جهان اسالم
دولتهــای منطقــهای و بینالمللــی از طریــق
رســانهها و شــبکههای اجتماعــی منحــرف ،بــه
سمت خشونت و آشوب بیشتر پیش میرود.
 2هــر دو کشــور طــی ســالهای گذشــته نقــش
بســیار مهمــی در جبهــه مقاومــت و بــه شکســت
کشــاندن توطئههــای جریــان سازشــکار در
عادیســازی روابــط اعــراب و اســرائیل و مقابلــه
َ
بــا تروریســم َســلفی و تکفیــری ایفــا کردهانــد.
حــزباهلل در ســوریه و لبنــان و نیروهــای بســیج
مردمــی در عــراق طــی ســه ســال اخیر نقش بســیار
مهمــی در تثبیــت محــور مقاومــت و برهــم
خــوردن موازنــه بــه نفــع جبهــه انقالبــی
داشتهاند.
 3در هــر دو کشــور عــراق و لبنــان تــاش
رســانههای منطقــه و جهــان و برخــی جریانات بر
ایــن اســت کــه اعتراضات عمومــی را متوجه نفوذ
ایــران در ایــن کشــورها قلمــداد و اینگونــه القــا
کننــد کــه وضعیــت کنونــی لبنــان و عــراق نتیجــه
مداخالت جمهوری اسالمی بوده است!

شباهتهایقابلتأمل
دو بحران
[سیدمحمدامینآبادی]

هفتهای که گذشت بار دیگر منطقه غرب آسیا در صدر اخبار رسانهها و خبرگزاریهای
بینالمللــی قــرار گرفــت .در ســوریه مدعــی شــدند «ابوبکــر بغــدادی» ســرکرده جنایتــکار گــروه ســلفی
تکفیــری داعــش توســط نیروهــای آمریکایــی کشــته شــد .ترامــپ ســال  2016در گرما گــرم تبلیغــات
انتخابــات ریاســت جمهــوری گفتــه بــود «داعــش را اوبامــا و هیــاری کلینتــون مــکار» ایجــاد کردهانــد
و حــاال بعــد از آنکــه بغــدادی تاریــخ مصرفــش بــرای اربابــان آمریکایــی خــود تمــام شــد ،جلــوی دوربیــن
رســانهها ظاهــر شــد و گفــت« :ابوبکــر بغــدادی را مثــل ســگ کشــتیم».
امــا در همســایگی ســوریه ،در عــراق و لبنــان تحــوالت مســیر خطرنا کــی را طــی میکنــد .عــراق و لبنــان،
در هفتههای گذشــته شــاهد اعتراضات گســترده مردمی به مشــکالت اقتصادی و فســاد در حکومت
بودنــد؛ اعتراضهایــی کــه در هــر دو کشــور از مســیر طبیعــی خــود خــارج شــد و در عــراق رنــگ خــون
بگــرا و بــه گفتــه کارشناســان از مســببان اصلــی
گرفــت .در لبنــان نخسـتوزیر کــه خــود از جریــان غر 
یشــود «عــادل عبدالمهــدی» نخسـتوزیر
وضــع موجــود اســت ،اســتعفا داد و در عــراق نیــز تــاش م 
اســتعفا دهد .اعتراضات و آشــوبها در عراق و ســوریه شــباهتهای زیادی دارد و همین شــباهتها
بخوبــی از پشــت پرد ههــا حکایــت دارد:
 1در هــر دو کشــور عــراق و لبنــان ،مــردم خواهــان اصالحــات اساســی و ریشـهای و مبــارزه جــدی بــا فســاد
و رانتخــواری هســتند ،امــا اعتراضــات بــا مداخلــه برخــی جریانــات و گروههــای داخلــی و صحنهگردانــی
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 4در هــر دو کشــور رســانههای یادشــده و
کاربــران شــبکههای اجتماعـ ِـی برخــی کشــورهای
منطقــه مثــل عربســتان و امــارات میکوشــند بــا
تولیــد و انتشــار اخبــار و تصاویــر جعلــی بــر
اعتراضــات دامــن بزننــد .در ایــن زمینــه طــی
روزهــای گذشــته صدهــا خبــر و گــزارش جعلــی
دربــاره حضــور نیروهــای ایرانــی بــرای ســرکوب
اعتراضــات ،تیرانــدازی نیروهــای بســیج مردمــی
بــه معترضــان ،حضــور ســردار ســلیمانی در عــراق
بــرای هدایــت ســرکوبها ،تصاویــر جعلــی
کشتهشــدگان و فتوشــاپ دستنوشــتههای
معترضان علیه ایران منتشر شده است.
 5در هــر دو کشــور عناصــری ســعی دارنــد بــا
نفــوذ بــه جریــان اعتراضــات ،مســیر را بــه ســمت
خشــونت و شــعارها و اقدامــات افراطــی ســوق
دهنــد .پــروژه کشتهســازی در عــراق و جســارت و
بگــرا بــه شــخصیت ســید
توهیــن معترضــان غر 
مقاومــت در لبنــان بــا هــدف تحریــک طرفــداران
یشــود.
حــزباهلل در همیــن راســتا ارزیابــی م 
کارشناســان همچنیــن طــی روزهــای گذشــته
نســبت بــه اقدامــات انتحــاری عناصــر داعشــی
گریختــه از زندانهــای شــمال ســوریه در میــان
معترضــان عراقــی و لبنانــی بــرای ملتهــب کــردن

