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 زمانی که جو بایدن پیروز انتخابات 
ریاست جمهروی 2020 ایاالت متحده 
شد، آنچه برای بسیاری از تحلیلگران 
مهم ارزیابی می شد، آرایش و چینش 
تیم سیاسی - امنیتی وی در واشنگتن 
بود. شاید بسیاری از کارشناسان مسائل 
آمریکا معتقد باشند که ساختار آژانس 
اطالعات مرکزی )ســیا(، اساساً یک 
ساختار ثابت به حساب می آید و دولت ها 
در تاثیرگذاری بــر آن نقش چندانی 
ندارند. این تحلیل از منظر شکلی ممکن 
است درست باشد اما از منظر ماهوی تا 
حد زیادی غیرواقعی و نادرست است. 
به داوری تاریخ و بر اســاس اســناد و 
داده های موجود، ساختار سازمان سیا 
اگرچه از منظر زیربنایی و تقسیم بندی 
معاونت ها و مدیریت هــا از یک چارت 
ثابت پیروی می کند اما آنچه بازوهای 
این نهاد را تقویت می کند، تشــکیل 
کارگروه هایی است که در این سازمان 
هرچند وقت یکبار پدیدار می شــود. 
بگذارید راحت تر در این مورد ســخن 
بگوییم. در زمان ریاست جمهوری بوش 

پسر، سازمان سیا به دلیل اینکه تهدیدی 
به نان القاعده را مقابــل خود می دید، 
یک کمیته مشترک از ماموران خود و 
کارشناســان ضدتروریسم اف.بی.آی 
را تشکیل داد تا بتواند اوضاع را کنترل 
کند و در این راه توانســت موفق عمل 
کند. در دهه 80 و 90 میالدی و درست 
در زمانی که کارتل هــای مواد مخدر 
کشورهایی مانند کلمبیا و پرو در حال 
قاچاق کوکائین به خاک آمریکا بودند 
و میلیاردها دالر را به حساب خود واریز 
می کردند، سازمان سیا باز هم یک میز 
مشترک برای ردزنی و انهدام باندهای 
قاچاق مواد مخدر تشکیل داد و به همین 
دلیل اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا 
)DEA( که زیرنظر وزارت دادگستری 
قرار دارد وارد همکاری با ســیا شــد. 
نمونه های دیگری هم از این مســائل 
وجــود دارد اما واقعیت این اســت که 
سازمان سیا اساساً به عنوان مادرِ جامعه 
اطالعاتی آمریکا به حساب می آید و به 
همین دلیل بــا ارزیابی تهدید ها در هر 
دورة ریاست جمهوری، ماموریت های 
خود را تغییر می دهد، محدود می کند و 
یا دست به گسترش آنها می زند. در زمان 
دونالد ترامپ شاهد آن بودیم که دولت 
وی تمرکزش را بــر روی تقابل با چین 

قرار داده بود و به همین دلیل ســازمان 
سیا به ریاست مایک پمپئو به گونه ای 
عمل کرد که عالوه بر نهاِد زیردستش، 
ســایر ارگان ها و نهادهــا مانند وزارت 
خزانه داری، وزارت دفاع و وزارت خارجه 
به صوت تمام قد در مقابل پکن بایستند. 
این روند در دوران اوباما به گونه ای دیگر 
بود و واشنگتن به صورت تمام قد روسیه 
را مورد هدف قــرار داد. اما حاال با آمدن 
بایدن، او به نوعی عمل کرده اســت که 
در وهله اول باز هم چین در رأس اهداف 
قرار گرفته اما مدلی از دیپلماسی را در 
دســتور کار قرار داد که عالوه بر وزارت 

خارجه، سازمان ســیا را هم به عنوان 
یکی از اهرم های دیپلماسی وارد میدان 
کند. توجه داشته باشید که دموکرات ها 
به نوعی در این سال ها این موضوع را به 
اثبات رســانده اند که بسیار پیچیده تر 
از جمهوریخواهان تاکتیک های خود 
را پیاده سازی و اجرا می کنند. بایدن در 
شرایط کنونی با انتخاب ویلیام برنز به 
عنوان رئیس سازمان سیا به دنبال آن 
است تا نوعی »دیپلماسی امنیتی« را 
به اجرا بگذارد و به نظر میرسد که از او در 
حال استفاده کردن به عنوان یک مهره 

مکمل در سیاست خارجی خود است. 
امنیتی ها در مسکو!  

در این میان شورای امنیت روسیه روز 
سه شنبه یکباره اعالم کرد که نیکوالی 
پاتروشف، رئیس شــورای امنیت ملی 
روسیه و ویلیام برنز، رئیس سیا )آژانس 
اطالعــات مرکزی آمریکا( در مســکو 
با یکدیگر دیدار کردند. اینکــه از واژه 
»یکباره« استفاده می کنیم به این دلیل 
است که رسانه های آمریکا و روسیه قبل 
از این دیدار حتی یک خبر مبنی بر اینکه 
رئیس سیا قرار است به مسکو سفر کند، 
منتشر نکردند. به هر ترتیب رئیس سیا 
که خود روزی در دوران اوباما در سفارت 
آمریکا واقع در مسکو حضور داشته است، 

از روز سه شنبه و چهارشنبه در روسیه 
با مقامات امنیتی این کشــور دیدار و 
گفت وگو داشته است. بر اساس گزارش 
رویترز این اولین ســفر برنز به مسکو به 
عنوان مدیر سیا است؛ چراکه او پیش از 
این در سال 20۱۳ در واشنگتن زمانی که 
معاون وزیر امور خارجه بود با پاتروشف 
مالقات کــرده بود. بر اســاس گزارش 
این خبرگزاری، این حداقل چهارمین 
سفر یک مقام ارشد آمریکایی به مسکو 
از ماه ژوئیه بوده اســت؛ چراکه پس از 
دیدار بایدن و پوتین در ژنو در ماه ژوئن، 
تماس ها میان دو طــرف افزایش یافته 
است. مقامات هر دو طرف می گویند که 
مذاکرات تاکنون هیچ دستاوردی نداشته 
اســت و هدف اصلی آن تثبیت روابط 
بین دو کشور هسته ای است که به طور 
فزاینده ای در فضای سایبری و همچنین 
ژئوپلیتیک رقابت می کنند. از ســوی 
دیگر نیویرک تایمز اعالم کرده که این 
گفتگوها شامل یک گفتگوی جدی در 
مورد کنترل تسلیحات و امنیت سایبری 
است. برای مثال، ایاالت متحده اسامی و 
سایر جزئیات چند هکری را که به طور 
فعال از روسیه به آمریکا حمله می کنند، 
فاش کرده و منتظر است ببیند آیا این 
اطالعات منجر به دستگیری می شود یا 

خیر. دو طرف همچنین در مورد سایر 
موضوعات مورد عالقه دوجانبه از جمله 
کره شمالی، افغانستان و سیاست آب و 
هوا گفتگو کرده اند. مقامات آمریکایی 
همچنین گفته اند که رفتار مســکو در 
مذاکرات جاری با ایران در مورد برنامه 
هسته ای این کشور مفید بوده است. در 
این میان اما کاخ سفید از برنز به عنوان 
یک دیپلمات سرگردان استفاده کرده 
و او را به عنوان مثال به افغانستان فرستاد 
تا در جریان تخلیه فرودگاه کابل در ماه 
اوت با رهبران طالبان گفتگو کند. وی 
همچنین پیش از سفر نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی نفتالی بنت به واشنگتن با 
سران اسرائیل در تل آویو دیدار کرد. نکته 
مهم که باید به آن اشاره کرد این است که 
استفاده از لفظ »دیپلمات سرگردان« 
برای برنز دقیقاً نشان  می دهد که بایدن 
دقیقاً به دنبال آن است تا بتواند از طریق 
دیپلماسی امنیتی با مســکو وارد دور 
جدیدی از روابط شود. او به خوبی می داند 
که حلقه امنیتی کرملین را شخصاً پوتین 
انتخاب کرده و آنها گزارش های خود را 
مستقیماً با او در میان می گذارند. از سوی 
دیگر به نظر می رســد که واشنگتن به 
صورت کامالً واضح به این نتیجه رسیده 
است که اشــتراکات زیادی در منافع 
مسکو و واشنگتن با یکدیگر وجود دارد 
و به همین دلیل می تواند با نزدیک شدن 
به روسیه تاحدودی این کشور را از چین 
دور و منافع را میان کرملین و کاخ سفید 
تقسیم کنند. این دقیقاً همان دیپلماسی 
امنیتی است که حداقل طی چهار سال 
زمامداری بایدن شاهدش خواهیم بود. 

سفر رئیس سازمان سیا به مسکو در بحبوحه تنش های دو کشور؛ 

دیپلماسی امنیتی به روش بایدن!
دموکرات ها به نوعی در 
این سال ها این موضوع 

را به اثبات رسانده اند 
که بسیار پیچیده تر 
از جمهوریخواهان 

تاکتیک های خود را 
پیاده سازی و اجرا می کنند 

و حاال در عرصه سیاست 
خارجی هم شاهد همین 

موضوع هستیم

واشنگتن به صورت کاماًل 
واضح به این نتیجه رسیده 
است که اشتراکات زیادی 

در منافع مسکو و واشنگتن 
با یکدیگر وجود دارد و 

به همین دلیل می تواند با 
نزدیک شدن به روسیه 

تاحدودی این کشور را از 
چین دور و منافع را میان 

کرملین و کاخ سفید تقسیم 
کند

تلویزیون دولتی سوریه بامداد دیروز )چهارشنبه( از حمله موشــکی ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه ای در 
ریف دمشق خبر داد. خبرگزاری رسمی سوریه ســانا به نقل از یک منبع نظامی اعالم کرد: در حدود ساعت ۱2:۵۶ 
بامداد روز گذشته )به وقت محلی(، دشمن اسرائیلی با چند موشک از سمت شمال فلسطین اشغالی منطقه ای در 
ریف دمشق را هدف قرار داد که منجر به خسارات مادی شد. ارتش سوریه شنبه 
۳0 اکتبر نیز اعالم کرد که بر اثر حمله موشکی اسرائیل به دمشق دو سرباز زخمی 
شدند و برخی تلفات مادی ایجاد شد. یک منبع نظامی در این باره گفت: دشمن 
اسرائیلی با شلیک موشک های زمین به زمین از سمت شمال فلسطین اشغالی، 
نقاطی در ریف دمشق را هدف قرار داد که منجر به مجروح شدن دو سرباز و خسارات 
مادی شد. طی سال های گذشته، رژیم صهیونیستی به بهانه های واهی ده ها حمله 

به سوریه انجام داده است.

روزنامه آلمانی بیلد که از نشریات پرفروش اروپا بشمار می رود با انتشار گزارشی درباره موج تکان  دهنده قتل های 
مسلحانه و جرائم سازمان یافته در سوئد نوشت که این کشــور از خطرناک ترین کشورهای اروپا است. این روزنامه 
آلمانی به آخرین قتل مسلحانه که جان یک جوان ۱9 ساله را گرفت اشاره کرده و نوشت که او دویست و هفدهمین 
قربانی تیراندازی های مرگبار طی پنج سال گذشته در سوئد است. بیلد در ادامه 
اشاره می کند »کشوری  در شمال اروپا که روزی یک نمونه برای جهان بود از سال 
200۵ به یک کابوس واقعی تبدیل شده است. این نشــریه آلمانی با بیان اینکه 
تعداد افرادی که در تیراندازی های سوئد جان خود را از دست می دهند سه برابر 
متوسط اروپاست نوشت: اگر فقط به گروه سنی 20 تا 29 سال نگاه کنید، تفاوت 
باز هم بیشتر خواهد شد. در سوئد ۱8 قتل مســلحانه در ازای هر میلیون نفر به 

ثبت رسیده است.

روزنامه بیلد آلمان: سوئد خطرناک ترین کشور اروپاست!حمله موشکی رژیم صهیونیستی به ریف دمشق

ارتش حاکم میانمار، دیروز )چهارشنبه( بر تصمیم 
خود مبنی بــر ممانعت از دسترســی نماینده مجمع 
کشورهای جنوب شرق آسیا )آســه آن(، به آنگ سان 
ســوچی در بازداشــت، پافشــاری کرده و در مقابل 
فشارهای بین المللی فزاینده برای تبعیت از طرح صلح 
منطقه ای که در آوریل بر ســر آن توافق شد، مقاومت 
کرد. به گزارش رویترز، ژنرال ســو وین، دومین مقام 
شورای نظامی میانمار که در ماه فوریه قدرت را از دولت 
منتخب آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی سابق این 
کشور گرفت، گفت که دادن اجازه دسترسی خارجی 
به فردی که متهم به جنایت اســت، خــالف قوانین 
داخلی است. او در ســخنانی که در رسانه های دولتی 
منتشر شد، گفت: من معتقدم هیچ کشوری به کسی 
اجازه نخواهد داد که فراتر از قوانیــن موجود، چنین 
کاری انجام دهد. این اظهارات، پس از نشست مجازی 

رهبران آسیایی هفته گذشته به میزبانی آسه آن مطرح 
می شــود، نشســتی که میانمار در اعتراض به دعوت 
نشدن شخص مین آنگ هالینگ، رهبر شورای نظامی 
این کشــور به دلیل رعایت نکردن توافق صلح، در آن 
شرکت نکرده و آسه آن را به نقض قوانین اجماع و عدم 
مداخله این مجمع متهم کرد. این در حالیست که تالش 
شورای نظامی این کشــور برای حکومت، با مقاومت 

شبه نظامیان مواجه شده است. 

مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و دبیرکل 
ســازمان ملل بابت وضعیت اتیوپی و اعالم حالت فوق 
العاده در این کشور ابراز نگرانی کردند. همزمان دولت 
آمریکا از شهروندانش خواســت اتیوپی را ترک کنند. 
به گزارش روسیاالیوم، استفان دوجاریک، سخنگوی 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفت، وی بابت 
تشدید خشــونت در اتیوپی و اعالم حالت فوق العاده 
توسط دولت فدرال ابن کشــور به شدت نگران است. 
وی افزود، گوترش بارها خواستار توقف فوری اقدامات 
خصمانه، وصول بدون محدودیت کمک های انسانی و 
انجام گفتگوی ملی جامع برای حل بحران شده است. 
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم 
در توییتی ضمن بیان اظهارات مذکور نوشت، اتحادیه با 
هرگونه اقدام جبهه مردمی آزادسازی تیگرای یا جبهه 
آزادســازی اورومو برای حمله یا محاصره آدیس آبابا 

مخالف است. وی افزود، بسیج کردن مردم توسط دولت 
تنها کشــور و ملت را به جنگ داخلی و فروپاشی می 
کشاند. دولت فدرال اتیوپی روز سه شنبه در پی پیش 
روی شورشی های اقلیم تیگرای به سمت آدیس آبابا 
حالت فوق العاده اعالم کرد. جنگ در شمال اتیوپی ۱۱ 
ماه پیش میان نیروهای فدرال این کشــور و نیروهای 
متحد جبهه مردمی آزادسازی تیگرای که بر این اقلیم 

کنترل دارد، درگرفت. 

سازمان ملل و اتحادیه اروپا: 

نگران وضعیت اتیوپی هستیم
به رغم ادامه فشارهای بین المللی؛

میانمار از مالقات نماینده آسه آن با سوچی جلوگیری کرد

خبرخبر

فرشاد گلزاری

عبداهلل بوحبیب خطاب به ریاض: 
 دولت لبنان هیچ اشتباهی 

نکرده است

وزیر خارجه لبنان تاکید کرد عذرخواهی دولت 
از اظهارات وزیر اطالع رســانی مطرح نیست چرا 
که دولت اشتباه نکرده و اظهارات این وزیر قبل از 
تشکیل دولت بوده است. به گزارش روسیاالیوم، 
عبداهلل بوحبیب، وزیــر خارجه لبنان تاکید کرد: 
دولت از اظهارات جورج قرداحی، وزیر اطالع رسانی 
خبر نداشــت. عذرخواهی دولت از اظهارات وی 
مطرح نیست چرا که دولت اشتباه نکرده و اظهارات 
وی قبل از تشکیل دولت بوده است. بوحبیب گفت: 
ما می خواهیم روابط خوب و حتی مستحکمی با 
عربستان داشته باشــیم اما باید کاماًل به صورت 
مشخص بدانیم که چه می خواهند و آیا ما توانایی 
برآورده کردن این خواســته ها را داریم یا خیر ما 
مذاکره را بر دیکته کردن ترجیح می دهیم. ما دو 
کشور مستقل هستیم و همکاری در طول تاریخ 
داشــته ایم. وی درباره امکان استعفای قرداحی 
گفت: معلوم نیست که اســتعفای وی اختالفات 
با عربســتان را در این مرحله حل کند هر چند که 
برای دیگــر طرف ها در شــورای همکاری خلیج 
فارس کافی است. وی تاکید کرد قبل از بحران به 
وجود آمده مذاکراتی با عربستان نداشتیم سفیر 
عربستان هرگز با ما در اینجا روابط خاصی نداشت. 
وی با بسیاری از سیاستمداران لبنانی ارتباط داشت 
اما با ما ارتباطی نداشت اگر قباًل هیچگونه تماس 
و ارتباطی برقــرار نمی کردند چگونه می خواهید 
امروز ارتباط و تماسی داشته باشند آن ها با هر گونه 

تماسی با یکی از مسئوالن دولت مخالفند.
بو حبیب تاکید کرد: نجیب میقاتی نخســت 
وزیر لبنــان امیــدوار بود کــه با وزیــر خارجه 
عربســتان در کنفرانس تغییرات آب و هوایی در 
گالسکو اسکاتلند دیدار کند اما فکر نمی کنم که 
عربستانی ها آماده این مسئله باشند. من در بلگراد 
با وزیر خارجه عربستان دیدار کردم و به همدیگر 
سالم دادیم اما او با برگزاری نشست مخالفت کرد. 
از ســوی دیگر یک منبع دیپلماتیک در اتحادیه 
عرب به روزنامه النهار لبنان گفت: مقامات لبنانی 
مسئولیت عدم تعامل درست و ســریع با بحران 
اظهارات وزیر اطالع رسانی را بر عهده دارند. توپ 
در حال حاضر در زمین لبنان اســت. ما از لبنان 
می خواهیم اظهارات واضح و اقداماتی برای مهار 
بحران را اتخاذ کند. حــزب اهلل در حال حاضر در 
لبنان تصمیم گیری می کنــد و این برای همگان 
نگران کننده اســت. ما همگی خواهان کمک به 
لبنان هستیم اما تسلط حزب اهلل بر تصمیم گیری 
در لبنان باعث می شود که کمک کردن به لبنان 
دشوار باشــد. این منبع اعالم کرد، اتحادیه عرب 
به دنبال به حاشیه کشــاندن لبنان یا رها کردن 
آن نیست بلکه برعکس تا آنجا که بتوانیم به لبنان 
کمک می کنیم اما لبنان باید اظهــارات واضح و 

عملی داشته باشد.
    

طالبان استفاده از ارز خارجی را 
ممنوع کرد

طالبان اعالم کرد که استفاده از ارز خارجی در 
افغانســتان به طور کامل ممنوع است. به گزارش 
رویترز، این اقدام از ســوی طالبان باعث اختالل 
بیشتر در اقتصاد افغانستانی می شود که در نتیجه 
خروج نیروهای آمریکایی و ســقوط دولت اشرف 
غنی، رئیس جمهوری پیشین این کشور متزلزل 
شده است. همچنین این اطالعیه از سوی طالبان 
چند ســاعت پس از آن منتشر شده که دست کم 
2۵ تن در نتیجه حمله مردان مسلح در بزرگترین 
بیمارستان نظامی افغانســتان در کابل کشته و 
بیش از ۵0 تن دیگر نیز زخمی شده اند. طالبان در 
بیانیه ای اعالم کرد:  اوضاع اقتصادی و منابع ملی 
کشور نیازمند این است که تمامی افغان ها از پول 
رایج کشور در تمامی داد و ستدهای خود استفاده 
کنند. استفاده از دالر آمریکا در بازارهای افغانستان 
رایج اســت درحالیکه مناطق مرزی از پول های 
کشورهای همســایه نظیر پاکســتان برای داد و 
ستد استفاده می کنند. دولت طالبان افغانستان 
به دنبال آزادسازی میلیاردها دالر در ذخایر بانک 
مرکزی است چون این کشــور به شدت با کمبود 
نقدینگی، قحطی گسترده و بحران جدید مهاجرتی 
روبروست. افغانستان میلیاردها دالر هم در بانک 
مرکزی آمریکا و چند بانک اروپایی دارد اما تمام 
این دارایی ها فعاًل توسط آمریکا مسدود شده است.

جهاننما


