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 دکتر سیدرضا میرطاهر
عربستان سعودی از متحدان اصلی امریکا 
در غرب آسیا و نیز از جمله خریداران اصلی 
تسلیحات امریکایی است. به رغم روابط گرم 
رژیم س��عودی و دولت ترام��پ ، جو بایدن 
رئیس جمه��ور امری��کا در اوان روی کار 
آمدن در دی 1399) ژانویه 2021 ( مدعی 
بازنگری در روابط واش��نگتن و ریاض شد و 
اقداماتی انجام داد که به نظر می رس��ید که 
دوره اوج روابط امریکا و عربستان سعودی 
که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ 
رئیس جمهور س��ابق امریکا وجود داشت، 

سپری شده است. 
 موضع گیری و اقدامات اولیه

دولت ج��و بایدن رئیس جمه��ور دموکرات 
امریکا برحس��ب رویه کل��ی دموکرات  ها در 
زمینه تمرکز بر مس��ئله حقوق بشر ابتدا به 
طور آشکار به انتقاد از کارنامه حقوق بشری 
عربستان سعودی پرداخت. اظهارات »آنتونی 
بلینکن« وزیر خارجه امریکا که مسئله قتل 
جمال خاشقچی را بار دیگر مطرح ساخت، 
نماد ای��ن رویکرد ش��مرده می ش��ود. وزیر 
خارجه امریکا اواس��ط بهم��ن 1399 گفت 
که دولت بایدن در حال بازنگری در روابط با 
عربستان سعودی و اطمینان از سازگاری آن 
با منافع و ارزش های امریکاست. بلینکن قتل 
»جمال خاشقچی«، روزنامه نگار سعودی در 
کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه را 
»اقدامی خشن علیه یک روزنامه نگار و یک 
فرد مقیم امریکا برشمرد. « در حالی که دولت 
ترامپ پس از قتل خاشقچی در راستای منافع 
اقتصادی و استراتژیک امریکا عمداً سعی در 
نادیده گرفتن نقش محمد بن سلمان ولیعهد 

سعودی در قتل این روزنامه نگار نمود. 
مس��ئله دیگری ک��ه دولت بای��دن موضع 
جدیدی درباره آن اتخاذ ک��رد و به عاملی 
برای اختالف ریاض و واشنگتن تبدیل شد، 
تداوم جنگ ظالمانه ائتالف سعودی مرکب 
از عربستان سعودی و امارات علیه یمن بود. 
این جنگ که از مارس 2015 آغاز ش��ده تا 
کنون موجب مرگ هزاران یمنی و نابودی 
زیر ساخت های این کشور فقیر عربی شده 
است به نحوی که کارشناسان سازمان ملل، 
یمن را صحنه بزرگ ترین بحران بشری در 
جهان توصی��ف می کنند. امری��کای دوره 
ترامپ بیش��ترین کمک های لجس��تیکی 
و اطالعات��ی و نیز فروش های تس��لیحاتی 
را به عربس��تان و امارات در راستای تداوم 
جنگ ائتالف سعودی در یمن صورت داد. 
دولت ترامپ در آخرین روزهای خود برای 
کمک بیش��تر به س��عودی ها و اماراتی ها ، 
جنبش انصاراهلل یمن را به عنوان سازمانی 

تروریس��تی اعالم کرد و آن را از 19 ژانویه 
2021 مورد تحریم قرار داد. 

اما دولت بایدن آشکارا سیاست متفاوتی را 
اتخاذ کرد و ضمن تعلیق یک ماهه تحریم 
جنبش انصار اهلل یمن ب��ا بازنگری در اقدام 
دول��ت ترام��پ ب��رای ق��رار دادن جنبش 
انصاراهلل یمن در فهرس��ت تروریستی، آن 
را از این فهرس��ت خارج نمود. دولت بایدن 
در اقدامی دیگر فروش تسلیحات تهاجمی 
به عربستان سعودی و امارات را نیز به حالت 
تعلی��ق درآورد. این خبر هایی ب��د برای دو 
متحد سنتی امریکا در غرب آسیا بود. رژیم 
س��عودی و اماراتی ها امید بسیاری داشتند 
که ترامپ با پیروزی در انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری 2020 برای چهار س��ال دیگر 
در کاخ س��فید بمان��د و به آنه��ا در اجرای 
طرح های منطقه ای شان کمک کند. بدین 
ترتیب دوره ای از سردی روابط بین امریکا 
و عربستان سعودی آغاز شد و بایدن حتی 
از دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی 
اجتناب ک��رد. با این ح��ال تحوالت جدید 
نشان دهنده آب شدن یخ روابط واشنگتن و 
ریاض و تغییر موضع تدریجی دولت بایدن 

در قبال رژیم سعودی است. 
 سفر معاون وزیر دفاع سعودی 

خال��د ب��ن س��لمان، مع��اون وزی��ر دفاع 
عربس��تان و برادر محمد بن سلمان اواسط 
تیر 1400س��فری چن��د روزه ب��ه امریکا 
داش��ت . او عالی  ترین مقام س��عودی است 
که از زمان روی کارآمدن جو بایدن ، به این 

کشور س��فر و با مقامات امریکایی دیدار و 
گفت وگو کرده است. س��فر این مقام ارشد 
سعودی و از اعضای مهم خاندان سلطنتی 
با دستور مذاکره با مقامات امریکایی درباره 
تهدید ه��ای ادعای��ی ایران و بح��ران یمن 
صورت گرفت. وی در روزهای 16 و 17 تیر 
با لوید آستین وزیر دفاع ، ژنرال مارک مایلی 
رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا و جیک 
سالیوان مشاور امنیت ملی و آنتونی بلینکن 
وزیر امور خارجه امری��کا دیدار و گفت وگو 
کرد.جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید سفر 
معاون وزیر دفاع عربس��تان به واش��نگتن 
را تأیید و اع��الم کرد این مقام س��عودی با 
مقامات امریکایی درباره امنیت منطقه ای و 
تعهد امریکا برای کمک به عربستان در حال 

مذاکره است. وی موضوع مذاکرات این مقام 
سعودی در واش��نگتن را مشارکت طوالنی 
مدت میان امریکا و عربس��تان س��عودی ، 
امنیت منطقه ای و تعهد امریکا برای کمک 
به عربستان در دفاع از خاک خود بیان کرد. 
به نظر می رس��د به رغم ادعای اولیه دولت 
بایدن درب��اره بازبینی روابط واش��نگتن و 
ریاض و س��ختگیری های بیش��تر در قبال 
رژی��م س��عودی ، اما مناف��ع بلن��د مدت و 
ژئوپلتیک��ی امریکا در منطقه غرب آس��یا ، 
دولت بای��دن را به تغییر موض��ع تدریجی 
در قبال عربستان س��عودی واداشته است. 
اکنون مشخص شده که به رغم این وعده ها ، 
سیاس��ت کلی امری��کا در قبال عربس��تان 
سعودی به عنوان یکی از متحدان اصلی آن 
در خلیج فارس و غرب آسیا هم چنان بر مدار 
حمایت همه جانبه و دفاع از آن می چرخد. 
پنتاگون بر حمایت کامل و دفاع از عربستان 
س��عودی تأکید کرده اس��ت. همچنین با 
وجود مواضع تند اولیه بایدن و اعضای ارشد 
دولت او در زمینه محکوم کردن قتل جمال 
خاش��قچی روزنامه نگار منتقد س��عودی ، 
اما اکنون مالحظات سیاس��ی ، اقتصادی و 
استراتژیک باعث شده تا عماًل دولت بایدن 
از برخورد با محمد بن سلمان به عنوان آمر 
قتل وی خودداری نمای��د. به رغم ادعاهای 
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی 
که تالش می کند خ��ود را به عن��وان نماد 
اصالح طلبی در این کش��ور مطرح کند ، اما 
رویکرد رژیم سعودی ش��کنجه، بازداشت 

خودسرانه، ناپدید شدن اجباری، محاکمه 
ناعادالنه و اذیت و آزار فعاالن حقوق بش��ر 
در عربستان سعودی است. به گفته»توماس 
یاگر«تحلیلگرسیاس��ی آلمانی ، با توجه به 
منافع زیادی که عربستان س��عودی برای 
غربی  ه��ا و به وی��ژه امری��کا دارد، پرون��ده 
حقوق بشری ناپدیدشدن و قتل خاشقچی 
نمی تواند لطمه ای به این مناسبات دوستانه 
و پرسود وارد کند. این موضع گیری دوگانه 
نشان دهنده ماهیت ریاکارانه دفاع بایدن از 

حقوق بشر است. 
 همچنین با اینکه دولت بایدن به دلیل تداوم 
جنگ ظالمانه ائتالف سعودی در یمن  ارسال 
تس��لیحات به عربستان س��عودی را موقتاً 
متوقف کرد ، اما این به اصطالح محدودیت ها 
فقط برای س��الح های » تهاجم��ی « اعمال 
می ش��ود. به همین دلیل و ب��ه بهانه تداوم 
حمالت یمنی ها به عربستان، دولت بایدن 
به تقویت نظامی هرچه بیشتر رژیم سعودی 
ادامه می دهد. عقب نش��ینی بی سروصدای 
امری��کا از مواضع تند علیه س��عودی  ها در 
حالی اس��ت که بایدن هنگام��ی که تعلیق 
فروش تسلیحات به سعودی  ها را اعالم کرده 
بود، گفت:» امریکا هرگز اصول خود را پشت 
در نمی گ��ذارد تا فقط نفت بخرد و س��الح 
بفروش��د.« با این حال به نظر می رسد این 
وعده فقط محدود به تعلیق فروش تسلیحات 

تهاجمی هوا به زمین شده است. 
اکنون س��عودی ها به بهانه نگرانی در مورد 
حمالت موش��کی و پهپادی مقاومت یمن ، 
برای دفاع از تأسیسات نفتی و استراتژیک 
خود و نیز با ط��رح اتهامات علی��ه ایران به 
دنبال دریافت کمک بیشتر از ایاالت متحده 
و در واقع بازسازی روابط ریاض و واشنگتن 
هستند. به گفته »کولم کویین«کارشناس 
سیاسی امریکایی، سفر بی سروصدای »خالد 
بن سلمان«، برادر ولیعهد عربستان سعودی 
به امریکا نش��ان می دهد ساکن جدید کاخ 
سفید وعده های انتخاباتی برای سختگیری 

به سعودی  ها را فراموش کرده است. 
تغییر آهس��ته موضع دولت بایدن در قبال 
عربستان سعودی و از سر گیری رایزنی ها با 
رژیم سعودی نشانگر ماهیت دوگانه رویکرد 
دولت بایدن در قبال ریاض و تأکید مجدد 
بر این امر اس��ت که مالک اصلی واشنگتن 
در رابطه با عربستان سعودی ، صرفاً منافع و 
اهداف اقتصادی و ژئوپلتیکی است. در واقع 
به رغم ادعاهای حقوق بشری دولت بایدن ، 
اما مالحظات استراتژیک و نیز منافع مالی 
سرش��ار امریکا از فروش تسلیحات به رژیم 
س��عودی مانع از هر گونه کاه��ش روابط با 

عربستان سعودی می شود. 

همان گاو شیرده!
دولت بایدن به رغم لفاظی حقوق بشری علیه عربستان، همچنان منافع و اهداف اقتصادی و ژئوپلتیکی را ترجیح می دهد

قمار 50-50 چین در افغانستان بدون امریکامعادله چندوجهی افغانستان پسا امریکا

   رویکرد

 سیدنعمت اهلل عبدالرحیم زاده
اورهان ایناندی یک ش��هروند دو تابعیتی ترکیه ای-

قرقیزستانی است که روز دو شنبه 31 می  از خانه خود 
در شهر بیش��کک، پایتخت قرقیزستان، خارج شد و 
بعد از آن خبری از او نشد. مفقود شدن او و بی خبری 
از وضعیتش باعث اعتراضاتی در بیشکک شد و هزاران 
نفر از مردم این کشور که ترکیه را عامل مفقود شدن 
او می دانس��تند، تجمعات اعتراضی خ��ود را در برابر 
سفارت ترکیه در قرقیزستان برپا کردند. وزارت کشور 
قرقیزستان در پاسخ به این اعتراضات بود که بیانیه ای 
منتشر و اعالم کرد :» از زمان ربودن اورهان ایناندی ، 
گروه های سیار عملیاتی برای بررسی اماکن عمومی، 
امکانات تفریحی، هتل ها، بازار ها و مراکز خرید ایجاد 
شدند.«  وزارت کشور در این بیانیه از شناسایی دهها 
شاهد و بازجویی از آنها گفت و اینکه رهبری اداره امور 
داخلی بیش��کک و وزارت کشور ش��خصاً مسئولیت 
پرونده اینان��دی را به عهده گرفته اند. ب��ا وجود این، 
خبری از وضعیت ایناندی به دس��ت نیامد تا این که 
سازمان اطالعات ترکیه، میت، روز  شنبه پنجم ژوئن 
اعالم کرد که او را به ترکیه آورده است و رجب طیب 
اردوغان رئیس جمهور ترکی��ه نیز همان موقع تأیید 
کرد که ایناندی در نتیجه عملیات میت در یک کشور 
خارجی بازگردانده شده اس��ت. حاال وزارت خارجه 
قرقیزستان یادداشت اعتراضی خود را تسلیم سفیر 
آنکارا در بیش��کک کرده و به نظر می رس��د که سایه 
برادر بزرگ تر بر آسیای مرکزی سنگین تر از گذشته 

احساس می شود. 
 نفوذ در آسیای مرکزی

ترکیه از نخستین کشور هایی بود که بعد از فروپاشی 
ش��وروی در اوایل دهه 1990، استقالل کشورهای 
آسیای مرکزی را به رسمیت ش��ناخت و سعی کرد 
تا روابطش را با این کش��ور ها به خصوص کشورهای 
ترک زبان توس��عه دهد و در این می��ان، روابطش با 
کشورهای قزاقستان و قرقیزستان رشد قابل توجهی 
داش��ت. ترکیه ابتدا، بنای کار خود را در زمینه های 
فرهنگی و راه اندازی مراکز آموزشی گذاشت به نحوی 
که مدارس ترکیه در این کش��ور ها به س��رعت مورد 
توجه شهروندان شان قرار گرفت. تشکیالت مرتبط با 
فتح اهلل گولن نقش قابل توجهی در این زمینه داشت. 
این تشکیالت در آن موقع متحد سیاسی حزب حاکم 
عدالت و توسعه و رهبران آن از جمله اردوغان به شمار 
می آمد و از تجربه و امکانات خود برای گسترش مراکز 
آموزشی و فرهنگی در آس��یای مرکزی بهره برداری 
می کرد و گفته می شود که ایناندی مسئول این شبکه 
در آسیای مرکزی بود و شبکه مدارس این تشکیالت 
را به نام مدارس ساپات اداره می کرد. تشکیل شورای 
همکاری کشورهای ترک زبان در سوم اکتبر 2009 
گام بلند آنکارا برای بسط نفوذش در آسیای مرکزی 
بود. این شورا متشکل از کشورهای ترکیه، آذربایجان، 
قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان است و هرچند که 
ترکمنستان حاضر به عضویت در این شورا نشده اما 
آنکارا همواره به دنبال ترغیب این کشور برای عضویت 
در شورای همکاری کشورهای ترک زبان داشته چنان 
که اردوغان در دسامبر 2020 و به مناسبت سالگرد 
اعالم بی طرفی ترکمنس��تان در سیاس��ت خارجی، 
ابراز امیدواری کرد که »ترکمنستان به عنوان یکی از 
کشورهای ترک آسیای مرکزی، در کوتاه  ترین زمان به 
شورای کشورهای ترک زبان بپیوندد. در واقع، ترکیه با 
تشکیل این شورا روابط خود را با کشورهای این حوزه 
توسعه داد و برای مثال، این کش��ور سرمایه گذاری 
در قزاقس��تان را میزان 20 میلیارد دالر افزایش داد. 
شرکت های ترکیه ای طرح های متنوع ساخت و ساز، 
صنعت نساجی و مخابرات و دیگر عرصه های صنعتی 
را در این منطقه به اجرا درآورده اند تا جایی که آسیای 
مرکزی عرصه جذابی برای سرمایه گذاران ترکیه شده 
است. الزم است اش��اره ای به همکاری نظامی شود، 
حوزه ای که ترکیه با کشورهای این منطقه همکاری 
فعالی داشته است. »آسل سان « به عنوان بزرگ ترین 
ش��رکت دفاعی ترکیه در 2012 قرارداد همکاری با 
قزاقستان به مبلغ 44 میلیون دالر منعقد کرد تا اینکه 
از 2013 به بعد تسلیحات مش��ترک را تولید کنند. 
کمک نظامی 13 میلیون دالری ترکیه به قرقیزستان 
نیز یکی دیگر از موارد همکاری نظامی ترکیه با منطقه 

آسیای مرکزی است. 
 نگاه چین و روسیه

نفوذ ترکیه در کشورهای آسیای مرکزی به خصوص 
مورد توجه دو کشور روسیه و چین بوده زیرا روسیه 
همواره ای��ن منطقه را به عنوان حی��اط خلوت خود 
در نظر می گرفت و چین برای احیای جاده ابریش��م 
خ��ود س��رمایه گذاری قابل توجهی در کش��ورهای 
این منطقه کرده اس��ت. بنابراین، ورود ترکیه به این 
منطق��ه و راه اندازی ش��ورای همکاری کش��ورهای 
ترک زبان بی تردید حساس��یت های خاصی را برای 
این دو کش��ور ایجاد کرد اما هر کدام از این دو کشور 
نگاه متفاوتی به این موضوع داش��تند. روس��یه ورود 
ترکیه را از منظر رقابت نرم خود با چین مورد ارزیابی 
قرار می داد و تا اندازه ای آن را مانعی در برابر توس��عه 
نفوذ چی��ن در این منطقه می دانس��ت. بای��د به یاد 
داشت که پایه اصلی دکترین اردوغان در این منطقه 
بر احساسات ترک گرایی است و بر مبنای این بود که 
همواره سعی داشته در نقش حامی اقلیت اویغور در 
ایالت س��ین کیانگ چین ظاهر ش��ود. ساخت بنای 
یادبود عیسی یوسف الپتکین، سیاستمدار ملی گرای 
ایغور، در استانبول توسط اردوغان در 1995 نخستین 
گام در این نقش بود و بعد سرکوب شورش های ژوئیه 
2009 در اورومچی، مرکز سینگ کیانگ را به شدت 
محکوم کرد و اقدامات چین را نوعی »نسل کش��ی « 
خواند. با وجود این، اردوغان رفته رفته موضع خود را 
در قبال چین تغییر داد و سعی کرد حساسیت کمتری 
در قبال اقلیت اویغور از خود نشان دهد و به جای این، 
به فکر همکاری با پکن باشد. بنا بر این تغییر رویه بود 
که اردوغان در 2015 سفری به پکن داشت و در آنجا 
بر تمامیت ارضی چین تأکید کرد و سال بعد نیز 98 
اویغور را به دلیل داشتن گذرنامه های جعلی دستگیر 
کرد و حتی ح��زب عدالت و توس��عه اردوغان اواخر 
 2018 مان��ع تصویب طرح ح��زب ملی گرای خوب،

 İyi Parti، در پارلمان برای تحقی��ق در مورد نقض 
حقوق اقلیت اویغور توسط پکن شد. 

 سایه سنگین
همکاری آنکارا با پکن و تأثیر این همکاری در آسیای 
مرکزی تنها دغدغه مسکو نیس��ت. به نظر می رسد 
جنگ اخیر در قره باغ و پیروزی های سریع آذربایجان 
در این جنگ با حمایت ترکیه و شکس��ت ارمنستان 
به عنوان متحد سنتی روسیه دغدغه دیگر مسکو را 
نیز نشان داد. در واقع، این جنگ به کشورهای عضو 
شورای همکاری کش��ورهای ترک زبان نشان داد که 
همانند جمهوری آذربایجان، کش��ورهای دیگر این 
شورا هم می توانند توجه خاصی به همکاری نظامی 
خود با ترکیه داشته باشند. روسیه تاکنون تأمین کننده 
اصلی تسلیحات این کشور ها بود اما توسعه همکاری 
نظامی آنها با آنکارا بدون تردی��د تهدیدی برای این 
امتیاز سنتی روسیه اس��ت. برخی تحلیلگران دیدار 
وزیر خارجه روسیه سرگئی  الوروف با رشید مردوف، 
همتای ترکمنس��تانی او ، در اوایل آوری��ل2021 را 
از این جهت مورد ارزیابی قرار دادن��د و این دیدار را 
برای مقابله با پیامدهای پیروزی آذربایجان در جنگ 
قره باغ و بهره برداری ترکیه از آن برای گسترش نفوذ 
خود در ترکمنس��تان و دیگر کش��ورهای ترک زبان 
آسیای مرکزی دانستند. در واقع، جنگ اخیر قره باغ و 
نقش ترکیه در آن به مثابه پلی بود که برای بسط نفوذ 
ترکیه در آن سوی دریای خزر و ربودن ایناندی نشان 
داد که ترکیه از جهت اطالعاتی و امنیتی نیز در این 
حوزه نفوذ کرده تا جایی که برخی ربودن او را بدون 
هماهنگی سرویس های امنیتی قرقیزستان غیرممکن 
می دانند و حتی گفته می ش��ود که او در ابتدا توسط 
سرویس  ها امنیتی قرقیزستان دستگیر و بعد تحویل 
مأموران امنیتی ترکیه شدند. این همکاری با توجه به 
سطح باالی همکاری بین دو طرف قابل توجیه است 
چنان که قادر ملک اف، رئیس مرکز پژوهشی دین، 
حقوق و سیاست در قرقیزستان معتقد است که ترکیه 
نفوذ خود را در عرصه های سیاسی، اقتصادی ، نظامی و 
فرهنگی قرقیزستان پیگیری کرده و »به  صورت دقیق 
و هدفمند همکاری های خود را با دولتمردان بیشکک 
پیش برده و روابط میان دوکشور را به  سطحی رسانده 
است که مقام های بیش��کک و آنکارا از آن به عنوان 
روابط ویژه یاد می کنند. « وزارت خارجه قرقیزستان 
سفیر ترکیه در بیشکک احمد دوغان را احضار و مراتب 
اعتراض خود نسبت به ربودن ایناندی را به او ابالغ کرد 
و درخواست بازگرداندن ایناندی را کرد اما روابط ویژه 
دو طرف این اجازه را به دوغان  داد تا نه تنها اعتنایی 
به این درخواست نکند بلکه در پاسخ بگوید: ایناندی 
»فقط شهروند ترکیه است و منحصراً به عنوان شهروند 
ترکیه شناخته می شود.« به عبارت دیگر، سایه آنکارا بر 
آسیای مرکزی از جمله بیشکک آن قدر سنگین شده 
که خود را پاسخگوی این اقدام نمی داند و این وضعیت 
در آینده نه تنها سنگین تر خواهد شد بلکه بی شک در 

تعارض با نفوذ سنتی روسیه نیز خواهد بود. 

مسکو نگران عثمانیسم آنکارا 

نگاه

س�ایه آنکارا بر آس�یای مرک�زی، از 
جمله بیشکک آن قدر سنگین شده 
که خود را پاس�خگو نمی دان�د و این 
وضعیت در آینده نه تنها س�نگین تر 
خواهد شد بلکه بی ش�ک در تعارض 
با نفوذ س�نتی روس�یه خواه�د بود

تغیی�ر آهس�ته موض�ع دولت 
بای�دن در قب�ال عربس�تان 
سعودی و ازسرگیری رایزنی ها 
با رژیم س�عودی نشانگر ماهیت 
دوگان�ه رویک�رد دول�ت بایدن 
در قبال ری�اض و تاکی�د مجدد 
بر این اس�ت ک�ه م�اک اصلی 
واش�نگتن در رابطه با عربستان 
س�عودی ، صرفا منافع و اهداف 

ب��ا خ��روج نیروه��ای 

محتا مانیک
امریکایی، چین در حال    دورنما

اجرای برنامه های خود 
در مورد افغانستان اس��ت . اگرچه دامنه میزان تحقق 
دستور کار چین هنوز مشخص نیست ، ولی مسلم است 
که این کشور تاکنون گام های بلندی برداشته است. 
پکن که سال ها در سکوت جایگاه راهبردی این کشور 
را نظاره گ��ر ب��وده ، گفت وگوه��ای غیررس��می را با 
سیاس��تمداران و عناصر مخالف در افغانستان برگزار 

کرده است. 
در واقع ، خ��روج امریکا و ناتو به چی��ن امکان داده 
اس��ت تا برای تبدیل ش��دن به جدید ترین بازیگر 
در»بازی بزرگ « -یادآور زمان��ی که دو امپراتوری 
انگلیس و روسیه در رویارویی سیاسی و دیپلماتیک 
با هدف دس��تیابی به قدرت و نفوذ بر افغانس��تان و 
س��رزمین های همسایه آس��یای مرکزی و جنوبی 
با یکدیگر سرشاخ ش��ده بودند- تالش کند . حمله 
شوروی به افغانستان و حمله اکتبر 2001 امریکا نیز 

یادآور بازی بزرگ بود. 
امریکا برای نابودی القاعده و طالبان وارد افغانس��تان 
ش��د، ولی اکنون  بیهوده بودن نگه��داری نیرو ها در 
افغانس��تان را پذیرفته اس��ت. کارشناس��ان مسائل 
راهبردی امریکا نگرانند که بازگشت طالبان به قدرت 
منجر به بازگش��ت القاعده و پیامدهای ویرانگر برای 
مردم و به ویژه زنان ش��ود. از نظر چین ، افغانس��تان 
جایگاه مهمی در طرح بلندپروازانه یک کمربند یک 
جاده دارد که هدف آن تقویت جایگاه پکن در آسیای 
میانه و گسترش دسترس��ی خود به اروپا از طریق راه 
آهن ، جاده و دریاست. سیاستمداران افغانی با خروج 
نیروهای غربی و امریکایی به چین متمایل ش��ده اند. 
تالش های پیش��ین چین در جلب نظر افغانستان به 
علت نفوذ گسترده امریکا بر دولت این کشور ناموفق 
بود ، ولی اکنون انتظ��ار می رود اش��رف غنی با پکن 
گفت وگو کند. غنی به شدت نیازمند منابع جایگزین 
مالی ، تسلیحاتی و حتی نظامی برای مقابله با هرگونه 
اقدام غیرمنتظره طالبان اس��ت. بازگشت طالبان به 
افغانستان می تواند بازگش��ت گروه مهلک القاعده و 

کابوسی برای امریکا ، غرب و چین باشد. 

ناظران امریکایی اقدامات چین در افغانستان می گویند 
پکن حدود پنج سال پیش با ربانی، وزیر خارجه وقت 
افغانس��تان، درباره احتمال گسترش داالن اقتصادی 
چین و پاکستان به افغانستان تحت ابتکار یک کمربند 
یک جاده، مذاک��ره کرده بودند، ولی ب��ا تماس میان 
سفرای هند و امریکا در کابل و فش��ار بر ربانی ، او این 
نگاه را کنار گذاشت. هند سرمایه گذاری عظیمی در 

طرح های توسعه در افغانستان انجام داده است. 
چین می خواه��د با وعده توس��عه و بازس��ازی ، نظر 
افغانستان محاصره شده در خش��کی را جلب کند و 
جایگاه راهبردی افغانس��تان نیز به نوبه خود به چین 
کمک می کند تا نفوذ خود را در سراسر جهان گسترش 
دهد، ولی پر کردن خأل امریکا و غرب برای چین کار 
ساده ای نخواهد بود. چین باید از نقطه توقف پنج سال 
پیش ش��روع کند و گفت وگو هایی غیررس��می نیز با 
طالبان انجام داده است . اگرچه به نظر می رسد خروج 
امریکا مانع بزرگی را از مقابل چین برداشته، ولی مقابله 

با طالبان بیزار از بیگانگان کار ساده ای نخواهد بود. 
واداش��تن طالبان به امض��ای توافق صل��ح می تواند 
شروع خوبی برای چین باش��د ، ولی چگونه می توان 
مطمئن بود که طالب��ان روزی آنها را از افغانس��تان 
بیرون نمی کند؟ موفقیت چین در افغانستان به صلح 
و ثبات بس��تگی دارد، ولی افغانستان به ندرت صلح و 
ثبات را تجربه کرده است. باید دید آیا چین با استفاده 
از مشوق های اقتصادی و تجاری ، در جایی که دیگران 

شکست خورده اند ، موفق خواهد شد. 
 منبع: دیلی صباح 
ترجمه)تلخیص(: اداره کل رسانه های خارجی 

طی دو سال گذشته یعنی از 

مروان قبالن
زمان شروع مذاکرات دوحه    چالش

میان طالبان و واشنگتن که 
به توافق درباره خ��روج نیروهای امریکایی از افغانس��تان 
منتهی شد، امریکا به موازات آن تالش کرده است که یک 
توافقنامه ش��راکت در حکومت را میان جنبش طالبان و 
ائتالف حاکم در کابل به امضا برس��اند. اما دولت بایدن به 
علت پافشاری بر پایان دادن به طوالنی  ترین جنگ تاریخ 

امریکا در انجام آن شکست خورده است. 
به نظر می رسد چند سناریو پیش روی افغانستان قرار دارد: 
از جمله اینکه واش��نگتن کاماًل به حمای��ت خود از دولت 
رئیس جمهور غن��ی پایان دهد و این دول��ت را ر ها کند تا 
با سرنوشت گریزناپذیر خود روبه رو شود، مانند زمانی که 
دست از حمایت از ویتنام جنوبی برداشت و گذاشت در برابر 

پیشروی شمالی  ها از هم فروپاشد. 
احتمال دوم این اس��ت که واش��نگتن به حمایت خود از 
دولت غنی ادامه دهد و این دولت را برای پایداری در برابر 
طالبان از طری��ق تأمین حمایت هوایی توانمند س��ازد تا 
اینکه سرانجام طالبان از پیروزی نظامی به نفع خود ناامید 
شود و ش��راکت را بپذیرد. این امر احتماالً نیازمند سال ها 
زمان است. به ویژه اینکه زمان در محاسبات طالبان مهم 
نیست و جنگ برایش به یک پیشه و روش زندگی تبدیل 

شده است. 
احتمال دیگر ب��ا اندازه های متفاوتی ب��ا دو احتمال دیگر 
تالقی دارد، مبنی بر اینکه کشورهای همسایه و کشورهای 
دارای منافع وارد درگیری جاری در افغانستان شوند تا پس 
از خروج امریکا به جای پایی برای خود دس��ت یابند و به 
تأمین تسلیحاتی و مالی عوامل داخلی خود بپردازند. کاماًل 

مانند اتفاقی که در سوریه افتاد. 
ش��ش کش��ور اصلی وج��ود دارد که ب��ه دنبال ب��ه ارث 
ب��ردن بخش��ی از نف��وذ امریکا در افغانس��تان هس��تند: 
چین،پاکستان،هند،ایران،روس��یه و به می��زان کمتری 
ترکیه و همگی خود را مستقیماً در خصوص آنچه در این 

کشور رخ می دهد،ذیربط می دانند. 
چین ،افغانستان را گذرگاه طبیعی به ایران می داند. چین 
همچنین از تأثیرگذاری تحوالت در افغانس��تان بر اقلیت 

ایغور مسلمان خود می ترسد. 
ایران به میزان زیادی در افغانس��تان ط��ی دهه های اخیر 

س��رمایه گذاری کرده اس��ت تا جایی که هزینه های دفتر 
رئیس جمهور س��ابق حامد کرزای را پرداخ��ت می کرد. 
ایران افغانستان را بازاری مهم برای کاالهای خود و منبع 
اصلی مواد مخدر خود می داند و مستقیماً در مناطق غرب 
افغانستان ذیربط است یعنی جایی که قبایل شیعه هزاره 

زندگی می کنند. 
پاکستان نیز افغانس��تان را به ویژه در سایه درهم تنیدگی 
قبیله ای در مرزهای دو کش��ور بخشی از امنیت ملی خود 
می بیند و قصد دارد هند یعنی دش��من سرس��ختش را از 
تقویت نفوذ در افغانستان با همدستی ایران بازدارد. هند 
نیز عالقه مند است که پاکستان را از طریق حفظ حکومت 
متحد خود در کابل محاصره کن��د و راه را به روی چین به 

سمت ایران ببندد. 
همچنین روسیه در تالش برای بازپس گیری نفوذ تاریخی 
خود در افغانستان و جلوگیری از گس��ترش نفوذ چین و 
دیگران در این منطقه است. احتماالً پس از خروج امریکا 
شاهد اشتراک منافع روسیه-هند در مقابل محور چین-

پاکستان خواهیم بود در حالی که ایران در دو محور بازی 
خواهد کرد؛ چراکه منافعش با همه طرف ها درهم تنیده 
است. در مقابله با این وضعیت امریکا به رغم خارج کردن 
نیروهایش نمی تواند عرصه را ترک کن��د و از بازی رقابت 
در افغانستان خارج ش��ود. از این رو به نحوی در آن درگیر 
خواهد بود و به تالش  ها برای حفظ ی��ک دولت متحد در 
کابل ادامه خواهد داد و فرقی ندارد که ریاست این دولت 
برعهده اشرف غنی باشد یا اینکه با مشارکت طالبان تشکیل 

شده باشد یا حتی اینکه طالبان رهبر آن باشد. 
العربی الجدید
ترجمه )تلخیص(: اداره کل رسانه های خارجی


