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باید با نشست مسکو از فاجعه بیشتر
در افغانستان جلوگیری شود

سخنگوی کرملین با تاکید بر ضرورت اجتناب
از یک فاجعه بشری دیگر تاکید کرد ،گفتگو با
طالبان در مسکو با هدف درک بهتر تحوالت در
افغانستان و چشم اندازهای آینده در این کشور
صورت میگیرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت :اوضاع
در افغانستان برای ما ،جهان و منطقه که متحد
ماست و در بسیاری از موارد در کنار ما قرار دارد،
بسیار مهم است .میدانید که مذاکرات با فرمت
مسکو در جریان است.
وی افزود :تماسهای مستقیم با هدف درک بهتر
آنچه که در افغانستان اتفاق میافتد ،سیاستهای
کلیدی ،طرحهای بلند مدت و میان مدت طالبان و
تمایالت آنها در حال انجام است.
سخنگوی کرملین ادامه داد :طالبان از سوی
دولت روسیه و قدرتهای جهانی به رسمیت
شناخته نمیشود .تمامی نشانههای فروپاشی
اقتصادی و بشری در حال حاضر در افغانستان
وجود دارد .تمامی کشورها از جمله آنهایی که
در نشست فرمت مسکو حضور دارند به دنبال
فرصتهایی برای کمک به مردم افغانستان هستند
و میدانند که چطور باید از یک فاجعه دیگر در
این کشور جلوگیری شود .این مقام ارشد دولت
روسیه در ادامه گفت :هیچکس به دنبال فلج
کردن کامل یک کشور نیست .سخنگوی کرملین
در ادامه صحبتهایش گفت :والدیمیر پوتین،
رئیس جمهوری روسیه برای شرکت در کنفرانس
تغییرات جوی سازمان ملل به گالسگو نمیرود و
چهارچوب شرکت روسیه در این نشست با سازمان
دهندگان آن در حال بررسی است .وی افزود:
طرف روسی در این کنفرانس شرکت خواهد کرد
اما با سازماندهندگان آن در تماس است و ما در
روزهای آتی نحوه حضور خود را در این کنفرانس
اعالم میکنیم .سخنگوی کرملین همچنین درباره
دیدار جو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا با پوتین
نیز گفت :این دیدار پیش از پایان سال جاری
میالدی قطعا صورت میگیرد و ما در این باره اطالع
رسانی خواهیم کرد.

یک انتخاب دور ذهن

تدارک گسترده رژیم صهیونیستی برای مقابله با ایران

به تعهد عدم اقدام علیه سایر
کشورها پایبندیم

کرملین:

خبر

بنیگانتز خواستار افزایش بودجه دفاعی شد

وزیر خارجه طالبان:

سرپرست وزارت خارجه طالبان افغانستان امروز
(چهارشنبه) به رسانهها گفت ،طالبان به تعهداتش
درباره عدم اقدامی تهاجمی علیه سایر کشورها
همچنان پایبند است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری تاس،
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان
افغانستان گفت :ما عمال با اقداماتمان اثبات
کردهایم که از خاک افغانستان علیه هیچکس
استفاده نمیشود و از آن روزی که تعهداتمان را در
توافق دوحه با دولت دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
سابق آمریکا مطرح کردیم به تعهداتمان درباره این
مساله پایبند ماندهایم.
طالبان عملیاتی را برای به دست گرفتن کنترل
افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی از این
کشور آغاز کرد و در  ۱۵اوت سال جاری میالدی با
تصرف کابل باعث شد تا اشرف غنی ،رئیس جمهور
پیشین افغانستان از این کشور فرار کند.
ششم سپتامبر سال جاری میالدی ،طالبان
کنترل خود را بر تمامی افغانستان اعالم کرد و
هفتم سپتامبر نیز دولت موقت را تشکیل داد که
هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته
نشده است.
طالبان و مقامهای آمریکایی نهم نوامبر ۲۰۲۰
توافق صلح را در دوحه امضا کردند و این گروه
متعهد شد که اجازه ندهد از قلمروی افغانستان
برای اقداماتی تهدیدآمیز علیه امنیت آمریکا یا
متحدانش استفاده شود .هیاتی از طالبان در
حال حاضر در مسکو به سر میبرد تا با کشورهای
شرکت کننده در فرمت مسکو درباره وضعیت
افغانستان گفتگو داشته باشد.
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وزیر دفاع رژیم صهیونیستی گفته است برای
مقابله با احتمال دستیابی ایران به سالح هستهای،
نیازمند بودجه دفاعی جدیدی است.
به گزارش ایندیپندنت ،بنی گانتز روز سهشنبه
در جلسه کمیسیون امور خارجی و دفاعی پارلمان
اسرائیل (کنست) ،درخواست بودجه اضافی را مطرح
کرد.
گانتز به همراه ژنرال آویو کوخاوی ،رئیس ستاد
مشترک نیروهای مسلح اسرائیل ،در جلسه این
کمیسیون شرکت کرده بود.
گانتز گفت« :در اجرای الیحه بودجه ،اولویت
واضح مربوط به سطح آمادگی عملیاتی تهدیدی
است که از جانب برنامه هستهای ایران متوجه
موجودیت اسرائیل است ...ما شاهد پیشرفت برنامه
غنیسازی [اورانیوم] ایران هستیم ،که آن کشور را
قادر خواهد ساخت اگر بخواهد ،به آستانه تولید
سالح هستهای برسد».
وزیر دفاع اسرائیل افزود« :ما هرچه در توان داریم
برای جلوگیری از این وضعیت انجام میدهیم .روی
تواناییهای تهاجمی و دفاعی خود سرمایهگذاری
خواهیم کرد ،برتری تکنولوژیکی خود را بهبود
خواهیم بخشید ،و تالشهای خود را تسریع خواهیم
کرد تا مطمئن شویم که گرچه ایران تهدیدی جهانی
و منطقهای است ،اسرائیل همیشه ب ه تنهایی قادر
است از شهروندانش دفاع کند».
به گفته گانتز ،برای این رژیم مهم این است که
در تمامی عرصههای نظامی خودکفا باشد و بتواند
همزمان در دو جبهه جداگانه با حماس و حزبالله
لبنانبجنگد.
فضاسازی علیه ایران
وزیر دفاع اسرائیل در حالی به دنبال دریافت
بودجه بیشتر برای مقابله با ایران و جبهه مقاومت
است که فضاسازی رسانههای غربی علیه ایران
افزایش یافته است.
خبرگزاری فرانسه دو روز پیش از قول یک مقام
امنیتی اسرائیل که نامش را ذکر نکرد خبر داد که
ایران “به تولید مواد الزم برای سالح هستهای از هر
زمان نزدیکتر است” اما هنور دو سال تا یک بمب
اتمی فاصله دارد“ :ما خود را آماده تمام گزینهها و
سناریوها میکنیم از جمله عملیات نظامی”.
ایران همواره تاکید کرده قصد ساخت بمب اتمی
ندارد و برنامه هستهایش صلحآمیز و برای تولید
انرژی و تحقیقات است.
کاظم غریبآبادی نماینده ایران در آژانس
بینالمللی انرژی اتمی چند روز پیش بشدت از
این نهاد انتقاد کرد که تمام تمرکزش را به برنامه
هستهای ایران معطوف کرده اما برنامه هستهای
اسرائیل را نادیده میگیرد.
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اتمی اخیرا در پاسخ به پرسشی مشابه گفته بود

«نیچروان بارزانی»؛ گزینه
ریاستجمهوری عراق؟

رژیم اسرائیل به دنبال افزایش بودجه نظامی خود علیه ایران و محور مقاومت است .این رژیم تحرکات سیاسی و نظامی خود علیه ایران را افزایش داده است.

به گفته گانتز،
برای این رژیم
مهم این است
که در تمامی
عرصههاینظامی
خودکفا باشد و
بتواندهمزمان
در دو جبهه
جداگانه با حماس
و حزباهلل لبنان
بجنگد
اسرائیل پیمان منع گسترش سالحهای هستهای را
امضا نکرده است.
باور بر این است که اسرائیل حدود  ۳۰۰کالهک
هستهای دارد ،اما این رژیم این موضوع را تاکنون
تایید یا رد نکرده است.
امروز هم سفیر ایران در سازمان ملل ،اتهامات
نماینده اسرائیل علیه ایران را رد کرد.
تخت روانچی تاکید کرد :این رژیم طبق عادت،
ادعاهای بی اساس علیه ایران مطرح میکند .اکنون
بار دیگر ،نماینده رژیم اسرائیل تالش کرده است تا
نقش قربانی را ایفا کند و توجه جامعه بین المللی را
از جنایات خود علیه مردم فلسطین در سرزمینهای
اشغالی منحرف نماید.
بودجه  ۱.۵میلیارد دالری برای آماده سازی حمله
به ایران
پیشتر ،کانال  ۱۲تلویزیون اسرائیل از تصویب
بودجه  ۱.۵میلیارد دالری بهمنظور آمادگی نظامی
برای حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات هستهای
ایران خبر داد .پیش از این ،گزارشهای متعددی
درباره شتاببخشی به پروژههای اسرائیل علیه
برنامههای هستهای ایران منتشر شده بود.
آویو کوخاوی ماه گذشته گفته بود که بودجه دفاعی
اسرائیل برای فعالیتهای جاسوسی و توانمندیهای
عملیاتی در این زمینه افزایش یافته است.
براساس این گزارش ،این بودجه برای پهپادهای
جاسوسی و سالحهای الزم برای چنین حملهای

تصمیم تازه دولت بایدن زمینهساز احیای مذاکرات برجامی خواهد شد؟
در حالی که ایران ترجیح می داد به جای بازگشت به وین
مذاکرات تازه ای را در بروکسل شکل دهد ،استقبالی از این طرح
صورت نگرفت .با این حال دولت بایدن در نظر دارد تا استفاده از
تحریمهای مالی و اقتصادی را محدود کند تا تاثیر تاکتیکی که آمریکا
در چند وقت اخیر به آن اتکا کرده بود را تقویت کند.
بازگشت به برجام در راه پر سنگالخی افتاده است .بیش از سه
ماه و نیم است که تهران میز مذاکرات را در وین ترک کرده و هنوز
زمان دقیقی برای بازگشتن به گفتگوها با  ۱+۴تعیین نشده است .از
آن سو به نظر می رسد که طرف امریکایی هم درمورد پیشنهاداتی که
در مورد “پلن بی” از سوی رژیم صهیونیستی داده ،فکر می کند .در
این میان به نظر می رسد بازگشت به گفتگوها از یک سو و روندی
که دو طرف باید برای احیای برجام طی کنند از سوی دیگر ابهامات
فراوان و پیچیدگی بی شماری پیدا کرده است .با این حال همه طرف
ها هنوز بر ضرورت گفتگو و رسیدن به یک نتیجه اصرار می ورزند.
گفتگو با اروپایی ها کنسل شد
اوایل هفته ایران اعالم کرد که مذاکرات مرتبط با احیای برجام «از
روز پنجشنبه [ ۲۹مهر] در بروکسل آغاز خواهد شد ».این در حالی
بود که چنین اتفاقی پیش از این پیش بینی نشده بود و وین تنها
شهر میزبان مذاکرات اخیر بود که در آن ایران در یک سو با ۱+۴
به گفتگو می نشست و از سوی دیگر ایاالت متحده با این گروه از
کشورها رایزنی می کرد .دولت حسن روحانی در حالی کارش را به
پایان برد که گفته می شد بخش عمده ای از مشکالت در گفتگوهای
وین حل شده است اما مخالفت های داخلی مانع از رسیدن به یک
توافق با طرف مقابل بوده است .اما تصمیم تازه برای ادامه گفتگوها
در بروکسل که به معنای شروعی تازه ،این بار تنها با چند کشور
اروپایی و بدون حضور انگلیس و امریکا بود که از سوی ناظران به
عنوان نادیده گرفتن دستاوردهای وین شناخته شد.
پیش از اعالم خبر سفر هیات ایرانی به بروکسل برای اواخر ماه،
انریکه مورا در تهران با علی باقری کنی به گفتگو پرداخت .اما این
سفر نتوانست دولت را به بازگشت مستقیم بر سر میز مذاکرات
متقاعد کند.حسین امیرعبداللهیان گفته بود که پیششرط مذاکرات
برای احیای برجام« ،حسن نیت و اقدام جدی آمریکا قبل از مذاکره»
است و تهران مذاکره را از «زمان خروج ترامپ از برجام دنبال
میکند و نه موارد دیگر» .از این گفته دو استنباط وجود داشت.

استفاده خواهد شد ،سالحهایی که قادر باشند به
هدف در اعماق زمین برخورد کنند.
کانال  ۱۲تلویزیون اسرائیل به منبع گزارش
خود اشاره نکرده است و مقامهای رسمی رژیم
صهیونیستی هنوز در این مورد موضعگیری
نکردهاند .اما پیشتر گفته بودند که از هر گزینهای
برای جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هستهای
استفاده خواهند کرد.
به گفته کوخاوی ،ارتش اسرائیل طرحهای
عملیاتی تازهای برای اقدام نظامی احتمالی علیه ایران
در دست دارد.
پایگاه فوق سری علیه ایران
در همین حال اخیرا ارتش اسرائیل اعالم کرده
است که یک پایگاه اطالعاتی بسیار محرمانه برای
تجزیه و تحلیل فعالیتهای هستهای ایران راهاندازی
کرده است.
یک افسر عالیرتبه ارتش اسرائیل مدعی شد:
این پایگاه با استفاده از ظرفیتهای باال و امکانات
هوش مصنوعی توانست ه است اطالعات زیادی در
مورد برنامه هستهای ایران جمعآوری کند و نقش
کلیدی در شناسایی تحرکات ایران در سوریه و مقابله
با گروههای طرفدار ایران در آن منطقه ایفا میکند.
مذاکرات در کما
در روزهای گذشته گزارشهای ضدونقیضی درباره
ازسرگیری گفتگوهای ایران با قدرتهای جهانی
منتشر شده است.

این مذاکرات با پایان گرفتن دوره ریاستجمهوری
حسن روحانی و روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی
متوقف شدند.
منابع خبری در ایران دو روز پیش خبر دادند که
مذاکرات پنجشنبه در بروکسل از سر گرفته میشوند
اما سخنگوی اتحادیه اروپا گفت دیداری در روز
پنجشنبه نخواهد بود و این اتحادیه نمیتواند تایید
کند که گفتگویی صورت خواهد گرفت یا زمان آن
کی خواهد بود.
بعد از تغییرات در دولت رژیم صهیونیستی و کنار
رفتن نتانیاهو رویکرد این رژیم نیز نسبت به برنامه
هستهایران دچار تحوالتی شده است.
نفتالی بنت به دنبال آن است که بیشترین
همکاری را با دولت جو بایدن داشته باشد .در
همین راستا استراتژی اسرائیل را تغییر داده و به نظر
میرسد درصدد تخریب مذاکرات برجام نیست.
با این حال به دنبال آن است که در این مذاکرات
توافقی حداکثری در راستای محدود کردن ایران
برنامه هستهای ایران به دست آید.
اسرائیل میگوید از مسیر دیگری اهدافش را
پیگیری خواهد کرد.
در همین حال اخیرا با ادامه ابهامات درباره آغاز
مذاکرات هستهای دولت آمریکا نیز بحث پلنبی را
مطرح کرده است .برخی مقامات آمریکایی میگویند
همه گزینهها روی میز است که میتواند اشارهای به
گزینه نظامی باشد.

ریلگذاری ایران برای آغاز مذاکرات جدی و عملی

نخست اینکه رویکرد ایران در مورد آزادسازی ده میلیارد دالر از
پولهای بلوکه شده کشور ،که البته از سوی غرب با آن مخالفت شد،
جدی بوده و دوم اینکه دولت سیزدهم به احتمال بسیار قصد بی
اعتنایی به دستاوردهای اخیر دولت دوازدهم در وین را دارد و می
خواهد خودش برای مذاکرات تازه ریل گذاری کند.
با همه اینها ماجرای گفتگوهای بروکسل در دو روز گذشته منتفی
شد .طبق اعالم ایران قرار بود که روز پنجشنبه این گفتگوها اجرایی
شوند ولی سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا اعالم کرد پنجشنبه و
در بروکسل بین اتحادیه اروپا و ایران گفتوگویی در کار نخواهد
بود .نابیال ماسرالی افزود« :در این مرحله نمیتوانیم تأیید کنیم که
چه زمانی چنین جلسهای برگزار میشود و آیا اصال برگزار میشود
یا نه» .این در حالی بود که برخی این گفتگوها را در ادامه همان
مذاکرات وین می دیدند .اما مخالفت ایاالت متحده با آن و بی
میلی اروپایی ها اوضاع را به خانه اول برگرداند .حتی نماینده روسیه
در سازمانهای بینالمللی در وین که به نمایندگی از کشورش در
مذاکرات احیای برجام نیز حضور داشت ،تأکید کرده بود که نشست
بروکسل اصال نمیتواند جایگزین یا ادامهدهنده گفتوگوهای وین
باشد.
به نظر می رسد که هرچند برخی از ناظران رفتار ایران را خریدن
وقت برای بازنگشتن به میز مذاکرات یا داشتن برگی برنده در دست
می دانند اما طرف مقابل هم در زمینه پیچیده کردن وضعیت کم
کاری نمی کند.
رابرت مالی در منطقه به دنبال چیست؟
همزمان با اما و اگرها در زمینه بازگشت ایران به مذاکرات ،لحن
طرف امریکایی تغییرات چشمگیری کرده است .پیش از این آنها
بارها در مورد ضرورت بازگشت ایران به گفتگوهای وین سخن گفته
بودند و برخی از دیپلمات ها که با رسانه های آمریکایی ارتباطاتی
داشتند مدعی برداشته شدن برخی از تحریم های مرتبط با برجام
بودند .با این حال آنها هم صدا با همتایان اروپایی شان مدام بر
اهمیت سرعت بخشیدن به تصمیم گیری از سوی تهران تاکید می
کرده اند .اما در هفته های اخیر بحث بر سر اینکه ایران ممکن است
به سالح هسته ای دست یابد یا فعالیت های هسته ای خود را به
طرز چشمگیری شدت ببخشد ،باال گرفته است .امری که ابتدا از
سوی رژیم صهیونیستی بار دیگر مطرح شد و حاال به نظر می آید

که مقامات آمریکایی دنباله آن را گرفته اند.
رابرت مالی که تنها در یک هفته اخیر بارها اتهاماتی علیه ایران
در زمینه هسته ای مطرح کرده است حاال در سفری به خاورمیانه
قصد دارد تا با عربستان و امارات در خصوص فعالیت های هسته
ای کشورمان به گفتگو بنشیند .او اخیرا مدعی شده بود که جهان
باید خود را برای مقابله با ایران هستهای آماده کند و همچنین گفته
بود که غرب باید خودش را برای گزینه هایی به غیر از دیپلماسی در
مورد ایران آماده کند .لحنی که از رابرت مالی به عنوان یک آشنای
دیرین به دیپلماسی و خاورمیانه و مساله هسته ای بعید به نظر
می رسید.
به نظر می رسد که ایاالت متحده در حال آزمایش ابزارهای فشار
خود بر روی تهران است تا بتواند مذاکره کنندگان را پای میز مذاکره
بنشاند .از سوی دیگر دیدگاه دولت تازه ایران که مایل به از سرگیری
مذاکراتی جداگانه از گفتگوهای وین است ،طرف مقابل را نگران
کرده است .آنها با تکرار مداوم بر اینکه پنجره دیپلماسی در حال
بسته شدن و زمان در حال به پایان رسیدن است سعی دارند تا
دیپلماسی را به مسیری برگردانند که سه ماه و نیم پیش از دست
رفته است.
کارشناسان فضای کنونی را با دوران پیش از تصویب برجام
مقایسه می کنند با این تفاوت که ایران با اندوختن تجربه بیشتر
درصدد تثبیت حق و حقوق خود در توافق هسته ای و اجرایی شدن
آن است و عجله ای برای دستیابی به توافق سریع و غیرعملیاتی
ندارد .مسئله ای که طرف های غربی نیز به خوبی به آن واقف
هستند .در همین راستا روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد
دولت بایدن در پی شکست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران ،به
دنبال محدود کردن سیاست تحریمی واشنگتن است .از همین رو
مقامهای وزارت خزانهداری آمریکا به اطالع وال استریت ژورنال
رساندهاند که دولت بایدن در نظر دارد تا استفاده از تحریمهای
مالی و اقتصادی را محدود کند تا تاثیر تاکتیکی که آمریکا در چند
وقت اخیر به آن اتکا کرده بود را تقویت کند و گفته می شود که ارائه
معافیتهای بشردوستانه به ایران ،افغانستان و ونزوئال در اولویت
قرار گرفته است؛ سیگنالی که در صورت تداوم می تواند منجر به
گام های مثبت و تدریجی بین طرفین به منظور احیای توافق برجام
و بهره مندی ایران از مزایای آن شود.

یک عضو حزب دموکرات کردستان عراق گفت
رئیس کنونی منطقه کردستان گزینه جدی این
حزب برای تصدی پست ریاستجمهوری است
و در این زمینه با سایر گروههای سیاسی کُرد
پیروز در انتخابات پارلمانی مذاکره خواهد کرد.
به گزارش فارس«،مهدی عبدالکریم» عضو
حزب دموکرات کردستان عراق ،از رویکرد
این حزب در نامزد کردن «نیچروان بارزانی»
رئیس منطقه کردستان برای تصدی پست
ریاستجمهوری خبر داد و گفت که وی از
مقبولیت مردمی نزد استانهای جنوبی عراق
برخوردار است.
به نوشته پایگاه خبری «المعلومه» ،این عضو
حزب دموکرات کردستان به ریاست «مسعود
بارزانی» در گفتوگویی تلویزیونی تصریح کرد:
این حزب مذاکراتی را با سایر گروههای سیاسی
کُرد پیروز در انتخابات پارلمانی اخیر آغاز خواهد
کرد تا در نهایت ،همگی بر معرفی یک نامزد قوی
برای تصدی پست ریاستجمهوری ،توافق کنند.
وی افزود که نیچروان بارزانی یکی از قویترین
گزینههای نامزدی برای تصدی ریاستجمهوری
است .وی هیچ مشکلی در خصوص زبان عربی
ندارد و از تایید و مقبولیت نزد مردم استانهای
جنوبی و مرکزی پس از موفقیتش در اداره امور
منطقه کردستان ،کسب کرده است.
حزب دموکرات کردستان عراق به ریاست
«مسعود بارزانی» در انتخابات اخیر پارلمانی این
کشور ،بر اساس آخرین نتایج اعالمی از شمارش
آراء انتخاباتی موفق به کسب  ۳۳کرسی شده
است .در مقابل ائتالف کُردی موسوم به «تحالف
کردستان»(حاصل همپیمانی حزب اتحادیه
میهنی کردستان و حرکة التغییر (گوران))۱۶ ،
کرسی و حزب کُردی «حرکة الجیل الجدید» به
ریاست «شاسوار عبدالواحد»  ۹کرسی پارلمانی
را کسب کرده است.
در روز انتخابات پارلمانی عراق که نزدیک به دو
هفته پیش و در دهم اکتبر جاری برگزاری شد،
«بافل طالبانی» رئیس مشترک حزب اتحادیه
میهنی کردستان ،پس از شرکت در انتخابات در
خصوص نامزد تصدی منصب ریاست جمهوری
عراق در مرحله پس از انتخابات گفت که این
حزب« ،برهم صالح» رئیس جمهوری کنونی
عراق و عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی را
به عنوان نامزد تصدی دوباره ریاست جمهوری
معرفی خواهد کرد.
از سوی دیگر ،حرکة الجیل الجدید که
توانسته نه کرسی پارلمانی را کسب کند ،امروز
اعالم کرد که با هیچ یک از احزاب اتحادیه
میهنی و حزب دموکرات کردستان برای تشکیل
فراکسیون بزرگتر در پارلمان عراق وارد مذاکره
نخواهد شد.
«سروه عبدالواحد» از رهبران الجیل الجدید،
امروز در گفتوگو با المعلومه گفت :آنچه که
این حزب در انتخابات اخیر کسب کرده یعنی
رسیدن به نه کرسی پارلمانی؛ نتیجه مخالفت ما
با دو حزب اصلی [در منطقه کردستان] است
و برای این منظور ما با آنها وارد همپیمانی
جدیدی نخواهیم شد».
وی که خواهر شاسوار عبدالواحد است ،افزود
که حزب متبوعش پیش و پس از انتخابات
اعالم کرده که در قالب هیچ هیأت کردستانی
برای مذاکره و ایجاد ائتالفهای جدید به منظور
تشکیل فراکسیون بزرگتر شرکت نخواهد کرد و
این حزب تصمیم دارد در پارلمان فدرال ،یک
اپوزیسیون واقعی باشد.

آیا چین جای خالی آمریکا در افغانستان را پر می کند؟
میدل ایست آی نوشت :در سال  ،2007چین یک قرارداد  3میلیارد دالری
با دولت کابل که مورد حمایت آمریکا بود در زمینه ی توسعه معدن مس
عینک برای مدت  30سال امضا کرد .بنابر گزارش یک نشریه ی صنعتی ،طبق
گزارشات ،کانسار مس عینک دارای  240میلیون تن سنگ معدن  2.3درصدی
است که آن را به یکی از بزرگترین پروژه های درجه یک دست نخورده در جهان
تبدیل کرده است.
به گزارش انتخاب ،در ادامه این مطلب آمده است :اگر دولت خوبی در
افغانستان روی کار بود ،این امر به اقتصاد بیمار افغانستان کمک می کرد و
ثبات را در این کشور به ارمغان می آورد .افغانستان دارای ذخایر لیتیوم و سایر
فلزات و مواد معدنی است که کارشناسان تخمین می زنند حدود  1تریلیون دالر
ارزش داشته باشند .مس و لیتیوم هر دو برای اقتصاد چین و صنعت فناوری
پیشرفته بسیار مهم هستند .اما چین به دالیل امنیتی نتوانست از معامله خود
با کابل سود ببرد.
اکنون ،پس از خروج آمریکا از افغانستان ،چین باید با در نظر گرفتن سابقه
روابط مثبت خود با طالبان امیدواری بیشتری نسبت به گسترش روابط با کابل
داشته باشد .چین همواره نگران بوده است که نبرد افغانستان به استان مشکل
ساز سین کیانگ سرایت کند و با ایجاد مانع برای برنامه های توسعه ای چین به

نفع ایاالت متحده و هند باشد.
بنابراین پکن با پاکستان همسایه ی افغانستان به منظور جلوگیری از عبور
جدایی طلبان مسلح از کریدور واخان ،یک نوار باریک از خاک افغانستان که تا
چین گسترش می یابد ،همکاری کرده و در عین حال روابط خوبی را با طالبان
تقویت کرده است .این روابط چیز جدیدی نیست .چین در دهه  1980در برابر
حمله شوروی از مجاهدین افغانستان حمایت کرد .اگرچه پکن پس از تسلط
طالبان در سال  1996بر افغانستان ،با آنها رابطه ای برقرار نکرد ،اما از آن زمان
تا کنون بسیاری از چیزها تغییر کرده است.
سیاست خارجی قاطع
در چین ،رئیس جمهوری شی جین پینگ به قدرت رسیده و سیاست خارجی
این کشور قاطع تر و فعالتر شده است .در سال  ،2013شی ابتکار یک کمربند-
یک جاده ی خود را معرفی کرد .این برنامه یکی از بزرگترین طرح های زیربنایی
در تاریخ است که ارزش آن بین  1تا  8تریلیون دالر تخمین زده می شود .بیش
از  140کشور و سازمان بین المللی به این طرح چینی پیوسته اند.
پروژه برجسته طرح یک کمربند-یک جاده ،کریدور اقتصادی چین و پاکستان
است ،یک طرح  60میلیارد دالری که چین را از طریق بندر پاکستان با دریای
عرب ارتباط می دهد.

بدون شک ،اهداف چین در افغانستان در طول زمان متحول شده است.
سیاست خارجی این کشور دیگر امنیت محور نیست ،زیرا اقتصاد و ژئوپلیتیک
نقش عمده ای در آن بازی می کنند ،به ویژه در ارتباط با هند و ایاالت متحده.
در اوایل سال جاری ،چین یک قرارداد اقتصادی با ایران به ارزش  400میلیارد
دالر امضا کرد .افغانستان نیز در این میان به عنوان کوتاهترین مسیر بین دو
کشور ،یک گذرگاه طبیعی را ارائه می دهد .ایران و چین از ثبات در افغانستان،
به لحاظ اقتصادی ،مقابله با مواد مخدر و مبارزه با تروریسم سود خواهند برد.
در حالی که هر دو در افغانستان با احتیاط قدم برمی دارند  ،خالء ناشی از خروج
آمریکا کار آنها را بسیار ایمن تر و آسان تر می کند .در نظر داشته باشید که
پاکستان و روسیه نیز در افغانستان از شرایط مشابهی برخوردار هستند.
استراتژی مورد آزمایش
به نظر میرسد طالبان اطمینان دارند که چین نقشی محوری در بازسازی
افغانستان و تثبیت اقتصاد این کشور ایفا خواهد کرد .در ماه ژوئیه ،رهبران
طالبان با وزیر امور خارجه چین در شهر تیانجین در شمال این کشور دیدار
کردند .در همین حال ،استراتژی جدید ایاالت متحده مبتنی بر شناسایی بین
المللی و کمک های بشردوستانه برای کنترل طالبان در ماه های آینده آزمایش
می شود .ایاالت متحده مطمئنا ً برای پیشبرد اهداف خود در افغانستان به

متحدان خود مانند قطر ،ترکیه و پاکستان اعتماد خواهد کرد .اما روابط واشنگتن
با ترکیه و پاکستان آنقدر پیچیده است که غالبا ً در بسیاری از مسائل مواضع
متعارضی دارند ،بنابراین این استراتژی ممکن است قابل اعتماد نباشد.

