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سیاسی

مکث

برگزاری بزرگداشت «پاتریس لومومبا» در تهران

«روالن لومومبا» ،فرزند ارشد اولین نخستوزیر
کشور آفریقایی کنگو پس از استقالل ۶۰ ،سال
پــس از ترور پدرش به ایران آمده تا در مراســم
بزرگداشــت او در تهران شرکت کند .به گزارش
ایسنا ،به نقل از روابط عمومی برنامه بزرگداشت
«پاتریس لومومبا» پاتریس امری لومومبا در ۱۰
اکتبر  ۱۹۵۸در لئوپولدویل (کینشاسا) ،جنبش
ملی کنگو را به وجود آورد .جنبشی که هدفش
اســتقالل سریع ،بدون گذر از
رسیدن کنگو به
ِ
ِ
دورههای میانجیگری و کنترل کشور توسط مردم
که اهرمهای اصلی اقتصاد کشور هستند ،بود .این
جنبش میخواست یک کنگو متحد و قوی؛ یک
موتور واقعی برای کل قاره آفریقا بسازد .لومومبا
 ۲جوالی ۱۹۲۵در منطقه اونالوئا در ســانکورو
در استان کاســای شرقی در کنگو-کینشاسا به
تعیین سرنوشــت
دنیا آمد .او در دوره پیدایش
ِ
در کنگــو خودش را به عنوان یک چهره معرفی
گوناگون مقاومت
کرد .لومومبا از جنبشهــای
ِ
در داخل کشــورش حمایت میکرد .نبوغ او در
میلش به دســتیابی عدالت برای فقرا و صداقت
عمیقش آشکار است .تعهدات لومومبا در تمامی
زمینههــای آزادی و تایید آفریقا او را به یکی از
بزرگترین چهرههای پان-آفریقاییسم مبدل کرده
است .پاتریس لومومبا در اکتبر  ۱۹۵۸با همراهی
خویشاوندانش جنبش ملی کنگو ( )MNCاولین
حزب فرا قومی و واقعا ملی کنگو را تاسیس کرد.
او در دسامبر  ۱۹۵۸در کنفرانس پان آفریقا در
شهر آکرا جایی که با قوام نکرومه مالقات داشت،
شرکت کرد .نکرومه یک محرک مهم در زندگی
سیاسی لومومبا بود .در ماه می ۱۹۶۰جنبش ملی
کنگو برنده انتخابات پارلمانی کنگو شد .در ژوئن
 ۱۹۶۰لومومبا نخست وزیر اولین دولت کنگویی
کشورش شد .او در دوران فعالیتش رابطه بغرنج
و پرمخمصهای با قدرت اســتعمار سابق داشت.
قدرت لومومبا البته تنها چند ماه دوام آورد زیرا او
در  ۱۷ژانویه  ۱۹۶۱با دو تا از همراهانش موریس
امپولو و جوزف اوکیتو ترور شد .لومومبا برای رفاه
بشر و به ویژه جوانان که هنوز اکثریت جمعیت
آفریقا را تشکیل میدهند ،مبارزه کرد .ما اکنون
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در مییابیــم نزدیک به نیم قرن پس از لومومبا
عیبها و کمبودهای ما همچنان باقی است.
-۱امید به زندگی کم
 -۲توسعه نیافتگی و ناامنی
-۳جنگهای مربوط به برادرکشی و درگیری
مسلحانه
-۴قحطی ،فقر و بیماری
اولین پایهها و مبانی گذاشــته شد .حاال روالند
لومومبا مشــعل دار ایدئولوژی پاتریس لومومبا
در راس ســازمان غیردولتی پــان آفریقا چقدر
راه را طی کرده اســت او چندین اقدام سیاسی
با ارائه ســخنرانی برای داد و ســتد بین اعراب
و آفریقا انجام داده اســت .او بــا آوردن میراث و
امید پدرش و پیام صلح و انســجام ،شخصا در
حل و فصل مناقشــات در کنگو ،ساحل عاج و
دارفور مشارکت داشــته است .وی به محرومان
کمــک کرده و در جمــعآوری کمکهای مالی
برای یتیمان جنگی نیز مشــارکت داشته است.
بــا آفتها و همه گیریهایی که قــاره آفریقا را
تضعیــف میکند نیز مبارزه کــرده و ضمنا در
شکوفایی چندین اســتعداد فرهنگی آفریقا به
خصوص در عرصه هنر و معماری نقش داشــته
است و سرانجام میتوان به نقش او در راهاندازی
پروژههای اتحاد با سازمانهای بینالمللی اشاره
کرد .چندتا از رهبران کشــورها در جهان مانند
معمر قذافی در لیبی (کســی که نیروی محرک
پشت اتحادیه آفریقا بود) ،تابو امبکی در آفریقای
جنوبی و همینطور هوگو چاوز رهبر پوپولیست
قهرمان اســتقالل به
ونزوئال با قــرار دادن این
ِ
عنوان پشتوانه خود گفتههای او را تکرار کردند
و همچنیــن شــخصیتهای متعــددی نیز از
مهارتهای سیاســی او در طول تاریخ بهرهمند
شدهاند .مراســم «بزرگداشت پاتریس لومومبا»
چهارشــنبه  ۲۸مهرماه  ۱۴۰۰ســاعت ۱۰:۳۰
باحضــور روالن لومومبا فرزند ارشــد پاتریس
لومومبا در دفتر مطالعات وزارت امور خارجه واقع
در نیاوران برگزار میشود .در این مراسم تعدادی
از مقامات وزارت خارجه و کارشناســان آفریقا
سخنرانی خواهند پرداخت.

مجلس
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

واکنش مداخلهجویانه وزیر خارجه انگلیس به حکم نازنین زاغری

وزیر امورخارجه انگلیس در بیانیهای مداخلهجویانه
بــه حکم دادگاه تجدید نظــر نازنین زاغری واکنش
نشــان داد .به گــزارش ایســنا به نقــل از روزنامه
ایندیپندنت ،لیــز تراس وزیر امورخارجه انگلیس در
واکنش به حکم دادگاه تجدیــد نظر نازنین زاغری که به دلیل
اتهامات امنیتی علیه او صادر شده است ،واکنش نشان داد و در
اظهارات مداخلهجویانه خود از ایران خواست تا هرچه فوری او
را آزاد کند .لیز تراس در بیانیه خود مدعی شــد :تصمیم ایران

یک کارشناس مسائل قفقاز

الهام علی اف بازیگر اصلی نیست؛ سخنگو است

یک کارشناس مسائل قفقاز تأکید کرد :آذربایجان با اقداماتی که اخیرا
انجام میدهد تالش میکند که با دســت پــر وارد گفتوگو با ایران
شود .از این جهت است که اتهامات متعدد و بیپایه و اساسی را مطرح
میکند .ســیدمحمدرضا دماوندی در خصوص ادعای رئیس جمهور
آذربایجان مبنی بر این که ایران از مناطق اشــغالی قبلی آذربایجان
برای رساندن قاچاق مواد مخدر به اروپا استفاده کرده ،گفت :نکتهای
که در این مســئله وجود دارد این است که طبیعتا آذربایجان بازیگر
اصلی نیست و هدایت شده است اما تالش میکند که اگر مذاکرهای
هم قرار شــد صورت گیرد با دســت پر پای مذاکره بنشیند .از این
جهت اســت که اتهامات متعددی را ایراد میکند .وی این وضعیت
را ناشــی از کوتاهیهای ما در گذشته دانست که در پی آن مقامات
آذربایجان هر روز نســبت به روز قبل گستاختر و مطالبهتر شدهاند و
گفت :اگر ما پاسخ رفتار خصمانه آذربایجان در گذشته را میدادیم با
این وضع مواجه نبودیم .این کارشــناس مسائل قفقاز همچنین بیان
کرد :زمانی هم که در گذشته ایران نسبت به مسائل مختلف واکنش
نشان داده مقامات آذربایجان اعالم میکردند که این موضوعات نظر
رسمی دولت آذربایجان نیست اما این روزها شاهد هستیم که مقامات
ارشد این کشور حتی شخص الهام علی اف به عنوان رئیس جمهور به
راحتی اتهاماتی را علیه ایران بیان میکنند.
دماوندی خاطرنشــان کرد :این اتفاقات یک ســناریو کامل ،واضح و
مشــخص است و میخواهد از موضع باال با ایران وارد گفتگو شود در
حالی که آذربایجان بازیگر اصلی نیســت و شخص الهام علی اف نیز
به عنوان ســخنگو عمل میکند .وی در ادامه اظهار کرد :آن چیزی
هم که مســئوالن ما اشاره داشتند این است که آذربایجان به دنبال
تغییر ژئوپلیتیکی منطقه بوده و از نظر ما پذیرفتنی نیســت اما باید
بررسی شود که آنچه که مقامات آذربایجان میگویند واقعا تصمیمی
برای تغییر ژئوپلیتیک منطقه است یا خیر و آیا آن تغییر منافع ما را
تحت تأثیر قرار خواهد داد یا خیر .در آن صورت اســت که میتوانیم
پاسخ اقداماتشان را به راحتی بدهیم .این کارشناس مسائل آسیای
مرکزی و قفقاز همچنین اظهار کرد :رفتارهایی که مقامات آذربایجان

اطالعات غلطی به علی اف دادهاند

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اسالمی ایران با تاکید
بر اینکه ایران در خط مقــدم مبارزه با قاچاق
مواد مخدر اســت ،گفت :اگر تالشهای ایران
علیه قاچاق مواد مخدر وجود نداشت ،کل اروپا
و قفقــاز گرفتار تبعات مواد مخدر میشــدند.
محمود عباس زاده مشکینی در گفتگو با ایسنا
در واکنش به ادعاهای تعجببرانگیز جدید الهام
علی اف رئیس جمهور آذربایجان علیه جمهوری
اسالمی ایران گفت :از اظهارات منتسب به آقای
الهام علی اف متاسفم؛ البد اطالعات غلطی به
پرزیدنت جمهــوری آذربایجان داده اند .وی با
تاکیــد بر اینکه نباید بیــن دو ملت هم کیش
و مسلمان شــکاف ایجاد شــود ،گفت :برخی
اظهارات علیه حســن همجواری و همسایگی
اســت .متأســفانه بدخواهان دو ملت مسلمان

دنبال شکاف بین دو کشور اسالمی و همسایه
هستند .وی تالشهای جمهوری اسالمی ایران
علیــه قاچاق مــواد مخــدر را در دنیا بینظیر
خواند و تاکیــد کرد که اگر غیر از این بود کل
اروپا و قفقاز گرفتار تبعات مواد مخدر میشد.
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجــی مجلس با بیان این کــه ایران هزاران
شــهید و مجروح در راه مبــارزه با قاچاق مواد
مخدر تقدیم کرده است ،خاطرنشان کرد :ایران
در خــط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار
دارد ،بر همین اســاس در کشــورمان قوانین
کیفری شــدیدی در حوزه مــواد مخدر و در
راستای بازدارندگی وضع شده است .عباسزاده
در پایان یادآور شد :رهبر معظم انقالب اسالمی
در استفتائات ،استفاده و حمل و نقل مواد مخدر
را حرام اعالم کرده اند.

سیاست خارجی

درخواست ریاض از تهران

یک رســانه یمنی ادعا کرد که ســعودیها از
ایران درخواســت کردهاند که به منظور توقف
پیشــروی انصاراهلل یمن میان آنها وســاطت
کنند .به گزارش پایــگاه خبری الخبر الیمنی،
برخی منابع عراقی ادعا کردند که سعودیها از
ایران درخواست کردهاند که برای توقف پیشروی
نظامی انصاراهلل یمن در استان مأرب میانجیگری
کند .این پایگاه خبری نوشت :این اقدام در حالی
است که عربستان به دنبال ازسرگیری روابط با
ایران است و دیدارهایی میان مسئوالن عالیرتبه
دو کشور در پایتخت عراق درحال برگزاری است.
منابع عراقی ادعا کردهاند :هیئت سعودی موجود

در عراق از هیئت ایرانی درخواست کرده است
تا بهمنظور توقف پیشــروی حوثیها در استان
مأرب وســاطت کند .این منابع گفتهاند :هیئت
ایرانی وعده داده است که درخواست سعودیها
را به وزارت خارجه ایران منتقل کند و با مقامات
این کشــور آن را مورد بررســی قرار دهند .در
این گزارش ادعا شده است که در پی تغییراتی
که در روابط عربســتان با کشــورهای غربی به
وجود آمده اســت ،ریاض اخیــرا هیئتی بلند
پایه به ریاســت عادل الجبیر به بغداد فرستاده
اســت تا درخصوص از سرگیری روابط با تهران
رایزنی کند.

سوریه

بشار اسد :خروج آمریکا از افغانستان
نشاندهنده کاهش نقشش در منطقه است

رئیــس جمهوری ســوریه در دمشــق میزبان
«الکســاندر الورنتیف» فرســتاده ویژه رئیس
جمهوری روســیه در امور ســوریه و «سرگئی
ورشــینین» معاون وزیر خارجه روسیه و هیئت
همراه او بوده است .به گزارش ایسنا ،در این دیدار
زمینههای همکاری موجود بین دو کشور چه در
سطح مبارزه با تروریسم و چه در سطوح اقتصادی
و تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
خبرگزاری دولتی سوریه «سانا» گزارش داد که این
سفر مقامات روس در چارچوب «دستورات پوتین
برای تقویت همکاریها در همه زمینهها و در همه
ســطوح» صورت گرفته است .بنا به این گزارش،
هیئت بلندپایه روسیه در ســفرش به دمشق و

دیدار با اســد بر آمادگی همیشگی روسیه برای
مشارکت فعال در روند بازسازی زیر ساختهای
تخریب شده به دست تروریستها و ایجاد شراکت
در سرمایهگذاری در حوزههای انرژی و کشاورزی
در راستای رونق اقتصاد سوریه تأکید کرد .در این
مالقات همچنین در مورد آخرین تحوالت مربوط
به وضعیت میدانی ســوریه و تحوالت منطقه و
جهان گفتوگو و رایزنی شــد .رئیس جمهوری
ســوریه این تحوالت و تغییرات را که مهمترین
آن خروج آمریکا از افغانستان است ،نشاندهنده
کاهش نقش ایاالت متحده و متحدانش در منطقه
اســت که این کشورهای منطقه و همسایگان را
ملزم میکند تا جهت ارتقای تالش کنند.

عراق

صدر :نتایج انتخابات را قبول دارم

رهبــر جریان صــدر عراق اعالم کــرد جریان
متبوعش تصمیمات کمیســیون و نتایج اعالم
شــده انتخابات را کامــا میپذیرد .به گزارش
ایسنا ،به نقل از ســومریه نیوز ،مقتدی صدر،
رهبر جریــان صدر عــراق کــه در انتخابات
زودهنگام پارلمانی بیشترین کرسی را به دست
آورد ،اعالم کرد نتایــج انتخابات را قبول دارد.
صدر در توئیتی نوشت« :جریان صدر بزرگترین

فراکسیون انتخاباتی است» .صدر ادامه داد« :ما
روی دولتــی کار خواهیم کــرد که در خدمت
منافع جناحــی ،حزبی یا فرقــهای را نخواهد
بود» و توضیح داد کــه انتخابات صدای مردم
اســت و این صدا با توجه به رفتار و دستاوردها
تغییر میکند .رهبر جریان صدر افزود« :پس از
اعــام نتایج نهایی انتخابات ،عراق نباید عرصه
اختالفات و درگیریها باشد».

برای پیگیری اتهامات بیاساس علیه نازنین زاغری
رتکلیف کام ً
ال غیرقابل قبول اســت .وی در ادامه
ادعاهای خود گفت :هیچ دلیل معتبری برای ادامه
حبس زاغری وجود نــدارد و او باید بهطور دائمی
آزاد شــود .من هر آنچه بتوانم برای کمــک به او و خانوادهاش
انجام خواهم داد .محکومیت یک ســال زندان و ممنوع الخروج
بودن نازنین زاغری رتکلیف اخیرا در دادگاه تجدید نظر استان
تهران تایید شــده اســت .در صورت اجرای این حکم ،به گفته

همسر خانم زاغری او تا سال  ۲۰۲۳میالدی حق خروج از ایران
را نخواهد داشــت .نازنین زاغری در دادگاه بدوی در شعبه ۱۵
دادگاه انقالب به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال
حبس تعزیری و یک ســال ممنوعیت خروج از کشــور محکوم
شــده بود .به گفته وکیل مدافــع وی ،آنها به حکم صادره در
دادگاه بدوی اعتراض کردند و پرونده به شــعبه  ۵۴تجدیدنظر
ارجاع گردید و نهایتاً دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را عیناً
تایید کرده است.

و شخص علی اف نشان میدهند غیر از اینکه بحث اتهام زدن به ایران
باشد ناشی از یک ترس نهفته است یعنی خود مقامات آذربایجان با
این رفتار خودشــان غیرمستقیم ترس را منتقل میکنند نه از اینکه
ترس آنها ناشــی از قدرت ایران باشد بلکه بیشتر ناشی از مشکالت
درونی آذربایجان اســت که میخواهند با انتســاب این مشکالت به
بیرون مسائل داخلی خود را پوشش دهند .وی تصریح کرد :در جنگ
قره باغ در ســال گذشته با پیروزیهای نسبی که برای آذربایجان به
دست آمد الهام عل اف توانست افکار عمومی را تا حدودی کنترل کند
اما بعد از جنگ مجدد مشــکالت آذربایجان بروز کرد و مقامات این
کشور هم تالش میکنند با ایجاد دشمن فرضی بیرونی مشکالتشان
را به آنها منتســب کرده و ذهن افکار عمومی را منحرف کنند .در
نتیجه بخشی از اقدامات آذربایجان از این زاویه است.
> علی اف باید بداند زیر پایش سست است

یک کارشناس مسائل منطقه و دیپلمات پیشین گفت :آقای علی اف
اگر بخواهد با سیادت و حاکمیت ایران بازی کند با زندگی و کیان خود
بازی میکند .احمد دستمالچیان با اشاره به مواضع اخیر الهام علی اف
و واکنــش ایران به این مواضع گفت :قبال هم در این باره گفته بودم،

آنجه از ســوی آذربایجان با همراهی ترکیه و اسرائیل درحال انجام
است ،پروژهای اسرائیلی اســت .آن موقع کسی این مسئله را جدی
نمیگرفت .وی ادامه داد :بعد از اینکه رژیم صهیونیســتی در جنگ
 ۳۳روزه شکســت خورد به لحاظ امنیتی شکســتپذیر شد و از آن
پس دنبال این بوده است که حاشیه امنی در منطقه درست کند که
خودش محفوظ بماند و جنگهای نیابتی را با کشورهای مرتجع عربی
و آمریکا کلید زد تا هم کشــورهایی که همجوار با فلسطین هستند
را به سرزمین ســوخته تبدیل کند و هم توجه جبهه مقاومت را به
سوی سرزمینهای اسالمی برگردانده و نیز برادرکشی راه اندازد .این
کارشناس مسائل منطقه تصریح کرد :االن رژیم صهیونیستی میخواهد
در مرزهای ایران حضور یابد .اسرائیل به دنبال این است که دومینوی
تحریکپذیری اقلیتهای قومی در منطقه ایجاد کند و به این ترتیب
اقتدار دولتهای مرکزی کشورهای منطقه را تحریک کند و در صورت
موفقیــت برای به راه انداختن آشــوب ،دولتهای خودمختار اقلیت
تشکیل دهد.
این دیپلمات پیشین گفت :رژیم صهیونیستی دنبال آن است تا بین
شــهرهای مرزی ایران و آذربایجان که در حقیقت در گذشــته یکی
بودهانــد ،جنگ راه بیندازد و ترکیه هم به کمک این طرح بیاید .وی
معتقد است :در بحران قره باغ اول نباید غفلت میکردیم و به علی اف
امتیاز میدادیم البته االن ایران اقدام به بازدارندگی استراتژیک کرده
اســت که به نظرم بهترین واکنش است که با قدرت ظاهر شد .ایران
این پیام را به خوبی به کشورهای همسایه فرستاده است که به هیچ
وجه تغییر در مرزهای ژئوپلتیک را نمیپذیرد و این موضع قوی است.
وی ادامه داد :علی اف در باکو باید بداند که کوچکترین حرکتی را علیه
امنیت ایران انجام دهد ،سیلی محکمی میخورد .ایران نشان داده درباره
امنیت خود نه مسامحه کرده و نه کوتاه میآید .علی اف باید بداند زیر
پایش سست است .بنابراین از این توهمی که دارد باید خارج شود ،اگر
بخواهد با سیادت و حاکمیت ایران بازی کند با زندگی و کیان خودش
بازی میکند .سران سیاســی و نظامی ایران به خوبی این موضع را
نشان داده اند.

جوزپ بورل:

با نقشه دوم برای مسئله هستهای ایران موافق نیستم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر از سرگیری هر چه
ســریعتر مذاکرات احیای توافق هستهای در وین ،گفت :با پالن B
(نقشه دوم) مطرح شده از سوی مقامات صهیونیستی برای مواجهه
با مسئله هســتهای ایران در صورت شکست مذاکرات وین موافق
نیســت .به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه واشنگتن پست ،جوزپ
بورل که اخیرا انریکه مورا دســتیار ارشدش از سفری به تهران به
منظور ارزیابی موضع دولت جدید ایران درباره ازسرگیری مذاکرات
احیای توافق هســتهای در وین بازگشــته بود ،گفت :آماده است
پیشاز از ســرگیری این مذاکرات با مقامات ایرانی دیدار کند .اما
همچنین گفت ســید ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهور جدید ایران و
تیم او زمان کافی برای آمادگی را سپری کردهاند.
بورل در جمع خبرنگاران گفت :من اگر آنها بخواهند به بروکسل
بیایند ،آماده این کار هســتیم .اما زمان محدود اســت .من درک
میکنم که دولت جدید برای بررســی ســوابق [مذاکرات] و برای
تشکیل تیم مذاکرات به زمان احتیاج دارد اما این فرصت حاال دیگر
سپری شده است .زمان بازگشت به مذاکرات است .مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به این که در صورت شکست احتمالی
در مذاکرات« ،پالن  »Bدر قبال ایران که از آن یاد میشود ،شامل
چــه چیزهایی خواهد بود ،گفت :من نمیخواهم به پالن Bها فکر
کنم .هیچ کدام از پالن Bهایی که به ذهنم میرسند خوب نیستند.
به گزارش ایســنا ،پیتر استانو سخنگوی ســرویس اقدام خارجی
اتحادیه اروپا ســه روز پیش گفته بود ،جوزپ بورل برای ماموریتی
متناظر با ماموریت مورا در تهران ،به واشــنگتن ســفر کرده است.
به گفته اســتانو« ،جوزپ بورل نیز به سهم خود به واشنگتن رفته
است تا با آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه آمریکا درباره توافق هستهای
ایران دیدار و گفتوگو کند» .پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات

ریاســت جمهوری  ۲۰۲۱آمریکا و تشــکیل دولت جدید در کاخ
سفید ،موضوع بازگشت آمریکا به توافق هستهای که دولت دونالد
ترامپ در سال  ۲۰۱۸از آن خارج شده بود ،طبق وعده انتخاباتی او
در دستورکار سیاست خارجی دولت بایدن قرار گرفت .قدرتهای
جهانی از جمله آمریکا ،در ماههای گذشــته شــش دور مذاکرات
پیرامون احیای توافق هستهای در وین را برگزار کردند .این مذاکرات
میان ایران و دیگر اعضای کمیســیون مشــترک برجام و با حضور
آمریکا درمحل مذاکرات برگزار شــد .البته ایران و آمریکا مذاکرات
مستقیمی نداشتند و تنها از طریق نمایندگان دیگر کشورهای حاضر
در مذاکرات در جریان مواضع یکدیگر قرار میگرفتند.
برگزاری دور هفتم این مذاکرات تا پس از تشــکیل دولت ســید
ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهور کشورمان به تاخیر افتاد .زمان دقیق
از سرگیری مذاکرات مشخص نیســت ،اما ایران اخیرا همزمان با
برگزاری نشســت ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل گفته که این

مذاکرات میتواند در آینده نزدیک از سر گرفته شود .مذاکرات وین
در این راســتا پیش میرود که بتواند از طریق اقداماتی هماهنگ
شده ،موجب بازگشت دوجانبه آمریکا و ایران به پایبندی کامل به
توافق هستهای شود .روزنامه صهیونیستی هاآرتص پیشتر با توجه
به ســفر مقامات امنیتی و دفاعی رژیم صهیونیستی به واشنگتن
برای رایزنی با مقامات آمریکایی پیرامون توافق هستهای و مذاکرات
وین نوشــته بود :اسرائیل و آمریکا در غلبه بر اختالفات موجود در
مواضعشان در گفتگوی استراتژیکی هفته قبلشان در واشنگتن که
به ریاســت مشــاوران امنیت ملی هر دوی آنها برگزار شد ،باری
دیگر شکســت خوردند .با وجود این که مذاکرات به طور رســمی
مثبت و کارآمد توصیف شــدند ،هیچ توافقی درباره کاری که باید
انجام شود ،میان طرفین وجود ندارد .این روزنامه ادامه داد :اسرائیل
از دولت بایدن خواســته اســت یک «پالن  »Bبرای موقعی آماده
کند که ایران نخواهد به مذاکرات احیای توافق هســتهای در وین
ادامه دهد .تماسهای مقدماتی درباره از ســرگیری مذاکرات گاه و
بیگاه از زمان روی کار آمدن بایدن در ژانویه  ۲۰۲۱برقرار شدهاند،
اگرچه به خاطر انتخابات ریاست جمهوری ایران در ژوئن به تعلیق
درآمدند .در گزارش هاآرتص همچنین آمده اســت :اســرائیل از
واشنگتن میخواهد با توجه به ادامه یافتن آنچه «تخطیهای ایران
از محدودیتهای اعمال شــده بر آن در توافق هسته ای» خوانده
شــده ،برای تحریمهای ســنگین مضاعف علیه ایران برنامههایی
داشــته باشد .اما دولت آمریکا عالقهای به این ایده نشان نمیدهد.
در دیدگاههای بایدن در این باره هیچ اثری از فشار آوردن مستقیم
و آشــکار بر ایران یا قدرت نمایی نظامی به آن در خاورمیانه نبوده
اســت .ایدهی قدرت نمایی نظامی به ایران ایدهای است که از نظر
اسرائیل جای بررسی دارد.

روابط آمریکا-چین مهمترین و پرخطرترین روابط دوجانبه در تاریخ بشریت

«آمریکا و چین مهمترین و به طور بالقوه خطیرترین روابط دوجانبه
در تاریخ بشــریت را نمایندگی میکنند .بــا توجه به این واقعیت
هیچ یک از طرفها با مهارت کافی یا استراتژی با دوامی ،تنشهای
فزاینده میانشان را مدیریت نمیکنند ».به گزارش ایسنا ،فردریک
کمپ ،تحلیلگر سی .ان .بی .سی نوشته است :این توصیفی است که
استفن هاینتز ،مقام ارشد صندوق برادران راکفلر در گفتگویی با من
در دو روز قبــل مطرح کرد .این همچنین موضوع گفتگوهایی بود
که من در روزهای اخیر با رهبران کشورهای دیگر که به واشنگتن
دی .سی به جهت شــرکت در نشستهای بانک جهانی و صندوق
بینالمللی پول داشتند ،انجام دادم .با این حال این استدالل هاینتز
ایجاب میکند که روابط آمریکا-چین با توجه با داشــتن ماهیتی
چنــد بعدی که هم در حال حاضر و هــم در آینده نزدیک بر هر
جنبه از امور جهانی تاثیر میگذارد ،دارای اهمیتی به لحاظ تاریخی
منحصر به فرد است.
ایــن ارزیابی هم در قبال نگرانی شــما درباره جنگ جهانی و هم
درباره نگرانی از بابت مســائلی نظیر اقتصاد جهانی ،تغییرات آب
و هوایی ،حقوق بشــر ،رقابت بین دموکراســی و استبداد ،آینده
فضا یا تسریع رقابت بر سر پیشــرفتهای تکنولوژی درست است.
هیچ وقت تا کنون جهان شــاهد این میزان اتکای ســنگین خود
به قابلیت دو کشور در مدیریت روابطشان در مجموعه پیچیدهای
از دامنهها نبوده اســت .در پس زمینه این مساله مطرح است که
رهبــران نهادهای بینالمللی باید این واقعیت را مدیریت کنند که
چین هر چه بیشــتر برای اعمال نفوذ بر مهمترین نهادهای چند
ملیتی جهان و یا رهبری کردن آنها و یا جانشــین آنها شــدن
عمل میکند .در روزهای اخیر رهبران ارشد مهمترین اقتصادهای
جهان در شــهر واشنگتن دی .سی مســائل نگران کننده فراوانی
داشتند ،شامل بحران در حال بروز در حوزه انرژی ،تورم فزاینده،
کندی رشــد اقتصادی و نگرانیهــای فزاینده در حوزه آب و هوا،

آن هم در آستانه برگزاری کنفرانس تغییرات آب و هوایی ۲۰۲۱
سازمان ملل یا به اصطالح کنفرانس  COP26از تاریخ  ۳۱اکتبر
در شــهر گالسکوی اســکاتلند .یک مقام ارشد یکی از مهمترین
همپیمانان آمریکا ،در حالی که نامش را فاش نساخت ،اظهار کرد
مدیریت کلیت ایــن وضعیت به دلیل ناپایداری فزاینده در روابط
آمریکا و چین ،ناشی از اختالفات آنها و واقعیتهای داخلی آنها،
هر چه دشوارتر شده است.
چین در حال رفتن به ســمت یک مســیر خودکامهتر در زمینه
سیاســت داخلی و در پیش گرفتن مسیر سیاستهای تقابلیتر در
ضمن قدرت نمایی منطقهای و جهانی اســت .این اتفاق در ضمن
مغشوش و قطبی شدن سیاست در آمریکا در پی اجرای بد فرآیند
خروج از افغانستان و فقدان شــفافیت در خصوص استراتژی این
کشور در قبال پکن و نگرانی شرکای آمریکا درباره تعهد و کفایت
و توانمندی آن در قبال یک آرمان مشــترک جهانی میافتد .مقام
ارشد همپیمان با آمریکا گفت ،بزرگترین ریسک اقتصادی کشورش
در میان مدت و بلند مدت این است که تنشهای فزاینده بین آمریکا
و چین به ســطح مناقشهای برسد که کشور او را نیز درگیر سازد.
او بیــان کرد :تعداد کمی از مــا میتوانیم درخصوص انتخاب بین
آمریکا و چین تصمیم بگیریم .بنا براین لطفا از ما چنین چیزی را
نخواهید .مســاله این نیست که همپیمانان آمریکا نسبت به مسیر
ناخوشایندی که شــی جینپینگ ،رئیس جمهور چین دارد برای
کشــورش تدارک میبیند ساده لوح هستند .مشکل این است که
خیلی از آنها شامل کلیت اتحادیه اروپا ،آلمان ،ژاپن ،کره جنوبی،
عربســتان و امارات متحده عربی ،چین را به عنوان شریک تجاری
شماره یک خود دارند .چین در بازه سالهای  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۸نماینده
 ۳۰درصد رشد اقتصادی جهانی بوده که دو برابر رشد آمریکا است.
بخش عمده تحلیلهای جدید درباره چین پیرامون دو محور فوری
بودهاند :نشانههای فزاینده شکنندگی اقتصادی چین آن هم بعد از

چند دهه تجربه نرخ رشــد دو رقمی و تشدید تهدید و رجزخوانی
در قبال تایوان .هر دو مورد میتوانند با یکدیگر مرتبط باشند .خیل
فزایندهای از تحلیلگران اســتدالل میکنند که احتماال ضعفهای
چین بیشــتر از قوتهایش بزرگترین خطرات را ایجاد میکند .این
منطق مطرح اســت که شــی جینپینگ در صورتی که مشکالت
اقتصادیاش افزایش یابد ،ممکن است به سراغ تحریک ملی گرایی
از طریق تشدید تقابالت با آمریکا و در نظر داشتن تایوان به عنوان
هدفی وسوســه برانگیز برود .فوریترین منبع نگرانی اقتصادی به
غیر از مســاله اخیر کمبود انرژی ،مربوط به شــرکت بزرگ ملکی
چینی  Evergrandeو مشکالت پیش آمده برای آن است .مایکل
شــومان ،از اعضا و کارشناسان جدید شورای آتالنتیک مینویسد:
اگر سیاستگذاران چین بتوانند با موفقیت اقتصادشان را تبدیل به
یک اقتصاد ثمربخشتر و پویاتر کنند ،ریسک موجود در آن برای
واشنگتن واقعی است .اما از سوی دیگر اگر مشخص شود که چین
وضعیتش بیشتر شــبیه به وضعیت شرکت  Evergrandeاست
 برخوردار از رشــدی فریبنده با هستهای پوسیده  -در آن صورتبلندپروازیهای پکن درست شبیه به وضعیت پیش آمده برای این
شرکت از مسیر خارج خواهد شد .بانی لین و دیوید ساکس ،اخیرا
در فارن افرز اســتدالل کردند که «رفتار هر چه بیشــتر تهاجمی
چیــن در قبال تایوان احتمال بروز یــک وضعیت اضطراری میان
دو ســوی تنگه تایوان راهر چه بیشتر میکند ،هر چند که ریسک
بروز یک بحران با حمله فوری چین کمتر است تا ریسک بحران از
بابت حادثه یا محاسبهای غلط از جمله با تصادم میان جنگندههای
چینی و تایوانی در هوا ».کلیت این مســائل احســاس شروع یک
دوره پرخطــر و نا مطمئن را که فاقد قوانیــن و الگوهای رفتاری
جا افتادهای است ،به دست میدهند .آمریکا عادت به مطرح شدن
چنین چالشــهایی در قبال نقشش نداشــته و چین هم نسبت به
مدیریت تنشهای جهانی بیتجربه است.

