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میراث سیاهی که آمریکا به جا گذاشت

روسیه و سوریه از دستاوردهایشان
در برابر تروریسم گفتند

سفر اعالم نشده اسد به مسکو و دیدار با پوتین
رئیسجمهوری سوریه در یک سفر از پیش اعالم
نشده به مسکو رفت و با والدیمیر پوتین در کاخ
کرملین دیدار کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از اسپوتنیک ،پوتین در
این دیدار به بشار اسد پیروزیاش در انتخابات ماه
مه را تبریک گفته و تاکید کرد که مردم سوریه با
بشار به زندگی عادی بازمیگردند.
وی افزود :بسیار خوشحالم که بار دیگر از شما
در مسکو میزبانی میکنم و اول از همه تولدتان را
تبریک میگویم و همینطور نتایج انتخابات را .نتایج
نشان داد که مردم به شما به رغم همه مشکالت
طی سالهای گذشته و تراژیهای پیشین اعتماد
دارند و روند بهبود و بازگشت به زندگی عادی را با
شما طی میکنند.
پوتین افزود :متاسفانه هنوز کانونهای مقاومت
از سوی تروریستها در سوریه وجود دارد که نه
تنها بخشی از خاک کشور را تحت کنترل دارند،
بلکه به ترور غیرنظامیان نیز ادامه می دهند.
وی گفت :جالب است که پناهندگان به طور
فعال به مناطق آزاد شده برمیگردند .وقتی
به دعوت شما در حضور شما بودم با چشمان
خودم دیدم که مردم به طور فعال خانههای خود
را بازسازی میکنند و برای بازگشت به زندگی
مسالمت آمیز به معنای کامل کلمه فعاالنه تالش
میکنند.
پوتین با اشاره به مذاکرات دولت سوریه با
مخالفان نیز گفت که رهبر سوریه اقدامات زیادی
را برای برقراری گفتگو با مخالفان انجام میدهد و
ابراز امیدواری کرد که این روند ادامه یابد.
وی گفت :من میدانم که شما کارهای زیادی
برای این انجام میدهید ،از جمله برای گفتوگو
با مخالفان سیاسی خود .من واقعا ًامیدوارم که این
روند ادامه پیدا کند.
رئیس جمهوری روسیه در ادامه به همتای سوری
خود در کرملین گفت که تالشهای مشترک
روسیه و سوریه ضربهای به تروریستها وارد کرد
و اکنون دولت سوریه بیش از  ۹۰درصد از خاک
این کشور را تحت کنترل دارد
پوتین گفت :تالشهای مشترک ما قلمرو
اصلی و غالب جمهوری سوریه را آزاد کرده است.
تروریستها خسارات بسیار جدی و قابل توجهی
متحمل شدهاند و دولت سوریه به رهبری شما ۹۰
درصد از خاک این کشور را تحت کنترل خود دارد.
وی تاکید کرد :نیروهای مسلح خارجی که به طور
غیرقانونی در سوریه حضور دارند اجازه نمیدهند
که این کشور در مسیر همبستگی و ثبات حرکت
کند.
رئیس جمهوری روسیه گفت :به نظر من مشکل
اصلی این است که باالخره نیروهای مسلح خارجی
بدون مجوز سازمان ملل متحد در بخشهایی از
کشور شما و بدون اجازه شما حضور دارند که این
امر به وضوح با حقوق بینالملل مغایرت دارد و به
شما این فرصت را نمیدهد تا حداکثر تالش خود را
برای تحکیم کشور و حرکت در مسیر بازسازی آن با
سرعتی که درصورت کنترل کل قلمرو توسط دولت
قانونی امکان پذیر است ،انجام دهید.
رئیس جمهور روسیه در خصوص روابط
تجاری کشورش با سوریه نیز گفت :در نیمه
اول سال  ،۲۰۲۱تجارت بین روسیه و سوریه ۲۵۰
درصد افزایش یافت .تالشهای مشترک ما نیز
نتایج مشخصی دارد .من اکنون نه تنها در مورد
کمکهای بشردوستانه روسیه به مردم سوریه،
بلکه در مورد توسعه روابط تجاری و اقتصادی
صحبت میکنم .در نیمه اول سال جاری ،حجم
تجارت  ۳.۵برابر افزایش یافته است.
بشار اسد ،رئیس جمهور سوریه نیز به پوتین
گفت :سوریه و روسیه در مبارزه با تروریسم
بینالمللی به نتایج قابل توجهی دست یافتهاند...
دو ارتش ما ،روسیه و سوریه ،نه تنها در آزادسازی
مناطق اشغالی توسط شبه نظامیان ،در نابودی
تروریسم به نتایج قابل توجهی دست یافتند،
بلکه در بازگشت پناهجویانی که مجبور به ترک
خانههای خود شدهاند نیز کمک کردهاند.
وی افزود :با در نظر گرفتن این واقعیت که
تروریسم بینالمللی مرز نمیشناسد و مانند
یک عفونت در سراسر جهان گسترش مییابد،
ارتشهای ما ،میتوانم بگویم ،سهم بزرگی در
حفاظت از همه بشریت در برابر این شرارت
داشتهاند.
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دیدار روسای جمهوری ایران و روسیه به
فرصتهای بعدی موکول شد

«جوخههای مرگ» در خاورمیانه
پایگاه خبری میدل ایست مانیتور در گزارشی به
تحلیل راهبرد خطرناک آمریکا در تشکیل جوخههای
مرگ در کشورهایی نظیر افغانستان و عراق که به آنها
حمله کرده پرداخته و فعالیتهای کنونی شمار زیادی
از این جوخههای مرگ را نیز سیاهترین میراث آمریکا
برای خاورمیانه در عصر پسایازده سپتامبر ارزیابی کرده
است.
به گزارش فرارو ،میدل ایست مانیتور در این رابطه
مینویسد« :در تاریخ جهان تعداد محدودی از وقایع
وجود دارند که به معنای واقعی کلمه توانسته اند روند
تحوالت جهان را تغییر دهند .در این میان ،حادثه ۱۱
سپتامبر را باید یکی از این وقایع به شمار آورد .پس از
این حادثه ،سلسلهای از اتفاقات رخ دادند که عمال به
جهان در  ۲۰سال اخیر شکل داده اند.
حادثه  ۱۱سپتامبر موجب ِتشدید امنیتی شدن ِ جهان،
افزایش قابل توجه ِ میزان نظارتهای دولتی و همچنین
تغییر نگرش به مسلمانان در اقصی نقاط جهان شد .با
این همه در اقصی نقاط جهان و بویژه در جهان سوم،
این آثار و تبعات دربرگیرنده مورادی نظیرِ تغییر برخی
رژیمهای سیاسی نیز بوده است .امری که البته به
شیوهای مرگبار و خونین اتفاق افتاده است.
واشنگتن همچنین بر شدت و میزان استفاده از
پهپادها که حداقل از زمان حادثه  ۱۱سپتامبر تاکنون
موجب مرگ دست کم  ۲۲هزار نفر شده اند نیز افزوده
است (ارزیابی که البته به شدت محافظه کارانه است).
تسلیحات مدرن و قربانیان ِ بیگناه آنها بخشی از میراث
شوم و تاریکی هستند که منطقه خاورمیانه در  ۲۰سال
اخیر شاهد آنها بوده است.
در این راستا ،باید به جوخههای مرگی که از شبه
نظامیان آموزش دیده توسط آمریکا تشکیل شده اند و
نزاعهای قومی و طایفهای را نیز تحریک میکنند اشاره
کرد .در این رابطه میتوان به عراق اشاره داشت که به
دنبال حمله ائتالف نظامی به رهبری آمریکا در سال
 ۲۰۰۳به این کشور و متعاقبا سقوط صدام حسین،
امیدهایی مبنی بر دولتسازی در آن ،بارها از سوی
رهبران دولتهای غربی داده شده بود .بالفاصله پس
از سقوط صدام یک دولت موقت در عراق ایجاد شد،
نهادهای ملی تا حدی بازسازی شدند و یک نیروی
پلیس که توسط آمریکا و بریتانیا آموزش میدید تشکیل
شد.
اندکی بعد شورشهایی خونین عراق را در برگرفتند
و عمال ائتالف را به سمت یک وضعیت امنیتی وخیم
سوق دادند .واشنگتن در این دوران به جای اینکه
با نیروی زمینی خود و ائتالف ،به جنگ با گروههای
شورشی برود ،عمال شیوهای را در پیش گرفت که در
ویتنام (در دهههای  ۶۰و  )۷۰و همچنین السالوادور در
دهه  ۱۹۸۰نیز به آنها متوسل شده بود .در این راستا،
آمریکا به تاکتیک نبرد با تروریسم از طریق تروریسم رو
آورد و عمال از برخی مردم محلی در این رابطه استفاده
کرد.
آنها (آمریکاییها) نیروهای شبه نظامی را که از

گفتوگوی تلفنی پوتین و رئیسی
درباره برجام

«اقدام دولت آمریکا مبنی بر ایجاد جوخههای مرگ در کشورهایی (در خاورمیانه) که به آنها حمله کرده را بایستی سیاهترین و تاریکترین میراث این کشور
در عصر پسایازده سپتامبر ارزیابی کرد .این راهبرد نه تنها در دراز مدت کارکرد عملیاتی نداشته ،بلکه عمال زمینه را برای سالها درگیری قومی و طایفهای و
ظهور دشمنانی جدید برای خود ِ آمریکا نیز فراهم کرده است».

آنها
(آمریکاییها)
نیروهای
شبهنظامیرا
که از حمایت
کاملآمریکا
برخوردار بودند
ایجاد کردند و
عمالدرگیریهای
خونینی را در
عراق ایجاد
کردند
حمایت کامل آمریکا برخوردار بودند ایجاد کردند و عمال
درگیریهای خونینی را در عراق ایجاد کردند .در این
رابطه سرهنگ جیمز استیل نقشی اساسی را در آموزش
گروههای شورشی ،در پوشش مستشار نظامی آمریکا
در عراق بازی کرد.
سرهنگ جیمز استیل پیشتر در ویتنام و السالوادور
نیز اقدام به تشکیل جوخههای مرگ کرده بود .هنگامی
که وی از سوی پنتاگون به عراق فرستاده شد ،اینطور
به نظر میرسید که مقامهای ارشد آمریکایی وی را برای
تکرار سناریوی جوخه سازی در عراق کامال مناسب
دیده بودند.
آنچه عراق در سالهای بعد به خود دید سالهایی
پ ُر از حمله ،شکنجه ،اعدامهای غیرقانونی و کشتارهای
دستهجمعی علیه گروههای مذهبی و قومی عراقی
توسط کماندوهای مورد حمایت آمریکا بود که تمامی
اقدامات آنها در هماهنگی و همکاری کامل با نیروهای
آمریکایی در عراق انجام میشد.
آمریکا به جای اینکه پلیس عراق را مطابق طرحهای
مدون در این کشور ایجاد کند ،عمال به همراه شرکایش
در ائتالف نظامی حمله به عراق ،به عمیقتر شدن ِ
شکافهای قومی و مذهبی در این کشور به طرق
مختلف کمک کرد .در این دوران نقطه اصلی تمرکز
آمریکا ،ایجاد شکاف میان اهل تسنن و شیعه در عراق
بود.
دو سال قبل از حمله آمریکا به عراق ،این کشور به

چرا روابط ریاض و واشنگتن به تنش نزدیک شده است؟

درپی انتشار اخباری از خروج سامانههای پاتریوت از عربستان،
سردبیر روزنامه رای الیوم در تحلیلی به بیان مسائل پشت پرده
عربستان و آمریکا پرداخته و معتقد است ،روابط میان این دو کشور
در حال پسرفت است.
به گزارش ایسنا ،عبدالباری عطوان ،سردبیر روزنامه رای الیوم در این
تحلیل نوشت :آنچه مسلم است این است که روابط بین عربستان و
متحد تاریخی آن ایاالت متحده آمریکا از بد به سمت بدتر میرود و در
دو هفته گذشته وارد مرحله بیسابقهای از تنش شده است که ممکن
است در روزها و ماههای آینده به انتقام جویی سیاسی و اقتصادی
تبدیل شود .این وخامت روابط میان عربستان و آمریکا را میتوان در
نکات زیر خالصه کرد:
نخست اینکه خبرگزاری معتبر آمریکایی آسوشیتدپرس نزدیک به
تصمیم گیرندگان در کاخ سفید اعالم کرد ،دولت جو بایدن ،رئیس
جمهوری آمریکا تمامی سامانههای دفاع موشکی خود را از پاتریوت
گرفته تا سامانه پیشرفته تاد را از عربستان خارج کرده است که در
سال  ۲۰۱۹و در پی حمله گسترده انصارالله به تاسیسات شرکت نفتی
آرامکو؛ عصب صنعت نفت در منطقه بقیق این سامانهها را به منظور
حفاظت از اهداف استراتژیک عربستان نصب کرده بود.
آسوشیتدپرس گزارش خود را با تصاویر ماهوارهای از پایگاههای این
سامانهها در پایگاه هوایی امیر سلطان واقع در جنوب شرقی ریاض
همراه کرد که کامال از سامانهها خالی شده است و این مساله نشان

همراه ناتو به افغانستان حمله کرد (سال  )۲۰۰۱و رژیم
طالبان را ساقط نمود .در افغانستان هم آمریکا به سراغ
تاکتیک سیاه ِجنگ با تروریسم از طریق تروریسم رفت.
گروههایی که آمریکاییها در افغانستان زیر چتر برخی
جنگ ساالران افغان ایجاد کردند ،عمال جنایتهای
زیادی را علیه مردم غیرنظامی و زندانیان طالبان انجام
دادند و بر حسب ِ انتقام ،هزاران نفر را در اقصی نقاط
افغانستانکشتند.
سازمان سیا پس از خلع طالبان از قدرت در سال
 ،۲۰۰۱آژانس اطالعاتی افغانستان موسوم به ریاست
عمومی امنیت ملی این کشور را ایجاد کرد .این اداره
به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و اقدامات فراقانونی
خود ،سابقه چندان خوبی را از خود به ثبت نرسانده
است .بسیاری از اعضای این اداره به وضوح به طالبان
متصل بودند و اعضای واحد  ۰۱آن به دلیل حمالت
شبانه خود و همچنین کشتار خانوادهها و کودکانی که
در مدارس مذهبی درس میخواندند ،بدنام بودند.
تا قبل از اوج گیری مجدد طالبان در افغانستان در
روزهای اخیر ،ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان
از حمایت کامل واشنگتن برخوردار بود و واحدهای
این سازمان در عملیاتهای مختلف توسط نیروهای
آمریکایی و همچنین مشاوران سازمان سیا همراهی
میشدند .در جریان تحوالت اخیر افغانستان نیز اعضای
اداره مذکور که مسئولیت بخشهایی از فرودگاه کابل
را برعهده داشتند عمال از موقعیت خود سوءاستفاده

کرده و در ازای دریافت رشوه ،اجازه میدادند تا افراد
از گیتهای امنیتی عبور کرده و خاک افغانستان را با
هواپیماهای آمریکایی ترک کنند .در این رابطه آنها حتی
از برخی افرادی که قصد خروج از افغانستان را داشتند
نیز سوءاستفاده کرده و از آنها رشوه گرفتند ،اما به
آنها اجازه عبور از گیتهای امنیتی را ندادند .امری که
نمونههای آن به کرات در شبکههای اجتماعی مشاهده
شده و دست به دست میشود.
شاید به همین دلیل باشد که شمار زیادی از اتباع
افغان که با آمریکا و ناتو همکاری داشتند نتوانستند
خاک افغانستان را ترک کنند ،اما اعضای آژانس
اطالعاتی افغانستان بر اساس گزارشات منابع خبری
مختلف ،به راحتی خاک این کشور را ترک کردهاند.
درست به همین دلیل است که باید گفت اقدام
دولت آمریکا در کشورهایی که به آنها حمله کرده
مبنی بر ایجاد جوخههای مرگ را بایستی سیاهترین
و تاریکترین میراث این کشور در عصر پسا یازده
سپتامبر ارزیابی کرد .این راهبرد نه تنها در دراز مدت
کارکرد عملیاتی نداشته بلکه عمال زمینه را برای سالها
درگیری قومی و طایفهای و ظهور دشمنانی جدید برای
خود ِ آمریکا نیز هموار کرده است.
 ۲۰سال قبل ،آمریکا و شرکایش دانههای ایده خود
مبنی بر جنگ جهانی علیه تروریسم را کاشتند ،باید
صبر کرد و تبعات زیانبار این مسئله برای آنها را در
دهههای آتی همچنان مشاهده کرد.

سفیر آمریکا در بغداد:

هرگونه نفوذ ایران در عراق
علیه آمریکا است

خزان روابط آمریکا و عربستان
میدهد که خود پنتاگون این تصاویر را فاش کرده است.
دوم لغو سفر لوید آستین ،وزیر دفاع آمریکا به ریاض به دالیل
پروتکلی است که قرار بود اواخر هفته پیش انجام شود و این تعویق و
لغو بیسابقه در روابط دو کشور بیانگر خشم رسمی عربستان و اهانت
به متحد آمریکایی خود است.
سوم پافشاری رهبری عربستان برای تاکید بر دروغ بودن توجیهات
آمریکا درمورد لغو این سفر است .در این باره ریاض به شاهزاده جوان
سطام بن خالد آل سعود دستور داد در این خصوص توییتی منتشر
کند و او هم نوشت :این تعویق تصمیم خود عربستان بود و این کشور
بزرگ دیکتههای کسی را نمی پذیرد و مطابق با منافع مشترک و احترام
متقابل رفتار می کند .این شاید اولین بار است که چنین اظهارنظری از
سوی یکی از اعضای خانواده سلطنتی می شود.
چهارم اینکه شاهزاده سطام از نزدیکان محمد بن سلمان ،ولیعهد و
حاکم فعلی عربستان اصرار دارد که در این توئیت خود بگوید :درست
زمانی که عربستان بزرگ سفر آستین را لغو کرد از رئیس امور بینالمللی
در شورای دومای روسیه استقبال کرد .این موضوع تهدیدی روشن برای
واشنگتن محسوب می شود (و پیام عربستان این است که) روسیه به
عنوان گزینه جایگزین آماده است .این چالشی شجاعانه است اما در
عین حال خطرناک است و ممکن است هزینه سنگینی داشته باشد.
پنجم حضور شاهزاده ترکی الفیصل ،رئیس سابق سرویس اطالعات
عربستان در شبکه سیانبیسی آمریکاست که ابراز امیدواری کرد،
واشنگتن با نگه داشتن سامانههای موشکی خود در خاک عربستان،
تعهداتش را در قبال این کشور حفظ کند زیرا خارج کردن این موشک
ها بیانگر نیت بد است.
تحلیلگران آمریکایی مانند کریستین اولرشت می گویند ،ایاالت
متحده در حال اجرای تئوری اول آمریکا است و متحدان خود را در
حاشیه خلیج فارس و به ویژه عربستان رها کرده و روی اتحاد جدید
چین و روسیه متمرکز شده است که به یک اولویت مطلق تبدیل شده و
تهدیدی مستقیم و قوی برای رهبری آمریکا محسوب میشود.
خروج سامانههای موشکی آمریکا در زمان بسیار بدی برای عربستان

آیت الله سید ابراهیم رئیسی و والدیمیر پوتین
رئیسان جمهوری ایران و روسیه در تماسی تلفنی
درباره برجام و مقابله با ویروس کرونا گفتوگو
کردند.
به گزارش ایرنا از مسکو به نقل از سخنگوی
کرملین در این تماس تلفنی پوتین و رئیسی به
ادامه گفتوگوها تاکید کردند.
کرملین گزارش داد با توجه به مشارکت رئیس
جمهور ایران به عنوان ناظر در اجالس سازمان
همکاری شانگهای که در  ۱۷سپتامبر در دوشنبه
برگزار می شود ،موضوعاتی در چارچوب این
سازمان مورد بحث قرار گرفت .در این گفتوگو
آنها تمایل متقابل خود را برای تقویت روابط ایران
و روسیه در زمینه های مختلف مورد تاکید قرار
دادند .به طور خاص ،توسعه روابط تجاری و
اقتصادی و همکاری مستحکم در مبارزه با شیوع
ویروس کرونا مورد توجه قرار گرفت .موضوعات
متعددی در دستور کار بینالمللی ازجمله وضعیت
پیرامون برنامه جامع اقدام مشترک در مورد برنامه
هستهای ایران مورد بحث قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،رئیس
جمهوری اسالمی ایران نیز در تماس تلفنی والدیمیر
پوتین ،گفت :توسعه و تعمیق همکاریهای دو
کشور را در همه ابعاد دنبال میکنیم.
آیتالله رئیسی همچنین با تاکید بر ضرورت
تداوم همکاریهای دو کشور در زمینه مقابله با
کرونا از جمله در زمینه تولید واکسن مشترک،
اظهار کرد :این همکاریها باید تا ریشه کن شدن
کامل این بیماری عالمگیر با قوت ادامه یابد.
به گزارش ایرنا سخنگوی کرملین پیشتر گفته بود
دیدارهای دو جانبه ای که پوتین از جمله با رئیس
جمهوری ایران قرار بود در تاجیکستان انجام دهد،
به فرصت های بعدی موکول شد.
دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین روز سه شنبه در
گزارشی اعالم کرد :والدیمیر پوتین بخاطر شناسایی
موارد بیماری کووید ۱۹-در بین اطرافیانش باید
اصول قرنطینه کرونایی رعایت کند.
سخنگوی کرملین اظهار داشت :بر همین اساس
دیدارهای دو جانبه ای که پوتین قرار بود در
تاجیکستان انجام دهد ،از جمله با رئیس جمهوری
ایران ،به فرصت های بعدی موکول شد.

اتفاق افتاد زیرا انصارالله و متحدانش حمالت موشکی وپهپادی خود به
اهداف نفتی (تاسیسات آرامکو) و زیرساخت های نظامی و غیرنظامی
را در عمق عربستان تشدید کردهاند و آخرین این حمالت ،هدف گیری
فرودگاه بینالمللی ابها بود که هشت زخمی بر جای گذاشت.
موشکهای پاتریوت آمریکا نیز در مقابله با موشکهای بالستیک
انصارالله که اکثر تاسیسات شرکت نفتی آرامکو را هدف گرفت ،ناکام
میمانند و عالوه بر آن هر موشک برای عربستان سه میلیون دالر
هزینه دارد و بر اساس برآوردهای غربی ،نیروهای سعودی به هر
موشک بالستیک انصارالله که تنها  ۳۰۰۰دالر هزینه دارد دو تا سه
موشک شلیک میکنند.
رهبری عربستان دنبال جایگزین است و موشکهای اس ۴۰۰روسیه
که کارایی باالیی دارند ،گزینه مناسبی هستند اما این گزینه خطرات
زیادی دارد چرا که آمریکا خرید این موشکها را خط قرمز میداند و
همین مسئله ممکن است موجب شود آمریکا اقدامات تالفی جویانهای
اتخاذ کند ،اقداماتی که احتماال عربستان نتواند از پس تبعات آن بر آید.
اینکه دولت بایدن چند روز پیش اعالم کرد ،محرمانه بودن تعدادی
از اسناد مربوط به حمالت  ۱۱سپتامبر و عامالن این حمله را لغو میکند
و همزمانی این اعالم با لغو سفر آستین به عربستان و از آن طرف هم
استقبال گرم ریاض از مسئول روسی ممکن است اولین تهدید مستقیم
برای عربستان باشد زیرا افشای این اسناد اگر که تاییدی بر حمایت
مالی یا لجستیک عربستان از عامالن این حمله باشد به معنای دادن
چراغ سبز به دادگاههای آمریکاست تا پروندههای خانوادههای قربانیان

این حمالت را دوباره به جریان بیندازند و درخواست غرامت تریلیون
دالری کنند .دولت بایدن نقش عربستان در افغانستان را به حاشیه
برد و قطر را به اصلیترین پایگاه سیاسی ،نظامی و دیپلماتیک خود در
منطقه خلیج فارس و خاورمیانه تبدیل کرد و این به نوعی خنجر سمی
آمریکا بر پشت عربستان و پایان دادن به روابط ائتالفی استراتژیک
است که نزدیک به  ۸۰سال قدمت دارد .آمریکا قابل اعتماد نیست و
به راحتی متحدان خود را رها میکند و آخرین آنها اشرف غنی ،رئیس
جمهوری افغانستان است که به امارات گریخت.

سفیر آمریکا در بغداد ضمن انتقاد از حضور و
نفوذ ایران در عراق گفت به هرگونه نفوذ ایرانی
علیه آمریکا است.
به گزارش ایسنا ،متیو تولر ،سفیر آمریکا در
بغداد در گفت وگویی با شبکه الحره با انتقاد از
حمالت علیه پایگاههای آمریکا در اربیل و مناطق
کردنشین گفت که این حمالت تهدیدی علیه ملت
عراق و ثبات این کشور است.
وی گفت :همسایگان عراق خواهان فعالیت شبه
نظامیان مسلح تحت نظارت دولت عراق هستند.
تولر در ادامه با انتقاد از نفوذ ایران در عراق
گفت :تهران تالش می کند تا شکاف ها را پر کند
و این مساله برای عراق بسیار مضر است .هرگونه
نفوذ ایرانی مغرضانه و علیه آمریکا است.
تولر تاکید کرد :جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا
به وضوح تاکید کرد که امنیت عراق به معنای
امنیت خاورمیانه است.
به گزارش ایسنا ،این ادعاها در حالی است
که جمهوری اسالمی همواره نقش سازنده در
منطقه داشته و خواهان حل بحران های منطقه
بوده است .مقامات عراقی به دلیل دخالت های
غیرقانونی آمریکا در امور کشورشان بارها خواهان
خروج نیروهای آمریکایی از این کشور شدهاند.

سفارتخانهها در تهران و ریاض بازگشایی میشوند؟

ایران و عربستان در مسیر تنشزدایی

روابط پرتنش ایران و عربستان سعودی پس از چند سال شاهد روزنه جدیدی
است .برگزاری سه دور گفتوگوهای دیپلماتیک با وساطت عراق و در کشور
ثالث ،تهران و ریاض را به یکدیگر نزدیکتر کرده و با ادامه میانجیگری بغداد
به نظر میرسد قرار است پنجره جدیدی به آینده روابط میان ایران و عربستان
گشوده شود .مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق که ماموریت این وساطت را
برعهده دارد تاکنون توانسته عالوه بر میزبانی این گفتگوها برای نزدیکتر کردن
این دو رقیب منطقهای که اتفاقا منافع مشترکی در عراق دارند نیز گامهای مثبتی
بردارد .بخشی از این گامها در سفر اخیر نخست وزیر عراق به ایران برداشته
شده است.
سفر یک روزه مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به ایران ظاهرا با نتایج
مثبتی همراه بوده است و پرونده های مهمی از جمله وساطت بغداد میان تهران
و ریاض در این سفر بررسی شده است .این دومین سفر الکاظمی به ایران از
زمان نخست وزیری و نخستین سفر از زمان تشکیل دولت جدید در ایران است.
به گفته رسانهها پرونده وساطت میان ایران و عربستان و همچنین تهران
و واشنگتن ،موضوع انرژی و انتخابات پیش روی عراق از جمله دیگر مسائل
مهم مطرح شده در این سفر بوده است .رسانه های عربی به جزئیات مذاکرات
نخست وزیر عراق در ایران پیرامون مساله روابط تهران و ریاض دست پیدا
کرده که نشان می دهد قرار است به زودی دور چهارم این مذاکرات در بغداد
برگزار شود .سه دور پیشین این مذاکرات پیش از روی کار آمدن دولت جدید
ایران در بغداد برگزار شده بود که به بازگشایی کنسولگری عربستان در مشهد و

کنسولگری ایران در جده عربستان منجر شد.
گفتوگوها میان تهران و ریاض برقرار و مستمر است .آنطور که منابع
دیپلماتیک به روزنامه االخبار چاپ لندن گفتهاند پایتخت عراق به زودی شاهد
دور چهارم گفتوگوهای ایرانی سعودی خواهد بود .این گفتوگوها به دلیل
مراسم حج و همچنین انتخابات ریاست جمهوری ایران به تعویق افتاده بود .این
منابع تاکید کردند که سه دور قبلی گفتوگوها به «نتایجی که به زودی عیان
خواهند شد» منجر شده که از طریق بازگشایی کنسولگریها در هر دو کشور راه
را برای ادامه مذاکرات دیپلماتیک بین آنها هموار کرد.
این منابع همچنین تاکید کردند که «گفتوگوهای بغداد» به پروندههای داغ
میان دو کشور نزدیک میشود و زمینههای کلی اجرای برخی اقدامات را به
گونهای تنظیم میکند که به نزدیک شدن دیدگاهها کمک میکند .جزئیات فنی و
تبادل اطالعات امنیتی در زمینه بازگرداندن اعتماد .اما در خصوص اختالف نظر
بارز میان طرفین در زمینه جنگ عربستان در یمن ،بر سر تاسیس یک اتاق فکر
ایرانی سعودی عراقی برای تبادل افکار و نظرات برای اجرای طرح کلی مبنی بر
حل بحران یمن توافق حاصل شده است.
بغداد به دنبال ایجاد توازن میان ایران و عربستان
مصطفی الکاظمی در سفر به ایران پورندههای مهمی را برای پیگیری در اختیار
داشت و آنطور که رسانهها گفتهاند وساطت میان ایران و عربستان از مهمترین
دستور کار الکاظمی در این سفر را تشکیل میداد .روزنامه االخبار چاپ بیروت
دراینباره مینویسد :ازسرگیری گفتوگوهای ایرانی-سعودی یکی از اصلیترین

پروندههایی بود که مصطفی الکاظمی در سفر اخیرش به ایران آن را مورد بررسی
قرار داد .االخبار به اطالعاتی دست یافته که نشان میدهد دومین پرونده مهمی
که در جریان سفر یک روزه نخست وزیر عراق به ایران مورد بررسی قرار گرفته
بود ،عقبنشینی نیروهای نظامی آمریکا از عراق تا پایان سال جاری میالدی
است و الکاظمی در این سفر پیرامون جدیت بغداد درباره این عقب نشینی به
تهران اطمینان داد.
منابع دیگر همچنین خبر دادند که الکاظمی سعی در ایجاد توازن میان روابط
بغداد با بزرگترین کشورهای موثر در صحنه عراقی یعنی واشنگتن و تهران در
سایه تحوالت منطقه است .عالوه بر آن ،نخست وزیر عراق به دنبال ایجاد آنچه
میتوان دکترین الکاظمی نامید بر اساس این واقعیت است که ثبات عراق شرط
کاهش تنشها بین کشورهای منطقه است و عراق میتواند نقش میانجی بین
کشورهای درگیر منطقه ایفا کند که این نقش هیچ ارتباطی با آینده سیاسی
شخص کاظمی ندارد.
یک منبع در دفتر نخست وزیر عراق که خواست نامش فاش نشود نیز در
گفتوگو با روزنامه العربی الجدید به جزئیات سفر مصطفی الکاظمی به ایران
اشاره کرد و با برشمردن برخی مسائل مطرح شده در این سفر ،تاکید کرد که
پرونده وساطت عراق میان ریاض و تهران در میان پروندههای اصلی سفر
الکاظمی به تهران قرار داشت که «وساطت عراق بارها مورد استقبال طرف ایرانی
قرار گرفت ،اما این مسئله فراتر از مناقشه بین دو کشور مهم منطقه است و
مناقشه میان محورهای قدرتهای بزرگ غربی را شامل میشود ».این منبع

آگاه تاکید کرد که ماموریت عراق حل پروندهها نیست بلکه کمک به ایجاد یک
منطقه خنثی و گردهم آوردن طرفین (ایرانی و سعودی) برای بحث درباره مناطق
مابین آنها است که میتواند آغازی برای عادی سازی روابط و حل بسیاری از
پروندههای مورد اختالف باشد.

