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عراق؛کانوندیدارهایدیپلماتیک
عـراق ایـن روزهـا جایـگاه ویـژه ای در مناسـبات
بیـن المللـی پیـدا کـرده اسـت .از یکسـو روابط
مصـر و اردن بـا عـراق روز بـه روز بیشـتر تقویـت
می شود و از سوی دیگر کشـورهای عربی حوزه
خیلـج فـارس در حـال گسـترش روابـط خـود بـا
بغـداد هسـتند .بـه ویـژه عربسـتان سـعودی و
امـارات متحـده عربـی کـه تلاش دارنـد روابـط
خـود را بـا عـراق بیـش از پیـش تقویـت کننـد؛ از
سـرمایه گـذاری هـای کالن اقتصـادی در عراق
گرفتـه تا همـکاری هـای مشـترک اقتصـادی در
پـروژه هـای مختلـف ،همگی نشـان از گسـترش
روابـط کشـورهای عربـی بـا عـراق دارنـد .در
ایـن میـان اسـتفاده از ظرفیـت هـای عـراق در
مناسـبات سیاسـی بـه ایـن کشـور جایگاهـی
دوچنـدان داده اسـت .از جملـه میانجـی گـری
بـرای بهبـود روابـط کشـورهایی کـه در منطقـه
بـا یکدیگـر اختلاف دارنـد کـه در راس آن هـا
ایـران و عربسـتان هسـتند.چندی پیـش عـراق
میزبـان نماینـدگان عالـی رتبـه امنیتـی ایـران
و عربسـتان در بغـداد بـود تـا بـرای نخسـتین بـار
بعـد از حـدود  6سـال قطعـی کامـل روابـط ،دو
طرف پای میـز مذاکره بـرای حل اختالفاتشـان
بنشـینند .اختالفاتی کـه چنان عمیق شـده بود
که دو طرف حاضـر نبودند از آن عبـور کنند و راه
دیپلماسـی را بیازماینـد .البتـه ایران همـواره بر
لـزوم اصلاح روابـط بـا عربسـتان تاکیـد کـرده و
از طـرف عربسـتانی خواسـته اسـت کـه بـه فکـر
بهبـود روابـط باشـد .ایـران بـه درسـتی همـواره
تاکید کرده که حل اختالفات ایران و عربسـتان
نـه تنهـا بـه سـود دو کشـور بلکـه بـه سـود ثبـات و
اسـتقرار منطقـه اسـت امـا تـا کنـون عربسـتان
دسـتی را که از سـوی ایران به سـویش دراز شده
است نفشرده و بر سیاست های شکست خورده
سـابق خـود اصـرار داشـته اسـت .بـه هـر حـال،
دیدار نماینـدگان ایران و عربسـتان در بغداد که
بـا میانجیگـری مصطفـی الکاظمـی ،نخسـت
وزیر عراق ،انجام شـد می تواند نقطـه عطفی در
روابـط دو کشـور باشـد .ایـن دیـدار هم توانسـت
عـراق را در سـطح یـک میانجیگـری سـطح بـاال
ارتقـا دهـد کـه دو طـرف بـه میانجیگـری آن
اعتمـاد دارنـد و هـم توانسـت از ظرفیـت عـراق
بهـره بـرداری کنـد تـا کشـورهایی کـه بـا یکدیگـر
اختلاف دارنـد دور یـک میـز بنشـینند و گفـت
وگـو کننـد .البتـه بایـد اذعـان کـرد کـه نشسـت
بغـداد آغـاز یـک فراینـد اسـت .دو طـرف ایرانی و
عربسـتانی در ایـن دیـدار قبـل از آن کـه بـه دنبال
توافقـی باشـند درصـدد ارزیابـی یکدیگـر بودند.
تـداوم ارتباطـات بغـداد بـا تهـران و ریـاض مـی
توانـد ادامـه دهنـده ایـن فراینـد باشـد .آغـاز دور
جدیـد گفـت وگوهـا کـه بـه زودی در بغـداد از
سـر گرفتـه مـی شـود مویـد ایـن ادعاسـت.نقش
عـراق زمانـی بیشـتر برجسـته مـی شـود کـه مـی
بینیم هیئـت ایرانی در بغـداد عالوه بـر مذاکره با
هیئت عربسـتانی بـا هیئـت هایـی از اردن و مصر
نیـز گفـت وگـو کـرده اسـت .بـه عبارتـی عـراق از
ظرفیـت هـای سیاسـی و روابـط صمیمی خـود با
ریاض ،قاهره و امـان بهره برداری کرد تـا در کنار
روابط ناگسسـتنی اش با تهران ،پلی باشـد میان
سـه کشـور عربی مذکـور بـا تهـران .بهبـود روابط
ایـران بـا مصـر و اردن دسـت کمـی از بهبـودی
روابط ایران با عربسـتان ندارد .سفر محمد جواد
ظریـف ،وزیـر امـور خارجـه کشـورمان بـه عـراق
مـی توانـد مکمـل این تلاش هـا باشـد .ظریف در
عراق در عالی ترین سـطح ممکن مورد اسـتقبال
گـروه هـای سیاسـی قـرار گرفت تـا ثابت شـود که
جمهـوری اسلامی ایـران در عـراق همچنـان در
باالتریـن جایـگاه اسـت .محمـد جـواد ظریـف در
این دیـدار در جریان میانجیگری هـا قرار گرفت
و قطعا خود نیز بخشـی از تالش ها برای پیشـبرد
مذاکـرات بهبود روابط ایران و عربسـتان اسـت  .

پسازانفجاردرکارخانهنظامی«تومر»،اصابتموشکبهنزدیکی«دیمونا»،موشکبارانمناطقاشغالیو
آتشسوزیدرپاالیشگاه«حیفا»،آتشسوزیگستردهدرنزدیکیفرودگاهبنگوریونرخداد

گیجیصهیونیستی

رژیــم اشغالگر قــدس که به قــدرت نظامی خود
مینازد ،در روزهــای اخیر به گونههای مختلفی
به دردسر افتاده است تا جایی که سران این رژیم
حتی نمیدانند از کجا ضربه خــورده انــد .تازه
ترین فاجعه برای صهیونیست ها در نزدیکی مهم

ترین و بــزرگ ترین فرودگاه در اراضــی اشغالی
فلسطین رقم خــورد .کانال  ۱۳تلویزیون رژیم
صهیونیستی از وقــوع یک آتشسوزی گسترده
در نزدیکی فرودگاه بن گوریون خبر داد و اعالم
کــرد کــه تیمهای آتشنشانی در حــال تخلیه

منازل شهرک صهیونیستنشین «زیتان» واقع
در نزدیکی محل حادثه هستند .هنوز دلیل این
آتشسوزی اعالم نشده و جزئیاتی از آن در دست
نیست و تنها نخستین تصاویر از این آتشسوزی
در شبکههای اجتماعی در حال بازنشر است.
فــرودگــاه ب ـنگــوریــون ،بـــزرگ تــریــن فــرودگــاه
بینالمللی رژیم صهیونیستی است که در حومه
شهر الد و  ۱۵کیلومتری جنوب شرقی تلآویو
قرار دارد .این فرودگاه به یاد «دیوید بن گوریون»
نخستیننخستوزیراینرژیمنامگذاریشدهاست
و اسکادران ۲۷نیرویهواییارتشصهیونیستی
دراینفرودگاهقراردارد.انفجاردرکارخانهنظامی
«تــومــر» ،اصابت موشک به نزدیکی «دیمونا»،
موشک بــاران مناطق اشغالی و آتش ســوزی در
«حیفا»،حادثهکوهمرونوحاالآتشسوزیگسترده
در نزدیکی فرودگاه بن گوریون باعث سردرگمی
سران صهیونیست شده است.حال این روزهای
سران رژیم صهیونیستی را «سیدحسن نصرا»...
دبیرکل حزب ا ...لبنان بیش از  ۲۰سال پیش
بسیارزیباتوصیفکرد«:اسرائیلازخانهعنکبوت،
سستتراست».سرانرژیمصهیونیستیکهازبدو
تاسیستاکنون،جنایاتفراوانیراباحمایتهای

هزینههای یک جنگ ۲۰ساله
آمریکاییهادرحالیپساز 2دههروندخروجازافغانستانراآغازکردهاندکهدراینمدتنزدیکبهپنجاه
هزارغیرنظامیوحدودهفتادهزارنظامیافغانجانخودراازدستدادهاند.واشنگتندرمجموع2.26،
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روزنامه فایننشالتایمز [انگلستان] در شماره
آخر این هفته خود به پیامدهای اقتصادی کرونا
در اروپا پرداخته و آمار رکود در این قاره را تیتر
یک خود کرده است .این روزنامه نوشته است
که رکود در حوزه یورو ،بهمراتب بدتر از چین و
آمریکاست و دلیل آن هم قرنطینههای متوالی
بهخاطر همهگیری کروناست.

نمای روز

تریلیوندالرنیزهزینهکردهاستکهباید 530میلیارددالربرایپولقرضگرفتهشده،سود بپردازد.

ماجراجوییهای بیپایان
سلطان
ترکیهپایگاههاینظامیجدیددرشمالعراقاحداثمیکند
دولت ترکیه در ادامه تالش های ماجراجویانه و بلندپروازانه خود در سطح
منطقه  ،بار دیگر از احداث پایگاه های نظامی در شمال عراق سخن به
میان آورده است.در همین زمینه" ،سلیمان سویلو" وزیر کشور ترکیه عزم
کشورش را برای ساخت پایگاه نظامی در شمال عراق اعالم کرد .سویلو
همچنین با اشاره به پایگاه های نظامیان ترکیه در خاک سوریه  ،خاطر
نشان کرد :آنکارا قصد دارد مشابه آن چه که در سوریه احداث کرده است
 ،در عراق هم احداث کند تا اوضاع را در نزدیکی مرزهایش تحت کنترل
داشته باشد .در چند سال گذشته  ،به بهانه مبارزه با شبه نظامیان حزب
کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک)  ،مقام های آنکارا ارتش این کشور
را به حمالتی به عمق خاک عراق و به طور مشخص به مناطق شمالی
این کشور موظف کرده اند .حمالت ارتش ترکیه به مواضع پ .ک.ک
درشمال عراق درحالی ادامه دارد که مقام های دولت بغداد و مردم
این کشور همواره این حمالت را محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت و
تمامیت ارضی عراق دانسته اند .حمالت جدید ارتش ترکیه به شمال
عراق عالوه بر اعتراض گسترده سیاستمداران و شخصیتهای سیاسی
این کشور ،خشم مردم عراق را نیز بر انگیخته است .در همین زمینه ،
"برهم صالح" رئیس جمهوری عراق با انتشار بیانیه ای  ،حمالت نظامیان
ترکیه را نقض آشکار حاکمیت عراق و اصل حسن همجواری خوانده و
خواهان توقف اینگونه عملیات از سوی آنکارا شده است .کابینه بغداد
نیز ب ه شدت به عملیات نظامی اخیر ارتش ترکیه اعتراض کرده و در کمتر
از یک هفته دو بار سفیر ترکیه در بغداد را به وزارت امور خارجه عراق فرا
خوانده است.دولت عراق همچنین  ،دو یادداشت اعتراضآمیز جداگانه
به سفیر ترکیه در بغداد تقدیم کرده است .همچنین تعدادی از نمایندگان
مردم در مجلس عراق با انتشار بیانیه مشترکی از "مصطفی الکاظمی" ،
نخستوزیر این کشور خواستند در پاسخ به حمله ترکیه به شمال عراق ،
معامالت تجاری و دیپلماتیک با آنکارا را به حالت تعلیق درآورد.در این
شرایط  ،به رغم درخواست های مکرر مردمی و پیگیری رهبران احزاب و
نمایندگان پارلمان عراق از دولت بغداد  ،به نظر می رسد بی توجهی مقام
های دولتی به ویژه نخست وزیر عراق به این درخواست ها یا توافق پنهانی
با دولت آنکارا  ،زمینه های تشدید حضور نظامی ترکیه را در اراضی شمال
عراق فراهم کرده است.به همین دلیل است که مقام های ترکیه همچنان
درصدد تحکیم حضور نظامی در اراضی عراق از طریق احداث پایگاه های
نظامی متعدد هستند.پیش از این ،یک عضو اتحادیه میهنی کردستان
عراق از وجود  ۵۰پادگان و پایگاه نظامی ارتش ترکیه در دو استان اربیل
و دهوک خبر داده بود .نیروهای ترکیه چند اردوگاه در کردستان به ویژه
دهوک دارند و هر ازگاهی عملیاتی را انجام میدهند که تاکنون به کشته
و زخمی شدن شمار زیادی از غیرنظامیان عراقی منجر شده است.

طوالنیترین جنگ آمریکا و دو دهه
درگــیــری در افغانستان که پس از
حمالت تروریستی یــازده سپتامبر
به راه افتاد و دهها هزار تن را کشت
و چهار رئیس جمهوری آمریکا را
درگــیــر کــرد ،در نهایت ثابت کرد
که بهرغم هزینه سرسامآور مالی و
جانی غیر قابل پیروزی است .فصل
پایانی این کشمکش که با تصمیم
جــو بــایــدن ،رئیس جمهور آمریکا
برای خارج ساختن تمام نیروهای
کشورش از افغانستان تا بیستمین
سالروز این حمالت تروریستی رقم
خورده ،موجب برآورد هزینه هنگفت
و سرسامآور آن شده است  .به نوشته
آسوشیتدپرس،در ادامــه به هزینه
ایــن ک ــارزار آمریکایی ،از بعد هدر
دادن ســرمــایــه ،خــونهــای ریخته
شده و تبعات آینده آن در این کشور
جنگزده که در آستانه هرج و مرج
قرار دارد ،اشاره میشود.
▪هزینهانسانی

افغانها بیشترین هزینه را پرداخت
کردهاند .طبق آمار "پروژه هزینههای
جــنــگ" در دانــشــگــاه بـــــراون که
هزینههای پنهان جنگهای پسا
 ۱۱سپتامبر را ثبت میکند ،از سال
 ۲۰۰۱تا اواس ــط آوری ــل دستکم
 ۴۷هزار و  ۲۴۵غیرنظامی در این
جنگکشتهشدهاند.بهگفتهدیدهبان
ســازمــان ملل متحد ،از زمــان آغــاز
مذاکرات صلح بین افغانها در قطر
در پاییز گذشته ،حمالت مسلحانه
و بمب گــذاری علیه غیرنظامیان به
سطح بیسابقهای افزایش یافته و
درگــیــریهــا بــه کشته شـــدن ۷۲
روزنامهنگار و  ۴۴۴امدادگر منجر
شدهاست.دولتافغانستانتلفاتدر
میانسربازانشرابهمنظورجلوگیری
از افت روحیه محرمانه کرده است،
اما "پــروژه هزینههای جنگ" برآورد
میکندکهاینجنگجان ۶۶هزارتا
 ۶۹هزار نیروی افغان را گرفته باشد.
براساس گــزارش سازمان ملل ،این
جنگ  2.7میلیون افغان را به فرار از
کشورشان به سمت ایران ،پاکستان
و اروپا وادار کرده است .حدود چهار

بازداشت معترضان در روز کارگر در ترکیه
میلیون دیگر هم درون کشورشان که
مجموعا  ۳۶میلیون جمعیت دارد،
آواره شدهاند.در همین حال گزارش
وزارت دفاع آمریکا نشان میدهد که
 ۲۴۴۲نیروی آمریکایی کشته و ۲۰
هزار و  ۶۶۶سرباز از سال  ۲۰۰۱در
این جنگ مجروح شدهاند .بــرآورد
میشود که بیش از  ۳۸۰۰پیمانکار
امنیتی خصوصی آمــریــکــا کشته
شــدهانــد .پنتاگون آمــاری از تلفات
آن ها ندارد .براساس آمار وبسایت
آی کژوآلتیز ( ،)iCasualtiesاین
جنگ همچنین  ۱۱۴۴کشته در
میانپرسنلائتالف ۴۰کشوریناتو
که طی این سالها نیروهای افغان را
آموزش دادهاند ،به جا گذاشته است.
باقیمانده ۷۰۰۰نیرویائتالفهم
تاضرباالجلیازدهسپتامبربایدناز
یروند.
افغانستانم 
▪هزینه مالی

بــراســاس آمــار "پـــروژه هزینههای
جــنــگ" ،آمریکا در مجموع مبلغ
حیرتآور  2.26تریلیون دالر برای
طیفی از مخارج هزینه کرده است.
آخرین گزارش  ۲۰۲۰وزارت دفاع
آمریکا اشــاره دارد که هزینههای
مرتبط با جنگ طی این سالها به
 815.7میلیارد دالر رسیده است.
این هزینه عملیاتی ارتش آمریکا در
افغانستان را در بر میگیرد ،همه
چیز از سوخت و غذا تا خودروهای
هاموی ،سالح و مهمات ،از تانک و
خودرویزرهیگرفتهتاناوهواپیمابر
و حمالت هــوایــی.بــرخــاف دیگر
درگیریها در تاریخ آمریکا ،آمریکا
وامهای سنگینی برای تامین اعتبار
جنگ در افغانستان دریافت کرده

نتانیاهوتنها 2روزبرایتشکیلدولتاسرائیلمهلتدارد

سناریوهای دوگانه «بی بی»
نخست وزیــر رژیــم صهیونیستی که از سوی
رئیس این رژیم مامور تشکیل کابینه جدید
شدهاست،تنهادوروزدیگرفرصتداردکهاین
ماموریت را به سرانجام برساند .پایگاه خبری
عبری زبان «وای نت» در گزارشی آورده است
که مهمترین سوال در شرایط کنونی این است
که آیا اگر بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر رژیم
صهیونیستی(ملقببهبیبی)مهلتبیشتری
بخواهد ،روون ریولین ،رئیس این رژیم طبق
قانون ،دو هفته دیگر به او برای تشکیل کابینه
جدید فرصت خواهد داد یا خیر؟ این یکی
از سناریوییهایی اســت که اکنون مطرح
است ،اما این احتمال تنها به این بستگی دارد

آمریکاوکشورهایغربیعلیهمردممظلوممنطقه
غرب آسیا به ویــژه فلسطین انجام داده انــد ،به
دنبال راهی برای فرار از این جهنم خود ساخته
هستند.اتفاقات  ۱۰روز گذشته در سرزمینهای
اشغالی نشان داد که رژیم صهیونیستی نقاط
ضعف بسیار ُکشندهای دارد و امنیت این رژیم
بسیار شکننده است.اتفاقات اخیر همچنین پیام
بسیار مهمی برای سران رژیم صهیونیستی به
همراه داشت که اگر شرارتهای آن در منطقه
ادامه یابد ،پاسخهای جدی را دریافت خواهند
کرد؛ضرباتیکهعمقمناطقاشغالیراهدفقرار
میدهد.در نهایت باید گفت ،بیثباتی سیاسی
به دنبال برگزاری چهار انتخابات پارلمانی در دو
سال گذشته ،بحران سیاسی در تشکیل کابینه
و دو دستگی سیاسی ،اعتراضات خیابانی علیه
کابینه نتانیاهو ،پیگیری پروندههای قضایی
فساد نتانیاهو و اطرافیانش ،افزایش مهاجرت از
سرزمینهای اشغالی و همچنین حوادث اخیر در
مراکزحساسنظامیوهستهایدرعمقسرزمین
هایاشغالی به وضــوح نشان میدهد که رژیم
صهیونیستی با چالش بقای خود بیشتر از گذشته
روبه رو شده است.
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که آیا در لحظات
پ ــای ــان ــی ممکن
است تغییر مثبتی
اتــفــاق بیفتد که
بــه دادن مهلت
بیشتر به نتانیاهو
بــــــرای تشکیل
کــابــیــنــه مــنــجــر
شــود؟ سناریوی
دوم این است که
یائیر الپید ،رهبر حزب «یش عتید» (آینده آن
جاست) به تشکیل کابینه جدید مکلف شود،
به ویژه این که اعضای کنست (پارلمان) پس از

نتانیاهو،بیشترین
رای را بــــرای
تشکیل کابینه
ب ــه او دادهانـــــد.
در ای ــن ص ــورت،
بـــــازی ســیــاســی
در دســـت جناح
مخالف نتانیاهو
خواهد بود و آنها
میتوانند شانس
خود را بــرای تشکیل کابینه جدید امتحان
کنند .منابع سیاسی اسرائیلی در گفت وگو
با "وای نت" تاکید کردند که جناح تغییر حزب

مقابل نتانیاهو در تالش بــرای دستیابی به
توافقاتی در بین خود است تا به محض پایان
مهلت نتانیاهو و مکلف شدن الپید به تشکیل
کابینه ،بتواند این ماموریت را در اسرع وقت با
موفقیت به پایان برساند .بر پایه این گزارش،
درچنینشرایطی،دیدگاههایالپیدونفتالی
بنت ،رهبر ائتالف یمینا متفاوت خواهد بود،
چرا که الپید تالش خواهد کرد تا در مهلت
قانونی داده شده به توافق برای تشکیل کابینه
دستیابدامادرطرفمقابلنفتالیبنتتاکید
دارد که هرچه سریعتر توافق بر سر طرح و
برنامههای سیاسی حاصل شود و قبل از پایان
مهلت داده شده کابینه تشکیل شود.

و حــدود  ۵۳۰میلیارد دالر بهره
پرداخت کرده است .براساس آمار
"پــروژه هزینههای جنگ" ،آمریکا
همچنین  ۲۹۶میلیارد دالر بابت
مراقبت پزشکی از کهنهسربازان
هزینه کرده است .آمریکا همچنان
طی سالهای آینده به پرداخت این
دو هزینه ادامه خواهد داد  .
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بــازرس کل آمریکا دریافته است که
بیشتر چندین میلیارد دالری که به
پــروژههــای زیرساختی اختصاص
داشــت ،هدر رفته اســت .کانالها،
سدها و بزرگراهها نیازمند تعمیرات
هستند ،در شرایطی که افغانستان
از جــذب ایــن کمکها ناکام مانده
است .بیمارستانها و مدارس نوساز
همچنانخالیماندهاند.بدوننظارت
صحیح ،پول آمریکا مایه فساد شده
که مشروعیت دولت کابل را تضعیف
میکند .با وجود هزینههای هنگفت
مبارزه با موادمخدر ،صادرات تریاک
رکــورد زد .به رغم صرف میلیاردها
دالربرایتسلیحاتوآموزشنیروهای
امنیتی افغان ،طالبان میزان اراضی
تحت کنترل خودش را افزایش داده
است .با وجود هزینه سرسامآور بابت
اشتغالزاییورفاه،نرخبیکاریحدود
 ۲۵درصــد اســت .نرخ فقر طی این
سالها افزایش داشته و طبق آمار
بانکجهانیدر ۲۰۲۰به ۴۷درصد
رسیدکهنسبتبهسال ۲۰۰۷که۳۶
درصد بود ،افزایش نشان میدهد.
مایکل وحید حنا ،عضو ارشد "بنیاد
قرن"مستقردرواشنگتنمیگوید:ما
سرمایهگذاری زیادی کردیم و چیزی
وجودنداردکهنشاندهندهآنباشد  .

 ۱۶ســال پیش ،تصویر دخــتــری کــه دربــرابــر
خانهای مشتعل ،لبخندی ژوکوندوار داشت،
تواینعکس«دختربال»لقب
شهرتیجهانییاف 
گرفت .عکس در این سال ها به یک « ِمم» تبدیل
شد و حاال به شکل رمزارز به قیمت  ۱۸۰اتریوم
معادل  ۵۰۰هزار دالر به فروش رفته است/.
نیویورکتایمز

▪ردگیریپول
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درخواستمعنادارعضوشورایعالی
سیاسییمنازدانشگاهاالزهر
توئیت محمد علی الحوثی عضو شورای عالی
سیاسی یمن :از دانشگاه االزهر می خواهم با
همان عباراتی که خبر دروغ جلوگیری از اقامه
نماز تراویح در یمن را محکوم کرد ،تجاوزات و
تحریم های آمریکا ،انگلیس ،عربستان ،امارات
و همپیمانانشان علیه یمن را نیز محکوم کند.

