دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

سیاسی

آفتاب یزد نقش دوگانهی آمریکا در صحنهی سیاسی افغانستان را بررسی میکند

ِ
حامی داعش و القاعده؟!
متحد طالبان یا
آمریکا؛
ِ

آفتاب یزد  -رضا بردستانی« :علی میثم نظری» مسئول روابط
خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید« :در حال حاضر تنها
نیروی مخالف طالبان ،داعش و القاعده در افغانستان ،جبهه مقاومت
ملی به فرماندهی «احمد مسعود» است » .این مقام «جبهه مقاومت
ملی افغانستان» همچنین گفته است« :ما مجوز ثبت نمایندگی خود
را در وزارت دادگســتری و سایر ســازمانهای دولتی ایاالت متحده
دریافت کردیم ».نظری خاطرنشان میکند« :کسب مجوز برای ثبت
دفتر جبهه سیاسی که هیچ ارتباطی با آمریکا ندارد ،کار آسانی نیست.
این برای ما از اهمیت ویژهای برخوردار است».
> شورشیان افغان یک بن بست هستند

در همین حال« ،کای تالر» استاد مطالعات جهان در دانشگاه کالیفرنیا
در یادداشتی که «فارین افرز» آن را با عنوان« :شورشیان افغان یک
بن بست هستند» منتشــر کرده ،به دولت «بایدن» یادآور میشود:
عمومی جهانیان
خواهان بازسازی جایگاه ایاالت متحده نزد افکار
«اگر
ِ
ِ
هستید این مسئله مستلزم پایان دادن به حمایت از «شبه نظامیان»
در خارج از کشور است» .
نویسندهی این مقاله اگرچه روی حوادث افغانستان متمرکز شده است
اما به تاریخچهای از دخالتهای این چنینی  -حمایت از شبهنظامیان
علیه دولتها  -در اقصی نقاط جهان اشاره دارد.
«کای تالر» مینویسد« :پس از خروج نیروهای زمینی ایاالت متحده
از افغانســتان و کنترل مجدد طالبان بر اوضاع این کشــور ،اعضای
کنگره و بازیگران مخالف طالبان ،خواســتار حمایت از شورشهای
جدید ضدطالبان شدند ».آنطور که در همین پاراگراف آمده ،دو تفکر
بر فضای سیاست خارجه آمریکا حاکم است؛
 بخشی که موافق دخالتهای اینچنینی است بخشی که مخالف و منتقد ادامه این روند است> نیروهای احمد مسعود از نظر آمریکاییها شورشی محسوب میشوند؟!

اما نکتهی قابل تأمــل؛ اضافه کردن نیروهای «احمد مســعود» به
شورشــیانی اســت که علیه طالبان میجنگند! در بخشــی از این
یادداشــت آمده« :جبهــه مقاومت ملی که اکنون در تاجیکســتان
مستقر اســت ،در هفتههای اخیر تالشهای البیگری در واشنگتن
را افزایش داده و به دنبــال حمایت برای مبارزه جدید علیه طالبان
اســت ».مسئلهای که به نظر میرســد چندان دور از واقعیت نباشد
امــا این که هــدف از این البیگری دقیقاً چیســت را باید به بعد از
نویس «فارین افرز» با
زمســتان سخت افغانستان موکول کرد! مقاله
ِ
ِ
تکیه بر «بحران بشردوستانه در افغانستان»« ،سرکوب مجدد زنان و
اقلیتها» و «تردید در مورد تعهدات طالبان مبنی برعدم ارائه پایگاه
به القاعده یا سایر سازمانهای تروریستی» یادآور شده است« :ممکن
است برخی از سیاست گذاران آمریکا به طور فزایندهای وسوسه شوند
که به شورشیان فرصت بدهند .این یک اشتباه است ،تکرار اشتباهات
ایاالت متحده در ایجاد مشارکت با گروههای مسلح غیرقابل پاسخگو
و بالقوه سوء استفادهگر یا فاسد در افغانستان و جاهای دیگر آن هم
گروههایی که میتوانند قوانین بینالمللی را نقض کنند».
«کای تالر» تاکید میکند« :اگر دولت بایدن میخواهد به وعدههای
خود مبنی بر ارزشگذاری حقوق بشر و تقویت نظم بینالمللی مبتنی
بــر قوانین عمل کند ،باید کمک به گروههای مســلح غیردولتی در
افغانستان و فراتر از آن را قطع کند ».موضوعی که به نظر میرسد در
صحنهی سیاست چندان عملیاتی نباشد.
> پشت پردههای ایاالت متحده

نویســندهی مقالهی مورد نظر معتقد است« :همانطور که تحقیقات
جدید نشان میدهد ،روابط دولت آمریکا با گروههای مسلح بسته به
توازن قوا بین آنها و اهداف استراتژیک که دنبال میشوند ،متفاوت
است .کشورها میتوانند به گروههای مسلح تفویض کنند تا وظایفی را
که دولت خودش انجام میدهد ،اگر محدودیتهای سیاسی یا منابع
وجود نداشته باشد ،برعهده گیرند».
این یادداشــت ســپس به تاریخچهای از این گونه رفتارها پرداخته
مینویســد :در دهه  ،۱۹۸۰ایاالت متحده شورشیان «کنترا» را در
نیکاراگوئه ســازماندهی و به جای یک مداخله نظامی غیرمحبوب از
نظر سیاســی ،تامین کرد .شــیوهی دیگر اما ممکن است دولتها از
گروههای مسلح مرتبط با اهداف ایدئولوژیک خود حمایت کنند ،مانند
معمرقذافی ،دیکتاتور سابق لیبی که گروههای جداییطلب باسک و
ایرلند شمالی را تسلیح و آموزش میداد.
فارین افرز در مقام انتقاد از شــیوههای دوگانهی آمریکا در برخورد با
گروههای شورشی در دیگر کشورها مینویسد :ایاالت متحده به طور
مرتب از حمایت روسیه از شورشیان در شرق اوکراین انتقاد میکند
و حمالت هوایی علیه شــبهنظامیان مورد حمایــت ایران در عراق
انجام میدهد ،با این حال این کشــور سابقهای طوالنی در همکاری
با گروههای مسلح دارد .شورشهای ضد کمونیستی در طول جنگ
سرد کمکهای گســتردهای دریافت کردند  -از جمله مجاهدین در
افغانستان ،که به ایجاد القاعده کمک کردند  -همچنین اخیراً ،ایاالت
متحده با شورشیان و شبه نظامیان در افغانستان ،عراق ،لیبی و سوریه
ارتباط برقرار کرده است .این گروهها توسط ایاالت متحده تامین مالی
میشــوند ،اما به ندرت در کنترل واشنگتن هستند .بنابراین ،ایاالت
متحده مشــروعیت کمی برای درخواســت از دیگران برای اجتناب
یا کنترل چنین روابطی دارد و اساســاً کســی گوشش به حرفهای
مقامات سفید بدهکار نیست!
«کای تالر» معتقد است :اگر دولت بایدن و کنگره متعهد به کاهش
ارتباطگیری با گروههای مسلح باشند ،این وضعیت تغییر میکند .و
در نتیجه میتواند نقض حقوق بشــر و واکنش شدید علیه نیروهای
آمریکایی را نیز کاهش دهد که نتیجهی طبیعی این امر ،تقویت نظم
بینالمللی است که با تغییر قوانین بینالملل همسو میشود و دولتها
را در قبال شرکای گروه مسلح خود مسئولیتپذیر میکند .هرچند در
دورنمای این مسئله سیاستگذاران و عموم مردم نیز احتماالً سیاست

جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری
«احمدمســعود» مدعی است همزمان با
مثلث «طالبان  -القاعده  -داعش» در نبرد
است .برخی خبرها حاکی از آن است که
اگرچه آمریکاییها در «دوحه» با طالبان به
تفاهم رسیده ،پیمان صلح امضاء کردهاند
اما همزمان از دیگر گروههای شبه نظامی
در این کشور حمایت میکنند .در کنار این
دو مسئله اما در بلند مدت ممکن است
خروج هر یک از این گروههای چهارگانه
از «ریل» و «معیار»های ایاالت متحده ،با
فشارهای پیدا و پنهان مجبور به همراهی
یا ترک صحنهی سیاسی این کشور شوند
حال دو مسئله در این میان در هالهای از
ابهام باقی میمانــد و آن این که« :جبهه
مقاومت ملی افغانستان» چه سرنوشتی
در مواجهه با طالبان تمامیتخواه و داعش
و القاعدهی کنترل ناپذیر پیدا خواهد کرد
و دو دیگر این که؛ ایاالت متحدهی آمریکا
این نقش و بــازی دوگانه را تا کجا ادامه
خواهد داد .فارین افرز در یادداشتی به
این موضوع پرداخته که اگر کاخ ســفید
خواسته باشــد همچنان بر همان منوال
همیشــه یعنی حمایت از شــبه نظامیان
حرکت کند نتایج دردناکی شامل حال این
کشور خواهد شد ضمن آن که افغانستان
را به صحنهای خطرنــاک با حضور مربع
قدرتی کــه ناموزون اســت و نامرتبط
 از منظــر ایدئولــوژی و خاســتگاه ،-بدل خواهد کرد!
خارجی متکی به متحدان دولتی را به سیاســتی مبتنی بر روابط با
گروههای مسلح و شورشی ترجیح دهند.
این یادداشت در ادامه به موضوعی مهم اشاره میکند که آن« :وجود
نیروهای دولتی تحت حمایت ایاالت متحده» که «دســتان پاکی»
ندارند ،اســت و میافزاید :در اوایل سال جاری افشاگریهایی منتشر
شد مبنی بر اینکه یک مستشار نظامی ایاالت متحده احتماالً در قتل
عام فجیع «ال موزوته» در ســال  ۱۹۸۱توسط سربازان سالوادور که
منجر به کشته شدن  ۹۷۸نفر شد  -حضور داشت  -که ایاالت متحده
به سرپوش گذاشتن آن کمک کرد همچنین نیروهای دولتی سومالی
که ایاالت متحده برای مبارزه با گروه شبهنظامی اسالمگرای الشباب
به آنها تکیه میکند ،مرتکب شکنجه شدهاند ،کودکان را مجبور به
جاسوســی کردهاند و ماموران اطالعاتی و دیپلماتهای آمریکا را به
اختالفات داخلی کشاندهاند.
فارین افرز اما تأکید میکند« :با این حال ،روابط با دولتهای خارجی
شفافتر از گروههای مسلح و شورشی است و ایاالت متحده اهرمهای
دیپلماتیک و اقتصادی مختلفی برای ایجاد انگیزه یا وادار کردن رفتار
مطلوب دارد .در حالی که بر گروههای شورشــی و شبه نظامی هیچ
کنترل و مدیریتی ممکن نیست!»
> ایاالت متحده بدنام ترین!

«کای تالر» میگوید :رکورد خود ایاالت متحده بســیار عالی است.
در افغانســتان ،حمالت هوایی و حمالت زمینی ایاالت متحده که به
کشــته شدن یا آسیب رساندن به غیرنظامیان منجر شد ،بسیاری از
روستاییهای افغانســتان را به شدت علیه ایاالت متحده و متحدان
دولت افغانستان برانگیخت .افشاگریهای اخیر در مورد حمله هوایی
ســال  ۲۰۱۹در سوریه که منجر به کشته شدن  ۷۰نفر شد ،روشن
میســازد که نیروهای آمریکایی براســاس یک الگوی دیرینه گاهی
اوقات ســوء اســتفادهها را نادیده میگیرند یا سرپوش میگذارند ،با
این حال ،زمانی که نیروهای ایاالت متحده به غیرنظامیان آســیب
میرســانند ،منابع و ســاختارهای قوی در رســانه ها ،سازمانهای
غیردولتی ،ارتش و کنگره برای تحقیقاتــی وجود دارد که به دنبال
پاســخگویی قانونی و پرداخت غرامت به قربانیان یا اعضای بازمانده
خانواده هســتند .اگرچه این رویهها بســیار ناقــص و نابرابر اعمال
میشوند ،اما میتوانند به کاهش دشمنی کمک کنند و به طور بالقوه
از پیوستن یا کمک غیرنظامیان به ضد ایاالت متحده جلوگیری کنند.
گروههای شبه نظامی شرکای گروههای مسلح به ندرت قوانین تعامل
یا سیاستهای مشابهی را برای جبران خسارت پس از خشونت علیه

غیرنظامیان دارند.
در افغانســتان ،ایاالت متحده به شــبهنظامیان محلی متکی بود که
مکررا ً از غیرنظامیان سوء استفاده و باجگیری میکردند و واکنشهای
منفی علیه نیروهای آمریکایی ایجاد میشــد که قب ً
ال برای جلبنظر
مــردم محلی تــاش میکردند .این در حالی اســت که پاســخگو
نگه داشــتن شرکای گروههای مسلح مستلزم نظارت دقیق و حضور
در محل اســت؛ حضور و تواناییهایی که ایــاالت متحده اکنون در
افغانستان فاقد آن است.
این فقط مربوط به افکار عمومی نیســت .گروههای مسلحی که با یا
برای دولتها کار میکردند ،وضعیت نامشــخصی بر اســاس قوانین
بینالملل داشــتند و به دولتها فرصتی بــرای نقض حاکمیت رقبا
و طفره رفتن از مســئولیت نقض حقوق بشــر میدادند .دادگاههای
بینالمللــی و دانش حقوقی به طور فزاینــدهای دولتها را در قبال
شــرکای گروههای مسلحی که به کشورهای دیگر حمله میکنند یا
به غیرنظامیان آسیب میرسانند ،مسئول میدانند .قوانین جدید در
مورد «جنایت تجاوز» به این معنی اســت که مقامات دولتی نه تنها
در قبال حمالت نظامی غیرقانونــی و غیرموجه بلکه در صورتی که
این وظیفه را به شورشیان ،مزدوران یا سازمانهای تروریستی محول
کنند نیز مسئول هستند .دادگاههای بینالمللی جنایات جنگی برای
یوگســاوی سابق و سیرالئون به ترتیب مقامات صرب و لیبریایی را
مسئول اقدامات شبهنظامیان و گروههای شورشی میدانستند که به
سازماندهی و تامین آنها کمک کردند ،حتی اگر مقامات مستقیماً
تحت فرمان آنها نبودند.
> حقوق بشر یک شوخی است؟

در سال  ،۲۰۱۶کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز تفسیرهای جدیدی
درباره کنوانسیونهای ژنو منتشر کرد و به دولتها پیشنهاد کرد که
اکنون وظیفه دارند از احترام به حقوق بشر از سوی شرکای گروههای
مســلح ،صرفنظر از اینکه روابطشان چقدر تنگاتنگ است ،تضمین
کنند .اگر بازیگران دولتی بدانند که احتماالً برای آســیب رســاندن
به غیرنظامیان مورد اســتفاده قرار میگیرد ،حتی روابط سستتر از
هماکنون نیز میتواند جنایت محسوب شود ،مانند تهیه سالح برای یک
گروه مسلح .مطمئنا ،ایاالت متحده تاریخ دشواری با قوانین بینالمللی
دارد .نیکاراگوئه هنوز مدیون غرامتهایی اســت که توســط دیوان
بینالمللی دادگســتری به دلیل عملیات خرابکارانه در دهه ۱۹۸۰
صادر شده است .و ایاالت متحده با دیوان کیفری بینالمللی ()ICC
رابطه مناقشهآمیزی داشته است و از برخی تعقیبها حمایت میکند
اما هرگز به عضویت آن در نیامده است .دولت بایدن تحریمهای اعمال
شده توســط دونالد ترامپ ،رئیسجمهور سابق ایاالت متحده علیه
مقامات دیوان بینالمللی کیفــری را لغو کرد ،اما همچنان مخالفت
شــدیدی با تحقیقات دیــوان بینالمللی کیفــری در مورد جنایات
احتمالی در افغانستان و سرزمینهای فلسطینی داشت .کریم خان،
دادستان ارشــد جدید دیوان بینالمللی کیفری گفته است :او ادامه
تحقیقات افغانســتان را بر تخلفات ایــاالت متحده متمرکز نخواهد
کرد و یک نگرانی بالقوه را در واشــنگتن برطرف خواهد کرد .ایاالت
متحده با محدود کردن روابط گروههای مســلح ،مسئولیت آنها ،و
چارچوببندی آنها بر اساس اطاعت از قوانین بینالمللی ،میتواند
از گذشــته آشفته خود فاصله گرفته و سیستم حقوقی بینالمللی را
تقویت کند .با این حال ،بعید اســت که دولت ایاالت متحده خود را
در معرض پاســخگویی حقوقی بینالمللی قرار دهد ،بنابراین ممکن
اســت وسوسه روی آوردن به شرکای گروههای مسلح برای مقابله با
رقبا باقی بماند.
فارین افرز در قســمت پایانی این مقاله آورده :با اندک اقبال عمومی
برای اعزام نیروهای زمینی بیشتر ایاالت متحده به خارج ،برنامههای
ایاالت متحده برای مبارزه با تروریســم و رقابت با روســیه ،چین و
ایران به طور فزایندهای بر «شــرکای محلی» متکی است .برخی از
کارشناســان امنیتی حتی خواستار حمایت از دستهای از شورشیان
برای حمله به کشــتیهای تجاری چینی شده اند .با این حال همه
شرکا برابر نیستند .در حالی که گروههای مسلح محلی ممکن است
دانش روی زمینی قویتری داشــته باشند  -و حتی «انکار غیرقابل
قبول» دخالت در حمالت به رقبا ممکن اســت در سطح بینالمللی
مفید باشــد  -این در حالی است که اساساً پیوند با گروههای مسلح
و شورشــی به راحتی نتیجه معکوس میدهد .به عنوان مثال ،ترکیه
همــکاری ایاالت متحده با شورشــیان کرد در ســوریه را به عنوان
نشــانهای از حمایت ایاالت متحده از شورشیان کرد تلقی میکند و
این کشور را مسئول حمالت ادعایی نیروهای کرد در عراق میداند.
گروههای مسلح ممکن است از حمایت ایاالت متحده برای ایجاد اقوام
خود استفاده کنند و در عین حال از مردم محلی سوء استفاده کنند،
یک اتفاق متاسفانه رایج در افغانستان که باعث حمایت از طالبان شد.
نیروهای زمینی ایاالت متحده تمایل دارند به جای اینکه با شرکای
خود کار کننــد به تنهایی کار کنند .در این میــان افکار عمومی و
کارشناسان سیاست خارجی به متحدان دولتی اعتماد بیشتری دارند
و آنها را به مشارکت با گروههای مسلح ترجیح میدهند.
«کای تالر» مینویســد :بســیاری از محافظهکاران به طور یکسان
خواهان یک سیاســت خارجی محدودتر بــا مداخله خارجی کمتر
هســتند .لیبرالها خواهان نظم بینالمللی قویتر با همکاری بیشتر
ایاالت متحده در سطح جهانی هستند .اجتناب از مشارکت گروههای
مســلح و گره زدن آن تصمیم به قوانیــن بینالمللی این ترجیحات
را متعادل میکند .دولت بایــدن در حال ارزیابی مجدد اولویتهای
اســتراتژیک ایاالت متحده و بازسازی اعتبار و رهبری ایاالت متحده
در صحنه جهانی است .کاهش درگیری با گروههای مسلح در خارج
از کشور تنها میتواند به این تالشها کمک کند .ایاالت متحده برای
اینکه بتواند چیزی فراتر از کشــورهای قدرتمند باشد که هر کاری
را کــه میخواهند انجام میدهند ،باید الگوی خود قرار دهد :نه تنها
از کشــورهای دیگر بهعنوان قانونشکن انتقاد کند ،بلکه خود نیز از
قوانین پیروی کند.

ایران آماده برای مذاکره با حسن نیت هستیم
آمریکا:
منتظر ِ
ِ

ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریــکا در یک کنفرانس خبری به
ســواالت خبرنگاران درباره مواضع دولت بایدن در قبال از سرگیری
مذاکرات احیای توافق هستهای در وین پاسخ داد .به گزارش ایسنا به
نقل از پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا ،ند پرایس سخنگوی
وزارت امور خارجه این کشور در یک کنفرانس خبری در پاسخ به این
سوال که از دیدگاه دولت بایدن ،آیا مذاکرات وین روز دوشنبه هشتم
آذر[ ۲۹نوامبر] نتیجه مثبتی در بر خواهد داشت ،گفت :همان طور
که میدانید ما چند ماه سعی کردهایم مذاکرات از سر گرفته شوند.
پیشرفت خوبی در شش دور قبلی مذاکرات انجام شده بود .از زمان
روی کار آمدن دولت جدید ایران ،وقفهای چندماهه در این مذاکرات
افتاد .بنابراین ،ما امیدواریم دولت جدید ایران در وین حاضر شده و
آماده برای مذاکره با حســن نیت ،پیشرفتهایی که در شش دور
قبلی مذاکرات انجام شده بود را مبنای کار قرار دهد .پرایس در این
راســتا ادامه داد :ما همچنان بر این باوریم که بازگشتی دوجانبه به

پایبندی به برجام[توافق هستهای] ،بهترین و موثرترین ابزار است که
میتوان با آن محدودیتهای دائمی و قابل راستیآزمایی را دوباره بر
برنامه هستهای ایران اعمال کرد و مانع دستیابی ایران به یک سالح
هستهای شد .او در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا دولت بایدن در
نظر دارد برای جلب اعتماد اقداماتی انجام دهد که روند این مذاکرات
آسانتر شود ،بیان کرد :ما به وضوح گفتهایم که حاضر نیستیم برای
چنین چیزی اقدامات یکجانبهای انجام دهیم .به نظرم این موضوع
را از ماه آوریل روشــن کردهایم .امیدوارم همین جدیت در هدف را
در ایرانیها هم موقع بازگشتشان به وین در هفته بعد ،شاهد باشیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در توضیح این که آیا آمریکا راغب
به انجام دادن توافقی موقتی با ایران اســت یا نه ،گفت :ما راغب به
آزمودن این طرح هستیم که ببینیم آیا میتوانیم به بازگشتی دوجانبه
به پایبندی به برجام برســیم یا نه .این اولویت ما است چون بهترین
راه برای اطمینان یافتن از این است که از دست یافتن ایران به یک

سالح هســتهای ،به طور دائمی و قابل راستیآزمایی ممانعت شود.
محتاطانه نیست که فرضیات و احتماالت را قبول کنیم ،دقیقا به این
خاطــر که فرصتی کمتر از یک هفته برای آزمودن این امر داریم که
آیا دولت جدید ایران با حسن نیت مذاکره خواهد کرد یا نه .بعد از آن
به چیزهای بیشــتری پی خواهیم برد .پرایس در پاسخ به این سوال
که آیا تیم مذاکرهکننده آمریکا برای دیدن این حسن نیت از جانب
ایران ،یک بازه زمانی در گرفته است یا نه ،توضیح داد :متاسفانه یکی
از پیچیدگیها این است که این مذاکرات به طور غیر مستقیم با ایران
انجام میشود .بنابراین ،این روندی است که به نوعی باید تکرار شود.
این روند ،روندی است که مستلزم رایزنیهای عمیق ما با شرکایمان
در گروه  ۵+۱در وین است .آنها در برخورد اول متوجه خواهند شد
دولــت جدید چه رویکردی را در پیــش کمیگیرد و ما هم ارتباط
نزدیکی با آنها خواهیم داشــت .طبعا این کاری است که ما از زمان
پایان یافتن دور ششم مذاکرات و در چندین ماه پیش انجام دادهایم.
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مذاکراتم با ایران بینتیجه ماند

مدیرکل آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی در
اظهارات آغازین خود در جلســه شورای حکام
نتیجه رایزنیهای اخیــرش با مقامات ایرانی و
تحوالت روابط آژانس و ایران را تشریح کرد .به
گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،رافائل
گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی
که روز سهشنبه به ایران سفر کرده بود ،دیروز
در جلسه شورای حکام آژانس گفت ،مذاکراتی
که این هفته در تهران درباره برنامه هســتهای
ایران انجام داده بود ،بینتیجه مانده اســت .او

در ســخنرانی آغازین خود گفت :در ۲۳نوامبر
 ۲۰۲۱در تهــران بــا محمد اســامی ،معاون
رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران
و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران
دیدار کردم .گروســی با اشــاره به گزارشهای
اخیــر آژانس دربــاره برنامه هســتهای ایران،
افزود :علیرغم تمام تالشهایم ،این مذاکرات و
رایزنیهای گســترده برای پرداختن به مسائل
باقیمانده پادمانی ایران که جزئیات آن در این
دو گزارش آمده است ،بینتیجه ماند.

سفیر چین در تهران مطرح کرد

حمایت قاطعانه چین از خواستههای منطقی ایران درباره توافق هستهای

سفیر چین در تهران تاکید کرد :چین قاطعانه از
دفاع ایران از حاکمیت ملی و عزت ملی ،مخالفت با
مداخله خارجی و خواستههای منطقی این کشور
در مورد توافق جامع در مورد موضوع هســتهای
ایران حمایت میکند .به گزارش ایسنا ،چانگ هوآ،
سفیر چین در ایران در یادداشتی نوشت:
در سال  ،۲۰۱۳شی جین پینگ رئیس جمهوری
خلق چین ،ابتکار ســاخت مشــترک کمربند
اقتصادی جاده ابریشــم و جاده ابریشم دریایی
قرن بیســت و یکم (ابتکار «یک کمربند و یک
جاده») در قزاقســتان و اندونزی را مطرح نمود.
به عنوان یک اکتشاف و عملکرد جدید به منظور
گشودن چین به دنیای خارج در دوره جدید در
هشــت سال گذشته ،ابتکار «یک کمربند و یک
جاده» یک ابتکار عظیم در زمینه همکاریهای
بینالمللی است که ریشه در خاک عمیق تاریخ
دارد و مطابق با روند کلی زمان ،به یک پلت فرم
تمرینی مهم در ترویج ساخت جامعهای با آینده
مشترک برای بشریت در مسیر توسعه با کیفیت
تبدیل گردیده است.
طرح «یک کمربند و یک جاده» مســیری را به
سوی رفاه مشترک برای همه کشورها گشوده و
به دستاوردهای ملموس و چشمگیری دست یافته
است .به تازگی ،رئیس جمهور شی جین پینگ
در سومین سمینار ساخت و ساز «یک کمربند
و یک جاده» در پکن شرکت کردند و سخنرانی
مهمی ایراد نموده و تأکید کردند که مفهوم توسعه
جدید باید به طور کامل ،دقیق و جامع اجرا گردد
و پیشــرفت استاندارد باال ،پایدار و مردم محور را
برای تحقق تحکیم شالوده ارتباطات همکاریهای
متقابل ،گســترش فضای جدید همکاریهای
بینالمللی ،تقویت پیشــگیری و کنترل ریسک
هدف قرار داده و در جهت دســتیابی به ســطح
باالتر همکاری ،کارایی سرمایهگذاری برتر ،کیفیت
عرضه باالتر و انعطافپذیری توسعه تالش گردد و
بدین ترتیب توسعه با کیفیت باالی «یک کمربند
و یک جاده» را برای دستیابی مستمر با اثربخشی
جدید ترویج دهد .در طول هشت سال گذشته،
ارتباطات سیاستی عمیقتر گردیده است .چین
بیش از  ۲۰۰ســند همکاری را برای ســاخت
مشترک «یک کمربند و یک جاده» با  ۱۴۰کشور
و  ۳۲سازمان بینالمللی امضا کرده است .مفاهیم
و پیشــنهادهای همکاری مربوطه در مقالههای
نتیجه ســاز و کارهای مهــم بینالمللی مانند
ســازمان ملل متحد APEC ،G۲۰ ،و سازمان
همکاری شانگهای گنجانده شده است .در طول
 ۸سال گذشته ،ارتباط تسهیالت به طور مداوم
ارتقا یافته است .قزاقستان به دریا دسترسی دارد،
جمهوری مونته نگرو بزرگراه دارد و رویای الئوس
مبنی بر تبدیل شــدن از یک کشور محصور در
خشکی به یک کشور اتحادیه خشکی به تدریج
در حال تبدیل گردیدن به واقعیت است.
طی  ۸ســال گذشــته ،تجارت بدون مانع رو به
بهبود بوده است .بر اساس گزارش تحقیقاتی بانک
جهانی ،ساخت مشترک طرح «یک کمربند و یک
جاده» حجم تجارت جهانی و درآمد جهانی را به
ترتیــب  ۶.۲و  ۲.۹درصد افزایش خواهد داد و به
طور موثر رشد اقتصاد جهانی را ارتقا میدهد .در
طول  ۸سال گذشته ،یکپارچگی مالی به گسترش
خود ادامه داده است .حجم کل تجارت کاال بین
چین و کشورهای در مسیر به  ۱۰.۴تریلیون دالر
آمریکا رسیده است و ســرمایهگذاری مستقیم
غیر مالی در کشورهای در مسیر از  ۱۳۰میلیارد
دالر آمریکا فراتر رفته است .در طول هشت سال
گذشته ،پیوندهای مردم به مردم به عمیقتر شدن
ادامه داده است .در پاسخ به فوریترین نیازهای
مردم کشــورهای «یک کمربنــد و یک جاده»،
چین به معیشت مردم از جمله ارائه مراقبتهای
پزشــکی و دارویی کمک نموده است .با تامل بر

آینده همکاری آموزش و پرورش «برنامه آموزش
سینولوژیســتهای جــوان»  ۳۶۰متخصــص
سینولوژیســت جوان از  ۹۵کشــور را آموزش
داده است .شــرکتهای چینی برای کشورهایی
که در مســیر کمربند و جاده قرار دارند بیش از
 ۲۰۰.۰۰۰شغل ایجاد کرده اند ۷.۶ .میلیون نفر
در کشورهای مربوطه از فقر شدید و  ۳۲میلیون
نفر از فقر متوسط خارج گردیده اند.
از ابتدای سال جاری ،چین طرح مشارکت توسعه
سبز و ابتکار مشــارکت واکسن را با بیش از ۳۰
کشور راهاندازی کرده است و بیش از  ۱.۴میلیارد
دوز واکســن کووید ۱۹-را به کشورهای سازنده
«یک کمربند و یک جاده» ارائه کرده است .جاده
ابریشم سبز و جاده ابریشم سالم به نقطه روشن
جدیدی از همکاریهای بینالمللی «یک کمربند
و یک جــاده» تبدیل گردیده اند .ایران از روزگار
قدیم یک قطب مهم حمل و نقل و مرکز توزیع
تجارت در جاده ابریشم و کشوری مهم در امتداد
طرح «یک کمربند و یک جاده» بوده اســت .در
سال  ،۲۰۱۶رئیس جمهور شی جین پینگ سفر
موفقی به ایران داشــتند .دو طرف توافق نمودند
تا یک مشارکت اســتراتژیک جامع بین چین و
ایران ایجاد نمایند .دو کشــور یادداشت تفاهمی
برای پیشبرد مشترک ساخت «یک کمربند و یک
جاده» امضا کردند .مقامات بلندپایه چین و ایران
بارها در مورد ارتقای توسعه روابط چین و ایران در
شرایط جدید تبادل نظر کردهاند و برای هدایت
آینده روابــط ایران و چین به اجماع گســترده
دست یافته اند.
دو طــرف در مورد مســائل مربــوط به منافع
و نگرانیهــای اصلی خــود از یکدیگر حمایت
میکننــد و تبادل تجربیــات در حکومتداری
دولتی را تقویت میکنند .چین قاطعانه از دفاع
ایــران از حاکمیت ملی و عزت ملی ،مخالفت با
مداخله خارجی و خواستههای منطقی ایران در
مورد توافق جامع در مورد موضوع هستهای ایران
حمایت میکند .منابع و مزیتهای همکاری چین
و ایران به شدت مکمل یکدیگر هستند و چین
سالها جایگاه بزرگترین شریک تجاری ایران را
حفظ نموده است .ریشه مبادالت فرهنگی بین
چین و ایران را میتوان در دو هزار ســال پیش
جســتجو کرد .تبادالت جــاری در زمینههای
فرهنگی ،علمی ،هنری و سینمایی بین دو کشور
دائما در حال عمیقتر شدن است .دو کشور اسناد
همکاری در زمینههایــی مانند ترجمه متقابل
آثار کالســیک و حفاظت از میــراث فرهنگی،
انجمنهای دوستی و رسانهها را امضا کرده اند.
همکاری بین دانشگاهها و کالجها نیز تقویت شده
است .پس از شیوع همهگیری ویروس کرونا ،دو
کشــور با یکدیگر همکاری نموده و به یکدیگر
کمک کردند و مشــترکاً اثــر خوبی از همکاری
در مبارزه با این همهگیری بر جای گذاشــتند
و دوســتی بین دو ملت بیش از پیش عمیقتر
گردید .در سال جاری دو کشور برای بهرهبرداری
از ظرفیتهای همکاری دو کشور در زمینههای
مختلف و برنامه ریزی چشــمانداز همکاریهای
بلندمدت ،یک طرح همکاری جامع امضا کردند.
ایــن امر به بهبود مســتمر و ارتقاء مشــارکت
راهبردی جامع چین و ایران کمک خواهد کرد
و به نفع دو ملت خواهد بود .ســاخت مشترک
«یک کمربنــد و یک جاده» مطابق با روند کلی
تاریخ ،مطابق با روند دورانها و در راستای منافع
مشترک مردم چین و ســایر نقاط جهان است.
این جادهای برای صلح ،رفاه ،گشودگی ،خرمی،
نوآوری و تمدن اســت .چین مایل است با همه
طرفها از جمله ایــران برای کمک به یکدیگر،
غلبه بر مشــکالت ،ایجاد فرصتها و به اشتراک
گذاشتن رفاه همکاری کند تا این ابتکار شرقی به
نفع مردم همه کشورها گردد.

نگاه
ظریف:

برخی در آمریکا حاضرند برای حمایت از اسرائیل
قانون اساسی کشور را لگدمال کنند

وزیر امور خارجه پیشــین کشورمان در پیامی
توییتــری از حمایت بیچــون و چرای آمریکا
از رژیم صهیونیســتی انتقاد کــرد .به گزارش
ایســنا ،محمدجواد ظریف وزیــر امور خارجه
پیشین کشورمان با انتقاد از حمایتهای دولت
آمریکا از رژیم صهیونیستی ،در پیامی توییتری

نوشت :برای آنها که اول اسراییل ورد زبانشان
اســت ،هزینه کردن از منافع آمریکا در خارج
از کشور کافی نیســت .حاال آنها میخواهند
قانون اساسی آمریکا را لگدمال کرده و از منافع
آمریکا در داخل کشور نیز هزینه کنند .آیا حد و
حدودی برای این وجود ندارد؟

عراق

خنثیسازی یکی از خطرناکترین شبکههای جاسوسی در عراق

گروه اطالعرســانی امنیتی عراق از خنثی کردن
یکی از خطرناکترین شبکههای جاسوسی و هک
اطالعاتی خبر داد .به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه
خبری روسیا الیوم ،گروه اطالعرسانی امنیتی عراق
اعالم کرد :براساس دادههای اطالعاتی که از سوی
مسئوالن امنیتی جنوب صالح الدین درباره وجود
شــبکه هک اطالعاتی در استان کربال به دست
آمد دستگاه امنیت ملی در جنوب صالح الدین

با هماهنگی نهاد امنیتی اقدامــات خود را آغاز
کردند و توانستند شــبکه پنج نفرهای را خنثی
کنند که از خطرناکترین شبکههای جاسوسی
و هک در عراق اســت .این گروه اعالم کرد :آنها
اعتراف کردند که دورههای آموزشی از خارج کشور
دیدهاند و بــرای هک کردن پایگاههای نهادهای
امنیتی و نفوذ به اطالعات ویژه دســتگاه امنیت
ملی با هدف فروش آن تالش میکردند.

