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همزمان با سفر امیرعبداللهیان و مذاکرات
وین صورت خواهد گرفت

باز هم پای میانجی ها به میان میآید؟
به گزارش خبرآنالین سفر وزیر خارجه کشورمان
در ادامه تالش های تهران برای بهبود روابط با
کشورهای منطقه صورت گرفته است .به نظر می
رسد که تهران اقدامات عملی را برای پیشبرد اهداف
خود آغاز کرده است .قطر و عمان دو کشوری که
نقش متحدان عربی ما را داشته و از رابطه خوبی
با تهران برخوردارند .در این سفرها مسائل مربوط
به روابط دوجانبه مورد توجه قرار گرفته است .اما
از آنجایی که دولت سیزدهم عزم خود را برای بهبود
روابط با کشورهای خاورمیانه جزم کرده ،به نظر می
رسد که نیم نگاهی به این موضوع هم در برنامه
امیرعبداللهیان وجود داشته است .در خبرآنالین با
صباح زنگنه کارشناس مسائل خاورمیانه در مورد این
سفرها به گفتوگو نشستهایم:
پیام سفر به عمان و قطر از سوی امیرعبداللهیان
چیست؟ آیا موضوع باز میانجیگریهای مشهوری
است که عمانی ها انجام میدهند؟
اساس این رفت و آمدها رایزنی های دوجانبه
و بررسی مسائل منطقه است .تحوالتی که اتفاق
افتاده و در حال اتفاق افتادن است و ضرورت
مطلع شدن کشورهای دوست در منطقه از دیدگاه
جمهوری اسالمی ایران و شناخت دیدگاه های آنها
هم علت های دیگر این دیدارهاست .البته روابط
ایران با عمان و قطر روابط حسنه ای است و حتما
نیازمند توسعه بیشتری در زمینه های گوناگون
دارد .به خصوص در مسائل اقتصادی .با عمان
روابط به طور سنتی حسنه بوده و هست ولی در
بحث اقتصادی تسهیالتی دو کشور برای اتباع
همدیگر قائل خواهند شد که کمک به ثبات روابط
می کند .در مورد قطر هم روابط منطقه را از بحران
های گسترده و عمیقی عبور داده است.با توجه به
اینکه ایران و قطر اشتراک منافع اقتصادی و در
حوزه انرژی با یکدیگر دارند و در حوزه گاز میدان
های مشترک داریم ،ضرورت دارد که در تنظیم
بازار هم دیدگاهها به لحاظ سیاسی هماهنگ باشد
تا منافع دو کشور گسترش پیدا کند .البته روابط
منطقه ای حتما در این سفر مورد توجه بوده تا
بتوان رهیافتها و پیشنهادها و ابتکارات برای ایجاد
یک نظم امنیتی منطقه ای را پیگیری کرد تا بتواند
منافع کشورهای منطقه را تامین کند.مساله بحران
هایی مثل یمن و تحوالت سوریه و عراق هم هست
که میتواند مورد بحث ایران با این دو کشور باشد.
بحث میانجیگری بین ایران و آمریکا از سوی عمان
با توجه به مطلبی که مقام رهبری بیان داشتند و
گفتند که ایران از مذاکره فرار نمیکند بلکه مهم

هفته داغ دیپلماسی در چین

یک کارشناس مسائل منطقه به خبرآنالین گفت :بحث میانجیگری بین ایران و آمریکا از سوی عمان با توجه به مطلبی که مقام رهبری بیان داشتند و گفتند
که ایران از مذاکره فرار نمی کند بلکه مهم این است که منافع کشور تامین شود و تسلیم خواسته های یک طرفه نباشیم ،فضا برای بحث های آینده ارزیابی
احتماالت و راه های مختلف باز می کند.

قطر و عمان
دو کشوری که
نقشمتحدان
عربی ما را
داشته و از رابطه
خوبی با تهران
برخوردارند.
در این سفرها
مسائل مربوط به
روابط دوجانبه
مورد توجه قرار
گرفته است
این است که منافع کشور تامین شود و تسلیم
خواستههای یک طرفه نباشیم ،فضا برای بحث های
آینده ارزیابی احتماالت و راه های مختلف باز می
کند.

دولت سیزدهم از ابتدا هدف خود را بهبود روابط
منطقه ای قرار داده است .آیا وزارت خارجه به دنبال
پیگیری سیاست نزدیکی به کشورهای خاورمیانه
است؟
با توجه به سیاست های اعالمی دولت
سیزدهم ،اولویت به توسعه روابط منطقه ای داده
شده .این موضوع البته شامل همه کشورهای منطقه
خواهد بود .اما کشورهایی که نزدیک ترند راحت تر
می توانند دیدگاه های خود را با ایران مطرح کنند و
راه رسیدن به یک توافق منطقه ای را آسانتر خواهند
کرد.
با توجه به اینکه عربستان در وین حاضر شده
و ایران هم مخالفتی ابراز نکرده است .باتوجه به این
مسئله چه پیشبینی در مورد آینده روابط ایران با

سرپرست سفارت افغانستان در تهران تشریح کرد

خاورمیانه دارید؟
منطقه ناگزیر است به تحوالت منطقه ای
و جهانی گوش بدهد و درست تحلیل کند .این
تحوالت منافع کل کشورهای منطقه را بدون استثنا
تحت تاثیر قرار میدهد و سرعت این تحوالت هم
بسیار باالست .قدرت های بزرگ هم چندان به منافع
کشورهای خاورمیانه توجه ندارند و اولویت برای آنها
حفظ منافع غرب در منطقه است .بنابراین کشورها
باید به فکر حفظ منافع خودباشند و راه هایی برای
عبور از تضادها و سنگ اندازی ها بیابند و بتوانند
این همکاری ها را توسعه بدهند .این بحث و نزدیک
شدن دو کشور ساده نیست و ممکن است زمان
ببرد .اما ظاهرا هم در مورد روابط با آمریکا تحوالتی
در حال انجام است .کشورهای منطقه باید نسبت
به تحوالتی که غرب در صدد ایجاد آن در خاورمیانه
است آگاه باشند و قبل از اینکه سرشان بیکاله بماند
بتوانند زمینه های عدم افتادن در چاله های تحوالت
جدید را پیدا کنند .این وضعیت به جز با احترام

متقابل و پذیرش و نفوذ طبیعی کشورها در مناطق
پیرامونی خود امکان پذیر نیست .کشورها باید فهم
خود را نسبت به تهدیدها و خطرهایی که در سر
راه منطقه است یکسان کنند و راه دیگری هم وجود
ندارد.
عالوه بر مسئلهای که درمورد عربستان و امارات
وجود دارد ،ما انتخابات عراق و تحوالت این کشور را
هم شاهد هستیم .با توجه به این وضعیت رابطه با
بغداد به کدام سو می رود؟
ایران اراده مردم عراق را محترم می گذارد و
هر چه مردم تصمیم بگیرند و به اجماع برسند مورد
حمایت ایران است .تهران هم باید کمک کند تا عراق
از این مراحل حساس و خطرناک عبور کند .حضور
و دخالت کشورهای عربی و غربی دیده می شود که
بعید نیست باعث تنش در این روابط حسنه شود.
عراق باید خود را از نفوذ مخرب برخی کشورها حفظ
کند و در این مسیر اگر ایران هم بتواند کمکی کند
دریغ نخواهد کرد.

جزئیات دیدار وزیر خارجه طالبان با احمد مسعود و اسماعیل خان در تهران

فرماندهسابقانگلیس:

اقدام نظامی علیه ایران یک شکست
خواهد بود
یک فرمانده نظامی سابق انگلیس تاکید کرد،
اقدام نظامی علیه ایران به دلیل برنامه هسته
ای این کشور به معنای شکست سیاستمداری
است.
به گزارش ایسنا ،نیک کارتر دو ماه پس از
بازنشستگی خود به عنوان رئیس ستاد ارتش
انگلیس در گفتوگوی اختصاصی با نشریه
نشنال با اشاره به مذاکرات ایران و سایر طرف
های برجام در وین مدعی شد :گزینه نظامی باید
در پس زمینه به عنوان ابزاری برای بازدارندگی
در مذاکرات دیپلماتیک باشد اما اقدام نظامی
علیه ایران ،شکست سیاستمداری خواهد بود.
وی در ادامه تاکید کرد :اما باید از استفاده از
زور علیه ایران پرهیز شود.
نیک کارتر همچنین گفت :آنچه کنون باید
اتفاق بیفتد ،این است که دیپلماتها بر سر
میز بنشینند و باید توافقات انجام شود .ما
نمیخواهیم شاهد استفاده از ابزار نظامی
باشیم .این یک شکست خواهد بود .این فرمانده
پیشین انگلیس با بیان اینکه حرکت به سمت
تقابل نظامی در راستای منافع هیچ کس نیست،
افزود :آنها نمیخواهند که این منطقه زیر و رو
شود .از نظر من این موضوع کنترل خواهد شد،
چراکه در نهایت به نفع ایران نیست که به یک
(کشور) طرد شده همچون کره شمالی تبدیل
شود .کارتر در پاسخ به این سوال که آیا انگلیس
در رزمایشهایی شبیهسازی علیه تاسیسات
هستهای ایران شرکت کرده است؟ گفت :خیر.

اخبار

رمزگشایی از سفر وزیر امور خارجه به عمان و قطر

مجوز ویژه آمریکا به کره جنوبی
برای پرداخت خسارت
یک شرکت ایرانی

وزارت امور خارجه کره جنوبی اعالم کرد:
دفتر کنترل داراییهای وزارت خزانهداری آمریکا
با صدور یک مجوز ویژه برای دولت سئول،
به آن اجازه داده است خسارت یک شرکت
ماشینسازی ایرانی را بپردازد.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه کره هرالد،
وزارت امور خارجه کره جنوبی امروز اعالم کرد
آمریکا به دولت کره اجازه داده است خسارت
معوقهاش را تحت معاهده حل و فصل اختالفات
سرمایه گذار و دولت ( )ISDSبه شرکت ایرانی
ماشینسازی بزرگ دیانی پرداخت کند.
طبق بیانیه وزارت امور خارجه کره جنوبی،
دفتر کنترل داراییهای وزارت خزانهداری
آمریکا ( )OFACروز  ۶ژانویه یک «مجوز ویژه»
صادر کرده است که به دولت سئول اجازه
میدهد خسارت این شرکت سرمایهگذار ایرانی
را بابت خریداری ناموفق سهام شرکت «دِوو
الکترونیکس» در سال  ۲۰۱۰بپردازد.
پیشتر در ژوئن  ،۲۰۱۸نهاد بینالمللی حل و
فصل اختالفات سرمایه گذار و دولت به دولت
سئول گفته بود خسارت حدود  ۷۳میلیارد وونی
( ۶۳میلیون دالری) شرکت دیانی را پردازد اما
پرداخت این مبلغ به خاطر تحریمهای آمریکا
علیه ایران ،تا کنون انجام نشده است.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه کره ،این
مجوز ویژه که به طور موردی صادر شده است،
دولت کره را قادر خواهد ساخت از نظام مالی
آمریکا برای انتقال این پول به شرکت دیانی
استفاده کند .با انجام شدن رایزنیهای بعدی،
درباره میزان دقیق پولی که انتقال داده خواهد
شد ،تصمیمگیری میشود.
در بیانیه وزارت خارجه کره در این باره آمده
است  :این مجوز قرار است بستر مهمی برای
حلوفصل سریع این مسئله  ISDSبا شرکت
دیانی فراهم کند که یکی از مسائل باقی مانده
میان کره جنوبی و ایران است و انتظار میرود به
بهبود روابط دوجانبه کمک کند.
با این وجود ،مقامات کرهای گفتهاند سرنوشت
 ۷میلیارد دالر پول بلوکه شده ایران در بانکهای
کره ،در درجه اول به مذاکرات میان ایران و
قدرتهای جهانی بستگی دارد.
به گزارش ایسنا ،سعید خطیب زاده سخنگوی
وزارت خارجه کشورمان در نشست خبری
اخیرش اعالم کرد که بدهی کره به ایران ربطی
به گفتوگوهای برجام ندارد و فارغ از اینکه
گفتوگوهای وین در چه زمان و چه نقطهای به
نتیجه برسد کره باید بدهی خود را پرداخت کند.
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سرپرست سفارت افغانستان در ایران جزئیات دیدار وزیر خارجه
طالبان با احمد مسعود و اسماعیل خان در تهران را تشریح کرد و
گفت :هیچ اختالفی در مذاکره بین متقی با اسماعیل خان و مسعود
وجود نداشت.
به گزارش ایسنا ،عبدالقیوم سلیمانی ،سرپرست سفارت
افغانستان در ایران در یک نشست خبری پیرامون سفر امیر خان
متقی ،وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان به تهران و مذاکره
وی با محمد اسماعیل خان ،از رهبران جهادی و احمد مسعود،
فرمانده جبهه مقاومت پنجشیر ضمن رد هرگونه اختالف بین دو
طرف بیان داشت :فضا کامال صمیمانه بود ،صحبتهای امیر خان
متقی در این مذاکره خوب بود و در برابر صحبت های طرف مقابل
موضعگیری منفی نداشت.
بر اساس گزارش صدای افغان (آوا) ،این عضو ناظر در مذاکره
گفت :طرفین مذاکره به این نتیجه رسیدند که با تیمها ،طیفهای
مختلف و مردم افغانستان صحبت کنند و بعد از یک بررسی،
مجددا و با میانجگیری جمهوری اسالمی ایران مذاکرات بیناالفغانی
را آغاز کنند.
عبدالقیوم سلیمانی سهشنبه شب در این نشست خبری در مقر
سفارت افغانستان در تهران گفت که وی نیز در این مذاکره بین
وزیر خارجه طالبان با محمد اسماعیل خان و احمد مسعود حضور
داشته و آنچه را که بیان میکند ،به عنوان یک عضو حاضر بی طرف
است و از هیچ یک از طرفین نمایندگی نمیکند.
وی افزود :مشکالت افغانستان را همه ما درک میکنیم و باید
متوجه این قضیه باشیم که مردم ما وضع خوبی ندارند و از سویی
به تعداد مهاجرین ما در ایران هر روز افزوده میشود که مشکالت

گوناگونی دارند و باید به آنها رسیدگی شود.
به گفته سرپرست سفارت افغانستان در ایران اگر ما مشکالت
موجود افغانستان را بپذیریم ،باید این را نیز بپذیریم که مذاکره
بهترین راه حل این مشکالت است.
روایت وی از نشستی که بین بزرگان «امارت اسالمی» و اسماعیل
خان و احمد مسعود به نمایندگی از سیاسیون افغانستان صورت
گرفته بود ،این است ،که این مذاکره به ابتکار و به میزبانی جمهوری
اسالمی ایران در سفر آقای متقی به تهران صورت گرفته تا طرفین
افغانستانی بیایند و با هم در داخل جمهوری اسالمی با آقای متقی
و تیم شان که از کابل آمده بود ،صحبت کنند.
سلیمانی اظهار داشت :نشستی که بین متقی و شماری از
سیاسیون افغانستان در تهران برگزار گردیده بود ،یک نشست خوب
بود که اولین نشست حدودا پنج ساعت به طول انجامید و طرفین
روی مسائل کلیدی صحبت کردند .هر دو طرف نظرات و مسائلی
که از دید آنها برای حل مشکل افغانستان مهم بودند ،بسیار بی پرده
و در یک فضای کامال آرام و صمیمانه مطرح کردند.
وی یادآور شد :در این نشست اسماعیل خان تاکید کرد که برای
حل مشکالت افغانستان باید یک حکومت فراگیر داشته باشیم و
همچنان بحث قانون اساسی ،حقوق زنان و سایر مسائل که در
یک چارچوب ما را به عدالت اجتماعی برساند .همچنان احمد
مسعود هم به این شیوه حرفهای خوبی را مطرح کرد و گفت که
طرفدار جنگ نبوده ،بلکه همه طرفدار صلح هستیم و باید باالخره از
طریق مذاکره به یک نتیجه رسید .امیرخان متقی و دوستانش نیز
حرفهای خوبی را گفتند و صحبتها بهشکل خوب ادامه پیدا کرد.
سرپرست سفارت افغانستان ادامه داد :این نشست اول بود و
طبیعتا وقتی بخواهیم برای حل مشکل یک کشور دوجانب را با هم
بنشانیم و روی نقاط اختالفی با هم صحبت کنند و در یک چارچوبی
وارد شوند که بتواند منتج به یک مذاکره بین االفغانی شود هم
زمانگیر است و هم مباحث آن طوالنی خواهد بود .پس توقع اینکه
چرا در یک مذاکره در تهران نتیجه حاصل نشد ،منطقی نیست و
شما در قطر دیدید که مذاکرات حدودا دو سال طول کشید.
وی اظهار کرد :این مذاکره برای آغاز مذاکرات بین االفغانی خوب
بود و جمهوری اسالمی ایران هم اعالم آمادگی کرد که از هر مذاکره
و نشستی که برای حل مشکالت افغانستان و نزدیکی بین حکومت
طالبان و سایر گروه های سیاسی ،در بیرون یا داخل افغانستان
برگزار شود ،استقبال و حمایت میکند.
سلیمانی گفت :نتیجه مذاکره مثبت بوده ،اما با توجه به اینکه
مذاکره ابتدایی بود صحبت روی این شد که طرفین دوباره با بزرگان،

مردم و تیم خودشان مشورت کنند و بعد از مشورت ،مسیر بعدی
را با همدیگر پیگیری کنند.
وی افزود :اگر واقعا این باور را داشته باشیم که مشکالت
افغانستان و حل آن نیاز به گفتگو و مذاکره بین االفغانی دارد ،باید
واقعیت ها را بگوییم ،و من از آدرس خود و به عنوان سرپرست
سفارت افغانستان که در حقیقت در شرایط فعلی نماینده مردم
افغانستان هستم ،حاشیههایی در فضای مجازی در ارتباط با مذاکره
اخیر که گویا در بین سیاسیون افغانستان و متقی اختالف ایجاد
شده را تکذیب میکنم ،بلکه فضا کامال صمیمانه بود و هیچ اختالفی
در طول مذاکره به وجود نیامد.
این دیپلمات ارشد افغانستان تاکید کرد :بحثهای خیلی جدی
روی ساختار نظام ،قانون اساسی و ایجاد یک نظام که منتج به ایجاد
یک حکومت فراگیر و مردم ساالر شود ،صورت گرفت و همچنان
صحبتهای آقای متقی نیز خوب بود و در برابر صحبت های طرف
مقابل ،موضع گیری منفی نداشت.
وی گفت :دو طرف به این نتیجه رسیدند که با تیمها و طیفهای
مختلف مردم افغانستان صحبت کنند و بعد از یک بررسی ،مجددا
و با میانجگری جمهوری اسالمی ایران مذاکرات بین االفغانی را
دوباره آغاز کنند.
این عضو ناظر در مذاکره تهران اضافه کرد :جمهوری اسالمی ایران
نیز تالش داشت که طرفین با هم صحبت کنند و اینکه عالقهمند
هستند زمینه مذاکره بعدی را هم فراهم کند .با این حال نقش
جمهوری اسالمی در مذاکرات آینده بیناالفعانی مثبت خواهد بود.
همچنین عبدالقیوم سلیمانی در بخش دیگری از سخنانش
پیرامون حل مشکالت مهاجرین افغانستانی در ایران صحبت کرد
و افزود :ما با نمایندگان سازمانهای بینالمللی روی حل مشکالت
مهاجرین صحبت کردیم؛ با توجه به اینکه حجم مهاجرین به ۳.۵
الی  ۴میلیون رسیده و در حال افزایش است ،اما کمکهای نهاد
های بین المللی به شکل گسترده نیست.
او از سازمان های بینالمللی خواست که ضمن اینکه برای
مهاجرین در داخل ایران کمکها صورت بگیرد ،باید در داخل
افغانستان نیز کمکهای جدی و بنیادی صورت بگیرد تا مردم
مجبور نشوند بهخاطر فقر و بیکاری از کشور راهی مهاجرت شوند.
سرپرست سفارت افغانستان در تهران یادآور شد :جامع ترین
پاسخ به شایعات در مورد چگونگی فعالیت سفارت افغانستان در
ایران ،این است که سفارت افغانستان در ایران بعد از تحوالت
اخیر مطابق قوانین بینالمللی و کنوانسیون وین در سال  ۱۹۶۱به
فعالیتاش ادامه میدهد.

خبرگزاری رویترز در گزارشی به جزئیات سفر
وزرای خارجه کشورهای منطقه از جمله وزیر امور
خارجه ایران به چین پرداخته و همزمانی آن با
برگزاری مذاکرات وین را مورد توجه قرار داده است.
به گزارش ایسنا ،خبرگزاری رویترز درباره سفر
قریبالوقوع وزرای امور خارجه کشورهای منطقه
به چین نوشت :وزارت امور خارجه چین اعالم کرده
است ،وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه خلیج
فارس ،ایران و ترکیه قرار است این هفته به طور
جداگانه برای مذاکرات رسمی به چین سفر کنند؛
این در حالی است که دور هشتم مذاکرات احیای
توافق هستهای نیز در وین در جریان است.
رویترز ادامه داد :طبق اعالم وزارت امور خارجه
چین ،وزرای امور خارجه عربستان سعودی ،کویت،
عمان ،بحرین و دبیرکل شورای همکاری خلیج
فارس قرار است از دوشنبه تا جمعه به چین سفر
کنند .وزیر امور خارجه ترکیه نیز طبق برنامه روز
چهارشنبه [ ۲۲دی] و حسین امیرعبداللهیان وزیر
امور خارجه ایران روز جمعه [ ۲۴دی] عازم چین
میشوند.
در گزارش این خبرگزاری درباره سفر وزرای امور
خارجه منطقه به چین آمده است ،وانگ وانبین،
سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سهشنبه
در یک کنفرانس خبری گفت :چین و ایران در
حمایت از یکدیگر در زمینه مسائل راهبردی
مصممهستند.
این خبرگزاری ادامه میدهد :وزارت امور خارجه
ایران گفته است امیرعبداللهیان قرار است درباره
قرارداد همکاری  ۲۵ساله میان دو کشور[چین و
ایران] صحبت کند .چین پس از خروج آمریکا از
توافق هستهای در سال  ،۲۰۱۸تبدیل به رگ حیاتی
اقتصاد ایران شد.
به نوشته رویترز ،بر اساس بیانیه وزارت امور
خارجه چین ،وانگ یی ،وزیر امور خارجه این
کشور دوشنبه و سهشنبه این هفته با همتایان
سعودی و بحرینیاش دیدار کرده بود که درباره
مسائل مربوط به مذاکرات وین تبادل نظر کردند.
کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان
سعودی اگرچه عضو توافق هستهای نیستند،
درباره «بلندپروازیهای هستهای» ایران ،برنامه
موشکی آن و نیروهای نیابتیاش در منطقه ابراز
نگرانی کردهاند.
پیشتر سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور
خارجه کشورمان در نشست خبری روز دوشنبه
خود گفت :آقای امیرعبداللهیان آخر هفته جاری
به دعوت همتای چینی خود سفری به این کشور
خواهد داشت.
وی ادامه داد :در این سفر موضوعات مختلفی
مورد گفتوگوی مقامات دو کشور قرار خواهد
گرفت که نقشه راه  ۲۵ساله نیز یکی از این
موضوعات است .مجریان این نقشه راه از
وزارتخانهها و بخشهای مختلف هستند و روند
پیگیری و بخشهای مختلف آن در دست پیگیری
است.

همچنین محمد کشاورز زاده سفیر کشورمان
در چین در توییتی در این باره نوشت :وزرای
خارجهایران وچین طی سالیان گذشته متناوبا با
هم دیدار داشتند در ابتدای سال جاری وانگ یی
در سفر به ایران برنامه جامع همکاریهای ۲۵
ساله را امضا کرد و در سفر هفته جاری دکتر
امیر عبداللهیان به چین موضوعات متنوعی مورد
مذاکره قرار خواهد گرفت که در شرایط فعلی
اهمیت زیادی دارد.

شورای فرهنگی انگلیس از آزادی
ارس امیری خبر داد
شورای فرهنگی انگلیس در بیانیهای از تبرئه و
آزادی یکی از کارمند زندانی این نهاد در ایران و
بازگشت او به انگلیس خبر داد.
به گزارش ایسنا ،وبگاه شورای فرهنگی انگلیس
[ ]British Councilامروز در بیانیهای اعالم کرد:
ارس امیری شهروند ایرانی کارمند شورای فرهنگی
انگلیس با اعتراض موفقیتآمیز وکیل او ،توسط
دیوان عالی دادگستری ایران از تمامی اتهامات
قبلی که علیه او مطرح شده بود ،تبرئه شده ،از
بازداشت آزاد شده و به انگلیس بازگشته است.
شهریور  ۱۳۹۸غالمحسین اسماعیلی سخنگوی
وقت قوه قضاییه در نشست خبری خود تصریح
کرد :ارس امیری به واسطه ارتباط با بریتیش
کانسیل و نفوذ فرهنگی در جامعه ما به ویژه از
طریق هنر و اقدامات براندازانهای که در این مسیر
انجام می داد مورد شناسایی قرار گرفت و در دادگاه
انقالب محاکمه شد .این شخص به تحمل  ۱۰سال
حبس  ۲سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم
شده است و در حال تحمل محکومیت است و
اخیرا حکم این عنصر وابسته در دادگاه به قطعیت
رسیده است.

آیا رویدادهای قزاقستان در نهایت به نفع روسیه و چین و به زیان آمریکا تمام میشود؟

بازی قدرتها در زمین قزاقستان

المیادین در مطلبی به قلم لیلی نقوال نوشت :تظاهرات در قزاقستان به دلیل
افزایش قیمتهای سوخت و پس از آنکه این کشور شاهد یک تورم بزرگ در
نتیجه کرونا بود ،افزایش یافته و اعتراضها به تالش برای حمله به ساختمانهای
دولتی تبدیل شد .برخی رسانهها ویدیوهایی منتشر کردند که در آن تظاهر
کنندگان از خودروهایی سالح دریافت میکردند.
به گزارش انتخاب ،در ادامه این مطلب آمده است :گزارشهای رسیده از
قزاقستان حاکی از وقوع کودتایی در این کشور است .ظاهرا ایاالت متحده از
سیطره بر قزاقستان و تغییر نظام حاکم در آن سود زیادی میبرد که یکی از آنها،
تهدید امنیت ملی روسیه و کارشکنی در جاده ابریشم چین است.
اما در صورتی که تظاهرات در قزاقستان یک کودتای آمریکایی باشد ،آیا این
وسیله خوبی برای تحقق اهداف آمریکایی در مورد قطع مسیر همکاری چین و
روسیه است؟
در طول دوره ترامپ ،وی سعی داشت از طریق جنگهای تجاری و اقتصادی
در جهان ،اقتصاد آمریکا را تقویت کند و به جنگها و دخالتهای نظامی توجهی
نداشت.
ترامپ برای مقابله با تهدیدات استراتژیک ،به استراتژی تجزیه ائتالفها پناه
برد ،بویژه در مورد ائتالفهایی که در نتیجه بحران سوریه تشکیل شده بود که
عبارتند از:

 -۱ائتالف روسیه-چین؛ ترامپ تالش کرد تا با نزدیکی به روسیه ،به چین فشار
وارد کند.
 -۲ائتالف روسیه-ایران؛ ترامپ معتقد بود رابطه شخصی اش با پوتین میتواند
موجب تجدید نظر روسیه در مورد ائتالف با ایران در سوریه شود .استدالل وی
آن بود که اگر روسها منافع خود در سوریه را از طریق ائتالف با ایاالت متحده
محقق کنند ،چرا باید با ایران هم پیمان شوند؟
سیاست بایدن
درصورتی که واقعا دولت بایدن در شعله ور کردن کودتا در قزاقستان مشارکت
داشته باشد ،بایدن مرتکب اشتباهات استراتژیک متعددی شده است که
مهمترین آنها عبارتند:
 -۱کاهش نفوذ آمریکا در قزاقستان
از نظر تاریخی ،استراتژی نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق ،به ایاالت
متحده فرصت خوبی برای نفوذ به قزاقستان داد ،همانطور که آمریکا در اقتصاد
و صنعت نفت و ارائه کمکهای نظامی به قزاقستان ،نقش مهمی دارد.
در سال  ،۲۰۱۹ژوزف فوتیل ،فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا روابط با قزاقستان
را پخته و پیشرفته توصیف کرد .فوتیل همچنین هشدار داد که ایاالت متحده
باید روابط متوازن خود با قزاقستان را حفظ کند تا بتواند موازنه نفوذ با چین و
روسیه را کنترل کند.

در واقع تالش آمریکا برای برقراری کودتا در قزاقستان ،موجب استقرار سربازان
روس در این کشور شده و دوستی بین روسیه و قزاقستان را عمیقتر کرده که
این به ضرر آمریکاست.
 -۲عمق بخشیدن به همکاری استراتژیک بین چین و روسیه
رئیس جمهوری روسیه در تاریخ  ۱۸نوامبر سال گذشته تصریح کرد که روابط
بین روسیه و چین به باالترین سطح خود در طول تاریخ رسیده و میتوان گفت
یک الگوی همکاری فعال بین دولتها در قرن  ۲۱است ،که طبعا این امر به
مذاق برخی شرکای غربی خوش نمیآید.
بحران قزاقستان نشان داد که همکاری روسیه و چین میتواند به مرحله توزیع
نقشهای امنیتی و استراتژیک در مناطق حیاتی بویژه در آسیای میانه برسد .چرا
که چین تمایلی برای دخالت نظامی در خارج از مرزهای خود ندارد و در سیاست
خارجی اش به دو عامل سرمایه گذاری و رشد تکیه دارد ،اما مسکو میتواند
وظیفه دخالتهای نظامی در این مناطق را بر عهده بگیرد.
ورود مسکو به این مأموریت آسان است ،به این دلیل که با دولتهای آسیای
میانه توافقهای نظامی ،اقتصادی و تجاری خوبی دارد .عالوه بر اینکه اقلیتهای
روسی در دولتهای آسیای میانه وجود دارند ،به این ترتیب ،روسیه دخالت در
مسائل کشورهای مذکور را به منزله دفاع از بخشی از خود میداند و به دلیل
نفوذ سیاسی تاریخی مسکو در این دولتها ،آن را قادر میسازد در مفاصل

سیاست داخلی شان ورود کند .خطای بزرگی که دولت بایدن مرتکب میشود،
تبدیل همکاری بین مسکو و پکن به یک ائتالف استراتژیک مستحکم است که به
تقسیم نقشهای امنیتی بین مسکو و پکن در مناطق استراتژیک برسد ،آنچه که
قدرت آمریکا برای نفوذ در آسیا را محدود میکند.

