
نگاه
ابلیس پاریس در کاظمین

آقای کاظمی! مراقب بازی 
خطرناک خود باشید

حنی�ف غف�اری: پ��س از 
برگ��زاری اج��اس بغداد، 
نخست وزیر عراق به همراه 
به  فرانس��ه  رئیس جمهور 
شهر کاظمین و حرم مطهر 
حضرت امام موسی کاظم)ع( و حضرت امام محمد 
تقی)ع( رفت. حضور پلید و نامبارک مکرون در 
حریم ملکوتی امامین جوادین علیهما السام در 
حالی بود که وی در جریان بازنشر کاریکاتورهای 
توهین آمیز نشریه هتاک شارلی ابدو به ساحت 
مقدس و گرامی پیامب��ر اعظم صلی اهلل علیه و 
آل��ه به ص��ورت تمام قد به دف��اع از این حرکت 
پرداخته بود! فراتر از آن، رئیس جمهور فرانسه با 
اظهارات تهدید آمیز خود علیه مسلمانان فرانسه، 
دست جریان های نژادپرست و ناسیونالیست های 
افراطی را در برخورد با آنها در این کشور اروپایی 
باز  گذاش��ته اس��ت. وقوع بیش از 1500 حمله 
به مس��لمانان در سال گذشته میادی )2020( 
بیانگر عمق فاجعه ای است که پیروان آخرین و 

کامل ترین دین آسمانی با آن مواجهند. 
عجب طنز تلخی! یک سیاستمدار اسام ستیز 
با اسکورت نخست وزیر عراق و تیم همراهش به 
کاظمین می رود و از حرم امامین معصومی بازدید 
می کند که زندگی خود را وقف ترویج اصول، عقاید 
و سیره جد بزرگوارشان پیامبر اعظم صلی اهلل علیه 
و آله کرده بودند! نباید فراموش کرد در مبانی دینی 
و فقهی مسلمانان »کافر« یکی از نجاسات دهگانه 
محسوب می شود. مکرون با تاش مذبوحانه ای که 
در راستای ترویج و عادی سازی توهین به مسلمانان 
و پیامبر گرامی اسام صورت داده است، مصداق 
عینی کافر ) عین نجاست( محسوب می شود. سوال 
اصلی این است: چرا پای چنین سیاستمداری باید 

به حریم امامین جوادین باز شود؟! 
فرانسه، تنها کشوری در خارج از منطقه ) غرب 
آسیا( بود که در باالترین سطح در اجاس بغداد 
شرکت کرد. یکی از اهداف کوتاه مدت مکرون از 
حضور در این اجاس، متقاعد کردن شهروندان 
فرانس��وی درباره سیاست خارجی خود و جلب 
آرای بخش��ی از رای  دهندگان مردد در انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور ) سال 2022( است. 
اما در این معادله خطرناک، نباید اهداف بلندمدت 
پاریس را از نظر دور نگاه داش��ت! فرانس��وی ها 
مدت هاست در صدد حضور مستقیم در منطقه 
غرب آس��یا هس��تند. کاخ الیزه سال هاست این 
حقیقت را دریافته است که به دلیل کاهش نیاز 
آمریکا به نفت منطقه طی سال های آینده، شیفت 
استراتژیک واشنگتن از غرب آسیا به شرق آسیا 

محتمل خواهد بود.
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اشغالگر از 
افغانستان گریخت

فرزانه دانایی : زمانی  که ایاالت 
متحده سال 2001 به افغانستان 
حمله کرد، وضعیت اقتصادی جهان بشدت متفاوت از 
امروز بود؛ ش��رکت تسا یک کمپانی بزرگ آمریکایی 
نبود، آیفون در آن زمان وجود خارجی نداشت و هوش 
مصنوعی فقط در فیلم های استیون اسپیلبرگ دیده 
می ش��د. حاال تکنولوژی به اندازه ای پیش��رفت کرده 
 است که نیاز ش��دیدی به چیپ های با تکنولوژی باال 
و همچنین باتری های با قدرت ذخیره زیاد است و در 
عین  حال به مواد معدنی برای ساخت تکنولوژی های 
نوین روز احتیاج است که تنها در زمین های خاص یافت 
می شوند. افغانستان حاال روی ذخیره ای از این مواد قرار 
دارد که برآورد می شود یک تریلیون دالر ارزش داشته 
باشد. مهم ترین این مواد ذخایر لیتیوم این کشور است که 
می تواند باعث ایجاد درگیری های بین المللی زیادی شود. 
این آمار، این روزها بشدت در رسانه های آمریکایی مطرح 
شده و تصور می شود با خروج آمریکا از افغانستان، چین 
قرار است به همه این منابع دسترسی و سرمایه گذاری 
میلیاردی در افغانستان داشته باشد اما بررسی شرایط 
اقتصادی و سیاسی بین چین و افغانستان حقایق دیگری 

را آشکار می سازد. 
جنگ اول افغانستان با اتحاد جماهیر شوروی، جنگ 
داخلی و در نهایت جنگ با ایاالت متحده، این کشور را از 
دسترسی به معادن اصلی خود بازداشته  است؛ حاال نیز 
انتظار نمی رود این مساله به این زودی ها تغییر کند، چرا 
که کشورهای اروپایی و آمریکا اعام کرده اند قرار نیست 
به این زودی ها طالبان را به رسمیت بشناسند و در انتظار 
نوع برخورد این گروه با مردم افغانستان می مانند. اگر 
تحدید حقوق اقلیت ها و زنان توسط طالبان ادامه یابد یا 
اینکه افغانستان تبدیل به محلی برای تجمع تروریست ها 
در جهان شود، س��رمایه گذاری های بلندمدت در این 
کشور زیر سوال رفته و در عین حال آمریکا و اتحادیه 
اروپایی با تحریم های خود اجازه کار اقتصادی به سایر 

کشورها در افغانستان را نخواهند داد. 
  سایه تحریم بر سر افغانستان

با این  حال بسیاری معتقدند با عقب نشینی نیروهای 
ارتش ایاالت متحده از افغانستان، پکن می تواند چیزی که 
کابل بشدت به آن نیاز دارد را تامین کند؛ سرمایه گذاری 
اقتصادی و ثبات سیاس��ی. یکی از اعضای ارشد ارتش 
آزادی بخش خلق که بین س��ال های 200۳ تا 2020 
در ارت��ش خدمت می کرده  اس��ت، در یادداش��تی در 
نیویورک تایمز نوشته  است: »افغانستان در مقابل چیزی 
که چین به این کشور اهدا می کند، هدیه ای گرانبها به 
پکن تقدیم می کند: فرصت برای س��رمایه گذاری در 
زیرساخت های افغانستان و دسترسی به یک تریلیون 

دالر ذخایر معدنی«.
برای اینکه این اتفاق بیفتد � که احتمال آن بسیار 

کم نیز هست � باید دید در هفته های آینده چه اتفاقی 
در افغانستان می افتد. ایاالت متحده می تواند تحریم های 
زیادی را علیه طالبان به عنوان دولت مستقر در افغانستان 
یا به  عنوان یک گروه مستقل اعمال کند و اجازه ندهد 
چین یا روسیه محدودیت های ایجادشده توسط شورای 
امنیت را وتو کرده یا سرمایه گذاری در افغانستان انجام 
دهند. واش��نگتن از هم اینک ذخایر ارزی 9/5 میلیارد 
دالری افغانستان در این کشور را توقیف کرده و صندوق 
بین المللی پول نیز کمک ها به افغانستان را تعلیق کرده 
 است؛ این کمک ها شامل 501 میلیون دالر منابع مالی 
به مردم افغانستان بود که با حضور طالبان دیگر به آنها 
تعلق نمی گیرد. اگر طالبان بخواهد امیدی برای دسترسی 
به این مبالغ مالی داشته باشد باید تاش کند با رهبران 
قبایل یا سایر جنگجویان در این کشور صحبت کرده 
و اجازه ندهد جنگ داخلی دیگری در افغانستان شکل  
گرفته یا نقض حقوق بشر در این کشور رخ دهد. کابل 
در عین  حال می داند با بحران اقتصادی شدیدی روبه رو 
است؛ قیمت ها از زمانی که آمریکا تصمیم به خروج از 
افغانستان گرفته  است بشدت افزایش داشته  است، قیمت 
مواد غذایی مانند آرد، روغن، دارو و همچنین پول نقد 
در این کشور افزایش پیدا کرده و پول نقد نیز در این 
کشور به دلیل بسته بودن بانک ها در دسترس نیست. 
طالبان هفته جاری رئیس بانک مرکزی جدیدی را به 
کار گمارد تا از این بحران ها جلوگیری کند اما مطمئنا 
بحران اقتصادی و سیاسی افغانستان منجر به کاهش 
ارزش پول ملی ش��ده و به افزایش تورم در این کشور 

منجر می شود. 
  مانع گذاری آمریکا در مسیر سرمایه گذاری چین

طالبان به  دنبال ارتباطات بین المللی خوب با کشورها 
بویژه کش��ورهای همسایه اش و چین است. مقامات و 
رسانه های در کنترل دولت زمینه برای ارتباط خوب با 
سایر کشورها را فراهم کرده اند. روزنامه دولتی گلوبال 
تایم��ز چین نیز خبر داده  اس��ت س��رمایه گذاری در 
افغانستان به دلیل اینکه دولت چین طالبان را به عنوان 
دولت مستقر در افغانستان به رسمیت می شناسد، ادامه 
پیدا می کند. گزارش دیگری در همین باره اشاره کرده 
 است ایاالت متحده در وضعیتی قرار ندارد که بتواند از 

همکاری بین چین و افغانستان جلوگیری کند. 
سخنگوی وزارت خارجه چین هفته گذشته بیان 
ک��رده  بود: »برخی بر ع��دم اعتماد خود به طالبان در 
افغانستان تاکید می کنند. ما می خواهیم بگوییم هیچ  چیز 
برای همیشه ثابت باقی نمی ماند، ما نیاز داریم گذشته 
و حال را به  طور واضح ببینیم؛ باید به کلماتی که مردم 

افغانستان می گویند گوش دهیم و اعمال آنها را ببینیم«.
از نظر چین، افغانستان ارزش اقتصادی و استراتژیک 
زیادی دارد. رهبران حزب کمونیست چین در چند روز 
اخیر بارها اع��ام کرده اند طالبان باید جلوی اقدامات 
تروریس��تی و حمات علیه چین را بگی��رد، زیرا آنها 
معتقدند امکان ارتباط و فعالیت اقتصادی قدرتمند با 
این کش��ور در صورتی  که ثبات به آن بازگردد، وجود 
دارد. آنها همچنین به دنبال فرصتی برای سرمایه گذاری 
در بخش معادن افغانستان هستند که می تواند از طریق 
زیرساخت هایی که چین در منطقه ایجاد کرده به این 
کشور انتقال پیدا کند، برای مثال می توان به پروژه های 
۶0 میلیارد دالری چین در همسایه افغانستان یعنی 
پاکستان اشاره کرد که راه برای انتقال مواد معدنی به 

چین را تسریع می کند. 
  ارزش معادن افغانستان چقدر است؟

اما در این میان اطاعات غلط و سازماندهی شده از 
سوی دولت آمریکا نیز وجود دارد. مقامات ایاالت متحده 
ب��رآورد کرده اند س��ال2010، افغانس��تان حدود 10 
تریلیون دالر ذخایر معدنی داشت که همچنان کشف 
نشده باقی مانده  است. مقامات افغانستان اعام کرده 
بودند این برآورد اشتباه است و حداقل ۳ برابر این میزان 
مواد معدنی در افغانستان وجود دارد. این مواد شامل 
ذخایر گسترده ای از لیتیوم، مس، و مواد دیسک برای 
انتقال به سمت انرژی های سبز و پاک بسیار حیاتی 
هستند. با این  حال زیرساخت های بسیار بد و همچنین 
امنیت پایین، تاش ها برای ایجاد انتفاع از این ذخایر را 
ناکام باقی گذاشته  است. با این حال، به دست گرفتن 
کنترل افغانستان توسط طالبان در شرایط خاصی رخ 
داده است؛ شرایطی که آمارها نشان می دهد زنجیره 
مواد معدنی مورد نیاز باتری های لیتیوم در ش��رایط 
بحرانی قرار دارد. سرمایه گذاران حاضرند برای تضمین 
مواجه نش��دن با کس��ری مواد مورد نیاز باتری های 
لیتیوم دست به سرمایه گذاری های گسترده ای بزنند. 
ایاالت متح��ده، ژاپن و اروپ��ا به  دنبال قطع و کاهش 
وابستگی خود به چین در مواد معدنی مورد نیاز بسیار 
نادر هستند. مشکل اساسی برای طالبان در این باره 
کمبود نیروی متخصص برای سیاست گذاری است؛ 
در گذشته آنها افراد ناشایست و غیرکارآمدی را برای 
پست های حس��اس به کار گمارده بودند: مانند وزیر 
اقتص��اد و همچنین بانک مرکزی. آنها اگر هم اکنون 
نی��ز به  دنبال همین رویه باش��ند باید منتظر تبعات 
منفی در سیستم اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی 

افغانستان باشند. 

  نگاه چین به افغانستان »فرصت محور« نیست
»اندرو اس��مال« کارشناس ش��ورای روابط خارجی 
اتحادیه اروپایی درباره رفتار چین در بحران افغانستان 
گفته  است: »چین به افغانستان به  عنوان یک فرصت 
نگاه نمی کند بلکه به عنوان مدیریت بحران و مدیریت 
تهدید نگاه می کند. حضور ایاالت متحده در افغانستان 
تهدید ژئوپلیتیک برای چین بود؛ مانند حضور نظامی 
اتحاد جماهیر شوروی در سال 19۸0 اما پکن هر 2 را 
به یک اندازه تهدیدآمیز می داند و البته حضور طالبان و 
تهدید آن را تهدیدی کمتر و کوچک تر از تهدید حضور 
شوروی یا آمریکا در این کشور می داند. اگر چه آمریکا 
نیروهای نظامی بنیادگرای اسامی را در افغانستان که در 
واقع حیاط خلوت چین است به عقب رانده و شبه نظامیانی 
را کشته بود که در لیست کشتار چینی ها به دلیل ترس 
از تروریسم قرار داشتند اما چین می دانست که آمریکا از 
پایگاه های مستقر در این کشور می تواند برای اهدافش 
درباره مهار استراتژیک چین استفاده کند. پکن مطمئنا 
آرزو داش��ت ایاالت متحده از افغانس��تان و کل منطقه 
بیرون برود اما زمانی  که توافق صلحی بین ایاالت متحده 
و طالبان به  وجود آمده باشد. به  همین دلیل چین در 
حال  حاضر هراس های زیادی از موقعیت فعلی دارد. از 
یک طرف اگر بخواهیم گذشته طالبان را در نظر بگیریم 
باید بگوییم چین نیز از کنترل دوباره افغانستان به دست 
طالبانی که مانند دهه  90 فکر می کند بش��دت هراس 
دارد، زیرا می داند این کشور را تبدیل به پایگاهی برای 
تروریست ها می کند که ممکن است علیه چین نیز دست 
 به  کار ش��وند. در عین  حال منافع سیاسی و اقتصادی 
چین از دهه  90 میادی به بعد رشد و گسترش زیادی 
در منطقه داشته  است و با وجود اینکه چین از قدرت 
گرفتن طالبان و تبعات آن برای کشورهای همسایه مانند 
پاکستان نگران است اما معتقد است شاید بتواند در این  

میان مدیریت بحران انجام دهد«.
  افغانستان؛ گورستان امپراتوری ها

برخاف جو سازی های رسانه ای آمریکایی ها، نمی توان 
به  طور قطع بیان کرد چین شیفته سرمایه گذاری در 
افغانس��تان اس��ت. در هر صورت، این کشور به  دنبال 
منافع اقتصادی و تجاری خود در سراسر منطقه است 
و افغانستان به  صورت خاص و به تنهایی برای آن ارزش 
بسیار زیادی ندارد؛ بزرگ ترین سرمایه گذاری های پکن 
در افغانستان مربوط به یکی از معادن مس این کشور و 
همچنین پروژه انرژی آمودریا است که برای سال های 
متمادی این پروژه ها متوقف  شده بودند. در عین  حال 
بحث های زیادی درباره احتمال حضور افغانس��تان در 

ابتکار کمربند و جاده وجود دارد؛ پروژه ای که می تواند 
ارتباطاتی را برای کریدور اقتصادی چین و پاکستان از 
طریق افغانستان به وجود بیاورد. اما عدم ثبات سیاسی 
مناس��ب در افغانستان تا به  حال مانع شکل گیری این 
بخش از ابداع کمربند و جاده درباره افغانس��تان شده  
اس��ت. پکن همچنین با وجود درخواست های متعدد 
دولت افغانس��تان تصمیم گرفته بود زیرس��اخت ها و 
پروژه هایی در نزدیکی مرزهای افغانستان با خود یعنی 
در کریدور »واکن« نداشته باشد. چین درباره مرزهای 
خود با کشورهای منطقه بشدت حساس بوده و تاش 
دارد منطقه امنی در بین مرزهای خود با افغانس��تان 
داشته باشد، بنابراین از هر گونه سرمایه گذاری در این 

بخش ها خودداری می کند. 
تا هم اکنون پکن توانایی داشتن رابطه خوب با دولت 
افغانستان و در عین  حال طالبان را داشته  است و هر 2 
طرف نیز می دانند هر کسی که در افغانستان در نهایت 
قدرت را در دست بگیرد، با چین همیشه هم مرز خواهد 
بود؛ در نتیجه برای دومین اقتصاد بزرگ دنیا این مساله 
کاما واضح و ش��فاف است که می خواهد از ارتباط با 
افغانستان سود ببرد نه زیان. در عین حال این روایت 
که چین به  دنبال سود اقتصادی از رابطه با افغانستان 
است، مساله جدیدی نیست. طالبان بدون شک در زمان 
حمات 11 س��پتامبر مشغول رایزنی با چین و هیأت 
چینی بود که به کابل رفته بودند تا درباره سرمایه گذاری 
در بخش معدن افغانستان با وزرای معدن و صنعت این 
کشور دیدار کنند. دولت افغانستان بعد از سقوط طالبان 
نیز از همان زمانی  که آمریکا به این کشور حمله کرد 
تا هم اینک، همیشه اعام کرده بود یکی از بزرگ ترین 
س��رمایه گذاران در افغانستان، دولت چین است. سال 
2007، یک��ی از ش��رکت های صنعتی چی��ن برنده 
مناقصه معدن مس در افغانستان شد، سال 2011 نیز 
شرکت ملی نفت چین برنده مناقصه برای زمین های 
نفتی آمودریا در این کش��ور شد. همه این مسائل این 
امید را برای افغانس��تان زنده کرده بود که می تواند به  
عنوان کشوری مستقل، اقتصاد مستقلی از آمریکا نیز 
داشته باشد. با این  حال نفوذ آمریکا در بین دولتمردان 
افغانس��تانی باعث شد هر 2 س��رمایه گذاری چین در 

افغانستان شکست  خورده و با بن بست مواجه شود. 
از س��وی دیگر مساله جالبی که در نگاه چینی ها و 
افغان ها وجود دارد این است که آنها همیشه این مثال را 
در یاد دارند که می گوید افغانستان گورستان امپراتوری ها 
بوده  اس��ت. چین نمی خواهد به سومین قدرت جهان 
تبدیل ش��ود که در افغانس��تان تمام منافع خود را از 
دست داده و شکست می خورد، بنابراین به سمت باال 
بردن نقش سیاسی خود و همچنین تعامل با طالبان 
خواهد رفت تا بتواند نگرانی های امنیتی و ملی خود را 

در افغانستان برطرف کند. 

علت جوسازی رسانه های آمریکایی درباره آینده سرمایه گذاری های پکن در افغانستان چیست؟

فرار آمریکایی؛ فرصت چینی
یادداشت

گفت وگو با کارگردان مستند »گزارش آشوب«خروج آخرین نظامی آمریکایی از فرودگاه کابل
که همزمان با ایام شهادت شهیدان باهنر 

و رجایی روی آنتن رفته است

تیترهای امروز

تعداد کل قربانیان 107794 نفر

۶۴۳
  طی 24 ساعت 64۳ نفر از هموطنان 

بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند

  مقایسه وضعیت رعایت پروتکل های کرونایی 
 در پاییز 99 و تابستان 1400

و تأثیر ملموس آن بر کاهش تعداد قربانیان

  دستور رئیس جمهور درباره ضمانت اجرایی 
پروتکل های بهداشتی به کجا رسید؟
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ومان  محر
منتظرند

گفت وگوی »وطن امروز« با  دکتر سیدمحمد حسین 
هاشمیان درباره سازوکارهای اجرای عدالت

کلید قسط به دست ناس

 آسیب شناسی نارسایی عدالت اقتصادی 
در یک دهه اخیر و راهکارهایی برای اصالح آن

همسفره مردم شوید
 پیوست عدالت  در تصمیمات دولت چگونه منجر 

به توانمندسازی طبقات ضعیف خواهد شد

بازگشت حاشیه به متن

@vatanemrooz
در شبکه های اجتماعی

صفحات2، ۳ و 5

ور گزارش   یک تر

 پیوست عدالت 


