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تکرار طرح  2017آمریکا در عراق
در سال  2017آمریکا با ارائــه طرحی سری
بر آن شد تا انتخابات  2018عراق تحت هیچ
شرایطی برگزار نشود .این طرح کاخ سفید
به دنبال نا امــن ســازی عــراق بــود و در نهایت
تبلیغات گسترده ای صــورت گرفت که عراق
نا امن است و در ناامنی نمی توان انتخاباتی
برگزار کرد و در نتیجه با برگزار نشدن انتخابات
و به نتیجه نرسیدن تشکیل کابینه ،دولت
موقت تشکیل شده و با تغییر قانون اساسی
زایــش عــراق جدید با متد آمریکایی را شاهد
هستیم .در چنین شرایطی بغداد با همکاری
محور مقاومت تحت هــر شرایطی مجموعه
عملیات های دنباله دار و سریالی تنبیه داعش
و آزادســازی شهرها را در این کشور اجرا کرد
که موجب نابودی داعــش در ســال  2018و
قبل از برگزاری انتخابات مجلس عراق شد.
اعالم پیروزی علیه داعش آن قدر اهمیت داشت
که آمریکایی ها حاضر نبودند این پیروزی را
تحت هیچ شرایطی پوشش دهند .در نهایت با
برگزاری انتخابات مجلس ،دو طرح ضمیمه ای
کاخ سفید دردستور کار ارتش و سفارت آمریکا
در عــراق قــرار گرفت .تشکیل نشدن دولــت و
فروپاشی آن تحت هر شرایطی دو طرح ضمیمه
ایبودکهسرویساطالعاتیآمریکابرایشرایط
بحرانی عراق در نظر گرفته بود؛ با تشکیل «کتله
اکبر»یا «فراکسیون بزرگ تر پارلمانی» طرح
اول ناکام ماند و گــروه های سیاسی از جمله
بیت شیعه بر سر حضور عادل عبدالمهدی بر
کرسی نخست وزیری اجماع کردند و نگذاشتند
فرایند تشکیل دولــت طوالنی شــود .سپس
طرح بعدی با عنوان «جوکر» ها در دستور کار
قرار گرفت که به فروپاشی دولت عبدالمهدی
منجر شد که در نهایت با انتخاب الکاظمی به
کرسی نخست وزیری این طرح نیز ناکام ماند.
در چنین شرایطی شاهد بازگشت موج جدیدی

از حضور داعش در غرب ،نواحی شمالی و شرق
عراق به واسطه کنش های سیاسی در بغداد
هستیم .موجی که می رفت حتی شهرهای مهم
و راهبردی فلوجه ،تکریت ،سامرا و حتی بیجی
بار دیگر در اختیار داعــش قــرار گیرد و شاهد
سقوط این شهرها باشیم .کارشناسان معتقدند
این موج جدید حضور داعش در مناطق شمالی
و حتی غربی به سبب طرح جدید آمریکا و به
روزرسانی طرح  2017آن ها در عراق است.
همان طور که در سال 2017تالش آمریکا برای
برگزار نشدن انتخابات مجلس و تشکیل دولت
موقت و در نتیجه تغییر قانون اساسی بود ،در
طرح جدید که مشکالت طرح اولیه را ندارد قرار
است عراق ناامن باشد .عراق ناامن دیگر توان
برگزاری انتخابات مجلس را نــدارد .کما این
که توافقات سیاسی برای انتخاب الکاظمی
مبتنی بر پیشینه وی در ریاست کرسی سرویس
اطالعاتی عراق و تسلطش بر اقوام و عشایر این
کشور و در نتیجه قدرت الکاظمی بر برگزاری
انتخابات زودرس پارلمانی بود .در صورتی که
آمریکایی ها طرح  2017را به روزرسانی کرده
باشند و قرار بر انتخابات زودتر از موعد در عراق
باشد ،چند هفته آینده موجی از ناامنی های
امنیتی و نظامی در عراق را شاهد هستیم که
می تواند برای عراق و حتی محیط پیرامونی اش
دردسر آفرین باشد ،اما این طرح چند باگ طرح
گذشته را باید از بین برده باشد:
الف) مرجعیت
در طرح قبلی مرجعیت عــراق نادیده گرفته
شــده بــود .بر همین اســاس در مــدل بحرانی
عراق حذف مرجعیت سبب خطای راهبردی
آمریکایی ها در طرح ریــزی بــود .عنصری که
موجب شد بازیگر مهمی چون الحشدالشعبی
به وجــود آیــد و مسیر تحوالت عــراق را تحت
تاثیر خود قرار دهد .برهمین اساس آمریکایی
ها در طرح جدید احتماال به این موضوع فکر
خواهند کرد  .کما این که در چند روز گذشته
شاهد موجی از تخریب وجهه مرجعیت و حتی
گــروه های وابسته به آنــان توسط شبکه های
سعودی و وابسته به آمریکا در منطقه بودیم.
ب) محور مقاومت
آمریکایی ها تصور می کردند بغداد تنهاست.
حتی در تامین تسلیحاتی این کشور با احتیاط

پنج شنبه  8خرداد 1399
 5شوال .1441شماره20388

عمل می کردند و بغداد در شرایطی حتی به
گلوله هــای ســاح هــای انــفــرادی نیاز جدی
داشت .یاری رساندن محور مقاومت و همکاری
گسترده این محور با دولت عراق موجب شد
تا جشن پیروزی علیه داعــش زودتــر از تصور
آمریکایی ها برگزار شود .قطع همکاری میان
محور مقاومت در غرب با کانالیزه کردن داعش
در این منطقه و ایجاد فتنه های قومیتی در
شرق بخشی از هدف واشنگتن دربــاره ناامن
سازی عراق است .در این بین شهادت سردار
سلیمانی و سردار ابومهدی المهندس موجب
شد طرح هایی که پیشتر در اختالف افکنی
میان مردم ایران و عراق برنامه ریزی شده بود
ناکام بماند .باید دید طرح جدید آمریکا در این
حوزه چه بخش هایی را ترسیم کرده و قرار است
چه نقشی در مقابل محور مقاومت ایفا کند.
ج)بیت شیعه و احزاب سیاسی
هرچند در عراق  72ملت ،احزاب سیاسی از
جایگاه مهمی برخوردار هستند و گروه های
سیاسی دارای پایگاه مهم اجتماعی اند اما
آن چه قدرت را در عراق باالنس و تنظیم می
کند «بیت شیعه» و «کتله اکبر»یا «فراکسیون
بزرگتر پارلمانی» است .عنصری که حتی از
سهم خواهی اکراد در تجزیه عراق کاسته و آن ها
را در فعالیت پارلمانی با اهداف بغداد هم راستا
ساخته است .آمریکایی ها تصور نمی کردند
در سال  2017و  2018گروه های سیاسی
عراق که بعضا اختالفات بسیاری دارند بر سر
منافع ملی عراق توافق خواهند کرد .بنابراین
به دنبال این خواهند بود تا این باگ را رفع کنند.
کما این که در یک سال گذشته تالش بسیاری
شد در ماجرای جوکر ها و ایجاد هیجان های
اجتماعی علیه احــزاب و گــروه های سیاسی
مستقر در عراق  ،آتش فتنه شعله ور شود که
با هوشمندی گروه های سیاسی ناکام ماند.
به نظر می رسد بررسی شواهد و مدارک حاکی
از بازتکرار سناریوی  2017در عراق به شیوه
جدید توسط آمریکایی ها در ماه های آینده
خواهد بود .ماه هایی که می تواند مشخص کند
عراق در کجای منطقه و در چه نقطه ای بایستد.
آیا عراق به یک بازیگر مستقل و بازی ساز تبدیل
شود یا همچون دیگر کشورهای حاشیه خلیج
فارس به یک عنصر وابسته تبدیل شود.

دستور روحانیدرپی ماجرایقتل هولناک«رومینااشرفی»
دکتر حسن روحــانــی رئیس جمهور ضمن
ابــراز تأسف از ماجرای خشونت خانگی در
تالش ،دستور تسریع در رسیدگی به لوایح
مــنــع خــشــونــت را صـــادر ک ــرد.ب ــه گـــزارش
اقتصادنیوز؛ حسن روحانی صبح دیــروز در
جلسه هیئت دولت در واکنش به ماجرای
قتل «رومینا اشرفی» بهدست پدرش
در شهرستان تالش ،ضمن ابراز تاسف
دستور رسیدگی سریع به لوایح منع
خشونت را صــادر کــرد .در همین حال
شهناز سجادی دستیار ویژه در امور
حقوق شهروندی معاونت امور
زنان و خانواده در گفتوگو با

رکنا ،دربــاره جزئیات پرونده رومینا اشرفی
چنین گفت :موضوع قتل و نحوه قتل رومینا
اشــرفــی در دســت تحقیق و بــررســی اســت.
حواشی زیادی در این پرونده وجود دارد که به
عواملی مثل عرف منطقه ،قوانین و مسامحه
ای که می توانست ،صورت بگیرد،
مــربــوط مــی شـــود .بــه گ ــزارش
ایرنا محمود عباسی ،معاون
وزارت دادگستری و دبیر مرجع
ملی کنوانسیون حقوق کودک
نیز در واکنش به این اتفاق
گفت“ :ب ــدون تردید
وظیفه سنگین ما

پیگیری قضایی موضوع و مجازات شدید عامل
این جنایت است” .او گفته “پدری که هنوز در
قرون وسطی زندگی میکند و همچنان فرزند
خویش را ملک طلق خود میپندارد و او را
موجود مستقل انسانی نمیشناسد که دارای
حقوقی است همانند دیگر کودکان و انسانها؛
به خود اجــازه میدهد که به او تعرض کند و
حتی حیات او را در گرو اراده خود میپندارد”.
وی این جنایت را ناشی از فقر فرهنگی والدین
و فقدان آموزشهای الزم به خانوادهها دانست
و بهرهگیری از ظرفیت شبکه شاد برای آموزش
حقوق کودک به دانشآموزان سراسر کشور را
خواستار شد.

معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه خبرداد:

توافق سه گانه ایران و افغانستان درباره حادثه هریرود
مــعــاون حقوقی و امـــور بینالملل وزارت
خارجه کشورمان با اشاره به سه توافق ایران
و افغانستان درباره حادثه اخیر مرزی ،اعالم
کــرد  :در مــوضــوع حــادثــه هــریــرود بــا طرف
افغانستانی تفاهم کامل وجود دارد و اختالف
نظری که رسانههای معاند بیان میکنند،
در این رابطه وجود ندارد .به گزارش ایرنا،
«محسن بهاروند» با اشــاره به دیــدار سه
شنبه شب گذشته هیئت ایرانی با مقامات
افغانستانی افــزود :ما مذاکرات خوبی
بــا بـــرادران خــود در کابل داشتیم ،از
جمله با حنیف اتمر سرپرست وزارت
امــور خارجه ،عبدا ...عبدا...
رئیس شورای عالی مصالحه
و مــعــاون اقــتــصــادی وزارت
خــارجــه و حمید طهماسبی
مــعــاون شـــورای امنیت ملی

افغانستان و رئیس هیئت افغان درخصوص
حادثه مــرزی ،بحث و گفتوگو کردیم.وی
افزود :مرزبانان و دیپلماتهای ما تحقیقات
جدی در باره اتفاقی که  13اردیبهشت ماه
در مرز افغانستان و ایــران نزدیک رودخانه
هریرود افتاده بــود ،انجام دادنــد  .به گفته
معاون وزارت خارجه ایران ،مقامات
افغانستانی نیز مصاحبههایی را
با افــرادی که از این حادثه جان
سالم به در بردهاند انجام دادهاند.
وی گفت :ما در سه مورد با برادران
افغانستانی خود توافق
کـــردیـــم.نـــخـــســـت
مــدارکــی را که آن ها
در ایــن مصاحبهها
ضــبــط کـــرده انــد،
بررسی کنیم .اگر

از نظر ما نیز مشخص شد که مدرکی دال بر
تخلف است ،ما آن را به مراجع مربوط خواهیم
ســپــرد کــه رســیــدگــی شــــود.در مرحله دوم
همکاری مشترکی خواهیم کرد که در آینده
جلوی این اتفاقات گرفته شود .به این معنی که
جلوی قاچاق انسان و ترددهای غیرقانونی را
بگیریم و سپس در مرحله سوم سعی می کنیم
تردد اتباع افغانستان به جمهوری اسالمی
ایران را به شکل قانونی در آوریم.همزمان مدیر
کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور
ادعای شکنجه و بازداشت اتباع غیر قانونی در
مرزهای استان خراسان رضوی را رد کرد .به
گزارش باشگاه خبرنگاران  ،مهدی محمودی
افزود :این گونه فضاسازی ها توسط معاندان
و دشمنان دو ملت ایران و افغانستان مسبوق به
سابقه است و با هدف ایجاد اختالف و بدبینی
بین دو ملت انجام می شود.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• قیمت مسکن داره به کجا می رسه؟ هر کی
هر چی دلش می خواد قیمت میده .یک ماهه
دارم دنبال خونه می گردم ،نتونستم بخرم.
خدا شاهده دیوانه شدم .مسئوالن فکری به
حال ما مستأجران بکنند.
••چــرا دولــت بــه قــول و وعــده خــودش عمل
نمیکنه؟ قرار بود بیمه بیکاری افراد زیاندیده
را قبل از عید فطر بریزند .عید آمد و رفت ،ما
همچنان دستمان خالیه .این چه وضعشه؟
••مگر مردم ما انقالب نکردند که از دست شاه
خالص بشوند؟ پس چرا بعد از  41سال تقریبا
هر شش ماه یک سلطان به این مردم معرفی
می شه؟ یک روز سلطان سکه ،یک روز سلطان
شکر ،یک روز سلطان سیمان و حاال هم سلطان
خودرو!
•• چه کسی بر قرعه کشی سایپا و ایران خودرو
نظارت می کند؟ هنوز هم که سایت شان
هنگ می کند ،مراقب باشید دوب ــاره مافیا
فعال نشود!
•• آقای روحانی که می گید تحریم و فشار نمی
تونه بر حرکت ملت ما تاثیر بذاره ،بله درست
می فرمایید .به شرط این که دولت ،اجناس و
مایحتاج مردم را ارزان کنه.
••انگار کسی توی این کشور براش مهم نیست
که قیمت خانه ،مــردم را بیچاره کــرده .همه
به قیمت پراید و دالر چسبیده اند .آدم بدون
ماشین و طال و دالر زنــده می ماند ولی مگر
میشود در خیابان زندگی کرد؟
•• چــرا حقوق کارمندان حــدود  50درصد
افزایش داشته ولی حقوق کارگران ،به زور 21
درصد اضافه شده؟ این چه عدالتیه؟
•• آن قــدیــم تــرهــا ســفــره مــان خــالــی بــود اما
میدانستیم که از باال تا پایین ،از رئیس و مدیر
و وزیر تا کارگر و فرودست همه سر یک سفره می
نشینیم .االن بعضی ها نان خالی هم نمیتوانند
بخرند اما عده ای به جای نان خالی ،بریان دو
آتشه و چرب نوش جان میکنند!
••انتشار نظرات توهین آمیز برخی هموطنان
دربــــاره جامعه فرهنگیان کــشــور مصداق
تشویش اذهان عمومی است .آیا شما شهامت

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

دارید دیدگاه مردم را فرضا درباره کارمندان
دستگاه قضا منتشر کنید؟
••سازمان های مسئول کجا هستند؟ شرکت
گاز برای فرار از فروش خانه های سازمانی
که اکثر مدیران ساکن هستند ،چند واحد
اداری رو صوری انتقال داده اون جا که بهش
گیر ندن.
••مجلس دهــم به جــای دادن شناسنامه به
فرزندان اتباع خارجی بهتر بود بــرای افراد
بازنشسته و همسان سازی حقوق آن ها فکری
بکنه! با این قانون ،ازدواج پسران خارجی با
دختران ایرانی بیشتر می شود.
••می دونید چرا جمعیت داره پیر می شه؟ چون
مردم تو کشوری زندگی می کنند که حکومت
حتی بــرای یک ساعت بعدش هم برنامه ای
نداره .مسئوالنش حتی توانایی تامین مایحتاج
بچه ،مثل پوشک را ندارند.
••معلوم نیست چه وقتی می توانیم یک شب
راحت و بدون استرس سرمان را روی بالش
بگذاریم؟ یک روز برای گرانی سیب زمینی
عزا می گیریم ،یک روز برای گرانی خودرو.
یک روز نگران افزایش قیمت طال هستیم و یک
روز خانه .یک روز ،غصه چند برابر شدن دالر را
داریم و یک روز پیاز و میوه! این مسئوالن را باید
پای میز محاکمه بکشانند.
••مــجــلــس دهـــم بــــزرگ تــریــن کــم کــــاری و
چشمپوشی از حق وحقوق بازنشسته های
تامین اجتماعی را انجام داد .آقایان چطور
وجدان خودشون را راضی می کنند.
••روزنامه ما را در نایلون نمی گذارید .لطفا از
این به بعد داخل پالستیک بگذارید.
••اختتامیه و افتتاحیه مجلس و انتخاب نایب
رئیس و رئیس و ...برای ما چه فرقی می کند
که چه کسی روی آن صندلی بنشیند؟
•• جناب روحانی! تا شما روی صندلی ریاست
جمهوری نشسته باشی ما سهام عدالتمان را
نمی فروشیم .چون شما نبودی که این سهام
یا حتی یارانه را به ما دادی و این اتفاق در دوره
شما انجام نشد.
•• ای رؤسا و مدیران تأمین اجتماعی به داد این
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قشر کارگر و بازنشسته ها و مستمری بگیران
برسید .دو ماه از سال می گذرد و هیچ افزایش
حقوقی واریز نشده .شما با این اهمال کاری و
تعلل چطور می خواهید جواب خدا را بدهید؟
•• از عجایب کارهای دولت اینه که با بوق وکرنا
در رسانه اعــام کردند که بــرای فــروش 30
درصد سهام عدالت به شعبه بانک مراجعه
کنید ساعت  9.5صبح به بانک مراجعه کردم
و کارمند بانک گفت که هنوز دستوری نیامده!
•• لطفا مسئولین قضایی با دالالن اوراق وام
مسکن برخورد کنند .هیچ نظارتی بر این بازار
نیست و عمال دریافت وام مسکن امکان ندارد.
••مسئوالن و نمایندگی هــای سایپا خیلی
بدقول اند .شهریور98یک ماهه تیبا ثبت نام
کردم9ماه گذشته هنوز هیچ خبری نیست.
••به عنوان بازنشسته فرهنگی به جای این
که مسئوالن کار اساسی برای همسانسازی
حــقــوق بازنشستگان وشــاغــان بکنن به
فکرجواب دادن به مردم برای مارک یا قیمت
ساعت مچی خود هستن؟
•• آقــای روحانی اگر پس از  15سال انتظار
اجازه دهید سهام عدالت را کامل بفروشیم و با
پول آن یک شغل کوچک برای خودمان ایجاد
کنیم ضرر می کنید؟
••پژمان جمشیدی یک فوتبالیست درجه  3و
 4بود بعد با رانت به تلویزیون راه پیدا کرد واالن
هم به خاطر قدرتی که پشت سرش هست جزو
پرکارترین هاست در حالی که ایفای نقش او
بسیار مصنوعی و حال به هم زن است.
••مجبورشدم برای سومین بار پیام بدم شاید
گوش شنوایی پیدا بشه .من یک بازنشسته
تامین اجتماعی هستم که مستاجرم و 70
درصد حقوقم را بابت اجاره می دهم .با این
وضعیت گرانی ،نتوانستم حتی قبض مصرفی
آب ،برق ،گاز و تلفن را برای دو دوره پرداخت
کنم چون اضافه حقوق ما را هنوز نداده اند.
دیروز ساعت  7صبح سازمان آب پیام داده که
در لیست قطع آب هستم .در روزهــای آینده
منتظر قطع گاز ،برق وتلفن هم هستم .آخر این
چه مسلمانی است؟

جدایی سیامک از مهران ،راز غیبت نیکبخت و اخشابی علیه کنسرت آنالین!
مصطفوی -هــمــکــاری و هــمــراهــی سیامک
انصاری با مهران مدیری به یکی دو ماه و یکی
دوسال قبل برنمی گردد .او تا پیش از «هیوال»
در تمام سریالهای تلویزیونی و نمایش خانگی
مدیری بازی کرده بود .پاورچین« ،نقطهچین»،
«جایزه بزرگ»« ،شبهای برره»« ،باغ مظفر»،
«مرد دوهزارچهره»« ،دورهمی» و ...درسال
 97اما وقتی خبر همکاری دوباره مهران مدیری
با پیمان قاسم خانی و ساخت «هیوال» منتشر
شــد ،همه تصور میکردند کــه سیامک
حتما نقش اصلی این مجموعه را بازی
میکند اما با اعالم نام بازیگران این
سریال ،غیبت سیامک انصاری همه
را غافلگیر کرد .البته آقای بازیگر بعد
از این اتفاق بیشتر از قبل در سینما
حضور یافت و در چند فیلم
«زهـــرمـــار»« ،المــیــنــور»،
«خــون شــد» و «روشــن»
جلوی دوربین رفت .او
حــاال پــس از جدایی
از مهران مدیری پا
را فــراتــر گذاشته و
انــگــار مــی خــواهــد
مــــزه کــــارگــــردان
بودن را هم بچشد.
ایـــن اواخــــر خبری
منتشر شـــده کــه او
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قرار است در سریال کمدی «صفر بیست و یک»
هم کارگردانی کند و هم بازیگر این سریال 90
قسمتی باشد .ســوال مان این اســت؛ حاال که
سیامک از مهران جدا شده یا به تعبیری از سایه
دوست دیرینه اش خارج شده موفق تر می شود
یا نه؟ گزارش صفحه  6را بخوانید.
* گمگشته ،خانه به دوش ،متهم گریخت و....
هر کــدام از ایــن سریال ها در زمــان خودشان
جزو پرمخاطب ترین ها بودند به همین واسطه
تیتراژهای آن سریال ها نیز خیلی
شــنــیــده ش ــده اســـت .اصـــوال دهــه
 70را میتوان آغــاز ظهور پدیده
قطعه موسیقی یا تیتراژخوانی
در تــلــویــزیــون و سینما دانــســت.
ســریــا لهــای مناسبتی خــود را
مــوظــف میدانستند که
حتما یک تیتراژ انتهایی
داشته باشند .مجید
اخشابی را میتوان
نخستین خواننده
جــــــدی تـــیـــتـــراژ
سریالها دانست.
رمــضــان امــســال
هم با وجود کرونا،
حـــــال و هــــوای
مــتــفــاوتــی داشــت
و او امسال مهمان

مشهدی ها و مهمان برنامه اینترنتی «شهر خدا»
بود .به همین بهانه سراغ او رفتیم و گپ زدیم.
از کنسرت هــای آنالین در روزهــای کرونایی
پرسیدیم ،از مشهد پرسیدیم و غذاهای معروفش
مثل شله و کلی موضوع دیگر ...این گفت و گو را
در خراسان رضوی بخوانید.
*صحبتهایی که علیرضا واحدی نیکبخت در
برنامه دورهمی انجام داد چند روزی است به
یکی از موضوعات داغ فوتبال تبدیل شده؛ ستاره
سابق استقالل ،پرسپولیس و تیم ملی در این
برنامه اعالم کرد که قبل از جام جهانی 2006
خودش را به مصدومیت زده تا به آلمان نرود و
دلیل آن هم ترس از پرواز بوده است .نیکبخت
البته بعد از برنامه در تکمیل صحبتهایش پای
اختالف با برانکو را پیش کشید و اعالم کرد که
دوست نداشته به خاطر شرایط موجود شاگرد
این مربی باشد .حتی رضا چلنگر به عنوان یکی
از نزدیک ترین افراد به برانکو ایوانکوویچ ادعای
نیکبخت را با کمی توضیح و مقداری تفسیر تایید
می کند و می گوید که نیکبخت خودش به برانکو
گفت زانویم درد میکند .اما شما این را بگذارید
کنار یک روایت دیگر؛ روایتی که می گوید ستاره
سرخابی یک سال قبل از جام جهانی  2006با
یک پرواز حدودا طوالنی (!) به توکیو رفته است.
حاال واقعا ماجرا چیست؟ مصدومیت بــوده یا
ترس از پرواز؟ گزارش ویژه خراسان ورزشی را
بخوانید.

