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88498444سرويس بين الملل

 تحوالت اخير در عراق
ب��ا انتخ��اب »مصطف��ي الكاظم��ي« به عن��وان 
نخس��ت وزير، اميد گروه هاي مختلف عراقي اين 
بود كه چهار خط مشي مهم دنبال شود: تحول در 
نظام اقتصادي عراق و به دنبال آن تغيير زيربنايي 
در وضعيت معيشتي شهروندان عراقي، پايان دادن 
به حضور و مداخله نظامي ارتش اياالت متحده در 
عراق، تالش براي برگ��زاري انتخابات زودهنگام 
پارلمان و در نهايت مبارزه با مفس��دان و فساد در 
بخش هاي مختلف سياس��ي- اقتص��ادي عراق. 
اما آنچه اكنون از عراق مي بيني��م نه تالش براي 
انتخابات پارلماني زودهنگام ب��وده و نه تغيير در 
وضع معيشتي مردم و تحوالت زيربنايي اقتصادي 
اس��ت. نهايت اينكه با تعرض ب��ه مواضع احزاب 

شيعي آن هم از طرف نيروهاي يگان ضد تروريست 
عراق)حادثه البعيثه( و اخيراً نصب سامانه دفاعي 
موش��كي در س��فارت امريكا و نق��ض حاكميت 
ملي عراق، نش��اني از خروج امريكايي ها نيز ديده 
نمي ش��ود. اين در حالي اس��ت كه س��عودي ها و 
امريكايي ها تالش دارند رواب��ط ميان جمهوري 
اس��المي ايران و ع��راق را زاويه دار نش��ان داده و 
بيان كنند از زم��ان روي كار آمدن الكاظمي اين 
اختالفات گسترده شده است. تالش براي گسترش 
شايعاتي همچون دست داشتن ايران در حوادث 
داخلي عراق و خدش��ه دار ك��ردن حاكميت ملي 
اين كش��ور و ادعاي دس��تور الكاظمي به از ميان 
برداشتن تصاوير مقام معظم رهبري و سپهبد شهيد 
سليماني از معابر و خيابان هاي عراق، در اين راستا 

صورت گرفته اس��ت. اين در حالي است كه طي 
سفر اخير وزير نيرو به بغداد قرارداد خريد برق از 
ايران براي دو سال ديگر تمديد و نيمي از مطالبات 
برق ايران از اين كشور آزاد شد. همچنين رفت و 
آمدهاي ديپلماتيك اخي��ر و آينده پيش رو ميان 
مقامات دو كشور، پرده از دست هاي پنهان پروژه 
غيرعادي سازي روابط ميان دو كشور برمي دارد. 
در اين ميان نبايد از س��اير رخدادهاي همزمان با 
حادثه البعيثه غافل ماند كه مهم ترين آن تسخير 
بلندي هاي »خامتير« در اس��تان شمالي دهوك 
به دس��ت ارتش تركيه طي عمليات نظامي عليه 

»حزب كارگران كردستان تركيه« بوده است. 
 رخدادهاي لبنان 

پس از اعتراضات گسترده سال قبل در لبنان كه با 

استعفاي حريري همراه بود، از ماه گذشته تاكنون 
شاهد شعله ور شدن دوباره ناآرامي ها در لبنان به 
بهانه شرايط نابس��امان اقتصادي و كاهش ارزش 
ليره در برابر دالر هستيم. ميشل عون، رئيس جمهور 
لبنان، افزايش قيمت دالر را نشان دهنده يك طرح 
برنامه ريزي شده براي تفرقه و هرج و مرج در اين 
كشور مي داند كه از مهر سال قبل تا كنون نزديك 
به ۷۰ درصد ارزش ليره در برابر دالر را پايين آورده 
است. در اين ميان تحريم هاي قيصر يا همان قانون 
سزار كه اياالت متحده با هدف بر زمين زدن اقتصاد 
س��وريه اعمال نموده اس��ت، تالش دارد مانع از 
همكاري ها و سرمايه گذاري اقتصادي- تجاري هر 
كشور، سازمان و فردي در سراسر جهان با مقامات 
حكومتي و سازمان هاي سوري شود. اين تحريم ها 

مانع از بازسازي كشور جنگ زده سوريه نيز خواهد 
بود. اياالت متحده همچنين اش��خاص، نهادها و 
گروه هايي كه از كشورهاي همسايه سوريه از جمله 
لبنان، عراق و اردن كه در تجارت با س��وريه فعال 
هس��تند را مورد هدف قرار داده است. اين مسئله 
مي تواند بر بحران اقتصادي لبنان اثرگذار باش��د. 
بانك هاي لبناني مدت هاس��ت كه به عنوان رابط 
براي تجار سوري در اقتصاد جهان عمل مي كنند. 
بسياري از تجار و سرمايه داران سوري پول هاي خود 
را در بانك هاي لبناني پس انداز كرده اند و معامالت 
خود را از مس��ير لبنان به انجام مي رسانند. به اين 
ترتيب لبنان به عنوان يك ب��رگ برنده در روابط 
اقتصادي سوريه محس��وب مي شود كه اخالل در 
نظام اقتصادي آن ضربه مهلكي بر اقتصاد سوريه 
وارد مي نمايد. البته در اين ميان تالش شده است 
منازعه سياسي- اقتصادي رنگ و بويي مذهبي به 
خود بگيرد كه با درايت برخي رهبران اهل تسنن و 
تشيع لبنان تاكنون موفقيتي حاصل نشده است. به 
موازات اين ناآرامي ها، اما فشار بر حزب اهلل لبنان در 
راستاي خلع سالح مقاومت و كنارگذاردن از صحنه 
سياسي لبنان با شدت و ضعف توسط برخي احزاب 
و گروه ها كه قصد دارند علت فساد و مشكالت لبنان 
را بر گردن آنها بيندازند، در جريان است. امريكا و 
متحدانش مي كوشند احزاب و گروه هاي مخالف 
حزب اهلل را بيش از پيش جري و گسترده نمايند 
و افكار عمومي داخلي را همراه ب��ا خود كنند. به 
اين ترتيب با ايجاد ناآرامي هاي داخلي و در نهايت 
يك ش��به جنگ داخلي پروژه به حاش��يه راندن 
حزب اهلل لبنان را عملي سازند. بنابراين هوشياري 
تصميم گيران و دستگاه ديپلماسي كشورمان در 
به حاشيه نرفتن و تله انزوا در منطقه بيش از پيش 

احساس مي شود. 

ابراهيم كالين، س�خنگوي رياس�ت جمهوري 
تركيه، چن�دي پي�ش از سياس�ت ها و اهداف 
كشورش در ليبي گفت و مدعي شد كه »تركيه 
توازن را به ليب�ي بازگردان�ده و خواهان توقف 
درگيري ه�ا در اين كش�ور اس�ت و از هر گونه 
راه حلي كه تماميت ارضي ليبي را به عنوان يكي 
از اولويت هاي خود قرار بدهد، حمايت مي كند. « 
اين س�خنان او ب�ه روش�ني در قال�ب ادبيات 
ديپلماتيك متعارف بيان مي شدند، اما او در بخش 
ديگري از سخنانش، به صورتي كوتاه گفت كه »ما 
نمي خواهيم همان اش�تباهات س�وريه در اين 
كشور رخ دهد. « اين حرف كوتاه او نشان مي دهد 
كه آنكارا پرونده ليبي را نه از منظر ديپلماتيك 
متعارف، بلكه از جهت نامتعارف رقابت منطقه اي 
دنبال مي كند و حضور خ�ود را در ليبي بيش از 
هر چيز در تقابل با رقباي منطقه اي به خصوص 
عربستان سعودي و دو متحد ديگرش به نام هاي 
مصر و ام�ارات متحده عرب�ي ارزيابي مي كند. 

 بازگشت رؤيايي
خلوصي آكار به همراه ياس��ر گول��ر، وزير دفاع و 
رئيس س��تاد كل ارتش تركيه، در روزهاي اخير 
س��فري به ليبي داش��ته اند تا بنا بر گزارش ها بر 
روند همكاري اطالعات��ي و عملياتي بين ارتش 
تركيه و ارتش تحت امر دولت وفاق ملي ليبي به 
رهبري فائز الس��راج نظارت كنند و با سر زدن به 
قرارگاه هاي نظامي و آموزش��ي مشترك، ميزان 
توان عملياتي موجود را مورد بررسي قرار بدهند. 
اين سفري از پيش اعالم نشده بود. آكار در جريان 
اين سفر مصاحبه اي با خبرنگار سرويس جهاني 
بي بي س��ي داش��ت و نكاتي بيان كرد كه نشان 
مي دهد او در سفر خود اهدافي بيش از برنامه هاي 
نظارتي اعالم ش��ده را دنبال مي كند. آكار عالوه 
بر تكرار س��خنان كالين مبني بر تأمين »امنيت 
و آس��ايش خواهر و برادران ليبيايي«، اشاره اي 
به روابط تاريخ��ي دو طرف كرد ك��ه به زعم وي 
قدمت 5۰۰ ساله دارد و گفت: »به منظور حفظ 
عدالت و بر اساس حقوق بين الملل، به شيوه اي كه 
شايسته شان و ش��هرت اجدادمان باشد در ليبي 
خواهيم مان��د. « او با اين حرف به وضوح نش��ان 

داد كه هدف تركيه با توجه به حاكميت تاريخي 
امپراطوري عثماني بر اين منطقه، قصد بازگشت 
رؤيايي ب��ه آن دوران را دارد و حضورش را از اين 
منظر تاريخي مي بيند. ش��ايد بي جهت نباش��د 
كه اين روزها، هزاران پست تبليغاتي در توييتر و 
ديگر شبكه هاي اجتماعي تركيه منتشر مي شود 
و مضمون عمده آنها توجيه مداخله نظامي تركيه 
در ليبي بر مبناي همين چشم انداز تاريخي است. 
در بسياري از اين تبليغات ، تصاويري از آرم هاي 
نظامي تركيه ديده مي ش��د ك��ه عكس هايي از 
مصطفي كمال آتاتورك به هم��راه عقاب، نخل 
و كاروان و ش��عارهاي تاريخ��ي نظير »طرابلس 
غرب 191۰« يا »بازگش��ت افس��انه اي« بر آنها 
ديده مي ش��ود. مخالفان رجب طي��ب اردوغان، 
رئيس جمهور تركيه، معتقدند كه دولت هزاران 
كاربر را در شبكه هاي مجازي به كار گرفته تا براي 
مداخله نظامي در ليبي تبلي��غ كنند، اما هر چه 
باشد، اين تبليغات نش��ان مي دهد كه آنكارا چه 
تصوري از حضور نظامي فعلي خود در ليبي دارد 
و چگونه مي خواهد رؤياي يك قرن قبل را دوباره 

محقق سازد. 

 واقعيت هاي دشوار
آكار عالوه بر اش��اره تاريخي، در اين مصاحبه يك 
تصوير نمادين را هم به نمايش درآورد، به نحوي كه 
مصاحبه خود را در مقابل بالگرد نظامي روسي انجام 
داد كه به تازگي توسط نيروهاي تحت حمايت ارتش 
تركيه به غنيمت گرفته شده بود. شايد آكار با اين 
كار مي خواست دست كم يكي از غنائم قابل توجه را 
در جنگ هاي اخير به نمايش گذاشته باشد، اما اين 
بالگرد روسي به خوبي نش��ان مي داد كه تركيه در 
ليبي فقط با نيروهاي ارتش به اصطالح ملي ليبي به 
رهبري ژنرال خليفه حفتر يا حاميان عرب او از جمله 
مصر نمي جنگد، بلكه مقابل حمايت هاي روس��يه 
از حفتر نيز قرار گرفته است. تاكنون گزارش هاي 
متعددي از حضور نظامي روس��يه در ليبي منتشر 
ش��ده كه از اعزام جنگنده هاي پيشرفته گرفته تا 
ديگر تجهيزات نظامي تا نيروه��اي مزدور را در بر 
مي گيرد، اما رودرويي تركيه با روسيه در جنگ ليبي 
به معناي وضعيت بغرنج و معما گونه اي اس��ت كه 
اردوغان با آن مواجه شده است. از يك سو، روسيه 
براي اردوغان متحد يا دس��ت كم كارت بازي است 
كه مي تواند از آن براي فشار وارد كردن بر متحدان 

غربي در ناتو يا امريكا استفاده كند. سفرهاي مكرر 
اردوغان به روس��يه براي ديدار با والديمير پوتين، 
رئيس جمهور روسيه و خريدهاي نظامي از روسيه 
از جمله خريد پر سر و صداي سامانه موشكي اس 
4۰۰ از جمله همين وجه از رابطه نزديك اردوغان 
با پوتين است. از سوي ديگر، نيروهاي تحت حمايت 
اردوغان و حتي واحدهاي ارت��ش تركيه در ليبي 
مقاب��ل حمايت روس��يه از حفتر ق��رار گرفته اند و 
مي توان گفت كه اردوغان در ليبي به نوعي درگير 
جنگ نيابتي با پوتين شده است. بالگرد روسي پشت 
سر آكار گوياي اين جنگ نيابتي است و شايد آكار 
مي خواسته بگويد كه ما دست برتر را در اين جنگ 
داريم، اما بمباران پايگاه الوطيه توسط هواپيماهاي 
ناش��ناس نش��ان داد كه وضعيت نيروهاي تركيه 
چندان باثبات نيست. اين پايگاه طي پيشروي هاي 
ارتش وفاق ملي و حمايت هاي تركيه در 18 می از 
دست نيروهاي حفتر گرفته ش��د و گفته مي شود 
كه تركيه قصد دارد تا از اين پايگاه براي اس��تقرار 
جنگنده هاي اف 16، هليكوپترهاي نظامي آتاك 
و هواپيماهاي بي سرنش��ين خود استفاده كند. در 
واقع، استقرار در اين پايگاه يكي از اهداف بلندمدت و 

استراتژيك تركيه براي تحقق »بازگشت افسانه اي« 
آنكاراست، جداي از اينكه تركيه در نظر دارد پايگاه 
دريايي مصرات��ه را نيز در اختيار بگيرد تا تس��لط 

دريايي و هوايي خود را بر منطقه تضمين كند. 
 آزمون جنگ نيابتي

حمله جنگنده هاي ناش��ناس به پاي��گاه الوطيه 
ي��ك روز بع��د س��فر آكار و مصاحب��ه او در كنار 
هليكوپتر روس��ي انجام ش��د. هر چند كه گفته 
شده اين جنگنده ها فاقد عالئم شناسايي بودند، 
اما شايد روس��يه خواس��ته با اين حمله پيامي به 
آكار و در پاس��خ به آن مصاحبه و حركت نمايشي 
او داده باش��د. به عبارت ديگر، حمله جنگنده ها و 
تخريب سامانه هاي پدافند هوايي هاوك و اخاللگر 
الكترونيكي كورال به نوعي ضرب شس��ت روسيه 
در جنگ نيابتي اش ب��ا تركيه بوده اس��ت. با اين 
حال، مش��كل تركيه در اين جن��گ نيابتي تنها 
منحصر به تقابلش با روسيه نمي شود، بلكه بخش 
قابل توجهي از اين جنگ چگونگي تأمين نيروي 
الزم براي آن اس��ت. هنوز آمار مشخصي از ميزان 
نفرات ارتش تركي��ه در ليب��ي و نيروهاي عربي 
منتشر نشده تا معلوم شود  آنكارا عمدتاً  چه تعداد  
نيرو از سوريه به آن كشور فرستاده است. برخي از 
گمانه زني ها حاكي از اين است كه تركيه تا كنون 
حدود 15هزار و 3۰۰ جنگجوي سوري را به ليبي 
اعزام كرده و حدود 5 هزار و 25۰ نفر از اين نيروها 
تا كنون از ليبي بازگشته اند. به نظر مي رسد تركيه 
نياز بيش��تري براي جذب اين نيروه��ا دارد و به 
همين دليل نيز از طريق ارائه پيشنهادهاي مالي 
و بهره برداري از وضعيت معيشتي سخت آوارگان 
سوري سعي در جذب نيرو دارد. تالش تركيه در 
حالي است كه برخي از اين نيروها تا كنون از جبهه 
جنگ ليبي فرار كرده اند تا بتوانند خود را به اروپا 
برسانند. در مقابل، حاميان حفتر توانسته اند نيروي 
مورد نياز او را از سودان و ديگر كشورهاي آفريقايي 
تأمين كنند و در اين ميان، ام��ارات بيش از همه 
نقش فعالي را بر عهده داشته است. در هر صورت، 
عرصه ليبي و تأمين نيازمندي هاي جنگ نيابتي 
آزمون بزرگي در پيشروي آنكاراست تا بتواند بعد 
از قريب يك قرن رؤياي خود را براي بازگش��ت به 

شمال آفريقا محقق سازد. 

ردپاي كودتاي منطقه اي امريكايي  در حلقه متحدان ايران 
سعودي ها و امريكايي ها سعي دارند روابط ايران و عراق را زاويه دار نشان دهند

سر برآوردن رؤياي نوعثماني گري آنكارا از ليبي

احسان شيخون
    تحليل

فرصتهاي
افولهژمونيامريكا

 واگذاري نقش رهبري جهان از س��وي امريكا مزايايي خواهد داش��ت كه 
مهم ترين آن از ميان رفتن حاكميت جهاني »از باال به پايين« است كه فقط 
شمار اندكي از كشورها را در اولويت قرار مي داد، آن هم به بهاي منافع ساير 
كشورهاي جهان. افول هژموني امريكا فرصت هاي تازه اي را براي حاكميت 
جهاني نظام هاي دموكراتيك نامتمركز فراهم مي كند كه ش��امل همكاري 
حقيقي ميان گروه چشمگيري از كش��ورها خواهد بود. به جاي دنيايي كه 
تحت حاكميت يك هژمون است، زمان برخورداري از دنيايي فرارسيده كه 

مديريت آن را كلوب هاي جهاني به عهده خواهند گرفت. 
 طبق نظريه  ثبات هژمونيك، يك مكتب فكري پيشرو در روابط بين الملل، 
يك اقتصاد جهاني باز و ليبرال مس��تلزم حضور يك كش��ور برتر است كه 
ظرفيت و اراده رهبري و استيال بر ساير كشورها را داشته باشد. قدرت هژمون 
ارائه دهنده قوانين حاكم بر نظام بين المللي است و با قدرت نظامي اش، ثبات 
و اعتبار اين نظام را تضمين مي كند، اما با اف��ول هژمون، اين نظام بي ثبات 

شده و سرانجام فرو مي پاشد. 
 امريكا مدت ها پيش از همه  گيري كوويد 19، شانه خالي كردن از مسئوليت 
و تعهدات هژمونيكش را شروع كرده بود و در نبود رهبري جهاني امريكا، اين 
پرسش مطرح است كه آيا چين، پركننده  خأل رهبري جهاني خواهد بود؟ 
اين در حالي اس��ت كه تالش هاي چين براي گرفتن جاي اياالت متحده با 
گام هاي ناشيانه همراه است. اقدامات گوناگون چين، حتي در كمك رساني 
به قربانيان كروناويروس، نشان مي دهد كه اين كشور به جاي متحدكردن 

جهان زير چتر رهبري اش، بيشتر به فكر منافع خودش است. 
 اميدها براي اصالح و سازمان دهي دوباره سازمان ملل و ايفاي نقش رهبري 
از سوي اين نهاد هم به جايي نرسيده است؛ چراكه بدون اراده و تمايل پنج 
عضو برتر اين نهاد بين المللي- چين، امريكا، روسيه، فرانسه و بريتانيا- چنين 
هدفي عملي نمي شود و اين كش��ورها تمايلي به اصالحات ندارند؛ چراكه 
نمي خواهند كنترلشان بر اين سازمان را از دس��ت بدهند. از اين رو به نظر 
مي رسد كه بحران فقدان رهبري جهاني فرصتي باشد براي گذار نظم جهاني 
از سلطه  يك كشور واحد يا تعداد اندكي از كش��ورها به يك سيستم برابر و 
هم تراز از حاكميت جهاني. زمان آن فرا رسيده است كه به انتظار براي ظهور 
يك هژمون و نجات جهان پايان دهيم و به جاي آن تالش كنيم كه از طريق 

كلوب هاي جهاني مستقل به حل مشكالت جهان بپردازيم. 
كلوب هاي جهاني، شكلي از حاكميتی هستند كه بر پايه اصولي مشابه اصول 
هر كلوب ديگر فعاليت مي كنند: كشورها داوطلبانه به يك ائتالف مي پيوندند 
تا از مزايا و عضويت آن برخوردار ش��وند و در ازاي آن توافق مي كنند كه به 
برخي ش��روط پايبند باشند. هر كش��ور پيش��رو مي تواند كلوب خودش را 
راه اندازي كند تا بتواند به اهداف مشترك دست يابد. اعضاي كلوب مي توانند 
با محروم كردن اعضاي ناقض قواني��ن از مزاياي عضويت، يكديگر را تاديب 
كنند. ايده تمركززدايي از حاكميت جهاني و چرخش به ائتالف هاي متشكل 
از كشورهاي همفكر، ايده اي تازه نيست. اغلب قوانين بين المللي اكنون بر 
پايه  اين اصل منافع مشترك و اجراي نامتمركز عمل مي كنند، اما همه گيري 
اخير مي تواند به روند كناره گيري حاكميت جهاني از يك بازيگر هژمون يا 

نهادهاي جهاني شتاب بدهد. 
توليد واكسن براي كوويد19 بهترين فرصت است تا اين روش از حاكميت 
جهاني در آن به كار گرفته شود. بهترين راه توليد محصوالت جهاني، از جمله 
واكسن كروناويروس، اين است كه به جاي توليد مستقيم آنها توسط هر يك 
از كشورها، كلوب هايي براي پشتيباني يا توليد مواد تشكيل دهنده  كاالهاي 

جهاني ايجاد شود. 
در مسير توليد واكسن كوويد19، اعضاي چنين كلوبي نه تنها منابعشان را به 
اشتراك مي گذارند، بلكه زيرساخت هاي الزم براي توليد اين واكسن را هم 
ايجاد مي كنند. به محض كشف واكسن، اعضاي كلوب مي توانند به سرعت 
از زيرساخت هايشان براي توليد واكسن استفاده كنند. به اين ترتيب جنبه 
اخالقي توليد واكسن هم بدون ايراد خواهد بود، چراكه كلوب ماده  شيميايي 
تش��كيل دهنده  واكس��ن را به طور رايگان در اختيار جهان ق��رار مي دهد، 
اما كش��ورهاي غير  عضو از آنجا كه زيرس��اخت ها را فراهم نكرده اند، زيان 
چشمگيري را متحمل خواهند ش��د. از رويكرد كاالهاي كلوبي مي توان در 
ساير مسائل مهم از جمله تأمين امنيت كشورها هم استفاده كرد. ناتو نمونه  
خوبي براي اين نوع از كاالهاي كلوبي است. در شرايطي كه قدرت هاي بزرگ 

تمايلي براي كنشگري ندارند، مي توان اين كلوب ها را شكوفا كرد. 
مثاًل در زمينه امنيت سايبري بس��ياري از كشورهاي جامعه بين الملل باور 
دارند كه بايد در زمينه هكرهاي كامپيوتري قوانيني تنظيم شود، اما روسيه، 
چين و امريكا هنوز نتوانسته اند بر سر اين قوانين به توافق برسند. از اين رو، 
در زمينه تدوين قوانين جهاني براي فضاي سايبري پيشرفتي حاصل نشده 
است. ايجاد كلوب هاي سايبري مي تواند كشورهاي همفكر را براي خروج از 
اين بن بست گردهم آورد. گروه هاي مختلف مي توانند قوانين ويژه خودشان 
را براي فعاليت هاي مناسب در فضاي سايبري ايجاد كنند. كلوب ها با محدود 
كردن دسترسي ناقضان اين قوانين به شبكه هاي اعضا، قوانين تدوين  شده 

را اجرا خواهند كرد. 
 كلوب هاي جهاني، فرصت ايجاد ائتالف هاي چرخشي بين كشورها و پيگيري 
منافع مشتركش��ان را از طريق همكاري فراهم مي كنند. قوانين كلوب ها را 
نه يك هژمون، بلكه اعضاي كلوب با محروم ك��ردن بازيگران بد از مزاياي 
عضويت اجرا مي كنند. يكي از مزاياي حاكميت نامتمركز اين است كه هر 
كشوري، براي تشكيل يك كلوب تشكيل بدهد به هژمون نياز ندارد؛ فقط به 

يك ايده  خوب نياز دارد. 
)Oona Hathaway( اونا هاتاواي
)Scott Shapiro( اسكات شاپيرو
فارين پاليسي، 4 ژوئن2020 
ترجمه )خالصه شده(: اداره كل رسانه هاي خارجي

نگاه

سيد رحيم نعمتي
   گزارش

آغاز مذاكرات بغداد- واشنگتن، يورش نيروهاي ضدتروريسم عراقي به نيروهاي كتائب حزب اهلل 
از زيرمجموعه هاي سازمان بس�يج مردمي عراق و بازداش�ت برخي از آنها كه در نهايت با آزادي 
تمامی افراد بازداشت ش�ده همراه بود، استقرار س�امانه موشكي در س�فارت امريكا و آزمايش 
س�امانه دفاع هوايي در منطقه الخض�راء، بركنار كردن برخي از ش�خصيت هاي سياس�ي كه در 
پس�ت هاي امنيتي كليدي عراق حضور داش�تند )بركناري»فالح الفياض« از س�مت مشاور امور 
امنيت ملي و منصوب شدن »عبدالغني االس�دي« به عنوان رئيس سرويس امنيت ملي عراق كه 
توسط عبدالمهدي بركنار شده بود(، تالش دولت عراق براي كاهش وابستگي به برق و گاز ايران 
با كمك گرفتن از اياالت متحده و عربس�تان، تالش اندك در اخراج نيروهاي امريكايي برخالف 

تصميم پارلمان عراق و افزايش تحركات امريكايي ها از يك س�و و از س�وي ديگر، ش�دت يافتن 
بحران اقتصادي در لبنان، كاهش ارزش لي�ره لبنان، افزايش تورم و اعتراض�ات خياباني، تالش 
امريكا و عربس�تان براي بازگرداندن س�عد حريري و صحبت هاي دور از نزاكت س�فير امريكا در 
لبنان براي ش�عله ور نمودن اختالفات قومي و تضعيف قدرت نفوذ حزب اهلل در جامعه لبنان كه با 
چاشني تهديد عليه نخست وزير لبنان نيز همراه بوده، در كنار تصويب اخير قانون قيصر )سزار( 
جهت محدود كردن روابط اقتصادي تجاري س�وريه به ويژه با ايران و لبنان، همگي نشان دهنده 
دور جدي�دي از اقدامات اياالت متح�ده و متحدانش براي كاهش قدرت حض�ور ايران در منطقه 
است. در اين ميان نكاتي بايد مورد توجه دستگاه تصميم ساز جمهوري اسالمي ايران قرار گيرد.

س�عودي ها و امريكايي ها 
تالش دارن�د روابط ميان 
جمهوري اس�المي ايران 
و عراق را زاويه دار نش�ان 
دهند. تالش براي گسترش 
ش�ايعاتي همچون دست 
داش�تن ايران در حوادث 
داخلي عراق و خدشه دار 
ك�ردن حاكمي�ت مل�ي 
اي�ن كش�ور و ادع�اي 
دس�تور الكاظم�ي ب�ه از 
مي�ان برداش�تن تصاوير 
مقام معظم رهبري و سپهبد 
شهيد سليماني از معابر و 
خيابان هاي عراق، در اين 
راستا صورت گرفته است


