آمریکا در تحمیل اراده سیاسی خود شکست خورد

سهشنبه  14آبان 1398
وطنامروز شماره 2784

سردار سرلشکر سیدیحیی صفوی گفت 2 :جریان مهم و تأثیرگذار در  40سال گذشته وجود دارد؛ یکی جریان استکباری و ظالمانه است و جریان
دوم ،یک جریان الهی منبعث از پیروزی انقالب اسالمی و پیروزی در جنگ تحمیلی است .آمریکا در تحمیل اراده سیاسی خود
برای به زانو درآوردن ایران و سایر دولتهای مستقل ،شکست خورده و ایران قدرت برتر غرب آسیاست.

سیاسی

اخبار

«جراحی قضایی» ممکن است
برای برخی تلخ باشد

رئی��س قوهقضائی��ه راهبرد جدی
دستگاه قضایی را تعامل با قوا عنوان
کرد و گفت :امروز همکاری و تعامل
را یکی از راهبردهای جدی و تنها راه
برونرفت از مشکالت ،رونق تولید،
مبارزه با فساد و ساماندهی امور میدانیم.
به گزارش «وطن امروز» ،آیتاهلل رئیسی تصریح کرد:
همه اقدامات م��ا و جراحیهای قضایی در جهت تداوم
سالمت نظام اداری کشور ،صیانت از دولتمردان و حمایت
از خدمتگزاران مردم است .طبعاً ممکن است این اقدامات
ابتدا مثل یک دارو در کام برخی افراد تلخ بیاید اما در نهایت
تبدیل به س�لامت نظام اداری کشور میشود .بر همین
مبنا ،امروز دولت ،مجلس ،دستگاهها و همه دغدغهمندان
ارزشهای انقالب و پیشرفت کشور را در مسیر مبارزه با
فساد کنار خود میبینیم و تأکید میکنیم که مبارزه با
فساد ،اصالح امور و سالمت اداری در ذات انقالب اسالمی
است ،لذا هیچگونه ناسالمتی و فساد ،زیبنده نظام نیست
و هیچکس نباید آن را بپذیرد.

موضوع قائممقام اجرایی رهبری
را پزشکیان پیشنهاد کرد

عضو هیأترئیس��ه مجلس شورای
اس�لامی گفت :موض��وع قائممقام
اجرایی برای رهبری توسط مسعود
پزشکیان ،نایبرئیس اول مجلس
در جلسه هیأترئیسه مطرح شد.
احم��د امیرآبادیفراهان��ی در توضی��ح صحبتهای
امیرحسین قاضیزاده درباره تالش برخی اصالحطلبان
مجلس برای انتخاب قائممقام اجرایی رهبری بهمنظور اداره
امور کشور اظهار داشت :در یکی از جلسات هیأترئیسه،
پزشکیان عنوان کرد همانطور که در دوران دفاعمقدس
امام(ره) جانشین فرمانده کل قوا داشت و همه امور کشور
را به وی سپرده بود ،اکنون نیز در جنگ اقتصادی کنونی،
رهبر معظم انقالب باید یک قائممقام اجرایی انتخاب کنند و
بسیاری از اختیارات را به وی بسپارند تا ایشان بتواند کشور
را از این جنگ اقتصادی عبور دهد .گفتنی است پیش از
این امیرحسین قاضیزاده ،عضو هیأترئیسه مجلس در
یک برنام��ه تلویزیونی ،درباره ایده اصالحطلبان مجلس
برای پیشبرد امور مملکت در سایه کمکاری دولت به این
موضوع اشاره کرده بود .البته روزنامه دولت این اظهارات
را س��اخته و پرداخته اصولگرایان مجلس عنوان و آن را
تکذیب کرده بود.

اعالم جزئیات
کاهش تعهدات برجامی در زمان مقرر

سخنگوی دولت در نشست خبری
هفتگی خود و در پاس��خ به سوالی
مبنی بر اینکه فرصت  60روزه ایران
به کش��ورهای  5+1روز چهارشنبه
به پایان میرس��د ،گفت :ما در این
زمینه پیش اعالمی نداریم و جزئیات آن را رئیسجمهور
اعالم خواهد کرد.
به گزارش «وطن امروز» ،علی ربیعی تصریح کرد :ما
هم این فرصت را به اروپاییها دادیم و هم به ملت و افکار
عمومی خودمان ثابت کردیم که با راهبرد صبوری ،این
ما نبودیم که از برجام خارج ش��دیم ،بلکه این سیاست
زورگویانه آمریکا و مقاومت نکردن اروپاییها بود که ما را
به این نتیجه رساند.

وقتکشی اروپا در برجام
برای خدمت به آمریکا

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه
با طرح این پرس��ش ک��ه باید دید
اروپاییها چقدر به اظهاراتش��ان
پایبند هستند ،گفت :آنها اینستکس
را که راه نینداختند و کارهای دیگر
را هم نکردند .طبق اطالعاتی که منتشر شده اینستکس
فقط حدود  ۴میلیون دالر اعتبار دارد که این به معنای
هیچ است .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،حمیدرضا
آصفی گفت :ما هم باید اقداماتمان را انجام دهیم و هم
صبر داشته باشیم ،یعنی شتابزده و دستپاچه عمل نکنیم
و به حرفهای آنان اعتماد نداشته باشیم.
آصفی تاکید کرد :ما باید در این مس��یر به اروپا زمان
دهیم تا با خواست ما همراه شود اما اگر نشد ،بدون توجه
به اروپا و اتکا به آنان باید با ظرفیتهای داخلی کارها را
انجام دهیم؛ این به عهده آنان است که آیا میخواهند از
مس��یر غلطشان بازگردند یا نه ،که البته در این موضوع
شخصا تردید دارم.

راهاندازی زنجیره  ۳۰تایی
سانتریفیوژهای IR6

رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی گفت :امروز ما ش��اهد
راهاندازی زنجیره  30تایی ماشینهای سانتریفیوژ IR6
هستیم .در اینجا مجموعهای وجود دارد تحت عنوان S8
و سانتریفیوژهایی که مورد آزمایش و تثبیتهای مکانیکی
و آزمایشهای فرآیندی قرار میگیرند و سپس به گود که
مکان اصلی سانتریفیوژهاست برده میشوند ،بنابراین اینجا
یک محل آزمایش ،تحقیق و توسعه است.
ب��ه گزارش فارس« ،علیاکبر صالح��ی» افزود :تعداد
س��انتریفیوژهایی که در طول ای��ن  2ماه نصب کردیم
نزدیک به  15سانتریفیوژ نسل جدید است .صالحی ادامه
داد :ما امروز  3افتتاح به صورت نمادین داریم و زنجیره
 30سانتریفیوژ  IR6را راهاندازی کردیم .پیش از این یک
زنجیره  20تایی داش��تیم ک��ه  20فروردین نصب کرده
بودیم .اکنون مجموع تعداد ماش��ینهای  IR6ما حدود
 60ماش��ین است که هر کدام آنها  10سو و در مجموع
 600سو اضافه کردند.
گفتنی است پس از برجام تعداد سانتریفیوژهای ایران
از  19هزار سانتریفیوژ به  3تا  4هزار سانتریفیوژ کاهش
پیدا کرد.

میلیونها ایرانی به همراه دانشآموزان ،دیروز در سراسر کشور
چهلمینسالروزتسخیرالنهجاسوسیراجشنگرفتند

نسل پنجم
ضد آمریکایی

گروه سیاسی :اقشار مختلف مردم ،دانشجویان و دانشآموزان کشورمان صبح دیروز در چهلمین سالگرد
تسخیر النه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام با حضور گسترده در راهپیمایی روز ملـی
مبـارزه با اسـتکبار ،یکبار دیگر ضمن اعالم برائت از ماهیت استکباری و تجاوزکارانه آمریکا ،نسبت
به تهدیدهای اخیر دولتمردان این کشور واکنش نشان دادند .در راهپیمایی روز گذشته که با پوشش
گستردهای نیز از جانب رسانههای بینالمللی همراه بود ،تعداد قابل توجهی از مسؤوالن کشوری و
لشکری با حضور و اعالم حمایت از خروش ضداستکباری مردم ،بر تالش ،همدلی و همزبانی در مهار
تهدیدات آمریکا تاکید کردند.خروش انقالبی مردم اما محدود به خیابانها نماند و با برگزاری دهها
همایش در دانشگاههای سراسر کشور ،کارشناسان ،اساتید و دانشجویان به بحث و تامل پیرامون
وظایف امروز خود در مقابله با این قدرت استکباری پرداختند.

نظام سلطه به دنبال تحمیل گفتمان سازش است
سرلشکر س��یدعبدالرحیم موس��وی ،فرمانده کل ارتش
جمهوری اس�لامی ایران در س��خنرانی یوماهلل  ۱۳آبان در
مقابل النه جاسوس��ی سابق آمریکا اظهار داشت :آنچه باعث
اقدام شجاعانه جوانان انقالبی در تسخیر النه جاسوسی شد،
اوال عقب��ه ذهن��ی جامع ه ایرانی از رفتاره��ای تحقیرآمیز و
ض��د مردمی آمریکا در وقای��ع تاریخی قبل از انقالب ،مانند
کودتای  28مرداد ،حمایت از رژیم منحوس پهلوی و چپاول
منابع ملی ایران و ادامه دش��منیها با انقالب اسالمی و ثانیا
بررسی رفتار آمریکا در کشورهای مختلف در طول  ۱۰۰سال

گذشته بود.وی یادآور شد :انقالب اسالمی یک چل ه پرچالش
اما پرافتخار را پش��ت سر گذاش��ته و بهصورت اعجابآور و
بیس��ابقهای از مجموعهای از موانع و دشواریها و مشکالت
که هر نظامی را از پا در میآورد ،با وفاداری کامل به آرمانها
و ارزشها و مقاومت در برابر دشمنان با موفقیت عبور کرده
و اینک وارد دومین گام برای ساخت تمدن نوین اسالمی و
آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی شده است.سرلشکر
موسوی ابراز داشت :نظام سلطه برای ادامه استیالی شیطانی
خود ،ت�لاش میکند گفتمان س��ازش را در قالب واژههای

تسخیر النه جاسوسی لیبرالها وظیفه امروز جوانان است
سردار محمدعلی جعفری در میزگرد ضدامپریالیستی
ک��ه عصر دی��روز توس��ط انجمن اس�لامی دانش��جویان
مس��تقل در دانشگاه تهران برگزار ش��د ،با اشاره به
تدریجی ،مستمر و مردمی بودن ماهیت انقالب
اسالمی ایران گفت :بر اساس تعریف انقالب
اس�لامی ،همیش��ه منتظر انقالب هستیم.
انقالب در س��ال  ۵۷تمام نش��د و استمرار
دارد .انق�لاب اس�لامی بر اس��اس تعریف
رهب��ری  5مرحله اس��ت و تاکنون  2مرحله
را پش��ت س��ر گذاش��ته و در مرحله سوم قرار
دارد .مرحله اول پیروزی انقالب اس�لامی و مرحله دوم
تشکیل حکومت اسالمی و تثبیت آن به صورتی است که
غیرقابل براندازی باش��د .این اتفاق  ۴۰سال طول کشید.
 2مرحل��ه با موفقیت کامل تحت عن��وان گام اول انقالب
پشت سر گذاشته شده است .مرحله سوم و چهارم اسالمی
شدن دستگاههایاجرایی و جامعه است و عدالت مهمترین

هدف جامعه اسالمی به شمار میرود .وی با تأکید بر اینکه
امروز نیز الزمه حرکتهای آتش به اختیاری چون تسخیر
النه جاسوسی احساس میشود ،گفت :هر چند النه
جاسوسی اکنون وجود ندارد ولی جاسوسها و
عوامل خودفروخته و لیبرالها وجود دارند و
تسخیر اینها و بیرون راندنشان از حاکمیت،
وظیفه دانش��جویان انقالبی به صورت آتش
به اختیار است.
سردار جعفری اظهار کرد :بارها مقام معظم
رهبری تأکید کردهاند باید برای رفع مش��کالت
ن��گاه به داخل داش��ت ،جوان��ان در ای��ن زمینه نقش
پررنگی را ایفا میکنند .مهمترین اقدام تطبیق فعالیتهای
دانشجویان کنونی و دانشجویان خط امام(ره) سال  ۵8است.
رهبری در بیانیه گام دوم به حرکت عمومی برای رسیدن
به چش��مانداز روشن اشاره میکنند .جوانان و دانشجویان
باید در این راستا گام بردارند.

خاکستری به ملت آزاده و حقطلب ایران تحمیل کند اما با
پایداری و ایستادگی ملت بزرگ ایران ،امروز گفتمان مقاومت
در سراسر منطقه گسترش یافته و به الگویی کارآمد در برابر
نظام سلطه تبدیل شده است.فرمانده کل ارتش تاکید کرد:
تغییر رفتار ایران از اردیبهش��ت  98و اتخاذ راهبرد مقاومت
فعال باعث تغییر در محاسبات و رفتار نظام استکبار شده و
عقالی آنها این پیام را درک کردهاند که دوران فشار با هزینه
صفر به پایانرسیده و ایران برای پاسخ به فشارها ،امکانات،
اراده و اجماع الزم را دارد.

دوگانه واقعی ،تعامل سازنده و تعامل بازنده است
س��عید جلیلی ،عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام
عصر دیروز در ویژهبرنامه یوماهلل  ۱۳آبان بسیج دانشجویی
دانشگاه عل موصنعت با عنوان «سیاست خارجی؛ تعامل
یا تقابل» با اش��اره به اظهارات رئیسجمهور در
آیین بازگشایی دانشگاهها مبنی بر اینکه تقابل
یا تعامل با دنیا باید به رای گذاش��ته شود،
گفت :طرح این س��وال اشتباه است .اینکه
بگوییم تقابل درس��ت است یا تعامل ،مانند
این اس��ت که بگوییم در ماشین ،ترمز خوب
اس��ت یا گاز؟ وی با بیان اینکه هر کشور طبق
منافع خود در سیاس��ت خارجه ممکن اس��ت به تقابل
یا تعامل روی بیاورد ،گفت :چه کس��ی گفته است تعامل
نباش��د؟ اتفاقا معنای تعامل گسترده این است که معطل
چند کشور اس��تکباری نباشیم .عضو شورایعالی امنیت
ملی ادامه داد :اگر قرار است دوگانهای مطرح شود ،دوگانه
تعامل بازنده و تعامل سازنده است .اگر قرار است موضوعی

به رای گذاشته ش��ود ،این دوگانه تعامل سازنده و تعامل
بازنده است که باید به رای گذاشته شود .جلیلی ،دلواپسی
را الزمه هوش��مندی و دیدهبانی در سیاست خارجی
دانس��ت و گفت :در دنیایی که مملو از تعامالت
و تقابالت است مگر میشود دلواپس سیاست
خارجی نبود؟
رئیس سابق تیم مذاکرهکننده هستهای
با بیان اینکه در مذاکرات هس��تهای قبل از
دولت فعلی اقدامات اساسی انجام شد ،گفت:
اینط��ور نبود که وقت تلفکرد ه باش��یم .اینکه
آژانس رسما نامه میدهد و میگوید هر  ۶مسأله مربوط
به برنامه هستهای ایران پاسخ داده شده ،این مربوط به سال
 ۸۷است .جلیلی ادامه داد :میگویند عدهای مخالف مذاکره
با  ۶کش��ور بودهاند .باید پرسید این  ۶کشور چه وقت پای
میز مذاکره آمدند؟ مگر سال  ۹۷پای میز مذاکرهآمدند؟!
شما که همه چیز را تعلیق کردید.

راهبرد مقاومت فعال و مخالفت با دو قطبی مذاکره -مقاومت
راهپیمایی بزرگداشت یوماهلل  ۱۳آبان به عنوان «روز ملی
مبارزه با استکبار جهانی» با بازتابهای گستردهای در سطح
رسانههای جهان و منطقه همراه بود ۱۵۰ .خبرنگار ،عکاس
ی خارجی و  ۲۵۰۰خبرنگار ،عکاس و
و تصویربردار رسانهها 
تصویربردار رسانههای داخلی راهپیمایی  ۱۳آبان در سراسر
کش��ور را پوش��ش خبری دادند .خبرگزاری فرانسه نوشت:
عده زیادی امروز به خیابانهای تهران و سایر شهرها آمدند،
فریادهای «مرگ بر آمریکا» سر دادند و مراسم چهلمین سالگرد

تسخیر سفارت آمریکا را برگزار کردند.رویترز نیز خبری را به
این راهپیمایی اختصاص داد و نوشت مردم ایران امروز[دیروز]
به خیابانها آمدند و بار دیگر شعارهای «مرگ بر آمریکا» سر
دادند و چهلمین س��الگرد تسخیر سفارت آمریکا در ایران را
گرامی داش��تند .یورونیوز هم در خبر خود نوشت :تلویزیون
ایران خیابانهای پر از جمعیت تهران را نشان داد .مردم ایران
به خیابانها آمدند و در چهلمین سالگرد تسخیر سفارت آمریکا
شعارهای «مرگ بر آمریکا» سر دادند .شبکه راشاتودی نیز با

بازت��اب راهپیمایی  ۱۳آبان با تیتر «مرگ بر آمریکا؛ هزاران
ایرانی خارج از س��فارت سابق آمریکا تجمع کردند و تسخیر
س��فارت در س��ال  ۱۹۷۹را گرامی داشتند» نوشت :هزاران
نفر از مردم با تجمع در برابر سفارت سابق آمریکا در تهران و
دیگر شهرهای ایران ،شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر
اسرائیل» سر دادند و چهلمین سالگرد تسخیر سفارت آمریکا
را گرامی داشتند.پایگاه خبری صدی البلد با انتشار ویدئویی
نوشت هزاران ایرانی در چهلمین سالگرد تسخیر سفارت آمریکا

در تهران راهپیمایی کردند .این پایگاه خبری نوشت :هزاران
نفر در این مراسم پالکاردهایی در دست داشتند که شعارهایی
علیه آمریکا و انگلیس بر روی آنها نوشته شده بود .همچنین
تظاهرکنندگان در قطعنامه پایانی این راهپیمایی «مقاومت
فعال» در برابر دسیسههای آمریکا و همپیمانانش را یک تکلیف
دینی و آرمان تغییرناپذیر انقالب اسالمی دانستند و هر نوع
گفتمان تفرقهافکنانه و تحرکات کوتهفکرانه دوقطبیسازی
مذاکره– مقاومت در جامعه را شدیدا محکوم کردند.

گروه سیاسی :چند هفته پس از شروع
گزارش
اعتراضات در عراق و در حالی که بسیاری
از ناظران بر نقشآفرینی گسترده آمریکا و عربستان در این
قضیه تاکید داشتند ،ترامپ با بازنشر چند توئیت ضدایرانی
رسانههای سعودی که به اغتشاشات در اطراف کنسولگری
ایران در کربال مربوط بود ،عمال جهتگیری آمریکایی تحوالت
اخیر در عراق را تایید کرد .به گزارش «وطن امروز» ،در ادامه
تظاهرات و ناآرامیهای چند هفته اخیر در عراق ،یکش��نبه
شب گذشته تعدادی از اغتشاشگران ،ضمن سنگپرانی به
س��اختمان کنسولگری جمهوری اس�لامی ایران در کربال،
اقدام به پایین کشیدن پرچم ایران کردند .این افراد همچنین
در محوطه بیرونی کنسولگری نیز ضمن برافروختن آتش،
شعارهای ضدایرانی سردادند .هر چند این اغتشاش کمتعداد
خیلی زود فروکش کرد و سرکنسول ایران در کربال نیز چند
ساعت پس از آن تاکید کرد اوضاع آرام شده و شرایط تحت
کنترل اس��ت اما صبح دیروز رئیسجمهور آمریکا  2مطلب
منتشر شده در اینباره توسط رسانههای وابسته به سعودیها
را بازنشر داد.ترامپ در توئیتهای خود ،مطالب منتشر شده
در وبگاه «عرب نیوز» عربستان سعودی و «ایران اینترنشنال
عربی» را که پیشتر خبرهایی درباره وابستگی این رسانه به
ولیعهد سعودی منتشر شده بود ،بازنشر داد .استقبال توئیتری
رئیسجمهور آمریکا از حمله اغتشاش��گران به کنسولگری
ایران در کربال در حالی است که از ابتدای ناآرامیها در عراق،
موضوع نقشآفرینی آمریکا و عربستان سعودی در آن توسط
بسیاری از ناظران و کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته بود.
در این رابطه صحنهگردانی تشکلهای بهاصطالح مردمنهاد
که با حمایتهای مالی گسترده سفارت آمریکا در این کشور
تاس��یس ش��ده بودند ،موضوعی بود که بارها در رسانهها به
آن اش��اره شد .طبق این گزارشها ،واشنگتن پس از خروج
نظامیانش از عراق در سال  2011تاکنون ،با محوریت سفارت
آمریکا در بغداد ،بیش از  5000سازمان غیردولتی بهاصطالح
«مردم نهاد» ( )NGOرا به بهانههای مختلف و در موضوعات

ترامپ با استقبال از حمله به کنسولگری ایران در کربال بر نقشآفرینی آمریکا در اغتشاشات عراق مهر تأیید زد

و عراق را باید بهعنوان یک عامل مهم در این میان فهم کرد.
هفته گذشته روزنامه لبنانی االخبار ،این اقدام عبدالمهدی را
سیلی بسیار محکمی به واشنگتن توصیف کرده و پیرامون آن
نوشته بود« :مسؤوالن آمریکایی نیز بر این باورند که این اقدام،
مشارکت در طرح ایران برای اتصال «تهران -بغداد -دمشق-
بیروت» به دریای مدیترانه است» .نقش عبدالمهدی در کاهش
تنشهای منطقهای به نفع ایران و همچنین همراهی با ایران
در زمان تشدید تحریمهای آمریکا از دیگر اقدامات دولت وی
در همسویی با جمهوری اسالمی بوده است.

عجب گافی!

گوناگ��ون ایج��اد و از آنها
حمایت کرده اس��ت .این
نهادها بخش عمده هدایت
تظاهرات اخیر در عراق را
بر عهده داشتهاند .از سوی
دیگر بازیگردانی سعودیها
نیز در جریان این ناراآمیها
مش��هود بود .بس��یاری از
فضاسازیهای توئیتری و
فیسبوکیپیرامونتظاهرات
در عراق توسط کاربران سعودی و از داخل این کشور آغاز و
پیگیری شده است.
■■نقشآفرینیگستردهبعثیها

هرچند رسانهها عوامل حمله به کنسولگری ایران در کربال
را وابس��تگان به فرقه انحرافی صرخی (از مدعیان دروغین و
وابسته به سرویسهای بیگانه) معرفی کردهاند اما نمیتوان از
صحنهگردانی گسترده عوامل باقی مانده حزب بعث و تاثیر
آنها در جهتگیری تظاهرات آرام در عراق به سمت شعارها
و اقدامات ضدایرانی چشمپوشی کرد .نکته حائز اهمیت آنکه
پس از سقوط صدام ،بدنه حزب بعث به وسیله وابستگان به
این حزب در بدنه دس��تگاه امنیتی عراق که توسط سازمان
سیا حمایت میشدند ،مورد حمایت قرار گرفت .به بیان دیگر
هر چند رأس حزب بعث توسط آمریکا حذف شد اما ساختار
تشکیالتی حزب در الیههای امنیتی ایجاد شده توسط آمریکا
حفظ ش��د .اولین حضور جدی و همهجانبه حزب بعث در
تحوالت عراق بعد از صدام در جریان حمله داعش به این کشور
بروز و ظهور پیدا کرد .داعش که به گفته ترامپ س��اخته و
پرداخته آمریکاست ،برای پیشبرد طرحش در کنار خود حزب

بعثی را میدید که سازمان
سیا بعد از س��قوط صدام
نق��ش پدرخواندگی آن را
ایفا میکرد« .عزت الدوری»
از مقامات ارشد حزب بعث
فرماندهی کادر نظامی این
ح��زب را در جریان جنگ
داعش علیه عراق بر عهده
داشت که البته سرنوشتی
بهتر از کش��ته شدن پیدا
نکرد .در جریان اعتراضات اخیر بخش��ی از مردم عراق ،بدنه
آشوبگر این اعتراضات ریشه در همان تشکیالت حزب بعث
دارد با این تفاوت که در زمان صدام حزب بعث با پول نفت
عراق پشتیبانی میشد و حاال با پول نفت عربستان و امارات.
■■چرا آمریکا به دنبال براندازی دولت عبدالمهدی است؟

ورود علنی رئیسجمه��ور آمریکا به معرکه ناآرامیها در
عراق ،تحلیلهای پیش از این درباره نارضایتی این کشور از
دولت عبدالمهدی را به اثبات رساند .هرچند بهواسطه نزدیکی
بسیار زیاد و اشتراکات متعدد مذهبی و فرهنگی میان  2کشور
ایران و عراق ،عموم دولتها در این کشور پس از سقوط صدام،
قرابت زیادی با ایران داشتند اما دولت عبدالمهدی به چند دلیل
در ماههای اخیر مغضوب آمریکاییها بوده است .به رسمیت
شناختن حشدالشعبی و ساختارمند کردن آن در چارچوب
نیروهای مسلح عراق از جمله نخستین اقدامات عبدالمهدی بود
که در همان زمان نیز با مخالفتهای صریح واشنگتن مواجه
ش��د .در موضوعات منطقهای و مرتبط با جبهه مقاومت نیز
دولت عبدالمهدی و شخص او همراهی حداکثری داشتند ،با
این حال بازگشایی گذرگاه مرزی «قائم -بوکمال» بین سوریه

■■کپی از فتنه  96ایران

نکت��ه جالب توجه درب��اره ناآرامیهای اخی��ر در عراق،
کپیبرداری حداکثری این سناریو از آشوبهای دیماه 96
در ایران بود .در آن اغتشاشات نیز شروع تظاهرات با شعارهای
اقتصادی بود اما به سرعت به شعارها و اقدامات ساختارشکنانه
و آشوبطلبی کشیده شد و جالب آنجاست که آن سناریو نیز
به سرعت استقبال و تایید رئیسجمهور آمریکا را به دنبال
داشت .اغتشاشات دیماه  96البته با حضور گسترده مردمی
و نقشآفرینی بموقع گروههای سیاس��ی و جریانات مرجع
فروک��ش کرد ام��ا در عراق و پس از نزدیکی جریان صدر به
گروههای کمونیست در این کشور ناآرامیها افزایش و توسعه
یافت .هرچند در این میان نقش تاثیرگذار و بیبدیل رهبری
به عنوان فصلالخطاب انکار ناشدنی است ،چنانکه این جایگاه
کارکرد مهم خود را در فتنههای  78و  88نیز نشان داد؛ جایگاه
رفیعی که در این روزهای عراق ،خأل آن در کش��ور همسایه
بش��دت حس میشود .از دیگر س��و ،وزارت خارجه عراق به
حوادث شامگاه یکشنبه در کنسولگری جمهوری اسالمی ایران
در کربال واکنش نشان داد .پایگاه خبری «بغداد الیوم» ضمن
انتشار بیانی ه وزارت خارجه عراق ،به نقل از این نهاد گزارش
داد که بغداد تعهد خود را نسبت به هیأتهای دیپلماتیک
اعالم میکند .در این بیانیه همچنین تأکید شد که «چنین
اقداماتی در روابط دوستانه و حسن همجواری بین  2کشور
همسایه هیچ تأثیری نخواهد گذاشت».

