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آمریکا همچنین به دنبال افزایش هزینه های امنیتی ایران است بی ثباتی در 
افغانستان باعث افزایش مهاجرت آنها به ایران نیز خواهد شد. در مجموع با 
توجه به تهدید مشترکی که وجود دارد ایران، روسیه و چین باید با همکاری 
افغانستان به یک تعریف مشترک از ثبات و امنیت در افغانستان دست پیدا 
کنند تا از این طریق سیاست ایجادآشوب و باج گیری ترامپ را بی اثر کنند.

 بدون شــک بخشــي از بدنه طالبان که مخالف مذاکــرات صلح با 
آمریکا بودند و این مســئله کمتر در رســانه ها عنوان مي شــد، به 
ســمت گروه هاي تروریستي نظیر داعش ســوق پیدا خواهند کرد و 
عمال ناامني ها در افغانســتان تشدید خواهد شــد؛ بویژه که اکنون 
طالبان عمال مســئول مبارزه با تروریســم در افغانستان گشته است.

رهبر معظم انقاب اســامی ۱۵ اســفند ۹۸ طی یک پیام که در شبکه های اجتماعی منتشر شد، کشتار 
مسلمانان مظلوم هند را محکوم کردند. رهبر انقاب اسامی ضمن اعام اینکه قلب مسلمانان جهان از کشتار 
اخیر جریحه دار است، خواستار توقف این فجایع شدند و دولت هند را موظف دانستند تا در مقابل هندوهای 
افراطی و احزاب طرفدار آنها بایســتد. ابراهیم رحیم پور معاون ســابق آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه در 
یادداشتی که در پایگاه اطاع رسانی KHAMENEI.IR منتشر شد ، ضمن تبیین ریشه های خشونت های ساختاری 
علیه مســلمانان در هند، فرامتن پیام رهبر انقاب در محکومیت جنایت صورت گرفته توســط افراطیان مورد 

حمایت دولت هند را بررسی کرده است که در ادامه می آید :
این روزها از هندوستان اخبار خوبی به گوش نمی رسد. علت آن هم ناشی از برنامه ریزی برخی از قدرت ها 
در هند و جهل بخشی از مردم این کشور است. هندوستانی که قبل از آمدن انگلیسی ها و قبل از تجزیه آن، 
اقوام مختلف با هم در کنار یکدیگر زندگی می کردند و در مراسم هم شرکت می کردند، اما االن مسیر و روندی 
به خصوص با تاش های رژیم  صهیونیســتی در این کشور به وجود آمده که منجر به رخ دادن اتفاقات جدیدی 

شده است و اسرائیلی ها دارند همان کاری را که انگلیسی ها شروع کردند کامل می کنند.
وضعیت مسلمانان در هندوستان نسبت به گذشته خیلی متفاوت شده است. در کشوری که جمعیت زیادی 
از مسلمانان بودند و تا اندازه ای می توان گفت که با جمعیت هندوها برابری می کردند، و بعد از تجزیه  هندوستان 
و تشکیل کشورهای پاکستان و بنگادش االن هم جمعیت مسلمانان در هند نسبت به پاکستان و بنگادش و 

طی هفته گذشته منابع خبری در افغانستان 
اعام کردند که در حمله مسلحانه مهاجمان مسلح 
به مراسم بزرگداشت شهید »عبدالعلی مزاری« در 
منطقه »دشت برچی« کابل دست کم 30 نفر کشته 

و بیش از ۵۵ نفر دیگر زخمی شدند.
این مهاجمان از ساختمان نیمه کاره نزدیک 
مصلی شهید مزاری به سوی مردم و جایگاه شلیک 
کردند. گفته می شــد که حامد کــرزی، عبداهلل 
عبداهلل، کریم خلیلی، محمد محقق، باتور دوستم 
و دیگر سیاســیون افغان که بیشتر از اپوزیسیون 
دولت هستند در این مراسم حضور داشتند، اما به 

کسی آسیبی نرسید.
»ذبیح اهلل مجاهد« ســخنگوی طالبان کمی 
پس از این رویداد در توئیترش نوشــت  که حمله 
به غرب کابل ارتباطی با طالبان ندارد. در نهایت، 
گروه تروریستی داعش مانند گذشته حمات به 

منطقه شیعه نشین غرب کابل را به عهده گرفت.
واقعیت این اســت که اولین باری که داعش 

1- برخورد چین با ویروس کرونا 
با بروز بحران کرونا، عاوه بر مرگ شــهروندان 
چینی، اقتصاد این کشور نیز با دشوارترین آزمون خود 
پس از بحران اقتصاد جهانی 200۸ مواجه شده است. 
برخی تحلیل ها عنوان کرده اند شیوع ویروس کرونا 
اگر در ســه ماه کنترل شود، تولید ناخالص داخلی 
واقعی این کشور را ۸ / 0 درصد و اگر در نُه ماه کنترل 
شود، ۹ / ۱ درصد آن را کاهش خواهد داد. این  درحالی 
 است  که در مقایسه  با شیوع بیماری سارس در سال 
2003، اقتصاد چین شکننده تر است و نیاز به تدابیر 
بیشتری ازسوی دولت این کشور احساس می شود. 
مانند هر کشوری، چین نیز مایل نیست ضربه ای 
به ســاکنان و منافع اقتصادی خود وارد آورد. ظهور 
ایــن ویروس رخدادی خارج از حوزه تســلط دولت 
چین بوده است که حتی به گزارش سازمان بهداشت 
جهانی، منبع شیوع آن هنوز معلوم نیست. بااین حال، 
وضعیت چین در نظام بین الملل به گونه ای است که 
موجب شــده اســت واقعیت بداقبالی این کشور به 
شایعاتی درمورد بی تدبیری آن تعبیر شود. رفت و آمد 
و سفر، شــمار جمعیتی باال، اثر متقابل اقتصادی و 
غیره موضوعاتی هســتند که اهمیتی به نقش چین 
در جهان می دهند؛ اما درعین حال، هزینه های چنین 
رخدادهایی را برای دیگر دولت ها باال می برند. در این 
پدیده، شناسایی منبع انتشار، ممانعت از گسترش، 
مدیریت و تجمیع منابع الزم برای مبارزه با بیماری و 
ریشه کن سازی آن، در گام نخست متوجه کشور چین 
و نهادهای بین المللی تخصصی مرتبط، و سپس دیگر 
دولت ها در نظام درهم متعامل بین الملل بوده است. 
چین ازآنجاکه مشــابه این موضــوع را پیش  از 
این در بحران شــیوع سارس در سال 2003 تجربه 
کــرده بود، برخی آمادگی های الزم را برای مدیریت 
به هنگام این پدیده داشت: نخست، در حوزه بهداشت 
و درمان، به گزارش سازمان بهداشت جهانی ، اقدام 
مقامات این کشور بسیار متفاوت با پدیده سارس و 
بسیار عملگرایانه تر بوده است. چین فقط در ده روز 
بیمارستانی را برای مبتایان احداث، و حتی قبل از 
دستور سازمان بهداشت جهانی اعام قرنطینه کرد 
که شــامل جداسازی پنجاه میلیون نفر در ووهان و 

شهرهای اطراف می شد. 
در مرحله دوم، ازآنجاکه شیوع کرونا نه در سطح 
ملی و نه در سطح بین المللی فقط به حوزه بهداشت 
منحصر نمی شــود، در ســطح ملی، دولت چین در 
عرصه حکمرانی با پاسخ فوری به چهار مسئله مواجه 
بود: بحران سامت عمومی، وقفه  اقتصادی، احتمال 
برانگیخته شدن خشم و بی اعتمادی عمومی، و پاسخ 

به خدشه احتمالی به اعتبار جهانی این کشور. 
- پاســخ فوری به بحران سالمت عمومی: 
چین در چهار مورد فوق بنا به  تجربه سارس، نهایت 
تاش خــود را برای همگامــی و هم افزایی ملی و 
بین المللی انجام داد و مشــکل کووید-۱۹ را کامًا 
وظیفه ای ملــی درنظر گرفت که قصور در آن جایز 
نبود. درمورد بحران ســامت عمومی، این کشــور 
بافاصله همکاری های خود را با ســازمان بهداشت 
جهانی آغاز کرد و اطاعات را در اختیار این سازمان 

ونا  کر وس  ویر
چندجانبه گرایی  وم  لز و 

عابد اکبری

پذیرش این مسئله که در جهان امروز، مخاطرات بین المللی از مرزهای طبیعی کشورها می گذرند و به شیوه ای جهان گستر 
تمامی جوامع را درگیر می کنند، نشانگر نوعی بلوغ سیاسی در تمامی بازیگران بین المللی است. سیاسی شدن مسائل اقتصادی، اهمیت 
فزاینده آلودگی زیست محیطی و خطرهای آن برای جوامع، با تأثیر بر روابط بین الملل، آسیب پذیری دولت ها و جوامع را در برابر حوادث 
و جریان هایی نشان می دهد که در قلمرو دیگر کشورها رخ می دهند. در این فضا، شاخصه اصلی نظام بین الملل، پیچیدگی، روابط متعدد 
و متداخل، کشاکش و همکاری است. ویروس کرونا که اکنون با اسم رسمی کووید-19 شناخته می شود، یکی از پدیده هایی است که به 
گفته رئیس سازمان بهداشت جهانی »هیچ کشوری نباید تصور کند از آن مصون است. این تصور نه فقط اشتباه است، بلکه جبران ناپذیر 
خواهد بود. این ویروس به مرزهای بین المللی احترام نمی گذارد«. این پدیده فرامرزی پس از ظهور، با به چالش کشیدن تمامی بازیگران 

بین الملل، همه را ناگزیر کرده است به همکاری و همگرایی هایی برای مهار بحران روی آورند. 
دراین راستا، در نوشتار حاضر که به نقش چندجانبه گرایی در برخورد با پدیده کرونا اختصاص دارد، ابتدا رویکرد چین درقبال شیوع 
بیماری کرونا و ارزیابی اقدامات این کشور، و سپس، واکنش هایی که به این بیماری در سطح بین المللی صورت گرفته و پیامدهای ظهور 
کرونا در ســطح بین المللی تحلیل و بررسی شده است. بخش پایانی مروری انتقادی بر دیدگاه نقادانه آمریکا درقبال چین دارد که به 

مطالعه رویکرد آمریکا درقبال شیوع این ویروس در چین اختصاص یافته است. 

و شبکه بین المللی دانشــمندان قرار داد، همزمان 
چین در سطح ملی زیرساخت های الزم برای مدیریت 
چابــک این بحران را فراهم آورد که برای درک این 
مهم الزم است گزارش های  سازمان بهداشت جهانی 

مورد توجه قرار گیرند.
- پاســخ فوری به وقفــه  اقتصادی: چین 
برخــاف دوره مهار ســارس 2002-200۵ که در 
پویایی اقتصادی بود، امروز با وقفه اقتصادی مواجه 
است و این فشــار اقتصادی ناشی از اپیدمی )یعنی 
وقفه اقتصادی ناشــی  از مقابله  بــا بیماری، اخال 
در حمل ونقل عمومی، و بســته شــدن رستوران ها 
و مکان های تفریحــی( را برای مقابله با آن افزایش 
می دهد. درمورد مسئله اقتصادی، چین تصمیم های 
دشواری را برای آهسته  کردن روند رشد خود اتخاذ 

کرده است. 
- پاسخ فوری به احتمال برانگیخته شدن 
خشم و بی اعتمادی عمومی: بازی های رسانه ای، 
مانند دوران شیوع سارس، به نگرانی عمومی، خشم 
و بی اعتمادی مردم چیــن دامن می زنند. برخی از 
مقاالت، در بی اعتمادی به دولت چین، پاسخ ژاپن به 
کرونا را می ستودند؛ برخی در هنگ کنگ از این بحران 
به نفــع مخالف با دولت چین بهره برداری می کردند. 
دراین بین، مقامات چینی بــا حضور بین مردم، در 
فضای عمومی، مانند بیمارســتان ها و نمایش توجه 
خود به وضع سامت شهروندان، گام بزرگی در آرام  

کردن جامعه و حفظ انسجام ملی برداشتند. 
- پاسخ فوری به وارد آمدن خدشه احتمالی 
به اعتبار جهانی: بسیاری مقامات چینی را متهم 
کرده اند که چند هفته قبل از اعام مسئله به سازمان 
بهداشــت جهانی از موضوع مطلع بــوده و اقدامی 
نکرده اند. چین با توجه  به تجربه سارس در این نوع 
اتهام ها، از سطح بسیار باالیی واردعمل شد. شی  جین 
پینگ، رئیس جمهور این کشور، خود موضوع مقابله 
 با کرونا را دردســت گرفت که تأثیر مثبت باالیی از 
رویکرد چین در سطح بین المللی به همراه داشت. با 
این اقدام، حتی منتقدان سرســخت نیز نتوانستند 

بیشتر به دولت این کشور ُخرده بگیرند.
2- واکنش بین المللی به ویروس کرونا

پاســخ جهانی به کرونا نشان می دهد زمانی  که 
گسترش اپیدمی اقتصاد و اعتبار کشورها را در سطح 
جهانی تهدید می کند، باالخره پیوند پیچیده  ای که 
بین سامت عمومی، علم و سیاست وجود دارد خود 
را نشــان می دهد. واکنش ها به ظهور ویروس کرونا 
در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی قابل بررسی 
است. در سطح ملی، کشورها نوعی تجربیات خاص 
خود را اعمال کرده اند که با توجه  به وابستگی موضوع 
به این تجربیات خاص، رویکردها بسیار متنوع بوده 
است. در سطح منطقه ای، به ویژه در اروپا، همکاری  
و همگرایی هایی قبل از ورود ســازمان های جهانی 
صورت گرفته اســت؛ اما در ســطح جهانی، باید به 
رویکرد ســازمان ملل و نهادهای وابسته به آن اشاره 
کرد که با اراده ای محکم وارد عمل شده اند. همچنین 
نقش رسانه های بین المللی را نیز نباید انکار کرد که 

هم  مثبت و هم  منفی ارزیابی می شوند.

- نقش سازمان ملل متحد در ایجاد همگرایی: 
در شرایطی  که انتقاد از نهادهای بین المللی، به ویژه 
سازمان ملل متحد به گرایشی همه گیر تبدیل شده 
است و نوعی بی اعتمادی به این سازمان و نهادهای 
وابســته به آن دیده می شــود، ویروس کرونا فواید 
تشــکیل ســازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به 
آن را نشــان داد که ثابت می کند چندجانبه گرایی 
در جهان هنوز الزمه حفظ امنیت و صلح بین الملل 
است. در چهارچوب نظم نهادی بین الملل، دولت های 
بین المللی دارای حقوق و وظایفی متقابل هســتند. 
در بحرانی مانند ظهور پدیده کرونا که به جغرافیای 
خاصی محدود نمی شود و به ویژه بر یکی از بزرگ ترین 
اقتصادهای جهان اثر گذاشته است، نیاز به همکاری، 
چندجانبه گرایی و تقویت همکاری های منطقه ای و 
بین المللی بیش از پیش احســاس می شود. حقوق و 
وظایف متقابل در این بحران هم بین سازمان بهداشت 
جهانی و چین، بین سازمان بهداشت و دیگر کشورها، 

و بین چین و دیگر کشورها دیده شد. 
- نقش سازمان بهداشت جهانی: دراین بین، 
باید تصدیق کرد ســازمان بهداشت جهانی یکی از 
مهم ترین نقش ها را در مقابله  با پدیده کرونا ایفا کرده 
است. این سازمان با اعام وضعیت اضطراری سامت 
عمومی با اهمیت بین المللی )فئیک( و متعاقب آن، 
اعام محدودیت های مســافرتی خاص، مسئولیتی 
مهم در مهار بین المللی بیماری های مســری دارد. 
اگرچه با توجه  به اخبار، بسیاری از کشورها درمورد 
ویروس کرونا قبل از اعام این وضعیت ازسوی سازمان 

بهداشت جهانی خود محدودیت هایی را بر مسافران 
از چین اعمال کرده  بودند، اعام این وضعیت موجب 

می شود موضوع بُعد جهانی و رسمی پیدا کند.
- نقش نهادهای زیردستی سازمان بهداشت 
جهانی: ســازمان بهداشــت جهانی با بهره گیری از 
درس هایی که در زمان شــیوع سارس گرفته شد و 
با آگاهی از ضرورت مطلق توانمندسازی برای ایجاد 
هماهنگی منابع بین المللی در دسترس به هنگام وقوع 
اپیدمی و تمرکز منابع برای شناســایی اولویت ها و 
یافتن راه حل  مشکات، ابزارهایی برای مقابله با سارس 
تعبیه کرد. درحال حاضر، این نهادها حتی بیشــتر 
گســترش یافته اند و و هم افزایی دقیقی باهم دارند. 
این نهادها عبارت اند از: شبکه جهانی هشدار و پاسخ 
به شیوع بیماری )گوارن( ، ائتاف برای نوآوری های 
آمادگــی در مقابلــه  با اپیدمی )ســپی( ، همکاری 
پژوهشی بین المللی برای آمادگی درمقابل بیماری های 
مســری )گلپید-آر( ، و ابتکارعمل بین المللی برای 
به اشتراک  گذاری تمام داده های آنفوالنزا )جیسید(. 

به  - نقش مجموعــه کشــورهای ملزم 
چندجانبه گرایی: بااین حال، استفاده از این ابزارها 
به جز با ذهنیتی که الــزام به همکاری بین المللی و 
حضور در شــبکه جهانی اطاعات را حکم فرما کند، 
بی حاصل خواهد بود و تفاوتی ندارد که چین، آمریکا یا 
بازیگری دیگر باشد که این موضوع را نپذیرد. ضروری 
است این دیدگاه که بازیگران به تعهدات بین المللی 
خود سرسپردگی دارند شفاف باشد؛ برای مثال، برخی 
کشورهای اروپایی یا برخی کشورها در جنوب غربی 

آسیا با نشان دادن تعهد خود به همکاری بین المللی، 
نقشی تسهیل گر در تحکیم ذهنیت همکاری جویانه 
داشته اند. چین درمقابل دریافت کمک های سازمان 
بهداشت جهانی وظیفه داشته است با این سازمان 
نهایت همــکاری بین المللی را به عمل آورد. به طور 
مشابه، کشورهای همســایه با چین نیز در منطقه 

در ســال گذشــته، به تنهایی هفتاد درصد از رشد 
اقتصادی جهان را داشــت و به خوبی روشــن است 
اقتصاد موضوعی است که با ایجاد همگرایی بخشی، 
در تمامــی امور بین الملل اثرگذار اســت. این بدان 
معناســت که بحران در چین، کلیت امور جهانی را 

متأثر خواهد کرد. 
3- کرونا، آمریکا و خدشه دوباره به الزامات 

جانبه گرایی
با آگاهی کامل از اصل منافع ملی چراغ راهنمای 
اقدامات خارجــی و همچنین فهم »رقابت محور« 
آمریکا از چین در تمام ســطوح اقتصادی، نظامی، 
سیاســی و فن آورانه، در بحران کرونا این انتقاد به 
آمریکا وارد اســت که رویکرد چندجانبه گرایانه در 
برخــورد با بحران را نادیده گرفته اســت یا حداقل 
می تــوان گفت تــاش دارد در تقابل با چین از آن 
استفاده کند. روشن است بحث های هویتی، مسائل 
را از واقعیت هــای موجود که باید عملگرایانه با آنها 
برخورد کرد، به بحث های ارزشــی وارد می کند که 
بازی بی پایان مقصریابی، اتهام، هراس و دیگری سازی 
را به وجود می آورد. در فضای درگیری با کرونا، جهان 
به ویژه در اروپا و آمریکا بیش از شیوع بیماری، درگیر 
شــایعات شده است؛ مردم از ترس ابتا، مسیر تردد 
خــود را در خیابان تغییر می دهنــد تا با چینی ها 
برخوردی نداشــته باشند؛ کنشی که این نکته را به 
ذهن متبادر می ســازد این است که همه چینی ها 
به ویــروس آلوده انــد و آنها را بــه »دیگری های« 

دوست نداشتنی تبدیل می کند. 
برخی از رسانه های آمریکایی از عنوان هایی برای 
اطاع رسانی درمورد ویروس کرونا استفاده کرده اند که 
جهت دار بودن آنها درمورد چین محرز است: ویروس 
کرونا بدتر از تروریسم ، داستان چین را باور نکنید و 
مثال هایی از این دست؛ اما پروفسور دیوید هیمان ، 
یکی از مسئوالن عالی رتبه سازمان بهداشت جهانی 

ممکن است وارد شود، به ویژه اگر این انتقادات جایی 
نداشته باشند، خود آسیبی جانبی به خصوص برای 
بحران بعدی به همراه خواهد داشت. بنابراین، از نظر 
هیمان، مســئله این است که آیا منتقدان آمریکایی 
می خواهند شرایط انســانی بهتر یا بدتری به وجود 
آید. انتخاب آنها مسئله سرنوشت سازی برای بشریت 
است که خطوط آتی عبور کشورها از مرزهای ملی 
به بین المللی، تمایل آنهــا به همگرایی  و همکاری 
بین المللی و بهتر شدن امور جهانی را تعیین می کند. 
درمورد رفتار یکجانبه گرایانه رئیس جمهور آمریکا 
بحث های زیادی مطرح است، به ویژه با توجه  به اینکه 
این کشور در بحبوحه انتخابات است؛ اما با بیش از 
پنجاه مورد مثبت ابتا به کرونا طبق آمار ســازمان 
بهداشــت جهانی در این کشور و احتمال شیوع این 
ویروس در آمریکا، باید دید دولت مدعی این کشور 

چه برنامه ای خواهد داشت. 
4- نتیجه گیری 

با توجه  به این نکات، پدیده کرونا را باید موضوعی 
درنظر گرفت که سرریز آن در فضای به هم وابستگی 
بین المللی موجب خسارت دیگر کشورها نیز خواهد 
شد. درعین حال، ســاختار نظام بین الملل وظیفه و 
تکلیفی را بر دوش چین و نیز سازمان های بین المللی 
و دیگر کشــورها در مبارزه با این تهدید فرامرزی و 

فراملی قرار داده است. 
چین درصدد اســت عاوه بر نظارت بر موضوع 
در ســطح ملی، سیاســت خارجی خود را با پیروی 
از سیاستی قاطعانه و جسورانه  که از دوره شی جین 
 پینگ تاکنون با هدف تاش برای کسب دستاوردها 
و فاصلــه گرفتن از سیاســت کم هیاهو و حرکت با 
چراغ خاموش ادامه یافته است دنبال کند. این کشور 
درصــدد تغییر چهره بین المللی خــود، از بازیگری 
امنیتی و مخل نظــم موجود، به بازیگری اقتصادی 
ـ امنیتی و معتــرض به نظم موجود بین المللی، اما 
معتقد به الزامات آن است؛ درنتیجه، مایل است چنین 
رویدادهایــی کمترین اثر را بر روابط بین المللی این 
کشور بگذارند و بیش ازهمه، در سطح بین المللی، گذر 

از این بحران منفعت آن را تأمین  کند. 
در ســطح بین المللی، با توجه  به جایگاه چین 
در اقتصاد بین المللی و وابستگی متقابل بسیاری از 
کشــورها به آن، ضمن سرریز این وابستگی به دیگر 
حوزه هــا و اثر متقابل بر اقتصاد تمامی کشــورهای 
بین المللی، بحران کرونا موضوعی است که به همکاری 
و همگرایــی بین المللــی نیــاز دارد. درحال حاضر، 
زیر چتر حمایتی ســازمان ملل و سازمان بهداشت 
جهانی، کشورها می کوشند بیشترین کمک و اقدام را 
درراستای کاهش آثار مخرب این پدیده انجام دهند. 
رویکرد آمریکا تاکنون برخاف ژاپن که تاشش برای 
رفع بحران بوده است، بیشتر بر چین هراسی و استفاده 
ابزاری از این بحران بــرای رقابت با چین و تعریف 
خود به عنوان ابرقدرت خوب بوده اســت. درمقابل، 
کشورهای حامی چندجانبه گرایی، به ویژه هم پیمانان 
آمریکا در اروپا، از رویکردی عملگرایانه برای تمرکز 
بر منافع ملی خود و کمک رسانی به رفع این بحران 

بین المللی استفاده کرده اند.

آسیای جنوب شرقی وظیفه داشته اند هم با سازمان 
و هم با چین همکاری کنند. 

پدیده کرونــا را باید موضوعــی درنظر گرفت 
که ســرریز آن در فضای به هم وابستگی بین المللی، 
موجب خســارت دیگر کشورها نیز خواهد شد. در 
ســال 2003، چین چهار درصــد از تولید ناخالص 
داخلی جهان را داشــت و امروز هفده درصد از آن 
را به خود اختصاص داده است. همچنین این کشور 

به مدت 22 سال، در مقاله خود تصریح کرده است: 
چین به ســرعت )در عرض یک روز( اطاعات را در 
سطح جهانی با سازمان بهداشت به اشتراک گذاشته و 
پاسخی هماهنگ برای آن در سطوح ملی و بین المللی 
با همگرایی بین المللی سنجیده است که این نشانگر 
فهم کامل درس هایی است که از شیوع بیماری سارس 
گرفته شد. از دید او، ایرادی که به انتقادات به اعتبار 
چین ]و دیگر کشورهای درگیر[ در سطح بین المللی 

جنایت علیه مسلمانان هند 
در سایه سکوت مدعیان حقوق بشر

حتی اندونزی بیشتر است و بزرگ ترین کشور مسلمان دنیا به حساب می آید. لذا اگر جمعیت مسلمانان هند، 
پاکســتان و بنگادش را یکجا در نظر بگیریم و اگر این کشــور تجزیه نشده بود قاعدتاً در انتخابات رأی اول و 
یا رأی تعیین کننده را داشتند. اما به هر حال این کشور به این سبکی که شاهد آن هستیم شکل گرفته و با 

طراحی و برنامه ریزی به اینجا رسیده است.
در ماجرای تجزیه هند نیز ظلم های زیادی به مهاجرین پاکســتانی و بنگادشــی شد. و این ظلم ها بعد از 
اســتقال هند هم ادامه پیدا کرد و مســلمانان هم از جهت مسائل سیاسی و هم از جهت مسائل اقتصادی در 
فشار قرار گرفتند. البته آنها هم تاش ها و مبارزاتی انجام دادند، ولی فضایی که در دوران ماهاتما گاندی فراهم 
شــد و نوع نگاهی که او داشــت در نسل های بعدی و در دولت های بعدی این نگاه ادامه پیدا نکرد. و متأسفانه 
دولت فعلی هندوستان هم دارد به همه  قول های انتخاباتی خودش و هندوها عمل می کند. وضعیت اسفناکی 

هست. و نهادهای مدعی حقوق بشر در دنیا نسبت به این وضعیت کاما سکوت کرده اند.
اما نکته ای که در رابطه با پیام رهبر معظم انقاب در رابطه با جنایات اخیر وجود دارد؛ مســئول دانســتن 
دولت هند و ایستادن در برابر هندوهای افراطی و یا به عبارتی بی طرفی دولت است که متأسفانه این چنین نیست 
و شاهد کمک های ساختاری هند و یا حتی محرک و تحریک کننده هندوهای افراطی هستیم. مثل قانونی که 
دولت هند در کشمیر علیه مسلمان ها تصویب کرد. اما طبیعتاً هند باید پیام رهبر انقاب و پیام جهان اسام 
را مورد توجه خودش قرار بدهد و به این نکته هم توجه بکند که مسلمانان با هم متحدند و در مقابل این نوع 
اتفاقات ساکت نخواهند بود و مسلمانان هند هم باور دارند که تنها نیستند. از این جهت کشور ما در رسالت 
خودش باید این توجهات را داشــته باشد. و بیشــتر از آنچه که غربی ها نسبت به حقوق بشر شعار می دهند و 
نســبت به پدیده های کشورهای دیگر به خصوص مسلمان حساس هستند و ورود پیدا می کنند، مقامات عالی 

کشور ما هم باید این امور را در دستور کارشان قرار بدهند.
هندوهای افراطی مجموعه  گروه هایی هستند که در هند سازمان یافته شده اند و کامًا مشخص است که 
بیشتر آنها خارج از هند هستند. و در دوره  اخیر هم اسرائیلی ها یک مکانی را برای انتقال تجاربشان در فلسطین 
پیدا کردند تا بتوانند اثرات خودشان را بر این منطقه بگذارند. لذا گروه هایی که در گذشته به RSS معروف بودند، 
گروه های افراطی تقریباً غیرعلنی بودند که االن با ظاهر سیاسی در حزب های جدید علنی شدند و در مشارکت 
در انتخابات و به دست گرفتن دولت ها نقش دارند. در زمانی که مسلمانان و هندوها قرن ها در هند با هم در 
آرامش زندگی می کردند و مشــکلی با هم نداشتند، اما امروزه بعضی از آنها تبدیل به یک مجموعه ای شده اند 
که با جریانات ضداسامی همکاری می کنند و این گونه به هم وطنان و هم نوعان خودشان آسیب می  زنند. به هر 
حال این ها در جامعه   هند وجود دارند و تعدادشان هم زیاد نیست، اما سازماندهی و هدایت شده هستند، ولی 

نباید همه  آنها را با کسانی که مذهب هندو دارند یکی بدانیم.

خطر ترانسفر تروریسم داعشی به آسیای میانه از سوی آمریکا
مجتبی باجالن

در افغانســتان اعام حضور کرد، توسط شخصی 
به اســم ما عبدالرئوف در ننگرهار، پس از آن که 
پاکســتان، تحریک طالبان را به ســوی مرز های 

افغانستان بکشاند، بود.
 بر اساس اعام منابع افغان این اعام موجودیت 
باعث شد گروه تکفیری جنبش اسامی ازبکستان 
کــه در مرزهای جنوبی فعالیت داشــت، به این 
شاخه بپیوندد. اصل قضیه این است که داعش در 
افغانستان غیر از داعشی بود که در عراق و سوریه 
وجود داشت و شاید دارای ایدئولوژی های متفاوتی، 
اما این اعام موجودیت باعث جذب تروریست هایی 
شــد که دیگر در عراق و سوریه جایی نداشتند و 
به هر نحوی حتی گاهی توســط هلی کوپترهای 
آمریکایی هلی برن، به پناه گاه جدیدشان پیوستند.

 این درحالی است که طالبان در این که داعش 
در افغانســتان گسترش پیدا کند، نقش به سزایی 
داشــته است. ارتباط این گروه با القاعده که بارها 
خود آمریکا بر این امر اذعان داشــته، و حتی در 
روند صلح با طالبان یکی از مواردی که آمریکایی ها 
از طالبان خواســته، قطع ارتباط با القاعده بود، تا 
مشــکوک بودن انکار حمات تروریستی توسط 
گروه طالبان، بیان گــر نقش این گروه در احیای 

داعش است.
 دولت افغانستان برای چند بار شکست داعش 
در افغانستان را اعام داشته است؛ با آن که داعش 
دست به ترورهای زیادی در این کشور زده است 
اما جای سؤال این جاست که چه شد این گروه تا 
دیروز که بر سالیاد شهید مزاری حمله کرد، حمله 

دیگری نداشــت؟ به نظر می رسد داعش همانند 
بازیکن روی نیکمت ذخیره ها در تیم آمریکا است 
تا دولت آمریکا آن را به جای طالبان تعویض کند. 
نزدیک به یک ســال اســت که افغانستان در 
انتظار صلح آمریکایی اســت تا ببیند سرنوشــت 
کشور چه خواهد شد ؟ در این سال داعش خفقان 
خود را گرفته و کمترین حمات چند ســال خود 
را داشــته اســت، اما این خفقان گرفتن نشان از 
آمادگی این گروه پس از طالبان است که در زمانی 
معین عرض اندام کند و به صورت گســترده وارد 
عمل شوند .درســت چند روز پس از امضای صلح 
آمریــکا و طالبان، داعش بــاری دیگر یک حمله 
تروریستی دیگر را، این بار بر سالیاد شهید مزاری 

به عهده گرفت.
 این حمله نشــان می دهد که داعش در حال 
عرض اندام درافغانستان است و باید منتظر حمات 
بیشتر این گروه تروریستی در این کشور باشیم و 
متاسفانه گســترش این گروه در شمال و جنوب 

کشــور افغانستان را شاهد باشیم. نکته قابل تامل 
اینکه در متــن توافق نامه طالبان با آمریکا زمان 
خروج سربازان آمریکایی که ۱۴ ماه دیگر خورده 
و این سؤال بوجود می آید که چرا ۱۴ ماه؟ آمریکا 
می تواند حتی ۱3 هزار نیروی نظامی خود را حتی 
در زمان یک ماه تا ســه ماه از این کشــور خارج 
کند، ولی مدت طوالنی را در نظر گرفته است. در 
این یک ســال و دو ماه چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ 

از چنــد احتمال، یک احتمال قوی وجود دارد. و 
آن اینکه پس از صلــح آمریکایی که فقط منافع 
آمریکا و پاکستان در آن لحاظ شده است، طالبان 
وارد مذاکره با افغانســتان خواهد شد و حتی اگر 
این صلح به درازا بکشــد، دیگر طالبان به حاشیه 
رانده شده و جزء ملت و دولت افغانستان پنداشته 
می شود که مطمئنا در دولت آینده سهم به سزایی 
خواهد داشت. داعش در این زمان فعالیت خود را 
گســترش خواهد داد که اولین حمله تروریستی 
آن ها، حمله اخیر در سالگرد شهید مزاری بود که 
منجر به شهادت و زخمی شدن ۱00 نفر شد. این 
گروه پس از این دست به فعالیت های تروریستی 
زیادی خواهد زد تا به جامعه بین الملل ثابت کند 
و بهانه ای برای ناتو و آمریکا شــود که افغانستان 
یک بــار دیگر تهدید بزرگی برای غرب توســط 

القاعده است.
 پس از آن، حتی خود طالبان هم خواســتار 
حضور نیروهای آمریکایی برای دفع داعش خواهند 

شد و آمریکا باری دیگر تداوم حضور نظامی خود 
را برای مدت طوالنی در این کشور تمدید خواهد 
کرد؛ تا بر کشورهای آســیای میانه تسلط کافی 

داشته باشد.
به عبارت دیگر ۱۹ سال اشغال افغانستان توسط 
آمریکا به اســم مبارزه با تروریسم، نه تنها منجر 
به قرباني شــدن هزاران مردم بي گناه افغانستان 
وکشته و زخمي شــدن آنان شد، بلکه موجب از 
دست رفت فرصت هاي بي شمار آباداني و بازسازي 
افغانستان گشت و کشورهاي تحت ائتاف خارجي 
در افغانستان، هر یک به نوعي بر منافع نامشروع 
خود تاکید کرده و اساســا دغدغه امنیت و صلح 
واقعي افغانســتان را نداشتند. سیاست هاي مبهم 
و چندپهلوي آمریکایي هــا و متحدان منطقه اي 

آن در قبال طالبان و ســپس تروریسم )از القاعده 
گرفته تا داعش و...(، نتیجه اش جز تداوم نا امني 
و آشــوب در افغانســتان نبوده است و اکنون نیز 
ارمغاني جز ترانســفر تروریسم داعشی و جنگ و 

درگیري نخواهد داشت. 
این که آمریکا مي خواهد براي بار چندم براي 
ضربه زدن به منافع کشورهاي رقیب خود و جبران 
شکست هایش برخاف ادعاها و سیاست اعامي 
خود در مبارزه با تروریسم، عما داعش را جایگزین 
طالبان کند و این امر با صلحي که با طالبان کرده 
است، امکان تحقق دارد. بدون شک بخشي از بدنه 

طالبان که مخالف مذاکرات صلح با آمریکا بودند 
و این مســئله کمتر در رسانه ها عنوان مي شد، به 
سمت گروه هاي تروریستي نظیر داعش سوق پیدا 
خواهند کرد و عما ناامني ها در افغانستان تشدید 
خواهد شد؛ بویژه که اکنون طالبان عما مسئول 

مبارزه با تروریسم در افغانستان گشته است. 
نکته قابل تامل دیگر اینکه در چنین شرایطی با 
تقویت داعش روسیه مجبور می شود با طالبان برای 
مبارزه علیه داعش همکاری کند. آمریکا همکاری 
روســیه و طالبان را در افکار عمومی افغانســتان 
برجســته می کند و آنرا مخالف منافع افغانستان 
جلــوه می دهد و به این ترتیب ســعی می کند از 
طریق نخبگان سیاســی فعال در افغانستان جلو 

نفوذ روسیه در افغانستان را بگیرد.
افغانستان همچنین در دو مسیر از سه مسیر 

اصلی راه ابریشم قرار دارد بنابراین در طرح بزرگ 
اقتصادی»یک کمربند یک جاده « افغانستان هم 
در مسیر شمالی به آسیای میانه و هم مسیر شرقی 
به اروپا و شمال آفریقا حضور دارد. ضمن آنکه چین 
در بخش معادن و فلزات افغانستان نیز از ۸ سال 
روبه رشدی  تاکنون ســرمایه گذاری های  گذشته 
داشته است اما سیاست های مبهم کاخ سفید در 
مورد هند و پاکستان نتایج متناقضی به بار آورده 
اســت. آمریکا از هند برای رقابت باچین استفاده 
 )cpec( می کند. کریدور مشترک چین- پاکستان
به ارزش ۵7 میلیارد دالر بخشی از راه ابریشم نوین 

است که در سال 20۱6 کلید خورد هر دو کشور 
خواهان حضور افغانستان در این طرح هستند. اگر 
افغانستان امنیت پیداکند و نیروهای آمریکایی از 
این کشــور خارج شوند نقش اقتصادی و امنیتی 
چین در افغانســتان بســیار افزایش پیدا می کند 
بنابرایــن آمریکا تاش می کند تا با انتقال داعش 
به افغانستان ثبات را درمرزهای چین و نقاطی که 

چین مشغول فعالیت اقتصادی است بر هم بزند.
از سوی دیگر ایران ۹۴۵ کیلومتر با افغانستان 
مرز مشــترک دارد. حضور داعش در افغانستان با 
توجه به دشمنی سرسختانه جمهوری اسامی ایران 
با این گروه تروریســتی در راستای اهداف آمریکا 
انجام می شــود. از طرفی داعش افغانستان، ایران، 
پاکســتان و برخی مناطق آسیای میانه را والیت 
خراســان می داند. آمریــکا از این طریق به دنبال 
ایجاد چالش برای امنیت ایران اســت همچنین 
ناامن نمودن مرزهای شــرقی ایران همواره یکی 

از استراتژی های آمریکا و سعودی ها بوده است.
داعش در افغانستان هزاره ها و مساجد شیعیان 
را بیشــتر مورد حمات انتحاری قرار می دهد تا 
بدین ترتیب نســخه آمریکایی – ســعودی را در 
حمله به منافع ایران در افغانســتان پیش ببرد. از 
طرفی آمریکا و متحدین منطقه ای تصور می کنند 
به زعم خود جبهه جدیدی علیه ایران در شــرق 
باز خواهند کرد و اگر ایران در عراق و سوریه نفوذ 
زیادی بدست آورد از طریق مرزهای شرقی ایران 

را تحت فشار قرار می دهد
آمریکا همچنین به دنبال افزایش هزینه های 
امنیتی ایران اســت بی ثباتی در افغانستان باعث 
افزایش مهاجرت آنها به ایران نیز خواهد شد. در 
مجموع با توجه به تهدید مشترکی که وجود دارد 
ایران، روســیه و چین باید با همکاری افغانستان 
بــه یک تعریف مشــترک از ثبــات و امنیت در 
افغانستان دست پیدا کنند تا از این طریق سیاست 

ایجادآشوب و باج گیری ترامپ را بی اثر کنند.


