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اخبار

امیدواریم ایران عجوالنه از برجام
خارج نشود

چین ابراز امیدواری کرد ایران عجوالنه از برجام
خارج نشود .این سخنان یک روز پس از کاهش
مجدد تعهدات برجامی ایران بیان شد.
به گزارش یورونیوزف وانگ یی ،وزیر خارجه
چین روز گذشته ،در جریان یک نشست خبری
در حاشیه دیدار با ولید معلم ،همتای سوری خود
همچنین از تمام کشورهای حوزه خلیج فارس
خواست تا در برابر تنشها پس از حمله به دو
نفتکش در دریای عمان ،خویشتندار باشند.
وانگ در پاسخ به پرسشی درباره انتشار خبر
اعزام هزار تفنگدار دیگر آمریکایی به خلیج فارس،
از ایران و ایاالت متحده خواست تا از دست زدن
به اقداماتی که تبعات نامعلومی دارد ،به شدت
پرهیز کنند .چین یکی از مشتریان عمده نفت
ایران به شمار میرود .با این حال پس از تشدید
تحریمهای نفتی ایران از سوی ایاالت متحده،
تضمین از سوی شرکتهای چینی برای ادامه
واردات نفت از ایران داده نشده است.

گروهی از طالبان وارد ایران شده
است
یک منبع آگاه که نخواست نامش منتشر شود
خبر داد که گروهی از طالبان وارد ایران شده
است .به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک ،این
منبع آگاه در ادامه گفت :من تنها میتوانم این
موضوع را تایید کنم که این گروه در ایران است
و جزئیات بیشتری را نمیتوانم ارائه دهم .وی
افزود :این گروه میخواهد به کشورهای همسایه
اطمینان دهد که افغانستان پس از توافق با
آمریکا تهدیدی برای کشورهای منطقه نیست.

اخبار

« ابتکار» روند ظهور و سقوط نخستین رئیسجمهوری غیرنظامی مصر را بررسی میکند

وزیر خارجه ترکیه فردا به ایران
یکند
سفر م 

مولود چاووشاوغلو ،وزیر امورخارجه ترکیه 20
ژوئن (  30خرداد) به دعوت همتای ایرانی خود به
اصفهان سفر میکند.
به گزارش ایرنا ،سفارت ترکیه در تهران روز
گذشته این مطلب را به خبرنگار آناتولی اعالم
کرد .در خبر یادشده آمده است :چاووشاوغلو،
از سوی محمدجواد ظریف همتای ایرانی خود
جهت شرکت در نخستین نشست کمیسیون
مشترک اقتصادی دو کشور دعوت شده است.
گفتنی است ،نخستین نشست کمیسیون
مشترک مذکور جمعه آینده  ۲۱ژوئن ( ۳۱خرداد)
در شهر اصفهان برگزار میشود .جزئیات بیشتری
از این سفر تاکنون منتشر نشده است .تهران و
آنکارا عالقه مند به توسعه روابط با یکدیگر در
همه عرصهها بهویژه در حوزه اقتصادی و تجاری
هستند و برای تقویت این همکاریها و رساندن
حجم مبادالت ساالنه دو کشور به سطح مورد
توافق تالش میکنند .مناسبات ایران و ترکیه
در همه عرصهها نزدیک و رو به توسعه بوده و
تقویت بیش از پیش این روابط در عرصههای
دوجانبه و منطقهای برای آنکارا و تهران بسیار
حائز اهمیت است.
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تا  17تیر فرصت داریم
برای حفظ برجام مذاکره کنیم

مرسی نماد آرزوی ناکام اخوانالمسلمین

مرگ مرسی که با یک انتخابات آزاد پس از سقوط
حکومت حسنی مبارک به قدرت رسیده بود ،مانند
زندگی سیاسی وی به صورت تراژیک رقم خورد.
مرسی که حدود یک سال زمامدار دولت در مصر
بود ،سرانجام با یک کودتای نظامی توسط عبدالفتاح
السیسی سرنگون و روانه زندان شد .وی ابتدا با
اتهاماتی از قبیل جاسوسی برای ایران ،قطر ،حزبالله
و حماس و کشتار شهروندان مصری به اعدام محکوم
شد؛ امری که پس از آن به حبس ابد تقلیل یافت.
نخستین رئیسجمهوری غیرنظامی مصر که
از نفرات کلیدی اخوانالمسلمین و حزب آزادی
و عدالت مصر محسوب شده و توانسته بود
آرزوی  80ساله اخوانالمسلمین را پس از سالها
سرکوب برای کسب قدرت برآورده کند ،در طول
شش سال گذشته همواره از وضعیت زندان خود
شکایت داشت و به صراحت در جلسات دادگاه
عدم رسیدگی و شرایط سخت زندان را به صورت
فریاد و علنی بیان میکرد .او عصر روز دوشنبه
نیز در آخرین جلسه دادرسیاش پس از چند
دقیقه سخنرانی بهیوش شد و پس از انتقال به
بیمارستان درگذشت .در همین راستا دادستانی
مصر با انتشار بیانیهای اعالم کرد :زمانی که مرسی
در قفس اتهام بود ،بیهوش شد و پس از انتقال
به بیمارستان مشخص شد که عالیم حیاتی ندارد.
این نهاد تصریح کرد که هیچ نوع عالئم جراحت و
آسیبدیدگی در جسد مرسی دیده نشده است.
این در حالی است که بنا بر گزارش خبرگزاری
یورونیوز ،عبدالله مرسی پسر محمد مرسی به
خبرگزاری رویترز گفته که مقامات مصر اجازه دفن
پدرش را در گورستان خانوادگی نداد ه و حتی خانواده
او از محل نگهداری جسد نیز اطالعی ندارند.
رئیسجمهوربحران
محمد مرسی پس از پیروزی انقالب مردم مصر علیه
حسنی مبارک در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری
در سال  2012توانست ضمن پیروزی بر ژنرال احمد
شفیق ،به ریاست جمهوری مصر برسد .زمامداری
مرسی اما از همان ابتدا با چالشهای مختلفی روبهرو
بود .نخستین چالش وی ،دولت برآمده از انقالب و
نابسامانیهای پس از آن بود که دولت مرسی را در
روندی فرسایشی قرار داد .از سوی دیگر محمد مرسی
از زمان روی کار آمدنش دائما ً با نظامیان بلندپایه
مصری درگیر و آنها را متهم به دخالت در امر سیاسی
میکرد .او بارها تاکید کرده بود که وظیفه ارتش
صیانت از خاک مصر است نه فعالیتهای سیاسی.
به همین دلیل با بروز ناآرامیهای مجدد در قاهره و
تشدید اختالف میان مرسی و نظامیان مصری که
خواستار کنارهگیری وی از قدرت و برگزاری انتخابات
زودهنگام بودند ،به طور ناگهانی  8عضو دولت او

محمدرضاستاری

mrezasattari62@gmail.com

محمد مرسی نخستین رئیسجمهوری پس از انقالب سال  2011مصر و تنها غیرنظامیای که توانست به ریاست دولت این کشور برسد ،روز دوشنبه
و در هنگام حضورش در دادگاه قاهره ،از حال رفت و پس از مدتی درگذشت.

سرنوشتمحمد
مرسینخستین
سجمهوری
رئی 
غیرنظامیمصر،
عالوه بر بازگشت
دوباره این
کشور به چرخه
تمامیتخواهی،
نمادی از ناکامی
آرزویهشتادساله
اخوانالمسلمین
برای کسب قدرت
بود
استعفا کرده و ارتش نیز به موازات این اقدام ضمن
اعالم ضرباالجلی دو روزه ،طومار حکومت مرسی و
اخوانیهای مصر را درهم پیچید.
در مورد دوران مرسی و سیطره اخوانالمسلمین
بر مصر که پس از  80سال حضور مستمر و پرفراز
و نشیب در مصر و منطقه خاورمیانه ،بار دیگر با
روی کار آمدن ژنرال السیسی تحت فشار و پیگرد
قرار گرفت ،دو جنبه از تحلیل وجود دارد .نخست
اینکه برخی منتقدان معتقدند که هر چند مرسی
رئیسجمهوری برآمده از انتخاب مردم مصر بود ،اما
رویکردش در مدت زمامداری کوتاه در مقام ریاست
جمهوری توام با اعمال نظرهای جناحی و نیز نادیده
گرفتن خواست جامعه مدنی مصر دنبال شد و به
همین دلیل مردم بالفاصله دست حمایت خود را
از پشت او برداشته و از سرنگونی دولتش استقبال
کردند.
از سوی مقابل برخی دیگر از ناظران معتقدند که با
توجه به کارشکنیهای صورت گرفته توسط نهادهای
ریشهدار مطلقگرایی در مصر ،دوران ریاستجمهوری
مرسی مانند فردی بود که در یک دفتر در ساختمانی
چند طبقه ،امکان اعمال نفوذی در سایر بخشها را

دهمین اجالس بینالمللی نمایندگان عالی امور امنیتی کشورهای جهان آغاز شد
دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر
شورایعالی امنیت ملی ،بامداد دیروز وارد شهر اوفای روسیه
شد تا در دهمین اجالس بینالمللی نمایندگان عالی امور امنیتی
کشورهای جهان شرکت کند .نباید تصور کرد که این حضور ،یک
حضور معمولی و روتین است چراکه شرایط زمانی و نیز محتوای
اجالس نشان میدهد که حضور شمخانی در آن دستکم به
چهار دلیل ،اهمیت ویژهای برای ایران دارد:
 .۱مذاکره با روسها :شمخانی به دعوت رسمی نیکوالی پاتروشف
همتای روس خود راهی روسیه و در بدو ورود ،مورد استقبال مشاور
ارشد شورای امنیت روسیه و معاون نخستوزیر جمهوری باشقیرستان
(که شهر اوفا در آن قرار دارد) قرارگرفته است .در راستای همین
استقبال سطح باال ،مذاکرات سطح باالی او با روسها بهخصوص در
شرایط امنیتی فعلی منطقه (شدت گرفتن بحران یمن و نیز افزایش
تنش در شمال سوریه) اهمیت باالیی خواهد داشت .مخصوصا ً وقتی
بدانیم که روسها در آستانه یک اجالس امنیتی عالیرتبه با حضور
شخص نیکوالی پاتروشف ،دبیر شورای امنیت روسیه؛ جان بولتون،
مشاور امنیت ملی آمریکا و مائیر بن شبات ،مشاور امنیت ملی رژیم
صهیونیستی هستند و البد در این اجالس ،درباره وضعیت ایران یا
جنگ در سوریه نیز بحثهایی خواهد شد.
 .۲موضوع کنفرانس :آنطور که خبرگزاری اسپوتنیک خبر داده،
موضوع اصلی این اجالس« ،راههای تضمین امنیت ملی ،توسعه

نداشت و سرانجام چرخه معیوب و بسته تمرکزگرایی
در مصر روند تحکیم قدرت نظامیان را بازتولید کرد.
در همین راستا ،عبدالفتاح السیسی مانند اسالف
خود یعنی ناصر ،سادات و مبارک طی کودتایی نظامی
ضمن برکنار کردن مرسی ،توانست در طول کمتر از
سه سال پایههای قدرت خود را آنچنان مستحکم سازد
که چند ماه قبل با برگزاری یک همهپرسی معنادار،
حضورش در راس قدرت مصر را تا سالهای آتی
تضمین کند.

مرسی و ایران
از سوی دیگر سقوط دولت مرسی و برآمدن
مجدد نظامیان در مصر در حالی صورت گرفت که
او و خاستگاهش یعنی اخوانالمسلمین مورد حمایت
برخی از مهمترین کشورهای منطقه و حتی اروپایی
قرار داشت .رجب طیب اردوغان که خود یکی از
نمادهای نواخوانی در ترکیه است از حامیان جدی
مرسی بود و روز گذشته پس از مرگ رئیسجمهوری
سابق مصر ،وی را به عنوان شهید قلمداد کرد.
همچنین امیر قطر نیز به عنوان یکی دیگر از حامیان
جدی اخوانالمسلمین از مرگ محمد مرسی ابراز
تاسف عمیق کرد.

ایران نیز از ابتدای روی کار آمدن مرسی در سال
 ،2012از این امر استقبال کرده و بسیاری از کارشناسان
معتقد بودند که دوران مرسی میتواند مهر پایانی بر
روابط سرد چندینساله میان تهران و قاهره باشد .هر
چند در این میان تالشهای جهت پیوند و نزدیکی
دوباره میان دو کشور صورت گرفت ،اما آنچنان که
مراستا با ایران
انتظار میرفت ،مرسی همگام و ه 
نبود .کشتار شیعیان در قاهره ،برگزاری کنفرانس
یک گروه جداییطلب عرب در مصر و نیز سخنرانی
معنادار مرسی در تهران که با ستایش از سه خلیفه
اول مسلمین صورت گرفت ،از جمله نشانههایی بود
که منجر به کاهش سرعت عادیسازی روابط میان
دو کشور شد .با این حال پس از مرگ ناگهانی و
ابهامآمیز محمد مرسی ،وزارت امورخارجه کشورمان
در پیامی درگذشت محمد مرسی رئیسجمهوری
سابق و برآمده از نخستین انتخابات بزرگ مردمی بعد
از پیروزی نهضت مردمی مصر را موجب تاثر و تاسف
خواند و اعالم کرد :ایران ضمن احترام به دیدگاه های
ملت بزرگ و رشید مصر ،درگذشت محمد مرسی را به
مردم ،خانواده و بازماندگان و دوستداران وی تسلیت
میگوید.

امانوئل مکرون ،رئیسجمهوری فرانسه در
واکنش به تصمیم ایران برای عبور از سطح
تعیین شده برای تولید اورانیوم غنیسازیشده
روز دوشنبه گفت :از این تصمیم ایران متأسفم
اما پاریس به مذاکره با شرکایش و همچنین
ایران ادامه خواهد داد تا از افزایش بیشتر
تنشها در منطقه جلوگیری شود.
به گزارش ایسنا ،به نقل از رویترز ،مکرون
در یک کنفرانس خبری با همتای اوکراینی خود
در این باره گفت :از اظهاراتی که ایران امروز
داشت تأسف میخورم اما آژانس بینالمللی
انرژی اتمی تاکید کرده است که ایران
تعهداتش را رعایت میکند و ما نیز قویا ً آن را
ترغیب میکنیم تا صبور و مسئولیتپذیر باشد.
وی افزود :روزنهای در حد فاصل ِ زمانی حال
حاضر تا  ۸جوالی (  17تیر) برای گفتمان بیشتر
در راستای حفظ توافق هستهای وجود دارد.
رئیسجمهوری فرانسه تصریح کرد :هیچ
شکلی از گسترش تنشها درست نیست،
نه به ایران و نه به جامعه بینالمللی کمکی
نمیکند .بنابراین ما هر کاری بتوانیم با شرکای
خود انجام خواهیم داد تا ایران را منصرف کرده
و به شیوه قابل اجرایی برای مذاکره دست
پیدا کنیم .گفتنی است ،بهروز کمالوندی روز
دوشنبه در جریان بازدید نمایندگان رسانهها
از مجتمع آب سنگین اراک اعالم کرد :از امروز
شمارش معکوس برای عبور از ذخیره  ۳۰۰کیلو
اورانیوم غنی شده آغاز میشود و تا  ۱۰روز دیگر
یعنی  ۲۷ژوئن ( ۶تیرماه) از این سقف عبور
میکنیم.

آمریکا مسئول شدت گرفتن تنشها
بر سر ایران است

چهار دلیل برای اهمیت سفر شمخانی به روسیه

اقتصادی پایدار و توسعه اجتماعی در مقابله با تهدیدات روزافزون
هیبریدی» ذکر شده است .عبارت «تهدیدات جنگ هیبریدی»
( ،)Hybrid Warfare Threatعبارتی جدید در ادبیات امنیتی -
نظامی است و معنای آن این است که کشورها علیه یکدیگر ،مجموعهای
از اقدامات را در دستور کار قرار دهند .مثال ً روسیه ،که میزبان این
اجالس است؛ در تنشی که با اوکراین و بهتبع آن با اتحادیه اروپا دارد
از مجموعهای از اقدامات نظیر مباحث اقتصادی ،انرژی بهخصوص در
حوزه گاز ،فشار دیپلماتیک و نیز نبردهای نیابتی استفاده کرده است.
اما اهمیت ویژه این اجالس برای ما این است که در حال حاضر ایران
نیز تحت چنین تهاجمی از سوی ایاالت متحده آمریکا قرار دارد و آمریکا
از تمامی ابزارهای خود علیه ایران ،استفاده میکند و به همین دلیل
شرکت شمخانی در این اجالس و سخنرانی او بهعنوان نماینده کشوری
که خود قربانی جنگهای ترکیبی است ،اهمیت پیدا میکند.
 .۳دیدارهای دوجانبه :شمخانی در این اجالس عالوه بر سخنرانی،
به مالقات با برخی نمایندگان امنیتی کشورها نیز خواهد پرداخت .به
گزارش ایرنا ،او قرار است در طی دو روز اخیر با دبیران شورای امنیت
بسیاری از کشورها ازجمله افغانستان ،ارمنستان و هند دیدار دوجانبه
داشته باشد .ضمن اینکه انتظار میرود با همتایان خود از کشورهای
چین ،پاکستان ،ونزوئال ،ازبکستان ،تاجیکستان و ترکمنستان به
تبادلنظر بپردازد .در این میان دیدار شمخانی با مثلث چین ،هند
و پاکستان اهمیت بیشتری خواهد داشت مخصوصا ً با توجه به اینکه

گفتهشده چین هیئتی سطح باال به این اجالس اعزام کرده و ریاست
آن با ژو شنگکون ،دبیر کمیسیون مرکزی امور سیاسی و حقوقی حزب
کمونیست چین است.
 .۴بمب خبری پیش از اجالس :خبر مهمی که قبل از این اجالس
توسط ایران منتشر شد را هم باید در نظر داشت .علی شمخانی ،روز
قبل از سفر به روسیه ،در یک گفتوگوی رسانهای ،بهطور رسمی
از کشف و نابودی یکی از پیچیدهترین شبکههای جاسوسی سایبری
سازمان سیا از سوی دستگاههای اطالعاتی ایران خبر داد و گفت :بخش
مهمی از ظرفیتهای عملیاتی سیا در کشورهای هدف آمریکا با کشف
این شبکه از سوی دستگاههای اطالعاتی ایران کامال ًنابود شد .او ضمنا ً
گفته که «با توجه به همکاری جاری میان ایران و بسیاری از کشورهای
جهان در قالب ایجاد شبکه ضد جاسوسی بینالمللی علیه آمریکا ،ما
اطالعات شبکه کشفشده را که در چند کشور دیگر نیز فعال بود در
اختیار شرکایمان قراردادیم که منجر به شناسایی و فروپاشی شبکه
افسران اطالعاتی سیا و دستگیری تعدادی از جاسوسان و مجازات
آنها در کشورهای مختلف شد ».با توجه به اینکه گفتهشده که آمریکا
یک هیئت عالیرتبه به این اجالس فرستاده ،به نظر میرسد که ایران،
قصد داشت با اعالم رسمی این خبر پیش از اجالس ،ضمن نشان
دادن قدرت اطالعاتی امنیتی خود ،به رفتارهای مخاصمهآمیز آمریکا نیز
اشارهای روشن داشته باشد و آن را به یک بحث جاری در این اجالس
تبدیل کند.

«ناتالی توچی» ،مشاور ارشد «فدریکا
موگرینی» ،مسئول سیاست خارجی اروپا امروز
گذشته اذعان کرد «آمریکا» مقصر شدت
گرفتن تنشها در منطقه است.
به گزارش فارس ،توچی که با رادیو بیبیسی
گفتوگو میکرد درباره هدف قرار گرفتن دو
نفتکش در دریای عمان در پنجشنبه هفته
گذشته هم اظهارنظر کرد و گفت هیچ مدرک
مستند و معتبری درباره آنچه که اتفاق افتاد،
موجود نیست .به نوشته وبگاه «پولیتیکو»
«ناتالی توچی» در گفتوگو با برنامه Today
رادیو بیبیسی ،درباره شدت گرفتن تنشها بر
سر ایران گفت« :این مسئله به یک دلیل که
تاکنون مورد اشاره قرار نگرفته رخ داده و آن
هم این واقعیت است که آمریکا ،برنامه جامع
اقدام مشترک یا توافق هستهای ایران را نقض
کرده است» .وی درباره اعزام نیروهایی از اروپا
به منطقه در صورت تقاضای آمریکا نیز اظهار
کرد« :فکر میکنم که نقش اروپا واقعا باید
تالش برای از بین بردن این وضعیت ناگوار
باشد و بنابراین فکر نمیکنم این کاری است که
ما باید انجام دهیم.

مالبرادر در پکن

چین و طالبان از این دیدار چه میخواهند؟
منابعی در تماس با عربنیوز تایید کردهاند که مالبرادر رئیس هیئت سیاسی
گروه طالبان اخیر به پکن رفته است تا با مقامهای چینی در مورد مذاکرات صلح
دیدار و گفتوگو کند .سفر مال برادر به پکن در آستانه برگزاری هفتمین دور
گفتوگوهای ایاالت متحده و گروه طالبان در قطر از چند منظر مهم است.
به گزارش ایندیپندنت فارسی ،چین نقش سازندهای در تحوالت پس از سال
 ۲۰۰۱در افغانستان داشته و دستکم از  ۲۰۱۴به اینسو چند نشست را در
مورد صلح در افغانستان میزبانی کرده است .نمایندگان غیررسمی طالبان مانند
شماری از مقامهای پیشین این گروه ،مناسبات حسنهای با سفارت چین در
کابل دارند و هرازگاهی به دعوت نهادهای مختلف چینی به این کشور سفر
میکنند .سفر مالبرادر به پکن نیز هرچند نخستین سفر یک مقام بلند پایه
طالبان به چین است ،اما با توجه به تحوالت منطقهای در مورد افغانستان،
دعوت طالبان به پکن غیرمنتظره نیست .مذاکرهکنندگان آمریکایی در یک سال
گذشته شش بار به شکل رسمی با طالبان دیدار کردهاند .بخشی از استراتژی
ایاالت متحده برای ایجاد اجماع منطقهای در مورد پروسه صلح در افغانستان
این است که بازیگران عمده منطقه مانند چین ،روسیه و پاکستان را ترغیب
کند تا به لطف مناسباتی که با طالبان دارند ،این گروه را متقاعد کنند تا برای
ختم منازعه در افغانستان و آغاز گفتوگوهای «بیناالفغانی» انعطاف بیشتری

نشان بدهند.
در بستر همکاریهای جهانی برای صلح افغانستان ،قدرتهای منطقه مثل
چین و روسیه قطعا به صورت همزمان اهداف سیاسی غیر از همکاری با ایاالت
متحده را پیگیری میکنند .پکن و مسکو موافق حضور دائمی سربازان آمریکا
در همسایگیشان نیستند ،اما به خوبی میدانند که خروج غیرمسئوالنه آمریکا
از افغانستان با توجه به پیچیدگی منازعه در این کشور و رقابتهای منطقهای
پاکستان و هند ،میتواند دردسر بزرگتری برای چین و روسیه ایجاد کند .چین
و روسیه هر دو از تکرار فروپاشی کامل نظم سیاسی و احتماال جنگ داخلی،
آنگونه که پس از خروج اتحاد جماهیر شوروی و سقوط آخرین رژیم کمونیستی
در کابل اتفاق افتاد ،نگراناند .از همین رو بهرغم اختالفهای عمدهای که در
سطح جهانی با واشنگتن دارند ،تالش میکنند تا همزمان با خروج نظامیان
آمریکا از منطقه ،روند صلح در افغانستان به نتیجه برسد .البته با اذعان این
مورد که توقعات واشنگتن ،چین و روسیه از دورنمای صلح در افغانستان و
ساختار سیاسی که احتماال پس از توافق با طالبان در کابل شکل خواهد گرفت،
الزاما یکسان و همگون نیستند.
در سطح داخلی نیز ،نفوذ هر یک از این سه بازیگر بر مناسبات قدرت و
سیاست در افغانستان برابر نیست .روایت واشنگتن در قضیه جنگ و صلح

افغانستان ،با توجه به نفوذ سیاسی ،منابع اقتصادی و حضور این کشور در
افغانستان ،روایت مسلط است .هرچند طالبان برای این که در سطح منطقهای
وجهه و مشروعیت بیشتری کسب کنند با شور و شعف به مسکو و پکن
میروند ،اما در فرجام هر مذاکرهای امتیازدهنده اصلی ایاالت متحده است.
پاکستان و طالبان درک واقعبینانهای از محدودیتهای مسکو و پکن در مسئله
جنگ و صلح افغانستان دارند ،اما ظاهرا شرایط پیشآمده را غنیمت میشمرند
و درصدد گسترش مناسبات سیاسی با بازیگران منطقهای هستند.
از سوی دیگر ،اتکای پکن در بحث داخلی افغانستان به منابع و
سیاستمدارانی است که با اسالمآباد رابطه استراتژیک دارند .به عبارت
دیگر ،دالل طالبان در پکن ،حکومت پاکستان است .حلقههای استراتژیست
در اسالمآباد مانند ژنرالهای ارتش در ایجاد این ذهنیت در پکن که طالبان
میتوانند مانع شکلگیری و ظهور هستههای افراطیون اویغور در مناطق شمال
شرقی افغانستان شوند ،نقش موثری داشتهاند .از سوی دیگر ،تصور پکن این
است که حمایت سیاسی از طالبان در درازمدت میتواند امنیت پروژههای
استخراج منابع از افغانستان را تضمین کند .هم اکنون طالبان در یک تعامل
اعالم نشده ،بخشی از امنیت مهندسان و کارگران پروژه استخراج معدن مس
عینک در استان لوگر را تأمین میکنند.

سفر هیئت گروه طالبان به چین تاثیرات قابل مالحظهای بر کلیت روند صلح
نخواهد داشت ،اما قطعا به لحاظ سمبولیک حرکت مهمی است .در حالی که
حکومت افغانستان همچنان غایب اصلی اجماع منطقهای در مورد صلح در
این کشور است ،طالبان و همپیمانان آنها گسترش مناسبات رسمی این گروه
با قدرتهای منطقهای را به عنوان سرمایه سیاسی و یک دستاورد مهم در میز
مذاکرات به رخ مذاکرهکنندگان آمریکایی خواهند کشید.

