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مردمعراقباتظاهراتمیلیونیخودکهخواستار
اخراج نظامیان آمریکایی شدند ،سیلی دوم را
زدند.چهارم؛ اثر این سیلی به حدی برای آمریکا
سنگین اســت که رسانه هایی که در روزهــای
گذشتهکوچکترینتحوالتعراقراپوششمی
دادند ،از پوشش تظاهرات میلیونی مردم عراق
خودداری و این رخداد بزرگ را سانسور کردند.
پنجم؛برخیرسانههاوشخصیتهاتالشکردند
تظاهرات دیروز را صرف ًا به شیعیان محدود کنند،
اما تظاهرات کنندگان صرف ًا از جمعیت شیعه
نیستندبلکهاهلسنتزیادینیزحضوردارند.

تحلیل روز
سیدرضا قزوینی غرابی
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برهمصالحبیاطالعبود؟

شیخ صــاح العبیدی سخنگوی سید مقتدی
صــدر ،یک روز قبل از تظاهرات میلیونی و "بی
نظیر " دیــروز عــراق که یک همه پرسی مردمی
در خصوص بقا یــا عــدم آمریکایی هــا ب ــود ،در
گفتوگویی تلویزیونی مدعی شد «همان گونه که
اتهامات اثبات نشده ای درباره نقش برخی عناصر
حشد الشعبی در هدف قرار دادن معترضان مطرح
شده است ،در مقابل ،اتهامات قوی و مستدلی
وجود دارد که می گوید تک تیراندازان روزهای
آغازین اعتراضات اکتبرُ ،کــرد بودند و مسئول
آنان یک شخصیت کرد بسیار نزدیک به مقامات
آمریکایی و سفارت آمریکا در بغداد و همچنین
نخست وزیر عراق بوده است.به دلیل نزدیکی
این فرد به آمریکا ،تمایلی به کشف هویت او وجود
ندارد».این ادعای خطیر و قابل توجه جریان صدر
به حمایت آمریکا از فرمانده تک تیراندازانی که
معترضان را هدف قرار می دادند و سکوت آن ها و
دیگر گروه های سیاسی مطلع تا این لحظه ،جای
تأمل دارد.عالوه بر این ،روشن می شود مقامات
کاخ سفید که بغداد را به رعایت حقوق بشر در
برخورد با معترضان دعوت می کردند چگونه با
دخالت در امور داخلی کشور ،رویکرد دو گانه ای
در برخورد با تحوالت عراق اتخاذ کرده اند.برهم
صالح که به دلیل دیدار با ترامپ و در اعتراض به
نقش واشنگتن در نقض تمامیت عراق از طریق
ترور نایب رئیس هیئت حشد الشعبی مورد انتقاد
برخی گروههای سیاسی و برخی گروه های حشد
قرار گرفته است ،اکنون در معرض این پرسش
قرار می گیرد که آیا به عنوان رئیس جمهور از آن
چه سخنگوی صدر گفته مطلع بوده است یا خیر؟

نمای روز

▪قدردانی رئیس مجمع علمای اهل تسنن
عراق

تظاهراتمیلیونیدربغدادباشعار«نهبهآمریکا»برگزارشد

سیلیتاریخیعراق

گروهبینالملل-صدهاهزارنفردربغداد،پایتخت
عراق گردهم آمده بودند تا با برگزاری تظاهرات
میلیونی خواستار خــروج آمریکا از کشورشان
شوند.تظاهرات دیــروز در نــوع خــود به اعتقاد
بسیاری از کارشناسان ،زلزله ای انسانی بود که
برخی آن را از نظر جمعیت مشارکت کننده بعد
از زیــارت اربعین حسینی پرتجمع ترین حضور
مردمی در عراق دانسته اند .جمعیت معترض
به حضور آمریکا در عراق حداقل دو میلیون نفر
تخمینزدهشدهاند.اعتراضکنندگانازدوزبان
عربی و انگلیسی برای ابراز انزجار از آمریکا بهره
گرفته بودند و تعدد دست نوشته ها و بنرها که به
زبانانگلیسیخواهانخروجنظامیانآمریکایی
از خاک عراق شده بودند ،بی سابقه گزارش شده
است.برخیازتظاهراتکنندگاننیزشگردهای
قابل توجهی در نشان دادن خشم و نفرت خود از
سیاست ها و نظامیان آمریکا ابراز داشتند که از
جمله آن به دار کشیدن آدمک دونالد ترامپ بود.
خبرهاحاکیاستاینخروجاجتماعیقراراست
با حضور قشرهای مردمی جنوب در بصره تکرار
شود .همچنین اولین بار است که زنان در عراق
در چنین وسعتی در خیابان ها حاضر شدند و
کنشگریسیاسیازخودنشاندادند.نکتههای
مهمیدرخصوصتظاهراتمیلیونیدیروزمردم
عراقوجوددارد:اول؛تظاهراتمیلیونیثابتکرد
کهپیامدترورسردارانمقاومتبهخصوصسردار
سپهبد "قاسم سلیمانی" ،فرمانده نیروی قدس
سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای آمریکا در

کلمنطقهغربآسیاخواهدبودوصرف ًابهواکنش
جمهوری اسالمی ایران محدود نمی شود.دوم؛
اینتظاهراتنشانمیدهدکهگروههایمقاومت
در عــراق از پشتوانه مردمی باالیی برخوردار
هستند.تنهادر 20روزاخیردوبارقدرتمردمی
گروههایمقاومتدرعراقثابتشدکهنخستین
بار در تشییع پیکر سرداران مقاومت بود و این بار
نیزدرحمایتمردمازفراخوانبرگزاریتظاهرات
میلیونی ضد آمریکایی است.سوم؛ تظاهرات
دیروز مردم عراق دومین سیلی به آمریکا در 20
روز اخیر است.نخستین سیلی را جمهوری
اسالمی ایــران روز  8ژانویه با حمله موشکی به
پایگاه نظامی آمریکا در "عین االسد" زد و دیروز

فراخبر

انقالبدومعراقو 5نکته

حرکت بینظیر و باورنکردنی مــردم عــراق با شعار «نــه به آمریکا » و
اشغالگری ،عراق را وارد مرحله جدیدی از تاریخ خود کرده است .در این
زمینه نکاتی گفتنی است-1 :عنوان اصلی شعار راهپیمایی قیام روز
جمعه مردم عراق «ثورة العشرين الثانية »2020است .انقالب 1920
موجب خروج اشغالگران انگلیسی از عراق شد.درواقع انقالب دوم ،با
هدف اخراج آمریکا از عراق و با دعوت همه گروههای مقاومت عراقی
و مقتدی صدر صورت گرفته اســت -2 .منطق اصلی« انتقام سخت»،
اخراج آمریکاییها از کل منطقه است .صورت عینی و عملی آن ،گاهی به
شکل سیلی موشکی است و گاه در قالب حرکت نرم میلیونی مردم عراق
و سپس مردم کل منطقه .این فرایند قطعا تکمیل خواهد شد و به زودی
باید منتظر قیام سایر ملل منطقه نیز باشیم-3 .راهپیمایی دیروز ،یک

حضور جالب در تظاهرات بــا مــگــوار «چماق
قیری» و فاله« ابــزاری برای ماهی گیری»؛ دو
سالحی که عشایر جنوب عراق با آن علیه استعمار
انگلیس در سال  1920حماسه آفریدند.

چهره روز

رهبراناتحادیهاروپاتوافقخروجبریتانیاراامضاکردند

برگزیت در راه ایستگاهپایانی

تصویری متفاوت از آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان
که آینه دربار عثمانی را از رجب طیب اردوغان،
رئیس جمهور ترکیه هدیه گرفتهاست .آنگال
مرکل بنابه دعــوت رجب طیب اردوغــان برای
انجام یک دیدار کاری دیروز وارد استانبول شد.
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دونالد ترامپ در صفحه اینستاگرام خود عکسی
فکاهی منتشر کرد که نشان می دهد باراک اوباما،
رئیس جمهور پیشین آمریکا در حال جاسوسی
از وی در "برج ترامپ" است.اگرچه ترامپ در این
پست اینستاگرامی هیچ توضیحی نــداده است
اما در سال  2017مدعی شد اوباما در جریان
انتخابات سال پیش از آن  ،از "برج ترامپ" شنود
می کرده است ،ادعایی که البته از سوی نهادهای
اطالعاتی آمریکا رد شد.

اوروزوال فن درالین و شارل میشل ،روسای
کمیسیون و شورای اتحادیه اروپا روز جمعه
توافق برگزیت را امضا کردند .امضای این
توافق از سوی روسای کمیسیون و شورای
اتحادیه اروپــا زمینه را بــرای تصویب آن در
پارلمان اروپا فراهم می کند .روز پنج شنبه،
توافقبرگزیتکهپیشازاینتوسطدومجلس
عوام و لرد های بریتانیا به تصویب رسیده بود،
با امضای ملکه الیزابت رسما به قانون تبدیل
شــد .شــارل میشل ،رئیس شــورای اروپــا با
انتشار پیامی در توئیتر نوشت« :امروز توافق
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را امضا کردیم.
امور به طور اجتنابناپذیری تغییر میکنند
اما دوستی ما باقی میماند .ما فصل جدیدی
را با شریکان و متحدان مان آغاز میکنیم».
پارلمان اروپــا قــرار است روز  ۲۹ژانویه (۹
بهمن) توافق برگزیت را بررسی کند .مقامات
کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از تصویب
این توافق در پارلمان اروپــا ،روز  ۳۰ژانویه
( ۱۰بهمن) آن را تایید خواهند کرد تا بریتانیا
بتواند براساس این توافق در روز  ۳۱ژانویه
( ۱۱بهمن) از اتحادیه اروپا خارج شود .بدین
ترتیب ،برگزیت به  ۴۶سال حضور بریتانیا

در همین باره،شیخ "خالد المال" ،رئیس مجمع
علمایاهلتسننعراقدرحسابکاربریخوددر
توئیترنوشت«:ایمردمغیورعراقباحضورتانبر
نقشههایدشمنانخطبطالنکشیدید.باحضور
میلیونی تان و مسالمت آمیز بودن (راهپیمایی
تــان) عالقه مندی تــان را به میهن خــود نشان
دادید .شما پرچم عراق را باال بردید تا به حضور
آمریکا پایان دهید».مقتدی صدر نیز همزمان با
تظاهرات میلیونی علیه حضور نظامی آمریکا در
این کشور ،در بیانیهای از دولت عراق خواست تا
تمامپایگاههاینظامیآمریکاراببندد.ویتأکید
کرد :اگر دولت آمریکا حاضر به خروج از عراق
نشود،باآنبهمثابهیککشوراشغالگرومتخاصم
برخورد خواهد شد.مقتدی صدر همچنین از
دولت بغداد خواست تا تمام قراردادهای امنیتی
با آمریکا را لغو کند و حریم هوایی این کشور را
رویعملیاتهاینظامیآمریکاببندد.ویدراین
بیانیه تأکید کرد که تمام تالش خود را برای وارد

نشدنعراقبهجنگیدیگرباآمریکابهکارخواهد
گرفت و از تمام راه های مسالمتآمیز از جمله
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی برای
اخراجنیروهایآمریکاییاستفادهخواهدکرد.او
نیروهایآمریکاییرا«اشغالگر»توصیفکرد.رهبر
جریانصدردرادامههفتگاممهمراالزمهرسیدن
به این هدف اعــام کرد.دبیرکل عصائب اهل
الحقدرتوئیتیباقدردانیازحضورباشکوههمه
قشرهای ملت عراق در تظاهرات بغداد گفت که
آمریکا اگر به شیوه های قانونی و مسالمت آمیز از
عراقبیروننرود،مقاومتاسالمیعراقبهخروج
مجبورشمیکنند«.شیخقیسالخزعلی»خطاب
به «دونالد ترامپ» گفته است «بعد از این که ملت
عراق ،مخالفت خود را مبنی بر حضور نظامیان
آمریکادرکشورشانبیانکردند«،ترامپاحمق»
بایدبداندبهرغمخواستهاشمجبوربهترکخاک
عراقخواهدشد«».هادیالعامری»رئیسائتالف
فتح نیز ،این تظاهرات را میلیونی توصیف کرد
و از دولت واشنگتن خواست تا به خواسته مردم
عراق احترام بگذارد .شيخ همام حمودى رئیس
مجلساعالیاسالمینیز خطاببهآمريكایىها
نوشت:كولههايتانرابدونمعطلى جمعكنيدو
ازعراقخارجشويد.عراقىهاسيادتبدوننقص
ميخواهند.ونکتهششماینکه؛تظاهراتدیروز
مردم عراق نشان داد که "دونالد ترامپ" رئیس
جمهور آمریکا درک درستی از تحوالت منطقه
غرب آسیا به خصوص گروههای مقاومت ندارد.
ترامپ همه کشورهای منطقه غرب آسیا را مانند
عربستان سعودی می داند که آن را «گاو شیرده»
توصیف کرده اســت.در همین باره ،مردم عراق
دیروز پالکاردهایی در دست داشتند که روی آن
نوشتهشدهبود«:عراق،عربستاننیست».

در اتحادیه اروپــا پایان میدهد .به گزارش
بی بی سی ،بریتانیا موافقت کرده که در یک
دوره انتقالی تا پایان سال جاری میالدی از
قوانین اتحادیه اروپــا پیروی کند اما انتظار
دارد تا سال  ۲۰۲۱به توافقی درباره روابط
آینده با اتحادیه اروپــا دست یابد .مقامات
اتحادیه اروپا معتقدند که جدول زمانی تعیین
شده بسیار فشرده است .اما بوریس جانسون،
نخست وزیر بریتانیا ،اصرار دارد که بریتانیا
پس از سا لها اختالف نظر بر سر برگزیت،
اکنون می تواند گامی به جلو در این زمینه
بردارد .جانسون طی ماه های گذشته ،برای
گرفتن رأی موافق برگزیت از پارلمان مجبور
شد به انتخابات زودهنگام متوسل شود و
ترکیب نمایندگان را به نفع حزب خود تغییر
دهد .حاال این توافق با رای مثبت پارلمان
اروپا در هفت روز آینده ،به چالشی که در پی
یک همه پرسی در سال  2016برای دولت
های بریتانیا رقم خورد ،پایان می دهد .موفق
نشدن در پیشبرد برنامه خروج از اتحادیه اروپا
که مردم بریتانیا در سال  2016به آن پاسخ
مثبت داده بودند ،باعث شده بود سه نخست
وزیر از اداره دولت استعفا کنند.

وزنکشی خیابانی بین دو جریان آمریکایی و ضدآمریکایی و اشغالگری
در عراق است .حضور میلیونی مردم عراق نشان داد که جریان آمریکایی
فاقد پشتوانه واقعی مردمی در این کشور است و ظرفیت آمریکاییها
حداکثر همراهی بخشی از مسئوالن عراقی همسو و طیف کوچکی از
مردمفریبخوردهاستکهموججدیدقیاممردمعراق،آغازیبرحذفاین
جریانآمریکاییدرحاکمیتنیزخواهدبود-4.اینراهپیماییرامیتوان
همه پرسی خروج آمریکاییها از عراق دانست .انتظار میرود حلقه بعدی
این حرکت و مطالبه عمومی مردمی ،حمایت قاطع مرجعیت باشد.
-5قیام مردم عراق ،ثمرات آغازین خون شهیدان سرافراز اسالم حاج
قاسمسلیمانیوابومهدیالمهندساست.تاثیرخوناینشهیدانمظلوم
بر وحدتبخشی ،زندهکردن ،جهت دادن و بصیرتبخشی مردمی،
معادلهای را خلق کرده است که برای ترامپ هرگز قابل فهم نیست.
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توئیت روز

توئیتترامپ:برنیسندر ِزاحمق،دررقابت
های مقدماتی دموکرات پیشتاز است ،اما
بیشازپیشبهنظرمیرسدکهدموکراتها
هرگزبهاواجازهپیروزینخواهندداد!آیاجو
بایدنخوابآلودقادرخواهدبودازخطپایان
ِ
(دورمقدماتی)عبورکند؟

خبر متفاوت

گافترامپدردیداربانچیروان؟
وب سایت ُکرد زبان  :Drawmediaدونالد ترامپ
دردیدارشبارئیساقلیمکردستانعراق،نچیروان
بارزانی را با فرمانده کردهای سوریه موسوم بهSDF
اشتباه گرفته و بدون این که کلمهای از اقلیم بگوید
مدامازشمالسوریهمیگوید.رئیسجمهورآمریکا
گفته «ما نفت داریــم و آن جا از نفتمان محافظت
میکنیم».پیش بینی همه از دیدار ترامپ و بارزانی
اینبودکهرئیسجمهورآمریکادربارهتصمیممجلس
نمایندگان عراق در مکلف کردن دولت به خروج
نیروهای آمریکا از عراق و مواضع اقلیم کردستان
در این باره صحبت کند ،اما وی فقط درباره سوریه
و کردهای این کشور حرف زد و حتی یک کلمه در
خصوص عــراق و اقلیم کردستان صحبت نکرد.
«درومیدیا» از منبعی آگاه گزارش داد :ترامپ پس
از پایان اظهارات در حضور خبرنگاران ،به نچیروان
بارزانی اشاره کرده و به هیئت همراه گفته است که
«آیاوی،ژنرالسوریهاینیستکهقراربودباویدیدار
کنیم»،احتماالمنظورترامپ،مظلومکوبانیفرمانده
کلنیروهایارتشدموکراتیکسوریهبودهاستکه
قبالچندبارباویگفتوگویتلفنیداشتهاست!

