابقه مشــاوره دادن در خصوص
خاورمیانــه به چهار رئیس جمهوری آمریــکا را دارد اظهار کرد :من
فکر میکنم عربســتانیها دارند بیاعتنایی کامل به سیاست حقوق
بشری جو بایدن نشان میدهند .او بیان کرد :آنها بیش از هشت ماه
زمان برای سنجش دولت داشتهاند و به این نتیجه رسیدهاند که این
دولت در قبال این مســئله جدی نیست .اریج السدحان ،که برادرش
عبدالرحمان به خاطر مدیریت یک حساب توئیتری مخصوص انتشار
مطالب طنز و مطالب در انتقاد از سلطنت عربستان ،هم به  ۲۰سال
حبس و هم به  ۲۰سال ممنوع السفر شدن در عربستان محکوم شد
خواســتار آن شده که رئیس جمهوری آمریکا با اعمال زور بیشتری
ریاض را وادار به پاسخگویی کند.

بر اســاس یک گزارش که آنها ماه جاری میالدی منتشر کردند ،او
یکی از  ۸۹شخص آمریکایی است که طبق برآورد گروه غیرانتفاعی
موسوم به ابتکار عمل آزادی در مقطعی در سال ۲۰۲۱در عربستان
یا ناپدید و یا بازداشــت شده یا تحت ممنوعیت سفر قرار گرفتهاند.
چند روز پیش یک دادگاه استیناف عربستان حکم چهار دهه حبس
عبدالرحمان را تایید کرد که این مسئله بیانیه وزارت خارجه آمریکا
در محکوم کردن این حکم را در پی داشــت .یک مقام ارشــد دولت
آمریکا در پاســخ به پرسش پایگاه هیل گفت ،مقامهای ارشد دولت
آمریکا پرونده عبدالرحمان را مستقیما نزد مقامهای ارشد عربستان
مطرح کردهاند .این مقام گفت جیک ســالیوان مشــاور امنیت ملی
دولت آمریکا در جریان ســفرش در ماه گذشته میالدی به عربستان
پروندههای شــهروندان آمریکایی بازداشــت در این کشور را مطرح
کرد .السدحان گفت اینها کافی نیستند .او در مصاحبه با پایگاه هیل
اظهار کرد :به وضوح پاســخگو کردن عربستان به حد کافی در قبال
قتل جمال خاشــقجی صورت نگرفت و ایــن به نوبه خود مقامهای
عربســتانی را نسبت به تداوم ارتکاب سوءاستفادههای حقوق بشری
جسور ســاخت .او اظهار کرد :یک مثال مربوط به اتفاقاتی است که
مستقیما برای برادر من و خانواده من افتادند .السدحان یک شهروند
آمریکایی و از اعضای حوزه انتخابیه نانســی پلوسی رئیس مجلس
نمایندگان آمریکا است .این رئیس مجلس نمایندگان آمریکا صراحتا
از نگرانیها در خصوص گزارشها درباره شکنجه شدن عبدالرحمان
در زنــدان حــرف زده و حکم حبــس او را حمله بــه آزادی بیان
خوانده است.
السدحان بیان کرد :من بسیار از اقدامات دولت آمریکا ،وزارت خارجه
این کشور و نانسی پلوسی که بسیار حامی بوده ،قدردانی میکنم .او

اضافه کرد :اما مســئله این است که ما واقعا نیاز به اقدامات بیشتر و
نیاز داریم که کاخ ســفید واقعا به طور علنی این اقدامات را محکوم
کرده و برای متوقف کردن این سوءاستفادهها برخورد و اقدام واقعی
اتخاذ کند .اما کاترین گروث ،یک پژوهشگر انستیتوی «خانه آزادی»
فعال در حوزه حقوق بشــر و دموکراسی ،گفت که آنها همچنان به
مستندســازی اقدامات مقامات سعودی در هدف گرفتن منتقدان و
خبرنگاران معترض از طریق جاسوســی ،وضع مجازاتهای کیفری
نامتناســب و اذیت و آزار در فضای مجازی و واقعی ادامه میدهند.
گروث گفت :همچنان صدها روزنامــه نگار و فعال و وبالگنویس و
منتقد دولت وجود دارند که مرتبا مورد آزار و اذیت قرار میگیرند.
وی افزود« :ما همچنین میدانیم و من فکر میکنم در سال گذشته
گزارشهایی مبنی بر وقوع شــکنجههای باورنکردنی در زندانهای
عربستان و بدرفتاری با زندانیان در زندان منتشر شدند و همه اینها با
هم یک تصویر بسیار تلخ را ترسیم میکنند .گروث افزود که پرونده
عبدالرحمان به طور خاص برجســته است به ویژه از بابت  ۴۰سال
حبس که» یکی از طویلترین مجازاتهایی اســت که دست کم در
چند سال اخیر به ویژه از بابت یک جرم اینترنتی مشاهده کردهایم «.
ورشا کودوایور ،تحلیلگر ژئوپلیتیک در شرکت تحلیل امنیتی والنس
گلوبال ،گفت که پیامدهای خروج آشــفته دولت بایدن از افغانستان
باعث وابستگی بیشتر آن به شرکای منطقهای شده است و این دولت
همکاری نزدیک را بر تالش برای انجام اصالحات در زمینه حقوق بشر
اولویت داده است .وی گفت »:دولت خود را در وضعیت بغرنجی قرار
داده است که طی آن نمیتواند برخورد قدرتمند در قبال حقوق بشر
بدون ترس از دست دادن سطحی از همکاری با عربستان سعودی و
یا اختالل در استراتژی منطقهای آن داشته باشد« .وی گفت »:فضا
برای پیگیری مسائل حقوق بشری در ضمن حفظ حوزههای همکاری
با عربستان ســعودی وجود داشت؛ اما این دولت این امر را با قدرت
کافی دنبال نکرد و خودش موجب بروز این وضعیت بغرنج شده است.
با این حال بعید است دولت آمریکا تحت فشار زیادی از سوی کنگره
قرار گیرد .دولت بایدن میگوید که بر حقوق بشــر متمرکز است .ند
پرایس ،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی از جانب
پایگاه هیل گفت« :حقوق بشر جزء اصلی گفتوگوهای ما با شرکای
سراسر جهان اســت و این شامل شرکای عربســتانی ما میشود».
پرایس بیان کرد« :ما نســبت به انتقاد از بابت نواقص موجود در این
حوزه خجالت نکشیدهایم .ما به وضوح اعالم کردهایم از بابت گزارشها
در خصوص تأیید حکم زندان و ممنوعیت ســفر برای عبدالرحمان
السدحان از سوی دادگاه عربستان ناخرسند شدهایم».

وقتی آمریکا سرگرم جنگ با تروریسم بود چین ابرقدرت شد

« ۲۰سال پیش مقامهای کاخ سفید نگران چین و تنشهای در حال
تشدید آمریکا با این کشور بودند .در اول آوریل  ،۲۰۰۱یک جنگنده
چینی با یک هواپیمای شناسایی آمریکایی مدل  ۳-EPدر نزدیکی
سواحل چین برخورد کرد و آمریکاییها را وادار به فرود اضطراری
در خاک چین کرد .چینیها  ۱۱روز خدمه آمریکایی را دستگیر و
به دقت از هواپیمای پیچیده آنها قبل از تحویل دادنش بازرســی
کردند .واشنگتن خلبان جنگنده چینی را متهم به بیاحتیاطی در
پرواز کرد .پکن نیز خواســتار عذرخواهی آمریکا شد ».به گزارش
ایسنا ،دن دلوچ ،تحلیلگر ان .بی .سی نیوز نوشت« :این حادثه این
دیــدگاه را نزد دولت وقت متعلق به جــورج دبلیو بوش در آمریکا
مبنی بر این که چین رقیب بزرگ بعدی آمریکاست ،تقویت کرد .اما
در صبح روز  ۱۱سپتامبر  ۲۰۰۱افراطگران القاعده چهار هواپیمای
مسافربری را ربوده و سه تای آنها را به ساختمانهای مرکز تجارت
جهانی در نیویورک و پنتاگون در ویرجینیا کوبیدند .به ناگهان توجه
آمریکاییها صرف به اصطالح «جنگ با تروریسم» شد.
بعد از آن سربازان آمریکایی در افغانستان و خاورمیانه مستقر شدند و
چالش ایجاد شده از سوی چین برای مدت دو دهه به حاشیه رفت.
کیشوره محبوبانی ،سفیر سابق سنگاپور در سازمان ملل میگوید :این
حادثه یک هدیه ژئوپلتیکی فوقالعاده به چین بود .محبوبانی که هم
اکنون استاد دانشگاه ملی سنگاپور است ،تصریح کرد :تمرکز آمریکا
بر جنگ با تروریسم اشتباهی عظیم بود چون چالش واقعی برای آن
قرار بود از ناحیه چین مطرح شود .در حالی که میزان تولید ناخالص
داخلی چین در سال  ۲ .۲۰۰۰.۱تریلیون دالر بود این میزان در سال
 ۲۰۲۰به  ۱۴.۷تریلیون دالر جهش پیدا کرد .محبوبانی که کتابی
در این زمینه تحت نام «آیا چین برنده شده است؟» نوشته ،تصریح
کرد :در حالی که شما مشغول نبرد در جنگها بودید چین مشغول
تجارت کردن بود .کارشناسان میگویند ،همچنان که آمریکا گرفتار
جنگیدن با شبه نظامیان افراطگر در افغانستان ،عراق و جاهای دیگر
شــد ،قدرت اقتصادی و نظامی چین به میزان چشــمگیری رشد
یافت .پکن اقدام به ایجاد زرادخانه موشــکی ،گسترش دامنه نفوذ

و دسترسی خود در دریای چین جنوبی با احداث جزایر مصنوعی،
دزدیــدن مالکیت معنــوی در ابعاد گســترده و در پیش گرفتن
تاکتیکهای تجاری تجاوزگرانه کرد .کریگ ســینگلتون ،کارشناس
انستیتوی «بنیاد برای دفاع از دموکراسیها» اظهار میکند :بعد از
 ۱۱سپتامبر چین خیلی سریع فهمید که تمرکز راهبردی واشنگتن
قرار است به  ۳۰۰۰مایل دورتر ،به دور از دریای چین شرقی ،تنگه
تایوان و روی افغانستان صرف شود .او بیان کرد :این فرصتی بود تا
این کشور بیسروصدا توانمندیهای نظامی بسیار زورمندانهای که
همگی برای گسترش قدرتش در شرق آسیا طراحی و در نظر گرفته
شده بودند ،را توسعه دهد.
جیمز لوئیس ،معاون ارشــد رئیس مرکز اندیشکده مرکز مطالعات
بینالمللی و راهبردی اظهار کرد ،حمالت  ۱۱سپتامبر اهداف چین
را تغییر نداد بلکه فرصتی ایجاد کرد تا این کشــور فاصلهاش را با
رقیبی که سرش گرم به اصطالح جنگ با تروریسم شده بود ،کمتر
کند .او که در چند دولت آمریکا در حوزه مسائل امنیت ملی مشغول
بــه کار بوده ،بیان کرد :آنها همــه این کارها را در تمام این مدت
انجام میدادند در حالی که ما سرعتمان کم شد .مقامهای آمریکایی
همزمان فــرض میکردند ما میتوانیم مســئله چین را در ضمن
تالشمان برای برقرار کردن دموکراسی در عراق و افغانستان در پس
زمینه قرار دهیم .بر اساس یک گزارش پروژه هزینههای جنگ در
دانشگاه براون آمریکا ،برآورد شده که این کشور هشت تریلیون دالر
بودجه صرف جنگها در عراق و افغانســتان و جبهههای دیگر به
بهانه جنگ علیه تروریسم کرد .لوئیس خاطرنشان کرد ،میشد این
پول صرف پژوهش و توسعه ،مدرنیزهسازی زیرساخت کشور ،ایجاد
تسلیحات دارای تکنولوژی پیشرفته و «همه کارهای دیگری که ما
میتوانستیم در فاصله این  ۲۰سال انجام دهیم ،شود».
ایوان مدیروس ،اســتاد ارشــد دانشــکده امور خارجه در دانشگاه
جــورج تاون بیان کرد :ما به آنها  ۲۰ســال وقت دادیم در حالی
که ارتشمان را برای جنگی کامال بیربط با چالشهای امنیتی اصلی
امروز بازسازماندهی کردیم .بعد از حمالت  ۱۱سپتامبر دولت بوش

رویهاش را در قبال چین تغییر داد تا حمایت این کشور را در شورای
امنیت سازمان ملل در قبال جنگ علیه القاعده جلب کند و در همین
راستا از فشارها بر پکن در ارتباط با مسائل حقوق بشری کاسته و در
مقابل تایوان را برای جلوگیری از برگزاری یک همه پرسی استقالل
تحت فشار قرار داد .در سال  ۲۰۰۲آمریکا به درخواست پکن یک
سازمان ناشــناخته اویغورها موسوم به «جنبش اسالمی ترکستان
شــرقی» را یک گروه تروریســتی اعالم کرد .کارشناسان گفتند،
این اقدام به همراه ادبیات پیرامون جنگ علیه تروریســم به چین
توجیهی برای سرکوب مسلمانان در خاک خود داد .زمانی که باراک
اوباما در سال  ۲۰۰۹وارد کاخ سفید شد مقامهای آمریکایی شروع
به صحبت درباره لزوم «محوریت بخشیدن» به آسیا و تمرکز بیشتر
بر مقابله با چین کردند .اما همچنان جنگ ادامهدار در افغانستان و
آشوب در خاورمیانه توجه واشنگتن را از چین دور میکرد.
مدیــروس اظهار کرد ،رهبران سیاســی و تجاری آمریکا ســالها
سیاســتهای اقتصادی و تجاری چین را یک مشــکل عمده تلقی
نمیکردند .وی افزود :من فکر میکنم طول کشــید تا مردم واقعا
ماهیت چالش اقتصادی چین را دریابند اما آن هیچ ربطی به عراق
و افغانستان نداشــت .او گفت که این ذهنیت برقرار بود که «هی،
همه هنوز دارند در چین پول در میآورند پس چه کار به وضعیت
موجود دارید؟» حاال چین به شــکلی تعیینکننده در صدر دستور
کار واشنگتن قرار گرفته و هر دو حزب درخصوص لزوم «سرسختی
نشــان دادن» به چین توافق دارند .اما آیا دیگر برای پاسخ دادن به
چین بیش از حد دیر نیست؟ برخی کارشناسان میگویند که زمان
ارزشــمند برای چنین پاسخی از دست رفته است و این که آمریکا
همچنان از فقدان یک استراتژی بلند مدت در خصوص نحوه مقابله
با چین رنج میبرد و قطبی شــدن سیاست در این کشور میتواند
توجهش را از وظیفه اصلی که در نظر دارد ،منحرف کند .اما آنها
همچنین میگویند که آمریکا همچنان یک مرکز نوآوری باقی مانده
و همچنان دارای ابزارهایی برای رقابت با چین و کسب پیروزی در
این رقابت است» .

صدور حکم بازداشت خروج عامالن نشست اربیل

وزارت کشــور عراق اعالمیه فوری را درباره اســامی و مشخصات
کسانی که در نشست سازش با رژیم صهیونیستی در اربیل شرکت
کرده بودند ،برای گذرگاههای زمینی و فرودگاهها فرستاد .به گزارش
ایســنا ،یک مسئول امنیتی ارشد در بغداد به العربی الجدید گفت:
وزارت کشــور عراق بخشــنامه فوری را شامل اسامی و مشخصات
عامالن برگزاری نشست سازش با رژیم صهیونیستی در اربیل ،برای
گذرگاههای زمینی و فرودگاهها فرستاد.
یک مسئول ارشــد در وزارت کشور عراق گفت :حکم جلب فوری
وســام ابراهیم الحردان و پسرش علی وسام الحردان و ریسان ذعار
الحلبوسی برای گذرگاههای مرزی ،فرودگاهها و دستگاه اطالعات،
اداره اســناد جنایی و دســتگاه امنیت ملی فرســتاده شده و قرار
اســت حکم جلب دیگر افراد شــرکتکننده در نشست اربیل نیز
صادر شــود .طبق قانون عراق تمام کســانی که در تبلیغ یا دعوت
به برقراری روابط با رژیم صهیونیستی دست دارند مجرم شناخته
شــده و مجازات آنها در راستای جرایم خیانت بزرگ به اعدام نیز

میرسد .مسئول مذکور گفت :وزارت کشور عراق از اربیل درخواست
خواهد کرد که افراد تحت تعقیب را تحویل داده و مانع فرارشان به
خارج از کشــور از طریق فرودگاهها یا گذرگاههای مرزی این اقلیم
شود .بخشنامه وزارت کشور شامل تصاویر افراد تحت تعقیب است
و اختیار بازداشــت آنها به تمام تشکالت امنیتی عراق داده شده
اســت .تعداد زیادی از شــرکتکنندگان در نشست طی دو هفته
گذشــته عذرخواهی کرده و برخی گفتند که فریب خوردهاند و با
عنوان دیگری به این نشســت دعوت شدهاند .ماه میالدی گذشته
نشست با عنوان نشســت صلح و استرداد با حضور شخصیتهای
حزب بعث که به نظر میرسد از مناطق شمال و غرب عراق بودند
برگزار شد و برگزارکنندگان آن خواهان عادیسازی روابط با رژیم
صهیونیستی شدند.
پیشتر یک مسئول ارشد در دستگاه امنیت ملی عراق اعالم کرد ،هفت
شخصیتی که در برگزاری این نشست دست داشتند شخصیتهای
اصلی هستند که مأموریت دعوت از دیگران را برعهده داشتند .حمایت

مالی از این نشســت توسط مرکز ارتباطات صلح در نیویورک انجام
شــده که رئیس آن یک یهودی با اصالت عراق بــه نام جوزف رود
است که در نشست حاضر شــده بود .این منیع اعالم کرد :تعدادی
از شــرکتکنندگان فریب خورده بودند .برای همین بعدا  ۴۰بیانیه
درباره عقب نشــینی از بیانیه پایانی نشســت صادر شد .تحقیقات
گستردهای درباره این نشســت در بغداد درحال انجام است و بغداد
هنوز قانع نشده که اربیل از این نشست اطالع نداشته است؛ چراکه
نهاد آسایش «دستگاه امنیت داخلی کردستان عراق» با این نشست از
قبل موافقت کرده بود .هیچ هتلی در اقلیم کردستان نیز بدون موافقت
امنیتی با میزبانی از هیچ فعالیتی موافقت نمیکند .در این نشست
شخصیتهای اســرائیلی در داخل اراضی اشغالی و در آمریکا و یک
مسئول وزارت فرهنگ امارات از طریق مجازی در این نشست شرکت
کرده بودند .اطالعات نشان میدهد که شرکتکنندگان به حمایت
مالی و وعدههایی برای حمایت از آینده سیاسی آنها در مناطقشان
دست یافته بودند و این محرک اصلی برگزاری نشست بود.

