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 سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده
روزهاي تنش شديد بين روسيه و غرب در نهايت 
منجر به سه نشست قابل توجه بين دو طرف شد. 
نخستين نشست بين هيئت هاي روسي و امريكايي 
به رياست معاونان وزير خارجه دو كشور، سرگئي 
ريابكوف و وندي ش��رمن، روز دوشنبه 10 ژانويه 
2022 در شهر ژنو برگزار شد. نشست بعدي بين 
هيئت روس��ي و نمايندگان ناتو در قالب شوراي 
روسيه-ناتو بود كه دو روز بعد در مقر آن در شهر 
بروكسل بلژيك برگزار شد و نشست سوم هم بين 
روسيه و س��ازمان امنيت و همكاري اروپا بود كه 
روز پنج شنبه 13 ژانويه در شهر وين برگزار شد. 
هر چند انگيزه اصلي اين نشس��ت ها بحراني بود 
كه با تجمع قابل توجه سربازان روسيه در مرز اين 
كشور با اوكراين به وجود آمد، اما دو پيش نويسي 
كه روس��يه به غرب براي اين مذاكرات داده بود، 
مسائل گسترده تري را مطرح كرده بود و چنان كه 
از نشست دوم معلوم شد، بعيد به نظر مي رسد غرب 
حاضر به همكاري با روسيه باشد. به اين ترتيب، به 
نظر مي رسد كه اين نشست ها نه تنها باعث فروكش 
كردن تنش  روسيه با غرب نمي شود بلكه بايد انتظار 

تنش هاي بي پاياني بين اين دو طرف را داشت. 
 مسئلهروسيه

والديمير پوتين، زماني فروپاشي اتحاد جماهير 
ش��وروي را ب��ه عن��وان »بزرگ تري��ن فاجع��ه 
ژئوپوليتيك قرن )بيس��تم(« توصيف كرده بود. 
هيچ شكي نيس��ت كه اين تعبير از س��وي او نه 
تنها گوياي اتفاقي اس��ت كه ابت��داي دهه 90 
قرن گذش��ته رخ داد بلكه گوياي وضعيت فعلي 
روسيه و مسئله حاد ژئوپوليتيك آن نيز هست. 
در واقع، دولتمردان روسيه، به خصوص شخص 
ميخائيل گورباچف، رهبر وقت شوروي، بيش از 
حد خوش بين به وعده هاي غرب و سران ناتو بودند 
و انتظار داشتند كه آنها سر وعده و وعيدهاي خود 
بمانند. اسناد منتشر شده از سوي دانشگاه جورج 
واشنگتن در 12 دسامبر 2017 به صراحت نشان 
مي داد كه مقام هاي ارش��د ناتو از جمله رهبران 
وقت امريكا در مذاك��رات 1990 خود با رهبران 
ش��وروي قول داده بودند ناتو هيچ گاه به سمت 
مرزهاي روسيه گس��ترش نخواهد يافت. تاريخ 
نش��ان داد كه آنها نه تنها هيچ وقت به قول خود 
عمل نكردند بلكه منكر چنين وعده  و وعيدهايي 
ش��دند. به همين دليل بود كه والديمير پوتين، 
رئيس جمهور روسيه، چند س��ال قبل به شدت 
از ميخائيل گورباچف انتقاد كرد كه چرا به قول 
شفاهي غرب اعتماد كرد و از آنها سند مكتوبي 
در اين زمينه به عنوان ضمانت اجراي وعده هاي 
غرب نگرفت. قصور گورباچف در اين زمينه باعث 

شد تا غرب با زير پا گذاشتن وعده هاي خود نه تنها 
كشورهاي عضو پيمان ورشوي سابق در اروپاي 
شرقي مثل لهستان، مجارستان، جمهوري چك 
و بلغارس��تان را به جمع اعضاي ناتو اضافه كند 
بلكه جمهوري هاي عضو اتحاد جماهير شوروي 
سابق مثل استوني، لتوني و ليتواني را نيز وارد اين 
جمع كرد تا اينكه ناتو به مرز روسيه برسد. مسئله 
پيوس��تن اوكراين به ناتو براي مسكو موضوعي 
تحمل ناپذير اس��ت زيرا به ناتو اج��ازه مي دهد 
مستقيماً منافع روسيه را در درياي سياه تهديد 
كند. به اين جهت است كه مسكو تصميم گرفته از 
تنش خود با اوكراين براي حل اين مسئله امنيتي 
قديمي بهره برداري كند و در دو پيش نويسي كه 
به طرف مقاب��ل داد نه تنها از غرب درخواس��ت 
تضميني براي عدم عضويت اوكراين و گرجستان 
در ناتو كرده بلكه در مورد رزمايش هاي ناتو، تعداد 
نيروهايش در كش��ورهاي اروپاي ش��رقي، نوع 
تسليحات ناتو در اين كشورها و تبادل اطالعات 
و اطالع رساني هاي قبلي در مورد تحركات نيروها 
نيز شروطي تعيين كرده است. پوتين با طرح اين 
شروط مي خواهد قصور گورباچف را جبران و با 
گرفتن ضمانت كتبي از ناتو، امنيت روس��يه در 

جبهه غربي را تضمين كرده باشد. 
 اوكرايندرخطمقدم

مسكو براي گرفتن اين ضمانت است كه نيروهايش 
را به س��مت مرز اوكراين فرس��تاده است. حضور 
قريب به 100هزار سرباز روس��يه در طول مرز با 
اوكراين هشدار جدي است به اينكه مسكو قصد 

نمايش ندارد. به رغم اينكه دولت امريكا و مقامات 
اروپايي در اين مدت بر حمايت از اوكراين در برابر 
تهاجم احتمالي روسيه به اين كشور تأكيد كرده اند 
اما بر كسي پوشيده نيس��ت كه هيچ كدام حاضر 
نيستند س��ربازان خود را براي دفاع از اوكراين به 
جنگ روسيه بفرستند. در واقع، گزينه هاي مطرح 
ش��ده از س��وي جو بايدن، رئيس جمهور امريكا، 
جوزپ بورل، رئيس سياست خارجه اتحاديه اروپا، 
ينس اش��تولتنبرگ، دبيركل پيمان ناتو و وزراي 
خارجه اتحاديه اروپا ب��راي حمايت از اوكراين در 
برابر تهاجم احتمالي روس��يه بر مبناي دو محور 
اساسي است: نخست، وضع تحريم هاي شديد از 
جمله لغو خط لوله گازي نورد استريم2 از روسيه 
به آلمان و حتي قطع ارتباط بين مؤسسات اصلي 
مالي روس��يه با نظام مالي جهان��ي. دوم، تقويت 

نظامي ارت��ش اوكراين با فرس��تادن تجهيزات و 
آموزش نفرات آن. اين دو محور يك نكته اساسي را 
براي كيف مشخص ساخته و اينكه در برابر چنين 
تهاجمي تنهاست و مي داند كه دو محور ادعايي 
غرب نه تنها مانع جدي در برابر روس��يه نيس��ت 
بلكه تجربه ناتو در افغانستان نشان داد كه دريافت 
كمك نظامي از ناتو تأثير قاب��ل توجهي در توان 

نظامي آن ندارد. 
 موضعامريكا

كسي شك ندارد دولت جو بايدن هيچ تمايلي به 
جنگيدن با روسيه بر س��ر اوكراين ندارد. پاتريك 
بيوكنن از تحليلگران بنام امريكاست كه در مقاله 
هفتم ژانويه خود نيز اين سياست دولت بايدن را 
تأييد كرد و نوشت:» امريكا نه حاال و نه هيچ وقت 
ديگر منافع حياتي در اوكراين نداشته تا اينكه خطر 
جنگ با روس��يه را توجيه كند.« بنابراين، دولت 
امريكا در هر صورت وارد جنگ با روسيه نمي شود 
حتي اگر روسيه حمله همه جانبه اي به اوكراين و 
اين كشور را اشغال كند. با اين حال، به نظر مي رسد 
كه واشنگتن به دنبال اين نيست كه تهديد روسيه 
نسبت به اوكراين پايان يابد بلكه با كمك هاي نه 
چندان مهم نظامي به اين كشور بيشتر به دنبال 
اين است كه اوكراين همواره سطحي از تنش را با 
روسيه ادامه بدهد. به عبارت ديگر، راهبرد امريكا 
در اين موضوع تداوم تنش اس��ت تا اينكه حوزه 
كشورهاي اروپاي ش��رقي از ترس تهاجم روسيه 
همواره وابس��تگي امنيتي به آن داش��ته باشند. 
امريكا مي تواند از اين طريق نه تنها جا پاي خود 

را در شرق اروپا مستحكم كند بلكه از طريق اين 
كشورها، مي تواند تمايل رهبران اتحاديه اروپا و به 
خصوص دو كشور مهم آلمان و فرانسه براي ايجاد 
يك بلوك نظامي- امنيتي مختص به اين اتحاديه 
را خنثي كند و اجازه ندهد اتحاديه اروپا بتواند از 

جهت نظامي-امنيتي روي پاي خود بايستد. 
 واكنشروسيه

از موضع گيري ه��اي مقام��ات كرملي��ن چنين 
برمي آيد كه آنها به چيزي كمتر از ضمانت  شفاف 
و صريح غرب در مورد مس��ائل مطرح ش��ده در 
دو پيش نويس راضي نخواهند ش��د. با اين حال، 
نشست شوراي روسيه و ناتو بي نتيجه پايان يافت 
و معلوم ش��د كه ناتو حاضر نيست هيچ ضمانتي 
به روس��يه بدهد. مي توان انتظار نتايج مشابه اين 
را در دو نشست ديگر داش��ت و در اين صورت، آيا 
روس��يه واقعاً به اوكراين حمله خواهد كرد؟ اين 
سؤالي نيست كه بتوان به راحتي پاسخ آن را داد 
زيرا از يك سو روس��يه با حمله و اشغال اوكراين 
مي تواند وضعيت را به طور كلي به نفع خود تغيير 
دهد به خصوص اينكه معلوم ش��ده طرف مقابل 
دست به اقدام نظامي نخواهد زد و از طرف ديگر، 
هزينه هاي اين اقدام و به خص��وص تحريم هاي 
اقتصادي سنگين غرب در محاسبات كرملين در 
نظر گرفته مي شوند. با اين حال، حمله نظامي و 
اشغال اوكراين تنها واكنش روسيه به خودداري 
ناتو از دادن ضمانت مورد نظر كرملين نيست. در 
واقع، روسيه مي تواند در حوزه هايي بسيار دورتر از 
اوكراين و حتي اروپاي شرقي پاسخ غرب را بدهد. 
موقعيت نظامي در اقيانوس آرام يكي از گزينه هاي 
روسيه است تا مانع قابل توجهي در برابر استراتژي 
امريكا عليه چين ايجاد كند اما حضور نظامي در 
دو كشور كوبا و ونزوئال گزينه ديگري براي روسيه 
است كه مي تواند با آن مستقيماً مرزهاي امريكا را 
تهديد كند. اين گزينه اي است كه ريابكوف بعداز 
ناكامي مذاكراتش با شرمن مطرح كرد و گفت كه 
»آن را منتفي« نمي داند. ريابكوف به اين وسيله 
پيام خود را به واشنگتن رسانده و روشن ساخته 
كه واشنگتن با سياست فعلي و تحريك اوكراين 
بايد انتظار سربازان روسيه در نزديكي مرزهايش 
را داشته باش��د. اين نس��خه اي از كابوس بحران 
موشكي كوبا، معروف به خليج خوك ها در 1962 
است كه حاال مسكو از آن  به عنوان عمل متقابل 
مثل در برابر امريكا استفاده مي كند. به اين ترتيب، 
سه دور مذاكره روسيه با امريكا و متحدانش تنها 
اين نتيجه را به دنبال داشته كه دو طرف در مسير 
بي پاياني از تنش ها قرار گرفته اند كه مي تواند به 
حوزه هاي بسيار دورتر از اروپاي شرقي و حتي كل 

اروپا كشيده شوند. 

مترجم:مرتضيعليمرداني
تصوير جهان��ي امريكا براي واش��نگتن همواره و 
هميش��ه از اهميت بااليي برخوردار بوده اس��ت. 
دولتم��ردان امريكايي ب��ر اين باورن��د كه منبع 
قدرت نرم امريكا را همي��ن تصوير ذهني جهاني 
ش��كل مي دهد. اما تصوي��ر امريكايي جهاني چه 
ويژگي هايي دارد؟ و اين تصوير چگونه مي تواند بر 

آينده امريكا تأثير گذار باشد؟
گزارش مركز تحقيقاتي پيو در سال 2018 نشان 
مي دهد كه تصوير اياالت متحده در جهان در دوره 
رياست جمهوري ترامپ بيشتر مخدوش شده و 
كشورهاي جهان، اياالت متحده را كشوري بي توجه 
به منافع ساير كشورها مي دانند كه توجهي به حل 
مشكالت جهاني ندارد. اين ديدگاه منفي نسبت 
به امريكا در قاره اروپا بيش��تر گس��ترش يافته و 
درحال رشد است، به طوري كه براساس آخرين 
نظرس��نجي ها 52 درصد اروپايي ها با سياست و 
راهبردهاي خارجي امريكا مخالف هستند. در دوره 
رياست جمهوري ترامپ، وجهه اياالت متحده در 
امريكاي شمالي و آسيا حتي بدتر هم شده است. 

اما چطور اين امكان وجود دارد كه تصوير جهاني 
اياالت متحده بدتر و مخدوش تر شده باشد درحالي 
كه نظام رسانه اي جهان را در اختيار دارد و آن را به 
نوعي مديريت مي كند و براي تأثيرگذاري بر آگاهي 
مردم استفاده مي كند؟ آيا اين مي تواند راه را براي 
تفكر در مورد تأثير عوام��ل مختلف ديگر بر روند 

ساخت يك تصوير ذهني باز كند؟
 ترجمهبا»صنعتسرگرمي!«

 اياالت متحده از س��ال 2001 تمام تالش خود را 
براي بهبود وجهه خود در جهان به كار برده است. 
براي دستيابي به اين هدف، متوليان صنعت بزرگ 
سينما و سرگرمي در امريكا جلسات متعددي را 
با نظارت كارل روو، دس��تيار بوش رئيس جمهور 
وقت امريكا تش��كيل دادند تا در مورد چگونگي 
اس��تفاده از اين صنايع براي بهبود تصوير اياالت 
متحده در خارج از كش��ور به جمع بندي برسند. 
يكي از مهم ترين ايده ها براي بهبود وجهه امريكا، 
انتشار فيلم ها و س��ريال هاي امريكايي در جهان 
- به ويژه در جهان اس��الم - براي تأثيرگذاري بر 
افكار عمومي بود. كاخ س��فيد با پذيرش اين ايده 
تأمين مالي شركت هاي توليد محتوا و سرگرمي 
را برعهده گرفت. اين ش��ركت ها هم موفق شدند 

فرهنگ عامه امريكايي را در جهان گسترش دهند 
و جذابي��ت فيلم هاي امريكايي را ك��ه بر نمايش 
مثبت شخصيت امريكايي متمركز بودند، افزايش 
دهند. اما اين كارزار قوي و »پوپوليسم فرهنگي« 
كه پس از 11 سپتامبر 2001 توسط اياالت متحده 
راه افتاد، موفقيت چنداني به دست نياورد. روزنامه 
»نيويورك تايمز« در گزارشي طعنه آميز نوشت كه 
محبوبيت فرهنگي امريكا براي دوستان ترجمه 
نشده است. نظرس��نجي مركز پيو هم نشان داد 
كه تصوير اياالت متحده در تمام 24 كشور جامعه 
مورد نظر اين نظرسنجي منفي بوده است. اما چرا 
اين كارزار دولتي امريكا به اهداف مورد نظر خود 
دس��ت پيدا نكرد؟ و چگونه جرياني ك��ه از تمام 
پيشرفت هاي فني، زرق و برق و ايده هاي خالقانه 
استفاده مي كند، نمي تواند تصوير اياالت متحده 

امريكا را بهبود بخشد؟ 
 تالشاوبامابرايبهبودتصويرذهني

باراك اوباما رئيس جمهور وق��ت امريكا با اذعان 
به اينكه روزهاي رياس��ت جمه��وري او روزهاي 
خوبي براي آبروي امريكا نيس��ت، اولويت دولت 
خود را بهبود چهره مخ��دوش امريكايي قرار داد. 
طبق نظرس��نجي دانش��گاه مريلند، 46 درصد 
از ش��ركت كنندگان در نظرس��نجي 22 هم ابراز 
اميدواري كردند كه اوباما روابط امريكا با كشورهاي 
جهان را بهبود ببخشد. خود مردم امريكا هم با پي 
بردن به خطر وجهه منفي امريكا به ويژه به خاطر 
جنگ هاي عراق و افغانس��تان در جه��ان اوباما را 
با هدف بهب��ود آن انتخاب كردن��د؛ چراكه اوباما 
دموكرات را مي توان در ازاي بوش جنگ طلب مرد 

صلح معرفي كرد. 
اين ايده خوب بود و مي توانست مردم امريكا را به 
خود جذب كند. داس��تان مردي كه سختكوش 
است، براي س��اعات طوالني به كار مشغول است 
و توجه و تمرك��ز او بر موضوعاتي چ��ون صلح و 
دموكراسي مورد توجه شهروندان امريكايي است. 
اما پس از م��دت كوتاهي، مردم جه��ان متوجه 
شدند كه اوباما بر امريكا حكومت نمي كند و او تنها 
تصويري است كه به جهانيان ارائه مي شود، آن هم 
در زماني كه نهادها - به ويژه وزارت هاي خارجه و 
دفاع - كنترل سياس��ت خارجي اين كشور را در 
دست دارند و اينكه اوباما نمي توانست چيزي را در 

روابط امريكا با كشورهاي جهان تغيير دهد. 

 بازياعتبارامريكاييباديكتاتوري
ابزار دموكراس��ي در ط��ول تاريخ امري��كا براي 
دولتمردان اين كشور براي تحت تأثير قرار دادن 
نگاه جهاني به خود مورد توجه بوده است. امريكا 
از سقوط اتحاد جماهير ش��وروي استفاده كرد و 
خود را به عنوان حامي مبارزات آنها براي دستيابي 
به دموكراسي به كشورهاي اروپاي شرقي معرفي 
كرد و در نتيجه، در ايجاد يك چهره مثبت از خود 
در بين كشورهاي مش��تاق دموكراسي، به ظاهر 
موفق عمل كرد. اما امريكا نتوانست با توسعه اين 
ويژگي از آن براي ساختن وجهه خود در كشورهاي 
ديگر اس��تفاده كند. حتي برعكس، اين كشور در 
س��رنگوني رژيم هاي دموكراتيكي اقدام كرد كه 
براي قطع وابستگي خود به اياالت متحده تالش 
مي كردند. حتي در مقابل از رژيم هاي ديكتاتوري 
به دفاع برخاست كه با نقض حقوق بشر در راستاي 
تأمين مناف��ع امريكا و تضمين امنيت اس��رائيل 

تالش مي كنند. 
اين جريان حتي در دوره رياست جمهوري اوباماي 
دموكرات نيز وجود داش��ت تا آنج��ا كه حمايت 
امريكا از ديكتاتوري هاي نظامي همچون عربستان 
منجر به افزايش نفرت و خصومت مردم نس��بت 
به امريكا ش��د و از اين كشور به عنوان اصلي ترين 
مانع دس��تيابي به آزادي، دموكراسي و استقالل 
همه جانبه در بين اذهان ملت هاي جهان ياد شد 

و همچنان مي شود. 
در دوره رياست جمهوري دونالد ترامپ، حمايت 
امريكا از ديكتاتوري وضوح بيشتري پيدا كرد كه در 

راستاي منافع امريكايي است. به اصول دموكراسي 
پايبند نيس��ت و در برابر آن وقتي كه در راستاي 
منافع امريكا نباشد حتي اگر خواست ملت ها باشد 

تمام قد مي ايستد. 
 جوبايدنواعتبارازدسترفتهامريكا

نشانه هايي وجود دارد كه مي گويد مردم امريكا به 
جو بايدن رئيس جمهور كنوني امريكا اميد بسته اند 
تا روابط اين كشور با كشورهاي جهان را بر اساس 
اصول و ارزش هاي امريكايي بازس��ازي كنند و نه 
بر اساس منافعي كه دونالد ترامپ رئيس جمهور 

پيشين امريكا مد نظر داشت. 
خارج كردن نيروهاي امريكايي از افغانستان پس 
از 20 سال كه بايدن آن را انجام داد، در همين راستا 
تعريف و تفسير مي شود. اين تصميم مورد حمايت 
اكثريت امريكايي هاس��ت كه احساس مي كنند 
امريكا هزاران نف��ر را از دس��ت داده و تريليون ها 
دالر بدون توجيه هزينه كرده و اساساً جنگ عليه 

افغانستان و عراق يك جنگ اشتباه بوده است. 
البته ايده اصالح اش��تباهات امريكا را مي توان در 
نگاه ساير مردم جهان به ويژه در زمينه دموكراسي 
و حقوق بش��ر ديد كه چنين انتظاري را از بايدن 
رئيس جمهور 79 س��اله امريكا دارن��د. از جمله 
مهم ترين اش��تباهاتي كه منجر به تحريف وجهه 
امريكا ش��د، حماي��ت از رژيم ه��اي ديكتاتوري، 
جلوگيري از دستيابي مردم به دموكراسي و اين 
است كه امريكا كشوري است كه به اصول و ارزش ها 
پايبند نيست و تنها به دنبال دستيابي به منافع خود 
است؛ آن هم براي تأمين امنيت و هژموني اسرائيل. 

در خاورميانه همه اصول و ارزش هاي انس��اني را 
كنار گذاشته و مردم را سركوب مي كند. آيا بايدن 
مي تواند اين تصوير را تغيي��ر دهد و ثابت كند كه 

مي تواند از حقوق بشر و مردم دفاع كند؟
به نظر مي رس��د اميدها به بايدن ب��راي اصالح از 
ميان رفته اس��ت. بايدن همچنان ب��ا رژيم هاي 
ديكتاتوري به همان شيوه اي برخورد مي كند كه 
ترامپ رئيس جمهور پيشين امريكا از آن استفاده 
كرد. او از طرفي براي دفاع از دموكراسي و حقوق 
بشر كم كاري كرده و تالشي براي حمايت از حقوق 
مردم براي آزادي و دموكراس��ي نكرده است. جو 
بايدن بايد بداند كه شعار »اول امريكا« كه ترامپ 
آن  را مطرح كرد،  نمي تواند وجهه امريكا را بهبود 
بخشد، زيرا به خودخواهي، طمع، كنار گذاشتن 
اصول براي دستيابي به منافع و استفاده از قدرت 
سخت اش��اره دارد؛ آن هم در برابر مردمي كه به 

دنبال آزادي از هژموني امريكا هستند. 
از نگاه جهانيان به ويژه اروپايي ها يكي از راهكارهاي 
بهبود وجهه امريكا به ويژه در برخي كش��ورهاي 
اروپايي اين اس��ت كه اروپا نشان دهد از سياست 
جنگ طلبي كه ترام��پ را متمايز مي كند، متنفر 
اس��ت و اينكه باي��دن در ايج��اد رواب��ط امريكا 
با كش��ورهاي جهان با پايان دادن ب��ه ايده »اول 
امريكا« به ايج��اد روابط ديپلماس��ي متكي بايد 
باش��د. مهم ترين چالش��ي كه بايدن با آن مواجه 
است، بهبود وجهه امريكاست و مهم ترين ايده اي 
كه او مي تواند براي رس��يدن به اي��ن هدف از آن 
استفاده كند، اين است كه دموكراسي امريكايي 
مورد تهاجم قرار گرفته است. اين درحالي است كه 
در نظرسنجي چندي قبل دانشگاه كوئيني پياك، 
ميزان محبوبيت بايدن به پايين ترين ميزان خود 
يعني 36 درصد تنزل كرده اس��ت. نتايج حاصله 
از اين نظرسنجي نش��ان مي دهد كه امريكايي ها 
به كار رئيس جمهورشان در چهار زمينه كمتر از 
ديگر زمينه ها امتياز مي دهن��د: اقتصاد )تنها 34 
درصد از فعاليت هاي جو بايدن حمايت كردند(، 
مبارزه با همه گيري كرونا وي��روس )45 درصد(، 
سياست خارجي )33 درصد( و مبارزه با تغييرات 

آب وهوايي )41 درصد(. 
نويسنده:سليمانصالح
استادرسانهدانشگاهقاهره
منبع:الجزيره
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خلعت ناجور عروس بر قدر قدرت عجوز! 
تالشبايدنبرايبهبودچهرهامريكاديگرجوابنميدهد

چشمانداز

تحليلگران مسائل افغانستان بر اين باورند 
كه بعد از خ��روج نيروه��اي امريكايي از 
كشور، دولت چين اس��تراتژي جديدي 
را در افغانستان و منطقه در پيش گرفته 
و در تدارك ايجاد نظم جديدي در منطقه 
اس��ت. چين كه تا قب��ل از قدرت گيري 
طالبان، روابط پشت پرده اي با اين گروه 
داش��ت، بعد از تش��كيل دولت طالبان، 
نزديك تري��ن كش��ور به آن محس��وب 

مي شود. 
بع��د از خ��روج امري��كا از افغانس��تان، 
رس��انه هاي چين اين واقع��ه را به عنوان 
آغازي براي مرگ هژموني اياالت متحده 
در جهان دانستند. در ميان افكار عمومي 
افغانستان ابهامات و اما و اگرهاي بسياري 
درباره آين��ده حضور چي��ن در منطقه و 
كيفيت روابط دولت خلق چين و طالبان 
ايجاد شده اس��ت و اينكه چگونه اين دو 
گروه با تفاوت هاي ايدئولوژيك به منافع 

مشترك رسيده اند. 
 جداي�ياقتص�ادازسياس�تت�ا

بلندپروازيهايسياسي
محمدقاس��م وفايي زاده، سياس��تمدار و 
پژوهش��گر سياس��ي مي گويد:» چين با 
افغانس��تان در سال هاي گذش��ته روابط 
دوس��تانه اي را حف��ظ كرده ب��ود. چين 

روابط��ش را با كش��ورها بر اس��اس اصل 
جداي��ي اقتص��اد از سياس��ت تنظي��م 
مي كرد. اين سياس��ت متأثر از سياس��ت 
دن ش��يائوپنگ بود اما اخيراً ش��ي جين 
پينگ به دنبال آن است كه چين بر اساس 
حضور اقتصادي اش، حضور سياس��ي نيز 
داشته باشد. در واقع روابط طالبان با چين 
نيز بر همين اس��اس قابل بررسي است. 
اينكه چين به سرمايه گذاري اقتصادي و 
سياسي در افغانستان عالقه دارد و همزمان 
مش��كالت سياس��ي اش را با كشورهاي 
منطقه شامل روسيه و هند كاهش مي دهد 
و مي خواهد منطقه را بر اساس منافع خود 
نظم دهد.« به گفت��ه او، دولت خلق چين 
استراتژي سياس��ي براي نفوذ در منطقه 
دارد. سياس��ت جهان به سوي بازي چند 
قطبي مي رود، چي��ن مي خواهد حيثيت 
قطب دوم را داشته باش��د كه يك جنبه 
آن امن س��ازي منطقه و حضور چين در 

كشورهاي پيراموني است. 
محمدموس��ي جعف��ري، اس��تاد روابط 
بين الملل سياس��ت چين در 20س��ال 
گذشته در افغانس��تان را محافظه كارانه 
مي داند و مي افزايد:» چين در سياس��ت 
خارج��ي اش در س��ال هاي گذش��ته به 
دنب��ال عافيت طلب��ي بود و از سيس��تم 
اقتصادي در افغانس��تان نفع مي برد كه 
امريكا بايد امنيتش را تأمين مي كرد. هر 
چند در گذشته چين راهبرد استراتژيك 
در افغانس��تان نداش��ت و حتي در طرح 
راه ابريش��م نو )يك راه- ي��ك كمربند( 
حاضر بود كه به خاطر تهديدات امنيتي، 
افغانس��تان را از طرح��ش ح��ذف كند 

اما اكنون ب��ا خروج امري��كا فرصت هاي 
جديدي براي چين در افغانستان و منطقه 
ايجاد شده است، به خصوص اينكه تهديد 
داعش مي تواند چين را به بازيگر محوري 
منطقه تبديل كند.« او مي گويد: »اگر در 
دولت هاي قبلي افغانستان، چين روابط 
پش��ت پرده اي با طالبان داشت، اكنون 
بدون هيچ پرواي��ي رو در رو ب��ا طالبان 
مي نش��يند، همزمان طالبان براي بقاي 

خود نياز به حمايت چين دارند.«
 ازحاشيهبهمتن

تاريخ روابط چي��ن با طالبان ب��ه اولين 
س��ال هاي حكومت امارت اسالمي قبل 
از حادثه 11سپتامبر برمي گردد. زماني 
كه ش��وراي امنيت س��ازمان ملل تالش 
داش��ت تا با تصويب قطعنامه اي طالبان 
را به خاطر فعاليت اردوگاه هاي آموزشي 
القاعده در خاك افغانس��تان تحريم كند 
اما چين مخالفت كرد. نهادهاي اطالعاتي 
امريكا گ��زارش دادند ك��ه در روز حادثه 
11س��پتامبر دولت خلق چين با طالبان 
همكاري هاي اقتصادي و فني امضا كردند. 
در دوره بازسازي افغانس��تان، بريتانيا از 
چين خواس��ت كه در كنار ناتو به تأمين 
امنيت در افغانستان كمك كند اما چين 
نپذيرفت و به سرمايه گذاري محدود در 

بخش هاي اقتصادي افغانستان ادامه داد 
و حتي برنامه 25 ساله اش براي استخراج 
مس افغانس��تان كه دومين ذخاير مس 
جهان را تشكيل مي دهد، به حالت تعليق 

درآورد. 
در اولين روزهاي قدرت گي��ري طالبان 
در افغانس��تان، چي��ن در كن��ار متحد 
استراتژيكش پاكستان، اولين دولتي بود 
كه حمايت خ��ود را از طالبان اعالم كرد 
و از جهان خواس��ت كه از دولت طالبان 
حمايت كنند. دولت خل��ق چين بعد از 
تشكيل كابينه طالبان، اعالم كرد كه 31 
ميليون دالر به طالب��ان كمك مي كند و 
يك محموله هزار تني م��واد غذايي را به 
افغانستان فرستاد. همزمان گزارش هايي 
در رس��انه ها منتشر ش��د مبني بر اينكه 
دو جانب يعن��ي طالبان و چين در تالش 
هستند كه معادن سرش��ار از ليتيوم كه 
به آن »نف��ت جديد« اطالق مي ش��ود، 

استخراج كنند. 
 بازيچيندرب�ازار»نفتجديد«

درافغانستان
مقام ه��اي طالب��ان م��اه گذش��ته از 
شركت هاي بين المللي درخواست كردند 
كه براي استخراج معادن ليتيوم افغانستان 
سرمايه گذاري كنند. پيش از اين، وزارت 
دفاع امريكا در گزارشي ارزش ليتيوم در 
معادن افغانستان )21 ميليون تن ليتيوم( 
را مع��ادل ارزش ذخاير نفتي عربس��تان 
س��عودي برآورد كرده بود. اخيراً گزارش 
شده اس��ت كه حداقل 20شركت چيني 
به دنبال سرمايه گذاري در معادن ليتيوم 
افغانستان هستند. حسن روحاني، استاد 
دانشگاه در رش��ته اقتصاد مي گويد:» با 
توجه به سرعت رشد روزافزون تكنولوژي 
و افزايش تقاضا براي وسايل الكتريكي از 
جمله ماشين هاي برقي ضرورت توجه به 
ذخاير ليتيوم افغانستان به شدت احساس 
مي ش��ود. به همين دليل چين به عنوان 
دومين اقتصاد بزرگ جهان و رهبر مطلق 
در استخراج فلزات كمياب خاكي و يكي 
از بزرگ ترين توليدكننده هاي ليتيوم به 
دنبال تعامل گس��ترده با طالبان اس��ت، 
زيرا تسلط طالبان در زمان حساسي براي 
زنجيره تأمين مواد بات��ري مانند ليتيوم 
صورت مي گيرد.« به نظر مي رسد طالبان 
براي رهايي از بن بست اقتصادي به دنبال 
درآمد عرضي پايدار هس��تند تا بتوانند 
نظام مذهبي مورد نظرشان را بدون هراس 
از قطع كمك هاي خارجي در افغانستان 
مستقر كنند و اين كار بدون كمك چين 
در استخراج معادن براي طالبان امكانپذير 

نيست. 
منبع:يورونيوز)خالصهشده(
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