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سیاسی

نگاه

یک کارشناس مسائل بینالملل تشریح کرد

آن چه باید در اجالس «کشورهای همسایه افغانستان در تهران»
مورد تاکید قرار گیرد

یک کارشــناس مســائل
بینالملــل بــا اشــاره به
برگــزاری دومین اجالس
کشــورهای همســایه
افغانستان در ایران گفت:
بــه نظر میرســد یکی از
محورهــای مهــم در این
نشســت بحث مبــارزه با
تروریسم آشکار در افغانســتان و فعالیت گروه
تروریســتی داعش در این کشوراست؛ چرا که
این گروه تروریستی در طول هفتههای اخیر با
انجام اقداماتی باعث افزایش ناامنیها و به خطر
افتادن جان مردم غیرنظامی در این منطقه شده
و فعالیت آن در افغانستان تبعات منطقهای نیز
به همراه خواهد داشت .سیدرضا صدرالحسینی
در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تحوالت اخیر در
صحنه سیاسی افغانستان و تأثیر آن بر شرایط
اقتصــادی و اجتماعی این کشــور گفت :این
تحوالت و برون رفت از مشکالت کنونی در این
کشــور در حوزههای مختلف از جمله اقتصادی
نیازمند همکاری و مشورت کشورهای پیرامونی
افغانستان اســت و اجالس کشورهای همسایه
افغانستان نیز در همین راستا برگزار میشود .وی
با بیان اینکه در حال حاضر افغانستان با مشکالت
زیادی به خصوص در حوزه اقتصادی روبرو است
چنانکه براساس آمار ســازمانهای بینالمللی
تعداد افراد گرسنه در افغانستان در مدت اخیر
افزایش پیدا کرده و مشکالت در آن کشور زیاد
شده است ،تصریح کرد :این مشکالت به حدی
است که بخشی از مردم افغانستان امکان تأمین
موادغذایی ندارند و از این موضوع به عنوان یک
تهدید انسانی یاد میشود .بنابراین این مهم است
که کشورهای همســایه افغانستان در ارتباط با
حل این موضوع و ارسال کمکهای بشردوستانه
به مــردم این کشــور تصمیمــات و اقداماتی
اخــذ کنند .صدرالحســینی همچنین موضوع

واکسیناســیون ،مشکالت
بهداشتی و درمانی و تأمین
دارو را نیــز یکــی دیگر از
مشــکالت کنونــی مردم
افغانســتان عنوان کرد که
باید کشــورهای همسایه
و جامعه بینالملل نسبت
به آن تدابیری بیاندیشند،
افزود :نکته مهــم دیگر این روزهــا در ارتباط
با موضوع افغانســتان شناســایی این کشور و
تحوالتی است که در آن رخ داده است .با توجه
به اینکه حاکمیت جدید در افغانستان به وجود
آمده قطعا کشورهای پیرامونی در نوع مواجهه با
این تغییرات و حاکمیت جدید در آن نظرات و
دیدگاههایی دارند .ممکن است برخی از کشورها
اقدام به شناسایی قطعی آن گروه کنونی حاکم
بر این کشور کنند یا شناسایی موقت یا دوفاکتو
کننــد تا این کشــور بتواند ماننــد یک عنصر
بینالمللی در عرصه بینالمللی و منطقهای نقش
ایفا کند .وی با اشــاره به دیدگاه ایران مبنی بر
اینکه باید یک دولــت فراگیر که بازتابدهنده
ترکیب قومیتی و جمعیتی افغانستان باشد در
این کشــور تشکیل شــود ،خاطرنشان :یکی از
محورهای مهم در اجالس تهران میتواند تأکید
بر این موضوع مشارکت فراگیر و ایجاد حاکمیتی
فراگیر در افغانستان باشد و به نظر میرسد ایران
در این اجالس بر این موضوع و خواسته بار دیگر
تأکید کند .این کارشــناس مســائل بینالملل
همچنین با بیان اینکه با توجه به فرا رســیدن
فصل سرما مردم افغانستان نیازمند فوریتهایی
در حوزههای مختلف هستند که باید کشورهای
منطقه و بینالملل به این موضوع توجه داشته
باشــند ،گفــت :نشســت تهــران میتواند در
حوزههای سیاسی ،اقتصادی ،بهداشت و درمان
نقش قابل توجهی در برون رفت افغانســتان از
وضعیت کنونی داشته باشد.

پاکستان

دیدار عمران خان و بن سلمان در ریاض

عمران خان ،نخستوزیر پاکستان با محمد بن
سلمان ،ولیعهد عربســتان در حاشیه اجالس
«ابتــکار عمــل خاورمیانه ســبز» در ریاض با
یکدیگــر دیدار و گفتوگو کردنــد .به گزارش
ایسنا ،به نوشــته روزنامه داون ،عمران خان در
این نشست از شرکتها و کارآفرینهای سعودی
خواســت تا از موقعیت استراتژیک پاکستان و
همچنین پتانســیل ســرمایهگذاری عظیم در
زمینههای مختلف اقتصادی از جمله مسکن و
ساختوساز برای منافع متقابل بهره ببرند .وی
به ویژه به پروژههای توسعه شهر راوی و منطقه
تجاری مرکزی در الهور اشــاره کرد و گفت که
زمان مناســبی برای بهرهمندی سرمایهگذاران
ســعودی از این پروژههاســت .عمران خان در
«مجمع ســرمایهگذاری» عربستان و پاکستان
که با همکاری وزارت ســرمایهگذاری عربستان
ســعودی برگزار شد ،ســخنرانی کرد .در این
مجمع سرمایهگذاری ،نمایندگان ارشد شرکتها
و کارآفرینهای پیشــرو عربستانی و همچنین
بازرگانان پاکستانی حضور داشتند.
عالوه بــر خالد الفالــح ،وزیر ســرمایهگذاری
عربســتان ،شــاه محمود قریشــی ،وزیر امور
خارجه ،شــوکت ترین ،مشــاور مالی و حماد
اظهر ،وزیر انرژی پاکســتان نیز در این مجمع
ســخنرانی کردند .عمران خان ،نخســت وزیر
پاکســتان ،با تاکید بر «روابط نزدیک و تاریخی
بین دو ملت برادر» گفت که روابط پاکســتان و
عربســتان فراتر از روابط دیگر است .وی افزود:
هر دولتی که در پاکســتان به قدرت برسد ،بر
روابط پاکســتان و عربستان تاثیری نمیگذارد.
عمران خــان گفت که مانند ولیعهد محمد بن
سلمان بن عبدالعزیز که دارای «پویایی و عالقه
به تغییر» اســت ،او نیز خواهان یک پاکستان
جدید اســت .نخستوزیر پاکســتان گفت که
پاکســتان تا دهه  ۱۹۶۰سریعترین اقتصاد در
حال رشــد در آسیا بود و موسسات قوی مانند
 PIAیکــی از بهترین خطوط هوایی جهان در
آن زمان به شمار میرفت .وی افزود :سپس ما
این مســیر را از طریق سیاست ملیسازی گم
کردیم .عمران خان گفت کــه اکنون دولت با

ایجاد انگیزه در بخشهای مختلف در کشوری
با جمعیــت  ۲۲۰میلیون نفری کــه اکثریت
افراد زیر  ۳۰ســال هســتند ،در حال بررسی
ظرفیتهاست .رئیس دولت پاکستان گفت که
کشورش به دلیل موقعیت استراتژیک خود که
دارای دو بازار بزرگ در همســایگی و ارتباط با
آســیای میانه از طریق افغانستان است ،فرصت
واقعــی را برای ســرمایهگذاران فراهم میکند
تا از آنها ســود ببرند .وی افــزود :تجار موفق
ریســک میکنند .اگر به موقعیت استراتژیک
پاکســتان که برای سرمایهگذاری باز است نگاه
کنید ،متوجه خواهید شــد که میتواند به نفع
عربستان و پاکستان باشد .نخستوزیر پاکستان
گفت که با  ۳۰۰هزار هکتار زمین بکر در کنار
رودخانه سند که برای سرمایهگذاری اختصاص
داده شده است ،شرکتهای سعودی میتوانند
در بخشهــای کشــاورزی و امنیــت غذایی
ســرمایهگذاری کنند .عمران خــان در نهایت
افزود :اگر ما با هم باشیم ،عمال به نفع دو کشور
خواهد بود.

> وضعیت افغانستان

در همین حــال جئو نیوز پاکســتان گزارش
داد ،عمران خــان در خصوص آخرین تحوالت
افغانســتان بر اهمیت مشارکت فعال و سازنده
جامعه جهانی برای کمک به تسکین درد و رنج
مردم افغانســتان تاکید کرد .وی از بدتر شدن
وضعیت بشردوستانه در افغانستان ابراز نگرانی
کــرد و افزود که جامعه جهانی برای جلوگیری
از بحران انسانی و سقوط اقتصادی در افغانستان
اقدامات فوری انجام دهنــد .این مقامها توافق
کردند که تالشهایی را برای رفع این چالشها
انجام دهند .این دومین ســفر عمــران خان،
نخستوزیر پاکســتان به عربستان سعودی در
سال جاری است .اجالس «ابتکارعمل خاورمیانه
سبز» یکی از ابتکارعملهای سعودی است که
رهبران بینالمللی و منطقهای برای دستیابی به
توافق در خصــوص اقدامات الزم جهت تحقق
تعهدات مشترک زیست محیطی گرد هم جمع
میشوند.

آمریکا
پنتاگون:

چین باید در خلع سالح اتمی کرهشمالی کمک کند

ســخنگوی پنتاگــون تاکید کــرد ،اگر چین
میخواهد شاهد ثبات در شبهجزیره کره باشد
باید به خلع سالح اتمی کره شمالی کمک کند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری یونهاپ،
جان کربی ،ســخنگوی پنتاگون در کنفرانسی
خبری گفــت :پکن نفوذ زیادی بر پیونگیانگ
دارد و میتواند از آن برای کمک به کره شمالی
در اتخاذ تصمیم درست استفده کند .وی افزود:
آنچه میتوانم به شــما بگویم این است که ما
میدانیم چین در پیونگیانگ نفوذ دارد و این
نفوذ میتواند برای کمک به ما برای رســیدن
به خلع تسلیحات اتمی شبه جزیره کره بسیار
حائز اهمیت باشد.
جان کربــی در ادامه گفت :مطمئنا دوســت
داریم چین در آنچه که تصور میشــود منافع
مشترک دوجانبه است ،یعنی خلع سالح اتمی
شبهجزیره کره برای امنیت و برای کل منطقه
بیشــتر همکاری کند و بیشــتر کمکرسان
باشــد .این اظهارات جان کربی پس از ســری
آزمایشــات موشــکی اخیر کره شمالی مطرح

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

شدند؛ آزمایشاتی که شامل پرتاب یک موشک
مافوق صوت و پرتاب یک موشک بالستیک از
یــک زیردریایی جدید بودند .کربی در پاســخ
به ســوالی گفت ،هیچ اطالعاتــی در رابطه با
همکاری کره شــمالی-چین در زمینه ساخت
و توسعه تســلیحاتی ندارد اما بار دیگر تاکید
کرد که پکن اگر بخواهد میتواند کره شــمالی
را بــه میز مذاکرات بازگرداند .وی تصریح کرد:
چین با اجرای تحریمهای وضع شده میتواند
کمــک کند .چین بــا اســتفاده از نفوذش در
پیونگیانگ میتواند به دولت کره شــمالی در
اتخاذ تصمیمات درســت با احتــرام به امنیت
شبهجزیره کره کمک کند .سخنگوی پنتاگون
اظهار داشــت :آنچه میخواهیم مشاهده کنیم
امنیت و ثبات در شــبهجزیره کره اســت و ما
معتقدیم که یک راه بزرگ برای دســتیابی به
این هدف ،خلع تســلیحات اتمی کره شمالی
است و از آنجایی که چین در پیونگیانگ نفوذ
دارد اگــر بخواهد میتواند نقش مثبتی در این
زمینه ایفا کند.

لیندسی گراهام :بایدن بیکفایتترین رئیسجمهور است

در میــان افزایش تنشها در افغانســتان و ادامه طالبان به
تهدید امنیت ملی آمریکا ،ســناتور جمهوریخواه لندسی
گراهام ،بایدن را مقصر این اوضاع دانست .به گزارش ایسنا،
لیندسی گراهام ،سناتور آمریکایی در گفتوگویی با فاکس
نیوز ،با مقصر دانســتن جو بایدن ،ریاست جمهوری آمریکا گفت :حال
چه میکنیم؟ تالش میکنیم تا بدون اینکه طالبان را قدرتمند کنیم،
کودکان را از مرگ بر اثر گرسنگی نجات دهیم ...چه شد که ما به اینجا
رسیدیم؟ جو بایدن بیکفایتترین رئیس جمهور دوران زندگی من است.

او نقشهای داشت که به نتیجه نرسید؛ او توصیههای نظامی
صحیح را رد کرد؛ آنها (دولت بایدن) حتی نمیدانند که
آیا ۳۵۰آمریکایی (در افغانستان) باقی ماندهاند یا ۷۰۰نفر،
اما ما میدانیم که هزاران افغان وجود دارند که در کنار ما
جنگیدهاند و اکنون تنها گذاشته شدهاند .وی افزود :اما این را هم میدانیم
که افغانستان در حال سقوط آزاد است ،القاعده در حال شکوفایی است،
داعش دارد قویتر میشود و طالبان به وزارت امور خارجه ما ،گفتند که
در تالش برای کنترل القاعده ،که سوگند خورده است اگر بتواند همه ما

(آمریکاییها) را بکشد ،به ما کمک نمیکنند .بنابراین من این امتناع از
همکاری طالبان برای مقابله با القاعده را ،یک اعالن جنگ میدانم ،این
مساوی است با اعالن جنگ با آمریکا .اگر مایل نیستید به ما کمک کنید
تا با خطر القاعده که ما و همه جهان را تهدید میکند ،مقابله کنیم ،پس
از نظر من ،بر اساس قوانین جنگ ،این واقعاً این یک اقدام خصمانه است.
بنابراین افغانستان بزرگترین تهدید امنیت ملی در کوتاه مدت است .این
بزرگترین فاجعه انسانی روی کره زمین در شرایط فعلی است و با گذشت
زمان ،فقط بدتر میشود.

سازمان ملل:

بهرسمیتشناختننظامیانحاکممیانمار
خشونتهارامتوقفنمیکند

نماینده ویژه ســازمان ملــل متحد در امور میانمــار با بیان اینکه
به رســمیت شــناختن نظامیان میانمار به عنوان دولت این کشور
جلوی رشد خشــونتها را نمیگیرد ،هشدار داد که چنین اقدامی
این کشور را به سمت بیثباتی و تبدیل به کشوری شکستخورده
سوق میدهد .به گزارش ایســنا ،کریستین شرانر بورگنر ،نماینده
ویژه ســازمان ملل در امور میانمار که طی روزهای آتی بعد از سه
سال حضور در این پست کنارهگیری میکند ،به خبرگزاری رویترز
گفت :امیدوارم که جامعه بینالمللی تســلیم نشود .ما باید در کنار
این مردم بایستیم .اعتراضات و ناآرامیها از زمان کودتای اول فوریه
میانمار را فلج کرده است و ارتش آن به «قساوت و استفاده بیحد
از قوه قهریه» علیه غیرنظامیان متهم اســت ،با این حال نظامیان
میانمــاری مقصر این ناآرامیها را «تروریســتهای» متحد با یک
دولت ســایه میدانند .آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل متحد
«نولین هایزر» از سنگاپور را که سابقا دیپلمات ارشد سازمان ملل
بود ،به عنوان نماینده ویژه جدید خود در امور میانمار معرفی کرد.
شرانر بورگنر به تازگی گفته بود که میانمار به سمت گرداب جنگ
داخلی حرکت میکند ،فرصت بازگشــت به دموکراســی از دست
میرود و نظامیان عالقهای به ســازش یا مذاکره نشان نمیدهند.
دولــت نظامی میانمار اما با رد این ادعاهــا گفت که اظهارات این
نماینده از واقعیت به دور است و نشاندهنده جانبداری سازمان ملل
متحد اســت .این نماینده که دیپلماتی از سوئیس است ،دوشنبه
با اشــاره به «شــورای اداری اجرایی» در میانمار (اس .ای .ســی)
گفت :اگر کســی اس .ای .ســی را به عنوان یــک دولت قانونی به
رسمیت بشناسد ،خشونت تمام نخواهد شد .یک گفتوگوی واقعی
و صادقانه میان طرفها الزم است اما برای چنین اتفاقی ،مین آنگ
هالینگ ،رهبر ارتش میانمار باید اول با فردی که ســازندهتر باشد،
جایگزین شود.
رهبران جنوبشرق آسیا امروز تشکیل جلسه دادند ،اما بدون مین
آنگ هالینگ و اجرای این محرومیت از ســوی مجمع کشورهای
جنوبشــرق آسیا (آسهآن) که معموال بهعدم مداخله شهرت دارد،
بیسابقه است .شرانر بورگنر گفت :هیچکس در این منطقه تمایلی
ندارد اس .ای .ســی را به رســمیت بشناســد چون این به معنای
حرکت به سمت یک کشور شکســتخورده و بیثباتی ،آن هم نه
فقط در میانمار بلکه در سراســر این منطقه اســت .سازمان ملل
متحد همچنین با ادعاهای رقابتی مبنی بر اینکه چه کســی روی

کرســی میانمار در این نهاد جهانی خواهد نشست ،مواجه است .با
تصمیم کشورهای عضو که شــرانر بورگنر «حیاتی» توصیف کرد،
قرار اســت در اواخر امســال مشخص شــود که آیا این کرسی به
نظامیان میانماری میرســد یا همچنان در اختیار «کیاو مو تون»
سفیر کنونی میانمار میماند که دولت ساقط شده آنگ سان سوچی
معرفی کرده بود.
> کرسی خالی میانمار در آسهآن

نشست رهبران جنوبشرق آسیا بدون حضور نماینده میانمار آغاز
به کار کرد .رهبر دولت نظامی میانمار بابت ناکامی در اجرای طرح
صلح منطقهای از نشســت آسهآن حذف شد و با فرستادن یک فرد
دیگر هم موافقت نکرد .این طرح صلح که آوریل به تصویب رسیده
بود ،قصد داشــت بــه بحران خونین در این کشــور پایان دهد .نه
نماینده برونئی که ریاست آسهآن را بر عهده دارد و نه دبیرکل این
بلوک منطقهای ،در سخنان آغازین خودشان در این نشست مجازی
اشارهای بهعدم حضور میانمار نداشتند .آسهآن در  ۱۵اکتبر تصمیم
گرفت که مین آنگ هالینگ را از نشست امروز محروم کند .نماینده
برونئی گفته بود که آســهآن یک نماینده غیرسیاسی از میانمار را
دعوت خواهد کرد اما در آغاز این نشست هیچ صحبتی از آن نشد.
نظامیان حاکم در میانمار دوشنبه تاکید کردند که یا رئیس کشور یا
نماینده وزارتی در این نشست شرکت خواهد کرد ،در غیر اینصورت
کرسی آنها خالی میماند .جو بایدن ،رئیسجمهوری آمریکا هم با
ارتباط ویدیویی در یک جلسه مشترک آسهآن شرکت خواهد کرد.

یک گروه نظارتی موسوم به انجمن یاری زندانیان سیاسی گزارش
داد ،از زمان ســرنگونی دولت ســوچی ،بازداشت او و متحدانش و
پایان یافتن یک دهه دموکراســی متزلــزل ،ارتش میانمار بیش از
 ۱۰۰۰تن را کشته و هزاران تن دیگر را بازداشت کرده است .با این
حال ارتش میانمار این آمارها را رد میکند.
در دســتورکار روز افتتاحیه برای سهشنبه ( ۲۶اکتبر) ،سه جلسه
مجزا میان رهبران آســهآن و نمایندگان ایــاالت متحده ،چین و
کرهجنوبی هماهنگ شــده است .آسهآن شــامل برونئی ،کامبوج،
اندونزی ،الئوس ،مالزی ،میانمار ،فیلیپین ،سنگاپور ،تایلند و ویتنام
اســت .مایکل واتیکیوتیس ،مدیر بخش آســیا در مرز گفتوگوی
بشردوســتانه (مســتقر در ژنو) گفت ،احتماال برای نظامیان حاکم
میانماری مهم اســت که از این نشســت کنار گذاشــته شدند ،با
اینکه آنها ســابقه انزوای بینالمللی را دارند .او گفت :اکنون سوال
اینجاســت که آیا رهبران منطقهای برای تعامل رسمیتر با دولت
وحــدت ملی موازی موافقــت میکنند یا خیر .آمریــکا و اتحادیه
اروپــا این کار را آغاز کردهاند .دولت وحدت ملی میانمار ،ائتالفی از
گروههای دموکراســیطلب و نیروهای مسلح اقلیت قومی است که
بعد از کودتای اول فوریه در این کشور تشکیل شد.
> رایزنی سالیوان با دولت سایه میانمار

در همین حال کاخ سفید شامگاه دوشنبه از رایزنی جیک سالیوان،
مشــاور امنیت ملی آمریکا با نمایندگان دولت وحدت ملی میانمار
موسوم به ان .یو .جی خبر داد .در این نشست مجازی ،سالیوان بار
دیگر به حمایت ادامهدار آمریکا از جنبش دموکراسیخواه در میانمار
تاکید کرده و درباره تالشهای کنونی برای احیای مسیر این کشور
به سمت دموکراسی با نمایندگان ان .یو .جی شامل دووا الشیال و
زین مار آنگ گفتوگو کرد .براســاس بیانیه کاخ سفید ،سالیوان با
ابراز نگرانی از خشونت ارتش میانمار تاکید کرد که آمریکا به ارتقای
پاســخگویی بابت این کودتا ادامه خواهد داد .سالیوان همچنین از
بازداشت اخیر کو جیمی ،فعال دموکراسیخواه ابراز نگرانی کرده و
گفــت ایاالت متحده همچنان روی آزادی او تاکید خواهد کرد .در
بیانیه کاخ ســفید آمده است ،مشــاور امنیت ملی دولت جو بایدن
همچنیــن با مقامهای ان .یو .جی درباره پاندمی کرونا در میانمار و
تالشهای کنونی آمریکا برای تامین کمک بشردوستانه مستقیم به
مردم میانمار صحبت کرد.

انتخابات اکتبر ،محور دیدار بارزانی با سفیر آمریکا در عراق

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در دفتر خود میزبان سفیر آمریکا
در عراق بود .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری شفق نیوز عراق،
طبق بیانیه منتشر شده از سوی اربیل ،در دیداری که مسرور بارزانی،
نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و متیو تولر ،سفیر آمریکا در عراق

با یکدیگر داشتند ،آخرین تغییرات و تحوالت عراق و منطقه و نیز
راههای تقویت روابط اربیل و آمریکا بررسی شدند .تولر در این دیدار
برگزاری موفــق انتخابات پارلمانی عراق را به بارزانی تبریک گفت
و بار دیگر بر حمایت آمریــکا از عراق فدرال ،باثبات و برخوردار از

حاکمیت تاکید کرد .بارزانی نیز ضمن تشــکر از حمایت آمریکا بر
لزوم تشکیل کابینهای جامع که ضامن حقوق و خواستههای تمامی
گروههای عراق بوده و برای حل مشکالت موجود میان اربیل و بغداد
به شکل ریشهای و مطابق با قانون اساسی تالش کند ،تاکید کرد.

طالبان به وزیر خارجه چین هدیه داد

وزیر خارجه دولت طالبان در دوحه با وزیر خارجه چین دیدار و به
وی هدیهای را اهدا کرد .به گزارش ایســنا ،خبرگزاری اسپوتنیک
افغانســتان ویدیویی را از لحظه هدیه دادن امیر خان متقی ،وزیر
خارجه دولــت طالبان به وانگ یی ،وزیــر خارجه چین در دوحه
منتشــر کرد .پیش از این ذبیح اهلل مجاهد ،ســخنگوی طالبان در
صفحه کاربری خود در توییتر نوشت :امیر خان متقی با وزیر خارجه
چین و هیئت همراه وی دیدار مهمی خواهد داشت و در جریان این
دیدار مسائل سیاســی و اقتصادی مهم در روابط بین افغانستان و
چین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
> طالبان به چین قول امنیت داد

مال عبدالغنی برادر ،معاون نخستوزیر طالبان در جریان دیدار با وزیر
امور خارجه چین گفت که به مســائل امنیتی چین اهمیت زیادی
میدهد و قاطعانه به وعده خودشان عمل خواهند کرد و هرگز اجازه
نخواهند داد هیچ نیرویی از خاک افغانستان برای آسیبرساندن به
چین استفاده کند .به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه گلوبال تایمز
چاپ چین ،عبدالغنی برادر پیرامون مسائل افغانستان با وانگ یی،
مشاور دولتی و وزیر امور خارجه چین در دوحه گفتوگو کرد و گفت
که وضعیت فعلی افغانستان با توجه به تشکیل تدریجی دولتهای
مختلف ،تحت کنترل و رو به بهبود است.
وانگ گفت که افغانستان اکنون در مرحله حساس تبدیل از هرج و
مرج به حکومت قرار دارد و با یک فرصت تاریخی برای دستیابی به

اصالح و پیشبرد بازسازی ملی مواجه است؛ اما چالشهایی از جمله
بحرانهای انسانی ،هرج و مرج اقتصادی و تهدیدات تروریستی که
نیازمند درک و حمایت بیشــتر جامعه بینالمللی است ،همچنان
وجــود دارد .وزیر خارجه چین ابراز امیدواری کرد که طالبان صبر
و استقامت و همچنین صراحت و صداقت بیشتری را از خود نشان
دهــد؛ همه گروههای قومــی را برای همکاری مســالمتآمیز در
کشــورش با یکدیگر متحد کند و به طور موثری از حقوق و منافع
زنان و کودکان محافظت کند .این دیپلمات ارشد چینی همچنین
از طالبان خواست تا سیاست دوستانه را در قبال کشورهای همسایه
خود اتخاذ کنند و جامعهای مدرن و منطبق با خواستهها و نیازهای
مردم و همچنین متناســب با روند زمان بسازند .چین که هرگز در
امور داخلی افغانستان مداخله نکرده و به دنبال دستاوردها و نفوذ
خودخواهانه خود نیز نبوده اســت ،سیاست دوستانهای را در قبال
همه مردم افغانستان قاطعانه دنبال میکند.
وانگ ،وزیر امور خارجه چین ،از آمریکا و کشورهای غربی خواست
تا تحریمهای مربوط به افغانستان را لغو کنند .وی همچنین از همه
طرفها خواست تا با طالبان در افغانستان همکاری کنند تا پیشرفت
سالم و درستی را در پیش بگیرند .وانگ افزود که چین مشتاق است
به اندازه ظرفیت و چارچوب خودش کمکهای بشــر دوستانه به
این کشور ارسال کند .این دیپلمات چینی در ادامه گفت که گروه
موســوم به «جنبش اسالمی ترکستان شرقی» به عنوان یک گروه
«تروریســت» بینالمللی که نامش در شورای امنیت سازمان ملل

متحد ثبت شده اســت «نه تنها تهدیدی واقعی برای امنیت ملی
چین محسوب میشود بلکه امنیت داخلی چین و امنیت بلند مدت
افغانستان را نیز به خطر میاندازد ».وی گفت که امیدوار و معتقد
است که طالبان از این گروه و دیگر سازمانهای «تروریستی» فاصله
بگیرد و اقدامات مؤثری را برای ســرکوب قاطعانه آنها انجام دهد.
عبدالغنی برادر ،معاون نخســت وزیر طالبان به نوبه خود گفت که
دنبال کردن یک سیاست دوستانه در قبال چین یک انتخاب قطعی
از ســوی طالبان اســت .آنها به نگرانیهای امنیتی چین اهمیت
زیــادی میدهند و قاطعانه به وعده خود احترام میگذارند و هرگز
اجازه نمیدهند هیچ شــخصی یا هیچ نیرویی از خاک افغانستان
برای آسیب رساندن به چین استفاده کند.
وی گفت که دولت موقت طالبان افغانستان سخت تالش میکند تا
نیازهای مردم را برآورده کند و از تجربیات خود درس خواهد گرفت
تا مسیر توسعه را مطابق با شرایط ملی خود طی کند .وی افزود که
اقدامات فراگیر متنوعی در حال انجام اســت و استعدادهای بیشتر
از همه اقوام برای حضور در پســتهای دولتی در آینده استخدام
خواهند شد .این مقام ارشد طالبان خاطرنشان کرد که طالبان مایل
به تقویت تالشها برای حفظ حقوق و منافع زنان و کودکان است و
آنها را از حق تحصیل و کار محروم نخواهد کرد .او همچنین ابراز
امیدواری کرد که چین و جامعه جهانی برای کمک به افغانســتان
برای غلبه بر بحران انســانی و بازگشــت به مسیر درست توسعه،
کمکهای خود را به افغانستان افزایش دهند.

آمادهسازی ارتش چین برای نابودی بیسر و صدای بنادر دشمن

یکی از افســران نیــروی دریایی ارتــش آزادیبخش خلق چین به
دنبال آزمایش اخیر یک بمب که ظاهرا ً برای شبیهســازی حمله به
یک بندر انجام شــد ،گفت ارتش چین به این فکر میکند چگونه
بندر مورد اســتفاده نیروی دریایی دشمن را مخفیانه منهدم کند تا
تواناییهای دشمن را برای جنگیدن مختل سازد .به گزارش ایسنا،
به نقل از پایگاه بیزینس اینسایدر ،ارتش چین اخیرا با همکاری یک
آکادمی تحقیقات نیروی دریایی ایــن ارتش ،بمبهایی در زیر آب
در بندری نامشخص را منفجر کرد .حسگرهای نصب شده در چند
نقطه ســاختاری مهم دادههایی را در مورد آسیبهای وارده به بندر
محل وقوع آزمایش جمعآوری کردند .رسانههای چینی میگویند،
این دادهها «پشــتیبانی علمی را از حمله به بنادر متخاصم در یک
جنگ واقعی فراهم میآورند».
بر اساس گزارش شبکه دولتی سیســیتیوی چین ،این آزمایش
اولین آزمایش در نوع خود بوده اســت که توســط ارتش چین اجرا
شد .رسانههای چینی زمان انجام این آزمایش را اعالم نکرده و تنها
اشــاره کردند که این آزمایش به تازگی انجام شــده است .آزمایش
اخیر به بررســی تأثیری که تسلیحات مختلف ممکن است بر یک

بندر فعال در یک ســناریوی جنگ واقعی داشته باشند ،پرداخت و
براساس گزارشها ،این انفجار ،پایانه محل وقوع آزمایش را ویران کرد.
ژائو پنگدو که رسانههای چینی از او به عنوان یک کاپیتان و معاون
مدیر برنامه آزمایش تخریب بندر نیروی دریایی توصیف کردند ،در
مصاحبه خود با شبکه سیسیتیوی ،تفکری را که ارتش در پشت
این آزمایش داشــت ،برجسته ساخت .ژائو گفت که پایگاهها و بنادر
نیروی دریایی اهداف ارزشمندی هستند زیرا از آنها برای پشتیبانی
از کشتیهای لجستیکی مامور نقل و انتقال مهمات ،سوخت و سایر
تجهیزات ضروری به خطوط مقدم نبرد اســتفاده میشــود .طبق
گزارش رسانه گلوبال تایمز ،او به رسانههای چینی گفت :اگر بتوانیم از
راههای پنهانی مانند انفجارهای زیر آب برای نابود کردن بنادر استفاده
کنیم ،میتوانیم پتانسیل جنگی دشمن را از بین ببریم .همچنین یک
تحلیلگر نظامی ناشــناس در پکن هم به این رسانه وابسته به دولت
چین گفت که حمله به بنادر کلیدی میتواند اســتراتژی آمریکا در
راستای پراکنده ساختن نیروهایش در سراسر منطقه هند-اقیانوسیه
را از طریــق تهدید خطــوط تدارکاتی حیاتی مــورد نیاز نیروهای
آمریکایی برای عملیات موثر تضعیف کند .رسانهها در گزارشهایشان

در مورد آزمایش انهدام بندر نیروی دریایی توسط ارتش چین توضیح
ندادند که چین چگونه بمبهای زیر آبی را احتماالً در زیر آتش شدید
به بندر مورد استفاده نیروهای دشمن میرساند .مشخص نیست که
آیا چین برای این منظور به دنبال نفوذ با تجهیزات سرنشــیندار،
سیستمهای خودکار ،زیردریاییها ،مینها یا رویکردهای دیگر است.
برایان کالرک ،افسر ســابق نیروی دریایی آمریکا و کارشناس امور
دفاعی در مؤسسه هادسون گفت که حمله به یک بندر نیروی دریایی
آمریکا «در حرف آسانتر است تا در عمل» .او به بیزینس اینسایدر
گفت که مهاجمان باید برای این منظور از موانع امنیتی ،شبکههای
مخصوص متوقف کردن شــناورها و حسگرهای صوتی مخصوص
شناســایی غواصان ،گشتها و سایر اقدامات متقابل رد شوند .با این
حال خطر در بنادر غیرنظامی بیشــتر است ،با توجه به اینکه آنها
به خوبی بنادر نظامی دفاع نمیشــوند .از آنجایی که آزمایش اخیر
اولیــن آزمایش در نوع خود بود که چین انجــام داده ،ارتش چین
ممکن است هنوز در حال بررسی پاسخ به این سؤاالت باشد ،اما این
آزمایش به وضوح نشاندهنده میزان عالقه آنها به توسعه این قابلیت
رزمی است.

