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   خبر

نیاز به دیپلماسی تهاجمی 
مقابل ابرقدرت از نفس افتاده 

ایاالت متحده به عنوان یک ابرقدرت از نفس افتاده در قبال بیشتر مسائل 
منطقه ای، قبل از اینکه به تحقق اهداف بزرگ خود فکر کند، به دنبال نوعی 
اقدامات و اهداف حداقلی و کم هزینه و در سقف کند کردن حرکت رقبا و 
کشورهای مستقل به برنامه های مرحله ای و کوتاه مدت تکیه کرده است. 
پرونده عراق برای امریکا یک نقطه عطف محسوب می شود و اگر نتواند از 
طریق سناریوهای اختالل، آشوب یا تقلب و دستکاری در نتایج انتخابات، 
شرایط در روندهای عراق را مدیریت کند، خروج و فرار از عراق و سوریه در 
دستور کار فوری آنهاست. در پرونده یمن، هیچ دستاورد سیاسی و نظامی را 
برای خود و متحدانش امکانپذیر نمی داند و لذا برای آزمودن شانس حداقلی 
یک نظام اسرائیلی عربی، فشار به س��عودی را برای علنی کردن روابط با 
صهیونیست ها دنبال می کند و آن را شرط حفظ کیان سعودی پس از پایان 
دادن به جنگ در یمن قرار داده است. رژیم صهیونیستی که دغدغه های 
زیادی در داخل و در منطقه دارد، با وجودی که همه اهرم های البی گری 
خود را در امریکا به کار گرفت تا بایدن را از نیاز به بازگشت به برجام منصرف 
کند یا آن را مش��روط به اقدامات ویژه نماید، حاال دست به دامان روسیه 
شده تا یک تضمین امریکایی - روسی را برای جلوگیری از ساخت سالح 
هسته ای از سوی ایران، کسب نماید. حال آنکه امریکا چاره ا ی جز بازگشت 
به برجام با کمترین هزینه یا امتیازدهی به ایران پیش روی ندارد و چشم انداز 
همین رویکرد را هم ایده آل نمی داند ولی با توجه به اهرم های گوناگونی که 
ایران در اختیار دارد، باید امتیاز بدهد و تعهدات برجامی را با لطایف الحیل 
به حداقل برساند که شانس خود را کاهش می دهد. امریکا به جز مسائل 
منطقه ای در قفقاز و افغانستان و پروژه های نظامی در خلیج فارس و شرق 
اقیانوس هند و فرسایش طرح های نابودسازی اقتصاد لبنان و دغدغه میزان 
همراهی پاکستان در پرونده افغانستان و پیامدهای گسترش نفوذ چین و 
سپس روسیه در افغانستان، رقابت و الزام های راهبردی با چین و روسیه 
را دارد و زمان را به زیان خود ارزیابی می کند. چش��م  انداز کوتاه مدت در 
مؤلفه های مهار و رقابت با چین و روسیه، منحنی افزایش تنش و گاه بحران 
را نشان می دهد و همین امر امریکا را واداشته که متحدان منطقه ای اش و 
رژیم صهیونیستی را در اولویت دوم دانسته و حتی قربانی کند. این احساس 
موجب شده عربستان، امارات، ترکیه و حتی رژیم صهیونیستی به دنبال 
گزینه های جایگزین برای خود باشند. ترکیه اردوغان دیگر در اولویت های 
بایدن و امریکا نیست که روسیه را برای صید کردن ترکیه تشویق می کند 
و روسیه را برای ساماندهی به نظم و مناسبات در غرب آسیا و خلیج فارس 
انگیزه  دار کرده است تا محور ثبات سازی در منطقه قرار گیرد. امریکا هم 
به شرطی که بتواند روسیه را نسبت به موقعیت چین حساس نماید، آماده 
است با روسیه در برخی موارد مثل سوریه و نقش بازیگر ارشد در منطقه 
به توافق برسد که دیدار پوتین و بایدن آن را روشن تر می کند. البته امریکا 
از ظرفیت   هایی که بتواند روسیه را تحت فشار قرار داده و هزینه توافق با 
روسیه را کاهش دهد، غافل نیست که باید به رخدادهای قفقاز اشاره کرد. 
این چشم انداز به چین و روسیه انگیزه های محتاطانه ای داده است تا رفتار 
و سیاست های خود را تهاجمی و مطالبه گر کرده و نفوذ و موقعیت خود را 
در برخی حوزه   ها افزایش دهند و همین امر دلیلی بر ضرورت یک سیاست 
روبه جلو و برنامه ریزی ش��ده و مرحله ای و مطالبه گر و تهاجمی از سوی 
ایران است تا ویرانه های خروج و فرار امریکا از منطقه را در چارچوب اهداف 
و منافع ملی و منطقه ای خود، س��اماندهی و از فرصت های موجود، بهره 
حداکثری داشته باشد. فرصت های نسبی در مذاکرات برجام و سیاست 
فعال با محیط پیرامونی و همسایگان و فعال کردن مقاومت در منطقه و 
آماده کردن یمن برای تنش آفرینی های راهبردی در منطقه است که شاید 

در اولویت قرار گیرند و ستون فقرات اقتصادی آن حفظ شود. 
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 3 دیپلمات امریکایی در روسیه به دزدی متهم شدند
وزارت خارجه روسیه گزارش داد سه نفر از کارکنان سفارت امریکا در 
مسکو مظنون به سرقت وسایل ش��خصی یک شهروند روسی هستند. 
به گزارش خبرگزاری تاس، این وزارتخانه با ارس��ال نامه ای رسمی به 
نمایندگی ایاالت متحده درخواس��ت کرده ک��ه مصونیت دیپلماتیک 
این س��ه نفر را لغو کند تا اتهام��ات علیه آنها مطرح و محاکمه ش��وند. 
وزارت خارجه روسیه بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود در صورت امتناع 
سفارت امریکا، مظنونان باید فوراً روسیه را ترک کنند. پیش تر و در ادامه 
تنش های دیپلماتیک واشنگتن و مسکو، تعدادی از سناتورهای امریکایی 

خواستار اخراج دیپلمات های روس بیشتری از این کشور شدند. 
-----------------------------------------------------
 دستور کاخ سفید به ارسال اس�ناد حوادث ششم ژانویه به 

کنگره 
کاخ سفید روز جمعه دستور داد اس��ناد مرتبط با حوادث ششم ژانویه 
به کمیته منتخب کنگره تحویل داده ش��ود. به نوش��ته پایگاه خبری 
»هیل«، »جنیفر ساکی« س��خنگوی کاخ س��فید گفت، دولت »جو 
بایدن « رئیس جمه��ور امری��کا از تالش های همه جانب��ه این کمیته 
حمایت می کند. این مقام کاخ س��فید گفت: »به عنوان بخشی از این 
رویه، رئیس جمهور تصمیم گرفت برای دور اول اسناد مربوط به کاخ 
سفید در دوره دونالد ترامپ که از طریق آرشیو ملی فراهم شده است، 
ادعای اختیارات اجرایی مطرح نش��ود«. ساکی تصریح کرد: »این دور 
اول از اسناد است و مسئله اختیارات اجرایی را به صورت مورد به مورد 
در نظر خواهیم گرفت اما رئیس جمهور تصریح کرده که باور دارد اطالع 
یافتن از اتفاقاتی که آن روز رخ داد و جلوگیری از تکرار آن، برای مردم 

امریکا و کنگره اهمیت بسزایی دارد.«
-----------------------------------------------------

  صنعا: سازمان ملل فقط زبان پول را می فهمد نه قانون
حسین العزی، معاون وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن روز      شنبه به رأی 
شورای حقوق بشر سازمان ملل برای پایان مأموریت تیم بازرسان یمن، 
واکنش نشان داد. به نوشته وبگاه الخبرالیمنی، العزی گفت که سازمان ملل 
نشان داده مصوباتش بر مبنای کمک های مالی که دریافت می کند، است و 
قانون در این میان اعتباری ندارد. او این حقیقت را تأسف برانگیز دانست. 
این مقام یمنی تأکید کرد که ممانعت از ادامه کار تیم بازرسان سازمان 
ملل دلیل قاطعی بر این است که تمامی سخنان دولت صنعا در خصوص 
جنایات ائتالف سعودی درست و اتهامات ائتالف به دولت صنعا دروغ و 
جعل است. معاون وزیر خارجه دولت صنعا افزود: »اگر حقیقت غیر از این 
بود، تحقیقات را لغو نمی کردند و کار تیم بازرسان به پایان نمی رسید.« 
شورای حقوق بشر سازمان ملل شامگاه پنج  شنبه با اختالف آرای بسیار 

اندک به پایان مأموریت بازرسان خود در یمن رأی مثبت داد. 
-----------------------------------------------------

  تمرکز ماهواره های جاسوسی امریکا روی کره شمالی 
مقام ارشد » دفتر ملی شناسایی « در امریکا در اظهاراتی فاش کرد که 
دو ماهواره این کش��ور که با همکاری با بخش خصوصی تولید شده اند 
قادر به ارائه تصاویر جدید از کره شمالی و دیگر حوزه های مورد توجه 
س��ازمان های اطالعاتی امریکا هستند. به گزارش نش��ریه واشنگتن 
اگزماینر، کریس اسکولز، مدیر این سازمان اظهار کرد: برنامه این بود 
که این ماهواره    ها در کمتر از سه سال در مدار قرار بگیرند و هر دوی آنها 
در چارچوب برنامه و بودجه در نظر گرفته شده تحویل داده شدند. این 
دو سیستم تقریباً مش��ارکت را فوراً شروع کردند. اسکولز بیان داشت، 
این دو سیس��تم بعد از زلزله اخیر در هائیتی به ارائه کمک پرداخته و 
همچنین به تصویربرداری از مناطق در افغانس��تان با هدف کمک به 
فرآیند خروج عوامل از این کشور پرداختند. او ادامه داد: آنها همچنین 
تصاویری از مناطقی در کره شمالی که قباًل ما در قبال آنها به مشکل بر 

می خوردیم ارائه دادند. 

اولین مذاکره با »امارت اسالمی« افغانستان

امریکا پروسه شناسایی طالبان را کلید زد
دیروز و امروز یک هیئت امریکایی در دوحه برای اولین بار بعد از 
کنترل کابل به دس�ت طالبان، با حکومت طالبان مذاکره می کند؛ 
مذاکره ای ک�ه امریکایی   ه�ا می گویند مح�ور اصل�ی آن، مجوز 
خروج امن باقیمانده اتب�اع امریکایی در افغانس�تان و همچنین 
آزادی م�ارک فریچز اس�ت. طالبان گفت�ه هدف از ای�ن مذاکره 
بازگش�ایی فصل جدیدی از روابط میان کابل و واش�نگتن است. 
به گزارش »جوان«، تا همین چند ماه قبل که نمایندگان امریکا با هیئت 
طالبان در دوحه قطر مالقات می کردند، امریکا می گفت که این مذاکرات 
را با گروه طالبان انجام می دهد، ولی حاال برای اولین بار، دولت امریکا در 
حالی وارد مذاکره با طالبان شده که طالبان حکومت تشکیل داده و مدعی 
تسلط بر خاک افغانستان است. در توافقی که دهم اسفند 1398 بین دولت 
ترامپ با طالبان انجام شد، از عبارت »امارات اسالمی« استفاده شده بود، 
ولی زلمای خلیل زاد، نماینده امریکا در امور افغانستان بار   ها اعالم کرد که 
کاخ سفید چیزی به اسم »امارات اسالمی« نمی شناسد. حاال دو سال بعد 
از آن توافق، در حالی که طالبان کنترل کابل و بیشتر خاک افغانستان را 
به دست گرفته و دولت موقت تشکیل داده، امریکایی   ها بار دیگر در دوحه 
قطر با طالبان وارد گفت وگو ش��ده اند. دولت بایدن به رسمیت شناختن 
طالبان را به کلی رد نکرده ولی آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا گفته 
که به رسمیت شناخته شدن کامل طالبان منوط به عمل به وعده هایش از 
جمله » تعهد برای اجازه خروج به اتباع خارجی، دارندگان روادید و افغان ها« 
است. از دیروز مذاکراتی بین امریکا و طالبان شروع شده که رویترز، از قول 
یک مقام امریکایی نقل کرده که قرار است در آن درباره مجوز خروج امن 
باقیمانده اتباع امریکایی در افغانس��تان رایزنی شود. همچنین دو طرف 
درباره آزادی مارک فریچز، شهروند امریکایی، مذاکره می کنند؛ کسی که 
واشنگتن مدعی است به دست طالبان ربوده شده است. دستور کار دیگر 
این مذاکرات متعهد کردن طالبان به وعده   ها برای مقابله با عناصر القاعده 
و دیگر گروه های افراطی در افغانستان است؛ موضوعی که باز هم امریکا آن 
را پیش شرط به رسمیت شناختن طالبان اعالم کرده است. دولت بایدن 
تاکنون درباره اینکه مذاکرات دوحه برای شناسایی طالبان است، صحبتی 
نکرده است. وندی ش��رمن، معاون وزیر خارجه امریکا هم دیروز در جمع 
خبرنگاران پیش از پایان سفر خود به پاکس��تان گفت که در این مقطع، 
طالبان را به رسمیت نمی شناسیم. با این حال، موضوعات روی میز مذاکره، 
تقریباً همان چیز   هایی است که امریکا آنها را پیش شرط شناسایی طالبان 
اعالم کرده است. یک مقام امریکایی گفته که در ترکیب هیئت امریکایی، 
عالوه بر وزارت خارجه و سازمان های اطالعاتی امریکا، سازمان کمک های 
خارجی امریکا نیز حاضر خواهند بود، ترکیبی که نشان می دهد موضوع 

کمک به طالبان نیز روی میز مذاکرات است. 
»امیرخان متقی« وزیر خارجه دولت موقت طالبان که برای نشس��ت دو 
روزه با هیئت امریکایی در قطر به سر می برد، دیروز درباره مذاکرات دوحه 
با طرف های امریکایی گفت: »برای بازگشایی فصل جدیدی از روابط میان 
کابل و واش��نگتن با هیئت امریکایی گفت وگو کردیم. « وی در گفت وگو 
با الجزیره، افزود: ما از طرف امریکایی خواس��تیم ک��ه ممنوعیت ذخایر 
بانک مرکزی را لغو کند. متقی ادامه داد: امریکا همچنین متعهد شده که 
واکسن های کرونا را در اختیار مردم افغانستان قرار می دهد. وزیر خارجه 
دولت موقت طالبان خاطرنش��ان کرد: ما از طرف امریکایی خواستیم به 
حاکمیت حریم هوایی افغانستان احترام بگذارد و در امور ما دخالت نکند. 
احمداهلل وثیق، عضو کمیته فرهنگی طالبان هم در پیامی در توئیتر نوشت: 
»برای بقای نظام و رفاه مردم افغانس��تان، طالبان به دنبال روابط خوب و 
مثبت با همسایگان خود و امریکا اس��ت.«  »سهیل شاهین«، سخنگوی 
دفتر سیاس��ی طالبان در قطر هم دیروز در گفت وگو با تلویزیون الجزیره 
در پاسخ به فشار  کشور های غربی مبنی بر تشکیل نشدن حکومت فراگیر 
از سوی طالبان، گفت که آنها آماده  تشکیل حکومت همه شمول هستند 
اما نه گزینش��ی. وی افزوده که جامعه جهانی باید به خواست های مردم 

افغانستان احترام بگذارد. 
داعش مسئولیت پذیرفت 

گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله انتحاری به مسجد قندوز که منجر 
به شهادت دهها تن شد را برعهده گرفت. به گزارش فارس، ظهر جمعه )1۶ 
مهر( حمله انتحاری در مسجد سیدآباد قندوز واقع در شمال افغانستان 
موجب شهادت و مجروح شدن دهها تن از شیعیان نمازگزار شد. داعش نام 
انتحار کننده را »محمد االیغوری « عنوان کرده است. داعش مدعی شده 
که در این حمله 3۰۰ تن کشته و زخمی شده اند. مطیع اهلل روحانی، رئیس 
کمیسیون اطالعات و فرهنگ طالبان در قندوز در این باره گفت: در این 

انفجار 4۶ غیرنظامی شهید و 143 تن دیگر زخمی شدند. 

امیرعبداللهیان: 
با قدرت در کنار سوریه می مانیم

حس�ین امیرعبداللهیان دیروز ب�رای دومین بار پ�س از تصدی 
وزارت امور خارجه ایران برای دیدار با مقامات سوری، وارد دمشق 
ش�د و اعالم کرد که ایران با ق�درت در کنار س�وریه خواهد ماند. 
به گزارش فارس، حس��ین امیرعبداللهیان روز      ش��نبه در ب��دو ورود به 
دمشق، پایتخت س��وریه، در جمع خبرنگاران گفت: »در ادامه سفرم به 
مسکو و بیروت، امروز برای تکمیل مش��ورت     ها و دیدار با آقای بشار اسد 
)رئیس جمهور س��وریه( در دمش��ق هس��تم.« وزیر خارجه خاطرنشان 
کرد: »هم��واره در خصوص تحوالت منطقه ای و رواب��ط دوجانبه دیدار و 
گفت وگو و رایزنی با دوستان و شریک راهبردی جمهوری اسالمی ایران 
یعنی کشور سوریه و مقامات سوریه مورد توجه جدی ماست. در هفته های 
اخیر توافقات مهمی در خصوص توسعه همه جانبه روابط بین دو کشور و 
فعالیت های فشرده و برنامه ریزی شده برای توسعه همکاری های اقتصادی، 
تجاری و گردشگری صورت گرفته است. « به گفته وی توافقات دوجانبه 
ایران و سوریه به سرعت اجرایی خواهد شد و دو ملت از آن سود خواهند 
برد. امیرعبداللهیان همچنین عنوان کرد: سوریه در مسیر توسعه و پیشرفت 
قرار دارد و جمهوری اس��المی ایران در این مسیر همچون دوران جنگ 
تروریستی که علیه سوریه اعمال     می شد با قدرت در کنار سوریه خواهد 
ماند. امیرعبداللهیان پس از ورود به دمشق، در محل کاخ ریاست جمهوری 
سوریه با بشار اسد دیدار و در خصوص گسترش روابط دوجانبه و تحوالت 
منطقه ای و موضوعات بین المللی گفت وگو کرد. در این مالقات تقویت و 
تعمیق هر چه بیشتر مناسبات دوجانبه بین دو کش��ور مورد تأکید قرار 
گرفت. همچنین در خصوص تحوالت افغانستان، یمن، عراق و سوریه تبادل 
نظر به عمل آمد. وزیر خارجه کشورمان تماس های گسترده بین مقامات 
عالی دو کشور را نشانگر عمق روابط بین ایران و سوریه خواند و پیروزی های 
سیاسی، بین المللی و میدانی سوریه را تبریک گفت و اظهار داشت: فضای 
دیپلماتیک در نشست های اخیر مجمع عمومی سازمان ملل نشانگر آن 
بود که اوضاع به نفع سوریه تغییر کرده اس��ت. رئیس جمهور سوریه هم 
در این مالقات اظهار داشت: » در مدت کمی که از دیدار قبلی ما می گذرد 
تحوالت زیادی رخ داده که به نفع همه ما بوده است. ما توانستیم انتخابات 
ریاست جمهوری را با موفقیت برگزار کنیم.« بشار اسد با بیان اینکه خروج 
امریکا از افغانستان نشانه ظهور محورهای جدید و افول و زوال محور غربی 
است، اظهار داشت: »کشورهای منطقه و همسایه افغانستان می دانند که 
امریکا مسئولیت اعمال و سیاست هایش در افغانس��تان را نمی پذیرد.« 
رئیس جمهور سوریه اضافه کرد: جمهوری اسالمی ایران این ظرفیت را دارد 
و باید برای به موفقیت رسیدن تحوالت افغانستان، با کشورهای همسایه 
آن و سایر کشورهای صاحب نقش وارد مذاکره شود، چرا که امریکایی     ها 

می خواهند بین کشورهای همسایه افغانستان اختالف ایجاد کنند. 

چرا دفتر ویژه ایران در آژانس اطالعات مرکزی امریکا بسته شد؟

سیا در بن بست تهران

هادیمحمدی

دفتر ایران در سیا تعطیل شد و همزمان، امریکا 
اعالم کرد که دفتر ویژه ای برای چین تأس�یس      
می  کند. تعطیلی دفتر ایران در س�ازمان س�یا 
به معنای از بی�ن رفتن تهدی�دات امریکا علیه 
جمهوری اسالمی نیست. واشنگتن قصد دارد 
از ظرفیت و قابلیت دیگر نهادهای جاسوسی و 
امنیتی از جمله موساد علیه تهران استفاده کند. 
دلیل این تغییر فاز، شکست مأموریت های سیا 
در ایران طی سال های گذشته است؛ موضوعی 
که حاال کارشناس�ان نی�ز آن را تأیید می کنند. 

روز جمعه مقامات »سیا«، از تعطیلی دفتر مربوط 
به ای��ران در این س��ازمان و ادغ��ام آن در بخش 
دفاتر منطقه ای خاورمیانه خب��ر دادند. این خبر 
را نیویورک تایمز به نقل از »ویلی��ام برنز« رئیس 
آژانس اطالع��ات مرکزی امریکا اع��الم کرد. برنز 
طی س��خنانی گفته بود که تغییرات اعمال شده 
در ساختار سازمانی س��یا، بر اساس نیازهای آن و 
بازبینی مأموریت های این سازمان انجام می شود. 

در عین حال عالوه بر دفت��ر ایران، دفتر مربوط به 
کره شمالی نیز در سازمان سیا تعطیل و گفته شده 
دفتر مذکور نیز در زیرمجموعه دفاتر ش��رق آسیا 
ادغام خواهد شد. با وجود آنکه یک مقام ارشد سیا 
اعالم کرده تعطیل شدن دفاتر ایران و کره شمالی 
در این سازمان به معنای کاهش اهمیت آنها برای 
سیا نیست، اما این موضوع محل بحث های مختلفی 

در میان کارشناسان شده است. 
 تالش برای تش�دید بی ثباتی     ه�ا در غرب 

آسیا
همزمان شدن تعطیلی دفتر ایران در سازمان سیا 
با ش��کل گیری دفتر ویژه چین باعث شده، برخی 
این بازتعریف اداری در س��اختار س��یا را مرتبط با 
تمرکز ویژه دولت ج��و بایدن بر چی��ن، همزمان 
با رویگردانی از غرب آس��یا و تالش برای تش��دید 
بی ثباتی     ها در این منطقه تفسیر کنند، به خصوص 
که تعطیلی دفتر ایران در س��یا با برخ��ی دیگر از 
تحوالت منطقه ای از جمله خروج غیرمسئوالنه و 
شتابزده امریکا از افغانس��تان همراستا شده است. 

امریکا حتی پی��ش از خروج از افغانس��تان، خروج 
سامانه های موشکی خود از عربستان را آغاز کرده بود 
و حدود یک ماه پیش، خبرگزاری آسوشیتدپرس  با 
انتشار تصویر ماهواره ای که شرکت سهامی خاص 
امریکایی »پالنت لب��ز « آن را تهیه کرده بود، اعالم 
کرد تعدادی از سامانه های پاتریوت خود به همراه 
سامانه پیشرفته ضد موشکی »تاد « را که در پایگاه 
هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی قرار 
داشت، خارج کرده است. »کریستیان اولریچسن«، 
محقق مؤسسه جیمز ای بیکر سوم برای سیاست های 
عمومی در دانشگاه رایس در این باره می گوید: »خواه 
ناخواه باید این مس��ئله را درک کنیم که از دیدگاه 
بس��یاری از رهبران عربی منطق��ه، ایاالت متحده 
مانند گذشته به خلیج فارس متعهد نیست و دولت 
بایدن تصمیم      هایی می گیرد که به معنای رهاکردن 
دولت های کش��ورهای عربی خلیج فارس است.« 
در عین حال امریکا با تمرکز بیشتر بر چین، چراغ 
سبز خود را به افزایش و تشدید بی ثباتی     ها در غرب 
آسیا نشان می دهد، همان گونه که پس از 2۰سال 

افغانس��تان را به حال خود ر     ها کرد. این تش��دید 
بی ثباتی     ها در غرب آسیا به زعم رهبران کاخ سفید 
همزمان می تواند تهدیدات بیشتری را متوجه ایران 
کند و از سوی دیگر برخی متحدان عربی واشنگتن 
را بیش از گذشته متوجه هم پیمانی و اتکا به تل آویو 

در برابر ایران کند. 
 بن بست سیا در ایران

برخی کارشناسان تعطیلی دفتر ایران در سیا را با 
یک تحول دیگر نیز پیون��د می زنند که تا حدی به 
پرونده ایران در دستگاه سیاس��ت خارجی امریکا 
ربط دارد. »سیدرضا میرطاهر«، کارشناس مسائل 
اس��تراتژیک در گفت وگو با »جوان« می گوید که 
تعطیلی دفتر ایران در سازمان سیا می تواند چراغ 
سبزی از س��وی دولت بایدن در راس��تای احیای 
مذاکرات با تهران باشد. به اعتقاد میرطاهر، تعطیلی 
دفتر ایران در سازمان سیا، در ادامه لغو تحریم های 
وزارت خزانه داری علیه شرکت ماموت و برخی دیگر 
از نهادهای ایرانی صورت می گیرد و بایدن در واقع 
درحال ارسال سیگنال     هایی به زعم خود مثبت به 

ایران است. 
این کارشناس مسائل منطقه در عین حال معتقد 
است تعطیلی دفتر ایران در س��یا می تواند نتیجه 
شکست فعالیت های این س��ازمان طی چند دهه 
گذشته در ایران ارزیابی ش��ود، چون برخی منابع 
گفته اند که مأمورانی که طی س��ال های گذش��ته 
توسط س��یا در ایران به کار گرفته ش��ده بودند، یا 
شناسایی و دس��تگیر ش��ده اند  یا از بین رفته اند. 
به تازگی ویلیام برنز، رئیس سازمان سیا اعالم کرده 
است که »مایکل دی آندریا«، مسئول دفتر ایران در 
این سازمان بازنشسته شده است و برخی تعطیلی 
دفتر ایران در این سازمان را مرتبط با بازنشستگی 
دی آندریا می دانند، هرچند »رضا میرطاهر« معتقد 
اس��ت نمی توان با اطمینان وجود شخصیتی به نام 

»دی آندریا« را تأیید کرد. 
به گفت��ه »میرطاه��ر« حتی در ص��ورت تعطیلی 
دفتر ایران در س��ازمان س��یا، این به معنای پایان 
فعالیت اطالعات��ی و امنیتی واش��نگتن در ایران 
نیست و دستگاه های اطالعاتی و امنیتی امریکایی 
همچنان برای ادامه فعالیت     ها و توطئه های خود علیه 
جمهوری اسالمی ایران از ظرفیت دیگر سازمان های 
امنیتی و جاسوسی از جمله سازمان صهیونیستی 

موساد علیه ایران استفاده خواهند کرد. 

رضا عمویی
  گزارش  یک

س�رانجام پس از فراز و فرودهای فراوان، وعده 
نخس�ت وزیر عراق ب�رای  برگ�زاری انتخابات 
پارلمان�ی زودهنگام ام�روز محقق می ش�ود. 
گروه های مختلف سیاس�ی و مقاوم�ت در این 
کشور عالوه بر اینکه تأکید دارند، مردم به ندای 
مرجعیت برای شرکت در انتخابات پاسخ خواهند 
داد، پیش بینی کرده اند ک�ه پنجمین انتخابات 
پس از فروپاشی رژیم صدام حسین، دیکتاتور 
معدوم ع�راق، مهر تأیی�دی بر ادام�ه مقابله با 
اشغالگری و خروج نیروهای امریکایی خواهد بود. 
حوزه ه��ای رأی گیری در ع��راق، ام��روز پذیرای 
25میلیون عراقی واجد ش��رایط برای ش��رکت در 
انتخابات پارلمانی زودهنگام است. اگرچه کمیته 
انتخاباتی عراق از اعالم نتیجه انتخابات گروه های 
ویژه که پیش از این برگزار ش��ده، خودداری کرده 
است اما بنابر آنچه کمیساریای انتخابات از میزان 
مشارکت حدود یک میلیون و 2۰۰ نفر از نیروهای 
امنیت��ی، آوارگان و زندانیان واجد ش��رایط اعالم 
کرده اس��ت، ۶9 درصد این افراد پای صندوق های 
رأی حاضر شدند. قاضی جلیل عدنان خلف، رئیس 
این نهاد هم برگزاری سالم این مرحله از انتخابات را 
تأیید کرد. همچنین مصطفی الکاظمی که انتظار 
می رفت مدت     ها پی��ش، زمینه را ب��رای برگزاری 
انتخابات مساعد کند، در ش��بکه اجتماعی توئیتر 
درباره رأی گیری ویژه نوش��ت: »فرایند انتخاباتی 
ویژه نیرو های نظامی و امنیتی با موفقیت به پایان 
رسید. گام اول انتخابات محکم برداشته شده است 
و این روند با مشارکت گسترده عموم ملت عراق در 

راستای انجام وظیفه ملی تکمیل می شود.«
  س�الحی در براب�ر اش�غالگری، مان�دن 

حشدالشعبی
در انتخابات امروز، بیش از 3 هزار نامزد برای کسب 
329 کرسی پارلمانی رقابت می کنند. انتخابات از این 
جهت اهمیت دارد که نتیجه آن به صورت مستقیم 
در انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس پارلمان 
و نیز ساختار کابینه تأثیرگذار است. مقتدی صدر، 

رهبر جریان صدر ب��ا ابراز امی��دواری درباره اینکه 
ائتالفش موفق به کس��ب اکثریت آرا ش��ود، گفت: 
»مسیر اصالحات، طوالنی است و اکثریت پارلمان و 
نخست وزیر عراق در مقطع پیش  رو متعلق به جریان 
صدر خواهد بود تا سالحی مهلک در برابر بی عدالتی، 
سازش، فقر و اشغالگری باشد.«  شیخ قیس الخزعلی، 
دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق نیز گفت: »خواسته 
ملت عراق پیروزی نامزد     هایی اس��ت که معتقدند 
حشدالشعبی باید قوی باقی بماند و انحالل، ادغام 
یا تضعیف آن جایز نیس��ت. حشدالش��عبی و همه 
عراق پش��ت رهبران خود و در یک میدان در برابر 
دخالت های امریکا هس��تند و هرگونه طرحی برای 
عادی سازی با رژیم صهیونیس��تی را رد می کنند. 
« او مشارکت در انتخابات را لبیک به ندای مرجعیت 
دانست و افزود: »مردم عراق به سازشکاران و کسانی 
که خواهان عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
هستند و کسانی که خواهان ماندن نظامیان اشغالگر 
امریکایی یا انحالل و ادغام حشدالشعبی هستند، رأی 
نمی دهند.« خزعلی در اشاره به پاره ای کارشکنی     ها 

در روند برگزاری انتخابات، تصریح کرد: »محور حامی 
اش��غالگری امریکا تقال کردند انتخابات زودهنگام 
برگزار نشود، اما شکست خوردند و به سمت تالش      ها 

برای تقلب در انتخابات روی آوردند.«
 تحریم حامیان دموکراسی در منطقه

نص��ر الش��مری، س��خنگوی جنب��ش النجبا در 
گفت وگویی با خبرگزاری فارس گفته که اکثریت 
ملت عراق در انتخاب��ات پارلمانی پی��ش رو علیه 
محور م��ورد حمایت نظامیان اش��غالگر امریکایی 
رأی خواهند داد. الش��مری با ابراز امیدواری درباره 
روی کار آمدن چهره      هایی جدید از مسیر انتخاب 
که برای قرار گرفتن این کش��ور در مس��یر درست 
تالش می کنند، گف��ت: »این انتخاب��ات می تواند 
نتایجی ناامید کننده برای برخی طرف      هایی داشته 
باشد که خود را بزرگ تر از چیزی که هستند نشان 
می دهند.« الشمری با اشاره به تأثیر انتخابات عراق 
بر معادالت موج��ود در منطقه خاطرنش��ان کرد: 
»این تناقض عجیبی اس��ت که ایاالت متحده که 
مدعی دموکراسی و حمایت از آن است در منطقه با 

رژیم های دیکتاتوری نفرت انگیز متحد می شود و بر 
کشوری که شاهد دموکراسی و انتقال مسالمت  آمیز 
قدرت اس��ت، تحریم اعم��ال می کن��د.«  او افزود: 
»چه بسا مشهور     ترین کشور     هایی که امریکا با آنها 
دشمنی می کند و بر آنها فشار می آورد، جمهوری 
اسالمی ایران، عراق و لبنان هستند. در حالی که فقط 
همین سه کشور هستند که در آن انتخابات و انتقال 
مس��المت  آمیز قدرت انجام می شود.« سخنگوی 
جنبش نجبا ابراز امیدواری ک��رد که این انتخابات 
بتواند ب��ا تقویت محور ضد امریکای��ی در عراق، به 
کاهش نفوذ آن در منطقه و سرعت گرفتن خروج 

امریکایی      ها از منطقه منجر شود. 
 فتوای جهاد انتخاباتی

هادی العامری، رهبر ائتالف فتح با توجه به بیانیه 
اخیر آیت اهلل سیستانی در خصوص مشارکت آگاهانه 
و مسئوالنه در انتخابات پارلمانی این کشور، گفت: 
»این بیانیه به مثابه فتوای جهاد انتخاباتی است.« وی 
از نیرو های مسلح عراق که مشارکت گسترده ای در 
نخس��تین مرحله از انتخابات پارلمانی زودهنگام 

داشتند، قدردانی کرد. 
روزنامه امریکایی نیویورک تایمز در گزارشی ضمن 
پیش بینی پیروزی فراکسیون های شیعه در انتخابات 
امروز، نوشت: »یک روزنه امید وجود دارد که اصالح 
قان��ون انتخابات و جنبش اعتراضی که یک س��ال 
پیش باعث برگزاری این انتخابات شد، بتواند برخی 
نامزد     ها را که به احزاب سیاس��ی قدیمی وابس��ته 
نیستند به پارلمان عراق که دچار ناکارآمدی است، 
وارد کند. « در بخش��ی از این گزارش آمده اس��ت: 
»متقاعد کردن رأی دهندگان سرخورده به اینکه 
رأی دادن آنان ثمربخش است، آن هم در کشوری 
که فس��اد آنقدر زیاد اس��ت، چالش��ی خواهد بود، 
چرا که بس��یاری از وزارتخانه های دولتی بیشتر بر 
رشوه خواری تمرکز می کنند تا ارائه خدمات عمومی 
و تقریباً هیچ حزبی بسترهای سیاسی ارائه نکرده 
است. در عوض، آنها بر اساس وفاداری مذهبی ، قومی 

یا قبیله ای رأی دهندگان را جذب می کنند.«

انتخابات امروز مهر تأییدی است بر تداوم روندهای جاری

همه پرسی خروج امریکا از عراق

تأکید پکن بر الحاق تایوان به چین
رئیس جمه�ور چی�ن روز جمع�ه ع�الوه ب�ر اینک�ه از تایوان 
به عنوان بخش�ی از س�رزمین مادری خ�ود یعن�ی چین یاد 
کرد، الح�اق مس�المت آمیز آن را ب�ه نفع دو طرف دانس�ت. 
با ش��دت گرفتن تنش   ها می��ان تایپ��ه- پکن، س��ای اینگ ون، 
رئیس جمهور تای��وان روز جمع��ه از تمایل تایپه به همزیس��تی 
مسالمت آمیز با همسایگان س��خن گفت اما این موضوع را هم رد 
نکرد که تایوان هر اقدامی که الزم باشد برای دفاع از آزادی و روش 
زندگی دموکراتیک، انجام خواهد داد. شی جین پینگ همان روز 
در مراسم س��الگرد پایان امپراطوری و تأسیس    جمهوری در چین 
گفت، قطعاً بار دیگر سیاست یک کشور، دو نظام در تایوان اجرایی 

خواهد شد. رئیس جمهور چین افزود: »رسیدن به اتحاد دوباره با 
سرزمین مادری به روش مسالمت آمیز، بیشترین نفع را برای ملت 
چین از جمله هموطنان تایوانی خواهد داشت.«  وی ضمن هشدار 
درباره مداخله خارجی در این مورد، از تایوانی    ها درخواس��ت کرد 
همراه چین در طرف درست تاریخ بایس��تند تا آرمان افتخار  آمیز 
اتحاد مجدد و تجدید قوای ملت چین محقق شود. بخش دیگری از 
سخنان رئیس جمهور چین رنگ و بوی موضع گیری اخیر روزنامه 
گلوبال تایمز درباره احتم��ال وقوع جنگ را داش��ت: »هیچ کس 
نباید عزم و توان باالی مردم چین در دفاع از حق حاکمیت ملی و 
تمامیت ارضی را دست کم بگیرد. وظیفه تاریخی اتحاد مجدد کامل 

با سرزمین مادری باید محقق شود و قطعاً محقق خواهد شد.« ژائو 
لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم روز جمعه در جریان 
نشستی خبری، با اشاره به افشاگری روزنامه »وال استریت ژورنال « 
درمورد اقدام امریکایی   ها در تعلی��م نیروهای تایوانی تصریح کرد: 
»اصل چین واحد، بنیان سیاسی روابط امریکا و چین است.« وی 
در مورد تشکیل مرکزی جدید در آژانس اطالعات مرکزی امریکا 
)سی آی اِی( جهت مقابله با چین نیز گفت: » چنین اقدامی نشانه 
ذهنیت جنگ سرد امریکا علیه چین است و آژانس مربوطه باید از 
انجام اقداماتی که به اعتماد دوجانبه، حق حاکمیت، امنیت و منافع 

توسعه ای چین لطمه وارد می کند، خودداری کند.«

آزاده سادات عطار
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