
اعتراض های خیابانی در عراق در حالی وارد روزهای جدیدی 
شده است که بسیاری، مسدود شدن خیابان ها توسط معترضان 
را رفتاری می دانند که راه سناریوی آمریکایی برای بحران سازی 

در عراق را هموار می سازد. 
ش��خصیت ها و کارشناس��ان عراق��ی  در واکنش ب��ه دور تازه  
اعتراض��ات خش��ونت بار در بغ��داد و چند اس��تان دیگر عراق 
درب��اره رخن��ه فتنه خارج��ی در تظاهرات های عراق هش��دار 
دادند که می خواهد این کش��ور را به پرتگاه سقوط سوق دهد.

ش��خصیت های عراقی جدی ش��دن موضوع اخ��راج نظامیان 
بیگانه و نزدیک ش��دن به زمان تظاهرات ضد حضور نظامیان 
آمریکای��ی را از جمله علل مهم پیاده کردن س��ناریوی ایجاد 
خشونت در عراق می دانند. اعتراضات کف خیابانی عراق طبق 
پیش بینی ها بعد از تصویب قان��ون اخراج نظامیان آمریکا در 
پارلمان این کش��ور بار دیگر وارد فاز خونریزی و خشونت شده 
اس��ت. »خالد المال « رئیس جماعت علمای)اهل تسنن( عراق 
در اظهاراتی گفت:»باید نسبت به فتنه ها هشدار باشیم و نسبت 
به توطئه های که مقصود آن ایجاد شکاف در وحدت ملی عراق 

است«.
»عادل الکرعاوی« یکی از فرماندهان سازمان »الحشد الشعبی« 
هم تش��دید اعتراضات خشونت بار در بغداد و برخی استانهای 
ع��راق را از چن��د روز پی��ش قابل پیش بین��ی خواند و گفت: 
»برخ��ی اطراف به دنب��ال ایجاد هرج و م��رج در عراق قبل از 
برپایی تظاهرات میلیونی روز جمعه آتی هستند«.الکرعاوی در 
گفت وگو با بغداد الیوم گفت: »از زمانی که روز جمعه این هفته 
برای برپایی تظاهرات میلیونی در مطالبه اشغالگران آمریکایی 
از عراق تعیین شد، تش��دید اعتراضات خشونت بار در عراق و 
برخی استان ها قابل پیش بینی بود و این خود آمریکاست که 
مس��ئول اصلی و نخست اتفاقات کنونی در عراق است، چرا که 
بزرگ ترین مفسد خود آمریکاس��ت که می خواهد معادالت را 
به هم ریخته و فتنه انگیزی کند. الکرعاوی با تاکید بر حمایت 
قوی الحشد الش��عبی از تظاهرات مس��المت آمیز برای ایجاد 
تغیی��ر و اصالح گفت: »اینکه تظاهرات ها در اماکن مش��خص 
خود ادامه داشته باشد تا فرآیند سیاسی برای ایجاد تغییرهای 
مطلوب همه گروه ها پیش رود، امری مثبت اس��ت؛ اما چیزی 
که امروز رخ داده اس��ت امری بس��یار منفی است، به خصوص 
اینکه خیابان های اصلی را مسدود کنند و نهادهای آموزشی و 
خدمات رسانی بزرگ را به تعطیلی می کشانند یا ساختمان های 
سیاس��ی را به آتش می کش��ند یا به آن حمله ور می شوند به 
تصاویر ش��هدای الحشد الش��عبی و به خصوص تصویر شهید 
ابومه��دی المهندس توهین می کننند که ج��ان خود را فدای 

میهن و عقیده کرد.
»کریم بدر« نویس��نده و خبرنگار عراقی  ه��م در گفت وگو با 
برنامه»وجهه  نظر«)یک دیدگاه( ش��بکه »دجله« عراق گفت: 
»تظاهرات به خودی خود مقدس اس��ت، زیرا حقوق مش��روع 
را مطالبه می کند و زیرا گروه های سیاس��ی کنونی در کار خود 

موفق نبودند و موجب وخامت اوضاع سیاسی خدمات رسان و 
ایجاد فس��اد در کشور ش��دند، از همین رو عرصه سیاسی باید 
عوض شود.وی با اشاره به اینکه فشار مهم ترین راه برای تغییر 
واقعیت سیاسی است، گفت:» اما برخی از تظاهرات کنونی در 
عراق برای تبدیل آن به اعتراضات خش��ونت بار و غیر مسالمت 
آمیز سوء استفاده می کنند که باید از سوی نیروهای امنیتی با 
آنها برخورد ش��ود«. وی تاکید کرد: »کسانی به دنبال منحرف 
کردن تظاهرات به منظور اجرای نقشه بیگانگان هستند  اصال 
خیر و صالح نه معترضان و نه کل عراق را نمی خواهند. آنها با 
پشتیبانی بازوهای رسانه ای می خواهند همه چیز بسوزد. یک 
جن��گ واقعی در عراق به راه افت��اده و آمریکا برای ایجاد یک 
کودتای نظامی توطئه کرده اس��ت«. اعتراضات خش��ونت بار 
در اس��تان های بغداد، ذی قار، بابل، الدیوانیه و واس��ط  از روز 
جمعه گذشته شدت گرفته است، استانداری این استان ها غیر 
از بغداد روز دوشنبه را برای این استان ها تعطیل اعالم کردند. 
محافل سیاس��ی در عراق فاش کرده اند که اخیرا نشس��تی در 
پایتخت امارات با حضور ش��ماری از شخصیت های پارلمانی و 
تجار ُس��ّنی برای بررسی تشکیل یک اقلیم ُسّنی برگزار شده؛ 
طرحی که همچنین از حمایت آمریکا برخوردار است. با وجود 
این که ائتالف »القوی العراقیة«) بزرگ ترین نماینده ُسّنی ها در 
پارلم��ان( این موضوع را کامال تکذیب کرده اس��ت ولی دیگر 
گروه های سیاسی ُسّنی و سیاسیون عراقی برگزاری این نشست 
با نظارت امارات در روزهای 9 و 10 ژانویه جاری را تایید کردند. 
»عبدالخالق العزاوی« نماینده عراقی از حزب »طرح عربی« به 

رهبری سیاستمدار »خمیس الخنجر« به پایگاه خبری »عربی 
21« اعالم کرد، »محمد الحلبوسی« رئیس پارلمان و تعدادی 
از نمایندگان و رؤسای فراکسیون ها) در ائتالف القوی الوطنیة( 
در کش��وری گردهم آمده و درباره موضوع تأسیس اقلیم ُسّنی 

صحبت کردند.
ای��ن نماینده پارلمان عراق گفت: »اوضاع سیاس��ی کش��ور و 
جنبش مردمی اجازه ط��رح این پروژه را نمی دهد هرچند که 
قانون اساسی تأسیس اقلیم ها را تضمین می کند ولی در چنین 
شرایطی صحبت در این باره مورد قبول کسی نیست. این مسئله 
تقسیم و تجزیه کشور است.« العزاوی درخصوص دلیل سخن 
گفتن درباره چنین موضوعی در شرایط حاضر، تاکید کرد: »این 
موضوع با حمایت یک کشور خارجی مطرح می شود و دلیل آن 
این است که آنها درباره این موضوع در این کشور بررسی کردند 
و جرأت نکردند آن را به ش��کل علنی مطرح و تصویب کنند.« 
از سوی دیگر، »سعدون التکریتی« پژوهشگر در امور سیاسی 
گفت: »امارات از محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان  برای ایجاد 
چنین پروژه ای در استان االنبار حمایت می کند. تمامی تحوالت 
اخیر نشان می دهند که الحلبوسی برای تشکیل گروهی ُسّنی 
و تالش  برای ایجاد یک اقلیم ُسّنی با حمایت "محمد بن زاید" 
ولیعهد ابوظبی می کوش��د.« التکریت��ی در گفت وگو با »عربی 
21« افزود: »گفته می شود این مسئله با حمایت آمریکا مطرح 
شده و آمریکا برای حمایت از ایجاد چنین اقلیم ُسّنی که االنبار 
مرکز اصلی آن است، تالش می کند.« در همین راستا، »هشام 
الهاشمی« دیگر تحلیلگر سیاسی عراقی در پیامی در فیسبوک 

مدعی شد: »در هفته ها و روزهای گذشته گفت وگوهای عمیقی 
برای اجرای یک��ی از راه حل های مقبول برای حل و فصل، که 
آمریکا، غرب و کشورهای همجوار عراق از جمله ایران، ترکیه و 
عربستان سعودی موافق آن هستند برای فعال کردن عراق به 

عنوان کشوری فدرال برگزار شده است.«
الهاش��می گفت: »طبق این س��ناریو، عراق ب��ه اقلیم هایی بر 
اس��اس تعداد جمعیت، منابع، اشتراکات فرهنگی مثل تجربه 
موفقیت آمیز اقلیم کردس��تان عراق تبدیل می شود. مثال اقلیم 
غرب عراق ش��امل االنبار، اقلیم صالح الدین ش��امل س��امرا، 
الدجیل، الحضر و البعاج، اقلیم نینوا شامل چهار استان موصل، 
س��نجار، تلعفر و دش��ت نینوا، اقلیم کرکوک ش��امل حویجه، 
العظیم و الش��رقاط و اس��تان دیالی با اداره کردها، ترکمان ها، 
اعراب و مسیحی ها، اقلیم بصره شامل سه استان میسان، ذی قار 
و واس��ط، اقلیم فرات ش��امل بابل، الدیوانیه و السماوه و اقلیم 
نجف و کربال می ش��وند. بغداد نیز پایتخت دولت فدرال عراق 
خواهد بود.«»عزت الشابندر« سیاستمدار عراقی هم درباره این 
موضوع در صفحه کاربری خود در توییتر نوش��ت: »کشورهای 
عربی دوس��ت و حامی وحدت عراق از اشاره به مسئولیت شان 
درب��اره نشس��ت های مش��کوک ش��خصیت های پارلمان��ی و 
غیرپارلمانی عراق برای بررس��ی طرح تشکیل اقلیم ها در عراق 
بر اساس فرقه ای، خودداری می کنند.« طبق گزارش رسانه های 
محلی، نشس��ت ابوظبی با حضور محمد الحلبوس��ی، »جمال 
الکربولی« رئیس حزب »الح��ل«، »محمد الکربولی«، »احمد 
الجبوری«) ابومازن(، »محمد التمیمی«، »فالح زیدان«، »رعد 

الدهلکی«، »زیاد الجنابی« و »محمد اقبال« و نیز »سعد البزاز« 
تاجر عراقی برگزار ش��د. در این میان د ادامه رویکرد مس��تقل 
عراق در برابر دخالت های آمریکا، یک عضو کمیس��یون امنیت 
و دفاع پارلمان عراق از س��فر قریب الوقوع یک هیأت عراقی به 
سه کشور روس��یه، چین و اوکراین به منظور عقد قراردادهای 
تس��لیحاتی خبر داد.»بدر الزیادی« عضو کمیس��یون امنیت و 
دفاع پارلمان عراق گفت که بزودی هیأت هایی به س��ه کشور 
روس��یه، چین و اوکراین به منظور توافق با آنها درباره واردات 
س��امانه های پیش��رفته جهت حمایت از حریم هوایی عراق و 
تکمیل دوربین های حرارتی مدرن در مرز با هدف شناس��ایی 
هر گونه تحرکات تروریس��ت ها، سفر می کنند. خبر دیگر آنکه 
در اقدامی مداخله جویانه نماینده ویژه س��ازمان ملل در عراق 
دولت این کش��ور را به عملی ک��ردن »اصالحات« فرا خواند و 
درب��اره تاثیرات تنش ها بین آمریکا و ای��ران بر تحوالت عراق 
ابراز نگرانی کرد.پالسخائرت در سخنان خود گفت: »کشتن و 
زخمی کردن معترضان مسالت آمیز به همراه سال های طوالنی 
از وعده های عملی نش��ده، به ایجاد ی��ک بحران بزرگ اعتماد 
)در عراق( منجر ش��ده اس��ت«. به گفته او، »در حالی که همه 
بازیگران به ص��ورت علنی بر ضرورت انج��ام اصالحات فوری 
تاکید کرده اند اکنون زمان آن است که این حمایت های لفظی 
عملی شود«. این مواضع به ظاهر بشر دوستانه در حالی اتخاذ 
می ش��ود که یک س��ال از آغاز اعترا ض های مردمی در فرانسه 
می گذرد اما سازمان ملل اقدامی برای حمایت از مردم در برابر 
سرکوب گری رژیم ماکرون رئیس جمهور فرانسه صورت نداده 
اس��ت. خبر دیگر از عراق آنکه ائتالف الفتح در پارلمان عراق، 
موعد معرفی نامزد نخس��ت وزیری جدید را پ��س از برگزاری 
تظاهرات میلیونی ضد آمریکایی در روز جمعه آینده اعالم کرد.

تعیبان در گفت  وگو با خبرگزاری رس��می عراق )واع( توضیح 
داد: پرونده انتخاب نخس��ت وزیر آتی، پس از تظاهرات روز 2۴ 
ژانویه )جمعه - ۴ بهمن(، نهایی خواهد شد. از سوی دیگر یک 
نماینده جریان حکمت عراق، از دست رد نخست وزیر این کشور 
به سینه واشنگتن درباره لغو توافقنامه با چین خبر داد. »حسن 
خالطی« نماینده جریان »حکمت ملی« از درخواست آمریکا از 
»عادل عبدالمهدی« نخست وزیر پیشبرد امور برای لغو توافق با 

چین و مخالفت عبدالمهدی با این خواسته خبر داد.
وی در گفت وگویی تلویزیونی با ش��بکه »العهد« عراق تصریح 
کرد: 100 هزار بش��که نفتی که عراق به چین خواهد داد، در 
سهم اوپک خواهد بود و بر اساس توافق با چین، درآمد مربوط 
به این توافق برای حل بحران در دو بخش مس��کن و راه سازی 
استفاده خواهد شد.این نماینده عراقی گفت: درآمدهای حاصل 
از ای��ن توافق به بانک فدرال آمری��کا نخواهد رفت و به همین 
دلیل نیز، واشنگتن به صراحت خواستار لغو این توافق است و 
از نخست وزیر خواست تا به کمک وکالی حقوقی، این توافقنامه 

را لغو کند.
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آنچه این روزها در ناآرامی های عراق روی می دهد 
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