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میلیونها عراقی دیروز با برپایی
راهپیمایی بیسابقه در بغداد
به آمریکا هشدار دادند در صورت
عدم خروج نظامی از خاک عراق
به عنوان اشغالگر با آنها برخورد
خواهند کرد

با یادداشتهایی از
سیدرضا صدرالحسینی
و محمدباقر خرمشاد

خیزش دوباره علیه اشغالگری
این تظاهرات
سوخت موشکهای عراق است
صفحه7

خاورمیانه جدید بدون آمریکا

..
ثوره العشرین الثانیه ،به عراق محدود نمیشود!
میکائیل دیانی :نجفرفتهها حتما
نگاه
با میدان «ثوره العش��رین» مواجه
شدهاند اما شاید هیچ وقت به آن فکر نکرده بودند که
ثوره العش��رین نماد چیست؟! اما حاال آنها بیش از هر
زمان دیگری با این کلمه درباره عراق مواجه میشوند.
پ��س از جنگ اول جهانی و فروپاش��ی دولت عثمانی،
انگلس��تان و فرانس��ه بخشهای زیادی از متصرفات
عثمانی را تحت س��لطه خود قرار دادند .انگلیسیها به
طمع منابع عظیم نفتی عراق وارد این کش��ور ش��دند
و عراق را به اس��تعمار خ��ود درآوردند؛ ای��ن روند اما
برای عراقیها قابل تحمل نب��ود .انقالب  ۱۹۲۰عراق
که عراقیها به آن ..
«ثورهالعشرین» میگویند تابستان
 ۱۹۲۰با تظاهرات گسترده مردم عراق ،ضداشغال عراق
توسط نیروهای بریتانیایی آغاز شد .شورش با گسترش به
مناطق شیعهنشین پایین و میانی فرات با مرکزیت کربال
شدت گرفت .جوامع سنی و شیعه عراق در این انقالب
با یکدیگر همکاری کردن��د ،چنانکه جوامع قبیلهای،
تودههای شهری و افسران عراقی در سوریه .هدف انقالب
استقالل از استعمار بریتانیا و تأسیس یک دولت عرب
بود .رهبری نهضت را آیتاهلل العظمی میرزایشیرازی
برعه��ده داش��ت .این انقالب اولین انقالب مس��لحانه
ضداستعماری در منطقه خاورمیانه بود .یکی از آثار این
انقالب تضعیف قدرت استعماری انگلستان در ایران و
فراهم کردن مقدمات لغو قرارداد وثوقالدوله مورخ۱۹۱۹
بودهاست؛ و در واقع نهضت ملی ایران را باید دنبالهرو
انقالب  ۱۹۲۰عراق دانست تا آنجا که آیتاهلل کاشانی
چهره موثری در هر دو انقالب اس��ت .آیتاهلل العظمی
میرزایشیرازی با تأسیس مجلس انقالب و انجمنهای
محلی بر اساس قوانین اسالمی ،توانست اولین حکومت
اسالمی معاصر را در شهر کربال ایجاد کند .پس از صدام
در ش��هرهای مختلف عراق میدانها و خیابانهایی به
یاد آن انقالب «ثوره العشرین» نام گرفت و حاال جوانان
عراقی پالکاردهای «ثوره العش��رین الثانی��ه» را روی
دست گرفتهاند و این بار بعد از  100سال میخواهند
آمریکاییها را بیرون کنند .خطای راهبردی ترامپ در
غرب آسیا سرعت تحوالت این منطقه را باال برده است .او
تصور میکرد با ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس
دردسرهایش را کمتر میکند اما عراقیها که چند ماهی
است مسائل اقتصادی و اجتماعی ،آنها را به خیابانها

کش��انده است حاال ریشه مشکالت خود را در منطقه
خضرای بغداد میدانند؛ جایی که سفارت آمریکا وجود
دارد و استقالل ملی این کشور را مخدوش کرده است.
ش��عار اصلی جوانانی که از چند روز گذشته در فضای
مجازی دعوت به تجمع دیروز جمعه کردند؛ استقالل
ملی و خروج آمریکاییها از عراق اس��ت .آنها این شعار
را با هشتگ «ثوره العشرین الثانیه» در فضای مجازی
به اشتراک میگذارند« .ما تولید ملی میخواهیم» این
شعار جوانان عراقی است که در تجمعات این روزهای
بغداد و دیگر شهرها سر میدهند .جوانان عراقی خواهان
تولید ملی هس��تند تا از طریق آن صنعت فعال شود،
کارخانهها به کار بیفتد و آنها صاحب شغل شوند اما همه
اینها یعنی استقالل و عدم وابستگی؛ دقیقا همان چیزی
که آمریکا در منطقه غرب آسیا نمیخواهد .آمریکاییها
ک��ه پایگاههای نظامی زیادی در ع��راق دارند ،پس از
ترور سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس
در فرودگاه بغداد ،جهتگیریهای سیاسی -اجتماعی
عراق را س��مت خودشان هدایت کردند که در مرحله
اول به مصوبه پارلمان عراق مبنی بر خروج آمریکاییها
از عراق منجر شد و در مرحله بعد حاال این مردم عراق
هستند که خواستار خروج آمریکا از این کشورند .تجمع
بزرگ و میلیونی بغداد که روز گذشته انجام شد ،تفاوتی
ب��ا دیگر تجمعات چند ماه اخیر ع��راق دارد؛ در عمده
تجمعات گذشته گروههای سیاسی با پرچمهای خود
در تجمعات شرکت میکردند و همین تشتت باعث کم
بودن جمعیت میشد اما در تجمع اخیر همه گروهها
در دعوت خود محوریت را پرچم عراق قرار دادند .حاال
تصاویر میلیونها عراقی را میبینیم که با پرچم عراق
شعار میدهند «آمریکایی! یا فرار کن یا کشته خواهی
شد» .این ثوره العشرین هم مانند همان انقالب 1920
به یک کش��ور محدود نمیشود و حرکتی است که به
دیگر کشورها هم سرایت میکند .پایگاههای آمریکایی
در منطقه کمکم برای آنها ناامن میشود و پارلمانها و
ملتهای منطقه قدمی محکمتر برای شکلگیری غرب
آسیای جدید بدون حضور آمریکا خواهند برداشت .آنچه
حاال اهمیت دارد فعالیت جدی محور مقاومت برای این
مهم است؛ اینکه بدنه مقاومت خواستار استقالل کشورها
و ملتهای منطقه شود و برنامهریزیها و جهتگیری
فعالیتها همه به این سمت و سو باشد.

درباره پیامدهای شهادت سپهبد قاسم سلیمانی

پساسلیمانی و خطر تفکر هوکی
یادداشت حسن رضایی :فهم واقعیت و
پیامدهای شهادت حاج قاسم
سلیمانی برای تحلیل شرایط آینده منطقه و سیاست
خارجی کشور در حوزههای مختلف بسیار ضروری
اس��ت .حاج قاسم بزرگ بود ،خیلی بزرگ .برخی بر
همین مبنا ،ایجاد یک خأل بزرگ در نتیجه شهادت
او را سرراس��تترین تحلیل در این زمینه میدانند و
چهبسا این غم بزرگ را در خفا و با حسرت هم با خود
تکرار میکنند تا خدای ناکرده نامحرمی نشنود و بر
زخم ما هلهله کند .چنین تحلیلی ،همان برداشت و
روایت آمریکاییها از ش��هادت سردار عزیز ما است.
برایان هوک ،مسؤول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا
اخیرا در همین زمینه گفته اس��ت« :مهره «شاه» از
بازی شطرنج حذف شده و ایران عقب کشیده است».
واقعیات اما چقدر با این تحلیل آمریکاییها منطبق
است؟ عالوه بر تاریخ ،تحوالت پس از شهادت سردار
هم به ما میگوید هیچ! هوک اما آنقدر احمق هست
که در عصر قدرت نرم ،برای خوشامد رئیسجمهوری
احمقتر از خودش ،ترور کور را ابزار قدرت و حتی ابزار
غلبه بر جبهه مقابل معرفی کند.
این البته رسم استکبار است که در هر شرایطی
اولدرم بولدرم کند ،واقعیت اما این است که آمریکا
نهتنها در نبرد نرم که در جنگ سخت هم قافیه را
در یک نقطه عطف تاریخی باخته و در شرایط فعلی،
سرخی سیلی عیناالسد بر صورتش زیاده از حد زار
میزند .ما اما در این س��و با چه شرایطی مواجهیم
و آن خ�لأ بزرگ چقدر مصداق دارد؟ برای پاس��خ
به این س��وال باید پیش از هر چیز ضمن خروج از
چارچوب ذهنی آمریکاییها ،با چشم انقالب اسالمی
به موضوع نگاه کرد .به بیان دیگر در تحلیل پیامدهای
شهادت سردار سلیمانی نباید در دام تفکر مادی و
اعداداندیش غرب اسیر شد .غرب طبعا نمیفهمد و
نخواهد فهمید تاثیر ش��هید ابراهیم هادی چندین
برابر تاثیر ابراهیم هادی رزمنده است ،چنانکه هرگز
درک نمیکرد ما بتوانیم یک روز خرمش��هر را آزاد
کنیم .آنها به غافلگیری در برابر ما عادت کردهاند ،از
فتوای تحریم تنباکو تا صبح تسخیر النه جاسوسی.
از شب حمله به عیناالسد تا همین محشر کبرای
تشییع حاج قاسم.

بر این مبنا ،بدترین کار این اس��ت که کسی در
داخل ایران بخواهد با دس��تگاه محاسباتی معیوب
و پراش��تباه دشمن درباره شهادت سردار سلیمانی
و پیامده��ای آن تفکر و قض��اوت کند .از نگاه این
قلم ،تاثیر این ش��هادت بزرگ بر زندگی شخصی
و اجتماعی ایرانیان آنچنان گس��ترده است که در
پیمایشهای معمول مطالعات اجتماعی به درستی
قابل احصا نیست و تنها گذر زمان خواهد توانست
عمق این تاثیر را در آینده نشان دهد .در یک کالم
مختصر میتوان اینگونه ادعا کرد ش��هادت سردار
سلیمانی به معنی واقعی کلمه ،نقطه عطفی در سیر
تاریخی تحول و تکامل انسان ایرانی بود .غرب یک
روز برای بر دار کردن شیخ فضلاهلل نوری به دست
خودمان ،مجبور بود برای انسان ایرانی در سفارت
انگلیس دیگ پلو بار بگذارد ،حاال اما رسما راه ترور
دولتی و کور را برای از میان برداشتن پیشوایان ما
انتخاب میکند و این یعنی یک لگد تاریخی و بسیار
مهم به تمام دیگهای پلو گذش��ته و آیندهاش در
ایران و بلکه جهان اسالم.
تاثیر روشن شهادت سپهبد سلیمانی بر تحوالت
اخیر کشور عراق را نیز باید ذیل همین تحلیل کالن
فهمید .عراقی که تا دیروز عرصه تظاهرات گروههای
مورد حمایت آمریکا علیه اتح��اد ایران-عراق بود،
اکنون بزرگترین تظاهرات تاریخ خود را از س��ال
 1920بدین س��و برای اخراج نظامیان آمریکایی از
خاک این کشور برگزار کرده و خود را برای ترسیم
خطوط جدید در برخورد با اش��غالگران آمریکایی
آمادهتر میکند .پرواضح اس��ت که تحوالت کنونی
ع��راق به دلیل آنکه از متن ملت نش��ات گرفته ،به
لحاظ تاریخی امکان عقبگرد ندارد و آمریکاییها در
برابر خواست عمومی ملت عراق در نهایت گریزی جز
تمکین نخواهند داشت .نظامیان آمریکایی بیش از
هرکس دیگر به این مسأله واقفند که در صورت اصرار
بر ماندن در خاک عراق ،هر روز باید منتظر کابوسی
از جنس عیناالس��د باشند .بر این اساس اکنون به
وضوح میتوان از تاثیر زنده و قویتر حاج قاسم بر
تحوالت منطقه سخن گفت .بر خالف تصور غرب و
برخی دوستان ظاهربین ،قاسم سلیمانی تازه کار خود
را برای تغییر آرایش سیاسی منطقه شروع کرده است.

ادامه واکنشها به مخفیکاری کاخ سفید درباره آمار تلفات حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی

سناتور مورفی :ترامپ درباره عیناالسد فریبکاری کرد

در آستانه استیضاح رئیسجمهور
خبر
ای��االت متحده در س��نا ،مصائب
عیناالسد نیز به اختالفات بغرنج دونالد ترامپ با کنگره
افزوده اس��ت .برای نخستینبار پس از حمله موشکی
هشتم ژانویه سپاه پاسداران به مهمترین پایگاه نظامی
آمریکاییها در غرب عراق ،یک سناتور صریحا دولت
واشنگتن را درباره آمار واقعی تلفات و خسارات آمریکا
در جریان این حمله استنطاق و ترامپ را به دروغگویی
در این مورد متهم کرد .این در حالی است که وزیر دفاع
ایاالت متحده به فاصله کمتر از  2روز پس از نخستین
اعتراف رس��می پنتاگون درباره افزایش آمار نظامیان
مجروح پایگاه عیناالسد ،در کمال تعجب از آمار دقیق
آنها اظهار بیاطالعی کرد .سخنگوی دستگاه نظامی
تروریستی آمریکا هفته گذشته در بیانیهای در واکنش
به بس��تری شدن دستکم  12نفر از نظامیانشان در
کویت ،اعالم کرده بود مجروحان دیگری نیز بهخاطر
ضربه مغزی در بیمارستانهای نظامی آلمان بستری
ش��دهاند .تناقضات میان آمار منابع مختلف پنتاگون
نیز جالب توجه بود چون عالوه بر این ،گزارش منابع
بیمارستان نظامی آمریکاییها درکویت حاکی از بستری
شدن  16مجروح موجی در آن بود.
با این وجود در گزارشی که دیروز روی تارنمای وزارت
دفاع ایاالت متحده قرار گرفت ،آمده است شخص وزیر،
مارک اسپر در نشست مطبوعاتی اخیر خود در پاسخ
به سوال یک خبرنگار که تعداد موارد ضربه مغزی در
حمله به عیناالس��د را پرسیده بود پاسخی فرافکنانه
میدهد« :من از آمار اطالعی ندارم .من پزشک نیستم
یا کس��ی که آنها را معاینه میکند!» این پاسخ کسی
اس��ت که مس��ؤول مستقیم حوادثی اس��ت که برای
نظامیان آمریکایی در گوشه و کنار جهان رخ میدهد.
اما بازی موش و گربه کاخ سفید و پنتاگون با رسانهها
و کنگره ،رویه پنهانکاری تلفات و ضربات سنگین ارتش
تروریستی آمریکا در عراق را آشکار میکند .پیشتر هم
ترامپ ضربه مغزی چندین نظامی را تنها «س��ردرد»
توصی��ف کرده و بلوف زده بود« :من این جراحتها را
در مقایس��ه با جراحتهایی که دیدهام ،جدی قلمداد
نمیکنم» .این اظهارنظر ترامپ منجر به واکنشهای
سیاس��ی در باالترین سطح در آمریکا شد .جو بایدن،
معاون اوباما رئیسجمهور پیشین آمریکا در توئیتی به

او متلک انداخت و «بیل پسرل» نماینده دموکرات و
معاون «کارگروه جراحتهای مغزی» در کنگره طی
نامهای به مقامات پنتاگون ،س��خنان رئیسجمهور را
نگرانکننده دانست و خواست اطالعات بیشتری درباره
تلفات حمله موشکی ایران ارائه شود.
در نهای��ت هم کری��س مورفی ،س��ناتور ایالت
کنتیکات وارد ماجرا شد .او که چندی پیش نیز ترور
س��پهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ،فرمانده نیروی
قدس س��پاه پاسداران انقالب اسالمی را معادل ترور
وزیر دفاع آمریکا دانس��ته بود ،به طور جدی رویکرد
رئیسجمهور ایاالت متحده در اطالعرس��انی درباره
واقعه عیناالسد را زیر سوال برد .شبکه «سیبیاس
نیوز» گزارش داد این س��ناتور دموکرات تصریح کرده
اس��ت که ترامپ با گذش��ت چندی��ن هفته از حمله
تالفیجویانه ایران در انتقام از خون ژنرال س��لیمانی،
همچنان با انکار زخمی ش��دن نظامیان آمریکایی در
حمله به پایگاه عیناالسد در حال فریب افکار عمومی
است .مورفی که یکی از اعضای کمیته روابط خارجی
سنای آمریکاست به این شبکه گفته است« :شما برای
سردرد به آلمان اعزام نمیشوید! وقتی اوضاع شما بشدت
وخیم باشد به آلمان فرستاده میشوید» .جالب اینکه
خبرنگار صدای آمریکا ،رسانه دولتی ایاالت متحده هم
در آخرین گزارشی که درباره سرنوشت نظامیان حاضر
در عیناالسد هنگام حمله موشکی ایران داشته 10 ،نفر
دیگر را به آمار مجروحان اعزامی به آلمان اضافه کرده
اما در عین حال مدعی ش��ده ترامپ از این آمار خبر
ندارد! کارال بب همچنین فاش کرد که تصور ترامپ از
اینکه مصدومان مغزی فقط دچار سردرد شدهاند اشتباه
است ،چرا که دستکم  10تن از آنان با کوری یا مرگ
مواجهند .سناتور مورفی سازوکار این فریب را چنین
تشریح کرد« :افراد باهوش ،متعهد و میهنپرستی در
وزارت دفاع آمریکا وجود دارند که چندین هفته است
مجوز گفتن چنین دروغی به همگی ما را داشتهاند».
او همچنین از دولت ترامپ به دلیل عدم کسب مجوز
از کنگره قبل از حمله به فرودگاه بغداد و ترور سپهبد
سلیمانی انتقاد کرد و گفت« :رؤسای جمهور از جمله
رئیسجمهور اوباما درباره توجیه قانونی برای اقدام نظامی
بسیار بیقاعده عمل کردهاند و من احساس میکنم در
 2هفته گذشته ،این قضیه کام ً
ال آشکار شده است».

