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یف به کویت سفر ظر
وزیر امور خارجه در صدر یک هیات سیاس��ی و اقتصادی 

وارد کویت شد.

به گ��زارش خبرن��گار اعزامی سیاس��ت روز، محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان در صدر هیأتی سیاس��ی و 
اقتصادی برای ش��رکت در نشس��ت بین المللی بازسازی عراق 
وارد کویت شد و مورد استقبال مقامات این کشور قرار گرفت.

پس از آن که گروه تروریس��تی داعش در عراق نابود شد 
و بخش  هایی که در اش��غال تکفیری وهابی ها قرار داش��ت باز 
پس گرفته شد،  اولویت این کشور بر روی بازسازی ویرانه های 

جنگ متمرکز شده است.

جمهوری اس��امی ایران یکی از همسایگان اصلی و مهم 
عراق اس��ت که در نابودی داعش در این کش��ور نقش مهمی 
داش��ته است، اکنون که آرامش نسبی به عراق بازگشته، ایران 

می تواند محور بازسازی عراق باشد. 

تیتر تیتر تیتر تیتر تیتر تیتر
وزیر خارجه قزاقس��تان از برگزاری نشس��ت وزرای 
خارجه ایران، روسیه و ترکیه برای بررسی اوضاع سوریه 

خبر داد.
به گزارش فارس، »غیرت عبدالرحمانف« اعام کرد، 
وزرای خارجه روسیه، ایران و ترکیه قرار است ماه آینده 
میادی گردهم آمده و تحوالت س��وریه را مورد بحث و 
بررس��ی قرار دهند. وی گفت که تاری��خ دقیق و محل 
برگزاری این نشست هنوز قطعی نشده است. وی افزود، 
در حال حاض��ر یکی از گزینه های مطرح برای برگزاری 

این نشست، شهر آستانه پایتخت قزاقستان است.
وزارت خارجه قزاقستان همچنین گفته است که قرار 
است نشس��ت دیگری در سطوح پایین تر میان سه کشور 
ایران و روسیه و ترکیه درباره سوریه در آستانه برگزار شود 

اما تاریخ دقیق این نشست نیز اعام نشده است.
 این نشس��ت کارشناس��ی قرار اس��ت بعد از دیدار 
وزرای خارجه سه کشور تضمین کننده آتش بس سوریه 

)ایران، روسیه و ترکیه( برگزار شود.

یر اسرائیلی وزنامه سعودی بلندگوی وز  ر
 علیه ایران

درپی س��رنگونی جنگن��ده اف ۱۶ اس��رائیل، وزیر 
اطاعات ای��ن رژیم در اظهارات��ی در روزنامه »ایاف« 

سعودی، ایران را تهدید کرد.
به گزارش تس��نیم به نقل از روزنامه »عربی-2۱«، 
یس��رائیل کاتس وزیر اطاعات اسرائیل در اظهاراتی که 
در روزنامه سعودی »ایاف« منتشر شد، زبان به تهدید 
ایران گشود. وی در اظهارات خود با اشاره به خطر حضور 
ایران در س��وریه و نیز در سطح منطقه، ایران را تهدید 

کرد که به آن درسی فراموش نشدنی خواهد داد.
وی همچنین تاکید کرد، قواعد بازی تغییر نکرده و 
نخواهد کرد و اس��رائیل همچنان به حفظ برتری هوایی 

خود در سطح منطقه ادامه خواهد داد.
اظه��ارات این وزیر اس��رائیلی در حالی در روزنامه 
ایاف منتش��ر شده اس��ت که این روزنامه با مسئوالن 
اس��رائیلی روابط عمیقی دارد و از نخستین روزنامه های 

عربی است که روابط با اسرائیل را علنی کرد.

وس  رایزنی عراقچی با همتای ر
معاون سیاسی وزیر خارجه با همتای روس خود در 

تهران دیدار و رایزنی می کند.
به گزارش ایسنا، امروز چهارشنبه سیدعباس عراقچی 
که ریاست س��تاد برجام در این وزارتخانه را نیز برعهده 

دارد با سرگئی ریابکوف دیدار و گفت وگو می کند.
پیش بینی می ش��ود محور اصلی رایزنی های این دو 

دیپلمات ارشد ایرانی و روس موضوع برجام باشد.

وزی انقالب در ابیجان برگزاری سالگرد پیر
جشن سی و نهمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی 
ایران با ش��رکت مقامات عالی رتبه کش��وری و لشکری، 
سفرا و دیپلمات های خارجی مقیم، علمای شیعه، سنی 
و جمعیت های اسامی، خبرنگاران و رسانه های ساحل 

عاج در ابیجان برگزار شد.
منصور شکیب مهر سفیر جمهوری اسامی ایران در 
سخنرانی خود با اشاره به اهمیت نقش رهبری و حضور 
م��ردم در پیروزی انقاب اس��امی و س��رنگونی نظام 
دیکتات��وری با وجود حمایت ه��ای خارجی، به تحوالت 

کنونی منطقه خاورمیانه و جهان اسام اشاره کرد.

در  آمری��کا  رئیس جمه��ور 
بودجه پیشنهادی این کشور پرونـــــده

خواستار افزایش بودجه یکی 
از معاونت ه��ای وزارت خزانه داری با هدف افزایش 

فشار تحریم ها علیه ایران شده است.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، »دونالد ترام��پ«، روز 
دوش��نبه پیش��نهاد بودجه خود برای س��ال مالی 

20۱9 را منتشر کرد. 
ترام��پ در بخش��ی از ای��ن بودجه خواس��تار 
افزای��ش 3۶ میلیون دالری بودج��ه یکی از دفاتر 
وزارت خزانه داری آمریکا ش��ده و گفته این منابع 
مالی برای منزوی  س��ازی کره شمالی و »افزایش 

فشار تحریم ها علیه ایران« هزینه خواهد شد.
بودج��ه پیش��نهادی رئیس جمه��ور آمری��کا، 

خواس��تار اختصاص ۱59 میلی��ون دالر به »دفتر 
تروریس��م و اطاع��ات مال��ی وزارت خزانه داری« 
)TFI( ش��ده و اع��ام کرده این رق��م معادل 3۶ 
میلیون دالر افزایش نس��بت به بودجه سال مالی 

20۱7 خواهد بود. 
»دفت��ر تروریس��م و اطاع��ات مالی«، س��ال 
2004 با هدف کاهش اس��تفاده »تروریس��ت ها« 
و کش��ورهای »حامیان دولتی تروریس��م« از نظام 
مالی برای انجام »فعالیت های غیرقانونی« تأسیس 
ش��ده اس��ت. »دفتر کنترل دارایی ه��ای خارجی 
خزانه داری آمریکا« )OFAC( که مسئولیت اجرا 
و برنامه ریزی  تحریم های واش��نگتن علیه چندین 
کش��ور از جمل��ه ای��ران را به عه��ده دارد یکی از 
نهادهایی است که زیر نظر TFI فعالیت می کند.

در س��ند بودجه پیشنهادی ترامپ آمده است: 
»این بودجه خواس��تار بودجه ۱59 میلیون دالری 
برای دفتر تروریس��م و اطاعات مالی است که 3۶ 
میلیون دالر نسبت به بودجه اجرایی شده در سال 

20۱7 بیشتر است.«
در بخ��ش دیگری از این س��ند آمده اس��ت: 
»ای��ن منابع اضافی برای من��زوی کردن اقتصادی 
کره ش��مالی، تکمیل مرکز مبارزه ب��ا تأمین مالی 
تروریس��م در عربس��تان س��عودی، افزایش فشار 
تحریم ه��ا علیه ای��ران با تدابیر مختل��ف از جمله 

اجرای قانون کاتسا تخصیص داده خواهند شد.«
منظور از »کاتس��ا«، قانون موسوم به »مقابله 
با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها« است که در 
هر دو شاخه قانونگذاری کنگره آمریکا برای تحریم 

ایران، روسیه و کره شمالی تصویب شد. این قانون 
روز ۱۱ م��رداد ۱39۶ )2 اوت 20۱7( ب��ا امضای 

ترامپ به قانون تبدیل شد.
ترامپ بعد از ورود به کاخ س��فید ش��هروندان 

ایران را از ورود به آمریکا منع کرد.
تصویب این تحریم و اجرایی ش��دن آن یکی 
از سیاس��ت های ایران هراسانه و ضدایرانی ای است 
ک��ه هیئت حاکم��ه آمریکا در ماه ها و س��ال های 
گذش��ته علی��ه ایران ب��ه کار گرفته اس��ت. دولت 
ترامپ در هفته های گذشته تاش زیادی هم برای 
بهره ب��رداری از آش��وب های پراکن��ده در برخی از 

شهرهای ایران داشته است.
روز 30 دی م��اه، یک نویس��نده و روزنامه نگار 
مطرح انگلیسی در یک گزارش تحقیقی فاش کرد 

وزارت خارج��ه آمریکا بیش از ی��ک میلیون دالر 
ب��رای ایجاد ناآرامی در ای��ران و بهره برداری از آن 

هزینه کرده است. 
»نفیظ مصدق احمد«، نویسنده و روزنامه نگار 
تحقیقی انگلیسی پس از بررسی اسناد رسمی دولت 
آمریکا به این نتیجه رس��یده است: »اسناد دولت 
آمریکا از س��ال 20۱۶ تا به امروز نش��ان می دهند 
دولت ترامپ، بیش از دس��ت کم س��ه میلیون دالر 
ب��رای تأمین مالی فعالیت های گروه های مخالف با 

نظام حاکم ایران هزینه کرده اند.«
دول��ت ترامپ، عاوه بر این اقدامات، به فاصله 
کوتاه��ی بعد از ورود به کاخ س��فید با امضای یک 
دستور اجرایی شهروندان ایران را از ورود به آمریکا 

منع کرده است.

پیشنهاد بودجه میلیون دالری ترامپ برای افزایش فشار تحریم ها علیه ایران

ش��بکه کانون های تفکر ایران اعام کرد: 
در شرایط کنونی همکاری با FATF دور معادلـــــه

باطلی را ایجاد کرده که بدون دس��ت آورد 
ملموس��ی س��بب افزایش اثرگذاری بیش��تر تحریم های ثانویه 

آمریکا خواهد شد.
به گزارش مهر، گروه بین الملل شبکه کانون های تفکر ایران 
)ایتان( در گزارش��ی با عنوان »نگاه��ی تحلیلی به تعامل میان 
ایران و گروه ویژه اقدام مالی)FATF(« به بررسی ابعاد مختلف 

این موضوع پرداخته است. 
 در گزارش این ش��بکه با توجه نقش گروه ویژه اقدام مالی 
در سیاس��ت خارج��ی آمریکا، به ابزارهای متع��دد آمریکا برای 
خنثی کردن تاش ه��ای ایران برای کاهش ریس��ک همکاری  
بانک های خارجی اش��اره کرده و تاکید کرده اس��ت: در شرایط 
کنونی هم��کاری با FATF دور باطلی را ایجاد کرده که بدون 
دس��ت آورد ملموسی سبب افزایش اثرگذاری بیشتر تحریم های 

ثانویه آمریکا خواهد شد.
در بخش جمع بندی این گزارش آمده اس��ت: بعد از اجرای 
برجام در دی ماه ۱394، علی رغم پیش بینی های صورت گرفته 
توسط مسئولین، روابط بین المللی بانکی ایران به شرایط قبل از 
تحریم ها بازنگشت. بر اساس اظهارنظرهای مسئولین اقتصادی 
و مقامات پولی، قرار داش��تن ایران در لیس��ت سیاه گروه ویژه 
اقدام مالی )FATF( از مهم ترین موانع این بازگشت بود. لذا با 
هدف خارج شدن ایران از لیست سیاه، تقریباً از اوایل بهمن ماه 
۱394 الی تیرماه ۱395، ایران همکاری گسترده تری نسبت به 
گذش��ته با گروه ویژه اقدام مالی آغاز نمود که پذیرش »برنامه 

اقدام« مهم ترین نتیجه آن است.
آنچه که از مجموع اظهارنظرها و رفتارهای ایران در مواجهه 
با FATFمشخص می شود، آن است که بینش درستی در رابطه 
با ماهیت، ماموریت ها و اهداف FATF وجود ندارد. برای درک 
درس��ت از این موارد فوق، الزم اس��ت، سیاست خارجی آمریکا 
و جای��گاه تحریم های اقتصادی در پیش برد این سیاس��ت و نیز 

نقش FATF در تحقق آن، به درستی، فهم شود.
آمریکا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و به بهانه مقابله با اعمال 
تروریس��تی، ابزارهای پولی را در جهت تحقق اهداف سیاسی و 
امنیتی خود به خدمت گرفت و به طور رسمی، از »ساح پولی« 
بدین منظور استفاده نمود. آمریکا راهبرد »جنگ اقتصادی« را 
با تکیه بر دو منبع قدرت اقتصادی خود اتخاذ کرد: نخست دالر 
به عنوان یک ارز جهان روا برای پرداخت های تجاری است. دوم 
اینکه این کش��ور بزرگ ترین اقتصاد جهان بوده و نقش محوری 

در اقتصاد جهان دارد.
 آمریکا با استفاده از»ساح پولی«فضای مالی بین المللی را 

برای کش��ورها و گروه های ه��دف، ناامن می کند و در ارتباطات 
بانک��ی آن ها، اختال ایجاد می کند. این س��اح علیه جمهوری 
اس��امی ایران، از سال 20۱0، مورداستفاده قرار گرفت و عمًا 
جن��گ اقتصادی علیه ایران، به راه افتاد. آمریکا برای پیش��برد 

جنگ اقتصادی علیه اهداف، اقدامات زیر را انجام داده است:
۱- ایج��اد زیرس��اخت حقوقی الزم همچ��ون تهیه قوانین 
پاتریوت، قانون جامع تحریم ایران)CISADA(، قانون اختیارات 
دفاع ملی)NDAA(، قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بش��ر 
 TRA)Iran Threat Reduction andس��وریه ملقب ب��ه

Syria Human Rights Act(، کاتسا
2- ایجاد س��ازوکارهای اجرایی ازجمله شناسایی و معرفی 

گروه های ترویستی
3- به خدم��ت گرفتن بخش خصوصی کش��ورها خصوصاً 

نظام بانکی در اجرای تحریم ها
4- تهیه و اجرای استانداردهایی برای ارتقای شفافیت نظام 
مالی و تجاری بین الملل برای شناس��ایی کامل مشتری و احراز 

ذینفع واقعی.
آمری��کا اق��دام چه��ارم را از طری��ق گ��روه وی��ژه اق��دام 
مالی)FATF(، در سطح جهان دنبال می کند. نگاهی به اسناد 
موجود نش��ان می دهد که رایزنی و مذاکره آمریکا با این نهاد را 
از سال 200۱ به منظور تهیه استانداردهای شفافیت زا، در جهت 
مقابله و ایجاد ش��رایط س��خت گیرانه علیه گروه ها و کشورهای 
مخالف سیاست های این کشور آغاز کرده است. FATF، نقش 
ویژه ای در پیش��برد جنگ اقتص��ادی و به کارگیری و اثرگذاری 
»ساح پولی« دارد. بنابراین FATF، صرفاً یک نهاد فنی نبوده 
و نهادی با کارکرد و مأموریت های منطبق بر سیاس��ت خارجی 

ایاالت متحده آمریکا است.
مأموریت اصلی FATF، نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در 
سطح جهانی و در سطح کشورها است. در انجام این مأموریت، 

دو مقوله برای FATF، اهمیت کانونی دارد:
۱- تولید اطاعات صحیح و دقیق در بانک ها و س��ازمان ها 

و ...
2- انتش��ار و به اش��تراک گذاری آن ها توسط نظام بانکی و 

نهادهای مسئول.
درنتیجه این نهاد هم��واره تأکید جدی بر انجام دو توصیه 
از میان توصیه های 49 گانه خود داش��ته اس��ت. تضمین وجود 
الزامات شناس��ایی کامل مش��تری و تضمین ارائه همکاری های 

بین المللی درزمینه تبادل و به اش��تراک گذاری اطاعات مربوط 
به ذینفع واقعی، دو توصیه مورد اش��اره هس��تند. این اقدامات، 

زمینه اثرگذاری هرچه بیشتر ساح پولی را فراهم می سازد.
بعد از برجام، کش��ور به س��طح باالی مذاکره با گروه ویژه 
اق��دام مال��ی، به منظور رف��ع مش��کات بانک��ی روی آورد که 
نتیج��ه آن، ارائه یک تعهد س��طح باالی سیاس��ی برای اجرای 
»برنام��ه اقدام« از جانب ایران بود. با بررس��ی متن برنامه اقدام 
مشخص می شود که در صورت اجرای کامل این برنامه، عواقب 
جبران ناپذی��ری گریبان گیر کش��ور خواهد ش��د. در این برنامه 
پیاده سازی نظام شناخت کامل مشتری، شناسایی ذینفع واقعی 
و به اشتراک گذاری اطاعات مربوط به آن از ایران خواسته شده 
اس��ت. اجرای این اس��تانداردها، تولید اطاعات صحیح و دقیق 
درب��اره اف��راد و نهادهای تحریمی و نهادهای پوشش��ی آن ها و 
در وهله بعد، انتش��ار این اطاعات را هدف گیری نموده اس��ت. 
بنابراین پیاده سازی این استانداردها، موجب افزایش شکنندگی 
اقتص��اد ای��ران در مقابل تحریم های کش��ور آمریکا می ش��ود. 
ام��ری که با توجه به س��اختار تحریم ه��ای ثانویه منجر خواهد 
ش��د تا جامعه اقتصادی کش��ور، به دو بخ��ش »غیرتحریمی« 
و »تحریمی« تقس��یم ش��ود و بخش غیرتحریمی برای فرار از 
اقدام��ات تحریمی آمریکا و بهره من��دی از فضای غیرتحریمی، 
ارتب��اط خود با بخش تحریمی کش��ور را به طور فزاینده کاهش 
دهد. به عبارت صریح تر، دوقطبی »تحریمی« و »غیرتحریمی« 

در جامعه ایجاد می کند.
علیرغ��م اینکه گروه وی��ژه اقدام مالی، اقدام��ات مقابله ای 
علیه ایران را در طول یک س��ال و نیم اخیر تعلیق نموده است، 
همچنان مش��کات بانکی کشور برقرار است و بهبودی مشاهده 
نمی ش��ود. این وضعیت خود ش��اهدی بر این مدعاست که قرار 
داشتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه مانع اصلی بهبود روابط 
بین المللی بانکی ایران نیس��ت. در این رابطه تحریم های ثانویه 
بانک��ی آمریکا و اف��راد و نهادهای ایرانی باقی مانده در لیس��ت 
تحری��م متغیرهای اصلی می باش��ند. چراکه ای��ن دو متغیر اثر 

اصلی بر هزینه همکاری با ایران می گذارند. 
 به  عبارت  دیگر هرچه ایران تاش کند تا با افزایش شفافیت 
ریس��ک همکاری با خود را کاهش دهد، آمریکا با افزایش افراد 
و نهادهای ایرانی تحریمی اثر آن را خنثی خواهد کرد. عاوه بر 
این آمریکا می تواند ب��ا افزایش جریمه نقض تحریم ها همچون 
تصوی��ب قانون کاتس��ا و الصاق برچس��ب حامی تروریس��م به 

نهادهای ایرانی، هزینه همکاری با ایران را بسیار افزایش دهد تا 
اثر مثبت ش��فافیت خنثی شود. ناگفته پیداست که این موضوع 
یک دور باطل از همکاری بدون انتها با گروه ویژه ایجاد می کند 
که به نفع منافع ملی ایران نیس��ت و س��بب افزایش اثرگذاری 

بیشتر تحریم های ثانویه آمریکا را مهیا می کند.
همچنین بازخوانی این تجربه الزم است که از سال 2009 
تا 20۱2 علی رغم آنکه ایران در لیس��ت سیاه این نهاد بود، اما 
روابط خارجی بانکی برقرار بود و با تحریم شدن بانک مرکزی و 

تعداد زیادی از بانک ها بود که مشکات شدت گرفت.
بررسی بیانیه های عمومی گروه ویژه در قبال ایران در یک 
س��ال و نیم اخیر نشان می دهد که این نهاد همواره با تهدید به 
اینکه ایران را در لیس��ت س��یاه قرار خواهد داد، کشور را وادار 
به انج��ام کامل برنامه اقدام می کند.به نظر می رس��د این گروه 
هیچ گاه ایران را در لیس��ت س��یاه قرار نده��د چراکه به دنبال 
تعامل با ایران در جهت فشار برکشور و امتیازگیری بیشتر برای 
نیل به اهداف تحریمی کش��ور آمریکا اس��ت. ازاین جهت رفتار 
گروه ویژه، ش��بیه رفتار آژانس انرژی اتمی در پرونده هسته ای 

ایران است.
بر اس��اس تحلیل ف��وق، پیش��نهادهای زی��ر، در رابطه با 

همکاری ایران با FATF، ارائه می شود:
در سطح راهبردی، دولت ایران، باید به دنبال بی اثر کردن 
تحریم های بانکی، از مسیر کاهش وابستگی به نظام بانکی سلطه 
باشد که این مهم از طریق اجرای پیمان های پولی با کشورهای 
همس��ایه و ش��رکای تجاری، فروش ریالی نفت، بازمهندس��ی 
روابط تجاری حاصل و ... خواهد شد. همچنین از منظر نهادی، 
نیازمند تاسیس یک نهاد، به منظور مقابله با تحریم ها و مدیریت 
مشکات ناشی از تحریم ها در کشور، هستیم. 5 ماموریت برای 
ای��ن نهاد متصور می باش��د: تدوین راهبرد مقابل��ه با تحریمها، 
تدوین برنامه ملی حمایت از بنگاه های آس��یب دیده، مدیریت 
تولید اطاعات از افراد و نهادهای تحریمی و شرکت های وابسته 
به آنها، نظارت بر انتشار اطاعات موثر بر آنها و ارائه مشاوره به 

افراد و نهادهایی که در معرض تحریم قرار دارند.
در س��طح تاکتیک��ی، با توجه به ماهیت و اهداف سیاس��ی 
FATF، دولت ایران باید رویکرد دیپلماس��ی مالی تهاجمی در 
مواجه��ه با FATF، اتخاذ کن��د؛ به این معنا که از اهرم تهدید 
به قط��ع همکاری ها برای کاهش فش��ار و کند کردن مطالبات 
FATFاس��تفاده کند. همچنین، ضروری است سرعت پیگیری 
مطالبات FATF، در داخل کش��ور، ب��رای ایجاد فرصت جهت 
پیش��برد اقدام��ات راهب��ردی از جمله بی اثر ک��ردن تحریم ها، 
کاهش یابد، مانند موضوع پیوس��تن ایران به کنوانس��یون های 

بین المللی همچون پالرمو و مبازره با تامین مالی تروریسم.

شبکه کانون های تفکر ایران تأکید کرد؛

FATF ابهام جدی در موفقیت آمیز بودن همکاری ایران با

یک روزنامه لبنانی در یادداشتی 
از نقشه آمریکا برای احداث یک غـرب آسـیا

پایگاه نظامی در نزدیکی مرزهای 
مش��ترک عراق و ایران ب��ا هدف محدود ک��ردن نفوذ 

نیروهای الحشد الشعبی خبر داد.
به گزارش فارس، بررس��ی نحوه استقرار نظامی 
نیروه��ای آمریکایی در عراق ک��ه همچنان بر خاف 
اعام بغداد، ادامه دارد نش��ان می دهد که واشنگتن 
قصد دارد در مناطقی که نیروهای الحش��د الش��عبی 
حضور دارند، پایگاه نظامی تاس��یس کند و از میزان 

نفوذ این نیروها در این مناطق بکاهد.
»محم��د ش��فیق« روزنام��ه ن��گار ع��رب طی 
یادداش��تی در روزنامه لبنانی »االخبار« به بررس��ی 
حض��ور نظامی��ان آمریکایی در ع��راق و هدف اصلی 
پافش��اری واشنگتن بر این مسئله با وجود پایان نبرد 
نظامی با داعش پرداخت و نوشت: در حالی که عراق 
ب��رای برگزاری انتخابات پارلمان��ی در ۱2 می آینده 
آماده می ش��ود و در سایه بحران تصویب بودجه سال 
20۱8 و تداوم اختافات با منطقه کردستان، پرونده 
حضور نظام��ی آمریکا در خاک ع��راق، نیز در میان 
افزای��ش تهدیدهای گروه های مختل��ف زیرمجموعه 
الحش��د الشعبی، از نظر سیاس��ی و رسانه ای خود را 

نشان می دهد.
از س��وی پارلمان عراق نی��ز، نامه هایی به دولت 
درب��اره حضور نظام��ی آمریکا در خاک این کش��ور، 
ارس��ال شده اس��ت و در حالی که قرار است العبادی 
بزودی در پارلمان حاضر شود، دولتش تاش می کند 
که از سخن گفتن درباره این مسئله طفره رود هرچند 
که وی و تیم دولتی اش بر نیاز به نیروی هوایی ائتاف 

بین المللی در مرحله آتی، تاکید دارند.
رس��انه های آمریکای��ی چند روز پی��ش از آغاز 
کاه��ش ش��مار نیروه��ای آمریکای��ی در ع��راق و 
مقدمه سازی برای عقب نشینی کامل آنها خبر دادند 
و همین مس��ئله موجب ش��د که دولت عراق نیز آن 

را تایید کند ام��ا پنتاگون آن را تکذیب کرد. تمامی 
ای��ن اتفاقات موج��ب احیای پرون��ده حضور نظامی 
آمریکایی ها در عراق و تش��دید درخواس��ت ها برای 

اخراج این نیروها، شد و دولت را به تنگنا انداخت.
»اریک باهون« سخنگوی پنتاگون در اظهاراتی 
تلویزیون��ی گفت که واش��نگتن قصد ن��دارد به این 
زودی، نظامی��ان خ��ود را از عراق خ��ارج کند و پنج 
هزار و 200 نظامی با اطاع بغداد در عراق حاضرند.

وی درب��اره تع��داد یگان های وی��ژه  ای که هر از 
گاهی ب��ه طور محرمان��ه در مناط��ق مختلف عراق 
مستقر شده اند، هیچ اطاعاتی ارائه نکرد و گفت که 
شمار نظامیان آمریکایی در عراق در صورت ضرورت 

کاهش یا افزایش می یابد.
در ادام��ه ای��ن یادداش��ت آمده اس��ت: به نظر 
می رسد که پنتاگون ش��مار واقعی نظامیان خود در 
عراق را اعام نکرده اس��ت و بر اس��اس اطاعات به 
دس��ت آمده نزد نیروهای الحش��د و به گفته »قیس 
الخزعلی« دبی��رکل جنبش »عصائ��ب اهل الحق«، 
شمار آمریکایی های حاضر در عراق به بیش از هفت 
هزار و 500 نفر می رس��د ک��ه در ۱0 پایگاه نظامی 

مستقر هستند.
»محمد محیی« س��خنگوی گردانهای حزب اهلل 
عراق نیز از وجود بیش از ۱0 پایگاه نظامی آمریکایی 
در عراق خبر داد و گفت که پنج پایگاه آن در منطقه 
کردستان است وآمریکا قصد دارد یک پایگاه نظامی 

جدید در این منطقه احداث کند.
وی تهدید کرد: در صورتی که واشنگتن و دولت 
عراق بر تداوم و تثبیت حضور نظامی آمریکایی ها در 
این کشور پافش��اری کنند، آمریکا باید خود را برای 
مقابله ب��ا نیروهای مقاومت و در راس آنها گردانهای 

حزب اهلل آماده کند.
در مقاب��ل ای��ن تهدید ها، برخ��ی طرف ها که با 
بی میل��ی ناگزیر به موافقت با برگ��زاری انتخابات در 
موعد مقرر )۱2 می آینده( شدند، تاش می کنند که 

این مس��ئله را با حضور نظامی آمریکایی ها در عراق 
پیوند دهند و به بهانه جلوگیری از تقلب در انتخابات 
خواس��تار اس��تقرار این نظامیان در مناطق سنی به 
ج��ای نیروهای الحش��د و پلیس ف��درال، به منظور 
تامی��ن امنیت انتخاب��ات و جلوگیری از فش��ارهای 
احتمال��ی بر رای دهندگان ش��وند. یک منبع آگاه در 
»اتحاد القوی العراقی��ة« در این باره به االخبار گفت 
که این ائت��اف قصد ارائه این درخواس��ت به بغداد 
را دارد. در صورتی که موفق به این مس��ئله نش��ود، 
می خواهد ک��ه نیروهای مبارزه با تروریس��م در این 

منطقه مستقر شوند.
این منب��ع از وج��ود تاش هایی ب��رای متقاعد 
کردن دولت به ابقای پایگاه های نظامی آمریکایی در 
کشور از جمله پایگاهی که در نزدیکی مرزهای ایران 

قرار دارد، خبر داد.
ی��ک منبع آگاه دیگ��ر از قصد آمری��کا مبنی بر 
تبدیل نقطه مشترک میان نیروهای امنیتی و ائتاف 
بین الملل��ی یک پای��گاه نظدر نزدیک��ی منطقه »امام 
ویس« واق��ع در مجاورت مرزهای مش��ترک عراق و 
ایران به یک پایگاه نظامی یا چیزی مشابه آن خبر داد 
و گفت که آمریکا از زمانی نه چندان دور برای تاسیس 
این پایگاه نظامی ، با هدف جلوگیری از نفوذ الحش��د 
الش��عبی عراق در مناطق مورد مناقش��ه »جلوالء« ، 

»السعدیة« و »المقدادیة«، برنامه ریزی کرده است.
بر اس��اس این گزارش، واش��نگتن قصد دارد در 
مناطقی که نیروهای الحش��د الشعبی حضور دارند، 
پایگاه نظامی تاسیس کند. از جمله پایگاه های نظامی 
احداث ش��ده و در حال احداث، »القیارة« است که با 
هدف جلوگیری از نفوذ الحش��د در مناطق »الشرقا« 
در استان »صاح الدین« و شهرستان »الحویجة« از 
توابع کرکوک، احداث ش��د. یک پای��گاه نیز نزدیک 
»تلعفر« در اس��تان نینوی احداث شده که مانع نفوذ 
نیروهای الحشد در سنجار و مرزهای مشترک عراق 

و سوریه شود.

احداث پایگاه نظامی آمریکا نزدیک مرزهای عراق با ایران


