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دوم عراق
انقالب ِ
میدان الثورة العشرین ،میدانی است که شاید
همانند میدان انقالب و حضرت «امام خمینی»
خودمان در تمام شهرهای عراق وجود داشته
باشد .میدانی که به یاد شهدا و دستاوردهای
قیام سال  1920عراق نام گذاری شده و مردم
عراق آن را بخشی از هویت تاریخی خود در برابر
اخــراج استعمارگران می دانند .بــرای ما این
عنوان از دو منظر جذاب است .از یک سو رهبر
این انقالب میرزای شیرازی بود و از سوی دیگر
پیاده روی اربعین را از میدان الثورة العشرین
نجف به سمت کربال آغــاز می کنیم .تابستان
 1920و پس از سه سال استعمار رسمی عراق
توسط بریتانیا ،مردم به فتوای میرزای شیرازی به
خیابان ها ریختند و با حرکت مسلحانه به حضور
نیروهای خارجی انگلیسی پاسخ دادنــد .حاال
پس از  100سال ،این بار در  2020مردم عراق
با دستان گره کرده و با هر نگاه و تفکر سیاسی به
خیابان ها آمدند تا بار دیگر به استعماری خارجی
پایان دهند .استعماری که در قالب فرانو از
سال  2003رسما عراق را اشغال کرد و عمال
با دزدیدن یک سوم نفت عراق ،بخش های قابل
توجهی از سهام شرکت ها و موسسات و ممانعت
از عقد قرارداد بغداد با شرکت های تامین کننده
زیرساخت ،غنی ترین کشور نفتی جهان را در
وضعیت اقتصادی کشورهای فقیر آفریقایی قرار
داده است .این تظاهرات در شرایطی رخ داد که
میلیون ها نفر در سراسر عراق بزرگ ترین حماسه
تاریخی سیاسی این کشور را در قرن جدید رقم
زدند .اما این رخداد چه اهمیت ویژهای دارد؟
یک :این خروش اولین خروش سیاسی و یک
پارچه عراقی پس از  2003است .شاید عراقی
ها خــروش میلیونی دینی «اربعین» را داشته
باشند اما کنشگری بازیگران متعدد سیاسی در
عراق موجب نبود یکپارچگی در سیاست های
اجتماعی احزاب مختلف شده است .برای اولین
بار است که در قرن جدید میالدی عراقی ها بر یک
کنش سیاسی و آن اخراج «آمریکایی ها» تاکید
دارند و می توان از این حضور به عنوان «جمعه
تقدیر» یاد کرد .جمعه ای که تمام احزاب تقدیر
حیات سیاسی عراق را رقم زدند و بر استقالل و
تمامیت ارضیشان تاکید دارند.
دو :این تظاهرات پایان یک حرکت اجتماعی

نیست .خبرها حاکی است ،این خروج اجتماعی
قرار است با حضور اقشار مردمی جنوب در بصره
تکرار شــود .همچنین اولین بار است که زنان
در عراق در چنین وسعتی در خیابان ها حاضر
شدند و کنشگری سیاسی از خود نشان دادند.
برپایه گفت وگوی مقامات عراقی از جمله گروه
های مقاومت حشدالشعبی و جریان صدر و حتی
گروه هایمسیحی،این تظاهراتتا اخراجآخرین
نظامی آمریکا از عراق ادامه خواهد داشت .این
بــدان معناست که ظرفیت بازیگران سیاسی
مخالف دولت آمریکا در بغداد به حدی رسیده که
باید کاخ سفید در شرایط پیش رو تصمیم جدی
بگیرد که آیا کاخ سفید می تواند در عراق باقی
بماند و ریسک هزینه – فایده آن را بپذیرد یا با
اولین تصمیم برای خروج ،رسما مانع از تلفات
انسانی و مادی فراوان شود .بیانیه مقتدی صدر
و تمامی گروه های سیاسی عراق حاکی است که
این گروه ها حضور نیروهای آمریکایی را طبق
قانون اشغالگری می دانند و اگر دولــت برهم
صالح تالشی بــرای اخــراج نیروهای پنتاگون
ص ــورت نــدهــد ،بــه طــور حتم شــاهــد درگــیــری
مستقیم شهروندان عراقی با نیروهای آمریکایی
خواهیم بود .از آن جا که بر خالف سال ،2003
این بار مردم در برابر دولت آمریکا قرار خواهند
گرفت ،نتایج به دست آمده از تلفات و هزینه های
کاخ سفید غیر قابل تصور اســت ،همچنان که
مقتدی صدر رهبر جریان صدر در هفته گذشته
دستور احیای گــروه های «جیش المهدی» را
صادر کرد و خبرها حاکی از آن است که گروه
های مقاومت نیز آماده پیاده کردن قدرت قانون
در برابر آمریکایی ها در صورت تبعیت نکردن
از نظر پارلمان این کشور هستند .البته اولین
واکنش رسمی دولتی نیز واکنش برهم صالح به
این حادثه بود .وی بالفاصله پیام همراهی با مردم
را صادر کرد و از مواضع خود در دیدار با ترامپ در
حاشیه اجالسیه داووس عقب نشست!
سه :از شاخصه های مهم این تظاهرات و خروش
اجتماعی عــراق ،نبود شعارهای سیاسی علیه
احزاب داخلی بود .در حقیقت می توان اذعان
کرد «عراق واحد» را در روز جمعه پس از ده ها
سال شاهد بودیم .عراقی که آرزوی ابومهدی
المهندس و بسیاری از شهدای شاخص مقاومت
بــود .عراقی که خــود را از تــراز درگــیــری های
سیاسی داخلی و حزبی به عراق یکپارچه و متحد
ارتقا دهد و شأن خود را از نزاع های طایفه ای به
بازیگری پر قدرت در منطقه تبدیل سازد .هرچند
سازمان های اطالعاتی خارجی از جمله سیا،
االستخبارات عربستان و سرویس اطالعات
خارجی امارات در چند روز گذشته با راهپیمایی
جوکرها تالش کرد صحنه اعتراضات بغداد را
تغییر دهد اما حضور میلیونی مردم نشان داد
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عراقی ها در تصمیم برای اخراج آمریکایی ها عزم
جدی دارند .همان رخ دادی که نه مورد انتظار
آمریکاست و نه تمایلی از سوی بازیگرانی چون
رژیــم صهیونیستی و عربستان بــرای آن وجود
دارد .دقیقا زمانی که عراق در سال  2014به
این سمت حرکت می کرد ،شاهد شکل گیری
داعش در این کشور بودیم تا عراق هیچ گاه مرکز
ثقل حوادث منطقه ای نباشد .ضرب المثلی در
جهان عرب وجود دارد که می گوید ،مصری ها
می نویسند ،لبنانی ها چاپ می کنند و عراقی ها
می خوانند(اهمیت دانش پذیری و حرکت علمی
عراقی هــا) .در حقیقت فرهنگ عــراق حرکت
دهنده فرهنگ های منطقه ای و عربی است.
رشد عراق می تواند برای کشورهایی که در حال
بازتولید تمدن عربی با دالرهای نفتی هستند،
خطرناک باشد .تمدنی که از آن به عنوان یکی از
اضالع مهم مثلث تمدنی عربی اسالمی یاد می
کنند .از این منظر تظاهرات و حضور میلیونی
مردم در روز جمعه یک پیام رسمی برای کسانی
دارد که نمی خواهند فرهنگ و تمدن عراقی –
عربی و اسالمی به عنوان یک تمدن مستقل در
منطقه دیده شود .کشورهایی چون عربستان و
امارات که با ساخت تفرجگاه های مختلف و خرج
کردن دالرهای نفتی تالش زیادی از خود نشان
دادند که ریاض و ابوظبی به عنوان آمال مدینه
فاضله یک عرب شناخته شود ،اولین کسانی
هستند که پیام بغداد را دریافتند .در حالی که
همیشه جهان عرب تشنه مبارزه ،ایستادگی و از
همه مهم تر استقالل خواهی بود .عراق یکپارچه
در راهپیمایی روز جمعه پاسخی است به مردم
عرب پس از حوادث فروپاشی عثمانی؛ سیاستی
که در آن مردم عرب منطقه خواهان استقالل،
ایستادگی و مقاومت هستند.
چهار :تظاهرات روز جمعه یک پیام دیگر داشت.
دولت و احزاب سیاسی عراق اگر تصمیم درستی
بگیرند ،به طور حتم مردم عراق از هر گرایشی
پشت آن ها خواهند بود ،همچنان که تشکیل
نیروهای مدافع عراقی حشدالشعبی به همین
سبب بــود .حــاال خــروش مردمی در روز جمعه
دستدولتومسئوالنعراقیرابراییکتصمیم
بزرگ باز گذاشته و از سوی دیگر به همه مقامات
عراقی فهمانده است در صورتی که نخواهند
در مسیر مــردم و خواست آنــان قــرار بگیرند به
طور حتم مواجهه مستقیم با اراده ملی است .در
حقیقت تظاهرات روز جمعه تظاهراتی است با
دو پیام مهم «اخراج نیروهای آمریکایی» و «دفاع
از تصمیم درســت پارلمان عــراق»؛ بدین معنا
مشروعیت و مقبولیت ساختار سیاسی این کشور
هم به نوعی تایید و تثبیت شد و می توان گفت ده
ها طرح همانند کودتای شکست خورده چند ماه
پیش امارات در بغداد با خروج مردم ،خنثی شد.

رئیس قوه قضاییه :مبارزه خستگی ناپذیر و بی امان با مفسدان را تا حصول نتیجه ادامه می دهیم
رئیس قوه قضاییه گفت :مسئله مبارزه با فساد
اقتصادی یک امر راهبردی است که در درون و
ذات انقالب شکوهمند اسالمی قرار داده شده
است و ما این مبارزه خستگی ناپذیر و بی امان
با مفسدان را تا حصول نتیجه ادامه می دهیم.
به گزارش میزان ،رئیسی ،پنج شنبه گذشته در
سفر استانی به یزد ،در دیــدار با اقشار مختلف
مـــردم یــزد افــــزود :در گــزارشهــایــمــان فقط
نمیگوییم چه کسی به جرم فساد به چه میزان
محکوم شده است؛ این موضوع اعالم میشود
اما در کنار آن اعالم میشود چه میزان از پول
های به یغما برده شده ،به بانکها ،خزانه و به
جایگاه اصلی مسترد شده است .در گزارش های
اخیر ،گزارش بازگشت میلیاردها تومان به بیت
المال داده شده است .ما قرار است کاری را که
انجام شده است ،بگوییم؛ نه این که کاری را که
انجام خواهیم داد.وی همچنین با بیان این که
گــزارش اقدامات ارائــه شده و در سایتها نیز
موجود است ،تصریح کرد :گزارش پروندهها و
مبالغ به یغما برده شده ،داده
میزان بازگشت
ِ

شده است .اراده جدی ما و همکارانمان به لطف
و عنایت پروردگار و کمک مردم ،به عنوان سرباز
والیت در این میدان آن است که مال حرام را از
حلقوم حرام خواران بیرون بکشیم.این سخنان
رئیس قوه قضاییه با فریادهای «رئیسی رئیسی
تشکر تشکر» حاضران همراه شد.رئیس دستگاه
قضا همچنین گفت :حاشیه سازیها ما را به خود
مشغول نخواهد کرد و گرفتار حاشیهها و حاشیه
سازیها نمیشویم؛ چون ماموریت اصلی خود
را میدانیم و به دنبال تحقق آن مأموریت اصلی
هستیم که ماموریت اجرای حق و عدالت و مبارزه
با فساد است .آن چیزی که در مردم امید آفرین
است ،انجام صحیح و قاطع این مأموریت خواهد
بود و ان شاءا ...در این ماموریت نه دچار سستی
خواهیم شد و نه نکول خواهیم کرد.این سخنان
نیز با استقبال حضار و شعارهای تاییدآمیز آن
ها همراه شــد.وی همچنین در جمع قضات و
کارکنان دادگستری استان یزد با اشاره به پخش
کلیپی بیپرده و صریح که پیش از آغاز سخنرانی
وی در این نشست با موضوع نگاه ارباب رجوع

بــه مجموعه قضایی پخش شــد ،گفت :امــروز
صحبتها و نگاه ارباب رجوع را شنیدید و دیدید،
یک روز فیلمهای عملکرد همه ما را در درگاه
الهی بــه نمایش میگذارند.حجت االســام
والمسلمین رئیسی خطاب به قضات و کارکنان
دادگستری افزود :وقتی کسی به دادگاه میآید،
با لحن و ادبیات مناسب با وی سخن بگویید؛ چرا
که آن فرد در محافل خانوادگی ،موضوع و نحوه
برخورد شما را بیان می کند.وی ادامه داد :بدانید
همه آن چه مربوط به رفتا رهاست باید در آن
تجدیدنظر جدی شود .خداوند به بهترین خلقش
نبیمکرماسالم(ص)اینگونهخطابمیکندکه
«ای پیغمبر ،اگر بداخالق باشی مردم از اطرافت
کنار میروند»؛ بنابراین برخورد مناسب با مردم
و اربــاب رجــوع مهم است و باید راهنماییها و
توضیحات الزم به مراجعه کننده داده شود.
بحث خالف قانون کردن مطرح نیست بلکه با
مهربانی برخورد کردن یکی از مهم ترین اصول
کاری است .شما در این جایگاه ملجأ و پناهگاه
مردم هستید.

تولیت آستان قدس رضوی:استکبار از پیشرفتهای علمی ایران هراس دارد
تولیت آستان قدس رضــوی گفت :استکبار از
پیشرفتهای علمی ایــران هــراس دارد ،زیرا
جامعهای که دانــا باشد ،تواناست .به گزارش
آستان نیوز ،حجتاالسالم والمسلمین احمد
مروی در دیــدار رئیس ،اعضای هیئت رئیسه و
رؤســای دانشکد ههای دانشگاه علوم پزشکی
مشهد که برای اولین بار در آستان قدس رضوی
انجام شد ،بر اهمیت استفاده از مبانی و اصول
علمی در انجام امور تأکید و اظهار کرد :آستان
قدس رضوی برای خدمترسانی بهتر به زائران
در حوز ههای مختلف نیازمند و محتاج کمک
و همراهی دانــشــگــاه ،دانشگاهیان و اهالی
علم و دانــش اســت .وی افــزود :رویکرد آستان
قــدس رضــوی حرکت در یک بعد و تنها پاسخ
گویی به یک نــوع نیاز انسان و جامعه نیست.
این آستان مقدس تالش دارد در ابعاد مختلف
در حد توان و مقدورات فعال باشد و در این راه
نیازمند همراهی دانشگاهیان و جامعه علمی

کشور است .حجت االسالم والمسلمین مروی
با بیان این که آستان قدس رضــوی به مسائل
پزشکی ،روان ــی و موضوعاتی کــه بــه سالمت
جامعه مربوط باشد توجه جدی دارد ،تصریح
کــرد :در گذشته موضوعات مرتبط بــا روح و
جسم آدمی از یکدیگر جدا نبودند ،اما امروزه با
گسترش و توسعه علوم این دو از یکدیگر تفکیک
شدهاند ،از این رو پزشکان را در گذشته «حکیم»
مینامیدند کــه واژ های بسیار پرمعناست.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به دستاوردها
و پیشرفتهای علم پزشکی در دوران پس از
پیروزی انقالب اسالمی اشاره کرد و گفت :جامعه
پزشکی ایران هم اکنون پاسخ گوی تمام نیازهای
درمانی کشور بوده که این مهم از برکات انقالب
اسالمی و هــوش و ذک ــاوت ملت ای ــران است.
وی ضمن اعــام آمادگی آستان قدس رضوی
برای همکاری با دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
اظهار کرد :آستان قدس رضوی به میزان توان

و امکانات ،وظیفه خود میداند که در خدمت
دانشگاهیان و دانشمندان باشد زیــرا اعتقاد
داریم این کار در راستای کمک به رشد ،پیشرفت
و تعالی کشور است.شایان ذکر است ،در ابتدای
این دیــدار دکتر محمدحسین بحرینی رئیس
دانشگاه علوم پزشکی مشهد و جمعی از رؤسای
دانشکدهها و معاونان این دانشگاه ضمن ارائه
گزارشی از اقدامات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••در روزنامه نوشته اید شوک تورمی بنزین
فروکش کرده است .بله منم موافقم .حاال که
دیگر کمر مردم زیر بار این گرانی شکسته
است ،شوک تورم کم کم فروکش می کند.
•• در حالی که گرانی ،تورم و کاهش قدرت
خــریــد م ــردم زنــدگــی رو تحت تاثیر قــرار
داده رئیس جمهور نگران رد صالحیت ها
هستند .واقعا تاسف داره!
••حاال که از شکست تحریم فجر نوشتین
کاش از تهدیدها و توهین به تحریمی های
جشنواره هم می نوشتید .البته اگر جرئت و
جسارت آن را داشتید.
•• با این که سه ماه از بخشنامه بانک مرکزی
مبنی بر رفع اثر چک های برگشتی گذشته
ولی هنوز هیچ کاری انجام نشده .قرار بود
چک هایی که سه سال از برگشت خوردن آن
ها گذشته رفع اثر بشه اما به خاطر ناکارآمدی
سامانه قــوه قضاییه هنوز ایــن کــار انجام
نشده .کاش جناب رئیسی دستوری دهند تا
آدمهای زیادی مشکل شان رفع شود.
•• آقای وزیر صنعت ،دقیقا داری چه کار می
کنی؟ پراید داره به  60میلیون می رسه .اگر
نمی تونی کــاری انجام بــدی ،خب استعفا
کن .تمام وسایل مصرفی ،خوراکی و میوه
من جوان
داره روز به روز گرون تر می شهِ .
با یک و  500تومان حقوق چه کــار کنم؟
دزدی و کالهبرداری هم بلد نیستم .ماندم
چه خاکی به سرم بریزم؟ فقط یک راه مانده:
عیال رو طالق بدم خــودم هم بــروم دنبال
ولگردی!
••شما که از کاهش آثار تورمی بنزین مطلب
می نویسید یا بین مردم زندگی نمی کنید
یا جیب تون چاقه .فقط در عرض یک هفته
اخیر ،پرتقال تامسون شمال  ۸۰۰تومان
گران شده و بقیه میوه ها.
••رئیس جمهور عــراق ضمن دســت دادن
با قاتل شهیدسلیمانی جنایت بزرگی را
مرتکب شد.
••لطفا پیگیری کنید که چرا بعد از  75روز
هنوز هم کارت های سوخت ما صادر نشده

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

است؟
•• این دولت هرچقدر پیش سران کشورهای
دیگر مثل موش رفتار می کند برای مردم
خودش شاخ و شانه می کشد .دقت کرده
ایــد بــرای اعــتــراض مــردم به عــدم دریافت
کمک معیشتی همه را تهدید می کند که اگر
پیگیری کنید یارانه تان را هم قطع می کنیم!
•• شما خبرنگاران از کجا خرید می کنید که
می گید اثر تورمی کم شده؟ خراسان! کمتر
دروغ بگو .تو که دروغگو نبودی .سال هاست
مشترک تو هستم.
خراسان :مخاطب گرامی ضمن تشکر از
توجه شما .مستحضر باشید خبر مربوط به
کاهش تورم ماهانه از گزارش های مرکز آمار
به دست آمــده اســت .ضمن اینکه کاهش
تورم هرگز به معنای کاهش قیمت ها نیست.
وقتی از کاهش تورم صحبت می کنیم یعنی
سرعت افزایش قیمت ها کاهش پیدا کرده
اســت .به عبارت دیگر قیمت ها همچنان
گران شده است اما به نسبت گذشته کمتر
گران شده است اگر به تجربه های خود نیز
دقت کنید بعد از افزایش قیمت بنزین کاالها
زیاد گران شد و اکنون به اندازه قبل گران
نشده است.
•• دارای 3فرزند هستم .مستاجرم و اجاره
خانه ام عقب افتاده .سا لمون داره تموم
میشه ولی پول رهن ندارم .شوهرم هم زندان
است هرجا برای کمک میرم میگن امکانش
نیست .بیاین وضع زندگی مون رو نگاه کنید
بچه هایم نون خوردن ندارند .خواهش می
کنم یکی به داد ما برسه .ما از سیل زدگان
بیچاره تریم.
••چـــرا آمــــوزش و پــــرورش مــعــلــمــان تــازه
استخدام را برای طرح رتبه بندی این قدر
اذیــت میکند؟ از همان اول بگویند که
نمیخواهیم حقوق معلمان تازه استخدام
را اضافه کنیم و همان بخور و نمیر از سرشان
هم اضافه است .درحالیکه ما معلمان تازه
کــار ،همان حقوق انــدک را هم پول بنزین
می دهیم تا خودمان را به روستاها برسانیم.

نمابر05137009129 :

••ممنون بابت مصاحبه سخنگوی طالبان.
خیلی خنده داشت آن جایی که گفته بود
طالبان با تروریسم مخالف است!
•• مگر در اسالم ،مرد مسئول اداره و تامین
هزینه های زندگی نیست؟ مگر اسالم اجازه
می دهد که شوهر به اجبار از پول خانمی
که کار می کند برای تامین هزینه ها به نفع
خودش بردارد؟ پس چرا دولت خالف شرع
کــار می کند و می گوید چــون زن و شوهر
هردو کار می کنند پس یارانه معیشتی نمی
گیرند؟ چــرا کسی جلوی دولــت را نمی
گیرد؟
••آقای نماینده مجلس که می خوای برای
کشتن ترامپ پول بــدی! اگر می خــوای از
جیب خودت برای کشتن ترامپ پول بدی
باید مشخص کنی که از کجا ایــن پــول رو
آوردی؟ اگر هم از بیت المال می خوای پول
کشتن ترامپ رو بدی ،چنین حقی نداری.
•• نه خونه داریم نه ماشین .همسرم هم در
کنار پدرش مشغول کاره یارانه معیشتی هم
بهمون تعلق نگرفته درخواست دادیم جواب
اومــده که ماهی  16میلیون درآمــد داریم.
فکر کنم فقط پولی را که به حساب وارد میشه
محاسبه می کنند نه پولی که از حساب خارج
میشه آخه این چه جور عدالتیه.
•• یکی از اتــبــاع افغانستانی مقیم ایــران
هستم .تعجب کردم که با سخنگوی طالبان
مصاحبه کردید .طالبان خودش یک نیروی
تروریستی است .شما هم کار درستی نکردید
که با آن ها مصاحبه کردید.
••دو میلیون و  400تومان حقوق می گیرم.
سه پسر لیسانسه هم دارم که بیکار هستند.
یک پراید مدل  85و یک خانه کلنگی در
حاشیه شهر دارم و برای یکی از پسرهایم یک
بقالی راه انداخته ام و یک خانه هم برایش
اجاره کرده ام .جالب این جاست که با تمام
این اوصاف ،کمک معیشتی هم نگرفته ام.
در جواب اعتراضم نوشته اند که جزو دهک
های باال هستید و اگر باز هم اعتراض کنید
یارانه تان را قطع می کنیم.

