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چندسؤالساده

درباره فتنهانگیزان در عراق
[سیدمحمدامینآبادی]

یهــا
تحــوالت عــراق در هفتـهای کــه گذشــت وارد مرحلــه جدیــدی شــد .افزایــش درگیر 
و آشــوبها ،حملــه بــه کنســولگری ایــران در شــهر نجــف و بــه آتش کشــیدن آن ،بیانیه
مرجعیــت دربــاره تحــوالت اخیــر و در نهایــت اســتعفای «عــادل عبدالمهدی» در پاســخ به درخواســت
آیـتاهلل سیســتانی همگــی از ورود عــراق بــه گام دوم بحران حکایــت دارد.
بــا گســترش آشــوبها در عــراق آی ـتاهلل سیســتانی جمعــه گذشــته بیانی ـهای صــادر کــرد کــه در
فهــای
بخشــی از آن آمــده بــود« :بــا توجــه بــه شــرایط دشــوار کشــور و ناتوانــی آشــکار در برخــورد طر 
ذیربــط بــا تحــوالت دو مــاه اخیــر بــرای حفــظ حقــوق و جلوگیــری از خونریــزی ،از مجلــس نماینــدگان
یشــود در گزین ههــای خــود در ایــن زمینــه
کــه دولــت کنونــی از آن نشــئت گرفتــه اســت ،دعــوت م 
بازنگــری کنــد و براســاس منافــع عــراق رفتــار و از خــون فرزنــدان عــراق محافظــت کنــد و جلــوی
ســوق یافتــن آن بــه چرخــه خشــونت و هــرج و مــرج و خرابــی را بگیــرد» .در ایــن بیانیــه از معترضــان
خواســته شــده تــا صفــوف خــود را از خرابــکاران جــدا و آنهــا را طــرد کننــد و همچنیــن در مــورد بازگشــت
کشــور بــه حکومــت دیکتاتــوری و شــروع جنــگ داخلــی در عــراق هشــدار داده شــده اســت .بــه دنبــال
همیــن بیانیــه بــود کــه «عــادل عبدالمهــدی» نخســت وزیــر اعــام کــرد اســتعفای خــود را روز شــنبه (9
آذر) تقدیــم پارلمــان میکنــد.
تحــوالت عــراق از مهرمــاه گذشــته و در اعتــراض بــه فســاد اقتصــادی ،ناکارامــدی دولــت ،بیــکاری
و ...شــروع شــد امــا در ادامــه آمریــکا و برخــی کشــورهای منطقــه مثــل عربســتان و امــارات ســوار مــوج
اعتراضــات شــدند و مطالبــات بحــق مردمــی را بــرای دســتیابی بــه اهــداف خــود منحــرف کردنــد.
یتــوان در پرس ـشهای زیــر خالصــه کــرد:
نشــانههای انحــراف جــدی در بحــران عــراق را م 
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 1چــرا طــی ســه مــاه گذشــته نمادهــای مقاومــت
مثــل پایگاههــای حشدالشــعبی ،فرماندهــان ایــن
گــروه و اماکــن مقدســه مثــل حوزههــای علمیــه
جشــنبه گذشــته
هــدف حملــه قــرار گرفتهانــد؟ پن 
آشــوبگران حتــی مرقــد مطهــر «عثمــان بــن ســعید»
اولیــن نایــب خــاص حضــرت بقیةاهللاالعظــم
«ارواحنــا لتــراب مقدمهالفداء» را به آتش کشــیدند.
آیــا حملــه بــه ایــن نمادهــا نشــانگر ایــن نیســت کــه
اهــداف بســیار بزرگتــری در پشــت پــرده بحــران
عــراق دنبــال میشــود و جبه ـهای مشــخص بــه
دنبــال نابــودی تمامــی نمادهــای مقاومــت در
مقابلآمریکاورژیمصهیونیستیاست؟
یشــود ایــران مســئول ایــن
 2چــرا تــاش م 
بحران شــناخته شــود؟ اخبــار و گزارشهای جعلی
کــه مدعــی هســتند فرماندهــان ســپاه قــدس ایــران
در ســرکوب اعتراضــات مردمــی در عــراق حضــور
دارنــد ،یــا انتشــار اخبــار جعلــی حضــور نیروهــای
حشدالشــعبی در ســرکوب معترضــان از ســوی
رســانههای وابســته بــه کــدام کشــورها دنبــال
میشــود؟ حمله پنجشــنبه گذشته به کنسولگری
ً
ایــران در شــهر مقــدس نجــف اصــوال چــه ارتباطــی
میتوانــد بــه مبــارزه بــا فســاد و بیــکاری در عــراق
داشــته باشــد و چــرا آشــوبگران بــه کنســولگری
ســعودی یــا ســفارت آمریــکا حملــه نمیکننــد؟ دو
رژیمــی کــه طــی چنــد ســال گذشــته بــا حمایــت از
ســلفی-تکفیریهای داعــش ،عــراق را تــا آســتانه
ســقوط و اضمحــال پیــش بردنــد .در همیــن
ارتبــاط« ،اســامه نقلــی» ســفیر ریــاض در قاهــره در
ســخنانی وقیحانــه مدعــی شــد« :آنچــه بــرای
کنســولگری ایــران در نجــف رخ داد ،تبعــات

