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توازننامتوازن!
تحوالت سیاسی اخیر در عراق برگردان شکست
دولت عادل عبدالمهدی در ایجاد توازن در روابط
خارجیاست.مثلثقدرترسمیاینکشوریعنی
ریاست جمهوری،نخستوزیریوپارلماندریک
سال اخیر به دنبال تنشها میان ایران و آمریکا به
این نتیجه رسیدند که موازنه در روابط خارجی
بهترین راه چــاره بــرای دور نگهداشتن عــراق از
پیامدهای این تنش است و به همین علت هم به
سراغبرقراریروابطباکشورهایبلوکهمپیمان
آمریکا در منطقه رفتند و با عربستان سعودی گرم
گرفته تا جایی که در نقش میانجی گر میان ریاض
و تهران ظاهر شدند ،اما همان زمان هم که چنین
سیاستی اتخاذ شد ،در چند نوشته یادآور شدیم
که این سیاست با وجود اهمیت آن ،اما راه به جایی
نمیبرد و عراق ناچار خواهد شد در نهایت یا ایران
را انتخاب کند یا آمریکا را و هر کدام را هم انتخاب
کند ،تبعات خاص خود را دارد .اکنون در حالی
دولت عراق پس از ترورهای اخیر و به دنبال آن،
اتحاد نیروهای شیعی که برگردان آن در تصویب
طرح اخراج نیروهای آمریکایی از پارلمان نمود
یافت ،تصمیم گرفته است ،در این منازعه در کنار
ایران قرار گیرد که اعتراضات به دالیلی تا حدودی
رویکردی ضد ایرانی پیدا کرد و آمریکا و بلوک
ائتالفی آن در منطقه تالش کردند از این طریق
بتوانند نفوذ ایران در این کشور را به چالش جدی
بکشانند ،اما حمالت به پایگاه کی  1در کرکوک و
متعاقب آن حمله آمریکا به مراکز حشد الشعبی
و حمله به سفارت و از همه مهمتر ترور عالیترین
شخصیت نظامی ایران و فرمانده نیروهای حشد
ورق را برگرداند و اوضاع فعال به این جا رسیده
است و در آینده هم آبستن تحوالتی بس ست رگتر
خواهد بود.

چهره روز

همزمان با بیان این که «یحیی سریع» سخنگوی
نیروهای مسلح یمن ،عملیات ایران علیه پایگاه
آمریکا را تبریک گفت«،عبدالملک الحوثی»
رهبر جنبش انصارا ...یمن نیز تاکید کرد که
متغیرهای ساالنه به نفع «بندگان مستضعف
خداوند» در یمن و بقیه منطقه روند صعودی به
خود گرفته اســت .به گزیده ای از سخنان وی
اشاره می کنیم:
* امت اسالم با دشمنانی آشکار روبه روست.
* در مقدمه ایــن دشمنان ،آمریکا و اسرائیل
هستند که با توطئههای شیطانی به دنبال ضربه
زدن به امت اسالم هستند.
* آن ها پیشوایان کفر در عصر حاضرند.
* نقش آمریکا در حمله به یمن نقشی اساسی و
محوری است.
* اگر تسلیم تابع بودن در مقابل آمریکا و اسرائیل
شویم جوهر و اصل اسالم را از دست دادهایم.
* این منافقان و خیانتکاران هستند که تسلیم
آمریکا شدهاند.
* ما در مرحله آزمایش الهی قرار داریم.
* تبعیت از آمریکا امت اسالم را از کرامتش دور
خواهد کرد و صادق بودن با تابع آمریکا بودن
جور در نمیآید.
* کدام کشور عربی وجود دارد که آمریکا در امور
سیاسی آن مداخله نکرده باشد؟
* کدام کشور اسالمی وجود دارد که آمریکا علیه
آن توطئه نکرده باشد؟
* آمریکا به کسانی که تابع و تسلیم اش هستند
مانند نظام سعودی ،احترام نمیگذارد.
* مردم در آمریکا از نادانی دونالد ترامپ صحبت
میکنند اما رسانههای سعودی او را تمجید
میکنند!
* آمریکا سعودی را میدوشد و از آن محافظت
نمیکند امــا چوپان گــاو را مـیدوشــد و از آن
محافظت میکند.
* آیا وقتی ترامپ به شما(سعودی ها) میگوید
گاو شیرده ،به شما احترام میگذارد!
*عملیات جنایتکارانه آمریکا که فرماندهان
مسلمان ،آزاده و بزرگ به نام حاج قاسم سلیمانی
و حاج ابومهدی المهندس و همراهان آن ها را
هدف گرفت تجاوز آشکار بود.
* آمریکا این حق را ندارد که هیچ عملیات نظامی
در عراق انجام دهد و فرزندان و همسایگان آن
را بکشد.
* در مقابل هر جنایت آمریکا کسی میآید و آن را
توجیه میکند و طرف دیگری خواستار سکوت
است ،این خیانت به امت است.
* عملیات موشکی ایــران آغــاز مسیری بزرگ
و موفق برای ریشه کن کردن هیمنه آمریکا از
منطقه بود.
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پیکرهای نایب رئیس حشدالشعبی و همرزمانش در نجف به خاک سپرده شد

سالم «ابومهدی» به وادی السالم

ساعاتیپسازحملهموشکیبهنیروهایآمریکاییدرپایگاه
عیناالسددرغرباستاناالنبارعراق،پیکرمطهرشهیدحاج
ابومهدی المهندس نایب رئیس حشدالشعبی وهمرزمان
شهیدش با شعار مرگ بر آمریکا در قبرستان وادی السالم
نجف اشرف به خاک سپرده شد.همرزمان و خانواده شهید
ابومهدی المهندس با این فرمانده ارشد نیروهای حشد
الشعبی آخرین وداع را با شعارهای «مــرگ بر آمریکا» و
«مرگ بر اسرائیل» و بر خونخواهی از آمریکایی ها به خاطر
شهادت المهندس و شهید ســردار قاسم سلیمانی تاکید
کــردنــد.از سوی دیگر،فرودگاه بینالمللی بغداد نیز به

نام شهید «ابومهدی المهندس» تغییر نام یافت.دیروز
حضرت آیتا ...خامنهای در دیدار مردم قم در وصف شهید
ابومهدی،فرمودند«:م ّلتهابحمدا...بیدارند.م ّلتهاامروز
بیدارند؛ولینقششهیدعزیزورفقایمح ّلی شهیدسلیمانی
[بی بدیل بود]؛ مثل همین شهید ابومهدی (رضــوان ا...
تعالی علیه) -مرد نورانی ،مرد مؤمن ،مرد شجاع که انسان
جهیبنورک»
وقتینگاهمیکرد،چهر هاومصداق«و َب ِّیض َو ِ
معنوی
[بود]؛ابومهدیاینجوریبود؛چهره ،چهر هنورانی
ِ
خدایی-شهیدسلیمانیباامثالاینجورانسانهایمؤمن
وشجاعونورانیتوانستندکارهایبزرگیراانجامبدهند»

نویسنده وال استریت ژورنال :آیا زمانی که ایاالت
متحده با ادعایی دروغین به عراق حمله کرد،
هرگز تصور می کرد  ۲۰سال بعد پایگاهش با
موشک های ایران تهدید شوند؟ و دولت عراق به
آن ها بگوید بیرون بروید؟
تذکر :دولت ها می توانند جنگی را شروع کنند اما
کنترلاوضاعوپایاندادنبهآندرتوانشاننیست.

لتونی،اسلوونیوکرواسیهماعالمکردندکهنیروهایخودراازعراقخارجمیکنند

مرگتدریجیائتالفآمریکایی

وحاال نوبتعراقیها
عصائباهلالحقعراق:پاسخمابهآمریکاکمترازایراننخواهدبود
«پاسخ اول ایران به ترور فرمانده شهید حاج
قــاســم انــجــام شــده اسـ ـت .االن وقــت پاسخ
اول عــراق به تــرور فرمانده شهید المهندس
است .چرا که عراقی ها اهل شجاعت و غیرت
هستند و نباید پاسخ شــان کمتر از پاسخ
ایران باشد و این یک وعده است».این توئیت
«قیس الخزعلی»دبیرکل عصائب اهلالحق
عراق است که از فرارسیدن نوبت عراقیها
برای پاسخ دادن به ترور نایبرئیس الحشد
الشعبی خبر می دهــد .همزمان،دبیرکل
جنبش مقاومت اسالمی ن َُجباء نیز با تأکید
بر ضرورت خروج فوری نظامیان آمریکایی از
منطقه ،تصریح کرد :پاسخ امپراتوری مقاومت،
قدرتمند و هماهنگ خواهد بود و تفنگداران
آمریکایی فورا به آشیانه خود بازگردند .شیخ
"اکرم الکعبی"با تاکید بر پیشرفت تکنیکی،
تاکتیکی و لجستیکی مقاومت در صحنه
نبرد اظهار کــرد :بــاروت سال حهای ما دیگر
فشنگ نیست و اکنون گرو ههای مقاومت به
پیشرفتهترین و هوشمندترین موشکهای
نــقــط ـهزن مــجــهــز شـــدهانـــد کــه قــــادر اســت
در عملیاتی کمتر از یکساعت ،به حضور
منحوستان در غرب آسیا و حیات مصنوعی
رژیم جعلی اسرائیل خاتمه دهد.یکی از مهم
ترین پیامدهای جنایت دولــت تروریستی
آمریکا در ترور سردار سپهبد «قاسم سلیمانی»
و« ابومهدی المهندس» و همراهانشان،

ایــجــاد اجــمــاع میان گــروههــای مقاومت در
عراق ضد آمریکاست.حتی پیام اخیر مقتدی
صدر خطاب به ترامپ نیز بیانگر همسویی و
همگرایی جریان صدر با گروه های مقاومت در
عراق ضد ایاالت متحده آمریکاست.گروه های
مقاومت که عمدت ًا زیر مجموعه سازمان حشد
الشعبی قرار می گیرند ،در پنج سال اخیر نقش
مهمی در تحوالت عراق از جمله در پاک سازی
جغرافیای این کشور از اشغال گروه تروریستی
داعــش ایفا کردند.اکنون به نظر می رسد
جنایت آمریکا در ترور شهید سلیمانی فرمانده
نیروی قدس سپاه پاسداران و شهید ابومهدی
نایب رئیس حشد الشعبی به مرحله جدیدی
برای نقش آفرینی این گروه ها در عراق تبدیل
شده است.تاکید بر حاکمیت عراق ،ضدیت با
آمریکا و مقابله با نگاه تحقیرآمیز واشنگتن به
عراق از شاخصه های اصلی این مرحله است.بر
این اساس« ،نصر الشمری» سخنگوی جنبش
النجباء عراق از نشست فرماندهان مقاومت
اسالمی بــرای اعــام تشکیل جبهه مشترک
علیه موجودیت آمریکا در عــراق خبر داد.
تشکیل چنین نشستی به معنای شکل گیری
اجماع میان گروه های مقاومت ضد آمریکاست
که مخالف اشغال جغرافیای عــراق از سوی
نظامیان آمریکایی است و می تواند مصوبه
پارلمان عراق در اخراج نظامیان آمریکایی از
این کشور را وارد مرحله اجرایی کند.

گوآیدوبرکرسیجنجالیریاستپارلمانونزوئالتکیهزد

دوپاره شدن سیاست درکاراکاس
كاراكاس بار ديگر شاهد اتفاقی كم سابقه در
جهان سياست بــود .رهبر مخالفان ونزوئال
پس از تنشهای پیش آمده با نیروهای امنیتی
چند روز پس از آن که رقیب اش مدعی پست
ریاست مجمع ملی این کشور شد ،زمام امور
پارلمان ونزوئال را بر عهده گرفت و بر مسند
ریاست تکیه زد.لوئیس پــارا ،رقیب خوان
گوآیدو ،رهبر مخالفان یک شنبه پس از آن
که مدعی شد  ۸۱قانون گذار آن هم اکثرا از
حزب سوسیالیست نیکوالس مادورو ،رئیس
جمهوری ونزوئال از او حمایت کردند ،خودش
را رئیس پارلمان این کشور معرفی کرد.در
همان روز ،گوآیدو از ورود به پارلمان منع شد و
وی جلسه جداگانه در دفتر یک روزنامه برگزار
کرد که در آن  ۱۰۰قانون گــذار حمایتشان
را از او اعــام کردند .پارلمان ونزوئال ۱۶۷
کرسی دارد .گوآیدو وعده داد تا ریاست جلسه
سهشنبه را بر عهده بگیرد و اقدام لوئیس پارارا

یک کودتای پارلمانی اعالم کرد.روز سهشنبه،
نیروهای گارد ملی از ورود گوآیدو به مجمع
ملی برای نیم ساعت ممانعت به عمل آوردند و
این در حالی بود که لوئیس پارا در یک نشست
کوتاه ،کرسی ریاست را اشغال کرد .در نهایت
پس از ورود گوآیدو ،لوئیس پارا رفت و گوآیدو
سوگند یاد کرد.مجمع ملی ونزوئال تنها شاخه
دولت است که در کنترل اپوزیسیون قرار دارد
و حامیان گوآیدو آن را آخرین نهاد دموکراتیک
ملتتوصیفمیکنند.گوآیدودرژانویه۲۰۱۹
به عنوان رئیس کنگره ونزوئال انتخاب شد و
از این جایگاه بــرای به دست آوردن حمایت
بینالمللی استفاده کرده است.لوئیس پارا
ماه گذشته میالدی و پس از آن که به فساد
مرتبط با برنامه غذایی با مــادورو متهم شد،
از حزب اپوزیسیون اخراج شد .وی همچنان
یک قانون گذار است و مــادورو ،وی را رئیس
یداند.
پارلمان م 

اقدامآمریکادرترورسردارشهیدقاسمسلیمانی
وسیلیسختایرانبهآمریکاییهانهتنهامنطقه
غرب آسیا بلکه جهان را به لرزه درآورده است
و اکنون بسیاری از کشورهای عضو ائتالف به
اصطالح مبارزه با داعش تصمیم به خروج از
عراق گرفته اند تا خود را وارد بازی خطرناک
«دونالدترامپ»درمنطقهنکنند.حاالوزارتخانه
هایدفاعکرواسی،لتونیواسلوونینیز اعالم
کردندکه با توجه به تنشهای رو به افزایش
پس از شهادت سردار سپهبد «قاسم سلیمانی»
توسط آمریکا ،عراق را ترک خواهند کرد.پیش
از این سه کشور ،آلمانها دست بهکار شده و
تصمیمشان برای خارجکردن اندک نیروهای
نظامیشانازعراقرااعالمکردهان دتانخستین
گروه از نیروهای ائتالف علیه داعش به رهبری
آمریکادرعراق،باالخرهازاینکشورخارجشوند.
دیروز وزیران خارجه و دفاع آلمان طی نامهای
به مجلس این کشور اعالم کردند که تصمیم
به خروج نیروها دارند .شمار نیروهای آلمانی
مستقردرعراقدرمقایسهبانیروهایآمریکایی
بسیارکماستاماخروجآنهامیتواندهمزمان
با بحرانیترشدن وضعیت امنیتی در عراق و
احتمالبروزدرگیریمیانایرانوآمریکا،نقطه
آغاز خروج نیروهای دیگر کشورها نیز باشد ناتو
هم اعالم کرد 500نفر از نیروهایش را از بغداد

خارج میکند .نیروهای نظامی ایتالیا ،کانادا،
دانمارک،هلند،بلژیک،انگلیسواسترالیاهم
درحال خروج هر چند موقت از عراق هستند.
شمار نیروهای آلمانی اندکی بیش از 120نفر
است که در دو پایگاه مستقر شده و وظیفه آن
ها آموزش نیروهای نظامی عراق است .از این
تعداد30 ،نیرو در پایگاهی در منطقه التاجی
در شمال بغداد مستقر هستند90 .نیرو نیز در
منطقهاقلیمکردستانحضوردارندوبانیروهای
نظامی کرد همکاری میکنند.دو روز پیش،
مرکز فرماندهی ائتالف آمریکا نیز از عراق به
کویت منتقل شده بــود .گفتنی است ائتالف
تحت رهبری آمریکا پیشتر با صدور بیانیهای
اعالم کرده بود تا اطالع بعدی و تا زمان کاهش
تهدیدات ،فعالیتهای خود را متوقف و آن را
صرفا به مراقبت از نیروها و مواضع خود محدود
میکند .بنا بر همین تصمیم ،آموزش نیروهای
عراقی و دیگر فعالیتهای ائتالف در عراق
تعلیق شد .این در حالی است که خبرگزاری
روســی «تــاس» در گــزارشــی فــاش کــرده بود،
آمریکادرحالرایزنیبامتحدانغربیخودبرای
حمایتازواشنگتندرحملهتروریستی(13دی
ماه) است .رایزنیهای آمریکا در این خصوص
همزمان با نشست فوقالعاده سفیران ائتالف
ناتودربروکسلآغازشدهاست.
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