
یمن: »راجح بادی« دولت مستعفی یمن سخنگوی 
دولت مس��تعفی یم��ن در گفت وگویی ب��ا روزنامه 
»الش��رق االوسط« مرگ توافق »اس��تکهلم« امضا 
ش��ده میان این دولت و صنعا در س��امبر ۲۰۱۸ را 
اع��ام کرد. همچنین مناط��ق خبری در یمن خبر 
دادن��د که  دیروز  جنگنده های ائتاف س��عودی ۱ 
دهها مرتبه مناطق واقع در ش��مال شرق صنعاء را 

بمباران کرده اند.

ترکیه: همزمان با تشدید تحرکات ترکیه در لیبی، 
دفتر ارتباطات ریاس��ت جمهوری ترکیه اعام کرد 
که س��فر ۳ روزه رجب طیب اردوغان به ۳ کش��ور 
آفریقایی الجزایر، گامبیا و س��نگال آغاز ش��د. این 
سفرها در حالی صورت می گیرد که ترکیه به دنبال 
جلب رضایت کشورهای آفریقایی برای مشارکت با 

ترکیه در آنچه صلح در لیبی می نامد، است.

اس�ترالیا: هزاران معترض عمدتا بومی اس��ترالیا 
دیروز در اعتراضات در شهرهای سراسر این کشور 
به مناس��بت سالگرد آغاز اس��تعمار انگلیس بر این 
قاره بزرگ که تحت عنوان اعتراضات "روز تهاجم" 
برگزار شد به خیابانها آمدند. آنها کسانی بودند که 
ت��ا قبل از آغاز اس��تعمار بریتانیا ب��ر این قاره ده ها 
هزار سال در آن سکونت داشته اند و ورود مهاجران 
انگلیسی به آنجا در سال ۱7۸۸ را آغاز دو قرن رنج 

و درد خود می دانند.

تون�س: حزب "قانون اساسی آزاد" تونس که اعام 
کرده ب��ود در دولت جدید این کش��ور مش��ارکت 
نداش��ته و به آن رأی نخواهد داد، علیه خش��ونت 
سیاسی دس��ت به تجمع زد. ده ها تن از طرفداران 
این حزب و فعاالن تونس در این تجمع اعتراض آمیز 
در مقابل مقر پارلمان تونس شرکت داشتند. آن ها 
ش��عارهایی مانند "نه به خشونت سیاسی" و "علیه 

تروریسم متحد و پیروز هستیم" سر دادند.

ذرهبین

مردم عراق علیه فتنه 

بعد از ترور ناجوانمردانه سرداران مقاومت و تشییع 
باش��کوه پیکر ش��هید س��پهبد س��لیمانی و شهید 
ابومهدی مهندس و همرزمانشان، گزینه های زیادی 
چون وحدت ایران و عراق، انتقام سرداران شهید و 
وحدت پارلمان و دولت عراق جهت اخراج نیروهای 
آمریکایی کانون تحوالت عراق را به خود اختصاص 
داد ک��ه همگی موجبات خس��ران آمریکا را فراهم 
می آورد. نکته قابل توجه آن است که آمریکایی ها 
تحرکات بسیاری برای مقابله با این شرایط صورت 
دادند چنانکه آمریکا خ��روج نیروهایش از عراق را 
به دریافت حدودا ۳5  میلیارد دالر جهت خسارت 
و هزین��ه ه��ای جن��گ از دول��ت عراق مش��روط 
کرده اس��ت. در همین ح��ال آمریکایی ها از اجرای 
تحریم های گس��ترده علیه عراق س��خن گفته و بر 
آن شده اند تا از حربه اقتصادی برای فشار بر بغداد 
بهره گیرند. البته رویکرد به اقلیم کردس��تان عراق 
ب��رای ایجاد پایگاه جدی��دی نظامی در این منطقه 

بخش دیگر تحرکات آمریکا را تشکیل می دهد. 
در ای��ن می��ان تحریک برخ��ی گروه ه��ای نظیر 
بازماندگان حزب بعث و داعشی ها و برخی طوایف 
و گروه ها  که منافع خ��ود را در گرو حیات آمریکا 
در خ��اک عراق م��ی دانن��د از عملکردهای آمریکا 
بوده اس��ت چنانک��ه  طی چند روز اخیر ش��ورش 
های خش��ونت آمی��ز در نقاط مختل��ف عراق رقم 
خورده  اس��ت. هدف نهایی آمریکا ماندن در خاک 
عراق است و بر این تصور است که این گونه آشوب 
های خیابانی و خشونت ها موجب می شود که ملت 
عراق برای حفظ امنیت خود خواستار ادامه حیات 
و بقای آمریکا در خاک عراق باشند. البته این مهم 
نیز باید توجه داشت که یکی از دالیل مهم دیگر در 
خصوص به وجود آمدن ناآرامی های خشونت آمیز 
در عراق لغو توافقات نظام��ی و اقتصادی آمریکا با 
چین است. آمریکا به دلیل اینکه درآمدهای حاصل 
از این توافق به بانک ف��درال آمریکا نخواهد رفت، 
خواس��تار لغو این توافق شد که عادل عبدالمهدی 
این در خواس��ت آمریکا رد ک��رد. به رغم تمام این 
اقدامات ملت عراق با برگ��زاری تظاهرات میلیونی 
جمع��ه اخ��راج آمری��کا و جمع ک��ردن چادرهای 
اعتراض��ی در بغداد این سیاس��ت آمری��کا را ناکام 
س��اخته و نش��ان داد ک��ه اراده ای خل��ل ناپذی��ر 
برای اخراج اش��غالگران از کشورش��ان را در پیش 

گرفته اند. 

دیدگاه

سقوط محبوبیت ماکرون 
نتایج نظرس��نجی های انجام ش��ده از نارضایتی ۶۸ درصدی فرانس��وی ها از 
عملکرد دولت فرانس��ه حکایت دارد. براس��اس نظرس��نجی که نتایج آن در 
روزنامه لو ژورنال دو دیمانش منتش��ر شد محبوبیت امانوئل ماکرون و ادوار 
فیلیپ به ترتیب چهار و س��ه درصد کاهش یافت. نتایج نظرسنجی موسسه 
ایفوپ نشان می دهد محبوبیت رئیس جمهور فرانسه ماه ژانویه با کاهش چهار 
درصدی به ۳۰ درصد و محبوبیت فیلیپ با کاهش سه درصدی به ۳۳ درصد رسید. 
نتای��ج این تحقیق همچنین از نارضایتی ۶۸ درصدی فرانس��وی ها از عملکرد دولت 
فرانسه حکایت دارد. امانوئل مکرون از چند ماه قبل با اعتراضات اجتماعی مرتبط با 
اصاح نظام بازنشستگی رو به رو است. جنبش ضد نظام سرمایه داری نیز در فرانسه 
ادامه دارد و روز ش��نبه ش��صت و س��ومین هفته متوالی را سپری کرد گفتنی است 

اعتراضات جلیقه زردها از نوامبر ۲۰۱۸ )آذر ماه سال گذشته( آغاز شد.

سیلی های عراق و لبنان به آمریکا 
عضو شورای مرکزی حزب اهلل، تظاهرات میلیونی در عراق به همراه تشکیل 

دولت جدید لبنان را سیلی های محکم به دولت آمریکا خواند.
»نبیل قاووق« اعام کرد، دش��من اس��رائیلی و دولت آمریکا بر روی تحریم ، 
فشار، تحریک و تهدید برای تغییر معادالت در لبنان حساب باز کرده بودند اما 
تاش بی فایده بود و لبنان تنها میدان شکست دشمن اسرائیلی و دولت آمریکا 
خواهد بود. وی ادامه داد: در این هفته از بیروت تا بغداد س��یلی های محکمی نصیب 
دول��ت آمریکا ش��د؛ ملت عراق حرف خود را زدن��د و میلیونی به تظاهرات پرداختند 
تا تأکید کنند خون حاج قاس��م س��لیمانی و حاج ابومهدی المهندس )حکم( خروج 
نیروهای آمریکایی از عراق برای همیشه را نوشته است. در لبنان تشکیل دولت جدید 
ی سیلی به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و تمام مقامات دولت آمریکا بود که بر 

روی آشوب، محاصره مقاومت و به زانو در آوردن لبنانی ها حساب کرده بودند.

سوریه سزاوار صلح است
ریی��س جمهوری ونزوئ��ا در دیدار هیأتی از مقامات دولت س��وریه و عضو 
هیأت مرکزی حزب حاکم این کشور گفت: سوریه ای که بر تروریسم پیروز 

شد، سزاوار صلح است.
»نیکاس مادورو« که در حاشیه کنفرانس بین المللی »مبارزه با امپریالیسم در 
راستای صلح، زندگی و حق حاکمیت« با »محسن بال« از مقامات دولت سوریه 
و عضو هیأت مرکزی حزب حاکم این کشور دیدار کرد، از ملت و رییس  جمهوری سوریه 
قدردانی و با این کشور به دلیل مقابله با تروریسم ابراز همبستگی کرد. وی افزود: ملت 
سوریه که با رهبری و ارتش خود توانست بر تروریسم پیروز شود،  سزاوار صلح و آرامش 
است. از سوی دیگر محسن بال در این همایش که با حضور بیش از ۱5۰۰ شخصیت 
بین المللی برگزار شد، تأکید کرد که سوریه در کنار ونزوئا و مردم این کشور در برابر 

محاصره اقتصادی، تجاری و مالی تحمیل شده توسط امپریالیسم ایستاده است.

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

معامل��ه قرن واژه ای اس��ت که از زمان ریاس��ت جمهوری 
ترامپ ب��ر آمریکا بر رون��د آنچه صل��ح خاورمیانه نامیده 
ان��د قرار گرفته اس��ت. در همی��ن چارچوب نی��ز آمریکا 
تحرکات بس��یاری صورت داده که انتقال س��فارت آمریکا 
از تل آویو به قدس، به رس��میت ش��ناختن شهرک سازی 
صهیونیس��ت ها،حذف کمک های آمریکا به آنروا به عنوان 
نهاد امدادرسان به آوارگان فلسطینی، واداشتن کشورهای 
عربی به برقراری روابط با رژیم صهیونیستی بویژه در قالب 

اقتصادی که نمود آن را در نشست منامه می توان مشاهده 
کرد و.... از بخش های طراحی آمریکا برای تحمیل معامله 

قرن به فلسطینی هاست. 
نکته قابل توجه آنکه اخیرا آمریکا از آغاز اجرای این طرح 
س��خن گفته است و نتانیاهو نخس��ت وزیر صهیونیست ها 
را ب��رای رونمایی از ط��رح به آمریکا دعوت کرده اس��ت. 
حال این س��وال مطرح است که اهداف آمریکا از اعا این 
در مقط��ع کنونی چیس��ت؟ رفتارهای ترام��پ و نتانیاهو 
نش��ان می دهد که آنها نوعی همپوشانی انتخاباتی را اجرا 
می س��ازند. در شرایطی که هر دو در بحران سیاسی به سر 
می برند این سناریو مطرح است که آنها را اعام این طرح 
برآنند تا از یک س��و موقعیت نتانیاهو در عرصه سیاس��ی 

صهیونیس��ت ها تقویت ش��ود و از س��وی دیگ��ر ترامپ از 
حمایت البی صهیونیس��تی برخوردار و از استیضاح رهایی 
یابد. نکته مهم دیگر آن اس��ت که ترور سرداران مقاومت 
سردار س��لیمانی و ابومهدی المهندس و همرزمانشان که 
نمود تروریسم دولتی آمریکاس��ت در کنار خروش بزرگ 
ملت ایران و عراق در برگزاری مراس��م تش��ییع پیکر این 
شهیدان و در نهایت انتقام گیری مقتردانه ایران با موشک 
باران پایگاه عین االس��د و راهپیمایی بزرگ ملت عراق با 
محور اخ��راج آمریکا، هزینه های بس��یاری را برای آمریکا 

رقم زده است.
 بی��داری جهانی از ماهیت جنای��ت کار آمریکا و حمایت 
جهانیان از سرداران مقاومت و اصرار عراق مبنی بر اخراج 

آمریکا به یک رس��وایی برای واش��نگتن مبدل شده است. 
با این ش��رایط می ت��وان گفت که ترامپ ب��ا اعام معامله 
قرن به دنبال انحراف افکار عمومی از این نابس��امانی ها و 
البته گرفتار سازی منطقه در بحرانی جدید است.  آمریکا 
ب��ا ایجاد بحران جدید در منطقه به دنبال حاش��یه کردن 
مطالب��ه جهانی مج��ازات آمریکا به جرم ترور س��رداران 
مقاومت و نیز تاکید ملت های منطقه به اخراج آمریکاست. 
حال این سوال مطرح است که راهکار مقابله با این تحرک 
آمریکا چیس��ت؟ با توجه به تجربه خسارت های گسترده 
مذاکره با صهیونیس��ت ها، بی کفایت س��ازمان ملل و نیز 
سازشکاری ارتجاع عربی تنها راهکار مقابله با طرح معامله 
ق��رن یا همان نابودی فلس��طین، تکیه بر انتفاضه و جبهه 
مقاومت اس��ت. مقاومتی که غزه را آزاد و پیروزی غزه در 
جنگ ه��ای ۲۲،۸ و 5۱ روزه را رق��م زده می توان��د عامل 
تحقق حقوق ملت فلس��طین یعنی تشکیل کشور مستقل 

فلسطین به پایتختی قدس شریف باشد.  

یادداشت

همزمان با تش��دید تحرکات آمری��کا برای نابودی 
کامل فلسطین، گروه ها و شخصیت های مختلف 
فلسطینی وغیرفلسطینی در واکنش به موضع 
آمریکا مبنی بر نزدیک بودن زمان رونمایی از 
طرح موس��وم به»معامله قرن« اعام کردند، 
هر چه از جانب آمریکا رسیده فقط شر است.

پس از آنکه »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
از آمادگ��ی ب��رای رونمایی نزدیک از طرح موس��وم به 

»معامل��ه قرن« خبر داد، گمانه زنی ه��ا درباره این طرح 
ب��ار دیگر به صدر اخبار بازگش��ته اس��ت. ترامپ گفته، 
احتم��اال قبل از س��فر هفته آینده »بنیامی��ن نتانیاهو« 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن از این طرح 
رونمایی می ش��ود. »محمد الهندی« عضو دفتر سیاسی 
جهاد اس��امی اعام کرد، س��خن گفتن از معامله قرن 
در ای��ن برهه زمانی را با هدف نابودی »آنچه از مس��أله 
فلس��طین باقی مانده« دانست و گفت، احتماال وضعیت 
به س��مت تنش پیش خواهد رف��ت. »خالد البطش« از 
اعضای ارش��د جهاد اسامی فلسطین خواستار تحرکات 
مردمی گس��ترده در کرانه فاخت��ری، قدس، غزه، اراضی 
اش��غالی ۱۹۴۸ و فلسطینی های س��اکن در خارج برای 
مقابله با معامله قرن شد. او از کشورهای عربی و اسامی 
خواس��ت هرگونه هماهنگ سازی سیاس��ت ها با آمریکا 
را متوق��ف کنند. »نافذ عزام« دیگر عضو دفتر سیاس��ی 
جهاد اسامی هم ضمن تأکید بر آنکه این طرح اجرایی 
نخواهد ش��د، افزود، قدس و مس��جداالقصی به صاحبان 
حقیقی آن باز خواهد گش��ت. »فوزی برهوم« سخنگوی 
جنبش حماس اعام ک��رد، تمام این اقدامات آمریکایی 
و اسرائیلی، موجودیت فلسطینی و هویت قدس اشغالی 

و رابطه امت اس��ام به فلس��طین و مسجداالقصی 
را ه��دف گرفت��ه اس��ت. »نبی��ل ابوردین��ه« 
سخنگوی تش��کیات خودگردان در واکنش 
به اظه��ارات رئیس جمهور آمری��کا که گفته 
بود با فلس��طینی ها درباره این طرح صحبت 
کرده، اعام کرد، وی ن��ه به صورت خاصه و 
نه به صورت مفصل درباره این طرح با تشکیات 
خودگردان صحبتی نداش��ته است و رام اهلل این با این 

طرح موافق نیست.
 »رون بن یش��ای« تحلیلگر نظامی روزنامه صهیونیستی 
»یدیعوت آحارونوت« درباره تنش نظامی با فلسطینی ها 
در ص��ورت رونمای��ی از »معامل��ه ق��رن« هش��دار داد. 
»جبه��ه مردمی برای آزادی فلس��طین« هم اعام کرد: 
ملت فلس��طین نیاز به این ندارد ک��ه در انتظار رونمایی 
معامله قرن از سوی آمریکا باشد، هر آنچه برای ما از این 
دشمن آمریکایی رس��یده فقط ویرانی، مواضع خصمانه 
و کار مدارک برای نابودی مس��أله ملی فلس��طین بوده 
اس��ت. »مصطفی البرغوثی« دبیرکل جنبش ابتکار ملی 
فلس��طین اعام کرد: معامله قرن پروژه ای اس��رائیلی و 
نژادپرس��تانه اس��ت که نتانیاهو آن را درس��ت کرده و با 
پوشش آمریکایی پوشانده شده است. »اسامه القواسمی« 
س��خنگوی جنبش فتح اعام ک��رد، ترامپ قصد دارد از 
این طرح در زمان فعلی رونمایی کند تا کمکی انتخاباتی 
ب��رای نتانیاهو باش��د.»واصل ابویوس��ف« عض��و کمیته 
اجرایی ساف اعام کرد، فلس��طین قاطعانه این طرح را 
م��ردود می داند زیرا طرح مذکور حق بازگش��ت را خط 
می زند، شهرک س��ازی را قانونی می کن��د و حق تعیین 

سرنوشت را از بین می برد.

فلسطینی ها با انتفاضه به طرح آمریکا برای نابودی سرزمینشان پاسخ می دهند
فلسطین آماده در هم شکستن معامله قرن 

هر چند آمریکایی ها با تحرکات سیاس��ی و امنیتی 
به دنب��ال مقابله ب��ا مبارزه عراق با تروریس��م 
هس��تند، فرمانده عملیات »الفرات األوس��ط« 
س��ازمان الحش��د الش��عبی عراقی از استمرار 
عملیات پاکس��ازی مناطق کمربن��د بغداد تا 

صحرای المثنی از تروریس��ت های داعش خبر 
داد.

س��رتیپ »علی الحمدانی« فرمان��ده عملیات »الفرات 
األوسط« و فرمانده تیپ ۱۱ سازمان الحشد الشعبی گفت 
که عملیات پاکس��ازی مناطق گرداگرد پایتخت موسوم 
ب��ه »کمربند بغداد« تا صحرای المثنی از تروریس��ت ها 
ادام��ه دارد. الحمدانی افزود ک��ه تاش های داعش برای 
برهم زدن ثبات استان های الفرات األوسط )فرات میانه( 
و اس��تان های زیارت��ی و مقدس همچن��ان ادامه دارد و 
برای این منظور از گذرگاه الصحراء اس��تفاده می کند اما 
نیروهای ما در سراس��ر این اماکن مس��تقر هستند و به 
همه اهالی دو شهر مقدس کربا و نجف اشرف اطمینان 
می دهی��م که در آرامش و اطمینان خاطر به زندگی خود 
ادام��ه دهند. طبق گزارش وبگاه »الس��ومریة نیوز«، این 
فرمانده الحش��د الش��عبی افزود که امکان��ات و فنآوری 
الحش��د الش��عبی و سیس��تم های اطاعاتی آن به طور 
منظم در حال فعالیت است و در نهایت مسئولیت پذیری 
با دستگاه های امنیتی به منظور تأمین امنیت، هماهنگی 

مستمر داریم.
خبر دیگر از عراق آنکه در حوزه سیاس��ی برای مقابله با 
آمریکا، ائتاف سائرون در پارلمان عراق نقشه راه مهمی 
برای اجرای اصول مربوط به صیانت از حاکمیت عراق و 
پایان دادن به اشغالگری نیروهای خارجی در این کشور 

مطرح کرد.ریاست ائتاف »سائرون« پارلمان عراق 
روز ش��نبه به منظور بررس��ی بیانیه »مقتدی 
الصدر« رهبر این ائتاف و جریان صدر عراق 
درباره تظاهرات میلیونی ضد اش��غالگری روز 
جمعه نشس��تی برگزار ک��رد و چهار موضوع 
را برای تحقق ضروری خواند. ائتاف س��ائرون 
در بیانیه ای اعام کرد: »ریاس��ت ائتاف سائرون 
نشستی گسترده را  برای بررسی بیانیه مقتدی الصدر 
مرب��وط به تظاه��رات میلیونی دف��اع از حاکمیت عراق 
در روز جمع��ه ۲۴ ژانوی��ه ۲۰۲۰ برگزار ک��رد. در این 
نشست راه حل های مطلوب برای تحقق حاکمیت عراق 
و ممانع��ت از هر گونه تجاوزگری بر اس��اس چارچوب و 
کانال های سیاس��ی و قانونی مورد بررسی قرار گرفت«. 
در ادامه این بیانیه آمده است: »ائتاف سائرون نقشه راه 
را برای دس��تیابی به این مهم تصویب کرد از این طریق 
که برای تصویب یک طرح قانونی به منظور جلوگیری از 
وجود هر پایگاه و نیروهای خارجی در خاک عراق تاش 
ش��ود و  به کار ش��رکت های امنیتی آمریکایی در عراق 
پایان داده ش��ود و کار سایر شرکت های امنیتی خارجی 

در عراق سازماندهی شود«.
در همین حال »احمد الکنانی« عضو ائتاف »الفتح« به 
رهبری هادی العام��ری در پارلمان عراق تاکید کرد که 
تظاهرات میلیونی روز جمعه بغداد، موضع فراکسیون های 
سیاسی این کشور را متحد کرد و تأثیر مثبتی بر فرآیند 
تش��کیل دولت آتی خواهد داشت. خبر دیگر آنکه ارتش 
آلمان خبر داد که آموزش نیروهای پیش��مرگه در عراق 
که از زمان شهادت سردار سلیمانی به تعویق افتاده بود، 

از سر گرفته شده است.

مبارزه حشدالشعبی با تروریسم به رغم تهدیدات آمریکا ادامه دارد 
پاکسازی کمربند بغداد تا المثنی 

گزارش

قریب به چهل س��ال اس��ت که مردم عراق ش��اهد فجایع 
خونب��ار ناش��ی از  تنش ه��ای نظامی  داخل��ی و خارجی 
هستند که نقطه آغازین آن را می توان جنگ تحمیلی )۲۲ 
س��پتامبر (۱۹۸۰ دانست. حمله صدام حسین به کویت در 
۹۹۰ ،عملی��ات موس��وم به توفان صح��را در ۱۹۹۱، ورود 
داعش به موصل و در ادامه نزدیک شدن داعش به فرودگاه 
بغ��داد در ۲۰۱۴  و در نهایت اعتراضات خونین اخیر فقط 
گوش��ه ای از تاریخ کابوس وار مردم عراق اس��ت؛ به طوری 
که بخش هایی  از جمعیت جوان و تحصیل کرده عراقی  در 
حال حاضر دس��تیابی به آرامش را در افق نزدیک غبارآلود 
دانسته و شاید به این جهت است که در فقدان یک رهبری 
کاریزما، نوعی س��ردرگمی در فعالیت ه��ای اعتراضی آنها 
دیده می ش��ود  و به نظر می رسد تظلم خواهی مردمی به 
جهت ارسال صدای آرامش خواهی خود  به گوش جهانیان 

و نهادهای مسئول بین المللی باشد.
مردم عراق انتظار دارند ک��ه نهادهای بین المللی به کمک 
آنها بشتابند چراکه در هراس یک سوریه و یمن جدید بوده 
و محتما ندای لبیک شان به تجمع میلیونی اخیر از طرف 
روحانی متنفذ یعنی مقتدی صدر هم، در این راستا باشد؛ 
یعنی وحدت برای ساخت عراقی برپایه تمامیت ارضی و به 

دور از حضور نیروهای خارجی.
  تحوالت اخیر عراق را می توان از منظر حوزه های مختلف 
و یا محورهای مهم بررس��ی کرد که در مجال کنونی فقط 
به دو مورد که حایز اهمیت بیش��تری اس��ت پرداخته می 

شود..
 همگرایی و واگرایی نیروها 

گروههای زیادی در عراق حضور دارند، کشور عراق از نظر 
ساختار اجتماعی، فرهنگی به سه حوزه کامًا متفاوت قابل 
تقسیم است. در حوزه مرکزی عراق اعراب سنی، در شمال 

و ش��رق کردها و در جنوب ش��یعیان س��کونت دارند و هر 
کدام از این گروه ها دارای شاخصه های فرهنگی و اجتماعی 

خاص خود هستند. 
البت��ه در کنار این س��ه گروه اصل��ی، هویت های فرهنگی 
اجتماع��ی کوچک ت��ری نظی��ر ترکمن ه��ا، آش��وری ها و 
یزیدی ه��ا نیز وج��ود دارند ک��ه دارای فرهن��گ و عقاید 
متمایزی می باش��ند. این تکثر فرهنگ و اقوام س��بب شده 
که گروههای مختلفی در تقابل یا در کنار هم بر س��اختار 
کشور اثر بخش باشند هنگامی که دولت مرکزی در چنین 
محیط هایی دچار تضعیف کارآیی ش��ود این تعدد فرهنگ 
ه��ا رخ م��ی نمایاند به عنوان نمونه  عراق ش��اهد کارزار و 
نبرد نیروهای س��لفی -جهادی است که  این نیرو در طی 
دوران حضور گس��ترده خود با بازماندگان حزب بعث عراق 
که از  قدرت حکومتی س��اقط ش��ده بودند به همگرایی در 
فعالیت ها و به یک وحدت رویه ای دست یافتند  به طوری 
که اصلی ترین عامل همگرایی این دو جریان ناشی از تهدید 
دولت های خارجی) ایران و آمریکا ( و حضور آنها در عراق 
بوده اس��ت. یکی دیگ��ر از عوامل همگرایی  دو جریان  یاد 
ش��ده بحث مبارزه با حاکمیت تش��یع  در مناصب اصلی و 
حکومتی و اعاده حکومت به اهل سنت می باشد.اما همین 
دو جریان بر س��ر منصب خافت یا حکومت دچار واگرایی 
هستند  چراکه بعثی ها به دنبال حکومت دموکراتیک بوده 

ولی سلفی های جهادی داعیه خافت دارند.
 ب��ا توجه به مقدمه ذکر ش��ده می توان انتظار داش��ت که 
وج��ود یک رهبریا ی��ک نهاد به عن��وان هدایتگر جریانات 
اعتراضی می تواند نوعی ائتاف در بین گروه های دلس��وز 
و وطن پرس��ت از هر صنف و گ��روه و قوم ایجاد کند.لذا با 
توجه به س��اختار مذهبی عراق،  انتظار می رود که نخبگان 

دینی پیش��گام این ائتاف عمومی باش��ند و ش��اید حضور 
مقت��دی صدر و درخواس��ت ایش��ان مبنی ب��ر راهپیمایی 
عمومی نقطه آغازین و امیدوار کننده ای برای پایان کابوس 

های ۴۰ ساله  باشد.
خروج نیروهای نظامی از عراق

از بحث مهم راهپیمایی و اینکه این حرکت در آینده عراق 
چه نقش��ی خواهد داش��ت گذر کرده و ب��ه موضوع خروج 
نیروه��ای نظامی خارجی از عراق می رس��یم. خواس��ته و 
مطالب��ه ای که هنوز به یک تقری��ب ذهنی و فکری یا یک 
س��اختار بین االذهانی مشترک نیازمند است چراکه برخی 
گروهه��ای اهل س��نت و نیز نیچ��روان بارزان��ی از  اقلیم 
کردستان عراق معتقدند که خروج نیروهای ائتاف خارجی 
از عراق زمینه تجزیه کشور را فراهم می سازد و این امر را 
یک تهدید مهم برای تمامیت ارضی عراق قلمداد می کنند. 
آنها بر این نکته اذعان می کنند که بی ثباتی در عراق منجر 
ب��ه بی ثباتی در حوزه های مختلف  منطقه ای و حتی نظام 
بین المللی شده و منطق موازنه را قطعاً بر هم خواهد زد. 

متأس��فانه تأخیر در اع��ام رئیس الوزرا ) نخس��ت وزیر ( 
س��بب ش��ده که برهم صالح رئیس جمهور ع��راق نیز در 
جریان ماق��ات اخیر دونالد ترامپ رئی��س جمهور ایاالت 
متحده بر این تهدید تاکید و خواس��تار حمایت بیش��تری 
از جامعه بین الملل باش��د. در این میان همس��ایگان عراق 
نی��ز هر یک به فراخور منافع مل��ی خویش در این مطالبه 
دولت فعلی عراق،  در همگرایی و واگرایی به س��ر می برند. 
به عنوان مثال عربس��تان س��عودی همانن��د رئیس دولت 
اقلیم کردس��تان عراق معتقد به حض��ور نیروهای خارجی 
در عراق بوده و حتی پیش��نهادهایی برای کمک در هزینه  
نگهداری این نیروها به گوش می رس��د؛ این در حالی است 

که جمهوری اس��امی ایران یکی از منتقدان مطرح حضور 
نیروهای آمریکایی و کش��ورهای منطقه آن می باشد و بعد 
از ش��هادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی خروج این  
نیروهای ائتاف از منطقه را تحت عنوان "انتقام  س��خت " 

مطرح کرده است.
محتمًا می توان در خصوص محورهای بحران جدید عراق، 
س��اعت ها نوشت به عنوان مثال بحث هایی چون مرجعیت، 
منابع طبیعی، بحث کنترل نفوذ شیعه، منافع و تضاد منافع 
دو کش��ور موثر بر تحوالت عراق ) ایران- آمریکا ( ، تاثیر و 
نفوذ کش��ورهای ترکیه، عربستان سعودی ، چین ، قطر در 
س��اخت قدرت دولت فعلی و آینده  و... ولی آنچه که قابل 
کتمان نیست این است که عراق در یک بزنگاه حساس قرار 
دارد و آینده این کش��ور با قدمتی دیرین ولی با مرز بندی 
جدید نزدیک به ۱۰۰ س��ال، بس��ته به تصمیم نخبگان آن 
دارد و این پرس��ش را به ذهن متبادر می سازد که آیا عراق 

بعد از این همه رنج و تعب، روی آرامش را خواهد دید؟

 *دکتری روابط بین الملل 
و هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

معامله قرن، اهداف و راهکارها

*دکتر معصومه رشاد 
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مهسا شاه محمدی

نگاهی به تحوالت اخیر عراق )همگرایی و واگرایی نیروها(


