کارهایــی اســت کــه ایرانیهــا کردهانــد و آنهــا باید انتظار واکنشهای بیشــتری داشــته باشــند .آنچه
در ادامه رخ خواهد داد ،کمتر از این نخواهد بود».
 3چرا طی ســه ماه گذشــته بخش زیادی از تالش آشــوبگران متوجه بســتن بندر اســتراتژیک «ام
قصر» در اســتان بصره شــده اســت؟ بســتن این بندر مهم و اســتراتژیک توصیه کدام ســفارتخانه به
آشــوبگران بــوده اســت؟ «ام قصــر» در نزدیکــی مرزهــای مشــترک بــا کویــت واقــع شــده اســت و
بزرگتریــن بنــدر کشــور عــراق محســوب میشــود؛ حــدود  ۸۰درصــد کاالی وارداتــی عــراق در ایــن بنــدر
تخلیــه میشــود و بــه ســایر نقــاط انتقــال مییابد و همین مســئله اهمیتش را چنــد برابر کرده اســت.
بنــدر «ام القصــر» در مجمــوع شــریان اقتصــادی عــراق بهشــمار میآیــد چــرا کــه انتقــال و فــروش نفت
هــم از طریــق ایــن بنــدر صــورت میگیــرد .چــرا آشــوبگران میخواهنــد اقتصــاد عــراق را بــه گــروگان
بگیرند؟
 4تکتیراندازهایــی کــه چهــره خــود در در آشــوبهای عــراق پوشــاندهاند چــه کســانی هســتند؟
کجــا آمــوزش دیدهانــد؟ و توســط کــدام دولتهــا حمایــت میشــوند؟ چــرا به ســوی مــردم و نیروهای
ً
امنیتــی تیرانــدازی میکننــد؟ هدفشــان از گســترش بحــران عــراق چیســت؟ و اصــوال تیرانــدازی بــه
ـراردادن ارتــش و مردم
مــردم و نیروهــای امنیتــی و تــاش بــرای گســترش آشــوبها و در مقابل هــم قـ
ِ
چه نقشی میتواند در بهبود اوضاع عراق و مبارزه با فساد داشته باشد؟
 5طــی روزهــای اخیــر تحــرکات مشــکوکی علیه مرجعیــت دینی در عراق شــروع شــده و آشــوبگران
تهدیــد کردهانــد دفاتــر مراجــع شــهر نجــف را مــورد حمله قرار خواهند داد؛ ســؤال اینجاســت حمله به
دفاتــر مرجعیــت و بویــژه دفتــر و بیــت آیـتاهلل سیســتانی کــه طــی ســه مــاه گذشــته بارهــا خواســتار
تحقق مطالبات بحق معترضان شــده و از نیروهای امنیتی خواســته اســت با معترضان مدارا کنند
چــه توجیهــی میتوانــد داشــته باشــد؟ آیــا جــز این اســت که این تهدید به منظور تکمیــل پازل حمله
بــه نمادهــای مقاومــت و اســتقالل عــراق اســت؟ درحــال حاضــر ،به دنبــال تهدیدات بــرای حمله به
دفاتر مراجع در شــهر نجف اشــرف ،نیروهای حشدالشــعبی به صورت گســترده در این شــهر مســتقر
شــدهاند تــا هــر گونــه فتنــه احتمالــی علیــه مرجعیــت را خنثــی کننــد« .ابومهــدی المهنــدس» معاون
رئیــس هیئــت حشدالشــعبی عــراق بــا بیــان اینکه ایــن نیروها تحت فرمان مرجعیت دینی هســتند
بــر حمایــت قاطــع از آیـتاهلل سیســتانی تأ کیــد کــرده و گفتــه اســت« :تمامی نیروهای حشدالشــعبی
تحــت فرمــان مرجعیــت عالــی هســتند و دســتی را که بخواهد نزدیک آیتاهلل سیســتانی شــود قطع
خواهیم کرد».
نتیجه گیری
تحــوالت عــراق بــه ســمت نامعلومــی پیــش مـیرود .بــر خــاف تصورهــا ،اســتعفای نخسـتوزیر
یــا حتــی انحــال پارلمــان نیــز بحــران کنونــی ایــن کشــور را حــل نمیکنــد .عــراق نیازمنــد اجمــاع
نظــر جریانــات سیاســی ایــن کشــور دربــاره نقشــۀ راه آینــده اســت؛ مســئلهای کــه متأســفانه
ایــن روزهــا دیــده نمیشــود .برخــی جریانــات سیاســی طــی دو ســه روز گذشــته از معترضــان
خواســتهاند همچنــان در خیابانهــا باقــی بماننــد .فقــدان بینــش کالننگــر بیــن جریانــات
سیاســی عــراق ،دخالــت آمریــکا ،عربســتان ،امــارات و حضــور فعــال جریانــات زخمخــورده از
مقاومــت مثــل بعثیهــا و صرخیهــا وضعیــت عــراق را بــه ســمت لبــه پرتــگاه پیــش میبــرد.
برخــی در عــراق فکــر میکننــد میتواننــد ســوار مــوج آشــوبها شــوند و شــاهماهی خــود را صیــد
کننــد امــا آتــش فتنــه وقتــی شــعلهور شــد همــه را خواهــد ســوزاند و مولــود شــوم ایــن فتنــه ناامنــی
و بیثباتــی و برادرکشــی خواهــد بــود .جریانــات سیاســی عــراق بایــد از خــود بپرســند چــرا در
ایــن فتنــه بــه حشدالشــعبی حملــه میشــود؟ چــرا بــه مرجعیــت حملــه میشــود؟ چــرا بــه ایــران
حملــه میشــود؟ بعثیهــا ،صرخیهــا و تکفیریهــا چــرا از ایــن آشــوبها حمایــت میکننــد؟
ســفارتخانه کــدام کشــورها میــداندار فتنــه شــدهاند .پاســخ بــه ایــن پرس ـشها میتوانــد کلیــد
عبــور از بحــران کنونــی عــراق باشــد.
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فراسوی واژهها

بدون بیهوشی
زیر تیغ پروفسور سمیعی
ایــن هفتــه در ســتون فراســوی واژههــا بــه مناســبت ســالروز
شــهادت شــهید احمد کشــوری بــه معرفی کتابــی دربــاره این
چهــره نــامدار دوران جنــگ تحمیلــی پرداختهایــم .کتــاب
«چــای آخــر» روایتهایــی کوتــاه و دلنشــین دربــاره زندگــی
شــهید احمــد کشــوری از کودکــی تــا شــهادت اســت کــه از
توگــو و مصاحبــه بــا خانــواده ،دوســتان همکالســی،
گف 
همدورههــا و همرزمــان جنــگ فراهــم آمــده اســت.
«چــای آخــر» پنــج فصــل دارد کــه در فصــل اول دوران
کودکــی و تحصیــات شــهید کشــوری از زبــان همکالسـیها
و خانــوادهاش بیــان شــده اســت و فصــل دوم شــامل هشــت
خاطــره از دوران دانشــجویی و ورود او بــه هوانیــروز اســت.
فصــل ســوم بــا عنــوان «مبــارزات سیاســی» گــردآوری شــده و
دو فصــل آخــر بــه زندگــی خلبانــی و حرفـهای شــهید معطــوف
اســت کــه در آن خاطــرات انقــاب ،جنــگ و در انتهــا نحــوه
شــهادت این شــهید را به تصویر کشــیده اســت .پایانبخش
کتــاب نیــز تصاویــر رنگــی از دورههــای مختلــف زندگــی ایــن
شــهید اســت.
در بخشــی از فصــل چهــارم ایــن کتــاب تحــت عنــوان
«پروفســور ســمیعی» آمــده اســت« :چنــد روز پــس از مطالعــات
الزم در پرونــدهاش ،پزشــکی در بیمارســتان  ۵۰۲ارتــش بــه
نــام پروفســور ســمیعی پذیرفــت تــا او را جراحی کند .پروفســور
ســمیعی میگفــت :بــه هنــگام جراحــی ،کشــوری اجــازه
بیهوشــی را بــه مــن نــداد و مــن هــم بــدون اینکــه او را بیهــوش
کنــم ،جراحــی روی گردنــش را انجــام دادم و چــون مشــغول
جراحــی شــدم ،آن جــوان مشــغول خوانــدن دعــا و راز و نیــاز بــا
خــدا شــد و گفــت :دکتــر چقــدر لــذت دارد صــدای تیــغ جراحی
شــما کــه بــه واســطه آن ترکشهایــی را از بدنــم در مـیآوری
کــه آن ترکشهــا بــرای رضــای خــدا داخــل بدنــم شــدهاند و
اکنــون بــا جراحــی شــما بیــرون میآینــد».
کتاب «چای آخر» در  ۱۸۴صفحه با شــمارگان  1500نســخه
از ســوی انتشــارات ســازمان عقیدتــی سیاســی ارتــش منتشــر
شــده اســت .ایــن کتــاب بــرای اولیــن بــار در زمســتان  ۸۸زیــر
ـاپ دوم رســید.
اطالـهع چـ
بعــد بـ
فرهنگی،چنــدی
ـاپ رفــت و
هفتهچـ
رسانـــــݡی
اجتماعیو
نامۀ
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