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اهمیت درعا 
 استان درعا در جنوب کشور سوریه واقع است. این استان، از شمال 
به استان دمشق، از جنوب به کشور اردن، از مغرب به استان قنیطره و از 
مشرق به استان سویداء محدود شده است. این استان با مساحت 3730 
کیلومتر مربع یکی از ۱۴ استان سوریه بوده و علی رغم مساحت کم آن، 
بیش از یک میلیون نفر از جمعیت ۲۲ میلیونی ســوریه را در خود جای 
داده اســت. درعا کمتر از 50 کیلومتر با دمشق فاصله دارد. در نگاه اول، 
نبرد درعا نیز مثل تمامی نبردهای قبلی بوده و ارتش به همراه نیروهای 
مقاومت این پیروزی را کسب کرده اند. اما دالیل مختلف حیثیتی )نمادین(، 
سیاسی، اقتصادی و امنیتی که در اینجا ذکر می شوند، اهمیت این پیروزی 

را آشکار می کند.
اهمیت نمادین

می توان اولین دلیل اهمیت بازپس گیری درعا توســط ارتش سوریه 
را اهمیت نمادین این شــهر برای گروه های تروریســتی دانست. جرقه 
اعتراضات علیه نظام سوریه از این شهر زده شد و اولین شهری بود که به 
دســت تروریست ها افتاد و در طول هفت سال گذشته همواره گروه های 
تروریستی این شهر را در اختیار داشتند تروریست ها این شهر را به عنوان 
مهد انقالب ادعایی خود عنوان می کردند و به همین جهت آزادسازی درعا 
روحیه گروه های ترویســتی داخل سوریه را به شدت تضعیف کرده و از 
این به بعد ما شــاهد ریزش ها و تسلیم های پی در پی این گروه ها خواهیم 
بود. چنانکه بعد از تصرف بخش های وســیعی از این اســتان، گروه های 
تروریستی زیادی اسلحه خود را زمین گذاشته و مناطق  اشغالی را تسلیم 
دولت ســوریه کردند. در واقع با تصرف درعا، روحیه مناسبی برای ادامه 
ایــن نبرد بی حاصل و بی هدف ندارند. آنها دیگر فهیمده اند نه به تنهایی 
و نه با حمایت حامیان عربی، غربی و عبری خود قادر نیستند ورق را به 
نفع خود بازگردانند و بعد از این یا باید وارد روندهای سیاســی شوند یا 

اسلحه خود را زمین گذاشته و تسلیم شوند و یا فرار کنند.
از منظر دیگری نیز تصرف استان درعا برای گروه های تروریستی ضربه 
مهلکی به شــمار می رود و آن اینکه درعــا آخرین برگ برنده گروه های 
تروریســتی در مذاکرات سیاسی به شمار می رفت و بعد از این آنها دیگر 
اندوخته و داشــته ای ندارند که در مذاکرات روی میز بگذارند به عبارت 
دیگر تروریست ها با شکست در درعا، ابزار چانه زنی قوی خود را در مقابل 
دولت سوریه از دست داده اند و بعد از این در مذاکرات احتمالی آینده چه 
در آستانه چه در ژنو و چه در مذاکرات مصالحه ای که در سوریه بین این 
گروه ها و روسیه به نمایندگی از دولت »بشار اسد« در جریان است به شدت 
از موضع ضعف وارد خواهند شــد مگر اینکه پدرخوانده های تروریست ها 

برگ برنده دیگری رو کنند.
اهمیت اقتصادی

اســتان درعا اهمیت فوق العاده اقتصادی نیز برای دولت ســوریه به 
همراه دارد شاید اهمیت اقتصادی این منطقه، فعال و با توجه به نابودی 
زیرساخت های تجاری و اقتصادی منطقه چندان به چشم نیاید، ولی در 
آینده و با شــروع فرایند بازسازی کشور این منطقه قطعا نقش محوری 
خواهد داشــت، چرا که از یک سو، مناطق مهم آزاد اقتصادی سوریه، در 
درعا واقع هســتند. از ســوی دیگر درعا با اردن هم مرز بوده و از آن به 
عنوان دروازه تجارت این کشور با اروپا نیز نام برده می شود. حضور جاده 
بین المللی بیروت- دمشــق- امان و وجود گذرگاهی به نام نصیب که از 

* آزادسازی درعا روحیه 
گروه های تروریستی 

داخل سوریه را به شدت 
تضعیف کرده و از این به 
بعد ما شاهد ریزش ها و 
تسلیم های پی در پی این 

گروه ها خواهیم بود.
* با تصرف درعا، 
تروریست ها دیگر 

فهمیده اند نه به تنهایی 
و نه با حمایت حامیان 

عربی، غربی و عبری خود 
قادر نیستند ورق را به 

نفع خود بازگردانند و  باید  
تسلیم شوند.

اشاره
 نبرد ســوریه روزهای بسیار حساسی را پشت ســر می گذارد در داخل ســوریه موازنه قوا به ضرر تروریست ها 
و بــه نفع ارتش و نیروهای مقاومت تغییر کرده و گروه های تروریســتی یکی پس از دیگری ســاح خود را به زمین 
می گذارند؛ تســلیم ارتش می شــوند یا فرار می کنند. آنچه که این روند را تســریع کرده نبــرد درعا و از بین رفتن 
روحیه تروریســت ها در این نبرد بزرگ و سرنوشت ســاز است. ارتش ســوریه روز 12 جوالی 2۰1۸ )21 تیر 97( وارد 
منطقه درعا شــد و پرچم این کشــور را پس از حدود هفت سال از سیطره گروه های تروریســتی  در این منطقه به 
اهتزاز درآورد.تروریســت های مســلح حاضر در شهر »درعا« پس از مشاهده پیشــروی های ارتش سوریه و تنگ تر 
شدن محاصره خود، چاره ای جز تسلیم شــدن ندیدند و مجبور شدند که ساح های خود را بر زمین بگذارند. اما درعا 
 چرا مهم اســت ؟ چرا رژیم صهیونیســتی و آمریکا تمام تاش خود را کردند تا مانع این عملیات شــوند؟و چرا بعد از

 باز پس گیری درعا از سوی محور مقاومت رژیم صهیونیستی تهدیدات خود را علیه دولت سوریه بیشتر کرده است؟
سرویس خارجی

* درعا آخرین برگ برنده گروه های تررویستی در 
مذاکرات سیاسی بوده است و بعد از این آنها دیگر 

اندوخته و داشته ای ندارند که در مذاکرات روی میز 
بگذارند.

* شکست هیمنه تروریست ها در درعا و بازگشت 
ثبات و امنیت به این منطقه، به بازگشت امنیت به 

دمشق و حومه آن کمک شایانی خواهد کرد.

* رژیم صهیونیستی مناطق درعا، جوالن و  قنیطره، را 
به عنوان یک مثلث امنیتی برای محافظت از مرزهای شرقی 

خود می داند و مطمئن است که با بازپس گیری درعا، باید 
منتظر عملیات ارتش سوریه در قنیطره هم باشد.

مهم ترین گذرگاه ها در منطقه غرب آســیا است و از طریق آن، کاالهای 
تجاری بین سوریه و اردن، لبنان و کشورهای خلیج فارس منتقل می شود 
می تواند در صورت ثبات امنیتی به بازگشــت رونق و شکوفایی اقتصادی 

سه کشور لبنان، سوریه و اردن کمک شایانی بکند.
اهمیت نظامی 

نزدیکی به دمشق پایتخت سوریه، از دیگر دالیل اهمیت فوق العاده این 
استان به شمار می رود آزادسازی درعا به مثابه ضربه ای مهلک به گروه های 
مسلح و تروریستی و حامیان آنها محسوب می شود، زیرا درعا در کل، پایگاه 
مهم آنها برای تهدید پایتخت سوریه بوده است. طی هفت سال گذشته 
حامیان تروریست ها از طریق درعا و جنوب سوریه  گذرگاه امنی را برای 
ورود تروریســت ها و مزدوران خود به سوریه فراهم کرده بودند و از این 
منطقه حمایت های مالی و تسلیحاتی خود را به تروریست ها می رساندند. 
گروه های تروریستی نیز در درعا سازماندهی می شدند و بسیاری از مناطق 
جنوب سوریه و از جمله دمشق و شهرها و شهرک های اطراف آن را تهدید 
می کردند. شکست هیمنه تروریست ها در درعا و بازگشت ثبات و امنیت به 
این منطقه به بازگشت امنیت به دمشق و حومه آن کمک شایانی خواهد 
کرد و از این به بعد نهاد یا ســازمانی تروریســتی در نزدیکی دمشق که 

بتواند امنیت پایتخت را به صورت جدی تهدید کند، وجود نخواهد داشت.
درعا و بلندی های جوالن

شــاید مهم تریــن دلیل اهمیت درعا را در نســبت آن با بلندی های 
جوالن و امنیت رژیم صهیونیستی بتوان جست و جو کرد. در همین راستا 
مهم ترین هدف واشــنگتن نیز از مخالفت با کنترل استان درعا از سوی 
دولت سوریه را می توان در ارتباط با حمایت از امنیت رژیم صهیونیستی 
ارزیابی کرد. این اســتان به دلیل نزدیکی به فلسطین  اشغالی از یک سو 
و بلندی های جوالن از ســوی دیگر و همچنین حضور تاسیسات نظامی 
دولت سوریه در این منطقه دارای اهمیت راهبردی برای رژیم صهیونیستی 
است. درعا کمربند امنیتی جنوب سوریه برای ارتش این کشور به شمار 
می رود و مهم ترین پایگاه های پدافند هوایی ســوریه در دو استان درعا و 
قنیطره مســتقر هستند. رژیم صهیونیســتی درعا، جوالن و  قنیطره، را 
به عنوان مثلث امنیتی برای محافظت از مرزهای شــرقی خود می داند و 
اطمینان دارد که با بازپس گیری درعا، باید منتظر عملیات ارتش سوریه 
در قنیطره هم باشــد. در هفت سال گذشته رژیم اسرائیل تالش زیادی 
کرده بود تا با منســجم کردن گروه های تروریستی در استان های جنوبی 
به نوعی یک حائل میان خود با ارتش سوریه ایجاد کند. بدین معنی که 

با حمایت از گروه های تروریستی در مرزهای سوریه با اردن و بلندی های 
جوالن  اشغالی، مخاطرات امنیتی خود را کاهش دهد براساس سناریویی 
که آمریکا و رژیم اسرائیل تدارک دیده بودند؛ قرار بود که این رژیم درعا 
را به منطقه  اشغالی »حوض الیرموک« ملحق کند و از این طریق، پرونده 
جوالن  اشغالی را برای همیشه ببندد.برخی سیاستمداران آمریکایی به طور 
علنی از این موضوع حمایت کرده اند. چندی پیش »ران دسانتیس«، عضو 
جمهوریخواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، قطعنامه ای 
را ارائه کرد که در صورت تصویب، اشــغال بلندی های جوالن را از سوی 
آمریکا به رسمیت می شناسد. دربخشی از قطعنامه آمده است؛ »این نظر 
کنگره است که بلندی های جوالن بخش ضروری کشور اسرائیل است و 
برای قابلیت اســرائیل در دفاع از مرزهایش و حفظ موجودیتش حیاتی 
اســت...  ترس اصلي صهیونیســت ها بعد از حمله موشــکي اخیر محور 
مقاومت به جوالن چند برابر شــده و براي در اماندن از چنین حمالتي 
شرط عقب نشیني 60 کیلومتري گروه هاي مقاومت را از جنوب سوریه 
مطرح کرده اند که تاکنون از ســوی دولت سوریه با مخالفت جدی رو به 
رو شده است.اهمیت درعا به دلیل نزدیکی و اتصال آن به جوالن اشغالی 
باعث شده که رژیم صهیونیستی بعد از تصرف درعا توسط ارتش سوریه، 
تهدیــد کند که برای دفاع از امنیت جوالن  اشــغالی به حمله زمینی به 
قنیطره و تصرف چند کیلومتر از این منطقه اقدام خواهد کرد. تهدیدی 
که تا کنون عملیاتی نشده اما بعید نیست که در آینده عملی شود. از سوی 
دیگر، به گفته کارشناســان رژیم صهیونیستی و آمریکا به دنبال تصرف 
درعا از سوی نیروهای مقاومت و از بین رفتن کمربند امنیتی این رژیم در 
اطراف بلندی های جوالن، قصد دارند سناریویي شبیه لبنان براي سوریه 
پیاده کنند، بدین منظور که آمریکا ورژیم صهیونیستی به دنبال تحمیل 
قراردادي سیاسي با تاکید بر خروج ایران به عنوان هم پیمان سوریه از این 
کشور در قالب نیروهاي خارجي هستند. حمالت هوایی صهیونیست ها به 
مناطق مختلف ســوریه نیز در واقع به منظور ایجاد فشار روانی به دولت 
سوریه صورت می گیرد یک علت مهم حمالت هوایي رژیم صهیونیستی 
به ســوریه، حضور ایران است؛ چنانچه این حضور همچنان ادامه داشته 

باشد، دمشق هم باید منتظر چالش هاي جدید باشد. طی روزهای اخیر 
مقامات صهیونیســتی بارها گفته اند اگر ایرانی ها از سوریه خارج شوند، 
تل آویو با دولت بشار اسد مشکلی ندارد. در این میان، رژیم صهیونیستی 
به مجاب کردن روســیه به عنوان همپیمان ایران و ســوریه از یک سو و 
اعمال فشــار یا تطمیع »والدیمیر پوتین« از سوی »دونالد ترامپ« برای 
خروج نیروهای محور مقاومت امید زیادی دارد. اما به گفته کارشناســان 
دولت روسیه در حد و اندازه ای نیست که ایران را به اجرای سیاست های 
خود کند، و کشــورمان را مطابق میل و منافع نامشــروع صهیونیست ها 
تحت فشــار قرار دهد. از سوی دیگر، دولت دمشق نیز به خوبی می داند 
که اگر نیروهای محور مقاومت شــامل ایران و حزب اهلل از ســوریه خارج 
شوند صرف حمایت سیاسی یا پشتیبانی هوایی قادر نخواهد بود شرایط 
امنیتی در زمین را به نفع دولت سوریه حفظ کند و یا آن را تغییر دهد.

نتیجه گیری
در ســال ۲0۱۱ پروژه غرق کردن سوریه در بحران با هدف نابودی 
زیرساخت های این کشور و ساقط کردن دولت بشار اسد، از استان درعا 
در جنوب سوریه شروع شده بود. این بحران به تدریج به سایر مناطق 
سوریه تســری پیدا کرده و در نهایت تروریست ها با دریافت کمک از 
محور غربی- عربی- عبری توانســتند بخش زیادی از خاک سوریه را 
اشــغال کنند. اما ارتش ســوریه با کمک نیروهای مقاومت به سرعت 
نیروهای خود را منســجم کرده و عملیات بازپس گیری مناطق  اشغال 
شده را آغاز کرد. با آزادسازی و پاکسازی غوطه شرقی به ویژه شهر دوما 
از وجود تروریست ها در ۲5 فروردین97 و همچنین آزادسازی اردوگاه 
یرموک و منطقه حجراالسود در 3۱ اردیبهشت سال جاری و پیش از 
آن آزادسازی استان های الرقه و دیر الزور و شرق حلب از دست داعش 
و دیگر گروه های تروریســتی، ارتش ســوریه به دنبال آن بود تا استان 
درعا و جنوب این کشــور را از تروریست ها پاکسازی کند. تصرف درعا 
پس از هفت ســال و اهتزاز پرچم سوریه در این منطقه چنانکه گفته 
شــد به دالیل گوناگون حائز اهمیت استراتژیک و راهبردی است چرا 
که پایگاه سنتی تروریست ها فرو ریخته و همزمان این ایده که با ابزار 
نظامی می توان توسط تروریست ها دولت بشار اسد را ساقط کرد نیز فعال 
به زیر میز منتقل شده است. اما این پایان ماجرای سوریه نیست هنوز 
تروریست ها در بخش های زیادی به صورت پراکنده حضور دارند. بر اساس 
گزارش ها، آمریکا حدود نزدیک به ۲0 پایگاه نظامی در مناطق شمالی و 
شرقی این کشور تاسیس کرده است و هنوز گروه های شبه نظامی کرد 
بخش های وسیعی از شمال سوریه را تحت کنترل خود دارند و حاضر 
نیســتند آن را به دولت سوریه تسلیم کنند. ترکیه نیز به بهانه حفظ 
امنیت خود وارد بخش هایی از مناطق مرزی در داخل سوریه شده است. 
و معلوم نیست چه زمانی می خواهد از این مناطق خارج شود. همزمان، 
صهیونیست ها در سودای  اشغال قنیطره برای تامین امنیت بلندی های 
جوالن هســتند. لذا ارتش سوریه باید تا سیطره کامل بر تمام مناطق 
این کشور و پایان دادن به فتنه تجزیه کشور، نبرد نظامی و سیاسی با 

تروریست ها و حامیان آنها را ادامه دهد.

اهمیت و پیامدهای فتح درعا
برای سوریه و حامیان تروریسم

و نقش آفرینی سعودی ها و بعثی ها  اعتراضات مسالمت آمیز در عراق 

اشاره:
اعتراضات هزاران نفری مردم جنوب عراق به فســاد دولتی و خدمات رسانی ضعیف نهادهای وابسته به 
دولت، که طی روزهای اخیر در »بصره« کم و بیش ادامه داشــت، جمعه گذشته از شهر »بصره« به شهرهای 
»ناصریه«، »العماره«، »کربا« و »نجف« و دیگر شهرهای جنوبی کشیده شد.این اعتراضات که در برخی مناطق 
با خشونت و تخریب اموال عمومی همراه بود، تا کنون چند کشته و ده ها زخمی برجای گذاشته است وزارت 
کشور عراق اعام کرده، معترضان در استان های بصره، ذی قار، نجف و کربا دفاتر احزاب »الدعوًهْ«، »حکمت 
ملی«، » الفضیله«، »الفتح« و دیگر گروه ها را به آتش کشــیدند و 4۰ جاده را نیز در شهرهای جنوبی عراق 
بستند.جمعه گذشته همچنین، شماری از معترضان در نجف  اشرف وارد فرودگاه و تعدادی از ساختمان های 
اداری در استان میسان شدند.البته، حضور معترضان در فرودگاه نجف موقتی بود و این فرودگاه فعالیت خود 
را پس از چند ســاعت، از سر گرفت. مرجعیت دینی عراق نیز خطاب به اهالی بصره، از ساکنان این استان 
شیعه نشین خواست تا از روش های مسالمت آمیز در تظاهرات استفاده کنند و اعام کرد که با وجود تامین 
بودجه، در ارائه خدمات عمومی به مردم بصره کوتاهی صورت می گیرد، لذا از دولت مرکزی و محلی خواسته 
تا به مطالبات مردم پاسخ دهد. خبرگزاری فارس در این زمینه و نقش آفرینی مجدد بعثی ها و رژیم سعودی  

در این بحران یادداشتی را منتشر کرده است که در ادامه می خوانیم؛ 
مقامات مختلف عراقی تاکنون واکنش های متعددی به تظاهرات مردم از خود نشان داده اند. اکثر آنها ضمن 
اعالم حمایت از مطالبات مشــروع و به حق مردم خود بر لزوم مســالمت آمیز بودن تظاهرات اعتراض آمیز تأکید 
کرده اند. تظاهرات مردم از شهر بصره آغاز شد و سپس به تدریج به دیگر شهرها از جمله بغداد نیز سرایت کرد. البته 
پایتخت عراق تاکنون نه به صورت گسترده و فراگیر بلکه به صورت موردی و پراکنده شاهد تجمعات اعتراض آمیز 
بوده است. علت اصلی اعتراضات مردم نیز به قطع مکرر آب و برق، عدم  اشتغال زایی، افزایش بی رویه قیمت های 
کاالهای اساسی و همچنین عدم ارائه خدمات مناسب از سوی دولت، باز می گردد. طی چند روز گذشته نیروهای 
امنیتی موفق شــدند با تامین امنیت تظاهرات و تجمعات مســالمت آمیز، از تبدیل شدن آنها به هرج و مرج و نا 
آرامــی جلوگیری کننــد. با این حال، دولتمردان عراقی خود نیز می دانند که مدیریت این وضعیت برای یک بازه 
زمانی طوالنی میسر نیست و هرچه سریعتر باید راهکاری برای حل و فصل آن یافت. مقامات مختلف عراقی تاکنون 
واکنش های متعددی به تظاهرات های مردم از خود نشان داده اند. اکثر آنها ضمن اعالم حمایت از مطالبات مشروع 

و به حق مردم خود بر لزوم مسالمت آمیز بودن تظاهرات های اعتراض آمیز تاکید کرده اند.
در همین راستا، شیخ »اکرم الکعبی« دبیرکل جنبش »نجباء« ضمن مشروع توصیف کردن مطالبات مردم بر 
لزوم رسیدگی به این مطالبات تاکید کرده است. ائتالف »الفتح« به ریاست هادی العامری نیز با اعالم همبستگی 
با مردم و مطالبات مشروع آنها بر لزوم حل و فصل نهایی معضالت معترضان تأکید کرده است. این درحالی است 
که نخست وزیر عراق نیز به منظور تامین مطالبات معترضان فرمان 7 ماده ای صادر کرده است. العبادی در این 
فرمان هفت ماده ای تدابیری را برای حل مشکالت شهرهای جنوبی و فروکش کردن نارضایتی ها اتخاذ کرد. این 
فرمان شامل اختصاص 3/5 تریلیون دینار برای تامین آب شرب از طریق تصفیه و شیرین سازی، رفع مشکالت 

شبکه برق و تامین خدمات بهداشتی و درمانی و چند تصمیم دیگر درخصوص خدمات عمومی است.

نفوذ دردسرساز بقایای رژیم بعث
در اینکه مردم عراق با مشکالت، معضالت و چالش هایی نظیر قطع مکرر آب و برق، ظهور و بروز فساد اداری و مالی و 
همچنین نقصان در ارائه خدمات عمومی و... مواجه هستند، شکی نیست و دولت هایی نیز که پس از سرنگونی رژیم صدام 
معدوم در سال ۲003 روی کار آمدند می بایست حسب مسئولیت هایی که داشته و دارند پاسخگوی این شرایط باشند. با این 
حال، آنچه که نباید از آن غافل شد، نفوذ بقایای رژیم بعث در برخی دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی است؛ کسانی 
که دیروز به عنوان مزدوران صدام معدوم و امروز به عنوان مزدوران سعودی ـ آمریکایی در این دستگاه ها به فعالیت خود 
ادامه می دهند و بخش عمده ای از مشکالت و معضالت کنونی در عراق نیز به همین نفوذ باز می گردد. این واقعیت را نباید 
فراموش کرد که نفوذ همین بقایای رژیم بعث در برخی دستگاه های نظامیـ  اطالعاتی عراق بود که موجب شد موصل به 
یکباره به  اشغال تروریست های داعش درآمده و زمینه برای پیشروی اعضای این گروه تروریستی به دیگر نقاط فراهم گردد.

درحال حاضر دولتمردان عراقی خود نیک می دانند که تداوم شرایط فعلی می تواند به ظهور و بروز هرج و مرج، تنش 
و ناآرامی در کشور منجر شود. درست به همین دلیل است که نخست وزیر عراق در اقدامی هوشمندانه فرمانی متشکل از 
7 ماده جهت حل و فصل مشکالت معترضان صادر کرده است. در شرایط کنونی که عراق درحال گذر از مرحله پساداعش 
است، افزایش شدت اعتراضات و فراگیر شدن آن و سرایتش به دیگر روستاها، مناطق و شهرها می تواند زمینه نفوذ مجدد 
تروریست های تکفیری به عراق با کمک بقایای رژیم بعث را فراهم آورد. مقامات و مسئوالن عراقی به خوبی این زنگ خطر 
را مد نظر خود قرار داده و در اقدامی هوشمندانه ضمن اعالم همبستگی با معترضان، تالش ها برای جامه عمل پوشاندن 
به خواسته ها و مطالبات مشروع شان را کلید زده اند. ناگفته پیداست که شناسایی و محاکمه عناصر نفوذِی باقی مانده در 

دستگاه های عراقی می تواند کمک شایانی به برچیده شدن فساد و رونق وضعیت اقتصادی عراق کند.

ضرورت تشکیل دولت »اغلبیت ملی«
ظهور و بروز اعتراضات مردمی به شــرایط اقتصادی و برخی فســادها در عراق آن هم در شرایطی که احزاب، جریان ها و 
گروه های سیاســی در حال ائتالف ســازی جهت تشکیل دولت جدید هستند، این واقعیت را برای همگان به اثبات رساند که 
دولت کارآمد در عراق یک دولت »اغلبیت ملی« اســت و نه »اغلبیت سیاســی«. درحال حاضر برخی از احزاب و جریان های 
سیاسی عراق معتقدند که دولت آینده باید دولت اغلبیت سیاسی بوده و براساس ذائقه گروه های سیاسِی پیروز در انتخابات 
اداره شود؛ این درحالی است که در دولت اغلبیت ملی، کشور براساس خواسته ها و مطالبات مشروع مردم اداره خواهد شد و 
آنچه که پیش از هر اولویت دیگری مورد توجه قرار می گیرد، مطالبات مردمی اســت. برگزاری تظاهرات های اعتراض آمیز به 
شرایط اقتصادی حاکم بر عراق به نوعی تلنگری به گروه های سیاسی بود تا برای جامه عمل پوشاندن به خواسته های مردم و 
محقق ساختن مطالباتشان تشکیل دولت اغلبیت ملی را نصب العین خود قرار دهند. پر واضح است که در شرایط کنونی، تاکید 

بر اغلبیت سیاسی می تواند وضعیت را پیچیده تر کرده و مردم را برای تداوم اعتراضات گسترده مصمم تر سازد.
لزوم توجه به رهنمود مرجعیت عالی عراق

یکی از موارد اعتراضات مردمی در عراق، افزایش تدریجی فسادهای مالی و اداری در این کشور محسوب می شود. در این 
میان، آیت اهلل سیستانی مرجعیت عالی عراق بارها و در مناسبت های مختلف از طریق نمایندگان خود یعنی »شیخ احمد الصافی« 
و »محمد مهدی الکربالئی« بر لزوم مبارزه هرچه سریع تر و جدی تر با فساد تاکید کرده است. در همین ارتباط، پیشتر »سید 
احمد الصافی« نماینده آیت اهلل سیســتانی به نقل از مرجعیت عراق گفته بود: »ملت عراق مســتحق این هستند که مسئوالن 
اداره امور کشور تمام امکانات خود را برای توسعه کشور و پاکسازی نهادهای دولتی از فساد به کار بندند«لذا در چنین شرایطی 
انتظار مردم از دولت عراق، توجه ویژه به رهنمودهای مرجعیت عالی این کشور در زمینه مبارزه با فساد است؛ اتفاقی که اگر 
رخ دهد بدون شک بخش عمده ای از مشکالت و معضالتی که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند، به صورت نهایی حل و 
فصل خواهد شد. مرجعیت عالی عراق همواره به صورت تمام قد حمایت کامل خود از هر گونه اقدامات دستگاه های دولتی و 
نظارتی در زمینه مبارزه با فساد را اعالم کرده و بدین ترتیب، مسئوالن خود به خوبی می دانند که برای ورود به کارزار مبارزه 

با فسادهای مالی و اداری از پشتوانه کافی برخوردار هستند و می توانند به این پشتوانه تکیه کنند.
طرف های بیگانه دست به کار شدند

در سایه برگزاری اعتراضات مردمی در عراق، طرف های بیگانه و در راس آنها عربستان سعودی برای سوق دادن اعتراضات 
به سمت درگیری ها میان نیروهای امنیتی و مردم آغاز شده است. رسانه های سعودی ازجمله العربیه و الحدث در طول چند 
روز گذشــته با پخش تصاویر مختلف از تظاهرات های مردم آن هم به صورت متعدد و در زمان های طوالنی، تالش کرده اند 
تا ضمن تحریک افکار عمومی داخلی در عراق، این کشــور را به زعم خود به ســمت جنگ داخلی سوق دهند. این شبکه های 
جیره خوار و مزدور سعودی با بکارگیری تعابیر مختلف و به اصطالح حماسی درخصوص تظاهرات های مردم درصدد هستند تا 
فرآیند سیاسی در این کشور را به چالش کشانده و دستاورد عراق در برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی را تحت الشعاع 
قرار دهند. درهمین ارتباط، »فالح الخزعلی« از اعضای ارشــد ائتالف فتح عراق نســبت به سوءاستفاده »طرف های بیگانه« از 
تظاهرات اخیر در این کشــور برای ایجاد تنش در عراق هشــدار داده اســت. وی در این خصوص می گوید: »طرف های بیگانه 
از ســال ۲003 که تغییرات دموکراتیک در کشــور ایجاد شد، درصدد بهره برداری سوء از تجمعات مسالمت آمیز جهت ایجاد 

ناآرامی در عراق هستند«

سید محمد امین آبادی


