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  سيد عباس حسيني
دردسرهاي امارات اسالمي طالبان در تأمين 
امنيت روز به روز در حال بيشتر شدن است، 
در حالي كه پيش از اين نگراني هايي در مورد 
احياي فعاليت هاي ش�اخه خراس�ان گروه 
داعش در افغانس�تان پ�س از پايان جنگ 
وجود داشت، اين نگراني ها آهسته آهسته 
در حال تبديل ش�دن به واقعيت اس�ت. در 
حمله انتحاري عليه نمازگزاران شيعه اكثراً 
از قوم سادات افغانستان در شهر قندوز در 
شمال شرق افغانستان كه 16 مهر انجام شد 
و داعش مسئوليت آن را بر عهده گرفت بيش 
از150 نفر شهيد و 200 نفر ديگر زخمي شدند. 

در هفته منتهي به 16 مهر، ش��اهد دو انفجار 
ديگر نيز در افغانستان بوديم. ابتدا بمب گذاري 
در بيرون مسجد مركزي شهر كابل به نام مسجد 
عيدگاه كه مراس��م فاتحه چهلم مادر ذبيح اهلل 
مجاهد، سخنگوي طالبان در حال برگزاري بود، 
با هشت كشته و 20 زخمي و دوم انفجار در يك 
مدرسه ديني در واليت خوست در جنوب شرق 
افغانستان با يك كشته و 14 زخمي. مسئوليت 
حمله مس��جد عيدگاه كابل را داعش به عهده 
گرفت، اما مسئوليت انفجار خوست را كسي بر 
عهده نگرفته است. قبل از اين داعش مسئوليت 
چند انفجار در روزهاي پاياني شهريور 1400 
در شهر جالل آباد، مركز واليت ننگرهار در شرق 

افغانستان را بر عهده گرفته بود. 
هرچند به دنبال اين حم��الت، طالبان اعالم 
كرده اس��ت داعش تهديدي جدي براي آنها 
نيس��ت و عمليات هاي��ي را براي بازداش��ت و 
ناب��ودي برخي حلقه ها و نيروهاي وابس��ته به 
داعش در افغانس��تان آغاز كردن��د، اما به نظر 
مي رسد تهديدهاي داعش در افغانستان، مطابق 
هشدارها و خواس��ت امريكا روز به روز در حال 
افزايش اس��ت و مي تواند به يك چالش جدي 

برای دولت جديد طالبان تبديل شود. 
درباره حمله خوني��ن و تروريس��تي قندوز و 
تحركات تازه داعش در افغانس��تان، ذكر چند 

نكته قابل تأمل است:
1� در تصاويري كه شاخه خراسان گروه داعش 
از حمله كننده انتحاري به مسجد شيعيان در 
قندوز منتشر كرده، از او به نام محمد االويغوري 
ياد كرده است و اين قضيه مي تواند يك رويارويي 
تازه بين اويغورهاي افغانستان و طالبان باشد كه 
البته در حمله قندوز، شيعيان تاوان آن را پس 
دادند.  در طول سال هاي گذشته از يك سو به 
دليل نقش اويغورها در جهاد مردم افغانستان 
در مقاب��ل تجاوز ارتش س��رخ ش��وروي يك 
رابطه تاريخي بين آنها و طالبان وجود داشته 

و به همين دلي��ل، طالب��ان در دوره حكومت 
گذش��ته خود در دهه 70 هجري شمس��ي به 
گروه هاي اويغور اجازه فعاليت در افغانس��تان 
را داد و از سوي ديگر، در طول 20 سال گذشته 
جنگجويان اويغوري زير چتر امنيتي طالبان به 
خصوص در واليت بدخشان در شمال شرق و در 
نزديكي مرز كوهستاني و صعب العبور افغانستان 
با چين حضور و فعاليت داش��تند. فعال ترين 
گروه اويغورها در افغانس��تان كه نس��ل هاي 
مهاجران اويغوري ايالت سينگ كيانگ چين 
هستند، جنبش تركستان شرقي است. در سال 
1398 ويدئويي در صفحات اجتماعي منتشر 
ش��د كه ش��ماري از جنگجويان اويغوري اين 
جنبش را در واليت بدخشان افغانستان همراه 
با جنگ افزارهاي پيشرفته نشان مي داد كه در 
حال تمرينات نظامي بودن��د. آن زمان، وزارت 
دفاع سابق افغانس��تان نيز حضور جنگجويان 
چيني در اين كش��ور را تأييد كرده و گفته بود 
كه اويغورها زير چتر طالبان فعاليت مي كنند. 
نكته جالب ديگر اين كه پ��س از ظهور داعش 
در خاورميانه، گزارش هايي منتش��ر ش��د كه 

اويغورهاي چيني به اين گروه پيوسته اند. 
اما پ��س از روي كار آمدن مج��دد طالبان در 
افغانس��تان در 24 مرداد 1400 و حاال احياي 
مجدد امارت اسالمي، به نظر مي رسد به دليل 
نوع رابطه ويژه و تمايل بيش از پيش طالبان به 
همكاري هاي گسترده و حتي راهبردي با چين، 
رابطه اويغورها با طالب��ان رو به تيرگي و حتي 

تقابل گراييده است. 

درس��ت همزمان با حمله تروريستي و خونبار 
قندوز، روزنامه 8 صبح، چاپ كابل گزارشي را به 
نقل از راديو اروپاي آزاد، به نوشته ريد استاندش 
منتشر كرد كه بر اساس آن، طالبان جنگجويان 
اويغور را از منطقه اي در نزديكي مرز افغانستان 
با چين بيرون كرده اند. در اين زمينه يك مرزبان 
تاجيكس��تان در منطقه به نقل از گزارش هاي 
اطالعاتي گفته كه جنگجويان اويغور تا هفته 
گذشته در بدخش��ان حضور داشتند، اما از آن 
زمان تا كنون از منطقه بيرون رانده ش��ده اند. 
اين منبع افزوده است »هنوز مشخص نيست آيا 
طالبان جنگجويان را به مقامات چيني تحويل 

مي دهند يا نه!« 
طالبان پ��س از روي كار آم��دن، عالقه مندي 
زيادي به توس��عه روابط با چين نش��ان داده و 
طرف مقابل هم البته با چراغ س��بز پاكستان 
و همراهي اين كش��ور، به شدت در افغانستان 
فعال شده است. اين در حالي است كه پيش از 
اين، سهيل شاهين يكي از سخنگويان طالبان 
به نشريه چيني »چاينا ساوث مورنينگ« گفته 
بود: مسئله مسلمانان اويغور يك مسئله داخلي 
چين اس��ت و طالبان در اي��ن موضوع دخالت 
نخواهد كرد. طالبان به دنب��ال رابطه خوب با 
چين است و هرگز اجازه نخواهد داد جنگجويان 
اويغور از تركستان- سين كيانگ- وارد خاك 

افغانستان شوند. 
از همين رو، ش��واهد نش��ان مي دهد طالبان و 
گروه ه��اي اويغور چين��ي از جمل��ه جنبش 
تركستان ش��رقي در افغانستان، از همپوشاني 

و فعاليت زير چتر هم، اكنون وارد يك رويارويي 
جديد شده اند كه طبق معمول، مردم افغانستان 
قرباني اينگونه تقابل هاي نظامي بوده و خواهند 
بود.  البته اين تنها اويغورهاي چيني نيستند 
كه اكنون به دردس��ري ت��ازه ب��راي طالبان 
تبديل ش��ده اند، بلكه بر اس��اس گزارش هاي 
مقام هاي دولت س��ابق افغانستان، بيش از 20 
گروه تروريستي در 20 سال گذشته زير چتر 
امنيتي طالبان در اين كشور فعال بوده، از جمله 
گروه هاي شبه نظامي وابس��ته به كشورهاي 
آسياي مركزي، اما از آن جايي كه دولت جديد 
طالبان به تمام كشورهاي همسايه، منطقه و 
جهان تعهد داده اس��ت خطري از افغانستان 
متوجه اين كشورها نخواهد بود و تمام گروه هاي 
تروريستي سركوب خواهند شد، شاهد رويارويي 
بيشتر اين گروه ها با نيروهاي دولت طالبان در 
افغانس��تان به خصوص در مناطق مرزي اين 

كشور خواهيم بود. 
2� نكت��ه دوم اين ك��ه گروه هاي تروريس��تي 
در افغانس��تان از جمله گروه هاي شبه نظامي 
اويغوره��ا و ديگر قوميت ها چ��ون تاجيك ها، 
ازبك ها و... ك��ه همواره خطري ب��راي منافع 
ملي چين، تاجيكستان، ازبكستان، روسيه و... 
به حس��اب رفته و مي روند و مي توانند امنيت 
اين كش��ورها را با اس��تفاده از خاك و ظرفيت 
افغانس��تان مخدوش كنند، به تنهايي و بدون 
حمايت خارج��ي نمي توانند ب��ه اين صورت 
فعاليت هاي تروريس��تي وس��يع داش��ته و به 
سالح و امكانات پيشرفته دس��ت پيدا كنند؛ 

همانن��د اويغورها ك��ه در نوار ويدئويي س��ال 
1398، ديده ش��د كه به خودروهاي زرهي و 
سالح هاي امريكايي همانند ارتش افغانستان 

دست يافته اند. 
هم��ه عالئ��م رويداده��ا و تح��والت امنيتي 
افغانستان در طول هفته هاي گذشته، از حمله 
انتحاري گروه داعش به فرودگاه كابل گرفته تا 
حادثه تازه قندوز، بيانگر اين مسئله است كه 
امريكا نه تنها در پشت پرده، بلكه عماًل  روي 
پرده حمايت و احياي مج��دد گروه داعش در 
افغانستان اس��ت و اين وضعيت جديد، دقيقاً 
مطابق پيش بيني هاي مقام هاي كاخ سفيد و 
ژنرال هاي ارشد پنتاگون و ارتش امريكاست. 
در اين زمينه، در طول س��اليان گذش��ته و به 
خصوص پس از تحوالت اخي��ر، امريكايي ها 
با استفاده از كنترل صددرصدي كه بر حريم 
هوايي افغانستان داش��ته و هنوز دارند، اقدام 
به جابه جاي��ي نيروهاي داعش از س��وريه به 
افغانس��تان كرده اند؛ مس��ئله اي كه به تازگي 
وزير امور خارجه تركيه نيز به آن اذعان كرده 
است. البته تركيه نيز از اين مسئله مبرا نيست و 
گزارشي ماه گذشته منتشر شد كه اين كشور به 
دنبال ادامه حضور در فرودگاه كابل و مديريت 
آن و انتقال شبه نظاميان وابس��ته به خود در 
سوريه به افغانستان اس��ت. به همين دليل به 
روشني مشخص اس��ت كه امريكا برنامه ها و 
خواب هاي جديدي براي افغانس��تان تدارك 
دي��ده، در حالي كه پي��ش از اين نش��انه ها و 
زمينه هاي حضور و فعاليت ميداني داعش در 
اين كشور به شدت كاهش يافته و حتي به صفر 
رسيده بود، رش��د مجدد تحركات اين گروه و 
نمايان شدن نشانه هاي آن در واليات مختلف 
افغانستان، قطعاً غيرعادي و غيرطبيعي است و 

دست هايي پشت پرده آن وجود دارد. 
ب��ه هرح��ال فعالي��ت و تح��ركات داعش در 
افغانستان به خصوص سربازگيري آنها در حال 
تبديل شدن به يك چالش جدي در برابر دولت 
جديد طالبان است. هرچند طالبان به امريكا 
هشدار داده كه در امور داخلي افغانستان و تجاوز 
به حريم هوايي اين كش��ور دخالت نكند و در 
مبارزه با داعش با امريكا همكاري نمي كند، بلكه 
خود ظرفيت و تواناي��ي الزم را دارد كه موضع 
هوشمندانه و قابل قبولي است، اما از طرف ديگر، 
دولت طالبان خود را نيازمند برقراري ارتباط با 
امريكا به خصوص در جهت آزاد شدن پول ها 
و دارايي هاي دولت سابق افغانستان مي بيند. 
بايد ديد كه طالبان طبق وعده اي كه داده است 
مي تواند ريشه داعش را در افغانستان بخشكاند 
يا تحركات اين گروه تروريستي بيش از پيش 

افزايش خواهد يافت؟! 

 دكتر سيدرضا ميرطاهر
روسيه و چين روز 15 مهر )7 اكتبر( با انتشار 
بيانيه اي مش��ترك اعالم كردند فعاليت هاي 
بيولوژيك امريكا در خارج از خاك اين كشور 
خطرات ج��دي براي امنيت مل��ي آنها ايجاد 
مي كند و به امنيت مناطق آنها آسيب خواهد 
زد. اين بيانيه در نشست اولين كميته مجمع 
عمومي س��ازمان ملل متحد درباره مس��ائل 
مربوط به منع گسترش سالح هاي بيولوژيكي 
اعالم و منتشر شد و در آن گفته شد كه بيش 
از 200 آزمايشگاه بيولوژيكي امريكا در خارج 
از خاك اين كشور به گونه اي مبهم و غيرشفاف 
فعاليت مي كنند. اين بيانيه كه از سوي »گنگ 
شوانگ« معاون نماينده دائم چين در سازمان 
ملل متحد خوانده شد، تأكيد دارد كه فعاليت 
مبهم آزمايشگاه هاي بيولوژيك امريكايي اين 
سؤال را در جامعه بين المللي ايجاد كرده كه آيا 
اين فعاليت ها مطابق با كنوانسيون سالح هاي 

بيولوژيكي صورت مي گيرد يا خير؟
 تخلف از كنوانسيون

هش��دار روس��يه و چي��ن در ب��اره خطرات 
و تهديدات جدي ناش��ي از آزمايش��گاه هاي 
بيولوژيك امريكا در نق��اط مختلف جهان به 
ويژه در جوار اين دو كشور، نشانگر بي اعتنايي 
واشنگتن به حيات انساني در كره زمين و نيز 
تالش مستمر آن به منظور ساخت تسليحات 
كشتار جمعي است. به رغم اينكه امريكا عضو 
»كنوانسيون تسليحات بيولوژيك« است كه 
در سال 1972 تصويب شده و از سال 1975 
به اجرا در آمده اس��ت، اما عماًل از پيشگامان 
توسعه انواع مختلف اين تسليحات غير انساني 
محس��وب مي ش��ود. هيالري كلينتون وزير 
امور خارجه وقت امريكا روز 5 دسامبر 2011 
در كنفرانس بازبيني كنوانس��يون تسليحات 
بيولوژيكي در سوئيس گفت: »امريكا اميدوار 
اس��ت ك��ه حساس��يت بيش��تري در تالش 
بين المللي براي كنترل تسليحات بيولوژيك 
به وجود  آيد.« اظه��ار نگراني اياالت متحده از 
اشاعه تسليحات بيولوژيكي براي انحراف افكار 
عمومي و به منزله سرپوشي براي فعاليت هاي 

خود است. 

 آزمايشگاه هاي خارجي
دولت امريكا عالوه بر در اختيار داشتن دهها 
آزمايش��گاه بيولوژيكي بزرگ در داخل خاك 
خود، در سال هاي اخير توجه خاصي به توسعه 
آزمايشگاه هاي تسليحات بيولوژيك در خارج 
داشته است. در چند دهه گذشته امريكا شبكه 
گسترده اي از آزمايش��گاه هاي بيولوژيكي در 
مناطق مختلف دنيا از اروپ��ا گرفته تا آفريقا 
و جنوب ش��رق آس��يا را ايجاد كرده است. با 
توجه به اهميت استفاده از عوامل بيولوژيك 
و برنامه گس��ترده واش��نگتن در اين زمينه، 
برخي برآوردها تع��داد اين آزمايش��گاه ها را 
بيش از 200 آزمايشگاه بيولوژيكي در سراسر 
جهان اع��الم مي كنن��د. واش��نگتن در واقع 
براي جلوگيري از وقوع فجايع بيولوژيكي در 
امريكا كه قباًل موارد مختلف��ي از آن رخ داده، 
اين آزمايش��گاه ها را به خارج از خاك امريكا 
انتقال داده است. اصلي ترين آزمايشگاه هاي 
بيولوژيك نظامي امريكا كه توان توليد ويروس 
را دارند، »آزمايش��گاه هاي درجه 4« هستند 
كه باالترين س��طح ايمني را دارن��د.  به گفته 
»نيكالي پاتروش��ف« دبير ش��وراي امنيت 
روس��يه، پنتاگون در حال س��اخت و احداث 
آزمايش��گاه هاي بيولوژيكي در سراسر جهان 
است. اين آزمايشگاه ها براي ساخت سالح هاي 
بيولوژيكي راه اندازي شده و اتفاقي كه به شدت 

نگران كننده است. 
به طور كلي در چند دهه گذشته امريكا شبكه 
گسترده اي از آزمايش��گاه هاي بيولوژيكي در 
مناطق مختلف دني��ا از اروپا گرفته تا آفريقا و 
جنوب ش��رق آسيا را تش��كيل داده است. در 
فضاي پسا ش��وروي امريكا آزمايش��گاه هايي 
در كش��ورهاي »اوكراين«، »گرجس��تان«، 
»ازبكس��تان«، »آذربايجان« و »قزاقستان« 
ايجاد كرده اس��ت. غالمرض��ا جاللي، رئيس 
سازمان پدافند غيرعامل ايران در مارس 2020 
گفت در اطراف ايران، روس��يه و چين نزديك 
به 25 آزمايشگاه سطح 4 امريكا در قالب يك 
برنامه همكاري بيولوژيك با محوريت امريكا 
وجود دارد كه فعاليت هاي مخفيانه و خارج از 
نظارت دستگاه هاي بين الملل انجام مي دهند. 

اين آزمايشگاه ها قادرند ويروس ها را دستكاري 
و آن را به سالح بيولوژيك تبديل كنند. 

محل استقرار اين آزمايش��گاه ها به ويژه آن 
دس��ته كه در كش��ورهاي نزديك به روسيه 
و چين ق��رار گرفته اند در واقع ب��راي ايجاد 
تهديدات بيولوژيكي علي��ه دو رقيب اصلي 
بين الملل��ي امريكا ص��ورت گرفته اس��ت. 
مس��كو پيش از اين اقدام امريكا در ساخت 
آزمايش��گاه هاي بيولوژيكي درگرجس��تان 
را نقض تم��ام كنوانس��يون هاي بين المللي 
و تهديدي براي مس��كو و پك��ن اعالم كرده 
اس��ت. »ماريا زاخارووا« س��خنگوي وزارت 
امور خارجه روس��يه اواس��ط آوريل 2020 
تأكيد كرد وجود آزمايشگاه هاي بيولوژيكي 
امريكا در س��اير كش��ورها از جمله در خاك 
گرجستان و نزديك مرزهاي روسيه مي تواند 
باعث گسترش عوامل بيماري زاي خطرناكي 

در جهان شود. 

 تهديدات عليه چين و روسيه
طبق گزارش ها در اط��راف مرزهاي چين در 
قزاقستان، قرقيزستان، الئوس، ويتنام، تايوان، 
كره جنوبي، فيليپي��ن، تايلند، مالزي و حتي 
افغانستان و پاكستان، 25 آزمايشگاه بيولوژيك 
امريكا فعال هس��تند. امريكا هم چنين توجه 
خاصي به احداث و فعاليت اين آزمايشگاه ها 
در كشورهاي همس��ود )كشورهاي استقالل 
يافته پس از فروپاشي شوروي( و در كشورهاي 
مجاور روسيه دارد. تحقيقات انجام شده در اين 
تأسيسات مدت هاست از مرزهاي حوزه پزشكي 
فراتر رفته و داراي ماهيتي كاماًل نظامي است. 
ايجاد چنين آزمايشگاه هايي توسط پنتاگون 
در نزديكي مرزهاي روسيه عالوه بر مخدوش 
كردن ايمني بيولوژيكي منطقه، براي واشنگتن 
مزاياي زيادي دارد. نخست اينكه امريكا فرصت 
مي يابد تحقيقات بيولوژيكي خود را در خارج 
از مرزهاي امريكا بدون اينكه شهروندانش به 
مخاطره بيفتند انجام دهد. دوم اينكه امريكا 
با اين اقدام توافقنامه هاي بين المللي را نقض 
مي كند و اهميتي به كنوانسيون سال 1972 
مبني بر ممنوعيت ساخت و كاربرد سالح هاي 
بيولوژيك��ي نمي دهد. امريكا به ط��ور مداوم 
مكانيسم مد نظر روس��يه در باره ممنوعيت 
س��اخت س��الح هاي بيولوژيك��ي را ناديده 
مي گيرد و از امضاي آن خ��ودداري مي كند. 
اين كنوانسيون در سال 2001 توسط مسكو 
تدوين ش��د و براس��اس آن فعاليت در زمينه 

تسليحات بيولوژيكي در خارج از كشور ممنوع 
است. س��وم اينكه در هر منطقه اي كه چنين 
آزمايشگاه هايي ايجاد شود، امكان از بين رفتن 
ميكرو ارگانيسم هاي مفيد و باكتري هاي مفيد 
براي محيط زيست مي رود و به حيات  وحش 
و زيست بوم منطقه آس��يب جبران ناپذيري 
وارد خواهد شد و نهايتاً اينكه امريكا مي تواند 
آزمايشات بيولوژيك خود را در مناطق ممنوعه 

انجام دهد. 
در واق��ع اياالت متح��ده در راس��تاي اهداف 
غير انساني، به هر طريق ممكن فعاليت هاي 
بيولوژيك خود را در كشورهاي همسود متمركز 
كرده اس��ت. والديمير پوتين، رئيس جمهور 
روسيه بر اين مس��ئله تأكيد كرده كه ممكن 
است توس��عه مجموعه هدفمندي از عوامل 
بيولوژيكي در كشورهاي همسود، به ويژه در 
مجاورت روسيه با ايجاد سالح هاي بيولوژيكي 
جديد مرتبط باش��ند ك��ه مي توانند تأثيرات 
مخربي براي مردم روسيه و اين كشورها داشته 
باشند. »ايگور نيكولين« كارشناس تسليحات 
غير متعارف با اشاره به اينكه كشورهاي همسود 
بايد با تهديدات بيولوژيكي كه اياالت متحده به 
وجود آورده اس��ت، مقابله كنن��د، مي گويد: 
»جايي كه آزمايشگاه هاي امريكايي به وجود 
آمده اس��ت، بيماري هاي مختل��ف بالفاصله 

گسترش يافته اند.«
 جمع بندي

 ايجاد چنين آزمايشگاه هايي توسط پنتاگون 
در نزديكي مرزهاي روس��يه و چين، عالوه بر 
مخدوش كردن ايمن��ي بيولوژيكي منطقه و 
ايجاد تهديدات زيستي، به معناي نقض آشكار 
توافقنامه هاي بين المللي به ويژه كنوانسيون 
سال 1972 مبني بر ممنوعيت ساخت و كاربرد 
سالح هاي بيولوژيكي اس��ت. نقض گسترده 
رويه هاي مربوط به امنيت بيولوژيكي توسط 
امريكا سال هاس��ت رخ مي دهد و اين مسئله 
تهديد مهمي عليه مردم جهان است، اما هيچ 
مجازاتي براي اين كار در نظر گرفته نش��ده و 
جامعه جهاني نيز در برابر اي��ن فعاليت هاي 
مخرب بيولوژيكي اياالت متحده سكوت پيشه 

كرده است. 

 طغيان داعش در امارت طالبان
 شيعيان افغانستان قرباني رويارويي دو متحد سابق مي شوند

 پمپاژ امريكايي مرگ به زيست بوم 
همه از شبكه گسترده آزمايشگاه هاي بيولوژيك اياالت متحده در خارج از مرزها  نگران اند

   چالش

 سيد نعمت اهلل عبدالرحيم زاده
ويليام بارنز، رئيس سازمان س��يا روز پنج شنبه 7 
اكتبر اعالم كرد سازمان سيا، مركزي با محوريت 
چين ايجاد مي كند تا بتواند نقش مؤثري در رقابت 
بين قدرت هاي بزرگ ايفا كند. ايج��اد اين مركز 
به عنوان بخشي از برنامه گس��ترده دولت امريكا 
دانسته شده كه س��عي مي كند تمركز خود را بعد 
از دو دهه مبارزه با تروريس��م به س��مت رقابت با 
قدرت هاي بزرگ تغيير دهد. در واقع، تصميم جو 
بايدن رئيس جمهور امريكا به پايان دادن به جنگ 
افغانستان و خروج كامل نيروهاي امريكايي از اين 
كشور پيش درآمد چنين تغيير جهتي بود كه حاال 
با تشكيل مركز چين در سيا شكل رسمي به خود 
گرفته است. هر چند به نظر مي رسد تأسيس اين 
مركز حكايت از اتفاق قابل توجهي در رويكرد دولت 
امريكا در عرصه سياست خارجي باشد اما نمي توان 
آن را به عنوان تغييري در اين رويكرد دانست. در 
واقع، اين اتفاق در امتداد همان سياست هايي است 
كه دولت دونالد ترامپ در پيش گرفته بود تا جايي 
كه به جرئ��ت مي توان گفت باي��دن جز تغييراتي 
اندك، به همان دس��تور العمل هاي دولت ترامپ 
وفادار مانده و ماس��كي را مقابل جهانيان به چهره 

خود زده است كه ترامپ استفاده مي كرد. 
 مسئله چين

بايدن يكي از كساني بود كه از توافق تجاري دولت 
ترامپ با چي��ن در زمان كارزار انتخابات رياس��ت 
جمهوري به ش��دت انتقاد مي كرد. اين توافق بعد 
از جنگ تجاري به دس��ت آمد ك��ه امريكا و چين 
آن جنگ را با وضع تعرفه هاي س��نگين گمركي 

بر كاالهاي يكديگر شروع كرده بودند. شروع اين 
جنگ با يك رشته پرونده هاي قضايي بود كه دولت 
ترامپ در 2018 و عليه شركت هاي فناوري چيني 
به راه انداخت و مدعي ش��د اين شركت ها دست 
به سرقت نرم افزارهاي امنيت س��ايبري زده اند و 
شركت هاي امريكايی را از فروش قطعات به شركت 
چيني زي تي ئي منع ك��رد. اين جنگ تجاري در 
نهايت دست كم به صورت صوري با توافقي پايان 
يافت كه بين دو طرف در 15 ژانويه 2020 يا پنج 
روز قبل از ورود بايدن به كاخ سفيد به امضا رسيد. 
بايدن توافق ترامپ با چين را به باد انتقاد گرفته و 
گفته بود: »چين برنده بزرگ توافق تجاري يكجانبه 
ترامپ با پكن است.« با اين حال، او همان رويكرد 
ترامپ را ادامه داده و به توافق ترامپ با پكن پايبند 
مانده است. تنها تغييري كه دولت بايدن انجام داده 
در مورد برخي ش��ركت هاي امريكايي است كه به 
گفته »كاترين تاي« نماينده تجاري دولت بايدن 
در فرآيند توليد و فروش دچار مش��كل شده اند و 
دولت بايدن آنها را از اين توافق مستثني مي كند. 
با اين ح��ال، باي��دن تعرفه هاي دول��ت ترامپ بر 
كاالهاي چيني ب��ه ارزش 325 ميلي��ارد دالر را 
حفظ كرده اس��ت در حالي كه قبل از ورود به كاخ 
سفيد از اين تعرفه ها انتقاد مي كرد و مي گفت باعث 
افزايش هزينه هاي مصرف كننده امريكايي مي شود. 
تأسيس مركز چين در سازمان سيا نيز وجه ديگر 
از رويكرد تقابل با چين در دولت ترامپ اس��ت كه 
حاال دولت باي��دن آن را عملي مي كن��د، چراكه 
موضوع رقابت بين قدرت هاي بزرگ و تبديل چين 
به عنوان مسئله اساسي امريكا در دولت ترامپ به 
صورت جدي دنبال شد و تأسيس چنين مركزي در 

سازمان سيا از لوازم اصلي چنين رويكردي است. 
 از افغانستان تا سوريه

پايبندي بايدن به توافق دولت ترامپ با گروه طالبان 
تا آن حد بود كه حتي او زلم��ي خليلزاد، نماينده 
ويژه دولت ترامپ ب��راي مذاكره با طالب��ان را در 
مقام خود ابقا كرد تا اين جمهوريخواه كاركش��ته 
در دولت دموكرات بايدن پرون��ده توافق امريكا با 
طالبان را به سرانجام خود برساند. نتيجه كار تعجب 
همگان را برانگيخت تا آنجا ك��ه حتي ترامپ نيز 
نتوانست نسبت به خروج عجوالنه دولت بايدن از 
افغانستان سكوت كند و در مورد آن گفت: »خروج 
از افغانستان عقب نشيني نبود، تسليم كامل بود.« 
به عبارت ديگر، بايدن براي اجراي توافق ترامپ با 

طالبان از خود ترامپ هم جدي تر بود و ش��ايد اگر 
ترامپ رئيس جمهور امريكا  بود، اين توافق را با تأخير 
يا دس��ت كم برخي مالحظات به اجرا درمي آورد. 
بايدن در س��وريه نيز همان سياست دولت ترامپ 
را بدون كم و كسري ادامه داده است. دولت امريكا 
اواخر رياست جمهوري ترامپ حدود هزار سرباز در 
سوريه داشت كه عمده آنها از ميادين كوچك نفتي 
س��وريه در شرق اين كش��ور محافظت مي كردند 
و عالوه بر اين، رژيم تحريم گس��ترده اقتصادي را 
بر كشور س��وريه وضع كرده بود كه باعث مي شد 
كشورهاي منطقه براي مشاركت در بازسازي سوريه 
بعد از جنگ دچار مشكل شوند. حاال بعد از 9ماه از 
رياست جمهوري بايدن، وضعيت به همان صورت 
اس��ت و همان تحريم ها اعمال مي شوند و همان 
تعداد از سربازان امريكايي در شرق سوريه مستقر 
هس��تند و دولت بايدن هنوز هم در رؤياي دولت 
ترامپ براي تشكيل مرجعيت داخلي مورد توافق 
همه اس��ت تا اينكه بر انتخاباتي آزاد، دموكراتيك 
و ش��فاف نظارت داشته باشد. سياس��ت بايدن در 
خصوص ايران و به خصوص برنامه هسته اي ايران 
نيز در يك نگاه كلي به همين صورت است. هر چند 
بايدن از زمان مبارزات انتخاباتي قصد خود را براي 
بازگش��ت به برنامه جامع اقدام مشترك يا برجام 
اعالم كرده بود اما آنچه در عمل اتفاق افتاد پيروي از 
دستورالعمل ترامپ در مورد برنامه هسته اي ايران 
بود. اين دس��تورالعمل عبارت است از تحريم هاي 
گسترده براي فشار وارد آوردن به ايران تا اينكه به 
پاي ميز مذاكره بيايد و توافقي گسترده تر از برجام 
را امضا كند. بايدن و دس��تياران به خصوص وزير 

خارجه اش آنتوني بلينكن و مشاور امنيت ملي اش 
جيك ساليوان نيز از توافقي با ايران حرف مي زنند 
كه »گسترده تر و طوالني تر« باشد و جز چند مورد نه 
چندان با اهميت، دولت بايدن همچنان تحريم هاي 

وضع شده در دوره ترامپ را حفظ كرده است. 
 امريكا و اروپا

هيچ ش��كي نيس��ت كه يكجانبه گرايي سياست 
خارجي امريكا در دوره ترامپ بود. اين مش��خصه 
تنها در مواردي نظير تصمي��م ترامپ براي خارج 
ك��ردن از امريكا از برج��ام در 2018 ي��ا در به راه 
انداختن جن��گ تعرفه ها با چين در همان س��ال 
خالصه نمي شود، بلكه ترامپ جنگ تعرفه ها را با 
خود اروپا نيز به راه انداخت و عماًل امريكا را مقابل 
اروپا قرار داد. انتقادهاي تند ترامپ از سازمان پيمان 
آتالنتيك يا ناتو، خارج كردن امريكا از توافق آب و 
هوايي پاريس، مخالفتش با خط لوله نورد استريم 2 
براي انتقال گاز طبيعي روسيه به آلمان و حمايتش 
از برگزيت ي��ا احزاب ضد اتحادي��ه اروپا در داخل 
قاره از جمله ديگر مصاديق يكجانبه گرايي او بود. 
اروپايي ها انتظار داشتند اين مشخصه با روي كار 
آمدن بايدن از سياس��ت خارجي امريكا پاك شود 
و بايدن چند روز بعد از ورود به كاخ س��فيد امريكا 
را دوباره به توافق پاريس برگرداند تا بشارت چنين 
اتفاقي را به اروپايي ها داده باشد اما حاال معلوم شده 
كه بايدن نيز در يكجانبه گرايي دست كمي از ترامپ 
ندارد. جداي از همسويي بيشتر بايدن با بريتانياي 
پسابرگزيت، نحوه عمل دولت او براي خارج كردن 
نيروهاي امريكا از افغانستان و امضاي پيمان امنيتي 
 س��ه جانبه با بريتانيا و اس��تراليا موسوم به آكوس

)AUKUS( بيش از هر چيز به اروپايي ها نشان داد 
كه ماهيت دولت باي��دن از ترامپ تفاوت چنداني 
ندارد. در واقع، اروپايي ها وقتي متوجه ش��دند كه 
بايدن براي خارج كردن نيروهايش چندان توجهي 
به توصيه هاي امنيتي آنها ن��دارد و تنها راه خود را 
مي رود يا اينكه در مورد آكوس به طور كلي طرف 
مشورت دولت بايدن قرار نگرفته اند، متوجه شدند 
كه در مورد تفاوت بايدن ب��ا ترامپ دچار تصورات 
واهي ش��ده بودند و بايدن بر خالف حرف هايش 
از هم گرايي فراآتالنتيك و لزوم همكاري نزديك 
امريكا و اروپا، تصميم هاي مهم خ��ود را بدون در 
نظر گرفتن اروپ��ا مي گيرد. به اي��ن دليل بود كه 
تحليلگراني نظير »ديويد هرزنهورن« و »الرنس 
سريلس« پس از برگزاري مجمع عمومي سازمان 
ملل و در يادداشت نشريه پوليتيكو نوشتند: »اين 
جو بايدن كسي نيس��ت كه اروپايي ها انتظارش را 
مي كشيدند!« اين دو در يادداشت خود به هشدار 
مسئول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا »جوزب 
بورل« اشاره كردند كه گفته بود: »مسلماً اين پيمان 
تنها به قرارداد زيردريايي ها محدود نمي ش��ود و 
پيامدهاي گس��ترده تري براي رواب��ط ما با امريكا 
دارد.« به عبارت ساده تر، حاال اروپايي ها بعد از 9ماه 
به خوبي دريافته اند كه بايدن در سياست خارجي 
تفاوت اصولي با ترامپ ندارد و هر دو ماس��ك اول 

امريكا با رويكرد يكجانبه گرايي بر چهره زده اند.

 از چين تا افغانستان و سوريه، از ايران تا اروپا

 اين- هماني بايدن با ترامپ در سياست خارجي

رويكرد

   پرونده

 واشنگتن براي جلوگيري از وقوع 
فجايع بيولوژيكي در خاك امريكا 
بيش از 200 آزمايش�گاه خود را به 
گونه اي مبهم و غير شفاف در مناطق 
مختلف دنيا تأس�يس كرده است 

ب�ه جرئت مي ت�وان گف�ت بايدن 
ج�ز تغييراتي ان�دك، ب�ه همان 
دس�تور العمل هاي دول�ت ترامپ 
وفادار مان�ده و ماس�كي را مقابل 
جهاني�ان ب�ه چه�ره خ�ود زده 
ك�ه ترام�پ اس�تفاده مي ك�رد


