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نمیتوانوسطایستاد

با نگاهی به خبرهای این روزها می توان دریافت
که صهیونیست ها فقط امکان دریافت پاسخ
از ســوی حــزب ا ...را جــدی گرفته و با توجه به
تهدیدهای اخیر نصر ا ، ...به افزایش نیرو و تقویت
استحکامات در شمال فلسطین اشغالی در
امتداد مرزهای لبنان اقــدام کرده اند .هرچند
پدافندهوایی سوریه کار تل آویو را برای حمالت
پهپادی سخت ومحدود کرده اما بازهم خاطر این
رژیم تا حدودی از پاسخ سوریه و به ویژه عراق جمع
است و به همین دلیل هم به استمرار حمالت به
این دو کشور دست می زند.فارغ از سنجش توان
پدافندی عــراق در چنین شرایطی ،تاکنون از
گروههای مختلف این کشور به ویژه منسوبان به
محور مقاومت واکنش قابل توجهی دیده نشده
اســت .با همه مالحظات داخلی عــراق ،تهدید
عامل خارجی باید باعث اتحاد داخلی برای
مواجهه با آن عامل شود؛ اما در عراق بیشتر نوعی
تعارف جریانها برای واکنش به حمالت اسرائیل
مشاهده میشود  ،البته اگــر نامش را تسامح
نگذاریم .شاید هم اقتضائات سیاست داخلی
عراق و تالش جریانها برای دستیابی به منافع
کوتاهمدت ،چنین عملکردی را نتیجه دهد!عراق
مــدتهــاســت اع ــام ک ــرده بــه دنــبــال سیاست
تنشزدایی با بازیگران منطقهای و بینالمللی
است اما در فضای بینالمللی به صــورت عام و
در منطقه پرآشوب غرب آسیا به صورت خاص،
همیشه نمیتوان وسط ایستاد.

نمای روز

مرزهای خالی
به خاطر تهدید سید حسن نصرا ،...مبنی بر این
که تل آویو سربازان خود را جمع کند ،از دیروز در
مرزها نیروی نظامی دیده نمی شود .فرماندهان
رژیم صهیونیستی از نیروهایشان خواسته اند
گشت ها را متوقف کنند و باعث نشوند حزبا...
بتواند از آن ها تلفات بگیرد .امروز مرزهای خالی،
مورد توجه عکاسان و خبرنگاران لبنانی بود.
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سید رضا قزوینی غرابی

تحلیلگر ارشد مسائل عراق

ایاالت متحده آمریکا نفوذ زیادی در حوزه های
امنیتی ،سیاسی ،اقتصادی و نظامی عراق
دارد.از سال  2003که آمریکایی ها با طمع
و برنامه ،عــراق را به اشغال خود در آوردنــد و
بخش قابل توجهی از سیاستمداران و مقامات
ارشــد را به قــدرت رساندند ،تهدید و تطمیع
این مقامات و همچنین نفوذ قابل توجه آمریکا
در تمامی اجزای حاکمیت جدید ،باعث شده
برخی از سیاستمداران عراقی در بغداد حساب
خاصی روی قــدرت ایــاالت متحده باز کنند.
همین موضوع باعث می شود بسیاری از طرح
ها و ایده های مد نظرصاحب نظران عراقی و
برخیسیاستمدارانملیگرابرایبهبودبرخی
شرایط ،محقق نشود.
شاید هیچ چیز دردن ــاک تر از ایــن نباشد که
درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق به طور
مستقیم به خزانه آمریکا واریز می شود و از آن جا
در اختیار دولت بغداد قرار می گیرد .عالوه بر
این  ،تمامی تراکنش های مالی بغداد از طریق
بانک های عراقی و خارجی نیز در آمریکا تحلیل
وبررسیمیشود.همینموضوعنشانمیدهد
ایاالت متحده آمریکا تا چه اندازه اوضاع عراق
را تحت کنترل دارد و اساسا اشغال این کشور
در سال  2003نه برای برپایی یک حکومت
دموکراتیک،بلکه مقدمه ای برای سوار شدن بر
مقدرات یک کشور مسلمان و باسابقه بوده است
و واشنگتن در هیچ رابطه ای به دنبال ارتباط
متوازن و محترمانه نیست بلکه همواره منافع
یک طرفه خود را جست وجو می کند.
آمریکایی ها شاید در سال  2011با خروج از
عراق که آن هم به دلیل فشارهای گروه های
شبه نظامی و مرجعیت بود ،به ظاهر بدنه اصلی
نظامی خود را از سرزمین بین النهرین خارج
کردند امــا وجــود پایگاه هــای نظامی متعدد
و هــزاران نظامی که آمــارهــای ضد و نقیض و
متفاوتی از آن ها ارائه می شود نشان می دهد

نیروهای آمریکایی به هیچ روی تمایلی برای
خروج سیاسی و نظامی از این کشور و احترام به
استقالل و تمامیت ارضی آن ندارند.
نگاهی به بودجه سال  2019عراق و ارتباط
ناگسستنی آن با آمریکا به خوبی نشان دهنده
بخشی ازچرایی واهمه بغداد از آمریکاست.
بودجه امسال عــراق رقم  23میلیارد دالر را
به عنوان کسری پیش بینی کرده و قرار است
بخشی از این کسری از طریق بانک جهانی،
صندوق بین المللی پول و تعدادی از مؤسسات
مالی بین المللی و اروپایی تأمین شود .بغداد
معتقد اســت هرگونه نارضایتی واشنگتن
می تواند به قطع وام ها و ایجاد بحران اقتصادی
و ناتوانی در تأمین کسری بودجه منجر شود.
عراق امسال روی  2میلیارد و  700میلیون دالر
قرض از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول
حساب باز کرده است .عالوه بر این  ،به تنهایی
قراراستبرایتأمینکسریخود 500،میلیون
دالر از آژانس همکاری امنیت و دفاع آمریکا وام
بگیرد .همچنین باید سود و اقساط پیش بینی
شده در بودجه امسال را نیزپرداخت یا همکاری
طرف های مقابل را جلب کند .مجموع بهره
پرداختی عراق به صندوق پول ،بانک جهانی
و دولت آمریکا در بودجه 433 ،میلیون دالر و
مجموعاقساطآنهادراینسالمالیهممبلغی

معادل یک میلیارد و 160میلیون دالر است.
عالوهبرهمهاینمبالغبایدبهرههاواقساطووام
های عراق از تعدادی از مؤسسات بین المللی
و بانک های غربی را نیز که مورد هیمنه آمریکا
هستند ،در نظر گرفت .افزون بر این ها نباید از
حجم باالی اوراق بهادار مالی عراق در آمریکا
غفلت کرد که مبلغی بیش از  34میلیارد دالر
را شامل می شود و با اندک فشار آمریکا ،ممکن
است مصادره شود .این ارقــام بسیار سنگین
مانند چماقی بزرگ بر سر بغداد بوده اند و در
شرایط فعلی پس از پایان جنگ با تروریسم و
نیاز مالی مبرم عراق ،بسیار قابل توجه هستند.
در حوزه امنیتی هم مقامات عراقی از آن بیم
دارند که گروه های تروریستی فعال در عراق و
به خصوص داعش که کنترل آن ها در این کشور
در اختیار واشنگتن است ،در صورت کارشکنی
بغداد یا ناراضی شدن آمریکایی ها ،در عراق
رها شوند و شکاف های وسیع امنیتی در عراق
ایجاد شود .به ویژه آن که در ماه های گذشته
اوضاع امنیتی بهبود قابل مالحظه ای را شاهد
بوده است.
نکته قابل توجه دیگر تسلیحات آمریکایی است
که در اختیار نیروهای مسلح عراق قرار دارد.
عموما انحصار تسلیحات ارتش عراق در اختیار
آمریکاست و بیشتر آن ها محصول این کشور

هستند.پشتیبانیازاینجنگافزارهاوآموزش
نیروها با پیمانکار آمریکایی است و واشنگتن با
یککارشکنیسادهمیتواندآنجنگافزارهارا
به آهن پاره هایی بی استفاده تبدیل کند.
با ایــن اوصــاف به خوبی روشــن اســت که چرا
مقامات عــراقــی در بــغــداد تــرس آشــکــاری از
واشنگتن دارند و تمایلی به آزردن کاخ سفید
ندارند.
اما واقعیت این است که عراق در سال های اخیر
تفاوت ماهوی زیــادی با عــراق پیش از صدور
فتوای جهاد کفایی مرجعیت و تشکیل گروه
های مقاومت و بسیج مردمی یا همان الحشد
الشعبی پیدا کــرده اســت .وجــود فرماندهان
نظامی معتقد و برخی سیاستمداران متعهد به
عراقوگرهخوردنمفاهیمیمانندخطمقاومت
و استعمار ستیزی با نام این کشور و وجود بیش
از  120هزار نیروی مسلح عضو سازمان حشد،
نشان دهنده این است که وضعیت عــراق ،آن
گونه که واشنگتن انتظار داشت پیش نرفته و
چشم انداز خروج از این سیطره روشن است .
بــررســی شــرایــط عــراق در  16ســال گذشته
نشان می دهد ریشه بسیاری از مشکالت این
کشور به سلطه طلبی کاخ سفید بر این کشور و
تمایل آن به نادیده انگاشتن استقالل عراق باز
می گردد .این موضوع در دید برخی نخبگان
و شخصیت های عراقی قرار گرفته است و در
اظهارات و بیانیه های آنان به وضوح می توان
آن را مشاهده کرد .اما حمالت اخیر و مستمر
به مقرهای الحشد الشعبی و سکوت آمریکایی
ها (بر خالف توافق امنیتی راهبردی با عراق)
که با واکنش های شدید عراقی ها در فضای
رسانه ای مواجه شده است ،می تواند نگاه ها
را مجدد به سمت توافق نامه امنیتی دو کشور و
ناکارآمدی آن معطوف کند .توافق نامه ای که
گمان می رفت راهبرد همکاری و دوستی دو
کشور باشد ،اکنون به خوبی نشان می دهد که
چگونه واشنگتن از اجرای بندهای متعددی از
آن به خصوص در حوزه های امنیتی و دفاعی
سرباز می زند.به نظر می رسد عراقی ها برای
رسیدن به استقالل کامل راهــی سخت اما
ممکن را در پیش داشته باشند .

«آنجلیناجولی»رقیب«ترامپ»!

کانال یوتیوبی «بشردوستانه» آنجلینا جولی،
گــمــانـهزنـیهــای رســانــهای را افــزایــش داده
مبنی بر این که وی ممکن است نامزد ریاست
جمهوری2020آمریکا شود.کانال جدید این
هنرپیشه 44ساله که از سال  2012نماینده
سازمان ملل در امور بشردوستانه شده ،به تازگی
راهاندازی شد .آنجلینا جولی که مشغول بازی
در فیلم جدید خود در هالیوود است ،ویدئوهای
مربوط به ماموریتهای بشردوستانه خود را آپلود
کرده و ژست سیاسی به خود گرفته است .وی
پیشتر شایعات مشابه را رد نکرده بود.

توئیت روز

برژیت
ببخش!
شهروندان برزیلی
که شاهد درگیری
لفظی مجازی بین
بولسونارو ،رئیس
جمهور کشورشان و ماکرون ،رئیس جمهور فرانسه
بودند،تصمیمگرفتند«شرمندگی»خودراابرازکنند.
ماجرا از آن جا آغاز شد که بولسونارو زیر پست یکی
از هوادارانش که اختالف سنی برژیت (بانوی اول
فرانسه)رامسخرهکردهبودنوشت«:تحقیرشنکنید؛
خخخ!» .آنتوآنو پلگیرنو سردبیر روزنامه برزیلی فویا،
درحسابتوئیتریخودنوشت«:واقعیتایناستکه
اگرکسیبهزنیبهخاطرظاهرشتوهینکند،بسیار
شرمآور است .حال اگر این شخص ریاست یک دولت
رابرعهدهداشتهباشد،یکشرمندگیملیاست.اگر
مخاطبچنینتوهینیهمسررئیسجمهوریککشور
دوست باشد نیز فضاحت دیپلماتیک است».برخی
برزیلیهانیز باهشتگ«برژیت،ببخش»درشبکههای
اجتماعیابرازشرمندگیکردند.

