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  گزارش  2

مخالفت بیش از 260 سازمان
 با تروریستی خواندن انصاراهلل

پس از قرار گرفتن نام انصاراهلل در فهرس�ت تروریس�تی امریکا، 
این جنبش فراخوان برگزاری تظاهراتی را در روز دو   ش�نبه آینده 
صادر کرد. همچنین 266 س�ازمان نی�ز با اعتراض ب�ه این اقدام، 
از تظاه�رات بین الملل�ی در تاری�خ 25 ژانویه حمای�ت کرده اند. 
سه    شنبه ش��ب، تصمیم امریکا در تروریس��تی خواندن انصاراهلل یمن 
اجرایی ش��د. در بیانیه وزارت خزان��ه داری امری��کا، از عبداهلل یحیی 
الحکیم، عبدالمالک بدرالدین الحوثی و عبدالخالق الحوثی س��ه تن از 
رهبران انصاراهلل نیز با عنوان تروریست یاد شده است. با گذشت چند 
س��اعت، محمدعلی الحوثی، رئیس کمیته عال��ی انقالبی انصاراهلل در 
شبکه اجتماعی توئیتر مردم کشورش را به تظاهرات فراخواند. در پیام 
الحوثی آمده است: »مردم یمن در تاریخ ۲۵ ژانویه جاری )دوشنبه( به 
خیابان   ها می آیند و کمیته برگزار کننده راهپیمایی ها، مکان های حضور 
را تعیین خواهد کرد. « وی از هموطنانش خواست در این راهپیمایی 
مشارکت سراسری داش��ته باش��ند و صدا و موضع خود را درباره این 

تصمیم به گوش جهان برسانند.«
همزمان پایگاه یمنی مشهدالیمنی اعالم کرد که ۲۶۶ سازمان، اقدام 
وزارت خزانه داری امریکا در تروریستی خواندن جنبش انصاراهلل یمن 
را رد کرده و به آن اعت��راض کردند. آنها در بیانیه ای خواس��تار توقف 
جنگ یمن و لغو تصمیم امریکا در قبال انصاراهلل شدند و اعالم کردند 
این موضوع بر وضعیت یم��ن تأثیر خواهد داش��ت و در ادامه به گفته 
سازمان ملل اشاره کردند که بحران یمن را بزرگ ترین بحران انسانی در 
جهان خوانده، به نحوی که نیمی از مردم این کشور از گرسنگی در رنج 
هستند. این سازمان   ها از برگزاری تظاهرات بین المللی دو   شنبه هفته 

پیش رو حمایت کردند. 
محمد عبدالس��الم، س��خنگوی انصاراهلل یمن در واکنش به این اقدام 
امریکایی    ها گفت: »ما از کش��ور   هایی که با تصمی��م امریکا برای درج 
نام انصاراهلل در لیست تروریسم مخالفت کردند، قدردانی می کنیم. ما 
این را می دانیم که دلیل آن این است که علیه طمع ورزی های امریکا و 
اسرائیل ایستاده ایم. این اقدام خصمانه امریکا برای ما شهادت و گواهی 
است که به آن افتخار می کنیم.« وی گفت: »اگر امریکا از این پس هر 
اقدام خصمانه ای اتخاذ کند، حق پاسخگویی از جانب ما محفوظ است. 
ما خوش بین نیستیم اما به مردم مان این اطمینان را می دهیم که این 
کار هیچ تأثیری در موضع ما ندارد و هرگز هی��چ امتیازی نمی دهیم. 
در مقابل تجاوز عربس��تان و امارات و قتل و محاصره ایستادیم و هرگز 

موضع مان را تغییر نخواهیم داد.«
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 صدر: اجازه تعویق در انتخابات را نخواهم داد
پس از آنکه دولت عراق از تأخی��ر در برگزاری انتخابات زودهنگام و 
به تعویق افتادن آن به تاریخ ۱۰ اکتبر آتی خبر داد، مقتدی صدر، 
رهبر جریان صدر عراق در توئیتی نوش��ت: »اگر زنده بمانم، اجازه 
تعویق دیگری در موع��د انتخابات را نخواه��م داد. طی این مقطع، 
همگان باید از روحیه ملی گرایانه برخوردار باشند و از درگیری     ها و 
مناقشات دست بردارند. « به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، مقتدی 
صدر تصریح کرد: » ما باید نسبت به تقلب های فاسدان و توطئه های 
آنها چه در مورد قانون انتخابات یا دخالت در فعالیت کمیس��اریا یا 
دیگر اقداماتی که به ملت آسیب می زند، بسیار محتاط باشیم. « دو 
روز پس از آنکه کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق پیشنهاد 
تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی را داد، کابینه عراق روز سه     شنبه 
در جلس��ه خود با تعیین تاریخ ۱۰ اکتبر به عن��وان زمان برگزاری 

انتخابات موافقت کرد. 
-----------------------------------------------------

  ظریف  هفته آینده به قفقاز و روسیه می رود
وزیر امور خارجه با بیان اینکه هفته آینده قرار اس��ت به باکو، مسکو، 
ایروان و تفلیس سفر کند، گفت: با ترکیه نیز مشغول گفت وگو هستیم. 
محمدجواد ظریف روز چهار    شنبه در این باره عنوان کرد: ان شاءاهلل اگر 
هفته آینده برنامه     ها درست پیش بیاید و تس��ت کرونای ما نیز خوب 
دربیاید، قصد دارم به قفقاز و روسیه سفر داش��ته باشم. معموالً اعالم 
نمی کنم، ولی فکر می کنم تاریخ سفر    ها به جمهوری آذربایجان، روسیه، 
ارمنستان و گرجستان تعیین شده است. « ظریف خاطرنشان کرد: با 
ترکیه نیز مشغول گفت وگو هستیم. سه     ش��نبه شب با مولود چاووش 
اوغلو، وزیر خارجه ترکیه گفت وگوی تلفنی خوبی داشتم. ان شاءاهلل آن 
را نیز تعیین می کنیم. وزیر خارجه گفت: قصدم این است به کشور    هایی 
که می توانند برای کمک به بحران قره ب��اغ و وضعیت صلح و ثبات در 

منطقه همکاری کنند، سفر کنم. 
-----------------------------------------------------

 دولت بایدن هم »گوایدو « را به رسمیت می شناسد 
آنتون��ی بلینکن گزین��ه وزارت خارج��ه امریکا در دولت ج��و بایدن، 
رئیس جمهور امریکا گفت آنها قصد دارند »خوان گوایدو « را به عنوان 
رئیس جمهور ونزوئال به رسمیت بشناسند. بلینکن روز چهارشنبه طی 
اظهاراتی در جلسه بررسی صالحیت خود برای وزارت خارجه امریکا 
در کمیته روابط خارجی مجلس سنا، گفت که دولت جدید این کشور 
هیچ برنامه ای برای باطل کردن به رسمیت شناختن گوایدو به عنوان 
رئیس جمهور ونزوئال ندارد. به گزارش ش��بکه »راش��اتودی«، وی در 
صحبت     هایی که امید    ها برای تغییر رویک��رد امریکا در قبال ونزوئال را 
از بین برد، افزود:»دولت بایدن به اس��تفاده از ابزار تحریم     ها به عنوان 
وس��یله ای برای کنار زدن »نیکالس م��ادورو« رئیس جمهور قانونی 
ونزوئال، برای تأثیرگذاری هدفمند بر این کشور امریکای جنوبی استفاده 
می کند. « این سیاستمدار امریکایی ادعا کرد: »ما به یک سیاست مؤثر 
نیاز داریم تا ونزوئال را به مسیر دموکراسی برگردانیم که با انتخابات آزاد 

و عادالنه آغاز می شود.«
-----------------------------------------------------

  جبهه پولیساریو: از مبارزه مسلحانه دست نمی کشیم
جبهه پولیساریو در مراکش، آمادگی خود را برای ازسرگیری مذاکرات با 
سازمان ملل درباره وضعیت صحرای غربی اعالم کرد اما این جبهه قصد 
ندارد مبارزه مسلحانه را متوقف کند. به نوشته روزنامه القدس العربی، 
سیدی ولد اوکال، دبیرکل وزارت امنیت جبهه پولیساریو در کنفرانس 
امنیتی که به صورت مجازی با شرکت عمر سید محمد، نماینده دائم این 
جبهه در سازمان ملل برگزار شد، اظهار کرد: در دوره گذشته به جامعه 
جهانی اطمینان کامل دادیم و مبارزه را به شکل قطعی متوقف کردیم 
و ۳۰ سال منتظر ماندیم؛ ۳۰ س��الی که سراسر وقت کشی، وعده های 
دروغین و انتظار خسته کننده بود. ولد اوکال در این کنفرانس مجازی با 
تأکید بر آمادگی جبهه پولیساریو برای مذاکره و یا هر گونه میانجیگری 
گفت: از نظر ما چه مذاکراتی برقرار باشد و چه نباشد، این مبارزه ادامه 
خواهد داش��ت و این برگرفته از تجربه گذشته ساکنان صحرای غربی 
است. از ۱۳ نوامبر که مراکش نیروهای خود را به جنوبی     ترین منطقه 
فرس��تاد تا گروهی از فعاالن صحرای غربی که در حال بس��تن مسیر 
منتهی به موریتانی بودند، بیرون کنند، جبهه پولیساریو همواره تأکید 

دارد که در حال دفاع مشروع از خود است. 

مصر هم روابط با قطر را از سر گرفت 
در پی آش�تی عربس�تان س�عودی ب�ا قط�ر، وزارت خارجه مصر 
هم به تبعی�ت از ارباب س�عودی خ�ود روز چهار    ش�نبه از توافق 
ب�ا قط�ر ب�رای ازس�رگیری رواب�ط دیپلماتی�ک خب�ر داد. 
پس از آنکه رژیم س��عودی روابط خ��ود را با قطر از س��ر گرفت، دیگر 
متحدان آن نیز در مس��یر دوس��تی با قطر گام بر می دارند. به گزارش 
ش��بکه روس��یا الیوم، وزارت خارجه مصر دی��روز با انتش��ار بیانیه ای 
اعالم کرد: » در چارچوب عمل به تعهدات متقابل ذکر ش��ده در بیانیه 
نشس��ت العال، امروز ۲۰ ژانویه، قاهره و دوحه دو یادداشت رسمی را با 
یکدیگر تبادل کردند که بر اساس آن دو کشور درباره ازسرگیری روابط 

دیپلماتیک خود به توافق رسیدند. «
 پیش تر خطوط هوایی قطر اعالم کرده بودند که از ۱۸ ژانویه سفرهای 
هوایی را به مقصد مصر با روزانه یک پرواز از س��ر می گیرند و از تاریخ 
۲۵ ژانویه جاری نیز هر هفته دو پرواز به مقصد فرودگاه برج العرب در 
اسکندریه مصر خواهند داش��ت. وزارت هواپیمایی مصر پس از آنکه 
حریم هوایی این کشور را نزدیک به سه سال به روی هواپیماهای قطری 
مسدود کرده بود، اخیراً از تاریخ ۱۲ ژانویه حریم هوایی این کشور را به 
روی هواپیماهای قطری بازگشایی کرد. از سوی دیگر، وزیر خارجه قطر 
برای اولین بار از ماهیت روابط با امارات بعد از آشتی میان کشورهای 

شورای همکاری خلیج فارس پرده برداشت. 
محمد ب��ن عبدالرحم��ن آل ثانی، وزی��ر خارجه قط��ر در مصاحبه با 
خبرگزاری بلومبرگ در جواب س��ؤالی درباره رواب��ط با امارات گفت: 
تحولی بین ما و امارات وجود دارد. ارتباط ما عماًل آغاز شده و برای ادامه 
مذاکرات تالش می کنیم. ما آماده بررس��ی تمام مس��ائل و اختالفاتی 
هس��تیم که آنها با ما دارند یا ما با ام��ارات داریم. وی گف��ت: پرواز    ها 
ازسرگرفته شده اند. قواعدی را برای حل بحران ایجاد کرده ایم که شامل 
موافقت با قواع��د کلی که بار    ها درباره آن صحب��ت کرده ایم مذاکرات 
دوجانبه ای برای بررس��ی اختالفات و چالش     ها در روابط و تالش برای 
حل اختالفات است. وی گفت: » ما به آینده چشم می دوزیم و گذشته را 
فراموش می کنیم. روابط ما با امارات طی دوره گذشته شاهد تحول بوده 
است.« یک سند بین المللی سه     ش��نبه منتشر شد که در آن اعالم شد 
قطر نزاع تجاری با امارات در سازمان جهانی تجارت را به حالت تعلیق 
درآورده است. در این سند آمده است: قطر در چارچوب تسهیل حل و 
فصل نهایی و دوستانه بحران میان دو طرف ۱۱ ژانویه خواهان تعلیق 

فعالیت کمیته شده است. 

بلینکن: امریکا قدس را 
پایتخت اسرائیل می داند

گزینه پیش�نهادی رئیس جمه�ور امری�کا برای تص�دی وزارت 
امور خارجه به روش�نی تأکید ک�رد که دولت جدید این کش�ور، 
برنامه ای برای بازگرداندن سفارت خود از قدس به تل آویو ندارد. 
گزارش پایگاه هیل حاکی از این است که آنتونی بلینکن در جلسه تأیید 
نامزدی اش در سنا تصریح کرد که دولت جو بایدن قصد انتقال سفارت 
امریکا از قدس به تل آویو را ندارد. او همچنین این نکته را خاطرنشان 
کرد که ایاالت متحده، قدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به 
رسمیت می شناسد. بلینکن در جلسه روز سه    شنبه در پاسخ به سناتور 
تد کروز که پرسید: »آیا موافقید که قدس پایتخت اسرائیل است و آیا 
متعهدید که ایاالت متحده س��فارت ما را در اورش��لیم )قدس( حفظ 

می کند؟«، اینطور پاسخ داد: »بله، بله.«
بلینک��ن همچنین تأکید ک��رد که ب��ه تالش های کوتاه م��دت برای 
ازس��رگیری مذاکرات بین صهیونیست    ها و فلس��طینیان خوش بین 
نیست. وی با این حال از طرفین درخواست کرد که از هرگونه اقدامات 
یکجانبه ای که بازگشت به میز مذاکره را دشوارتر سازد، خودداری کنند. 
او همچنین خواستار اعتمادسازی شد تا زمینه برای یافتن راه حلی به 

منظور بهبود روابط صهیونیست    ها و فلسطینیان مساعد شود. 
این در حالی اس��ت که روزنامه صهیونیس��تی یدیعوت آحارانوت روز 
چهار   شنبه نوشت که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم طرح خود 
درباره قانونی کردن چند کانون صهیونیست نشین را پس گرفته است. 
بنابر اعالم یدیعوت آحارانوت، طی روزهای گذش��ته برخی مسئوالن 
شهرک های صهیونیستی در کرانه باختری با گانتس در ارتباط بوده اند 
تا طرح کانون های صهیونیست نشین را که اغلب آنها در منطقه »جبل 
الخلیل « قرار دارند، تصویب کند. در گزارش این روزنامه آمده است که 
مخالفت بنی گانتس، وزیر جنگ و هشدار گابی اشکنازی، وزیر خارجه 
رژیم صهیونیستی و چند مقام وزارت خارجه این رژیم مبنی بر اینکه 
این طرح ممکن است در آینده بحران بزرگی با دولت بایدن ایجاد کند، 

باعث شد که نتانیاهو طرح خود را پس بگیرد. 

دولت تحریم های هوشمند بایدن آمد
وزیر خارجه منتخب بایدن: بایدن هم برجام ترامپی می خواهد 

دونال�د ترام�پ    گزارش  یک
کاخ  باالخ�ره 
سفید را ترک کرد تا نزدیک به سه سال داستان 
خروج او از برجام وارد مرحله دیگري شود. جو 
بایدن گفته که قصد دارد به این توافق برگردد. 
ام�ا اینکه بای�دن و تیم�ش چطور ب�ه برجام 
برخواهند گشت، داستانی است جدا؛ داستانی 
که احتم�االً کش و ق�وس آن کمت�ر از خروج 
ترامپ از برجام نیست. آنتونی بلینکن، وزیر 
خارجه امریکا در جلس�ه چهارس�اعته ای که 
سنای امریکا برای تأیید صالحیت او گذاشت، 
گفت این را قبول دارد ک�ه »ایران بزرگ     ترین 
حامی تروریسم اس�ت« و وعده کرد به دنبال 
توافقی »قوی ت�ر و مس�تحکم تر« از برجام با 
ایران خواهد ب�ود و از برجام فعل�ي به عنوان 
مي ب�رد.  به�ره  پ�رش  س�کوي 

روال اینطور است که سیاس��تمداران امریکایی 
قبل از ورود به قدرت با یک لحن صحبت می کنند 
و وقتی وارد قدرت می ش��وند یا اینکه آن را ترک 
می کنند، ب��ا لحنی دیگر. آنتون��ی بلینکن، وزیر 
خارجه انتخاب ش��ده جو بایدن هم از این گزاره 
مستثنی نیست. بلینکن ۵۸ ساله که در هفته های 
گذش��ته از او به عنوان مدافع بازگشت امریکا به 
برجام یاد ش��ده، دیروز در جلسه س��نای امریکا 
برای تأیی��د صالحیتش به عن��وان وزیر خارجه 
ش��رکت کرد؛ جلسه ای چهارس��اعته که بیشتر 
شبیه به جلس��ه اعتراف گیری است. ویدئویی در 
ش��بکه های اجتماعی درباره این جلسه منتشر 
شده که لیندس��ی گراهام در حال سؤال و جواب 
از اوست. گراهام می پرسد: » آیا ایران را همچنان 
بزرگ ترین حامی تروریسم می دانید « که بلینکن 
جواب می دهد:»بله همین است.«  گراهام بالفاصله 
می پرس��د:» و آیا اس��رائیل را دولتی نژادپرست 
می دانی��د؟« و بلینکن می گوی��د: » خیر اینطور 

نیست.«
این پرس��ش و پاسخ که بیشتر ش��بیه پرسش از 

اصول اعتقادات درباره سیاس��ت خارجی است، 
با بحث درباره ایران ادام��ه پیدا می کند که البته 
بخش مهمی از آن مربوط است به برجام؛ توافقی 
که جو بای��دن گفته که به آن بازخواهد گش��ت. 
بلینکن مختصات بیشتری درباره نحوه بازگشت 
بایدن به این توافق ترس��یم ک��رده و گفته که به 
دنبال توافقی »مدت دارتر و قوی تر« خواهد بود. 
بلینکن گفت که بایدن در صورت پایبندی ایران 
به تعهداتش به توافق هسته ای باز می گردد ولی 
تأکید کرد:» اما ما آن را با متحدان و شرکای مان 
که باز هم طرف ما قرار خواهند گرفت، به عنوان 
س��کویی برای رس��یدن به توافقی مدت دارتر و 

قوی تر به کار خواهیم گرفت.«
 به گفته بلینکن، توافق جدی��د باید دربرگیرنده 
فعالیت    هایی باش��د که او آنه��ا را »فعالیت های 

بی ثبات کننده ایران « در منطقه نامید.
 هماهنگی با اروپا، اعراب و تل آویو

وزیر خارجه بایدن گفته که طبق گزارش های 
علنی، زمان گریز، یعنی مدتی که طول می کشد 
ایران مواد ش��کافت پذیر کافی برای یک سالح 
تولید کند، از بیش از یک سال، چنان که تحت 
شرایط توافق هس��ته ای بود، به سه یا چهار ماه 
کاهش یافته است. این بخش از سخنان بلینکن، 
طعنه ای غیرمس��تقیم به دولت ترامپ اس��ت 
که به ادعای او و تیم بایدن، ب��ا خروح از توافق، 
زمان گریز ایران را کوتاه کرده اس��ت. ظاهراً به 
همین خاطر اس��ت که او گفته که دولت جدید 
امریکا »مسئولیتی ضروری « دارد که هر کاری 
می تواند برای ممانعت از دستیابی ایران به سالح 
هسته ای انجام دهد. بلینکن همچنین برخالف 

ترامپ که یکجانبه از برجام خارج و زمینه س��از 
انزوای بین المللی امریکا شد ، قصد دارد، مقابل 
ایران از چندجانبه گرایی استفاده کند و تأکید 
کرده که واشنگتن پیش از بازگشت احتمالی به 
توافق هسته ای با ایران با متحدان خود در منطقه 
خلیج فارس و اسرائیل مشورت خواهد کرد. او با 
بیان اینکه در رابطه با اقدامات خود در چارچوب 
توافق هس��ته ای و احتمال بازگش��ت امریکا یا 
دستیابی به توافق دیگری با تل آویو و همپیمان 
عرب خوی��ش در منطقه خلیج ف��ارس تفاهم 
خواهند کرد، هماهنگی با آنه��ا را یک اولویت 
اساس��ی خواند. دیروز تقریباً همزم��ان با این 
موضع بلینکن، جوزف بورل، کمیسیونر سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا هم گفت:» همکاری     ها با 
واشنگتن درخصوص توافق هسته ای ایران باید 

تقویت شود.« 
 عالوه ب��ر اروپایی��ان، رویترز از قول س��ه منبع 
دیپلماتیک نوشته که محمدبن سلمان، ولیعهد 
جوان عربس��تان س��عودی هم به شدت تالش 
می کند در موضوعاتی همچون دشمنی با ایران 
و همین طور مس��ائل منطقه ای خود را رهبری 

قابل اطمینان به جو بایدن نشان دهد. 
 لفاظی گزینه پنتاگون

گزینه رئیس جمه��ور امریکا ب��رای وزارت دفاع 
هم دیروز ب��ا متهم کردن تهران ب��ه ثبات زدایی 
در منطقه غرب آسیا، مدعی شد ایران نیروهای 
امریکای��ی و متح��دان آن در منطق��ه را تهدید 
می کند. »لوید آستین« ژنرال بازنشسته امریکایی 
مدعی شد ایران تهدیدی برای متحدان امریکا در 
منطقه غرب آس��یا و نیروهای مستقر این کشور 
در منطقه است. او هم این س��خنان را در جلسه 
تأیید صالحیتش در س��نا بیان کرده و می گوید: 
»ایران همچنان یک عنصر ثب��ات زدا در منطقه 
اس��ت...  این ]کش��ور[ تهدیدی برای شرکای ما 
در منطقه و آن دس��ته از نیرو    هایی اس��ت که در 
منطقه مس��تقر کرده ایم«. وی در  ادعاهای خود 
افزود: »اگر ایران روزی به توانمندی اتمی برسد، 
مقابله کردن با بیشتر مشکالتی که با آن در منطقه 
مواجه هستیم، به دلیل این مسئله دشوارتر خواهد 
شد.«  این مواضع دو وزیر بایدن، نشان می دهد، 
دولت جدید امریکا در صورت بازگشت به برجام 
نیز فشار    ها را بر ایران حفظ خواهد کرد. ریچارد 
گولدبرگ، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی که 
مشاور دولت ترامپ بوده معتقد است قانونگذاران 
کنگره مانع از لغو تحریم های س��پاه پاس��داران 
خواهند ش��د. همچنین به نظر او بعید است که 
کنگره حاضر شود فشارهای مالِی تحمیل شده بر 
ایران را که با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به 

سالح هسته ای طراحی شده، لغو کند. 

وزارت دادگس�تری امری�کا روز سه     ش�نبه 
اعالم کرد که کاوه لطف اهلل افراسیابی، استاد 
علوم سیاس�ی ایرانی تب�ار را به اته�ام اینکه 
»یک نماینده ثبت نش�ده حکومت جمهوری 
اسالمی در امریکا است« بازداشت کرده است. 
سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان 
ملل، این اق�دام واش�نگتن را محک�وم کرد. 

دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور س��ابق امریکا 
که در چهار س��ال ریاس��ت خود در کاخ س��فید، 
سیاست فش��ار حداکثری را علیه ایران در پیش 
گرفته بود در آخرین روز کاری خود نیز از اقدامات 
ضد ایرانی خودداری نکرد. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، وزارت دادگستری امریکا روز سه     شنبه 
اعالم کرد که کاوه افراس��یابی را در خانه خود در 
واترتاون ایالت ماساچوست بازداشت کرده است. 
وزارت دادگس��تری امریکا تأکید کرد که پرونده 
کاوه افراسیابی بر اس��اس تحقیقات مشترک این 
وزارتخانه و پلیس فدرال، اف ب��ی آی، تنظیم و به 
دادگاه ارجاع ش��ده اس��ت. در کیفرخواست ارائه 
شده، اتهام »نقض قانون ثبت نمایندگان خارجی « 
در کنار »توطئه برای اقدام ب��ه عنوان عامل ثبت 
نشده«، ذکر شده است. وزارت دادگستری امریکا 
می گوید که افراسیابی به استخدام  دفتر نمایندگی 
جمهوری اسالمی ایران در س��ازمان ملل درآمده 
و سال     ها »مخفیانه« برای آن کار می کرد. وزارت 
دادگستری امریکا مدعی شده که کاوه افراسیابی در 
پوشش استاد علوم سیاسی، از طریق انتشار کتاب و 
مقاله     هایی که در آنها عمالً مواضع رهبران جمهوری 

اسالمی را بازتاب داده است، درصدد اعمال فشار بر 
نهادهای تصمیم گیری امریکا بوده و در این راستا، 
البی گری کرده و با مقامات دولتی و امریکا تماس 
گرفته است. به گزارش وزارت دادگستری امریکا، 
افراسیابی روز سه     شنبه در دادگاه فدرال در بوستون 
ایال��ت ماساچوس��ت در برابر قاض��ی جنیفر بول 
حاضر شد. جان دمرز، دستیار دادستانی عمومی 
در حوزه امنیت ملی در بخش ش��رقی نیویورک، 
ک��ه در دادگاه ب��رای تمدید قرار بازداش��ت کاوه 
افراسیابی حضور داشت، گفت که »متهم « بیش 
از یک دهه خود را به عن��وان تحلیلگری بی طرف 
به اعضای کنگره، رس��انه     ها و افکار عمومی امریکا 

معرفی می کرد، در حالی که عمالً در استخدام دفتر 
نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل 
بود. پلیس فدرال نیز در بیانیه ای گفته اس��ت که 
بازداشت کاوه افراسیابی نشان می دهد که ایاالت 
متحده به »مأموران غیر رس��می ای��ران « اجازه 
نخواهد داد در خاک امریکا فعالیت کنند. پلیس 
فدرال امریکا گفته اس��ت:»تالش خ��ود را برای 
افشای فعالیت های مخفیانه از سوی مأموران ثبت 
نشده ادامه خواهم داد تا کسانی که به ضرر امریکا 
و با دشمنان همکاری می کنند، مجازات شوند«. 
به نظر می رسد نوش��ته های انتقادآمیز افراسیابی 
در ش��بکه های اجتماعی علیه دول��ت ترامپ در 

بازداشت او تأثیرگذار بوده است. کاوه افراسیابی به 
تازگی در نوشته ای در مورد آغاز به کار دولت جو 
بایدن، رئیس جمهور جدید امریکا بر لزوم احترام 
نهادن واقعی امریکا به حقوق ای��ران تأکید کرده 
و نوش��ته بود:» در غیر این ص��ورت، بحران ایران 
بزرگ تر و خطرناک تر خواهد شد، چرا که ایرانی     ها 
به دلیل ملی گرایی شدید خود، سختی     ها را تحمل 

خواهند کرد.«
 واکنش تهران 

بازداشت این اس��تاد ایرانی واکنش تهران را در 
پی داشته اس��ت. علیرضا میریوسفی، سخنگوی 
هیئ��ت نمایندگی ای��ران در س��ازمان ملل روز 
چهار    شنبه بازداش��ت کاوه لطف اهلل افراسیابی را 
محکوم کرد. میریوسفی در پیامی توئیتری نوشت:  
»از شنیدن خبر دس��تگیری دکتر افراسیابی با 
اتهامات س��اختگی متأس��فیم، ]اقدامی[ که در 
آخرین س��اعات دولت دونالد ترامپ که به خاطر 
سرس��ختی و تعصبات ضدایرانی معروف است، 
انجام گرفت«. این دیپلمات ایرانی در ادامه افزود: 
»دکتر افراسیابی به عنوان یکی از عوامل مأموریت 
]ایران[ مشغول به کار نبود بلکه وی استاد دانشگاه 
و متخصص در زمینه روابط بین الملل اس��ت. او 
مشاوره     هایی درخصوص مس��ائل بین المللی به 
مأموریت ]ایران[ ارائه داده است و همکاری او با ما 
از ابتدا باز و کاماًل شفاف بود.« دولت امریکا همواره 
به بهانه های مختلف به بازداش��ت دانشمندان و 
اساتید ایرانی مستقر در امریکا اقدام کرده است 
تا بتوان��د در موعد مقرر آنها را با جاس��وس های 

دستگیر شده خود در ایران معاوضه کند. 

»کاوهافراسیابی«استادایرانیتبار
درامریکابازداشتشد

نماي نزديک

رابرت مالی، نماینده ویژه امریکا در امور ایران می شود
همزمان با روی کار آمدن دولت جدید امریکا، یک رس��انه صهیونیستی گزارش داده جو بایدن 
قصد دارد رابرت مالی، از مقام های دولت سابق امریکا که در مذاکرات هسته ای با ایران هم نقش 

داشته را به عنوان نماینده ویژه دولت در امور ایران منصوب کند. 
پایگاه »جوئیش اینس��ایدر « دیروز این خبر را ب��ه نقل از منابعی که از برنام��ه جو بایدن در این 
خصوص مطلع هستند گزارش داده است. او در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، رئیس جمهور 
اسبق امریکا یکی از اعضای شورای امنیت ملی امریکا بود. رابرت مالی از فوریه ۲۰۱۴ تا ژانویه 
۲۰۱۷ یکی از اعضای تیم امنیت ملی دولت باراک اوباما بود. او سال ۲۰۱۵ از سوی اوباما به عنوان 
مشاور ویژه رئیس جمهور در مسائل خاورمیانه تعیین شد. مالی بعد از جدا شدن از دولت باراک 
اوباما به عنوان رئیس »گروه بین المللی بحران « منصوب شد و تاکنون در این سمت حضور داشته 
است. تیم انتقال قدرت بایدن به درخواست جوئیش اینسایدر پاسخ نداده و گفته در حال حاضر 
اعالمیه ای در این خصوص ندارد. رسانه صهیونیستی انتصاب مالی به این سمت را به تالش جو 
بایدن برای دیپلماسی با ایران ارتباط داده است. انتخاب احتمالی رابرت مالی به عنوان مسئول 
میز ایران در کاخ سفید، درحالی است که بس��یاری از گزینه های دولت جو بایدن، در مذاکرات 
هسته ای ایران در دوران اوباما حضور داشتند و ترکیب کابینه بایدن، به نوعی برجامی بسته شده 
است تا بزرگ ترین مسئله دولت امریکا را پس از خروج این کشور از توافق هسته ای ۱+۵، بار دیگر 

به مدار قبلی برگردانند. 

پکن: ترمیم آسیبی که پمپئو
 به وجهه امریکا وارد کرد آسان نیست

سخنگوی وزارت خارجه چین در سخنانی گفت که مایک پمپئو، وزیر 
خارجه دولت دونالد ترامپ آسیب زیادی به خودش، وجهه کشورش 
و اعتبار ایاالت متحده وارد کرد که ترمیم آن آس�ان نخواهد بود. 
هوا چونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهار    شنبه در جلسه 
مطبوعاتی روزانه با این سؤال مواجه ش��د که آیا کسی در چین برای 
مایک پمپئو احساس دلتنگی خواهد کرد؟ به گزارش شبکه راشاتودی، 
چونینگ در پاس��خ به این س��ؤال ابتدا به زبان انگلیسی گفت: البته، و 
س��پس به زبان چینی افزود:» او هر روز ما را کلی س��رگرم می کرد. ما 
هر روز شاهد یک نمایش بزرگ بودیم.« این دیپلمات چینی در ادامه 
گفت: »اما فکر می کنم او آس��یب زیادی به خودش، وجهه کشورش و 
اعتبار ایاالت متحده وارد کرد؛ آسیبی که جبران آن دشوار خواهد بود. 
فکر می کنم خیلی برای مردم امریکا غم انگیز است.« سخنگوی وزارت 
خارجه چین همچنین گفت:»پمپئو در دوران فعالیتش به عنوان وزیر 
خارجه امریکا به دروغ پراکنی پرداخت و تاریخ او را محاکمه ای عادالنه 
خواهد کرد« از زمان روی کار آمدن دولت ترامپ در امریکا در س��ال 
۲۰۱۶ تقابل و تنش این کشور با چین به طور بی سابقه ای افزایش یافت. 
امریکا عالوه بر وارد شدن به جنگ تجاری با چین، به بهانه های مختلف 
در امور داخلی دومین اقتصاد بزرگ جهان مداخله کرد و از یک س��و 
جدایی طلبان هنگ کنگی و تایوانی را تحت حمایت قرار داد و از سوی 
دیگر پکن را در شیوع ویروس کرونا در جهان مقصر دانست؛ روندی که 
به نظر نمی رسد در دولت جدید امریکا هم پایان یابد و آنتونی بلینکن، 
نامزد وزارت خارجه جو بایدن هم هنوز روی کار نیامده گفت که ترامپ 

حق داشت در قبال چین سختگیر باشد. 

بلینکن برخ�الف ترامپ که 
یکجانبه از برج�ام خارج و 
زمینه ساز انزوای بین المللی 
امریکا شد ، قصد دارد، مقابل 
ای�ران از چندجانبه گرای�ی 
اس�تفاده کند و تأکید کرده 
ک�ه واش�نگتن پی�ش از 
بازگشت احتمالی به توافق 
هسته ای با ایران با متحدان 
خود در منطقه خلیج فارس و 
اسرائیل مشورت خواهد کرد


