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بررسي نتایج اولیه انتخابات عراق

        

     مقدمه    

روز شنبه 24 مهرماه، کمیساریای برگزاری انتخابات عراق 
اعالم  حالی  در  را  اولیه  شمارش  نتایج  رسمی  صورت  به 
از شیعه، سنی  اعم  از گروه های سیاسی  بسیاری  کرد که 
و کرد نسبت به آن معترض بودند. در ادامه، کمیساریا در 
ارسالی،  بررسی شکایت های  از  بعد  آبان  روز دوشنبه 17 
باالخره  تأیید کرد.  را  اعالم شده  نتایج  به صورت رسمی 
بعد از ورود محکمه قضائی به پرونده، در روز 9 آذر نتایج 
رسمی کمیساریا – بعد از رسیدگی اولیه هیئت قضایی – به 
صورت رسمی اعالم گردید و این مقاله برپایه همین نتایج 

تنظیم شده است.
گام  در  انتخابات  نتایج  به  معترضین  قانونی،  سیر  طبق  بر 
قضایی  هیئت  و  کردند  رجوع  قضایی  هیئت  به  بعدی 

ادامه بدان  نتایج اعمال کرد که در  تغییرات محدودی در 
 6 تاکنون  قضایی،  هیئت  تغییرات  در  شد.  خواهد  اشاره 
کرسی پارلمان جابجا شده که به موجب آن فتح و اتحادیه 
میهنی کردستان هر کدام دو کرسی، تیار الحکمه و عزم نیز 
هر کدام یک کرسی به دست آوردند و در مقابل حزب 
و  ترکمان  جبهه  دو کرسی،  )پارتی(  دموکرات کردستان 
ائتالف عقد الوطنی هر کدام یک کرسی از دست دادند؛ 
آمار  طبق  که  مستقل  نامزدهای  از  نفر  دو  این که   ضمن 
به  را  خود  جای  نیز  بودند  یافته  راه  پارلمان  به  کمیساریا 

نمایندگان حزبی )فتح و تیار الحکمة( داده اند.
این گزارش در ساعات نخست بعد از اعالم نتایج )بعد از 
معترضین  اما  گردید؛  منتشر  قضایی(،  هیئت  در  رسیدگی 
حتی بعد از اعالم نظر هیئت قضایی نیز می توانند به دادگاه 
عالی قانون اساسی شکایت کنند. با این حال مسئله اساسی 
این است که باید تا پایان سال 2021، پرونده نتایج انتخابات 

بسته شده و پارلمان جدید کار خود را آغاز کند.
در این گزارش، به صورت کوتاه و گذرا سهمیه بندی کلی 
فراکسیون های حاضر در پارلمان را مرور می کنیم. در ابتدا 

گروه عراق و شامات
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ائتالف های اصلی حاضر  طی جدول ذیل، فهرست کلی 
در پارلمان را ذکر و در ادامه کلیه ائتالف هایی که واجد 
حداقل سه کرسی شده باشند را مورد توجه قرار می دهیم.

الزم به ذکر است که طبق قانون انتخابات جدید، هیچ یک 
زمان  تا  انتخاباتی  فهرست های  از  یافته  راه  نمایندگان  از 
انشعاب کرده  ائتالف خود  از  ندارند  پارلمان حق  تشکیل 

در  دهند.  نشان  ائتالف  رهبر  به  نسبت  مستقلی  رفتار  و 
نتیجه، در بحث تشکیل بزرگ ترین فراکسیون، فقط و فقط 
رهبر فراکسیون تصمیم گیر خواهد بود و تبعا این گزارش 
می تواند یک تصویر کلی از وزن کشی های داخلی پارلمان 

- برای تشکیل دولت آینده - ارائه دهد.
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  صدری ها در صدر

طبق نتایج اعالمی، صدری ها که با فهرستی اختصاصی و 
بدون ائتالف با هیچ حزب یا گروه دیگری در رقابت های 
انتخاباتی حضور یافته بودند، به 73 کرسی پارلمان دست یافتند 
تا در صدر فهرست آراء مأخوذه از شهروندان قرار گیرند. 
جریان صدر از حدود 8 ماه قبل ستاد انتخاباتی خود را با 
شعار »دستیابی به 100 کرسی پارلمان« تأسیس و برنامه ریزی 
همین  در  کرد.  آغاز  انتخابات  در  پیروزی  برای  را  خود 
میان  در  نیز  المرصوص«  »البنیان  مانند  هایی  کمپین  راستا 
هواداران جریان صدر راه افتاد تا بتوانند برآورد دقیق تری 
این  کنند.  ریزی  برنامه  آن  پایه  بر  و  داشته  خود  آراء  از 
را  نامزدهای خود  بتوانند  تا صدری ها  کمپین کمک کرد 
در حوزه های انتخاباتی مختلف به صورتی توزیع کنند که 
از باالترین بخت برای راهیابی به پارلمان برخوردار باشند. 
آمارهای  به  بودند که  ها  تنها صدری  تر،  دقیق  عبارت  به 
نسبی از میزان اقبال خود در حوزه های انتخاباتی مختلف 

دسترسی داشتند1. 
نتیجه برنامه ریزی جریان صدر، حضور نزدیک به 94 نامزد 
بر مبنای   – انتخاباتی بود که  نهایی رقابت های  در مرحله 
نتایج اولیه – 73 نفر به پارلمان راه یافتند. جالب این جاست 
که اکانت مشهور »الحوزه الناطقه« در شبکه های اجتماعی 
– که گفته می شود وابسته به دفتر مقتدی صدر است -بعد 
نوشت:  پارلمان  کرسی   73 به  دستیابی  شدن  مشخص  از 
]مقتدی[  بزرگ سید  »فرزندان جریان صدر شرمنده رهبر 
صدر هستند؛ چون تمام 94 نامزد این جریان به پارلمان راه 
نیافتند!« این در حالی است که فاصله صدری ها با فهرست 

دوم انتخابات، بیش از 35 کرسی است.
در این جا ذکر این نکته خالی از لطف نیست که صدری ها 
خود  آراء  عمال  قوی،  ریزی  برنامه  همین  از  استفاده  با 
یا  موازی  های  فهرست  ندادند  اجازه  و  کردند  تجمیع  را 
»رقیب  عنوان  به  خودشان  به  نزدیک  مستقل  کاندیداهای 
باشد. داشته  وجود  ها  آن  فهرست  برابر  در  نزدیک«2  

تکنیک های  رعایت  به  نسبت  صدری ها  آن  بر  عالوه 
کردند. عمل  هوشمندانه  نیز  نمادسازی  و  انتخاباتی 

1 . برای درک بهتر این نکته، باید به تفاوت های مهم انتخابات اخیر با ادوار پیشین دقت کرد. در این زمینه، دو نکته بسیار مهم را در این جا ذکر می کنیم:اول این که شمار دوائر یا حوزه های انتخاباتی افزایش یافت. در گذشته هر 
استان یک حوزه انتخاباتی و در نتیجه کل عراق مجموعا 18 حوزه انتخاباتی بود؛ اما در این دوره شمار حوزه های انتخاباتی به 83 حوزه رسید و در واقع هر استان به تعداد زیادی حوزه انتخاباتی کوچک تر تقسیم شد.دوم این که 
در میان حوزه های انتخاباتی مختلف، شهروندان حق نداشتند یک حوزه را خودشان انتخاب کنند؛ بلکه حسب محل سکونتشان مشخص می شد که باید در کدام حوزه رأی دهند. مثال کسی که در محله »کراده« شهر بغداد زندگی 

می کرد، نمی توانست در محله »کاظمیه« )کاظمین( رأی دهد و...
2 . اصطالح »رقیب نزدیک« برای درک تحلیلی نتایج انتخابات پارلمانی عراق بسیار مهم است. به صورت کوتاه می توان گفت: »دو “رقیب نزدیک”، نامزدهایی هستند که در یک حوزه انتخاباتی، دارای پایگاه رأی )بدنه رأی 
دهنده( بالقوه مشترک یا دارای همپوشانی زیاد باشند.« در توضیح آن باید گفت نامزدهایی که بدنه رأی دهنده تا روزها و حتی ساعات آخر، در ترجیح میان دو نامزد رقیب نزدیک، مردد است؛ یا دست کم این که اگر یکی از آن 

دو نفر استعفا می داد، بدنه رأی دهنده پای صندوق رأی آمده و به گزینه رقیب نزدیک وی رأی می داد.
3. در ویژه نامه پیش از انتخابات، طی مقاله »بازی پیچیده مقتدی صدر در انتخابات؛ سودای رهبر جریان صدر برای رهبری عراق« به صورت مبسوط توضیح دادیم که صدر چگونه از یک طرف پایی در دولت داشت و از طرف 

دیگر خود را به عنوان منتقد کلیت نظام سیاسی نشان می داد و این تلقی را در جامعه و به ویژه هواداران خود جا انداخت.

به  پدر  صدر  که  بود  عصایی  نمادشان  نمونه،  عنوان  به   
دست می گرفت و با همان عصا بر صدام شورید و آن را 
السالم(  علیه  و  آله  و  نبینا  موسی)علی  حضرت  عصای  به 
بدنه  در  حماسی  شور  هم  عصا،  این  می کردند.  تشبیه 
به  تبلیغاتی  نمادسازی  در  هم  و  کرد  می  ایجاد  صدری ها 
عصای حضرت موسی تشبیه می شد که می خواهد طبقه 
محوری  شعار  در  گرداند3.   مفتضح  را  احزاب  و  سیاسی 
وزیر  نخست  با  صدری  دولت  تشکیل  شعار  نیز  انتخاباتی 
مطالبات  از  یکی  که  بود  خالص(«  )صدری  قُّح  »صدري 
تاریخی صدری ها را مطرح می کرد: »زمان آن رسیده که 
دولت توسط جریان صدر تشکیل گردد.« این نکته در کنار 
کمپین 100 کرسی – که البته شعار صرف بود و حتی تعداد 
نامزدهای این جریان به صد نفر نمی رسید– با این هدف 
جریان  این  باشند  امیدوار  صدر  جریان  هواداران  که  بود 
بدون ائتالف با دیگر احزاب شیعه بتواند دولت مدنظر خود 

را تشکیل دهد.

 

نماد صدری ها عصایی بود که صدر پدر به دست می گرفت و با همان عصا 
بر صدام شورید و آن را به عصای حضرت موسی )ع( تشبیه می کردند.
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 ائتالف تقدم

فعلی  رئیس  الحلبوسی«  »محمد  رهبری  به  »تقدم«  ائتالف 
پارلمان عراق موفق شد رتبه دوم این انتخابات را به دست 
قابل  بودجه  پارلمان  ریاست  دوران  در  الحلبوسی  آورد. 
تصویب  به  زده  جنگ  مناطق  بازسازی  برای  را  توجهی 
این  قدرت،  ساختار  در  خود  نفوذ  از  استفاده  با  و  رساند 
بودجه را در استان االنبار با نظارت خود صرف کرد تا این 
االنبار،  استان  شود.  بازسازی  سرعت  به  زده  جنگ  استان 
مناطق  برخی  و  است  عراق  نشین  سنی  استان  بزرگ ترین 
آن مانند فلوجه و الرمادی در دوران جنگ با تروریسم و 
مبارزه با داعش به شدت ویران شده بود. سرعت و کیفیت 
بازسازی مناطق جنگ زده این استان سنی نشین، توجه عموم 
جامعه اهل سنت عراق را جلب کرد؛ تا جایی که حتی در 
بغداد نیز در تبلیغات فهرست تقدم، بر روی بازسازی االنبار 
تأکید خاصی می شد و آن را به مثابه الگویی برای کشور 
محمد  عراق،  بازسازی  کنار  در  کردند.  می  معرفی  عراق 
ویژگی  دو  از  مند  بهره  نیز  انتخاباتی  در فضای  الحلبوسی 
اقبال عمومی داشت.  تأثیر قابل توجهی در کسب  بود که 
کمپین  کرد  ادعا  توان  می  مبالغه  کمی  با  که  این  نخست 
و  بود  عراق  در  انتخاباتی  کمپین  ترین  پرخرج  الحلبوسی 
قابل  تبلیغات می کرد، هزینه  مناطقی که در آن  به  نسبت 
توجهی خرج شد. دوم این که الحلبوسی خودش را به نماد 
قاطبه  که  کرد  می  معرفی  سنی  سیاستمداران  جوان  نسل 
رهبران کالسیک سنی در برابر وی صف آرایی کرده اند. 
به این ترتیب خود را نماد نوگرایی و تغییر در برابر کارنامه 
تا 2018(   اول پساصدام )2003  رهبران سنی طی 15 سال 
محمد  ریاست  به  تقدم  انتخاباتی  داد.فهرست  می  نشان 
الحلبوسی به 37 کرسی پارلمان دست یافت و بعد از اعالم 

نتایج نیز چند نامزد مستقل )اهل تسنن( به صورت رسمی 
به عزم پیوستند تا تعداد نمایندگان این فراکسیون به 39 نفر 
برسد.مهم ترین نکته در این زمینه به این مسئله برمی گردد 
برگزاری  و  بعثی  دیکتاتوری  نظام  سقوط  زمان  از  که 
انتخابات آزاد در عراق، اهل تسنن هیچ گاه نتوانسته بودند 
با فهرست های اختصاصی در رده های نخست و منتخب 
قرار گیرند. در سال 2010، بخش عمده  آراء ملت عراق 
آراء اهل تسنن به فهرست ائتالفی »الوطنیه« به رهبری ایاد 
عالوی )شیعه( تعلق گرفت و الوطنیه موفق شد به صورت 
نسبی بیش ترین آراء شهروندان عراقی را جلب کند. در 4 
انتخابات دیگر، اهل تسنن عمدتا فهرست های اختصاصی 
داشتند و هیچ گاه در زمره فهرست های برتر و موثر قرار 
بار یکی از فهرست های اختصاصی اهل  این  اما  نگرفتند. 
تسنن موفق شد در رتبه دوم قرار گیرد و به صورت جدی 
وارد  پارلمان  فراکسیون  ترین  بزرگ  تشکیل  معادالت  به 
شود.اما نکته فوق از جنبه دیگری دارای اهمیت مضاعفی 
الحلبوسی  تقدم و شخص محمد  انتخاباتی  است. فهرست 
ترین جریان سیاسی کامال سکوالر در  توان جدی  را می 
جامعه سنی پساصدام خواند. جریانات سکوالر سنتی مانند 
جریانات دارای نفوذ عشیره ای  و قبیله ای در جامعه اهل 
جریانی  نخستین  الحلبوسی  اما  بودند؛  نفوذ  دارای  تسنن 
است که در سکوالریسم، ادبیات آوانگارد تولید کرده و 
حتی می خواست به نهادهای مذهبی سنی مانند دیوان وقف 
دست اندازی کند. به عبارت دیگر اگر جریانات سکوالر 
و  جریانات  با  همراه  و  بی طرف  »سکوالر  دسته  دو  به  را 
نهادهای مذهبی« و »سکوالر مخالف حضور سیستماتیک 
الحلبوسی  محمد  کنیم،  تقسیم  قدرت«  حوزه  در  مذهب 
این جنبش  ببینیم  تا  ماند  منتظر  باید  است.  نماد دسته دوم 
در داخل بیت سنی می تواند جریانات سلفی را با استفاده از 

اقبال اجتماعی خود، به حاشیه براند؟



اندیشکده جریان9

  دوله القانون

در رتبه سوم،  ائتالف دولة القانون به رهبری نوری المالکی 
است که به 33 کرسی پارلمان دست پیدا کرد. دولة القانون 
که در سال 2018 تنها به 25 کرسی پارلمان رسیده بود، با 
افزودن 8 کرسی دیگر موفق شد در رتبه دوم بزرگ ترین 

جریان سیاسی شیعه در پارلمان عراق جای گیرد.
ائتالف  های  کرسی  تعداد  اولیه،  های  شمارش  در 
در  اما  خواندند؛  می  کرسی   37 تا   35 بین  را  دولةالقانون 
 33 فراکسیون  این  سهم  نهایتا  شده  اعالم  رسمی  نتایج 
در   – که  است  القانون جریانی  بود. دولة  پارلمان  صندلی 
دوره تبلیغات انتخاباتی - نسبت به کارنامه 7 سال اخیر ابراز 
برائت می کرد؛ این در حالی است که حیدر العبادی از دل 
همین ائتالف بیرون آمده بود و در دولت الکاظمی نیز نهاد 
با فساد مسئولین(  النزاهه« )کمیته مبارزه  مهمی مانند »هیئه 
را در اختیار گرفت. با این حال، عدم همراهی جدی نوری 
عبدالمهدی  عادل  و  الکاظمی  انتخاب  در جریان  المالکی 
المالکی  العبادی و نوری  و همچنین اختالفات میان حیدر 
بعد از سال 2014، زمینه را برای پذیرش اجتماعی این ادعا 

فراهم کرده بود.
مهم ترین محورهای انتخاباتی تبلیغی این جریان را می توان 

موارد ذیل دانست:

1. تأکید بر سیاست پیشگی و درایت سیاسی نوری المالکی 
)فتح،  نزدیک  رقبای  با  وی  کارنامه  و  سابقه  مقایسه  و 

عقدالوطنی و حقوق(؛
2. استفاده از فاکتور »قطب مقابل مقتدی صدر« برای جلب 

آراء ضدصدری جامعه؛

3. استناد به عملیات »صولة الفرسان« برای تأکید بر این که 

المالکی بی قانونی و گروه های مسلح فراقانونی را  نوری 
برنمی تابد؛

4. یادآوری این که نوری المالکی تعامل خوبی با آمریکا 
داشت و ارتش عراق در دوره وی تجهیز شد؛ اما در عین 
حال در دوره وی نیروهای آمریکایی به طور کامل عراق 

را ترک کردند.
 

ائتالف دولة القانون در این دوره متشکل از سه ضلع اصلی 
ذیل بود:

1. حزب الدعوة؛

2. حرکه البشائر؛

3. شیوخ عشیره ای و منطقه ای و متنفذین محلی؛

این ترکیب به دولة القانون کمک ویژه ای کرد تا بتواند در 
انتخابات، درصد قابل توجهی از آراء را جلب کند. حزب 
می باشد  عراق  شیعه  سیاسی  حزب  ترین  قدیمی  الدعوة 
یک  البشائر،  حرکه  است.  کالسیک  رأی  بدنه  دارای  و 
توسط  است که  نسل جدید و جوان عراق  سازمان حزبی 
بیش  اما  اند.  شده  حمایت  و  سازماندهی  المالکی  نوری 
به  پارلمان،  به  یافته  راه  نمایندگان  و  آن  آراء  میزان  ترین 
شیوخ عشیره ای و منتفذین محلی برمی گردد که باعث شد 
تا دولة القانون در رتبه دوم ائتالف های انتخاباتی در داخل 

بیت شیعی قرار گیرد.
های  ائتالف  با  مقایسه  در  القانون  دولة  باالی  رتبه 
به  و...  فضیلت  حقوق،  الدولة،  قوی  عقدالوطنی،  فتح، 
نوری المالکی کمک کرد تا عمال صدارت »اطار التنسیقی« 
)شورای هماهنگی میان احزاب مشهور شیعی به جز جریان 
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صدر( را در اختیار بگیرد و در دو مسئله »پیگیری اعتراضات 
نتایج انتخابات« و »رایزنی برای تشکیل دولت« به یکی از 

قطب های اصلی تبدیل شود.
   حزب دموکرات کردستان

خانواده  رهبری  به  )پارتی(  کردستان  دموکرات  حزب 
بارزانی با موفقیت در استان های اربیل و دهوک و کسب 
بخشی از آراء استان سلیمانیه موفق شد مجموعا 31 کرسی 
پارلمان را جذب کند که نسبت به دوره پیشین، 6 کرسی 
صورت  به  که  اولیه  نتایج  در  البته  است.  داشته  افزایش 
حزب  سهمیه  بود،  شده  اعالم  کمیساریا  توسط  رسمی 
ائتالف  این  از  اما یک کرسی  بود؛  دموکرات 32 کرسی 
افزوده شد که در صورت  اتحادیه میهنی  به سهمیه  کم و 
تأیید نهایی، تعداد کرسی های حزب دموکرات را به 31 
عدد می رساند که باز هم نسبت به کل تاریخ این حزب4 ، 

افزون تر است.
حزب  این  کردی  رقبای  دیگر  که  است   حالی  در  این 
گوران  حزب  با  انتخابات  در  )که  میهنی  اتحادیه  یعنی 
ائتالف کرده بود( و »نسل جدید« به ترتیب 17 و 9 کرسی 
یک  باید  ها  این  به  دادند.  اختصاص  خود  به  را  پارلمان 
»کۆمەڵی  یا  العدل«  )»جماعه  دادگری«  »جماعت  کرسی 
دادگەری«( را افزود تا جمعا احزاب کردی به 57 کرسی 
پارلمان دست یابند که در نوع خود بی سابقه و بسیار مهم 
نماینده  نظر داشت چهار  باید در  این که  باشد. ضمن  می 
در  اند.  یافته  راه  پارلمان  به  کردستان  اقلیم  از  نیز  مستقل 
کردی5   احزاب  به  وابسته  یا  کرد  نمایندگان  تعداد  نتیجه 
در پارلمان بغداد، حداقل6  61 نماینده خواهد بود که رقم 
بسیار بزرگی است. راز اصلی این موفقیت را باید در کسب 
11 کرسی از استان نینوی دانست که به تنهایی 9 کرسی آن 

در اختیار حزب دموکرات کردستان است.

 

4.  از انتخابات 2010، حزب دموکرات در قالب فهرست های اختصاصی در انتخابات پارلمان بغداد شرکت می کند.
5. برخی از احزاب کردی، در فهرست های خود از شخصیت های غیرکرد نیز استفاده کرده اند. به عنوان نمونه حزب دموکرات کردستان در حوزه انتخابی سنجار، از ایزدی های معروف و دارای نفوذ محلی بهره برد تا وزن 

فراکسیون خود را در پارلمان باال ببرد.
6.  نگارنده به این علت از تعبیر »حداقل« استفاده کرد که در 4 استان کرکوک، صالح الدین، دیالی و نینوی که اقلیت های کردی زندگی می کنند، جمعا 10 نماینده مستقل به پارلمان راه یافته اند که ممکن است تعدادی از آن ها 

نیز کرد باشند.

موفقیت اصلی حزب دموکرات در این دوره، به این مسئله 
از مرز  تاکنون هیچ گاه  برمی گردد که حزب دموکرات 
30 کرسی پارلمان عبور نکرده بود. آن ها طی 4 انتخابات 
اخیر پارلمان عراق با فهرست اختصاصی به عرصه رقابت ها 
وارد شده اند و همواره فراکسیون پارتی در پارلمان بین 25 

تا حداکثر 29 نماینده داشت. 
های  ائتالف  و  احزاب  از  بسیاری  آراء  افول  با  همزمان 
رتبه  در  شده  موفق  کردستان  دموکرات  حزب  شیعی، 
گیرد  قرار  عراق  شهروندان  منتخب  های  فهرست  چهارم 
که رویداد مهمی محسوب می شود. اگر میزان آراء را به 
به نکته مهم تری پی  صورت جزئی و مجزا بررسی کنیم 
از  کردستان  دموکرات  حزب  نینوی،  استان  در  بریم؛  می 
کرسی   9 و  گرفته  پیشی  عربی  احزاب  و  ها  ائتالف  کلیه 
 8 با  تقدم  ائتالف  دوم،  رتبه  در  است.  آورده  به دست  را 
کرسی قرار دارد. در مجموع کردها نزدیک به 40 درصد 
در  می تواند  که  اند  آورده  دست  به  را  نینوی  کرسی های 

معادالت آینده بغداد بسیار مهم و اثرگذار باشد.

 نامزد های مستقل و بدون فهرست

القانون  به جز 4 فهرست انتخاباتی صدری ها، تقدم، دولة 
و پارتی، هیچ یک از فهرست های انتخاباتی - طبق آمار 
اولیه اعالمی در روز دوشنبه - نتوانستند از مرز 20 کرسی 
پارلمان عبور کنند؛ اما تعداد چهره های مستقل که راه یافته 
به پارلمان، 43 نفر می باشد. جالب توجه است که به جز 
فهرست الکتلة الصدریة، هیچ یک از احزاب و ائتالف های 
انتخاباتی نتوانسته بودند به 40 کرسی پارلمان دست یابند؛ 
اما نیروهای مستقل به این مهم دست یافتند. به این ترتیب 
به  یافته  راه  مستقل  نمایندگان  مجموعه  گفت  توان  می 
پارلمان، باالتر از کلیه احزاب و ائتالف های سیاسی )به جز 

جریان صدر( قرار دارند.
راه  مستقل  نماینده   43 میان  در  داشت که  توجه  باید  البته 
یافته به پارلمان، چهار نماینده وابسته به اقلیت های کوچک 
دارای سهمیه ویژه - که در عراق اصطالحا آن را »کوتا« 
قدو«  »وعد  از  عبارتند  نماینده   4 این  هستند.   - نامند  می 
و  )فیلی(  علی«  »حسین  )مسیحی(،  حنا«  »فاروق  )شبک(، 

»اسامه کریم« )صابئی(.
این نکته در انتخابات های آینده به شکل محسوسی خود 
را نشان خواهد داد؛ زیرا تاکنون )حتی در انتخابات 2021( 
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بر این بود که چهره های متنفذ محلی برای  سنت سیاسی 
احزاب  با  پارلمان،  به  راهیابی  جهت  خود  بخت  افزایش 
دهد  می  نشان  نتایج  این  اما  شدند.  می  پیمان  هم  بزرگ 
نیروهای مستقل از بخت بیش تری برای راهیابی به پارلمان 
خاصی  انگیزه  نیز  محلی  متنفذین  نتیجه  در  برخوردارند. 
برای پیوستن به ائتالف های بزرگ سیاسی نخواهند داشت. 
سیاسی  احزاب  آراء  تر  بیش  کاهش  باعث  موضوع،  این 

می شود.

دیدار برهم صالح با نمایندگان مستقل پیروز در انتخابات پارلمانی 2021 عراق

آراء  شمارش  انتخابات،  قانون  مهم  تغییرات  از  یکی 
که   - پیشین  قانون  در  بود.  فردی  و  مستقیم  صورت  به 
انتخابات های 2005 تا 2018 برپایه آن برگزار شد - آراء 
حضور  ترتیب  این  به  شد.  می  شمرده  لیستی  صورت  به 
نامزدهای مشهور در فهرست های انتخاباتی کمک می کرد 
افراد  آراء  کمک  به  فهرست  همان  بعدی  نامزدهای  تا 
مشهور بتوانند به پارلمان راه یابند و از رقبای مستقل خود 
پیشی بگیرند. به عنوان نمونه نوری المالکی در سال 2018 
حائز بیش از یکصد هزار رأی شد، در حالی که برای ورود 
در  رأی کفایت می کرد.  هزار  تنها حدود 25  پارلمان  به 
این فهرست  نامزدهای  بقیه  به کمک  واقع مازاد آراء وی 
القانون در پارلمان به 25 کرسی  آمد تا عمال سهمیه دولة 
برسد. این در حالی است که آراء نفر بیستم این فهرست از 
نیافته  به پارلمان راه  الحکمة - که  بیستم فهرست  آراء نفر 

بود - کم تر بود.
مستقیم  به صورت  آراء  تا  سال 2021 مصوب گردید  در 
در  مستقل  نامزدهای  نتیجه  در  و  شود  شمارش  فردی  و 
های  فهرست  به  راهیابی  برای  لیستی  نامزدهای  با  مقایسه 
در  موضوع  این  برخوردارند.  برابری  فرصت  از  انتخاباتی 
سیاسیون،  طبقه  از  عراق  جامعه  نسبی  سرخوردگی  کنار 
کرد. می  ایجاد  مستقل  نامزدهای  برای  خوبی  فرصت 

به  یافته  راه  مستقل  نمایندگان  باالی  بسیار  حجم  این 
فراکسیون  تشکیل  در  پررنگی  بسیار  نقش  پارلمان، 

های  رایزنی  جهت،  همین  به  خواهدداشت.  بزرگ تر 
گسترده ای برای تشکیل یک فراکسیون جهت هماهنگی 
مستقل  نمایندگان  دهی  جهت  و  بخشی  انسجام  تر،  بیش 
قرار گرفته است. در همین راستا، در روز  در دستور کار 
چهارشنبه 12 آبان، طی بیانیه ای رسمی تشکیل فراکسیونی 
و  دبیرکلی  که  شد  اعالم  المستقلة«  »الکتلة الشعبیة  نام  به 
»سجاد  و  عنوز«  »محمد  برعهده  ترتیب  به  آن  سخنگویی 
سالم« می باشد. بی تردید در آینده، اخبار بیش تری از این 
نماینده  افراد خواهیم شنید. آن ها تالش می کنند نظر 20 
مستقل راه یافته به پارلمان را جلب کنند. حتی رهبران این 
مستقل  نماینده  نظر 30  برای جلب  از تالش  بعضا  ائتالف 
غیر  و  رویاپردازانه  رسد  می  نظر  به  که  کنند  می  صحبت 
قابل تحقق باشد. با توجه به اهمیت این فراکسیون احتمالی، 
بر  عالوه  می کنیم.  اشاره  آن  اصلی  چهره های  اسامی  به 
الشبالوی«،  »حمید  السالمی«،  »هادی  سخنگو،  و  دبیرکل 
از اصلی ترین  الحسناوی«  الشمخی« و »عبدالهادی  »حیدر 

اضالع این فراکسیون به شمار می روند.

 

سجاد سالم )سخنگو( و محمد عنوز )دبیرکل( الکتلة الشعبیة المستقلة

که  کرد  خاطرنشان  را  ضروری  نکته  این  باید  پایان  در 
دارای  پارلمان،  به  یافته  راه  مستقل  نمایندگان  از  تعدادی 
تمایالت حزبی و گروهی بوده و تنها حسب معادالت ناظر 
بر »ائتالف«، به صورت مستقل در صحنه انتخابات حضور 
دلیلی  هر  به  نفر  یک  است  ممکن  نمونه  عنوان  به  یافتند. 
جای  به  و  مانده  باز  ائتالف  نهایی  فهرست  به  راهیابی  از 
کناره گیری  به سود ائتالف، به صورت مستقل رقابت کرده 
باشد و نهایتا به پارلمان راه یابد. در همین زمینه، در فاصله 
کم تر از 24 ساعت از اعالم نتایج اولیه، »اسماء العانی« و 
کردند  اعالم  االنبار  استان  نمایندگان  از  السلمانی«  »احمد 
اند.  پیوسته  الحلبوسی  محمد  رهبری  به  تقدم  ائتالف  به 
همچنین گفته می شود 7 نماینده مستقل راه یافته به پارلمان، 
از چهره های های نزدیک به اضالع ائتالف فتح می باشند. 
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نقل  عینا  را  نفر   7 این  اسامی  موضوع،  اهمیت  به  توجه  با 
می کنیم تا بتوان ادعای منابع عراقی را راستی آزمایی کرد:

1. علي ترکي - بابل )عصائب(

2. ناسک مهدي - بلد )عصائب(

3. صالح زیني - دیالی )بدر(

4. ثائر عبد الجلیل - بغداد )سند(

5. عادل الرکابي- ناصریه )عصائب(

6. ابتسام االبراهیمي - کربال )عصائب(

7. نایف الشمري- نینوی )عصائب(

پنج( شخصیت  الرکابی« )ردیف  در فهرست فوق، »عادل 
منصب  الکاظمی،  مصطفی  دولت  در  و  است  معروفی 
وزارت کار و امور اجتماعی را در اختیار داشت. بسیاری 
از شخصیت های سیاسی و محافل خبری از ارتباط عمیق و 
همکاری نزدیک عادل الرکابی با عصائب اهل الحق خبر 
الکاظمی  کابینه  از  این که چه طور وزیری  اما  دهند؛  می 

وابسته به عصائب اهل الحق باشد محل سئوال است.

 

عادل الرکابی عهده دار کرسی وزارت کار و امور اجتماعی کابینه مصطفی الکاظمی 

 ائتالف کردستان

مورد  گوران(،  و  میهنی  )اتحادیه  کردستان  ائتالف 
جمهور  رئیس  عنوان  به  صالح  برهم  شخص  حمایت 
ائتالف  حاصل  انتخاباتی  فهرست  این  داشت.  قرار  عراق 
بود.  )تغییر(  گوران  و  کردستان  میهنی  اتحادیه  حزب  دو 
»نوشیروان  انشعاب  پی  در   2009 سال  در  گوران  حزب 

مصطفی« از اتحادیه میهنی تأسیس شد. گوران در انتخابات 
پارلمان اقلیم در سال 2009 ، موفق شد 25 کرسی از مجموع 
111 کرسی را به دست آورد که در اولین تجربه سیاسی 
این حزب، موفقیت بزرگی به حساب می آمد و نویدبخش 
اقلیم  سیاسی  در صحنه  مدرن  قدرتمند  یک حزب  ظهور 
 2013 های  سال  در  گوران  به  اقبال  اوج  بود.  کردستان 
اقلیم  داخلی  پارلمان  های  انتخابات  در  که  بود   2014 و 
کردستان و پارلمان عراق به ترتیب 24 و 9 کرسی پارلمان 

را به دست آورد. 
که  )مدرن(  کردی  دوم  نسل  حزب  نخستین  را  گوران 
می خوانند که به عنوان سومین حزب بزرگ کردی، سیطره 
دو پدرخوانده سنتی را به چالش کشیده و رأی طبقه جدید 
را جلب می کند. آن ها در سال 2011 هدایتگر اعتراضات 
سلیمانیه بودند؛ اعتراضاتی که در مدت 62 روز، 10 کشته و 
افزون بر 500  زخمی بر جای گذاشت. چالش گوران برای 
زیرا جنبش  بود،  بیشتر  مراتب  به  میهنی کردستان  اتحادیه 
تغییر از انشقاق این حزب تاسیس شده و حوزه نفوذ آن هم 
سلیمانیه بود. در مقابل، حزب دموکرات کردستان عراق تا 
حدی توانسته بود در استان های اربیل و دهوک خود را از 

گزند حوادث پیش آمده در سلیمانیه مصون نگه دارد.

باعث  رخدادهایی  و  حوادث  سلسله   2017 سال  از  اما 
این  در  شد.  میهنی  اتحادیه  و  گوران  دوباره  نزدیکی 
سلسله تحوالت، باید به صورت ویژه به »مرگ نوشیروان 
مصطفی« مؤسس و رهبر مقتدر و کاریزماتیک گوران در 
کنار مسئله برگزاری رفراندوم نمادین استقالل و پیامدهای 
– گرایش های  البته کوتاه مدت  – و  قابل توجه  آن )رشد 
بغداد،  برابر  در  اربیل  تمرد  اقلیم،  در  کردی  ناسیونالیستی 
کرد. اشاره  و...(  کرکوک  بر  بغداد  سیطره  بازگشت 

مسئله رفراندوم و تحوالت کرکوک در سال 2017 به طوری 
که در انتخابات 2018 بخش مهمی از سبد رأی گوران به 
سمت حزب تازه تأسیس »نسل جدید« رفت و در ادامه در این 
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انتخابات نیز گوران رسما با اتحادیه میهنی وارد ائتالف شد.
باورنکردنی  به شکل  نوشیروان مصطفی، گوران  مرگ  با 
به دو حزب پدرخوانده نزدیک شد. این سیاست همراهی 
نفی  که  حزبی  برای  عراق  کردستان  دموکرات  حزب  با 
و  داده  قرار  خود  فعالیت های  سرلوحه  را  اقلیم  حکمرانی 
بر تغییر و اصالحات بنیادین حاکمیتی در این منطقه تاکید 
مناصب  به  گوران  سران  عمال  نبود.  توجیه  قابل  می کرد، 
عالی در اربیل می اندیشند - که نتیجه آن ریاست بر پارلمان 
اربیل، معاونت ریاست اقلیم کردستان و باالخره سهمیه در 
بدنه  مقابل  در  و   - بود  اقلیم  محلی  دولت  وزرای  کابینه 

هواداران این حزب با تعجب و اعتراض از آرمان های اولیه 
مؤسس این جنبش می پرسیدند.

گوران در ادامه عمال در معادالت داخلی اقلیم کردستان به 
قدری ضعیف شد که به یک حزب درجه دو و ضعیف بدل 
از  یافته  راه  نمایندگان  تمام  نیز  اخیر  انتخابات  در  گردید. 
فهرست ائتالف کردستان، برآمده از حزب اتحادیه میهنی 
تأسیس،  زمان  از  بار  نخستین  برای  و  می باشند  کردستان 
پی  در  بود.  بغداد خواهد  پارلمان  در  نماینده  فاقد  گوران 
این شکست سنگین، رهبر و اعضای شورای اجرایی گوران 
به صورت دسته جمعی استعفا داده و قرار است کمیته ای 
در دست  را  ُکردی  زده  بحران  این حزب  امورات  موقت 

گیرد.
حزب  سران  از  عراق،  فعلی  جمهور  رئیس  صالح  برهم 
جمهور  رئیس  تغییر  از  بعد  دارد  احتمال  و  است  گوران 
برهم  دید  باید  گیرد.  دست  به  را  گوران  رهبری  عراق، 
سنتی  احزاب  دوگانه  میانه  در  را  گوران  تواند  می  صالح 
)حزب دموکرات و اتحادیه میهنی( و حزب نسل جدید به 

عنوان یک حزب مدرن و موفق احیا کند؟
کردستان«  میهنی  »اتحادیه  معادالت،  این  دیگر  سوی  در 

می باشد که بعد از بحران رهبری اخیر و کنار زدن الهور 
جنگی توسط بافل طالبانی، توانست 17 نماینده را به پارلمان 
بغداد بفرستد و عمال حزب گوران را به حاشیه براند. البته 
به نظر می رسد هنوز در مورد وضعیت اتحادیه میهنی در 
دوره رهبری بافل طالبانی نتوان چندان قضاوتی داشت؛ اما 
17 نماینده در پارلمان بغداد آمار بدی برای آغاز راه نیست. 
به  میهنی  اتحادیه  سهم   ،2018 و   2014 های  انتخابات  در 
ظهور  به  توجه  با  واکنون  بود  نماینده   18 و   19 ترتیب 
ناامید  را  نماینده   17 سهمیه  توان  نمی  نو«  »نسل  قدرتمند 

کننده یا ضعیف ارزیابی کرد.

 ائتالف فتح

یکی از غافلگیری های این دوره از انتخابات، آراء ائتالف 
فتح بود؛ آرائی که به گفته رئیس و سخنگوی این ائتالف 
غیرقابل قبول است. علی رغم پی  گیری جدی و گسترده 
ائتالف فتح برای بازشماری دستی صندوق های رأی، در 
پیش  ائتالف  این  آراء  در  جدی  و  معنادار  تغییر  مجموع 
به  نزدیک  های  شخصیت  و  هواداران  هنوز  گرچه  نیامد. 
غالب  نگرش  اما  دارند؛  تأکید  تقلب  بر وقوع  ائتالف  این 
در عراق بر این است که حتی در صورت وقوع تقلب نیز 
چندان تغییر ویژه و بنیادینی در رتبه فتح پیش نخواهد آمد و 
این ائتالف عمال در این انتخابات شکست سنگینی خورده 

و تعداد کرسی های آن به کم تر از نصف رسیده است.
ائتالف  دهنده،  تشکیل  های  و گروه  نظر جهت گیری  از 
انتخابات 2018  با  تفاوت چندانی  انتخابات 2021  فتح در 
ندارد؛ اما عملکرد آن ها طی سه سال اخیر در کنار تحوالت 
سیاسی و شرایط فعلی کشور عراق مهم ترین عواملی است 
تا نتیجه متفاوتی را برای فتح در انتخابات رقم بزند. ائتالف 
فتح در سال 2018 موفق شد 48 کرسی پارلمان را به دست 
آورد و در انتخابات اخیر، ابتدا سهمیه آن را 14 نفر اعالم 
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هیئت  به  شکایت  نهایتا  و  آراء  بازشماری  در  اما  کردند؛ 
قضائی باعث شد تعداد کرسی های آن به عدد 17 برسد 
که تقریبا معادل یک سوم وزن آن ها در دوره پیشین است.

گسترده  تقلب  وقوع  بر  بارها  فتح  ائتالف  رسمی  مقامات 
تأکید و اعالم کرده اند در این زمینه مستندات کافی را در 
اختیار دارند. به نظر می رسد هم اکنون ائتالف فتح در برابر 
یک دوگانگی گرفتار شده باشد؛ آن ها از یک طرف باید 
ساختار و اقتضائات آن را بپذیرند و حسب همین نتایج وارد 
مذاکره برای تشکیل دولت آینده و... شوند، از طرف دیگر 
بر   - تقلب  مسئله وقوع  هوادارانشان در  اقناع  برای   - باید 
ایده وقوع تقلب گسترده پافشاری کنند. شاید در این زمینه 
افشای اسناد تقلب به صورت تدریجی و از طریق مجاری 

غیررسمی و رسانه ای تا حدی کارگشا باشد.
ائتالف فتح متشکل از 14 گروه بود که هر کدام در سطح 
خود مدعی بوده و برای راهیابی گزینه های خود به فهرست 
نهایی سهم خواهی می کردند. همین سهم خواهی داخلی، 
این  در  داشت.  فتح  نهایی  در شکست  توجهی  قابل  نقش 
نامزدهای مد نظر این 14 گروه،  باید گفت مجموع  زمینه 
350 نفر بود که در 70 حوزه انتخاباتی پراکنده شده بودند؛ 
این  کاندیدا.   5 حوزه  هر  برای  میانگین  صورت  به  یعنی 
وضعیت زمانی بغرنج تر شد که »ائتالف« در تعیین فهرست 
نهایی در هر حوزه به مشکل برمی خورد؛ به طوری که از 
اول می تا روز 7 اکتوبر، سه بار فهرست نهایی نامزدهای آن 
تغییر کرد. این رقابت منفی درونی به بدنه اجتماع نیز منتقل 
نامزد  توان در حضور و راهیابی 7  نتیجه آن را می  شد و 
مستقل وابسته به گروه های تشکیل دهنده فتح و راهیابی دو 
نفر از فهرست های نزدیک به فتح تحلیل نمود که حجم 
در  فتح  فراکسیون  وزن  درصد   50 از  بیش  معادل  ها  آن 
پارلمان )17 نماینه راه یافته از فهرست نهایی فتح( می باشد.

در مورد فضای داخلی فتح، می توان 14 گروه تشکیل دهنده 
را به صورت عمده به 4 جناح اصلی و چند جریان فرعی تقسیم 

کرد. مهم ترین جناح، »سازمان بدر« می باشد که منصب 
العامری( و ریاست فراکسیون فتح  ائتالف )هادی  ریاست 
در پارلمان دوره پیشین )محمد الغبان( را در اختیار دارند. در 
واقع وزن بدر از کلیه جناح ها و جریان ها در داخل ائتالف 
فتح بیش تر است؛ اما جالب است که حتی این سازمان نیز 
از کاندیداهای اختصاصی خود - بعد از عدم موفقیت در 
فهرست نهایی ائتالف - چشم پوشی نکرد و عمال فهرست 
داد. تشکیل  فتح  ائتالف  نهایی  فهرست  کنار  در  موازی 

»الصادقون«  ائتالف  فتح،  ائتالف  عمده  جناح  دومین 
می باشد که در دوره اخیر پارلمان نیز فراکسیون اختصاصی 
و 11 نفره خود را - همزمان با عضویت در فراکسیون فتح 
- به صورت رسمی تشکیل دادند. محور این جناح، جنبش 
»عصائب اهل الحق« می باشد و حتی بسیاری اعتقاد دارند 
الصادقون در واقع شاخه پارلمانی عصائب اهل الحق بوده و 

اساسا هیچ گروه دیگری در آن حضور ندارد.
به  الوطنی«  »السند  مجموعه  فتح،  ائتالف  جناح  سومین 
سخنگوی  االسدی  احمد  است.  االسدی«  »احمد  ریاست 
ائتالف فتح بود و در فضای داخلی فتح، بهترین روابط را 
با دولت الکاظمی و جناح های اصطالحا غرب گرا داشت. 
گروه های  داخلی  فضای  در  گاهی  الوطنی  سند  مواضع 
به  نزدیک  های  گروه  و  المقاومة«  »التنسیقیة  به  نزدیک 

کتائب حزب اهلل نیز مورد نقد شدید قرار می گرفت.
چهارمین جناح ائتالف فتح، ائتالف »تصحیح« به محوریت 
از جدایی  بعد  باشد که  اسالمی عراق« می  اعالء  »مجلس 
سیدعمار حکیم، ریاست آن بر عهده »شیخ همام الحمودی« 
از  بخشی  قالب  در  نیز  در سال 2018  اعلی  است. مجلس 
فاقد چهره  اما  انتخابات ورود کرد؛  به صحنه  فتح  ائتالف 
سرشناس و نماینده چندان مؤثری در داخل پارلمان بود که 

عمال ابتکار عمل فراکسیون فتح را به دست گیرد. 
را  پرشماری  موارد  توان  می  فتح،  افول  علل  مورد  در 
باید در مقاله دیگر تشریح شود. در این  فهرست کرد که 
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جا اشاره می شود که افول فتح از پیش از ورود به پارلمان 
با وعده هایی مبنی بر کنار گذاشتن لباس نظامی و پوشیدن 
ردای سیاست، ماجرای کناره گیری حاج کریم النوری و... 
آغاز و بعد از انتخابات در جریان ائتالف با فردی به بدنامی 
را  آن  وعده  که  اصولی  گذاشتن  کنار  و  خنجر«  »خمیس 
داده بودند به اوج خود رسید. در دوران پارلمان نیز نقش 
مختلف،  قوای  رؤسای  عملکرد  و  البناء  فتح درفراکسیون 
مطرح شدن مباحثی نظیر »دوگانه الدولة و الالدولة« در کنار 
فعالیت مقاومت مسلحانه، همراهی با مصطفی الکاظمی در 
تصویت بودجه و افزایش ارزش ارز خارجی )کاهش ارزش 
وپایگاه هواداران  بدنه  به  ملی(،کم توجهی محسوس  پول 
خود و... نیز موجب تشدید روند ریزش هواداران ائتالف 
فتح گردید. در این میان تشتت در فهرست های انتخاباتی، 
الوطنی، حقوق  حضور فهرست های موازی رسمی )عقد 
و تا حد زیادی دولة القانون( و مهم تر از آن فهرست های 
غیررسمی سه جناح اصلی فتح، شکست و افول قابل توجه 
فتح را محتوم می کرد به طوری که کاهش تعدادکرسی های 

آن به کم ترازنصف،چندان غیرمنتظره نباشد.
در این مقاله از مجموعه نکات فوق عبور کرده و فقط به دو 
نکته مهم ارجاع می دهیم که کم تر مورد توجه قرار گرفته 
چگونگی  و  کیفیت  بیانگر  نوعی  به  نکته،  دو  هر  است. 
و  مواضع  که  است  الحق«  اهل  »عصائب  سیاست ورزی 
تأثیر  را تحت  فتح  مستقیم جنبش  به صورت  عملکرد آن 
قرار می دهد؛ زیرا در بدنه اجتماع، عصائب را پرشورترین 
دو  این  خوانند.  می  فتح(  اصلی  جناح   4 میان  )در  جریان 

نکته عبارتند از:

1( در دوره پیشین پارلمان، آقای »فالح الخزعلی« در استان 
فراکسیون  به  وابسته  نمایندگان  ترین  سرشناس  از  بصره 
»الصادقون« بود. شهرت ویژه وی به اظهارنظرهای رادیکال 
در زمینه های مختلف برمی گشت که نسبت به فضای سیاسی 
رسمی عراق، متمایز و متفاوت بود و اقبال گسترده بخشی 
از بدنه مردمی مقاومت )طیف حامی مقاومت مسلحانه علیه 
آمریکا( را جلب می کرد. به عنوان نمونه شکایت وی از 
اقلیم کردستان، درخواست  فعالین تشرین، تهدید مقامات 
حمله نظامی به ارتش ترکیه و... را می توان در این دسته 

ذکر کرد. 
این فرد در دوره اخیر انتخابات، از فهرست »سند الوطنی« 
نامزد شد و زمانی که از راهیابی به فهرست نهایی ائتالف 
از  استفاده  با  و  نشد  گیری  کناره  به  حاضر  ماند،  باز  فتح 
پایگاه اجتماعی خود - که در اثر آن اظهارات تند ایجاد 
شده بود - به صورت رسمی با نامزدهای فتح وارد رقابت 

گردید که نتیجه آن پیروزی کاندیدای سند الوطنی بود.
دوره  در  )عصائب(  »صادقون«  اول  نفر  ساده  عبارت  به 
پیشین، این بار در قالب »سند الوطنی« نامزد شده و با استفاده 
از پایگاه مردمی »عصائب« و گروه های نظیر آن، نامزدهای 

»فتح« را - در حوزه انتخاباتی خود - شکست داد.

فالح الخزعلی

مستقِل  نامزد  تنها  الرکابی«  »عادل  قار،  ذی  استان  در   )2
قابل  نامزد، نکات  این  پارلمان است. در مورد  به  یافته  راه 
نزدیک  های  رسانه  طرف،  یک  از  دارد؛  وجود  توجهی 
الحق  اهل  عصائب  به  نزدیک  طیف  مقاومت خصوصا  به 
و  پیمان  هم  نیروهای  از  الرکابی  عادل  که  دارند  تأکید 
مورد اعتماد عصائب است و از طرف دیگر، گزارش های 
رسانه ای نشان می دهد نام برده یک سال قبل در رسانه ها 
به عنوان وزیر نزدیک یا وابسته به عصائب شناخته می شد. 
جامعه،  سطح  در  او  گسترده  تبلیغ  و  نامزدی  به  توجه  با 
این سئوال به طور طبیعی برای ملت عراق مطرح می شود:

موضع  الکاظمی  علیه  حد  این  تا  عصائب  چطور  -اوال 
مشخص  حاال  اما  بود؛  او  برکناری  خواستار  و  می گرفت 
بوده  سهمیه  دارای  وزیران  هیئت  کابینه  در  که  می شود 
و  همگرایی  که  شود  می  آشکار  زمانی  نکته  این  است؟ 
اشتراک )یا حداقل همپوشانی قابل توجه( پایگاه اجتماعی 
»عصائب اهل الحق« و »کتائب حزب اهلل« را در نظر داشته 
الکاظمی  مصطفی  بودن  »قاتل«  بر  همواره  کتائب  باشیم. 
عین  در  عصائب  شود  می  مشخص  حاال  و  دارد  تأکید 
حاضر  عمومی،  فضای  در  دشمنی  و  منفی  موضع گیری 

نشده از سهمیه وزارت دست بکشد؛
از اضالع  به عنوان یکی  الحق  اهل  این که عصائب  -ثانیا 
به  ائتالف فتح، چرا گزینه های اختصاصی خود را  اصلی 
به  کرد؛  وارد  انتخابات  کارزار  به  فتح  با  موازی  صورت 
طوری که اآلن فتح هیچ نماینده ای در استان ذی قار ندارد؛ 
اما عصائب چهره های نزدیک به خود را در قالب نیروهای 
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مستقل به پارلمان فرستاده است؟
در پایان باید گفت گرچه ائتالف فتح به طور مستقیم حائز 
17 کرسی پارلمان شده است؛ اما در میان نمایندگان راه یافته 
به پارلمان نیز بخشی از آن ها نزدیک به فتح می باشند. در 
بند مربوط به »نامزدهای مستقل و بدون فهرست« به 7 نمونه 
از  برآمده  نامزدهای  میان  در  بر آن،  اشاره کردیم. عالوه 
تک لیست ها نیز تعدادی را باید در شمار نمایندگان نزدیک 
این فراکسیون  با  پارلمان  به فراکسیون فتح دانست که در 

هماهنگی قابل توجهی خواهند داشت.

در این میان، »فالح الخزعلی« - که در پاراگراف های باالتر 
بدان اشاره شد - از نظر قانونی نیز باید تابع فراکسیون فتح 
باشد؛ زیرا طبق قانون جدید انتخابات، نمایندگان راه یافته 
تا پیش از تشکیل پارلمان حق ندارند از تصمیمات رهبران 
علت  به  الخزعلی  فالح  و  کنند  سرپیچی  خود  فهرست 

از  است  الوطنی« موظف  »سند  از طرف مجموعه  نامزدی 
تصمیمات »احمد االسدی« رهبر این مجموعه تبعیت کند. 
جالب این جاست که »احمد االسدی« نیز در بغداد از طریق 
»ائتالف فتح« به پارلمان راه یافته و در نتیجه موظف است 
ائتالف  این  رهبر  عنوان  به  العامری«  »هادی  تصمیمات  از 
الخزعلی در مسئله  فالح  ترتیب عمال  این  به  نماید.  تبعیت 
فتح  و  العامری  تابع هادی  فراکسیون،  بزرگ ترین  تشکیل 
خواهد بود. به این ترتیب وزن فراکسیون فتح ابتدائا 17+1 
اعداد  به  آن،  به  نزدیک  نیروهای  به  توجه  با  و  بوده  نفر 

باالتری خواهد رسید.
  ائتالف عزم

عزم  ائتالف  تسنن،  اهل  انتخاباتی  های  فهرست  میان  در 
این  گرفت.  قرار  دوم  رتبه  در  خنجر«  »خمیس  رهبری  به 

7 . حزب اسالمی را شاخه اخوان المسلمین در عراق می خوانند. در داخل بیت سنی، این حزب را باید سرآمد جریانات اسالمگرای قانونی و وارد شده به چارچوب انتخابات و نظام سیاسی پساصدام خواند.

ائتالف در کلیه مناطق سنی نشین به عنوان رقیب اصلی با 
تقدم به رقابت پرداخت؛ اما در مقایسه با آن تنها 14 کرسی 

را به دست آورد. 
راه  پارلمان،  ریاست  به  رسیدن  از  بعد  الحلبوسی  محمد 
خود را از رهبران سنتی جامعه اهل تسنن عراق جدا کرد. 
همین موضوع باعث شد تا رهبران کالسیک اهل سنت به 
این وضعیت دوگانه  بیاورند.  ائتالف سازی علیه وی روی 
خارجی  های  دخالت  با  سنی،  بیت  در  داخلی  رقابت  یا 
الحلبوسی  از  ویژه  صورت  به  امارات  گردید؛  تشدید 
حمایت می کرد و در مقابل خمیس خنجر از گذشته مورد 
حمایت قطر قرار داشت. به این ترتیب، عمال یک دو قطبی 
الحلبوسی  آن  قطب  یک  که  گرفت  شکل  سنی  بیت  در 
بوده و مورد حمایت امارات بود و در سوی دیگر خمیس 
خنجر از حمایت قدیمی قطر بهره می برد. دیگر چهره های 
کالسیک و رده اول بیت سنی، در این رقابت برای کسب 

پشتیبانی خارجی ورود محدودتری داشتند. اسامه النجیفی 
که به صورت سنتی مورد حمایت ترکیه بود، ابتدا به سمت 
ائتالف سازی رفت و حتی مجموعه »جبهة العراقیة« را تشکیل 
داد؛ اما در مقایسه با حمایت های خارجی پررنگ خمیس 
خنجر ناکام ماند. برخی مانند »احمد الجبوری« )ابومازن( 

و »صالح مطلک« نیز ترجیح دادند وارد این معادله نشوند.
در چنین وضعیتی، دو طیف از رهبران کالسیک بیت سنی 
شامل  نخست،  طیف  شدند.  همراه  خنجر  خمیس  با  نیز 
اسالمی7«   »حزب  به  وابسته  سنتی  و  قدیمی  های  چهره 
العزاوی« یک  بودند. شاخه محوری آن به ریاست »رشید 
گام فراتر رفته و با »فالح فیاض« )رئیس حشد الشعبی( هم 
»سلیم  محوریت  به  انشعابی  یا  اقلیت  طیف  و  شده  پیمان 
الجبوری« )رئیس پارلمان عراق از سال 2014 تا 2018(  و 
»رافع العیساوی« با خمیس خنجر همراه گردیدند. در سوی 



اندیشکده جریان17

مقابل، سران »حزب حل8«  )برادران کرابله9 (، حزب الوفاء 
مرحله  این  در  خنجر  خمیس  با  نیز  و...  الفهداوی(  )قاسم 
همراه شدند تا خمیس خنجر ائتالف بزرگی را برای رقابت 

با محمد الحلبوسی تشکیل دهد.
بعد از تشکیل ائتالف »عزم«، برخی چهره  های شناخته شده 
السامرائی«  »مثنی  الجبوري«،  »عالء  العبیدی«،  »خالد  مانند 
باالتر  آن  محلی  وزن  تا  پیوستند  ائتالف  این  به  نیز  و... 
برود. با این حال مذاکرات برای پیوستن احمد الجبوری و 

اسامه النجیفی بدون نتیجه ماند.
به  عمال  ها  آن  گفت  باید  عزم  ائتالف  ترکیب  مورد  در 
 )2018 تا   2003 )حدفاصل  ساله   15 حداقل  سابقه  نماد 
طبقه سیاسی بیت سنی تبدیل شدند و در مقابل الحلبوسی با 

ظرافت خود را به عنوان نماد تغییر مطرح کرد و از این معبر 
توانست پیروزی قاطعی در برابر ائتالف عزم به دست آورد.

  امتداد

در میان فهرست های تک رقمی، باالترین آراء را فهرست 
انتخاباتی »امتداد« به ریاست »عالء الرکابی« به دست آورد. 
بابل  ناصریه(،  مرکزیت  )به  قار  ذی  مانند  هایی  استان  در 
)به مرکزیت حله(، واسط )به مرکزیت کوت( و... امتداد 
انتخاباتی  فهرست  ترین  جدی  و  داشت  پررنگی  حضور 
حساب  به  تشرین  جنبش  حامی  های  گروه  به  منتسب 
می آمد. نهایتا این ائتالف موفق شد از استان های ذی قار، 

بابل، نجف و قادسیه نماینده به پارلمان بفرستد. 
شهر  مشهور  داروساز  پزشکان  از  یکی  الرکابی،  عالء 
به  حبوبی  میدانی  تحصن  در  تشرینی  رهبران  از  و  ناصریه 
شمار می رفت. در اعتراضات خیابانی 2019، ناصریه مرکز 

8 .حزب حل، همان حزبی است که الحلبوسی را به استانداری االنبار و در ادامه ریاست پارلمان رسانده بود.
9 .ریاست حزب حل بر عهده برادر بزرگ تر یعنی »جمال الکربولی« است؛ اما به علت بازداشت جمال، ریاست عمال به محمد الکربولی منتقل شده و در انتخابات اخیر نیز صرفا محمد الکربولی نامزد شده بود.

10 .برخی اعتقاد دارند بعد از خروج صدری ها از میادین تحصن، قبائل اصلی بصره و میسان نیز حمایت خود را از متحصنین برداشتند؛ هرچند از نظر سیاسی نیز در زمره هم پیمانان صدر قرار نگرفتند.نگارنده در این زمینه مالحظات 
خاص خود را دارد و تصور می کند دوگانه فرهنگی »بصره-بغداد« در کنار رشد گرایش های مدرن و بلکه پست مدرن در میان تشرینی های بغداد - که آشکارا از فرهنگ دینی و سنتی فاصله گرفته و حتی ابراز برائت می کردند - 
در فاصله گیری عموم اهالی بصره و میسان از تشرینی ها مؤثر بود. اگر این نکته را در کنار بحث انتخابات قرار دهیم، به موارد فوق باید مشارکت بسیار پایین در بصره را افزود. اهالی بصره پیشگامان اعتراضات 2017 و 2018 بودند 

ثقل اصلی اعتراضات محسوب می شد. درگیری های همین 
شهر، باعث کناره گیری عادل عبدالمهدی از نخست وزیری 
گردید. در تحوالت بعدی نیز استان ذی قار )ناصریه( تنها 
استانی بود که زیر بار تعیین استاندار از طرف بغداد نرفت 
ارائه  دولت  به  را  خود  پیشنهادی  های  گزینه  معترضین  و 

دادند.
از  متشکل  ناصریه  در  نیز  امتداد  انتخاباتی  فهرست 
دیگر  های  استان  در  بود.  حبوبی  میدان  تحصن  فعالین 
اعتراضات  فعالین  عمدتا  را  امتداد  فهرست  اعضای  نیز 
خیابانی اکتبر 2019 تشکیل می دادند و به همین جهت در 
شد.  معروف  ها«  »تشرینی  فهرست  به  فضای رسانه ایعراق 
امتداد نهایتا موفق شد 9 کرسی پارلمان را به دست آورد؛ 

ضمن این که در برخی استان ها نیز نامزدهای آن با فاصله 
بسیار کمی از راهیابی به پارلمان باز ماندند. به عنوان نمونه 
از  تر  تنها 100 رأی کم  نافع«  »نور  دیوانیه، خانم  در شهر 

نماینده راه یافته به پارلمان کسب کرد.
در تحلیل کلی فضای آراء تشرینی ها در انتخابات باید گفت 
در مناطق سنی نشین و کردنشین تشرینی ها فاقد وزن قابل 
اعتنایی بودند. برای تشریح آراء تشرینی ها در استان های 
ابتدا از نظر فرهنگی تفکیک نسبی کرد.  باید  شیعه نشین، 
تجربه تشرین نشان داد از نظر منطقه ای می توان 10 استان 
شیعه نشین را به چند قسمت تقسیم کرد. استان های جنوبی 
)السماوه(  »مثنی«  و  )العماره(  »میسان«  »بصره«،  یعنی  تر 
مشارکت  رغم  علی  و  هستند  ای  قبیله  کامال  بافت  دارای 
یا »بنی مالک«  قبائل مانند »بنی کعب« در میسان  از  بخشی 
گروه  این  نهایتا   ،2019 سال  اعتراضات  در  و...  بصره  در 
های سیاسی هم پیمان قبائل سنتی هستند که حرف آخر را 
یعنی  عراق  جنوب  در  تر  مرکزی  های  استان  می زنند10.  
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)دیوانیه( و حتی  »قادسیه«  )ناصریه(،  قار«  استان های »ذی 
نجف دارای قبائلی بودند که ستون فقرات اعتراضات اکتبر 
قبائل  و  »عبوده«  ابرقبیله  مانند  شدند؛  می  محسوب   2019

»البدور«، »آل غزی«، »بنی اسد« و...
در رده بعدی باید استان های »نجف« و »کربال« را در نظر 
گرفت؛ استان هایی که فرهنگ عمومی متأثر از فضاهای 
زندگی  مهاجرین  کنار  در  عشائر  و  قبائل  و  بوده  زیارتی 
می کنند. در این دو استان، نفوذ گروه های سیاسی کالسیک 
صدر  جریان  نجف  حوزه  کنار  در  است.  متفاوت  کامال 
نیز پایگاه بسیار محکم و گسترده ای دارد و اساسا نجف 
خاستگاه این جریان محسوب می شود، کربال اما وضعیت 
نوری  زادگاه  که  این  به  توجه  با  و  دارد  متفاوتی  کامال 
المالکی و پایگاه عشیره وی است، در مجموع اصطالحات 
»عقر الدار« دولة القانون و الدعوة محسوب می شود. با این 

حال در هر دو استان، دو گرایش مدرن رادیکال 
)وتقریبا سکوالر( در کنار جریان سنتی مذهبی مخالف طبقه 
است. ای  گسترده  اجتماعی  پایگاه  دارای  حاکم  سیاسی 

استان های شمالی مناطق شیعه نشین )جنوب( یعنی »بابل« 
ها  استان  این  دارند.  متفاوتی  کامال  وضعیت  »حله«  و 
از  بوده؛  مدرن  جامعه  و  بغداد  به  نزدیک  طرف  یک  از 
همجوار  مختلط  یا  نشین  سنی  های  استان  با  دیگر  طرف 
به شیعیان  هستند و مراودات آنان مانند جنوبی ها محدود 
نیست11.  در این زمینه بابل وضعیت متفاوتی دارد که اساسا 
امتداد  قابل توجه اهل تسنن است که دارای  اقلیت  دارای 
جغرافیایی پیوسته تا االنبار هستند. از طرف دیگر، حتی در 
این دو استان نیز نظام قبائلی به شکل کم رنگی وجود دارد 
و نباید فرهنگ عمومی آن را مشابه بغداد پنداشت. به طور 
مشخص باید گفت در واسط هنوز قبائل وزن باالیی دارند؛ 

اما حله به بغداد نزدیک تر است.
و باالخره در انتهای این فهرست به بغداد می رسیم. بغداد 
و بخش  باشد  می  مدرن  فرهنگی  نظر  از  است که  شهری 
عمده ساکنان آن را طبقه متوسط تشکیل می دهند. در این 
بوده و در  قبیله ای و عشیره ای کم رنگ  شهر، مناسبات 

مقابل جامعه مدنی به شکل جدی و فعال حضور دارد.
با این تفاصیل، می توان وضعیت تشرینی ها را در استان های 
شیعه نشین تشریح کرد. در بغداد، فهرست »نازل اخذ حقی 
از فضای  برآمده  الفریجی«  »مشرق  به رهبری  الدیمقراطیة« 
تشرینی ها بود؛ اما صدای غالب و بلکه قاطع تشرین در این 
شهر، تحریم انتخابات بوده و عمال این فهرست فاقد بدنه 

رأی دهنده گردید.

و از نظر سوء عملکرد حاکمیت، نگاه انتقادی شدیدتری دارند که باعث تحریم انتخابات از سوی آنان شد.
11 .در جنوب استان بصره، در مناطقی مانند »زبیر« و »ابوخصیب« اهل تسنن در اکثریت بوده یا نزدیک به نیمی از جامعه را تشکیل می دهند. اما حتی در این استان نیز جو غالب به طور کامل با شیعیان است و اهل تسنن آن روحیه 

متفاوتی نسبت به االنبار و دیالی دارند.

 

مشرق الفریجی، رهبر جنبش »نازل آخذ حقی الدیمقراطیة« که از دل اعتراضات 
تشرین 2019 برآمد.

قرابت  دارای  که  هایی  گروه  فهرست  واسط،  استان  در 
محدودی با این گفتمان بودند )تجمع واسط و قوی الدولة( 
این استان، صدری ها  پارلمان فرستادند. در  به  نماینده  دو 
به تنهایی نزدیک به نیمی از کرسی ها را به دست آوردند 
که به نفوذ تاریخی این جریان در کوت برمی گردد.  اگر 
و  »فتح«  فهرست  دو  از  کدام  هر  بگذریم،  ها  صدری  از 
»دولةالقانون« به یک سهمیه دست یافتند و 4 کرسی باقیمانده 
به نیروهای قوی الدولة و تجمع اهالی واسط )هر کدام یک 
کرسی( و مستقل ها )دو کرسی( اختصاص پیدا کرد. در 
بابل وضعیت کامال متفاوت بود. از 17 سهمیه این استان، 
تنها دو کرسی به صدری ها و 5 کرسی به دولة القانون و 
فتح رسید. در مقابل یک کرسی به سنی های این استان و 
به گروه های جدید اختصاص یافت  باقی مانده  9 کرسی 
وضعیت  بود.  »امتداد«  سهم  کرسی  دو  آن ها  میان  در  که 
»کربال« را باید »استثناء« خواند؛ تنها استان عرب نشین عراق 

که نماینده مستقل به پارلمان نفرستاده است. 
وضعیت  نجف(  و  قادسیه  قار،  )ذی  االوسط«  »جنوب  در 
برای امتداد کامال متفاوت بود. در ذی قار، امتداد باالترین 
کافی  دقت  آراء  توزیع  در  گرچه  و  کرد  کسب  را  آراء 
را نداشت؛ اما 5 نماینده به پارلمان فرستاد. در استان های 
قادسیه و نجف نیز هر کدام یک سهمیه به امتداد اختصاص 

یافت.
  نسل جدید

یا  جدید«  »نسل  انتخاباتی  فهرست  سلیمانیه،  استان  در 
»جیل الجدید« موفق شد سیطره سنتی اتحادیه میهنی کردستان 
را به چالش بکشد. نسل جدید که یکی از احزاب انشعابی 
از اتحادیه میهنی با گفتمان »پست مدرن« به حساب می آید. 
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از ویژگی های مهم گفتمان پست مدرن حزب نسل جدید 
این است که به جای تأکید بر هویت کردی، گفتمان خود 
را بر پایه کارآمدی، رفاه و مبارزه با فساد قرار داده است.

در  که  است  کسی  جدید،  نسل  رهبر  عبدالواحد  شاسوار 
کرد.  مخالفت  استقالل  )نمادین(  رفراندوم  با   2017 سال 
این  به  وابسته  نماینده  ترین  سرشناس  عبدالواحد«  »سروه 
حزب نیز در پارلمان صراحتا بر هویت عراقی خود تأکید 
کرده و - برخالف رویه مرسوم نمایندگان اقلیم کردستان 
نمایندگان عربی دارد  با احزاب و  بسیار نزدیکی  - تعامل 
و در مسائل داخلی بیت عربی به عنوان یک عراقی ورود 

می کند.

 

شاسوار عبدالواحد رهبر حزب نسل جدید

در  موفق شد  انتخابات  از  این دوره  نسل جدید در  حزب 
مجموع 9 نماینده به پارلمان بفرستد که در معادالت داخلی 
بیت کردی رویداد بسیار مهمی است. نامزدهای آن در استان 
سلیمانیه به رتبه نخست و در اربیل به رتبه دوم دست یافتند. 

    اشراقه کانون

در رده های بعدی باید به ائتالف اشراقةکانون اشاره کرد که 
موفق شد 6 کرسی پارلمان را به دست آورد. گفته می شود 
در  القتالیه«  العباس  »فرقه  کل  فرمانده  الزیدی،  میثم  حاج 
شکل گیری فهرست انتخاباتی اشراقة کانون نقش پررنگی 
تولیت  به  نزدیک  به همین جهت یک تشکیالت  داشته و 
محترم حرم حضرت قمر بنی هاشم یا عتبه عباسی محسوب 
شهر  منتخب  نماینده  الغرابی«  »باسم  همچنین  شود.  می 
به  )وابسته  االکبر«  علی  »لواء  ارشد  فرماندهان  از  دیوانیه، 

تولیت حرم مطهر سید الشهدا یا عتبه حسینی( است.
 

باسم الغرابی، نامزد منتخب از فهرست اشراقة کانون

با توجه به موارد فوق، برخی منابع اشراقة الکانون را فهرست 
غیررسمی حشد عتبات یا عتبه عباسی می خوانند؛ هرچند 
طرفین به شدت این موضوع را تکذیب کرده اند در تحلیل 
این نکته باید گفت احتماال دفتر مرجعیت به شدت مخالف 
ورود حشد عتبات به معادالت سیاسی و پارلمانی بوده و در 
این زمینه عتبات مقدسه نیز توجیه شده اند. در مقابل، بخش 
مهمی از بدنه حشد عتبات حسب تحلیل های شخصی خود 
به این نتیجه رسیده بودند که برای اصالحات سیستماتیک 
از حشد  یا سازمانی مستقل  به صورت فردی  توانند -  می 
عتبات - وارد پارلمان شوند و در این زمینه، خط قرمز نه 
احزاب  سیاسی  های  بازی  به  ورود  بلکه  پارلمان  به  ورود 
داخل پارلمان یا معادالت مربوط به محاصصه برای تشکیل 

دولت است. 
گسترده ای  جمعیت  توان  می  نیز  اجتماعی  پایگاه  نظر  از 
و  فرهنگی  نظر  از  که  کرد  مشاهده  عراق  جنوب  در  را 
فردی همچنان مذهبی بوده و از نظر اعتقادی خود را تابع 
و رهرو مرجعیت اعلی می دانند؛ اما از نظر سیاسی نسبت 
به کل احزاب و جریانات سیاسی سرخورده شده اند.نتایج 
این انتخابات نشان داد بخش کوچکی از این جمعیت، به 
از  را  آنان  زیرا  اعتماد کرده است؛  اشراقة کانون  فهرست 
طرف  از  و  سیاسی  های  جریان  کلیت  منتقد  طرف  یک 

دیگر رهرو مرجعیت تشخیص داده است.
 فهرست های دو تا پنج نفره

طبق آمار اولیه منتشره از سوی کمیساریای عالی انتخابات، 
تنها فهرست هایی که باالتر اشاره شد موفق شدند بیش تر 
دیگر،  عبارت  به  آورند.  به دست  را  پارلمان  از 5 کرسی 
بقیه فهرست های انتخاباتی حتی نتوانستند به تعداد انگشتان 

یک دست نماینده به پارلمان بفرستند. 
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فهرست تصمیم به ریاست »اسعد العیدانی« استاندار بصره با 
دستیابی به 5 کرسی پارلمان، به صورت نسبی به موفقیت 
استان  در  منحصرا  تصمیم،  فهرست  یافت.  دست  باالیی 
حول  آن  تبلیغات  تمام  تقریبا  و  پرداخت  رقابت  به  بصره 
استاندار تنظیم شده بود. اسعد العیدانی در این انتخابات با 
استان  کل  آراء  رکورددار  رأی،  هزار   29 از  بیش  کسب 
شد و حتی در سطح کشور عراق نیز در زمره کسانی قرار 
گرفت که آراء قابل توجهی کسب کرده اند. عالوه بر وی، 
در فهرست تصمیم »عامر الفایز« نیز از شهرت بسیار باالیی 
برخوردار است و با کسب بیش از 22 هزار رأی با اقتدار 
حالی  در  تصمیم  فهرست  مجموع،  در  شد.  پارلمان  وارد 
اصلی  نفرات  توجه  قابل  بسنده کرد که آراء  به 5 کرسی 
نشان می دهد در صورتی که این فهرست کار تشکیالتی و 
تبلیغاتی قوی انجام داده بود، می توانست تعداد کرسی های 

خود در پارلمان را دو رقمی کند.
اسعد العیدانی که فردی نزدیک به تیار الحکمة، دولةالقانون، 
نصر و مؤتمر الوطنی محسوب می شود، در سال 2020 و 
بعد از استعفای عبدالمهدی، یکی از گزینه های پیشنهادی 
با  شدت  به  ها  تشرینی  اما  بود؛  وزیری  نخست  برای  فتح 
بصره،  در  وی  قاطع  پیروزی  حال  کردند.  مخالفت  وی 
بسیاری از معادالت را به هم ریخته است. تصمیم به شکل 
هوشمندانه ای اعالم کرده در رقابت های میان جریان صدر 

و »اطار التنسیقی12«  وارد نخواهد شد.
عمار سید  رهبری  به  الدولة  قوی  ائتالف  بعدی،  رتبه  در 

توجه می کند  از همه جلب  بیش  العبادی  حکیم و حیدر 
که تنها 4 نماینده به پارلمان فرستاد. در مرحله اول شمارش 

دستی آراء نیز اعالم شد سهمیه این ائتالف به 5 کرسی
می رسد؛

اما در نتایجی که بعد از شکایت به هیئت قضایی به صورت 
باقی  نفر   4 همان  آنان  سهمیه  هم  باز  شد،  اعالم  رسمی 
ماند. بی شک می توان وزن پایین این ائتالف را یکی از 

شوک های بزرگ انتخابات 2021 خواند.
رهبران  برای  خوبی  فرصت  نتایج،  این  رسد  می  نظر  به 
حکومتی و  عالی  مناصب  دوراز  به  تا  باشد  تیارالحکمة  

فراکسیون
قدرتمند در پارلمان، بتوانند مسیر گذشته را آسیب شناسی 

و بهبود بخشند.
 فراغت نسبی از اشتغاالت روزمره، یکی از پیش نیازهای 
تجدید سازمان و اصالح ساختار است و باید دید تیارالحکمة 

در این زمینه تا کجا پیش خواهد رفت؟
فهرست »عقد الوطنی« نیز به 4 کرسی پارلمان دست یافت 
که 3 کرسی آن به مناطق سنی نشین )دو کرسی در نینوی 

12 . در مورد این نهاد، در مقاالت دیگر توضیح داده ایم.

و یک کرسی در کرکوک( اختصاص دارد. در این زمینه، 
باال  فیاض  فالح  وزن  االکبر  کتله  تشکیل  دوره  در  گرچه 
ابتکار  عمال  تواند  می  پارلمان  دوره  طول  در  اما  می رود؛ 
عمل را از دست فیاض خارج کرده و وزن حزب اسالمی 

را در معادالت داخلی فراکسیون عقد الوطنی باالتر ببرد.
در مرحله بعدی باید به »بابلیون« اشاره کرد که آن ها نیز 4 
کرسی پارلمان را در اختیار دارند. طبق قانون اساسی عراق، 
مسیحیان دارای 5 کرسی پارلمان هستند. در کشور عراق، 
هیچ حزب مسیحی فعال و مؤثری وجود ندارد و تأسیس 
سازماندهی  باعث  الشعبی  حشد  سوی  از  بابلیون«  »کتائب 
بخشی از جامعه مسیحیان عراق شد. »ریان الکلدانی« رهبر 
این تشکیالت، روابط بسیار صمیمانه و نزدیکی با مقاومت 
دارد و نه تنها در تظاهرات های رسمی، بلکه در برنامه هایی 
مقاومت  پرشور  بدنه  با  نیز  آمریکا  سفارت  به  حمله  مانند 

همراه بوده است.
»حسم  و  هویتنا«  »الجماهیر  فهرست  دو  ها  آن  بر  عالوه 
لالصالح« نیز به 3 کرسی پارلمان دست یافته اند. ریاست 
الجماهیر هویتنا بر عهده »احمد الجبوری« )ابومازن( است و 
هر 3 کرسی خود را در استان صالح الدین به دست آورد. 
صالح الدین  استان  در  تنها  قدیمی،  ائتالف  این  واقع  در 
شخصی  نفوذ  آن،  علت  که  داشت  پرفروغی  حضور 
ابومازن در این استان است. عده ای استان صالح الدین را 
حوزه نفوذ ویژه ابومازن می خواندند. »حسم لالصالح« نیز 
نینوی خوانده  الحلبوسی در  فرعی و درجه دوی  فهرست 
رئیس  انتخاب  مسئله  در  فهرست  این  احتماال  و  شود  می 

پارلمان و... با نخست وزیرهماهنگ خواهد بود. 

  فهرست های تک نفره

همان طور که در جدول ابتدای مقاله بیان گردید، در این 
دوره پارلمان 17 ائتالف یا حزب سیاسی دارای صرفا یک 
نماینده در پارلمان هستند. با توجه به وزن باالی عدد 17، 
مداقه در جهت گیری این افراد ضروری است. ما در این 
جا صرفا به نام بردن از »حسین مؤنس« بسنده می کنیم که 
رهبری فهرست حقوق را بر عهده داشت و گفته می شود 
نتیجه اقدامات وی، تنها تکثیر و تقسیم آراء بدنه مقاومت 
بود که باعث شد جریان های رقیب مقاومت از این وضعیت 

حداکثر استفاده را ببرند.
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رقابت برای تشکیل فراکسیون اکثریت
پس از انتخابات اکتبر 2021 عراق 

        

     مقدمه    

طبق قانون اساسی عراق، اختیار تعیین نخست وزیر در انحصار 
بزرگ ترین فراکسیون پارلمان می باشد. در بند اول ماده 
76 قانون اساسی عراق آمده است: »رئیس جمهور موظف 
فراکسیون  ترین  بزرگ  طرف  از  پیشنهادی  گزینه  است 
کند.« معرفی  خود  کاری  اول  روز   15 طی  حداکثر  را 

صراحت این بند ایجاب می کند تا کلیه جریانات و احزاب 
سیاسی عراقی اتفاق نظر داشته باشند که صرفا بزرگ ترین 
فراکسیون پارلمان حق دارد نخست وزیر را معرفی نماید. 
به همین جهت، هم اکنون بیشترین تالش ها و رایزنی های 
سیاسی در عراق معطوف به تشکیل بزرگ ترین فراکسیون 

می باشد.

به ترتیب »مقتدی صدر« و  بازیگر اصلی  این زمینه دو  در 
»نوری المالکی« می باشند که در این مقاله، تالش های آنان 
برای  تر: تالش  دقیق  عبارت  )به  نخست وزیر  تعیین  برای 
تشکیل بزرگ ترین فراکسیون و اقناع گروه های هم پیمان 
در مورد مصداق نخست وزیر پیشنهادی و ترکیب دولت 

آینده(  را واکاوی می کنیم.

    تالش های صدریون به منظور تشکیل فراکسیون 
اکثریت

    

در یک سوی این ماجرا، جریان صدر قرار دارد. صدری ها 
به 100  با هدف دستیابی  از یک سال قبل کمپین خود را 
بود که  این  بودند و شعارشان  انداخته  راه  پارلمان  کرسی 
دولت آینده باید صدری باشد. در آستانه انتخابات، جریان 
سر  بر  توافق  و  سازش  زمینه  در  محکم  پالس  دو  صدر 

نخست وزیر به دیگر گروه های سیاسی فرستاد.
سیاسی  رهبران  از  الزاملی«  »حاکم  اظهارات  اول،  پالس 

گروه عراق و شامات

اندیشکده جریان 
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توسط  آینده  دولت  کرد  اعالم  که  بود  صدر  جریان 
نخست وزیر وابسته به جریان صدر تشکیل می گردد؛ اما 
پیشین  های  دولت  تمام  مانند  آن  وزرای  عمومی  ترکیب 
به صورت ائتالفی و با مشارکت عمده احزاب سیاسی این 
کشور خواهد بود. پالس دوم که معنادارتر بوده و از طرف 
رأس جریان صدر منتشر شد، به پیام مکتوب صالح محمد 
صدر  مقتدی  از  نقل  به  صدر(  جریان  )سخنگوی  العراقی 
بازمی گشت که در مورد صدری بودن نخست وزیر آینده 
نوشت: »نخست وزیر آینده از نظر اعتقادی صدری خواهد 
بود نه از نظر تشکیالتی!« بسیاری از ناظران سیاسی اعتقاد 
داشتند این پیام بدان معناست که صدر حاضر است با دیگر 
تشکیل  و  وزیر  نخست  تعیین  سر  بر  سیاسی  های  گروه 
دولت ائتالفی به توافق برسد؛ اما باید نخست وزیر توافقی 

- و غیرصدری - شروط وی را بپذیرد.«

با این حال، بعد از اعالم نتایج و پیروزی قاطع جریان صدر، 
پیام های متفاوتی منتشر گردید که البته بی ارتباط با فضای 
سیاسی جدید و تالش های دو سویه جریان رقیب نیست. در 
این زمینه »نصار الربیعی« رئیس دفتر سیاسی جریان صدر و 
نایب رئیس کمیته ویژه صدری ها برای تشکیل بزرگ ترین 
دولت  »صدری ها  کرد:  اعالم  صریحا  پارلمان  فراکسیون 
آینده را تشکیل خواهند داد. نخست وزیر وابسته به جریان 
صدر خواهد بود و ما مسئولیت کلیه تبعات و عواقب این 

کار و کارنامه عملکرد دولت را تقبل خواهیم کرد.«
شخص مقتدی صدر نیز در پیامی سرگشاده از تشکیل دولت 
آینده خبر داد و از تمام طوائف، مذاهب و مکونات جامعه عراقی 
درخواست کرد تا خودشان را »صاحبان این دولت« بدانند.

ریزی  پی  منظور  به  المالکی  نوری  سودای    
فراکسیون اکثریت

جلب  با  تا  کند  می  تالش  المالکی  نوری  دیگر  سوی  از 
مستقل،  نمایندگان  و  مختلف  سیاسی  های  گروه  نظر 
حلقه  او  دهد.  تشکیل  را  پارلمان  فراکسیون  ترین  بزرگ 

مقاومت  به  نزدیک  لیست   4 از  را  خود  های  تالش  اولیه 
یعنی دولة القانون، فتح، عقد الوطنی و حقوق آغاز کرد.

را  آنان  نظر  تا  مستقل رفت  نمایندگان  در گام دوم سراغ 
برای حضور در فراکسیون خود جلب کند. در این زمینه، 
نمایندگان مستقل نزدیک به فهرست های انتخاباتی مقاومت 
اولویت داشتند و گفته می شود مشخصا 7 یا 8 نماینده از 
این طریق به جرگه فراکسیون وی اضافه شده اند. وی سپس 
سراغ بقیه نمایندگان مستقل رفته و تا زمان تدوین این مقاله، 
برآوردها نشان می دهد نزدیک به 14 یا 15 نماینده مستقل 
دعوت نوری المالکی را اجابت کرده و به این فراکسیون 
غیررسمی پیوسته اند. هرچند این موارد تا زمانی که علنی 
و امضای رسمی نمایندگان پای آن درج نشود، فاقد اعتبار 

حقوقی و حتی وثاقت سیاسی خواهد بود.
مقاومت  به  نزدیک  سیاسی  جریانات  سراغ  سوم،  گام  در 
رفته و با توجه به سرخوردگی و احساس تقلب شیوع یافته 
در میان این احزاب، تالش می کند حول محور »مقابله با 
صدری ها« آنان را قانع سازد تا به فراکسیون تحت رهبری 
نوری المالکی بپیوندند. در این زمینه گفته می شود تا زمان 
)ائتالف  الدولة«  »قوی  مشخصا  حاضر  یادداشت  نگارش 
)عبدالحسین  »اقتدار«  العبادی(،  حیدر  و  حکیم  عمار  سید 
عبطان( و »فضیلت« )عمار طعمه( این پیشنهاد را پذیرفته اند.

حسب شرایط معمول، انتظار می رود »بابلیون« نیز به زودی 
المالکی قرار گیرند؛ زیرا رهبر آنان  یاران نوری  در جمع 
مقاومت  محور  با  نزدیکی  بسیار  روابط  الکلدانی(  )ریان 
می رود.  شمار  به  الشعبی  حشد  فرماندهان  از  و  داشته 
نیز  نظر سیاسی  از  فرماندهانی است که  الکلدانی در زمره 
همراهی و روابط تنگاتنگی با طیف نزدیک به ایران دارند. 
به عنوان نمونه در جریان تجمع در برابر سفارت آمریکا در 
ابتدای 2020 - که به حمله و تصرف سفارت منتهی شد - 

ریان الکلدانی شخصا حضور یافته بود.
فهرست انتخاباتی »تصمیم« به ریاست »اسعد العیدانی« نیز از 
نظر خاستگاه سیاسی به نوری المالکی به مراتب نزدیک تر 
از  لحظه  این  تا  »تصمیم«  حال  این  با  هاست.  صدری  از 
می خواهد  و  کرده  خودداری  فراکسیون  این  به  پیوستن 

وزن کشی دو فراکسیون رقیب شفاف تر شود.
همزمان با این تحوالت، شورایی برای هماهنگی و انسجام 
بیش تر فراکسیون مد نظر نوری المالکی تأسیس شد که در 
آن ائتالف های »فتح«، »دولة القانون«، »قوی الدولة«، »حرکه 
این  دارند.  الفضیلة« حضور  و »حزب  فیاض(  )فالح  عطاء« 
شورا، »اإلطار التنسیقی« نام دارد و توافق کرده اند تا مسیر 
شکایت و انتقادات بابت ابهام در زمینه تقلب در انتخابات 

را پیش ببرند.
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فراکسیون  تشکیل  سر  بر  المالکی  و  صدر  دوئل    
اکثریت

بلکه  و  سال   18 تقریبا  ها  صدری  که  داشت  توجه  باید 
به  و  اند  بوده  دولت  تشکیل  انتظار  در  سال   22 تعبیری  به 
راحتی از این فرصت دست نمی کشند. پدر مقتدی صدر 
یعنی مرحوم سید محمد محمدصادق صدر، از اواخر دهه 
مبادی  جمعه،  نماز  برگزاری  جریان  در  میالدی   1990
تشکیل دولت اسالمی را بیان می کرد و حتی در اظهارنظر 
یستعبدکم  فال  »انا حررتکم  عبارت  از  بار  معناداری، یک 
من  از  بعد  پس  آزاد کردم؛  را  )من شما  بعدي«  من  أحدا 
هرگز برده و بنده کسی نشوید( استفاده کرد. برای درک 
توجه داشت که سید محمد صدر  باید  اظهارات  این  بهتر 
در دوران حیات خود دادگاه محکمه شرعی در نجف و 

ائمه جمعه به استان های شیعه نشین می فرستاد و در خالل 
برگزاری نماز جمعه نیز بر حکومت اسالمی تأکید می نمود.

از  ها  صدری  های  تالش  بیانگر  وضوح  به  اظهارات  این 
گذشته دور برای زمینه سازی جهت تشکیل دولت است. با 
سقوط نظام صدام، این تالش ها شکل علنی تر و جدی تری 
گرفت و مقتدی صدر بدون مالحظه و قاطعانه این روند را 
دنبال می کرد. علی رغم حضور صدری ها در دولت های 
مختلف، آن ها منتقد دائمی دولت وقت بوده و حتی - در 
بیش تر این سال ها - واحدهای نظامی اختصاصی نیز داشته اند.

 100 کمپین  ها  صدری  که  بود  قبل  سال  یک  تقریبا 
تأکید  تشکیل دولت صدری  بر  و  انداختند  راه  را  نماینده 
فعالین  و حتی  ناظران  از  بسیاری  زمان  در آن  می کردند. 
قرار  طعنه  و  تمسخر  مورد  را  کمپین  این  عراق  سیاسی 

موفق  ها  صدری  کرد  ثابت  زمان  گذشت  اما  می دادند؛ 
شدند از میان 94 نامزد خود، 73 نفر را به پارلمان بفرستند.

باور  یا  تصور  توان  می  سختی  به  موارد،  این  به  توجه  با 
کرد که صدری ها از مطالبه تشکیل دولت متبوع خویش 
چشم پوشی کنند. حتی پیام »صدری العقائدی« نیز به منزله 
بلکه  نیست؛  وزیر  نخست  معرفی  از  آنان  کامل  عدول 
روی  توافقی  وزیر  نخست  به  بخواهند  اگر  دهد  نشان می 
زمام  تا عمال  دهند  می  قرار  آن  برای  را  بیاورند، شروطی 

امور اصلی دولت در دستشان باقی بماند.
 آتیه جریان های مقاومت در سایه تشکیل دولت 

صدری

مهم ترین نگرانی مقاومت در قبال تشکیل دولت صدری ها، 
مسئله آینده حشد الشعبی است. مقتدی صدر چندی قبل به 

صورت رسمی خواستار ادغام حشد در نهادهای نظامی و 
امنیتی عراق شد. ادغام حشد در این نهادها را می توان به 
عراق  ارتش  در  حشد  نهایتا  که  کرد  ترجمه  صورت  این 

هضم شود و عمال هیچ ساختاری برای آن باقی نماند.
نمایندگان  از  برخی  نیز  انتخاباتی  تبلیغات  دوره  طول  در 
سخن  تری  بیش  صراحت  با  زمینه  این  در  صدر  جریان 
گفتند. آن ها صراحتا می گفتند برای تأسیس دولت مقتدر، 
در  و  شوند  سازمان  تجدید  امنیتی  و  نظامی  نهادهای  باید 
این راستا باید حشد الشعبی در ارتش و استخبارات ادغام 
ساحت  در  شکاف  مصدر  موازی  نهادهای  زیرا  گردد؛ 
نظامی و امنیتی هستند که پیامد آن بحران در اقتدار است.

»دوگانه  مسئله  بودن  کنار جدی  در  این موضوعات  طرح 
روشنی  پیامد  عراق،  سیاسی  فضای  در  والالدولة«  الدولة 
دولت  تشکیل  ها  صدری  منظر  از  داد  می  نشان  و  داشت 
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مقتدر و اعاده هیبت و هژمونی دولت در امور امنیتی، منوط 
به ادغام حشد و بلکه پایان بخشی به کلیه نهادهای موازی 

است.
نظامی حشد در  ادغام واحدهای  بدیهی است در صورت 
ارتش و واحدهای امنیتی آن در استخبارات، این ارتش و 
استخبارات نیستند که به تملک حشد درمی آیند؛ بلکه عمال 
حشد در آن ها هضم شده و ساختار مستقل و تأثیرگذاری 
و  سابقه  نهادها  آن  زیرا  دهد،  می  دست  از  را  خود  فعلی 
ساختار جاافتاده تر و تثبیت شده تری دارند و سلسله مراتب 
نظامی و فرهنگ سازمانی خود را می توانند بر حشد الشعبی 

تحمیل کنند.
در چنین شرایطی، بخشی از مقاومت به سمت وزن کشی 
المقاومة  »تنسیقیة  به  نهاد موسوم  اند. مشخصا  رفته  خیابانی 
)العراقیة(1«، اعتراضات خیابانی و فشار از پایین را در دستور 
کار قرار داده تا بتوانند خواسته ها و مطالبات خود را پیش 
ماه،  مهر   27 شنبه  سه  روز  عصر  از  راستا  همین  در  ببرند. 
تحصن در برابر منطقه سبز بغداد در محدوده »جبل عماد« 
)میدان الحسنین( آغاز گردید. تحصن مشابهی نیز در بصره 
است که در شهرهای  این  بر  نهاد  این  برنامه  و  آغاز شده 
اصلی و مراکز استان ها این تحصن را به شکل مستمر ادامه 

دهند.

در مقابل، صدری ها به عنوان جریان پیروز انتخابات تا این 
حضور  یا  مثل  به  مقابله  از  و  نموده  داری  خویشتن  لحظه 
خیابانی خودداری کرده اند. این در حالی است که معموال 
بدنه  تعصب  و  پرشوری  را  صدر  جریان  اصلی  مزیت 
به  ها  می شد صدری  باعث  که  دانستند  می  آن  اجتماعی 
سیاست  در حوزه  عنوان یک سرمایه  به  خیابان  از  راحتی 
استفاده کنند. این خویشتنداری در چنین شرایطی معنادار و 

محل توجه به نظر می رسد.
1. تفکیک میان »تنسیقیة المقاومة العراقیة« و »االطار التنسیقی« ضروری است. نهاد نخست )تنسیقیة المقاومة العراقیة( چهار ماه قبل و در جریان تنش های میان مقاومت و آمریکا - مشخصا در پی دستور بایدن برای حمله به پایگاه 
های حشد الشعبی در البوکمال سوریه - تأسیس گردید، که به نوعی نهاد موازی و فراگیرتر از مقاومت مسلحانه علیه آمریکا محسوب می شد و گروه هایی از قبیل عصائب اهل الحق را نیز در بر می گرفت. در حالی که نهاد دوم 

االطارالتنسیقی( همان طور که در بخش طرح موضوع بیان شد، نهادی است که طی هفته اخیر برای انسجام بخشی در مواضع گروه های هم پیمان نوری المالکی ایجاد شده است.

الزم به ذکر است که در روز پس از برگزاری انتخابات و 
همزمان با اعالم نتایج اولیه غیررسمی، هواداران جریان صدر 
در خیابان به جشن و پایکوبی پرداختند. جمعیت حاضر در 
توجهات  بود که  به قدری  ها  جشن های خیابانی صدری 
عمومی را برانگیخت و از آن به عنوان »فتح خیابان توسط 
صدری ها« یاد شد. اما در روزهای بعد، صدری ها از ورود 

به فضای پرتنش و مقابله با دیگران خودداری کردند.
تنسیقیة  بیانیه  در  که  نیست  لطف  از  خالی  نکته  این  ذکر 
)رهبر  الخزعلی  قیس  قبیل  از  افرادی  توئیت  یا  المقاومة  
عصائب اهل الحق و یکی از اضالع اصلی تنسیقیة( بر عدم 
اضرار به اموال خصوصی و عمومی، عدم درگیری با مردم 
با  برخورد  هر  از  اجتناب شدید  باالخره  و  دیگر  و سالئق 

نیروهای امنیتی تأکید شده است.
همزمان مقتدی صدر با تشکیل یک کمیسیون چهار نفره، 
دولت  تشکیل  برای  سیاسی  های  گروه  دیگر  با  مذاکره 
این  پیگیری  برای  را آغاز کرده است. حتی مقتدی صدر 
موضوع، شخصا به بغداد آمد تا با هادی العامری به صورت 
رئیس  العذاری  حسن  کند.  گفتگو  واسطه  بی  و  رودررو 
تالش  عمار حکیم  سید  با  دیدار  در  نیز  نفره  چهار  کمیته 
با دولت صدری ها  به همکاری  الدوله را  کرد رهبر قوی 

ترغیب کند.
مقتدی  سیاست  پیشران  اصلی  رکن  سه  از  یکی  نگارنده 
صدر در دوره فعلی را )از سال 2020 تا آینده کوتاه مدت 
حیات  قید  در  سیستانی  اهلل  آیت  که  زمانی  تا  احتماال  و 
های  گروه  دیگر  با  همکاری  و  »همراهی  پایه  بر  باشند( 
سیاسی در عین تفوق نسبت به آنان« می داند که اصطالحا 
»شمول گرایی« خوانده می شود. از همین منظر، جلب نظر 
دولت صدری  در  مشارکت  برای  رقیب  سیاسی  جریانات 
حتی  و  است  برخوردار  باالیی  بسیار  راهبردی  اهمیت  از 
این زمینه حاضر  بینی کرد مقتدی صدر در  می توان پیش 

باشد امتیازات قابل توجهی را به رقبای خود بدهد.
از همین منظر، تماس تلفنی مقتدی صدر با هادی العامری 
وی  سرگشاده  نامه  یا  انتخابات  برگزاری  روز  همان  در 
الدعوة در پایان هفته گذشته را می توان  خطاب به حزب 
تحلیل کرد. مقتدی صدر حتی در برابر قطب اصلی رقیب 
و  انعطاف پذیر  را  نیز تالش می کند خود  الدعوة(  )حزب 

شمول گرا نشان دهد.
نخست  شماره  در  شده  نگاشته  مقاله  قالب  در  و  تر  پیش 
ویژه نامه عراق بدین نکته اشاره داشتم که چرا مقتدی صدر  
تابع صدر  یا نخست وزیر  به خود  وابسته  بر تشکیل دولت 
تأکید دارد. در این مرحله، هماهنگی میان دولت و شخص 
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مقتدی صدر به عنوان »رهبر« از اهمیت استراتژیک و بسیار 
باالیی برخوردار است. یکی از نشانه های آن را می توان 
عنوان  به  نه  که  یافت  مقتدی صدر  های جدید  در خطابه 
مکونات  با  »پدر«  یک  عنوان  به  بلکه  صدر،  جریان  رهبر 

مختلف جامعه عراق وارد گفتگوی مستقیم می شود.
نه  صدری  وزیر  نخست  که  کرد  درک  باید  منظر  این  از 
تنها مطالبه اجتماعی و سیاسی بدنه یا شبکه سازمانی جریان 
صدر، بلکه هدف غایی شخص مقتدی صدر در این مرحله 
است و به ازای آن حاضر است امتیازات قابل توجهی بدهد.

به خوبی  به مختصات جامعه عراق، مقتدی صدر  با توجه 
بعید است در آینده کوتاه مدت  این فرصت  می داند که 
تکرار شود و در نتیجه - هرگز - حاضر نمی شود از آن 

دست بکشد.
در چنین شرایطی، تقابل با مقتدی صدر ریسک های بسیار 
بزرگی دارد. اگر سه عامل »صولة الفرسان«، »تمدید نخست 
مخرب  »نقش  و   »2010 سال  در  المالکی  نوری  وزیری 
نیروهای جدا شده از صدر و فعال مقاومت به ویژه »قیس 
الخزعلی« را بتوان به عنوان عوامل اصلی اختالف ساز میان 
تشکیل  در  صدر  جریان  ناکامی  برشمرد،  تهران  و  صدر 
میان صدر و  دائمی  آتشفشان  یا  زلزله  باید یک  را  دولت 

تهران دانست.
باید توجه داشت که جریان صدر در درجه اول یک جریان 
ورود  سیاست  به حوزه  آن  هرم  نوک  است که  اجتماعی 
یافته  سازمان  متعصب،  اجتماعی  جریان  یک  است.  کرده 
ترین برآوردها  کم  در  آن  حجم  که  جوش  و  پرجنب  و 
نزدیک به یک میلیون نفر است را نمی توان نادیده گرفت. 
به ویژه در جامعه موزائیکی عراق با انبوهی از شکاف های 
مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که باعث 
می شود یک جماعت حدودا یک میلیونی بتواند با اختالف 

خود را اکثریت در حوزه سیاست رسمی نشان دهد.
دشمنی  »جلب  هزینه  مقاومت،  منظر  از  تفاصیل،  این  با 
پایدار، فعال و مستمر صدری ها با ایران« بیش تر از هزینه 
»تشکیل دولت صدری ها« است. حتی در بدترین سناریو 
الشعبی  انحالل حشد  برای  که فرض بگیریم صدر مصمم 
بوده و آن را به شکلی در ارتش ادغام کند که کم ترین 
نظر  به  باز هم  نماند،  برای شبکه اجتماعی حشد  انسجامی 
می رسد هزینه شکاف جلب دشمنی پایدار بیش تر از این 

سناریو باشد.
گیرد،  قرار  توجه  مورد  باید  جا  همین  که  دیگری  نکته 
آمارهای  اگر  است.  انتخابات  در  پایین  بسیار  مشارکت 
در  که  کسانی  از  درصد   43 حدود  بپذیریم،  را  رسمی 
انتخابات بیومتریک )الکترونیکی( ثبت نام کرده بودند پای 
صندوق های رأی رفتند. به عبارت دیگر، صرفا 34 درصد 
واجدین شرایط، رأی داده و نزدیک به 65 درصد جامعه 

عراق این انتخابات را تحریم کرده بودند.
 شاهدین محلی و بسیاری از ناظران اعتقاد دارند این آمارها 
ادعا  عالوی«  »ایاد  نمونه  عنوان  به  است.  شده  بزرگنمایی 
می کند تنها و تنها 12 درصد جامعه عراق پای صندوق های 

رأی رفته اند.
یا 34 درصد هم   12 همین  میان  در  داشت که  توجه  باید 
افراد  را  پارلمان  به  یافته  راه  نمایندگان  از  بزرگی  بخش 
با  دیگر،  سوی  از  دهند.  می  تشکیل  غیرحزبی  و  مستقل 
83 حوزه  به  استان  از سطح  گیری  رأی  توزیع حوزه های 
)دائره( انتخابی در سرتاسر کشور عراق، عمال رقابت های 
عشیره ای و قبیله ای در مناطق کوچک تشدید شده بود که 
به تبع آن مشارکت عمومی را باال می برد. این مشارکت را 

نباید به پای همراهی با نظام سیاسی دانست.
شکاف  که  گرفت  نتیجه  توان  می  موارد  این  مجموع  از 



اندیشکده جریان26

باید  و  است  و عمیق  بسیار شدید  ملت در عراق  و  دولت 
ایده عدم پایستاری نظام سیاسی را جدی گرفت. در چنین 
وضعیتی، تشکیل دولت مسئولیت بسیار سنگین و پرریسکی 
های  سیاست  با  جامعه  همراهی  زیرا  شود؛  می  محسوب 

دولت بسیار پایین خواهد بود.
فراکسیون  تشکیل  برای  المالکی  نوری  شانس    

اکثریت

گیرد،  قرار  واکاوی  مورد  باید  که  مواردی  از  یکی 
ارقام  ادامه  در  است.  المالکی  نوری  پیروزی  امکان سنجی 
و آمارهای ذیل بر پایه مختصات فعلی فراکسیون ایده آل 
نوری المالکی را ذکر کرده ایم. در این جدول، دو فهرست 
العیدانی(  )اسعد  »تصمیم«  و  الکلدانی(  )ریان  »بابلیون« 
به طور  این لحظه  تا  اند؛ زیرا  با رنگ قرمز مشخص شده 

رسمی به اطار التنسیقی نپیوسته اند.
نوری المالکی امیدوار است به اتکای این 86 یا 98 نماینده، 

خود را فراکسیون بزرگ تر یا اکثریت بیت شیعی 2 در برابر 
فهرست صدری ها نشان دهد و سپس از موضع قدرت وارد 
مذاکره با گروه ها و فراکسیون های سنی و کردی شود. 
باید توجه داشت که این اعداد به روی کاغذ  با این حال 

2.  »بابلیون« و بخشی از »عقد الوطنی« را نمایندگان غیرشیعه )به ترتیب »مسیحی« و »سنی«( تشکیل می دهند؛ اما با توجه به این که رهبری عقد الوطنی با شیعیان )فالح الفیاض( بوده و بابلیون نیز خارج از سه قطب اصلی )شیعه، سنی 
و کرد( بوده و – احتماال – همراهی کاملی با المالکی خواهد داشت، با تسامح در این مرحله به عنوان جزئی از رقابت های داخلی بیت شیعی در نظر گرفته شدند.

3. اخیرا 20 نماینده مستقل اعالم کرده اند یک فراکسیون واحد را تشکیل خواهند داد؛ اما این فهرست قابل اعتماد نیست؛ زیرا ممکن است در ادامه برخی از آن جدا شده و به یکی از ائتالف های شناسنامه دار بپیوندند، یا حداقل 
در جریان انتخاب نخست وزیر، به صورت فردی با یکی از دو ضلع اصلی همراه شوند.

بوده و بدون توجه به مواضع بیت سنی و کردی نمی توان 
فراکسیون بزرگ تر را تشکیل داد.

در مسیر تشکیل فراکسیون بزرگ تر، نمایندگان مستقل از 
مستقل،  نماینده   40 وجود  برخوردارند.  سزایی  به  اهمیت 
عمال وزن هر جناح را تا حد قابل توجهی می تواند باالتر 
ببرد. گفته می شود نزدیک به 7 نماینده مستقل تا این لحظه 
به سمت صدری ها و 14 نماینده به سمت نوری المالکی 
صورت  به  نماینده  دو  حداقل  که  این  ضمن  اند؛  آمده 
با این  اند.  رسمی به فهرست محمد الحلبوسی اضافه شده 
حال تکلیف حداقل 17 نماینده نامشخص مانده و هر کدام 
از آن ها می توانند سرنوشت مصداق فراکسیون اکثریت را 

مشخص سازند3. 
باید توجه داشت در میان این 40 نماینده مستقل، تعدادی 
را نمایندگان وابسته به اجزای ائتالف فتح تشکیل می دهند. 
متأسفانه چهار جناح اصلی ائتالف فتح - به ویژه عصائب 
اهل الحق - تقوای سیاسی کافی نداشته و عالوه بر فهرست 
اصلی ائتالف فتح، در برخی حوزه های انتخاباتی گزینه های 

اختصاصی خود - که متفاوت از گزینه معرفی شده ائتالف 
فتح بود - را تبلیغ کردند. با توجه به این که نامزد انتخاباتی 
به  انتخابات  در  نبود،  فتح  ائتالف  نهایی  لیست  مذکور در 
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عنوان یک نامزد مستقل به رقابت پرداخت. گفته می شود 
مطلوب  نامزدهای  پارلمان،  به  یافته  راه  مستقل  نماینده   4
»عصائب اهل الحق« بودند. بدر و سند الوطنی نیز به ترتیب 
3 و یک نامزد نزدیک به خود را که به صورت مستقل در 

انتخابات حضور یافته بود، به پارلمان فرستاده اند.
در این بین نباید فراموش کرد که در فضای دو قطبی ایجاد 
بیت  رهبران  و  بازیگران  وزن  شیعی،  بیت  داخل  در  شده 
این  باال می رود. در  قابل توجهی  میزان  به  سنی و کردی 
»محمد  است:  نفر  دو  دست  در  اصلی  عمل  ابتکار  راستا، 

الحلبوسی« و »مسعود بارزانی«
این دو نفر در انتخابات فهرست های اختصاصی منتشر و از 
ورود به ائتالفات سیاسی با دیگر رهبران یا احزاب خودداری 
تحت  فهرست  داخل  در  انشعاب  امکان  نتیجه  در  کردند؛ 
امرشان بسیار پایین ارزیابی می شود. حلبوسی در انتخابات 
37 کرسی به دست آورد و حداقل دو نماینده مستقل نیز به 
آن پیوسته اند تا اختیار 39 رأی پارلمان را در دست داشته 
باشد. از سوی دیگر حزب دموکرات نیز 32 کرسی را به 

دست آورد تا بازیگر اصلی بیت کردی در پارلمان باشد.
پارلمان  کرسی   70 از  بیش  فهرست،  دو  این  آراء  جمع 
به  مربوط  معادالت  کلیه  توانند  می  نتیجه  در  و  می باشد 
تشکیل فراکسیون بزرگ تر را دگرگون سازند. در نتیجه 
باید  را  تشکیل دولت  به  مربوط  معادالت  از  مهمی  بخش 
منوط به اراده بارزانی ها و حلبوسی دانست. به عبارت دقیق 
تر، اصال نمی توان سناریوی تشکیل دولت را بدون در نظر 

گرفتن این دو بازیگر اصلی، تداعی کرد. 

گاه  هیچ  کند  می  ایجاب  و حلبوسی  )ها(  بارزانی  روحیه 
طرف بازنده قرار نگیرند. آن ها فاصله اولیه خود را با هر 
دو قطب بیت شیعی حفظ کرده و احتماال به عنوان طرف 

تعیین کننده و در ازای دریافت امتیازات اساسی وارد تعامل 
این  با  شد.  خواهند  فراکسیون  ترین  بزرگ  تشکیل  برای 
حال ترجیح شخصی هر دو نفر، احتماال باید بر ائتالف با 
مقتدی صدر باشد. در بندهای بعدی، مواضع هر کدام از 

این دو نفر را به صورت مجزا بررسی می کنیم.
فراکسیون  تشکیل  های  گره  و  الحلبوسی  محمد   

اکثریت

ریاست  به  البناء  فراکسیون  کمک  به  الحلبوسی  محمد 
به شمار می رفت. دو رکن  از آن  پارلمان رسید و جزئی 
و  العامری(  )هادی  »فتح«  ترتیب  به  فراکسیون  این  اصلی 
»دولة القانون« )نوری المالکی( به شمار می رفتند و سومین 
ضلع شیعی آن نیز حرکة العطاء )فالح الفیاض( بود. به نوعی 
می توان چارچوب فعلی فراکسیون ایده آل نوری المالکی 
پارلمان  اخیر  دوره  در  البناء  فراکسیون  همان  امتداد  را 

دانست.
 از این منظر، ممکن است حلبوسی با المالکی وارد ائتالف 
شود. اما باید در نظر داشت که الحلبوسی - علی رغم حفظ 
پارلمان،  به  از رسیدن  بعد   - البناء  فراکسیون  عضویت در 
به شدت از مقاومت فاصله گرفت و در مقابل رابطه بسیار 
نیز  انتخابات  از  پیش  کرد.  برقرار  »ابوظبی«  با  نزدیکی 
نزدیک ترین گروه های سیاسی شیعه به الحلبوسی به ترتیب 
»تیار الحکمة« )سید عمار حکیم( و »صدری ها« محسوب 
می شدند. ضمن این که او مورد انتقاد شدید و سخت »قیس 
الخزعلی« )رهبر عصائب اهل الحق( قرار داشت و تلویحا به 

وطن فروشی و مزدوری برای امارات متهم می شد.

سنی  بیت  در  داخلی وی  رقیب  ترین  مهم  دیگر  از سوی 
صف  در  عمال  اخیر  سال   3 طی  خنجر«  »خمیس  یعنی 
داشت.  قرار  البناء  فراکسیون  رهبران  و  ُمقاومت  متحدین 
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در همین انتخابات نیز ائتالف »عزم« تحت رهبری خمیس 
های  گروه  به  سنی  ائتالف  ترین  نزدیک  عنوان  به  خنجر 

مقاومت شناخته می شد.
 بارزانی و گره های تشکیل فراکسیون اکثریت

و  شدیدترین  المالکی،  دولت  دوم  دوره  در  بارزانی 
جدی ترین اختالفات را داشت و عمال اربیل به مرکز رایزنی 
بغداد تبدیل شده بود. در همین دوره، کاک مسعود  علیه 
بارزانی با مقتدی صدر )به عنوان یکی از اصلی ترین رئوس 
مخالف المالکی در بیت شیعی( رابطه نزدیکی برقرار کرد. 
در سال 2014 نیز مال مسعود تهدید کرد در صورت تمدید 
اقلیم کردستان را  المالکی، استقالل  نخست وزیری نوری 

اعالم خواهد نمود.
با این حال چند ماه قبل، بارزانی و نوری المالکی با یکدیگر 
به  تا نشان دهند اختالفات یک دهه گذشته  دیدار کردند 

همان دوره برمی گردد و قرار نیست رابطه آن ها شکرآب 
باقی بماند.

 اما نمی توان انکار کرد که در هر صورت، بارزانی ها با صدر - 
در مقایسه با نوری المالکی و حزب الدعوة - رابطه بهتری دارند.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که هفته گذشته و بعد 
از اعالم نتایج اولیه انتخابات، »جواد الطلیباوی« سخنگوی 
حزب  به  شدت  به  توئیتی  در  الحق  اهل  عصائب  نظامی 
دموکرات کردستان حمله و تلویحا اربیل را متحد اسرائیل 
و  ائتالف  می دهد  نشان  توئیت  همین  خواند.  عراق  در 
با  بارزانی  خاندان  رهبری  تحت  حزب  میان  همپیمانی 

مقاومت تا چه اندازه مشکل و چالش زاست.
 چالش های پیش روی نوری المالکی

در اینجا نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله 
عواقب تشکیل دولت توسط نوری المالکی است. در صورت 

توفیق وی در تشکیل کابینه، نوری المالکی به عنوان نماد 
تمام عیار نظام سیاسی فعلی شناخته خواهد شد و در مقابل 
مقتدی صدر بار دیگر از خیابان برای برجسته سازی خود به 
عنوان اپوزیسیون استفاده خواهد کرد. ائتالف - نانوشته - 
دوباره میان صدری ها و تشرینی ها می تواند وضعیت خیابان 
را به شدت آشفته ساخته و وضعیتی شبیه به اکتبر 2019 را 

برای دولت رقم بزند.
»کارآمدی«  المالکی،  نوری  اصلی  چالش  دیگر  سوی  از 
را جلب  عمومی  نتواند رضایت  دولت  اگر  و  بود  خواهد 
کند، از تابستان آینده و دور جدید بحران برق و خاموشی 
ممکن است شاهد آشوب های گسترده ملی باشیم که کلیت 
نظام سیاسی را تهدید کند. در این زمینه دولت عراق کم تر 
اصلی  های  زیرساخت  تا  داشت  خواهد  فرصت  ماه   9 از 
در حوزه انرژی را احیا کند. نکته قابل توجه این است که 
نوری المالکی نمی تواند وضعیت ناگوار را به گذشته حواله 

دهد؛ زیرا فراکسیونی که او را به نخست وزیری می رساند 
از سال 2005 تاکنون مدعی است همواره در اکثریت قرار 
داشته و به جز دوره الکاظمی، دولت همواره با آنان همسو 

بوده است.
مسئله سوم، آینده »سرایا السالم«   دردولت نوری المالکی 

است.
نوری المالکی وعده مبارزه با سالح منفلت را داده و بعید 
نیروی  عنوان  به  را  دشمن  نظامی  تشکیالت  یسک  است 
آنان  با  برخورد  دیگر  از سوی  کند.  تحمل  دولتی  رسمی 
یادآور »صوله الفرسان« بوده و حتی می تواند جرقه جنگ 
از منتقدین هشدار می دهند که  باشد. حتی برخی  داخلی 
در این سناریو، نوری المالکی ممکن است از این معبر به 

کودتا بیندیشد!
مسئله چهارم، تعیین تکلیف نیروهای نظامی آمریکایی باقی 
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مانده در عراق از سال آینده خواهد بود. آمریکا در پوشش 
نیروهای خود را  از  مستشاران نظامی، می خواهد تعدادی 
اما  ناتو( در عراق نگه دارد؛  در قالب های مختلف )مانند 
مقابل  به طور کامل خارج سازد. در  را  نیروهای عملیاتی 
بخشی از گروه های مقاومت - مانند کتائب حزب اهلل - بر 
عراق  در  آمریکایی حاضر  نظامیان  کلیه  یا خروج  اخراج 
تأکید دارند. این در حالی است که نوری المالکی صراحتا 
حضور نیروهای آمریکایی در عراق را ضامن امنیت کشور 
دانسته است. ترکیب این موارد نشان می دهد تشکیل دولت 
تواند شکاف  می  بستری،  در چنین  المالکی  نوری  توسط 

بزرگی را در داخل مقاومت ایجاد کند.
 سناریوهای پیش روی تشکیل کابینه جدید عراق

ترین  مهم  ها،  صدری  توسط  دولت  تشسکیل  بررسی  در 
باید  زمینه  این  در  است.  الشعبی«  حشد  »آینده  مسئله 

ازای  در  الشعبی  حشد  تعطیلی  سنجی  امکان  و  موانع 
جا  این  در  گیرد.  قرار  واکاوی  مورد  مختلف  سناریوهای 
در  وزیر  نخست  قدرت  که  می کنیم  اکتفا  اشاره  این  به 
مواردی  و  بوده  آن  رئیس  تعیین  طریق  از  الشعبی  حشد 
دنبال شود. پارلمان  از طریق  باید  انحالل  یا  ادغام  قبیل  از 

این  به  باید  مختلف،  سناریوهای  ازای  به  نتیجه  در   
صف آرایی های  فعلی،  مرحله  در  و  کرد  توجه  نکته 
داد. قرار  توجه  مورد  منظر  همین  از  نیز  را  پارلمان 

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، ابهام در مورد 
میزان اقبال به وزن کشی های خیابانی است. در سناریویی 
که تنسیقیة المقاومة دنبال می کند، صف آرایی خیابانی و 
فشار از پایین نقش محوری را دارد و به همین جهت باید 
میزان اقبال عمومی به آن را مورد بررسی و ارزیابی جدی 

قرار داد. 
انتخاب  مهم  رخداد  دو  یادآوری  بخش  این  پایان  در 
نخست وزیردر پارلمان گذشته خالی از لطف نیست. رویداد 
نخست به مقطع انتخاب عادل عبدالمهدی برمی گردد. در 
سال 2018 نیز دو قطبی شدیدی در بیت شیعی ایجاد شد 
قطب  دو  هر  سرایت کرد.  نیز  سنی  بیت  به  به سرعت  که 
اصلی اصرار داشتند که بزرگ ترین فراکسیون را تشکیل 
العامری،  هادی  محوریت  به  »البناء«  فراکسیون  اند.  داده 
فیاض،  فالح  همراهی  با  خنجر  خمیس  و  المالکی  نوری 
ابومازن و نهایتا برادران کربولی و محمد الحلبوسی تشکیل 
صدر،  مقتدی  را  »اصالح«  فراکسیون  مقابل  در  و  گردید 
سید عمار حکیم، حیدر العبادی با همراهی اسامه النجیفی، 

صالح مطلک و... تشکیل دادند.
فراکسیون  ترین  بزرگ  مصداق  تعیین  زمینه  در  چالش 
از  پارلمان  نهایتا  که  و حتی حقوقی شد  پیچیده  قدری  به 

معرفی بزرگ ترین فراکسیون بازماند و »عادل عبدالمهدی« 
به عنوان گزینه مشترک »فتح« )هادی العامری( و »سائرون« 
شد  اعالم  زمان،  آن  در  گردید.  معرفی  صدر(  )مقتدی 
دو  هر  توافقی  و  الطرفین  مرضی  گزینه  عبدالمهدی 

فراکسیون است.
کاغذ  روی  سناریوهای  از  یکی  چارچوب،  همین  در 
وزیر  نخست  بر سر یک  المالکی  و  است کسه صدر  این 
مرضی الطرفین به توافق برسند. حتی برخی از »فائق زیدان« 
یاد  توافقی  گزینه  عنوان  به  قضاء(  دستگاه  فعلی  )رئیس 
سناریو  این  احتمال  کند  می  تصور  نگارنده  اما  کنند؛  می 
را  آن  نباید  و  نیست  غیرممکن  )هرچند  است  کم  بسیار 
نادیده گرفت(. زیرا اوال مقتدی صدر و المالکی به سختی 
عکس  ها  دوربین  برابر  در  مؤتلف  دو  عنوان  به  حاضرند 
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مشترک بگیرند؛ ثانیا مقتدی صدر در مقطع فعلی به سختی 
حاضر می شود از امتیاز تعیین نخست وزیر تابع خود چشم 

پوشی کند.

فائق زیدان، از جمله گزینه های مرضی الطرفین در نزد دو جریان صدر و دولة القانون

دومین سناریو، ماجرای انتخاب الکاظمی است که توسط 
نکته  گردید.  مکلف  وزیر  نخست  عنوان  به  صالح  برهم 
توانست  این است که رئیس جمهور  این سناریو در  اصلی 

از فراکسیون اکثریت پیشی بگیرد.
در این زمینه یک چالش حقوقی وجود دارد که عمال امکان 
معرفی نخست وزیر توسط رئیس جمهور را منتفی می سازد. 
را ذکر  اساسی عراق  قانون  ماده 76  اول  بند  متن  تر  پیش 
کردیم. چالش اصلی در این است که به بازه زمانی 15 روزه 
تصریح شده و عمال راه برای انتصاب نخست وزیر دوم )در 
صورت استعفای نخست وزیر اول( توسط رئیس جمهور باز 
شده؛ اما از نظر حقوقی امکان معرفی نخست وزیر نخست 
توسط رئیس جمهور منتفی خواهد بود. ضمن این که در 
سال 2020 حتی 174 نماینده )بیش از 50 درصد نمایندگان 
پارلمان( طی یک نامه رسمی و سرگشاده به برهم صالح، 
خواستار اقدام رئیس جمهور در تعیین نخست وزیر شدند 

هواداران  دستاویزهای حقوقی  از  یکی  موضوع  همین  که 
رئیس جمهور به شمارمی رفت.

با توجه به این توضیحات، روشن است که در حال حاضر 
وزیر  نخست  و  بوده  اختیاری  چنین  فاقد  جمهور  رئیس 

منحصرا توسط فراکسیون بزرگ تر باید معرفی شود.

جمع بندی و پیشنهاد

با  جدی  طور  به  مقاومت  کند  می  پیشنهاد  نگارنده   .1
مقتدی صدر رایزنی کند تا حتی االمکان با وی بر سر آینده 
حشد الشعبی به توافق برسند. در واقع سقف مطالبه مقاومت 
الشعبی و حفظ آن در چارچوب کنونی  باید آینده حشد 
باشد. شاید چنین سناریویی به مراتب بهتر و کم هزینه تر از 

بقیه سناریوها باشد.

به  معطوف  باید  المالکی  نوری  های  تالش  همزمان   .2
نگارنده  باشد.  فعال  اپوزیسیون  فراکسیون  یک  تشکیل 
این فراکسیون، ظرفیت های خوبی در  اعتقاد دارد تشکیل 

اختیار مقاومت قرار می دهد.

3. بار دیگر باید یادآوری کرد که مسئله اصلی این انتخابات، 
»رویگردانی گسترده مردم« از طبقه سیاسیون و نظام حاکم 
بر عراق است. نباید عمل سیاسی مقاومت در این مرحله به 
سمت تشدید این رویگردانی برود. یکی از مصائب بزرگ 
ایران در حوزه عراق، همین است که در فرازهای خاص و 
حساسی نگرش های کوتاه مدت بر بلندمدت غلبه می کند 
در  ایران  نفوذ  کاهش  و  ها  هزینه  افزایش  باعث  همین  و 

بلندمدت شده است.
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عراق در خطر دولت ناپایدار؛
در کدام سناریو می توان به آینده امیدوار بود؟ 

        

     مقدمه    

فراکسیون  تشکیل  برای  »رقابت  عنوان  با  پیشین  مقاله  در 
تشکیل  برای  ها  تالش  و  کنونی  وضعیت  اکثریت«، 
بزرگ ترین فراکسیون پارلمان در عراق را شرح دادیم. در 
این گزارش، با استناد به وضعیت کنونی هشدار می دهیم 
که این رقابت نباید نظم شکننده فعلی جامعه عراق را بر باد 
داده و کشور را به سمت بحران های عمیق تر و حتی جنگ 

داخلی سوق دهد.
های  کرسی  توزیع  وضعیت  گردید  بیان  که  طور  همان 
پارلمان در این دوره به صورتی است که محمد الحلبوسی 
و خانواده بارزانی به کمک دو فراکسیون »تقدم« و »حزب 
دموکرات کردستان« )پارتی( ابتکار عمل اصلی در تشکیل 

فراکسیون بزرگ تر را در اختیار دارند. همین ابتکار عمل 
باعث می شوند آن ها فراتر از وزن واقعی شان در ترکیب 
دولت سهم خواهی کنند که این نکته نیز پیامدهای روشنی 

برای بیت شیعی خواهد داشت.
اما خطر اصلی در فضای دو قطبی فعلی، تشکیل »دولت های 
ناپایدار« است که به طور جدی نظم عمومی جامعه و حتی 
بقای نظام سیاسی عراق را تهدید می کند که در این مقاله 

به شرح آن می پردازیم.

روی  پیش  چالش  اجتماعی؛  های  نارضایتی     
تشکیل کابینه جدید عراق

باید  رو،  پیش  سناریوهای  و  کنونی  وضعیت  تحلیل  در 
به  این نکات که  از  نکته توجه داشت. یکی  به چند  حتما 
حجم  »افزایش  مسئله  کرد،  غفلت  آن  از  نباید  وجه  هیچ 
انتخابات  در  است.  جامعه«  خاموش  آراء  و  ها  تحریمی 
را  آن  و  بود  محسوس  بسیار  جامعه  سرخوردگی   ،2018
به دو فهرست  اقبال  میزان  میزان تحریمی ها و  از  می شد 

گروه عراق و شامات

اندیشکده جریان 

.       
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نخست مشاهده کرد. با این حال نهایتا حجم تحریمی ها در 
انتخابات مذکور، کم تر از 56 درصد بود.

باال  هدف  با  انتخابات  عالی  کمیساریای  دوره،  این  در 
بردن میزان مشارکت عمومی، به جای معیار قرار دادن کل 
واجدین شرایط برای رأی دادن، صرفا مبنا را کسانی قرار 
بودند.  نام کرده  ثبت  انتخابات  برای مشارکت در  داد که 
اما اگر کل واجدین شرایط رأی دادن را معیار قرار دهیم، 
مشارکت در انتخابات تنها حدود 37 درصد بود. در نتیجه 
حجم تحریمی ها به 63 درصد رسیده که رقم بسیار بزرگی 
است و نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. ضمن این 
که باید توجه داشت تقسیم و تجزیه حوزه های انتخاباتی به 
حوزه های کوچک تر عمال باعث شد رقابت های محلی، 
روستایی  و  ای  حاشیه  مناطق  در  خانوادگی  و  ای  عشیره 
در  مشارکت  افزایش  باعث  موضوع،  همین  و  بگیرد  باال 

انتخابات شده است. درنتیجه حجم نیروهای سرخورده را 
در شهرها باید به مراتب باالتر در نظر گرفت1. 

نظم  که  سناریویی  هر  در  سرخوردگان،  انبوه  حجم  این 
یا  زلزله  مثابه  به  تواند  می  شود  تهدید  جامعه  عمومی 
ساختارشکنانه  اعتراضی  جنبش  و  کرده  عمل  آتشفشان 
یا  مؤلفه  تنها  آورد؛ جنبشی که  به وجود  را  بزرگی  بسیار 
نتیجه  در  و  است  سلبی  رویکردهای  آن  هموندی  عامل 
دنبال  به  را  مناسبی  تأسیسی  اقدام  یا  سازندگی  است  بعید 
به  این وضعیت صرفا  رود  می  انتظار  بنابراین  باشد.  داشته 
تشدید بحران بینجامد و چرخه ناکارآمدی و سرخوردگی 

1.  در این زمینه، آماری در میانه روز انتخابات منتشر شد که بسیاری اعتقاد دارند آمار مزبور، دقیق تر و بدون مصلحت اندیشی های احتمالی بوده است. طبق این آمار، میزان مشارکت عمومی )در انتخابات( در دو بخش الرصافه 
و الکرخ بغداد، تنها 10 و 15 درصد بود.

را تقویت کند.
کشور  کل  در  مستقل  نامزدهای  موجود،  آمارهای  طبق 
عراق مجموعا بیش از یک میلیون و هفتصد هزار رأی به 
دست آوردند؛ در حالی که مجموع آراء باالترین فهرست 
به  است.  بوده  رأی  هزار   885 حدود  تنها  صدر(  )جریان 
به  به 18 درصد آراء ریخته شده  نزدیک  تر  عبارت دقیق 
نوعی  به  بوده که  نامزدهای مستقل  به  صندوق های رأی، 

بیانگر سرخوردگی جامعه از کلیه احزاب سیاسی است.
این نکته را باید از دو منظر مورد توجه قرار داد:

نظام  انتخابات، یک  این  از  پیش  تا  عراق  سیاسی  نظام   .1
حزبی-پارلمانی بود. در نتیجه سرخوردگی از احزاب، در 
از کارنامه  بیانگر سرخوردگی  برداشت آن  ترین  حداقلی 

18 سال اخیر نظام سیاسی است.

2. روی دیگر سرخوردگی از احزاب سیاسی در این است 
که آستانه تحمل برای جنگ قدرت میان احزاب و جریانات 
سیاسی به پایین ترین حد خود رسیده است و در صورت 
سرایت جنگ قدرت به سطح خیابان، امکان انفجار خیابانی 

وجود دارد.
در چنین شرایطی هر گونه رویارویی خیابانی می تواند به 
مثابه انداختن فندک به انبار باروت باشد و انفجار بزرگی 
را در بغداد رقم بزند. به تعبیر دقیق تر باید گفت: »مدیریت 
سطح تنش دارای ریسک بسیار باالیی است« یا به عبارت 
دیگر، کسی که سطح تنش را باال می برد، بعید است بتواند 
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این  آغازگر  فقط  او  کند؛  کنترل  را  تنش  سطح  ادامه  در 
سطح تنش بوده و پایان کار از کنترل خارج می شود. 

برآورد  را  موجود  سناریوهای  توضیحات،  این  به  توجه  با 
کرده و تخمین می زنیم:

   سناریوهای موجود    

الف .تشکیل دولت توسط صدری ها:
بینی  پیش  توان  می  جا  این  در  که  سناریویی  ترین  جدی 
کرد، تشکیل بزرگ ترین فراکسیون از سوی جریان صدر 
با نظر مقتدی صدر است.  و گام بعد معرفی نخست وزیر 
بسیاری از ناظران خارجی و بخش مهمی از فعالین سیاسی 

و ناظرین داخلی عراق چنین نظری دارند. 
از  انسجام خود را  این سناریو، احتماال فراکسیون دوم  در 
دست داده و بخشی از »اطار التنسیقی« وارد دولت خواهند 
شد؛ اما بخش اصلی آن )دولة القانون( منتقد دولت خواهد 
ماند و نقش اپوزیسیون )شبیه به نقشی که حیدر العبادی و 
در ادامه سید عمار حکیم نسبت به دولت عادل عبدالمهدی 
نیز  دومی  حالت  در  کرد.  خواهند  ایفا  را  کردند(  دنبال 
می توان تصور کرد االطار التنسیقی می تواند انسجام خود 

را حفظ کرده و به یک اپوزیسیون قدرتمند بدل شوند.
در هر دو حالت )تشکیل اپوزیسیون قدرتمند یا اپوزیسیون 
ضعیف(، بخشی از جامعه و بدنه هواداران جریاناتی از قبیل 
»التنسیقیة المقاومة« که اعتراضات خیابانی فعلی در محدوده 
میدان »الحسنین« بغداد را راهبری می کنند، بر انگاره یا باور 
خود مبنی بر تقلب با حمایت خارجی تأکید دارند و جریان 
که  دانند  می  خارجی  پیمان  هم  یا  نشانده  دست  را  صدر 
برای ضربه زدن به مقاومت و با حمایت آمریکا و سازمان 

ملل بر مسند قدرت نشسته است.
این سناریو، تهدیدات جدی برای آینده عراق )حتی آینده 
را  آن  موارد  ترین  مهم  ادامه  در  که  دارد  مدت(  کوتاه 

برمی شماریم:

1 .نوع مقابله با خیابان:

در این سناریو، یکی از تهدیدات اصلی که متوجه دولت 
مسئله  شد،  خواهد  جامعه  عمومی  نظم  بلکه  و  ها  صدری 
نحوه مقابله با اعتراضات خیابانی است. هم اکنون »المقاومة 
اعتراضات  و  کرده  دعوت  خود  هواداران  از  التنسیقیة« 
خیابانی و تحصن دائمی آغاز شده حتی در گام دوم، کمیته 

هماهنگی و اداره تظاهرات نیز تشکیل شده است.
در همین راستا نمادسازی های مشابه تجربه اکتبر 2019 نیز 
در دستور کار است. اگر میدان تحریر دارای ساختمانی به 
نام »مطعم الترکی« بود، این بار تحصن های میدان الحسنین 
بغداد  سبز  منطقه  بر  مشرف  بلند  ساختمان  دارای یک  نیز 

هستند که آن را »جبل عماد« می خوانند.
این دسته از معترضین به شدت بر مسئله وقوع تقلب اصرار 
از  روند.  نمی  صدری  دولت  بار  زیر  راحتی  به  و  دارند 
از  دسته  این  راحتی  به  ها  است صدری  بعید  دیگر  طرف 
معترضین را تحمل کنند. حتی اگر در همین مقطع پیش از 
تشکیل پارلمان میان این دو دسته درگیری پیش نیاید، باز 
هم احتمال درگیری بعد از تشکیل دولت آینده بسیار باال 

می باشد.
به همین جهت، می توان پیش بینی کرد که دولت صدری ها 
خیابانی  سرکوب  به  نخست  های  هفته  و  روزها  همان  در 
اگر  حتی  است.  بزرگی  بسیار  چالش  که  بیاورد  روی 
سرکوب خیابانی پیش نیاید، شعله های اعتراضات خیابانی 
که از سوی این شاخه از مقاومت دنبال می شود، به سرعت 
می تواند به 63 درصد جمعیت سرخورده سرایت کرده و 

کل نظام سیاسی را تهدید نماید.

 2 .تملیک سالح حشد الشعبی و مقاومت درونی در
حشدالشعبی

از  تشکیل دولت  بابت  مقاومت  تهدیدی که  ترین  بزرگ 
سوی صدر پیش بینی می کند، مسئله »آینده حشد الشعبی« 
است. مقتدی صدر بارها بر »دمج« یا ادغام حشد الشعبی در 
ارتش و نهادهای امنیتی عراق تأکید کرده است. فراتر از 
آن، در طرح کالنی که رهبر جریان صدر برای آینده میان 
مدت و بلندمدت عراق مد نظر دارد، باید حشد الشعبی از 

بین برود یا حداقل این که دچار استحاله گردد.
سطح  افزایش  با  کنند  می  تالش  حشد  رهبران  مقابل  در 
تهدیدات خود، رقبا و به ویژه مقتدی صدر را از هرگونه 
اقدام در زمینه حشد بر حذر دارند. عالوه بر کتائب حزب اهلل 
که از گذشته اختالفات معروفی با جریان صدر داشت و از 
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توان  می  کرد،  می  استفاده  زمینه  این  در  ادبیات صریحی 
عصائب  نظامی  سخنگوی  الطلیباوی«  »جواد  اظهارات  به 
اهل الحق اشاره کرد که بالفاصله بعد از اعالم نتایج اولیه، 
اعالم کرد: »اگر بخواهیم از سالح های خود استفاده کنیم، 
سگ هاهیچ سوراخ موشی را برای مخفی شدن پیدا نخواهد 
کرد؛ مگر هتل های اربیل یا اسرائیل! هر کس که باشید و 
به هر جا وابسته باشید، سالح ما از دولت حمایت خواهد 

کرد!«.
های  گروه  به  وابسته  فرماندهان  تنها  نه  زمینه  این  در 
تیپ  فرمانده  التمیمی«  »ابوتراب  مانند  فردی  بلکه  سیاسی، 
بسیار  ادبیات  با  کوتاه  فیلم  یک  در  نیز  حشدالشعبی  سوم 
رادیکالی مقتدی صدر را – بدون اسم بردن – تهدید کرد. 
مجموع این موارد نشان می دهد ایده ادغام در ارتش - یا 
هر طرح دیگری که استقالل نسبی حشد را تضعیف کند 
مواجه  حشدالشعبی  رهبران  قاطع  و  شدید  مخالفت  با   –
خواهد شد؛ به ویژه آن که بخش مهمی از فرماندهان حشد 
برای مخالفت با دولت صدر، از انگیزه های سیاسی کافی 
برخوردارند. در نتیجه اصرار صدر در این زمینه با مخالفت 
تواند  مواجه شده و می  مقاومت مسلحانه رهبران حشد  و 

عراق را تا لبه جنگ داخلی بکشاند.

ابوتراب التمیمی، فرمانده تیپ سوم حشد الشعبی

3 .تشدید تعارض با ایران:

سومین تهدیدی که در این زمینه متوجه دولت صدری ها 
تهران  با  بغداد(  بود، تشدید تعارض )دولت آینده  خواهد 
دهد  می  نشان  اخیر  هفته  یک  های  تنش  تجربه  است. 
مخالفت های التنسیقیة المقاومة و گروه  های همسو با نتایج 
با صدری ها،  به صورت خاص مخالفت آنان  انتخابات و 
می شود.  ایران  علیه  ها  مواضع صدری  تندتر شدن  باعث 
یکی از مهم ترین ابزارهای تبلیغاتی جریان صدر در برابر 
مقاومت، اتهام وابستگی به ایران است و در مقابل خودشان 

ناسیونالیسم  و  استقالل  داعیه  غربی«  نه  شرقی  »نه  شعار  با 
دارند. در این فضا، اوال بخش مهمی از صدری ها )به ویژه 
در الیه های اجتماعی( مخالفت های مقاومت را ناشی از 
اراده و دستور تهران می دانند و رقبای سیاسی خودشان را 
در حد گروه های تحت االمر ایران در نظر می  گیرند؛ ثانیا 
تمایز  تحقیر رقیب، سویه های  تبلیغ گفتمان خود و  برای 
به  تا  تر می کنند  پررنگ  تیزتر و  را  تهران  به  نسبت  خود 

عنوان یک جریان اصیل و ملی عراقی مطرح شوند.
را  از تشرینی ها  باید جریانات غربگرا و بخشی  ها  این  به 
افزود که با استناد به اقامت موقت یا سفرهای متعدد مقتدی 
در  تهران  بازوهای  از  یکی  را  ها  صدری  ایران،  به  صدر 
عراق می خوانند و دعوای آنان با مقاومت )که اصطالحا 
به نوعی رقابت  آن ها را گروه های »والیی« می خوانند( 
درونی گروه های وابسته به ایران برای جلب نظر جمهوری 
اسالمی می خوانند و حتی در سطحی دیگر، این اختالفات 

را خیمه شب بازی تهران می پندارند.
در نتیجه این وضعیت، صدری ها بر طبل فاصله گیری از 
تهران می کوبند و حتی طرف ایرانی با مقاومت بخشی از 
صدری ها برای ارتباط گیری علنی مواجه خواهد شد. این 
موضوع بی تردید بخشی از نیروهای متمایل و نزدیک به 
گروه های التنسیقیة المقاومة و هم چنین نیروهای نزدیک 
متقابال  تا  کند  می  تحریک  ایران  در  را  الدعوة  حزب  به 

تهران نیز به سمت افزایش فاصله گیری با صدر برود.
در  ها  صدری  دولت  اگر  فوق،  توضیحات  به  توجه  با 
تهران  با  تعارض  تشدید  به  شود،  تشکیل  سناریویی  چنین 
دو  در  فرهنگی  و  امنیتی  پیوستاری  به  توجه  با  می انجامد. 
سوی مرزها و نفوذ قابل توجه تهران در عراق، تشدید تنش 
میان دو کشور پیامدهای بسیار بدی برای عراق و در درجه 

بعد برای ایران خواهد داشت.

4 .بحران کارآمدی:

مسئله بسیار مهمی که در این سناریو باید مورد توجه قرار 
گیرد، مسئله »بحران کارآمدی« است. اهمیت این موضوع 
توان  ناکارآمدی، می  تداوم  است که در صورت  این  در 
احتمال بسیار باالیی داد که جمعیت 63 درصدی سرخورده 
بحران  دوباره  تشدید  با  آینده  تابستان  در  سیاسی  نظام  از 

برق، به خیابان بریزند.
سابقه جریان صدر نشان می دهد این جریان به شدت در 
مسئله ناکارآمدی با بحران مواجه است. صدری ها گرچه 
اما  بوده؛  دور  دولت  سیاسی  و  امنیتی  مناصب  از  معموال 
آخرین  که  داشتند  حضور  خدماتی  نهادهای  در  همواره 
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نمونه آن وزارتخانه های برق و بهداشت می باشد. تجربه 
حوزه  در  بدی  بسیار  عملکرد  جریان  این  که  داده  نشان 

اجرایی داشته است.
با توجه به این سابقه منفی،  چالش ضعف کارآمدی را باید 

جدی گرفت. 

ب .تشکیل دولت توسط صدری ها

بینی  پیش  توان  می  مرحله  این  در  که  سناریویی  دومین 
کرد، موفقیت نوری المالکی در هدایت مجموعه موسوم به 
»االطار التنسیقی« به فراکسیون بزرگ تر پارلمان و تشکیل 

دولت به واسطه این فراکسیون است.
در چنین حالتی، عالوه بر امتیازات بزرگی که صدری ها 
باید به الحلبوسی و بارزانی بدهند، چهار چالش یا تهدید 
جدی متوجه نظام سیاسی و بلکه اجتماعی عراق خواهد بود 
که می تواند منافع و حتی امنیت ایران را نیز تحت تأثیر قرار 
دهد. نکته قابل توجه این است که تهدیداتی که در ادامه 
خیابان  سطح  به  تواند  می  مدت  کوتاه  در  شماریم  برمی 
برسد و آشوب و بی نظمی را در سطح جامعه پدید آورد. 

این تهدیدات عبارتند از:

1 .دشمنی دائمی صدری ها:

قرار  توجه  مورد  باید  سناریو  این  در  که  ای  مسئله  اولین 
صدر  جریان  سرسختانه  کینه  و  خشم  شدن  دائمی  گیرد، 
نسبت به ایران اسالمی است. واقعیت این است که صدری ها 
بخش مهمی از جامعه عراق را تشکیل می دهند. این بدنه 
نظر  از  و  بوده  نسبی  سازمانی  انسجام  دارای  اجتماعی، 
تحرک و انرژی و هم  چنین تعصب و انگیزه بسیار قدرتمند 
می باشند. در نتیجه نمی توان هیچ سناریویی در افق های 
کوتاه مدت و بلندمدت برای عراق تصور کرد مگر این که 

جایگاه صدری ها در آن پیش بینی شود.
با توجه به این مقدمه، اگر جریان صدر نسبت به جمهوری 

اسالمی ایران به دشمنی کینه توزانه روی آورد، ضربه بسیار 
بزرگی به منافع و جایگاه ایران وارد می شود؛ ضربه ای که 
پیامدهای منفی آن ماندگار است و به راحتی نمی توان آن 

را کمرنگ نمود.

2 .تملیک سالح سرایا السالم:

سناریو  این  در  را  عراق  تواند کشور  می  که  دومی  مسئله 
نوری  احتمالی دولت  برنامه  ببرد،  داخلی  آستانه جنگ  تا 
المالکی در قبال گروه مسلح »سرایا السالم« وابسته به جریان 

صدر است. 
با توجه به این که نوری المالکی در سال 2008 نیز فرمان 
توان  می  بود،  کرده  صادر  را  المهدی  جیش  انحالل 
اصلی  دشمن  به  وابسته  مسلح  گروه  او  که  کرد  پیش بینی 
خود را تحمل نخواهد کرد و از طرق قانونی برای انحالل 
آن تالش خواهد کرد. در مقابل جریان صدر نیز که – به 
السالح  – شعار »حصر  الشعبی  نابودی سالح حشد  هدف 
بید الدولة« را سر می دادند، از نظر سیاسی و حقوقی توان 

چندانی برای مقاومت نخواهند داشت.
به سمت  السالم  سرایا  تا عمال  می شود  باعث  این چالش 
می  موضوع  همین  و  برود  زنی  چانه  و  مسلحانه  مقاومت 
دهد. علت گرایش  داخلی سوق  به جنگ  را  عراق  تواند 
این  که  است  این  در  مسلحانه  مقاومت  به  السالم  سرایا 
تشکیالت از نظر ِعده و ُعده به مراتب ضعیف تر و کوچک 
تر از ارتش و حتی حشد الشعبی است و در صورت ادغام، 
فرماندهان  نتیجه  در  منحل می گردد.  به طور کامل  عمال 
مقاومت  و  اسلحه  به  قدرت خود  بقای  برای  السالم  سرایا 

روی می آورند.

 3 .مسئله حضور مستشاران آمریکایی همزمان با
ائتالف با حقوق

یکی از چالش هایی که به سرعت می تواند انسجام دولت 
نوری المالکی را از بین ببرد و حتی آن را به مرز فروپاشی 
التنسیقی  االطار  مجموعه  در  داخلی  تضادهای  برساند، 
است. نوری المالکی کسی است که رابطه خود با ایاالت 
و  تهران  میان  نوعی  به  و  کرده  حفظ  همواره  را  متحده 
واشنگتن موازنه می کند. او به صراحت اعالم کرده عراق 
به مستشاران آمریکایی برای حفظ امنیت و تقویت نیروهای 

نظامی و امنیتی نیاز دارد.
در مقابل، یکی از اضالع اصلی فراکسیون متحدین موسوم به 
االطار التنسیقی، ائتالف حقوق به محوریت کتائب حزب اهلل 
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است. چکیده هویت و کارنامه عملکرد کتائب حزب اهلل را 
می توان مبارزه مسلحانه و پردامنه با ایاالت متحده دانست. 
بار بقای مستشاران آمریکایی  نتیجه جنبش حقوق زیر  در 
)حسین  رهبر جنبش حقوق  می شود  گفته  رفت.  نخواهد 
مونس(، همان حساب کاربری معروف »ابو علی العسکری« 
است؛ همان حسابی که بعد از اعالم آمریکا مبنی بر خروج 
نیروهای خود در جریان سفر الکاظمی به واشنگتن، صریحا 
اطالعیه داد که »واشنگتن محال است نیروهای نظامی خود 
را خارج سازد. آمریکا با این اقدامات نمایشی، می خواهد 

ذهنیت جامعه را نسبت به خود تغییر دهد«.
المالکی،  نوری  توسط  دولت  تشکیل  صورت  در  حال 
نخست وزیر جدید عراق در برابر اپوزیسیون قدرتمند خود 
مقاومت  پررنگ  و  جدی  حمایت  نیازمند  صدر(  )جریان 
اهلل  مقاومت، گروه کتائب حزب  داخلی  است. در فضای 
التنسیقیة   « به صورت خاص و مجموعه گروه های عضو 
اثرگذاری  و  ای  رسانه  توان  از  عام،  صورت  به  المقاومة« 
باالیی برخوردارند. هویت این گروه ها با »مبارزه مسلحانه 
علیه آمریکا« گره خورده است و به صورت ویژه باید گفت 
در صورت همکاری با آمریکا، بدنه اجتماعی آنان به شدت 
افراطی سلبی  سرخورده می شود و به واکنش های تند و 
روی می آورد. در چنین شرایطی، سران این گروه ها باید 
– حداقل برای اقناع بدنه هوادار و حفظ حداقل های الزم 
آمریکایی  مستشاران  حضور  با   – سیاسی  اعتبار  زمینه  در 
این  بقای  موافق  المالکی  نوری  مقابل  در  کنند.  مخالفت 
برگه  یا  امتیاز  نیست  حاضر  راحتی  به  و  است  مستشاران 

حمایت واشنگتن را از دست بدهد.
همین دوگانگی نهایتا می تواند صدای مخالفت با )برخی( 
فراکسیون  را در داخل  بنیادین نخست وزیر  سیاست های 
و  سازد  بلندتر  دولت  هیئت  داخل  در  بلکه  و  وی  حامی 
به  ایجاد کند که  داخل دولت  در  اختالفی  مرور چنان  به 

چالش اصلی نوری المالکی تبدیل شود.

 4 .بحران کارآمدی

مسئله  باشد،  توجه  مورد  باید  حتما  که  چهارمی  نکته 
دوره  ترین  طوالنی  المالکی  نوری  است.  »کارآمدی« 
را در کارنامه  نظام جدید عراق  تاریخ  نخست وزیری در 
دارد؛ دوره ای که درآمد نفتی رکورد زد و از سوی دیگر 
مسئله جنگ داخلی و تروریسم نیز در سطح پایین تری نسبت 
به دوره حیدر العبادی بود. با این حال کارنامه عملکرد وی 

2 .  البته نگارنده در این زمینه یک مالحظه جدی دارد. باید میان »رویکرد )توده های( جامعه« و »رویکرد بدنه حامی احزاب« تفکیک کرد. وقتی حدود 63  درصد جامعه اساسا در انتخابات شرکت نکرده اند، این تفکیک ضروری 
تر است. نگارنده تصور می کند گرایش غالب در میان توده های شهرنشین و مدرن – به ویژه در میان جوانان - به سمت عبور از طایفه گری باشد. با این حال، ما داریم در مورد جهت گیری بدنه حامی احزاب صحبت می کنیم 

که رابطه متقابلی با رویکردها و عملکردهای احزاب غالب دارند.

را می توان به سادگی ارزیابی کرد.
بسیاری از معضالت فعلی عراق در زمینه زیرساخت های 
فرسوده، به دوران نخست وزیری نوری المالکی برمی گردد 
و بعید است در این دوره بتواند کارنامه موفق تری را نسبت 
جای  به  خود  از  اش  نجومی  درآمدهای  با  دوره  آن  به 

بگذارد.
نه  ناکارآمدی،  مسئله  در  ناکامی  که  داشت  توجه  باید 
به  بلکه  شود؛  می  مانده  باقی  آراء  ریزش  موجب  تنها 
سرعت شراره های خشم توده های تحریمی زبانه کشیده 
وضعیتی،  چنین  در  کشاند.  می  آتش  به  را  خیابان ها  و 
ناکامی یا ناکارآمدی ریسک بسیار باالیی دارد و می تواند 

سیاستمداران را به بازنشستگی وادار سازد.

ج .امکان توافق داخلی در بیت شیعی

 

سومین سناریویی که می توان تصور کرد، توافق در داخل 
بیت شیعی است. پیشران اصلی این سناریو، در این مسئله 
عامل  یک  عراق  در  مذهبی  های  هویت  هنوز  که  است 
پررنگ جهت بخش به فعالیت های سیاسی باشند. این نکته 
سیاسی  های  گروه  عمده  ادبیات  و  رویکرد  در  هم  هنوز 
بارز است و در همین انتخابات هم شاهد بودیم که اقبال به 
فهرست های عمدتا طایفه ای پررنگ تر از فهرست های 

حامل شعار »عابر للطائفیه« بودند2. 
طبق این رویکرد، امتیاز دادن به گروه های هم مذهب در 
درون بیت شیعی مقدم بر امتیاز دادن به گروه های خارج از 
این چارچوب )یعنی گروه های سنی و کرد( است؛ به ویژه 
آن که رقابت های درون بیت شیعی به سطحی می رسد که 
گروه های بزرگ سنی و کرد نقش نهایی و تعیین کننده 
واقعی خود سهم  از وزن  تر  بیش  نتیجه  ایفا کرده ودر  را 
خواهی می کنند که نتیجه کلی آن، کاهش جدی وزن بیت 
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شیعی در ساختار حکومت خواهد بود؛ یعنی وزنی کم  تر 
از نسبت واقعی شیعیان به کل جامعه عراق. بدیهی است که 
انگاره های مذهب گرا در چنین وضعیتی از »شکست نهایی 
کل بیت شیعی« سخن بگویند. به همین جهت، بزرگان قوم 
تالش می کنند تا طرفین شیعی را قانع سازند که به جای 
امتیازبخشی های ویژه به طرف های کرد و سنی، مسئله را 

در گفتگو و تعامل داخلی میان خودشان حل کنند.
در امکان سنجی وقوع این سناریو، باید نکته مهم دیگری 
را نیز مورد توجه قرار داد. همان طور که در دو سناریوی 
دو  این  میان  اختالف  که  صورتی  در  شد،  عرض  پیشین 
بلوک به قوت خود بماند، ریسک بقای نظام سیاسی بسیار 
باال می رود و کشور عراق در آستانه سقوط به دور باطل 
باز هم ممکن  به همین سبب،  افتد.  ناآرامی می  آشوب و 
های  علقه  روی  از  نه   – کشور  بزرگان  از  بسیاری  است 
هویتی مذهبی یا طایفه گرا – در این زمینه تالش می کنند 

تا این دو بلوک را به سمت توافق با یکدیگر سوق دهند.
البته در این زمینه یک چالش جدی وجود دارد و آن هم 
ای  تجربه  است؛  عبدالمهدی  عادل  وزیری  نخست  تجربه 
بوده و  بسیار مضر  از منظر دیگر  از یک منظر مفید و  که 
بسیاری از سیاسیون نسبت به تکرار آن واهمه دارند. عادل 
میان  عبدالمهدی کسی است که در اوج فضای دو قطبی 
وزیر  نخست  عنوان  به  »البناء«  و  »اصالح«  فراکسیون  دو 
پیشنهادی از سوی دو رأس مهم از دو قطب یعنی »مقتدی 
دیگر،  عبارت  به  شد.  معرفی  العامری«  »هادی  و  صدر« 
را  اصالح  فراکسیون  در  خود  همپیمانان  سائرون،  ائتالف 
دور زد )مشخصا آقایان حیدر العبادی و سید عمار حکیم 
متقابال  و  حکمت(  و  نصر  های  ائتالف  رؤسای  عنوان  به 
ائتالف فتح نیز همین کار را در فراکسیون البناء تکرار کرد؛ 
المالکی«، »احمد  به طوری که برخی اضالع مانند »نوری 
انتخاب  در  نقشی  خنجر«  »خمیس  و  )ابومازن(  الجبوری« 

عادل عبدالمهدی نداشتند.

نخبگان  از  برخی  عبدالمهدی(،  )تجربه  جهت  همین  به 
عراق نسبت به این سناریو بدبین بوده و احتمال می دهند 

دولتی که حاصل سازش دو رکن اصلی باشد، چندان دوام 
بسیار  تفاوت  دو  به  باید  زمینه  این  در  البته  یافت.  نخواهد 

مهم اذعان نمود:

1. سناریوهای بدیل )تشکیل دولت توسط یکی از این دو 
که  طوری  به  بوده؛   اساسی  های  چالش  دارای  نیز  قطب( 
گفته می شود در بدترین حالت سناریوی سازش دو قطب 
خواهد  سناریو  دو  آن  محتوم  سرنوشت  مشابه  سرنوشتی 
عبدالمهدی  تجربه  نباید  حیث،  این  از  نتیجه  در  و  داشت 
مانعی برای توافق یا سازش میان دو قطب اصلی به حساب 

آید.
دور  مهم  بسیار  نکات  از  یکی  عبدالمهدی،  تجربه  در   .2
در  اما  بود؛  اصلی  فراکسیون  دو  رهبران  بقیه  شدن  زده 
اقناع  برای  التنسیقیة  االطار  بعدی  رهبران  باید  سناریو  این 
رأس این تشکیالت )نوری المالکی( تالش کنند. در نتیجه 
سناریوی سازش تنها در صورتی قابل تحقق است که عموم 

رهبران سیاسی بر سر آن به توافق برسند.
با توجه به این موارد، مهم ترین چالش ها و نکاتی که باید 

در این سناریو مورد توجه قرار گیرند، عبارتند از:

 1 .ارزیابی امکان توافق میان نوری مالکی و مقتدی
صدر

اولین چالشی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، 
مسئله امکان سنجی توافق میان نوری مالکی و مقتدی صدر 
است. در این زمینه، سال 2008 و عملیات »صولة الفرسان« 
)فرمان نوری المالکی برای حمله ارتش و خلع سالح جیش 
انحالل  به  زیرا  می شود؛  محسوب  نقطه عطف  المهدی(، 
سازمان نظامی تحت فرمان مقتدی صدر و حتی مهاجرت 
)یا فرار؟!( مقتدی صدر از عراق انجامید. این رخداد نه تنها 
کینه مقتدی صدر را برانگیخت، بلکه بدنه جریان صدر را 

به »دشمنان خونی« المالکی تبدیل کرد.
با این حال تجربه سال 2010 نشان داد می توان در شرایط 
یافت؛  دست  واسطه  با  اما  حداقلی  توافق  یک  به  خاص، 
کنار  یکدیگر  با  صدر  مقتدی  و  المالکی  که  طوری  به 
به  دستیابی  برای  المالکی  نوری  که   2010 سال  در  بیایند. 
رهبری  تحت  فهرست  با  ائتالف  نیازمند  نخست وزیری 
الجعفری بود، مقتدی صدر در ازای کسب اجازه  ابراهیم 
بازگشت و تضمین امنیتی از یک طرف و دریافت کرسی 
وزارتی از طرف دیگر حاضر شد نسبت به ائتالف جعفری 

و مالکی تمکین کند.
با این حال تالش های بعدی بسیاری از افراد مانند سردار 
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شهید حاج قاسم سلیمانی یا مصطفی الکاظمی برای نشاندن 
این دو نفر بر سر یک میز و ایجاد توافق میان آنان به جایی 
نرسید و عمال کینه های تاریخی و خونی میان طرفین زنده 
باقی ماند. به همین سبب در کوتاه مدت به سختی می توان 
پیش بینی کرد مقتدی صدر و نوری المالکی به عنوان دو 
رکن اصلی یا دو قطب اصلی با یکدیگر همپیمان شوند تا 

گزینه واحدی را برای نخست وزیری معرفی کنند.
در این راستا به نظر می رسد محتمل ترین سناریو، این باشد 
که یکی از طرفین عمال جای خود را به اطرافیان بدهد. در 
سال 2010 ابراهیم جعفری هم پیمان نوری المالکی شد و 
در سال 2014 نیز نوری المالکی رضایت داد جای خود را 
– در  نظر می رسد  به  بار هم  این  بدهد.  العبادی  به حیدر 
صورت تحقق سناریوی ائتالف دو قطب اصلی بیت شیعی 
- نهایتا یکی از طرفین جای خود را به اطرافیان بدهند که 

در ادامه به بررسی این نکته می پردازیم.

2 .مقتدی صدر؛ غیر قابل جایگزین

محوریت  حول  کامال  که  است  جریانی  الصدر،  کتلة 
رهبریت فربه و کاریزماتیک بنیان شده و همه امور از صدر 
اراده شخص مقتدی صدر  به  به طور کامل وابسته  تا ذیل 
صدر  مقتدی  که  دارد  وجود  پرشماری  های  نمونه  است. 
شخصا کم ترین اشاره ای علیه یکی از رهبران جریان صدر 
داشته و بالفاصله بدنه این جریان با تجمع در برابر خانه یا 
محیط کار فرد نامبرده، عمال حیثیت و اعتبار او را پایمال 
کردند. مقتدی صدر با این اقدامات و بلکه با آن ادبیات و 
منش مخصوص به خود، عمال بافت و ساختار جریان صدر 
اراده  به  وابسته  امور  کلیه  که  کرده  مهندسی  نحوی  به  را 

شخص وی باشد.
در این زمینه می توان به آخرین اقدامات وی مانند انحالل 
و  مقدس  شهر  در چهار  السالم  سرایا  های  شاخه  ناگهانی 

مذهبی کربال، نجف، سامرا و بغداد )کاظمین( اشاره کرد 
که در ظاهر کودتایی علیه ساختارهای موجود در جریان 
این  اراده شخصی رهبری  و  بیانیه  به یک  اما  است؛  صدر 
که  جاست  این  جالب  شود.  می  تنفیذ  و  محقق  جریان 
چنین اقداماتی باعث اعتراضات اساسی و مؤثر -  که نمود 
متضرر  فرماندهان  و  مسئولین  سوی  از   – یابد  اجتماعی 
صدر  مقتدی  که  رفتاری  انتخابات،  همین  در  نمی شود. 
ابتدا در قبال دفتر سیاسی داشت و در ادامه به کار گماردن 
تا تمام  باعث می شد  توان مثال زد که  الکریماوی را می 
مفاصل این جریان از ریزترین امور تا مهم ترین امور وابسته 
به اراده شخصی و ناگهانی رهبر جریان صدر باشد؛ همان 
کسی که یک روز اعالم کرد تحریم و روز دیگر ناگهان 

اعالم کرد به صحنه انتخابات بازمی گردد.
که  داد  قرار  موضوع  این  کنار  در  باید  را  فوق  نکته  حال 
مقتدی صدر مسئولیت رسمی حکومتی اختیار نمی کند و 
همین موضوع باعث می شود تا عمال ایده واگذاری منصب 
و کناره گیری ظاهری نیز در این سناریوها منتفی باشد. یا او 
باید به طور کامل پرونده را رها کرده و واگذار کند یا این 
که تصمیم گیر اول و آخر خودش خواهد بود. در حالت 
نخست )رها کردن(، حمل بر عدول جریان صدر خواهد 
به  نمی کند  این جریان جرأت  رهبران  از  هیچ یک  و  بود 
را  ساز  سرنوشت  امور  صدر  مقتدی  غیاب  در  و  تنهایی 
پیدا  حیثیتی  جنبه  که  مواردی  در  ویژه  )به  برساند  انتها  به 

می کند؛ مانند توافق برای نخست وزیری نوری المالکی(.
با توجه به این تفاصیل باید صراحتا و قاطعانه این نکته را به 
عنوان یک امر واقعی و گریزناپذیر قبول کرد که مقتدی 
صدر فردی غیرقابل جایگزین در بلوک »الکتلة الصدریة« با 
73 کرسی پارلمان است و در این زمینه هیچ گونه بدیلی 

وجود ندارد.
مشخصا  صدر  مقتدی  داشت  نظر  در  باید  دیگر  سوی  از 
یک کمیته چهار نفره برای مذاکرات تشکیل داده و اعالم 
کرده احدی غیر از این 4 نفر حق مذاکره در مورد تشکیل 
با  نیز  کمیته  این  ریاست  ندارند.  را  تر  بزرگ  فراکسیون 
»حسن العذاری« است که فردی بسیار نزدیک و بلکه تابع 
به طوری که  تمام مقتدی صدر محسوب می شود؛  تام و 
برخی به کنایه می گویند حتی لباسی که برای جلسات به 

تن می کند را به تأیید رهبر جریان صدر می رساند.

3 .نوری المالکی؛ امکان جایگزینی وجود دارد؟

بلوک مقابل را باید »االطار التنسیقیة« خواند که متشکل از 
ائتالف های »دولة القانون«، »فتح«، »عطاء« )عقد الوطنی(، 
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احتماال  و  »حقوق«  »الفضیلة«،  »نصر«،  الحکمة«،  »تیار 
دیگر  عبارت  به  باشد.  می  »اراده«  و  »تصمیم«  »بابلیون«، 
انتخاباتی  فهرست   10 تا   7 شامل  نخست،  لحظه  همان  در 
می باشد که در رأس هر کدام یک نفر قرار دارد. ضمن این 
که برخی موارد مانند ائتالف فتح خودشان شامل چند ضلع 

مهم و اثرگذار می باشند.
به  ها  درصد کرسی   40 به  نزدیک  فوق،  ترکیب  در  البته 
اختصاص  المالکی  نوری  رهبری  به  القانون  دولة  ائتالف 
بخت  باالترین  از  المالکی  نوری  که  است  طبیعی  و  دارد 
اما قهرا چنین ترکیبی برای  باشد؛  برای ریاست برخوردار 
پذیری  انعطاف  نیازمند  خود  داخلی  انسجام  حفظ  و  بقا 
باالیی در رده رهبری است و باید در این زمینه رئیسی بر 
سر کار باشد که همراهی کامل تمام اضالع را تحصیل و 

حفظ کند. 

و  القانون  دولة  داخل  در  حتی  که  است  این  بعدی  نکته 
شدن  مطرح  احتمال  نیز  الدعوة  حزب  داخل  در  مشخصا 
را  این خط  المالکی وجود دارد.  نوری  اسامی هم ردیف 
مقتدی صدر با ظرافت و هنرنمایی دنبال می کند و در این 
زمینه نامه سرگشاده معناداری را به حزب الدعوه نوشت و 
ضمن تمجید از گذشته آن و یادآوری نقش مرحوم شهید 
آمادگی خود  از  آن حزب،  تأسیس  در  باقر صدر  محمد 

3 . نوری المالکی در دولت اول خود، بهترین روابط را با واشنگتن داشت و حتی قراردادی با ایاالت متحده امضا کرد که عمال استقالل عراق را نقض می کرد؛ زیرا اختیار آسمان عراق را به واشنگتن واگذار و حتی در مرزها )اعم 
از زمینی و هوایی( نیز آمریکایی ها مستقر می شدند. در عرف امروز جهان، سیطره بر مرزها و مبادی ورودی و خروجی و همچنین سیطره بر آسمان، پیش نیازهای اولیه استقالل یک کشور محسوب می شوند. این قرارداد، از نظر 

صدری ها نماد همکاری و بلکه وابستگی نوری المالکی به آمریکا محسوب می شود.
4 .  در سال 2014 نوری المالکی بر تداوم نخست وزیری خود اصرار داشت و توانسته بود از طریق ائتالف دولة القانون، بزرگ ترین فراکسیون پارلمان را نیز تشکیل دهد. با این حال، مخالفت های شدید در داخل بیت شیعی همزمان 
با تهدیدات تند و رادیکال از بیوت سنی و کرد باعث شد تا از داخل حزب الدعوة نیز گروهی به محوریت خضیر الخزاعی، حسین الشهرستانی و حیدر العبادی با کنار زدن نوری المالکی موافقت کنند... نهایتا با اعالم نظر عمومی 
مرجعیت و فشار داخلی، نوری المالکی در نطقی با ادبیات فاتحانه و از منظر قدرت اعالم کرد شخصا حق مسلم خود و ائتالف دولة القانون را برای تعیین نخست وزیر محفوظ می داند و در همین راستا به عنوان رهبر ائتالف، »حیدر 

العبادی« را به عنوان گزینه خود برای نخست وزیری معرفی می کند. نهایتا گرچه المالکی در سمت دبیرکلی حزب الدعوة باقی ماند، اما منصب نخست وزیری را واگذار کرد؛ آن هم به چهره ای از داخل حزب الدعوة.

برای همکاری و حتی گذشت از امتیازات صدری ها  خبر 
اکبر«  »شیطان  با  همراهی  از  حزب  که  این  بر  منوط  داد؛ 
)آمریکا( دست شسته و آن عوامل را کنار بگذارد3.  این 
نامه از یک طرف نشان می دهد مقتدی صدر حاضر است 
مشترک  وزیر  نخست  و  دولت  تشکیل  سر  بر  الدعوة  با 
کنار بیاید؛ از طرف دیگر نیز امیدوار است و این امکان را 
محتمل می داند که از دل الدعوة فردی مانند حیدر العبادی 
ظهور کند که علیه دبیرکل حزب می شورد و نهایتا حزب 

نیز با این فرد برای نخست وزیری کنار می آید4. 
4 .تهدید اصلی؛ تشدید رویگردانی مردم

است  این  در  سناریو  این  مهم  بسیار  های  چالش  از  یکی 
تأسیسی  دولت  اصطالحا  عراق  سیاسی  فرهنگ  در  که 

مشابه  و  امتداد  در  »توافقی« می خوانند که  را  این سناریو 
دولت های پیشین است. دولت های تشکیل شده طی 16 
سال اخیر عراق را اصطالحا دولت های توافقی می خوانند؛ 
دولت هایی که مانند شرکت های سهامی عام وزارتخانه ها 
و مناصب عالی را میان احزاب مختلف تقسیم کرده اند. در 
به شکل  اپوزیسیون  و  دو جناح حاکم  این ساختار، عمال 
دولت  در  پایی  احزاب  همه  بلکه  ندارد؛  وجود  آن  دقیق 
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دارند و پایی در خارج آن.
که  سیاسی  نظام  به  عراق  جامعه  بنیادین  انتقادات  از  یکی 
مسئله  همین  شده،  احزاب  از  عمومی  رویگردانی  باعث 
فقدان اپوزیسیون کالسیک و احزاب دو نبشه ای است که 
دولت توافقی را تشکیل می دهند. اگر سطح این دولت های 
برسد که دو قطب اصلی مخالف هم در  به جایی  توافقی 
بیت شیعی به عنوان دو رکن دولت بر سر یک دولت توافق 
کنند، ناکامی آن موجب سرازیری آوار نارضایتی عمومی 
و  طغیان  دارد  احتمال  و  شد  خواهد  سیاسی  نظام  سر  بر 

سرخوردگی را به مرز انفجار اجتماعی بکشاند.

3 .بن بست و تالش برای تشکیل دولت موقت

سناریوی چهارمی که می توان در این زمینه مورد توجه قرار 
داد، بن بست در تشکیل دولت است. این سناریو دست کم 
روی کاغذ غیرممکن نیست و طی دو هفته اخیر احتمال آن 
به حدی رسیده که در کنار سه گزینه دیگر به عنوان یکی 

از سناریوهای ممکن مورد توجه قرار گیرد.
و  رسند  نمی  توافق  به  سیاسی  های  سناریو، گروه  این  در 
توافق  عدم  یا  سو  یک  از  خیابانی  اعتراضات  و  ناآرامی 
فراکسیون  ترین  بزرگ  تشکیل  برای  سیاسی  های  گروه 
باعث  دیگر  سوی  از  وزیران  کابینه  اعتماد  رأی  یا کسب 
نتواند  پارلمان  تا زمان تشکیل  نظام سیاسی  می شود عمال 
یک  باید  وضعیتی،  چنین  در  کند.  معرفی  وزیر  نخست 
عهده  بر  را  امور  پیشبرد  مسئولیت  انتقالی  و  موقت  دولت 

داشته و انتخابات پارلمان مجددا برگزار شود.
معتقدند  هایی که  به طور مشخص گروه  در حال حاضر، 
حجم تقلب بسیار گسترده بوده و حتی آراء جابجا شده اند، 
از  دسته  این  میان  در  هستند.  سناریو  این  اجرای  خواستار 
افراد می توان »عباس العرداوی« از سران جنبش حقوق را 
به حدی  آراء  اعالم کرد جابجایی  ذکر کرد که صراحتا 
باید  است که حتی بازشماری دستی هم جوابگو نیست و 
انتخابات دوباره در فاصله چند ماهه برگزار شود. همچنین 
اعتراضی  تحصن  دو  درجه  مقامات  اظهارات  به  توان  می 
اختیارات  با  موقت  دولت  تشکیل  که صراحتا  استناد کرد 
و  قضاء(  دستگاه  )رئیس  زیدان«  »فائق  توسط  محدود 

برگزاری انتخابات در شش ماهه آینده را مطالبه کرد.
که  است  جذاب  کسانی  برای  اولیه  نگاه  در  سناریو  این 
نسبتا  اجتماعی  پایگاه  دارای  همچنان  کنند  می  احساس 
کردند  ورود  صورتی  به  انتخابات  در  اما  هستند؛  خوبی 
رقبا  مقابل  در  و  شد  تلف  اجتماعی  سرمایه  این  عمال  که 
را  واقعی خود در جامعه  از وزن  تر  بیش  توانستند سهمی 

به دست آورند. در نتیجه با تجدید انتخابات، فرصت برای 
بازمهندسی فهرست های انتخاباتی فراهم شده و در نتیجه 
سرمایه اجتماعی مذکور در جهت بهتری کانالیزه و رهنمون 
های  تعداد کرسی  به  متبوعشان  نهایتا جریان  تا  شوند  می 
این عبارات، بر روی کاغذ صحیح  یابد.  بیش تری دست 
انتخابات،  تجدید  صورت  در  نیست  مشخص  اما  است؛ 
جامعه عراق چه واکنشی علیه آنان خواهد داشت؟ ضمن 
متضرر  شدت  به  سناریو  این  در  پیروز،  جریانات  که  این 

شده و برای ممانعت از وقوع آن تالش خواهند کرد.
در این زمینه، توجه به موارد ذیل ضروری می باشد:

1 .گونه ای از تجربه لبنان

فروپاشی اقتصادی که امروز در لبنان شاهد آن هستیم، به 
صورت ناگهانی و یک شبه پدید نیامد. فروپاشی اقتصادی 
و  اجتماعی  های  بحران  با  پررنگی  همبستگی  و  پیوند  نیز 
سیاسی دارد. یکی از عوامل مؤثر در این وضعیت را باید 
عمال  که  دانست  موقت«  های  دولت  تشکیل  در  »بحران 
به  بار  چندین  سال،   13 طی  و  خورد  کلید   2008 سال  از 
به عبارت دیگر طی 12  صورت های مختلف تجربه شد. 
و  بوده  دولت   8 شاهد  لبنان  توافق دوحه،  زمان  از  و  سال 
تقریبا یک سال و  به عبارت دیگر متوسط عمر دولت ها 
)حدفاصل  سینیوره  مدت،  این  طی  است.  بوده  ماه  هشت 
رخدادهای 2008 تا واگذاری قدرت به سعد الحریری در 
پی توافق طائف(، تمام سالم و حسان دیاب برای یک بار، 
بار  دو  برای  میقاتی  نجیب  و  بار  سه  برای  الحریری  سعد 
تشکیل  در  ناکامی  باید  ها  این  به  اند.  داده  تشکیل  کابینه 

کابینه را نیز اضافه کرد.
نیز مشخصا  لبنان  اقتصادی  اوج بحران سیاسی و فروپاشی 
به  استعفا داده و  به دوره ای برمی گردد که حسان دیاب 
دولت  تشکیل  تا  جاری،  امور  پیشبرد  وزیر  نخست  عنوان 
آینده مشغول به کار بوده است. در این دوره، ارز به شکل 
بحران  و  بیکاری  همزمان  و  رفت  باال  ای  افسارگسیخته 

ارزی – و به دنبال آن تورم - کشور را فرا گرفت. 

از عراق  به اشتراک زبانی و مذهبی بخش مهمی  با توجه 
نخبگان  این دو کشور،  میان  فرهنگی  پیوندهای  و  لبنان  و 
و رسانه های عراقی در درجه اول و توده های مردمی در 
در ذهن  را  منفی آن  پیامدهای  و  لبنان  تجربه  درجه دوم، 
از  باالیی  عراق حساسیت  در  آن  تکرار  به  نسبت  و  دارند 

خود نشان می دهند.
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2 .شکست تجربه دموکراسی در کشور عراق

این سناریو در صورت وقوع، نشانه زوال یا شکست نسبی 
های  پایه  اکنون  هم  است.  عراق  در  دموکراسی  تجربه 
حاال  و  است  دیده  آسیب  شدت  به  عراق  در  دموکراسی 
انتخابات مجدد،  نتایج کلی و برگزاری  ابطال  در صورت 
اساس دموکراسی در معرض سقوط قرار می گیرد. در این 
هم  اآلن  همین  که  باشیم  داشته  نظر  در  است  کافی  زمینه 
تواند  اقلیت 37 درصدی جامعه را می  تنها  انتخابات  بستر 
جذب کند و اگر قرار باشد همین وضعیت شکننده هم با 
ممکن   – عمال  شود،  مواجه  اساسی  ساختاری  مشکالت 
تبلیغات وسیعی در مورد شکست دموکراسی در   – است 
عنوان  به  عراق  ملت  میان  در  قضا  از  و  شود  نوشته  عراق 

اصلی ترین حامالن دموکراسی مورد اقبال قرارگیرد.

 3 .تثبیت شرایط دولت در دولت و مقدمه ای برای
جنگ داخلی یا کودتا

قرار گیرد،  توجه  مورد  باید  زمینه  این  نکته سومی که در 
حتم  طور  به  کند.  طی  باید  فرآیند  این  که  است  مسیری 
به  انتخابات،  این  اصلی  پیروز  عنوان  به  صدر  جریان 
سادگی حاضر به تجدید انتخابات نشده و در برابر تجدید 
مضاعف  اهمیت  زمانی  نکته  این  کند.  می  مقاومت  آن 
می یابد که تصور کنیم به روزهای تشکیل پارلمان نزدیک 
مدعی  ها  صدری  پارلمان،  کار  به  آغاز  با  شویم.  می 
بزرگ ترین فراکسیون خواهند بود و نسبت به تعیین بزرگ 
نتیجه  در  آمد.  نخواهند  کوتاه  راحتی  به  فراکسیون  ترین 
طرف مقابل یا باید برتری عددی خود را ثابت کند؛ یا این 
که بزرگ تر بودن صدری ها را بپذیرد. در هر دو حالت، 

انتخابات تقریبا بالموضوع خواهد بود؛ زیرا  مسئله تجدید 
حق  دارای  آن(  مصداق  از  )فارغ  تر  بزرگ  فراکسیون 
انحصاری در معرفی نخست وزیر است. البته سناریوی سوم 
مسئله  هم  باز  اما  است؛  محتمل  هم  ها(  با صدری  )توافق 

تجدید انتخابات را منتفی خواهد کرد. 
در نتیجه یا باید پیش از آغاز به کار پارلمان، مسئله تجدید 
انتخابات به صورت قطعی و محتوم درآید و اساسا پارلمانی 
در نتیجه انتخابات اکتبر 2021 تشکیل نگردد که احتماال با 
واکنش سخت و مخالفت جدی صدری ها مواجه خواهد 
طرفین  از  یکی  باید  یا  پارلمان،  تشکیل  صورت  در  شد. 
فراکسیون بزرگ تر را تشکیل دهد و طرف مقابل با توسل 
به فشارهای خیابانی و آشوب، دولت و نظام سیاسی را به 

تسلیم وادار سازد.
بر روی کاغذ، یک سناریوی سومی هم متصور است؛ اما 
این حالت،  در  باشد.  ناسازگار می  واقعی عراق  با شرایط 
بزرگ ترین فراکسیون نامزد متبوع خود را معرفی می کند؛ 
اما صحن عمومی پارلمان به کابینه وزرای پیشنهادی رأی 
اعتماد ندهد. با توجه به این که وزن دو قطب اصلی بیت 
نماینده است، طرف های  تا 90  شیعی حداکثر حدود 80 
سنی و کردی برای کسب کرسی های بیش تر با فراکسیون 
بزرگ تر همراه خواهند شد و جریان اپوزیسیون نمی تواند 
مانع از کسب رأی اعتماد شود؛ زیرا آراء خود را باید در 
مورد تمام وزیران به حداقل 165 کرسی برساند که بسیار 

دور از ذهن و بلکه غیرممکن است.
با توجه به این موارد، یگانه راهی که برای این مسیر می توان 
متصور بود، یا فشارهای خیابانی بسیار جدی و آشوب است 
یا این که در دو ماه باقی مانده سال جاری میالدی، دولت 
و نظام سیاسی به تجدید انتخابات رضایت دهد. با توجه به 
این که کمیساریای مستقل و دولت فعلی با تجدید انتخابات 
مخالفند؛ عمال گزینه اول نیز دور از دسترس بوده و تنها از 
اجتماعی  فشارهای  با  همراه  سیاسی  های  زنی  چانه  طریق 

بسیار سنگین قابل تحصیل است.
و  تنها  که  کرد  بندی  جمع  گونه  این  توان  می  نتیجه،  در 
»استفاده  دارد:  انتخابات وجود  تجدید  برای  راه  تنها یک 
رقبای  واداشتن  تسلیم  به  برای  خیابان«  »فشار  پتانسیل  از 
»تثبیت  شود:  می  عبارت  این  از  دیگری  ترجمه  سیاسی«. 
که  خود«  خواسته  تحمیل  برای  دولت  در  دولت  شرایط 
یکی از پیامدهای قطعی آن »ناکارآمدی« بوده و - قاعدتا 

– سرخوردگی اجتماعی را نیز در پی دارد. 
یا  داخلی  جنگ  برای  ای  مقدمه  تواند  می  وضعیت  این 
کودتا باشد که در هر دو حالت، سرنوشت بسیار تلخی را 

برای عراق رقم خواهد زد.
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   جمع بندی و پیشنهاد

با توجه به موارد فوق الذکر، موارد ذیل توصیه می شود:
 1 .)حتی االمکان( توافق نسبی با صدر برای حفظ

حشدالشعبی

با توجه به نکات پیشین، باید گفت تنها و تنها یک راه برای 
بقای نظام سیاسی عراق و حفظ سرمایه اجتماعی حداقلی 
بهینه در آینده وجود دارد و آن هم  برای سیاست ورزی 

توافق با مقتدی صدر برای تحقق سناریوی سوم است.
نیز  صدر  مقتدی  که  داد  احتمال  توان  می  زمینه  این  در 
باشد  حاضر  مقاومت  از  بخشی  همکاری  جلب  ازای  در 
امتیاز یا سقف خواسته های  امتیازاتی بدهد که مهم ترین 
مقاومت، باید حفظ ساختار کلی حشد الشعبی باشد؛ حتی 
اگر رهبر جریان صدر خواستار تغییر رئیس و نایب رئیس 

حشد الشعبی باشد.

2 .تالش براي شکل گیری وفاق حداکثری شیعی
تنها سناریوی ممکن مقبول برای مقاومت، سناریوی سوم 
وفاق  شکل گیری  به  منوط  آن  بخشی  نتیجه  که  است 

حداکثری در داخل بیت شیعی است.

 3 .فراموش نکردن صورت مسئله اصلی: رویگردانی
گسترده مردم

ضمن رایزنی های سیاسی و طراحی برای آینده کوتاه مدت 
عراق و تشکیل بزرگ ترین فراکسیون، نباید فراموش کرد 
و  عام  طور  به  عراق  سیاسی  جامعه  حیاتی  و  اصلی  مسئله 
سرخوردگی  و  »رویگردانی  خاص،  طور  به  مقاومت 
این کشور«  نظام و احزاب سیاسی  از  گسترده مردم عراق 

است.
این نکته نه تنها تهدیدی برای کارآمدی نظام سیاسی، بلکه 
نظم عمومی  بقای حکومت و  برای  تهدیدی  امروزه حتی 
جامعه عراق است. در نتیجه در کلیه طراحی های سیاسی 

باید توجه ویژه ای به این موضوع داشت.

4 .نادیده نگرفتن تجربه لبنان
علی رغم تمام کاستی های موجود در عراق، وضعیت آن 
باید  عراقی  سیاستمداران  و  است  لبنان  از  بهتر  مراتب  به 
آن شده  گرفتار  لبنان  که  ای  مرحله  به  ورود  از  به شدت 
نتایج  از  تر  بیش  دولت  تشکیل  لبنان،  در  کنند.  اجتناب 
انتخاباتی، وابسته به تعامالت جریانات سیاسی است.  آراء 

دولت های کوتاه مدت و زودگذر لبنان طی ده سال اخیر به 
علت اختالفات سیاسی جابجا شده اند.

را می توان  انتخابات  نتایج  بر  تقدم البی های سیاسی  اوج 
در  لبنان  که  دانست  تمام سالم  دولت  ساله  دو  دوره خأل 
انتظار تعیین رئیس جمهور مانده بود. همین وضعیت را به 
صورت دیگری می توان در یک سال اخیر )بعد از انفجار 
بیروت تا تشکیل دولت توسط نجیب میقاتی( مشاهده کرد؛ 
تعیین نخست وزیر و تشکیل  از  نظام سیاسی  وضعیتی که 

دولت جدید بازمانده بود.

 5 .خطر تکرار رویکرد مقتدی صدر در سال 2018 و
انتصاب مهره ای موقت

آخرین نکته ای که در این زمینه باید ذکر کرد، خطر تکرار 
اشاره کوتاهی  تجربه سال 2018 است. در سناریوی سوم 
به این موضوع شد. در صورتی که رهبر جریان صدر در 
موضع ضعف به ائتالف تن دهد، ممکن است در پی تعیین 
نخست وزیری باشد که از طرفی منتسب به مقاومت بوده 
و از طرف دیگر سهمیه ویژه ای برای صدری ها در نظر 
تابستان سال آینده در  بوده و  ناکارآمد  این دولت  بگیرد. 

جریان اعتراضات عمومی و خیابانی سرنگون شود.
در چنان روزی، صدری ها در قامت مدعی و معترضی که 
قربانی تحکم احزاب مقاومت و دخالت خارجی شده، به 
سمت اعتراضات خیابانی و موج سواری و بهره برداری از 
برای  ناگوارتری  سناریوی  و  رفت  خواهند  عمومی  خشم 

مقاومت متصور خواهد بود.
در نتیجه پیشنهاد می شود در انتخاب نخست وزیر به نحوی 
عمل شود که مسئولیت کارنامه آن به طور مستقیم بر عهده 
را  واقعیت  این  نیز  ملت عراق  باشد و عموم  مقتدی صدر 

بپذیرند.
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میل به اقتدار

انتخابات زودهنگام عراق در 10 اکتبر سال 2021 برگزار 
شد و مسائل مختلفی را به همراه آورد. در این بین شکل 
صف بندی برندگان و بازندگان این انتخابات برای بسیاری 
از کارشناسان و سیاست مداران شگفت آمد، به گونه ای که 
باعث شد تا گروه های بازنده، نتایج انتخابات را نپذیرفته و 
از توطئه ای بزرگ علیه خود سخن بگویند1،  در این بین اما 
برندگان انتخابات و برخی دیگر از کارشناسان این انتخابات 
را پاک ترین انتخابات عراق تاکنون تلقی کردند2. فارق از 
فضای تقلب نتایج به دست آمده که احتماال تغییر زیادی 
قرار  بررسی های مختلف  تواند موضوع  نخواهد کرد می 
گیرد. اینکه چرا جریان صدر با به دست آوردن 73 کرسی 
در صدر قرار گرفت و بعد از جریان صدر، فهرست تقدم 
مقام  از 40 کرسی در  بیش  با  الحلبوسی  به رهبری محمد 

https://www.dijlah.tv/index. )1.  به عنوان نمونه رک: سخنان سعد السعدي عضو دفتر سیاسي عصائب اهل الحق در برنامه القرار لکم شبکه دجله 26/10/2021 )القرار لکم - احتجاجات… هویتها متعدده ومطالبها متنوعه
php?page=video&id=14087

https:// )فائق الشیخ علي یتحدث عن عراق ما بعد االنتخابات: مسارات الصراع بین قوی الدولة والالدولة | الحق یقال مع عدنان الطائي( utv 2.   به عنوان نمونه رک: سخنان فائق الشیخ علي در مصاحبه با برنامه الحق یقال شبکه
utviraq.net/15906

https://epc.ae/ar/topic/natayij-alaintikhabat-aliraqia-wasinariuhat-almarhala-almuqbila ،2021 3.  نتائج االنتخابات العراقیة وسیناریوهات المرحلة المقبلة، مرکز اإلمارات للسیاسات | 24 أکتوبر
/https://daraj.com/66047 ،2021 ,8 4.  قانون االنتخاب الجدید في العراق… حلم مقتدی الصدر یتحّقق، عمر الجّفال،فبرایر

5.  نتائج االنتخابات العراقیة وسیناریوهاتالمرحلة المقبلة  ، مرکز اإلمارات للسیاسات

دوم قرار گرفت و بعد از آن فهرست دولة القانون به رهبری 
نخست وزیر اسبق عراق نوری المالکی در جای سوم قرار 
گرفت و حزب دمکرات کردستان عراق به رهبری مسعود 

بارزانی در مقام چهارم قرار گرفت. 
عنوان  تحت  دسته  چهار  این  از  عراق  سیاسی  فضای  در 
به  را  ای که ذهن  مسئله  اما  یاد می شود،  برنده  دسته های 
خود مشغول می سازد این است که چه چیز باعث شده تا 
محسوب  برنده  های  فهرست  عنوان  به  فهرست  چهار  این 
کم  مشارکت  است،  بسیار  ها  سخن  بین  این  در  شوند. 
عراقی ها در انتخابات و باز ماندن فضا در برابر گروه های 
انتخابات  قانون  همخوانی  تر3،   ایدئولوژیک  و  منسجم تر 
جریان  هواخواهان  و  نامزدها  توزیع  جغرافیای  با  جدید 
صدر4  و البته تالش بی وقفه جریان صدر پیش از انتخابات 
راهبردی  اشتباه  جدید5،   قانون  چارچوب  در  عمل  برای 
گروه های بازنده به ویژه گروه های برآمده از حشدالشعبی 
از جمله فتح و العقد الوطنی و حقوق در توزیع نامزدها و 
پخش کردن آراء و در نتیجه به هدر رفتن آراء که از سوی 

دکتر یاسر قزوینی حائری

کارشناس مسائل عراق و شامات
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احمد الکنانی نماینده سابق پارلمان عراق از جریان صادقون 
وابسته به عصائب اهل الحق به یورش از پشت خالد بن ولید 
این  توانند در  در جنگ احد تشبیه شد6،  همه و همه می 

نتایج به دست آمده مؤثر باشند.
به  دیگر  ای  زاویه  از  تا  است  آن  بر  یادداشت  این  اما 
افکند،  نظر  بازندگان  برابر  در  برندگان  بندی  صف 
در  اقتدار  به  میل  زاویه  از  را  بندی  صف  این  و 
دهد. قرار  بررسی  مورد  عراقی  گران  انتخاب  میان 

مبنی  عراق  سیاسی  فضای  در  سخنانی  اخیر  های  سال  در 
بر ترجیح نظام ریاستی بر نظام پارلمانی شنیده می شود  7و 
از یک رهبری قدرتمند در رأس  همین طور برخورداری 
عراق از خواسته هایی است که در چند سال اخیر در فضای 
با  رسد  می  نظر  به  رسد.  می  به گوش  زیاد  عراق  سیاسی 
از 2003  بعد  نهادسازی در عراق  به شکست تجربه  توجه 
به ویژه از رهگذر یک نظام پارلمانی سالم، امید بسیاری از 
عراقی ها به نهادسازی ناامید شده و بسیاری از ایشان دل در 

گروی اقتدار فردی بسته اند.
در این بین می توان گفت که گروه های برنده در انتخابات 
عراق از این خصیصه برخوردار می باشند، و رهبرانشان در 
نسبت بازندگان در چارچوب سه گانه شیعه و سنی و کرد 
از اقتدار بیشتری برخوردار می باشند، مسئله ای که در میان 

رقبای بازنده با تنوع و چند صدایی جایگزین شده است.
6.  تویت احمد الکنانی نماینده سابق پارلمان عراقی از صادقون وابسته به عصائب اهل الحق مطرح شده در برنامه نفس عمیق شبکه دجله )نفس عمیق | نتائج االنتخابات .. شارع یدخل الصراع وکتل ترفض االنصیاع( 17/10/2021 

https://www.dijlah.tv/index.php?page=video&id=14034
https://www. )7.  به عنوان نمونه رک: سخنان شیخ عدنان الدنبوس رهبر عشیره کنانه در عراق و عضو ائتالف الوطنية در برنامه القرار لکم شبکه دجلة 26/10/2021 )القرار لکم - احتجاجات… هویتها متعدده ومطالبها متنوعه

dijlah.tv/index.php?page=video&id=14087
 MALIKI’S AUTHORITARIAN REGIME, Marisa Sullivan, https://www.understandingwar.org/report/malikis-authoritarian-regime :8 .  به عنوان نمونه رک

Iraqi Kurdistan’s authoritarian turn: western ally ‘discards idea of democracy, Chloe Cornish in Erbil MAY 11 2021, https://www.ft.com/content/ :9 .  به عنوان نمونه رک
 ’cd943209-b26b-45b2-a34a-e0d432b2e3f1

 The Big Man Muqtada al-Sadr: Leading the Street in Iraq under Limited Statehood, Kjetil Selvik &Iman Amirteimour,Third World Thematics: A TWQ Journal,  .10
Published online: 16 Aug 2021, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23802014.202

 https://shafaq.com، 2020-12-14 ،11 .  . به عنوان نمونه رک: سخنان احمد الشریفی با خبرگزاری شفق نیوز، محمد الحلبوسي.. یخرج من عاصفه الی زعامه سنیه

اگر به هر یک از چهار گروه برنده نگاهی بیندازیم خواهیم 
دید که رهبران این چهار گروه هر یک گروه خود را کم و 
بیش و در مقایسه با دیگر گروه ها و فهرست ها به صورت 
نیز مانند مالکی 8 و  تک صدایی رهبری می کنند، برخی 
بارزانی 9 تجربه های اقتدارگرایانه ای را در حاکمیت از سر 
گذرانده اند. از یک سو مقتدی صدر نیز جریان خود را به 
صورتی فردی با چاشنی کاریزمای برآمده از پدر و خاندان 
نیز  محمد الحلبوسی  بین  این  در  کند10.   می  رهبری  صدر 
چاشنی  با  گران  تحلیل  سوی  از  که  است  جوان  رهبری 
سر  در  را  سنی  زعامت  سودای  سنی،  اقلیم  از  حمایت 
می پروراند و دارای گونه ای کاریزما برای رهبری شمرده 

می شود11.
حال بهتر است این گروه ها را با رقبایشان مقایسه کنیم. در 
میان شیعیان گروه فتح به رهبری هادی العامری و حضور 
احمد  مانند  حشد  از  دیگری  رهبران  و  الخزعلی  قیس 
االسدی و حضور همام حمودی از مجلس اعال به هیچ وجه 
نمی تواند گروهی تک  صدایی را رقم بزند، از سوی دیگر 
الفیاض  فالح  رهبری  به  الوطنی  العقد  موازی  های  گروه 
به کتائب حزب اهلل گسست گروه های  نزدیک  و حقوق 
حشدی را بیش از پیش کرده بودند، و این امر با یکدستی 
رهبری در دولة القانون و الكتلة الصدریة قابل مقایسه نیست. 
از سوی دیگر تحالف قوی الدولة قرار دارد که از ائتالف 
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عمار  رهبری  به  الحکمة  و  العبادی  رهبری حیدر  به  النصر 
الحکیم و المؤتمر الوطنی به رهبری آراس حبیب تشکیل 
شده بود، در این گروه نیز نه تکصدایی بلکه با یک ائتالف 

دو قطبی بلکه سه قطبی مواجه هستیم.
اما در کردستان به ویژه با اختالفات سخت به وجود آمده 
بین الهور شیخ جنگی و بافل طالبانی12  به هیچ وجه نمی 
میهنی کردستان رقیب  اتحاد  از رهبری یکدست در  توان 

حزب دمکرات سخن گفت.
رهبری  به  تقدم  فهرست  رقیب  نیز  سنت  اهل  میان  در 
الخنجر  به رهبری خمیس  الحلبوسی، فهرست عزم  محمد 
بود. در این بین نیز کامال روشن است که خمیس الخنجر 
این  را در  نمی توانست یک رهبری فردی و تک صدایی 

گروه داشته باشد، چرا که نام هایی که در کنار خنجر کنار 
هم جمع شده اند مانند جمال الکربولی و مثنی السامرائی و 
الزوبعی و خالد  الفهداوی و طالل  الجبوری و قاسم  سلیم 
العبیدی همه رهبرانی در طراز اهل سنت عراق به حساب 

می آیند.
حال بگذارید شاخص های دیگری را نیز برای گروه های 
برنده به محک بگذاریم و ببینیم آیا این گروه ها در امور 

دیگری نیز با یکدیگر اشتراکاتی دارند یا نه؟
به عنوان نمونه اگر بخواهیم قدمت گروه های برنده را در 
از چهار گروه در  بگیریم درست است که سه گروه  نظر 
گروه  اما  هستند،  تر  قدیمی  هایی  گروه  نسبتا  رقبا  نسبت 
تقدم به رهبری الحلبوسی بی شک گروهی نوپاست، پس 
این شاخص را نمی توان یکی از شاخص های گروه برنده 

در نظر گرفت.
12. /www.irna.ir/news/84405298   

گفت،  سخن  آن  از  توان  می  که  دیگری  شاخص 
برنده  های  گروه  سابقه  اینکه  است.  کارآمدی  شاخص 
کارآمدی  از  رقبا  با  مقایسه  مقام  در  انتخاب گرعراقی  نزد 
بیشتری برخوردار می باشد. در این مسئله اگر دولت مالکی 
الحلبوسی  بگیریم،  نظر  در  تا حدی کارآمد  دولتی  نیز  را 
را  بارزانی  کنیم،  االنبار حساب  در  رهبری کارآمد  نیز  را 
احتماال  کنیم،  محسوب  کردستان  در  کارآمد  رهبری  نیز 
صدر  جریان  یعنی  انتخابات  اول  گروه  توانست  نخواهیم 
این  وزرای  اینکه  ویژه  به  کنیم.  تلقی  کارآمد  را گروهی 
جریان در ماه های نه چندان دور کارآمدی خوبی از خود 

به نمایش نگذاشتند.
رسد  می  نظر  به  شد  گفته  اختصار  به  آنچه  به  توجه  با 

به  عراق  انتخابات  در  کنندگان  شرکت  انتخاباتی  رفتار 
گونه ای رمز گشایی شد و در نتیجه مردم و یا بهتر بگوییم 
شرکت کنندگان در انتخابات که البته اکثریت مردم عراق 
اند  به فهرست هایی رأی داده  بیشتر  را تشکیل نمی دهند 
که از رهبرانی اقتدارگرا و یا کاریزماتیک برخوردارند، و 
به سمت  از میل عمومی سیاست در عراق  نشان  این خود 
سخن  در  که  امری  دارد،  اقتدارگرایی  و  تمرکزگرایی 
نمایان  عراق  در  پارلمانی  نظام  بر  ریاستی  نظام  ترجیح  از 
می شود. در واقع به نظر می رسد رای دهنده عراقی ناامید از 
شکل گیری نهادهایی قدرتمند و سالم چشم امید به رهبری 
سیاسی  نظام  که  است  حالی  در  این  است،  دوخته  مقتدر 
دوباره  گیری  شکل  بیم  از  عراق  اساسی  قانون  ویژه  به  و 
و  تعدد  به  متمایل  و  تمرکزگرایی  از  ترس  با  دیکتاتوری، 

تنوع در حد اعالی آن رقم خورده است.
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           زمینه ها، ابعاد و پیامدهای جمعه خونین بغداد :  
تحصن ها و اعتراضات به کدام سو می رود؟

      

     مقدمه   

 یکی از روندهای اثرگذار بر فضای سیاسی عراق طی دو 
است.  خیابانی  های  تحصن  و  اعتراضات  مسئله  اخیر،  ماه 
نقطه عطف این اعتراضات، روز جمعه 5 نوامبر )14 آبان( 
و  امنیتی  نیروهای  با  درگیری  و  خشونت  به  کار  که  بود 
شود  می  گفته  و  کشید  عراق  ارتش  شورش  ضد  یگان 
گذاشت.  جای  بر  مجروح  تن  ها  ده  و  کشته   4 حداقل 
در روزهای بعد، از شدت خشونت کم شد؛ اما تحصن ها 
کمابیش ادامه یافت. در این مقاله به واکاوی ابعاد رخداد 
جمعه 14 آبان پرداخته و نقش آن را در روند تحوالت عراق 
خیابانی  اعتراضات  مسئله  آن،  کنار  در  می کنیم.  بررسی 
جریان های نزدیک به مقاومت را طی یک روند کلی بررسی 
کرده و پیامدها و چشم انداز آن را مورد توجه قرار می دهیم.

    ساختار کلی روند تحوالت    

از  جامعی  تصویر  باید  ابتدا  تحوالت،  بهتر  درک  برای 
ساخت کلی فضای سیاسی و بستر وقوع اعتراضات داشته 
باشیم. در همین راستا، موارد ذیل را باید مورد توجه قرار 
درک  توان  نمی  ها  آن  به  کافی  التفات  بدون  زیرا  داد؛ 

درستی از روند تحوالت داشت:

1 .اعتبار و آبروی برخی جریانات سیاسی:

های  فهرست  برخی  به  انتخابات،  برگزاری  زمان  در 
سبد  تجزیه  و  انتخابات  در  مستقل  حضور  بابت  انتخاباتی 
رأی مقاومت انتقاد می شد. در این زمینه بیش ترین انتقادات 
متوجه »جنبش حقوق« منتسب به کتائب حزب اهلل بود؛ زیرا 
پایه اساسی استدالل رهبر این جریان )حسین مؤنس( برای 
حضور مستقل در انتخابات، مسئله »سرخوردگی و ناامیدی 
از طبقه سیاسی« بود که به وضوح در راستای تخریب بقیه 

علیرضا مجیدی

کارشناس مسائل عراق و شامات

.       
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متوجه  انتقادات  بعد،  بود. در درجه  مقاومت  ائتالف های 
»عقد الوطنی« بود که آن ها نیز در این دوره بخشی از پایگاه 
کرده  جدا  اصلی  های  فهرست  از  را  مقاومت  اجتماعی 
بودند. عالوه بر آن، در داخل ائتالف فتح نیز نحوه تعیین 
نفرات فهرست به صورتی بود که اجزاء تشکیل دهنده آن 
در قالب »نامزد مستقل« فهرست فرعی تشکیل دادند و این 

موضوع نیز انتقادات جدی در بدنه مقاومت رقم زده بود.

با توجه به این توضیحات، شکست مقاومت در درجه اول 
بدنه  برد.  می  سیاسی  رهبران  سمت  به  را  انتقادات  پیکان 
به  آنان  کردن  متهم  و  رهبران  از  انتقاد  با  جریان  همین 
»قدرت طلبی« و »نداشتن تقوای سیاسی«، هشدار می دادند 
که مقاومت نه از جریانات رقیب، بلکه از رهبران خودش 
شکست خورد! در چنین وضعیتی، رهبران این جریانات به 
صورت جدی نیاز دارند که شکست انتخاباتی را در درجه 
اول به تقلب در انتخابات نسبت دهند و با پافشاری بر آن، 
این انگاره را در میان هواداران خود جا بیندازند که »تقلب 
بسیار گسترده« باعث »تغییر اساسی نتایج« شده است و اگر 
تقلب رخ نداده بود، فهرست های وابسته به مقاومت برنده 

قاطع انتخابات بودند.
برشمرد.  توان  می  را  متعددی  های  نشانه  زمینه  این  در 
خیابانی  های  »جشن  مسئله  نشانه،  ترین  مهم  و  نخستین 
تنها چند  انتخابات« است. در حالی که  در شب برگزاری 
ساعت از برگزاری انتخابات گذشته بود، هواداران فهرست 
جشن  و  شادی  کارناوال  »فتح«  و  »حقوق«  انتخاباتی  های 
پیروزی خیابانی راه انداختند؛ در حالی که هنوز هیچ گونه 
آراء صندوق ها( صورت  )تجمیع  ملی  در سطح  شمارشی 

نگرفته بود! 
جالب این جاست که حسین مونس رئیس جنبش حقوق، 
به قدری در این زمینه عجله داشت که حتی درنگی به خرج 
نداد تا کارناوال شادی جنبه »مردمی« و »خودجوش« بگیرد، 
بلکه خود شخصا کارناوالی راه انداخت که - به شهادت 
تصاویر موجود - جمعیت همراه آن به صد نفر نمی رسید؛ 
اما اصرار داشت با ماشین و خیابان گردی، جشن پیروزی 

برگزار کنند.
اعتقاد  تقلب  وقوع  به  مقاومت  رهبران  گرچه  نتیجه،  در 
میان  نزدیک  رقابت  به  توجه  با   - را  آن  پیگیری  و  دارند 
»اطار التنسیقی« و »جریان صدر« - مؤثر می پندارند؛ اما در 
درجه اول نیاز ابتدایی آن صرفا اقناع هواداران در این نکته 
است که قطعا در انتخابات تقلب صورت گرفته و شکست 
فهرست های مقاومت ربطی به تفردگرایی رهبران آن ندارد.

»الهیئه التنسیقی«،  »اطار  گانه  سه  گیری  شکل   .  2 
مقاومت مردمی  »بدنه  و  العراقیه«  للمقاومه   التنسیقیه 

)معترضین خیابانی(«0

دومین نکته ای که حتما باید در تحلیل اعتراضات خیابانی 
»ضرورت  مسئله  گیرد،  قرار  توجه  مورد  انتخابات  از  پس 
این  به  توجه  بدون  است.  مقاومت«  در  ساختاری  تفکیک 
تفکیک ساختاری و محدودیت ها و قیودی که بر کنش 
سیاسی مقاومت تحمیل می شود، نمی توان رفتار این جناح 
قبال روندهای جاری در عراق تحلیل نمود.واقعیت  را در 
این است که مقاومت به مثابه یک جریان یا جناح واحد، 
هم اکنون زیر ضرب فشار بسیار قدرتمندی قرار دارد که 
باعث می شود انسجام خود را به صورت حداکثری حفظ 
کنند؛ اما جهت گیری های اجزاء آن باعث می شود رفتار 
به  نمود.  تحلیل  بتوان  تفکیک  این  پایه  بر  را  جریان  کلی 
تعبیر دقیق تر، کلیت جناح مقاومت با دو گروه به صورت 

همزمان مواجه است:

. رقبای قدرتمند بیرونی: جریان صدر، تشرینی ها، اکثریت 
بیت  در  غالب  های  جریان  سیاسی،  احزاب  از  سرخورده 

سنی و بیت کردی

. جریان های رقیق )مدرن( اسالمگرا که در این انتخابات، 
ترجیح  جهت،  بدین  و  شدند  متحمل  را  بزرگی  شکست 
)احزاب  اولیه خود  منویات خاستگاه  با  را  دهند خود  می 

کالسیک اسالمگرای شیعی( هماهنگ سازند.
رویکرد  یک  نهایتا  شود  می  باعث  مورد  دو  این  مجموع 
شمول گرایی حداکثری در مقاومت عراق شکل بگیرد؛ به 
طوری که برای حفظ این انسجام تالش وسیعی شود. با این 
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حال، همین موضوع قیودی را بر احزاب و جریانات فعال 
تحمیل می کند؛ زیرا تفاوت رویکرد، ایده و جهت گیری 
در داخل این مجموعه به قدری زیاد است که برای گرفتن 

ابتکار عمل تالش زیادی شود.
در این زمینه، هم اکنون مقاومت در عراق را می توان در 
دسته،  سه  این  به  توجه  بدون  کرد.  تقسیم  کلی  دسته  سه 
فاقد  و  رود  می  خطا  به  مقاومت  رفتار  از  تحلیل  هرگونه 

دقت نظر کافی است. این سه دسته عبارتند از:

الف .اطار التنسیقی:

»چارچوب  معموال  داخلی  در رسانه های  را  این مجموعه 
هماهنگی« می خوانند و از زمان برگزاری جلسه با مقتدی 
صدر، از شهرت بسیار باالیی برخوردار است. در مورد سیر 
تکوین و تأسیس این مجموعه دو روایت وجود دارد؛ اما 
نقل مشترک و قطعی در هر دو روایت این است که تا اعالم 
نتایج اولیه در روز یکشنبه 11 اکتبر، مجموعه اطارالتنسیقی 

فاقد موضوعیت و اثرگذاری چندانی بوده است.

اطار التنسیقی در اطالعیه های رسمی خود، 5 ضلع ذیل را 
در برمی گیرد:

.  دولة القانون )نوری المالکی(: حزب الدعوة، حرکة البشائر
الخزعلی(،  العامری(، صادقون )قیس  بدر )هادی  فتح:    .
همام  )شیخ  اعال  مجلس  و  االسدی(  )احمد  الوطنی  سند 

الحمودی(
. عطاء: فالح الفیاض

و  حکیـم(  عمـــار  )سیـد  الحکمة   تیار  الـدولة:   قوی   .
نصر)حیدر العبادی(

.  فضیلة
به  نیز  اهلل«  حزب  »کتائب  ظاهرا  پساانتخاباتی،  فضای  در 
از - جلسات  از »جنبش حقوق«1  در - بخشی  نمایندگی 
اطار مانند جلسه مشترک با برهم صالح و مصطفی الکاظمی 

شرکت کرده است2.

1 .  این در حالی است که کتائب حزب اهلل تا پیش از برگزاری انتخابات، حاضر به تأیید رسمی انتساب فهرست حقوق به خودشان نبود و تعمدا این موضوع را مسکوت نگه می داشت. »حسین مؤنس« نیز تأکید داشت به صورت 
شخصی در انتخابات حضور یافته و فهرست »حقوق« را تأسیس کرده است.

2 .  در روزهای نخست، تنها سردبیر شبکه تلویزیونی العهد )ارگان عصائب اهل الحق( این ادعا را طرح کرده بود؛ اما چندی بعد رسانه های وابسته به کتائب حزب اهلل اظهارات رئیس آن را منتشر کردند.
3.  »تیار الالدولة« یعنی جریانی که خود را ملتزم به تبعیت و تقید از منویات فرماندهی کل قوای مسلح عراق نمی داند و از طریق مبارزه مسلحانه با آمریکا تالش می کند منویات خود را پیش ببرد. به علت عدم تقید آن ها به چارچوب 

قانون و دولت )حاکمیت یا نظام سیاسی( از طرفی و حضور آنان در داخل قدرت از طرف دیگر، در فرهنگ سیاسی عراق اصطالحا »تیار الالدولة« خوانده می شوند.
4 .  اندیشکده جریان به صورت مستقل نمی تواند اجزاء تشکیل دهنده هیئه التنسیقیة المقاومة را مشخص و اسامی فوق را تأیید کند. اما وجه مشترک اسامی فوق در این است که همگی کمابیش از اقدام مسلحانه علیه آمریکا )خصوصا 
از منظر واکنش نسبت به حمالت آمریکا به پایگاه های مقاومت در ابتدای دوره بایدن( اتفاق نظر دارند. به سختی می توان گروه بارز و سرشناس دیگری را ذکر کرد که در این زمینه موضع مشابهی با گروه های فوق الذکر داشته 
باشد.البته باید توجه داشت که این اتفاق نظر، معطوف به »واکنش و اقدام متقابل مقاومت در برابر حمله آمریکا به پایگاه مقاومت در نزدیک مرز یا عمق خاک سوریه« است که در ابتدای دوره بایدن رخ داد. این اتفاق نظر، بدین 
شکل در مورد »حمالت )ابتدایی( پرتعداد به ارتش آمریکا برای ترک عراق« وجود ندارد و حتی در مورد حمله به سفارت، مشخصا عصائب اهل الحق آن را رد کرده است. تجربه توافق میان »ابوفدک« و »پالسخارت« برای آتش بس 

و عدم حمله به پایگاه ها، نیروها و منافع آمریکایی در فاصله تقریبا دو ماه مانده به انتخابات، نشان می دهد احتماال ساختار دیگری به موازات این ساختار وجود دارد که در آن جا »ابو فدک« یا »کتائب حزب اهلل« محوریت دارند.

ب .الهیئه التنسیقیه للمقاومه العراقیه:

پیروزی  زمان  به   – ظاهرا   – مجموعه  این  تأسیس  تاریخ 
مشروط  بس  آتش  خوردن  برهم  و  انتخابات  در  بایدن 
مقاومت و آمریکا برمی گردد. البته برخی اعتقاد دارند این 
بیانیه های  اما نخستین  بود؛  تر تشکیل شده  مجموعه پیش 

رسمی آن به مقطع مذکور برمی گردد.
تشکیالت،  این  وجودی  فلسفه  بلکه  و  اساسی  مأموریت 
نیروی  یک  مثابه  به  عراق  در  آمریکا  با  مسلحانه  »مبارزه 
از  یکی  را  المقاومه  تنسیقیه  منظر،  این  از  است.  اشغالگر« 

نمادهای بارز »تیار الالدولة3«  محسوب می کنند. 
فعالیت  ماهیت  و  نهاد  این  فراقانونی  مأموریت  به  توجه  با 
آن، ترکیب و ساختار آن به صورت شفاف و علنی اعالم 
نشده؛ اما گزارش های اندیشکده های غربی و برخی نقل 
این  افراد فعال در حوزه عراق نشان می دهد در  قول های 
نهاد، عالوه بر اشخاصی مانند »شیخ محمد کوثرانی«، گروه 
هایی مانند »کتائب حزب اهلل«، »کتائب امام علی«، »عصائب 
اهل الحق«، »جنبش نجباء« و »کتائب سید الشهداء« عضویت 

دارند4. 
باشد، مجموعه  این ترکیب صحیح  اگر فرض بگیریم که 
میان  اتصال  حلقه  ترین  اصلی  الحق«  اهل  »عصائب 
»اطارالتنسیقی« و »التنسیقیة المقاومة« می باشد. ضمن این که 
یکی از ثمرات حضور مستقل فهرست »حقوق« در انتخابات 
این بود که »کتائب حزب اهلل« نیز در کنار عصائب، در هر 

دو سطح اطار والتنسیقیة المقاومة حضور داشته باشد.
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ج .بدنه مردمی مقاومت )معترضین خیابانی(

همان طور که در بند پیشین توضیح دادیم، »شکاف توده-
طبقه سیاسی« به شکل بسیار پررنگی در عراق وجود دارد و 
در فضای داخلی مقاومت نیز بازتولید شده است. ابهام در 
مورد علت عدم رأی دادن حشد الشعبی در روز رأی گیری 
متوجه رهبران حشد  این زمینه  اتهاماتی که در  و   5 خاص 
می باشد، بر این شکاف به میزان قابل توجهی دامن زده و با 
ماجرایی که در مورد معاون اداری حشد پیش آمد، بدبینی 
در بدنه حشد نسبت به رهبران تشدید شده است. به این ها 
باید مسئله نیروهای »مفسوخه6«  را افزود که پیگیر حقوق و 

مطالبات خود از حشد الشعبی می باشند.
در جریان انتخابات و با تکثر فهرستی که در فضای داخلی 
را  مقاومت  بدنه هوادار  رفتار عمومی  پیش آمد،  مقاومت 

می شد در سه دسته کلی تقسیم کرد:

. کسانی که در دوران تبلیغات، شور و هیجان زیادی داشتند 
و فهرست اختصاصی مطلوب خود را با حرارت و اصرار 
ها،  فهرست  تعدد  به  نسبت  ها  آن  کردند.  می  تبلیغ  زیاد 

استدالل و رویکرد »خلوص گرایی« را مطرح می کردند.

اما نسبت  از فهرست ها رأی دادند؛  به یکی  . کسانی که 
به  عمدتا  ها  این  دارند.  هایی  گالیه  سیاسی  طبقه  کل  به 

فهرست های اصلی و غالب رأی دادند.

. کسانی که پای صندوق های رأی حاضر نشدند.
دسته نخست، استخوان بندی اولیه و محور و پایه معترضین 
خیابانی بعد از انتخابات می باشند و از نظر جهت گیری نیز 
عمدتا متمایل به »عصائب اهل الحق«، »کتائب حزب اهلل« 
و مجموعا گروه های اصلی تشکیل دهنده »حشد الشعبی« 
را  ها  آن  باشد که  این  دقیق تر  تعبیر  شاید  البته  باشند.  می 
از  که  استقبالی  مقایسه  از  که  بخوانیم  »فصائل«  هواداران 
شخصیت های سیاسی صورت گرفت، جهت گیری آن ها 

روشن تر می گردد.

5 . انتخابات عراق در دو روز برگزار شد. در روز جمعه 8 اکتبر، نیروهای نظامی و امنیتی در کنار زندانیان و آوارگان پای صندوق های رأی رفتند و در روز یکشنبه 10 اکتبر بقیه شهروندان رأی خود را دادند. طبق قانون انتخابات 
عراق، هر شهروند عراقی تنها می تواند در حوزه انتخاباتی محل زندگی و کاشانه خود رأی دهد. هدف از تفکیک، این بود که نیروهای نظامی و امنیتی در روز یکشنبه، به امور امنیتی فوق العاده )برای تأمین امنیت »محل مأموریت 
خود« در روز برگزاری انتخابات( برسند. در فرهنگ سیاسی عراق، اصطالحا به رأی گیری روز جمعه، »رأی گیری خاص« و به رأی گیری عمومی روز یکشنبه »رأی گیری عام« می گویند. در همین چارچوب، نیروهای سازمان 
استخبارات، وزارت کشور و وزارت دفاع )شامل ارتش( در روز جمعه )رأی گیری خاص( پای صندوق های رأی رفتند. اما نیروهای حشد الشعبی شامل رأی گیری خاص نشدند و باید روز یکشنبه خود را به محل سکونت 
می رساندند تا بتوانند رأی دهند. در آن زمان اعتراضات زیادی در این زمینه مطرح شد و کمیساریای انتخابات اعالم کرد ستاد فرماندهی حشد الشعبی از ارائه فهرست کامل نیروهای خود خودداری کرده و به همین علت، مهیا کردن 
تمهیدات الزم )مانند صدور کارت شناسایی حق رأی دادن در روز جمعه( غیرممکن شده است.در آن زمان هیئت حشد الشعبی حاضر به اعالم نظر رسمی در مورد علت عدم ارسال اسامی نشد؛ اما در فضای سیاسی و رسانه ای 
عراق این انگاره مطرح شد که حشد الشعبی گرفتار بحران »نام های خیالی« )اسامی موهومی( است. اصطالح »اسامی موهومی« در فرهنگ سازمانی نظامی عراق به کسانی اطالق می شوند که بر روی کاغذ وجود دارند و مستمری 
و تسهیالت دریافت می کنند؛ اما در عالم حقیقی وجود خارجی ندارند. در واقع یک نفر، به جای چند نفر حقوق و تسهیالت دریافت می کند. اسامی موهومی، یکی از بارزترین نشانه های فساد سیستماتیک است و سازمان های 
بازرسی و نظارتی می توانند آن را دنبال کنند. برخی رسانه ها و گروه های سیاسی رقیب، مدعی بودند علت عدم ارسال اسامی نیروهای مأمور در حشد الشعبی، همین مشکل »اسامی موهومی« است که به کمیساریا و به تبع آن 

نهادهای نظارتی کمک می کرد تا مصادیق آن را شناسایی کنند.
6 . نیروهای »مفسوخه« اصطالحا به کسانی گفته می شود که دوره جهاد علیه داعش، به صورت داوطلبانه برای دفاع از سرزمین، عقیده و ناموس خود جنگیدند. در همان ایام و ضمن مبارزه، قراردادهایی با آنان منعقد گردید و ستاد 
فرماندهی حشد مسئولیت تأمین حقوق و مستمری مجاهدین را عهده دار شد.اما در ادامه، ستاد حشد الشعبی اعالم کرد دولت بودجه کافی را به آنان تخصیص نداده تا بتوانند مطالبات نیروهای داوطلب را پرداخت کنند. در نتیجه این 

مطالبات به شکل معوقه باقی ماند و اصطالحا به کسانی که هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده اند، »مفسوخه« یا »مفسوخه عقودهم« گفته می شود.

3 .اسود المنفرده:

به جز کسانی که عراق را از نظر معادالت امنیتی به صورت 
جزئی دنبال می کنند، کم تر کسی این گروه را می شناسد. 
ابزار  تواند  می  که  مواردی  از  یکی  داده  نشان  تجربه  اما 
مجموعه  همین  باشد،  ها  گیری  جهت  فهم  برای  خوبی 
اسود المنفرده است. حتی به نوعی می توان آن ها را امتداد 

»ربع اهلل« خواند.
این گروه، چند ماه قبل از انتخابات تأسیس شد؛ اما فعالیت 
جدی آن به روزهای نخست بعد از انتخابات برمی گردد. 
باید چنین دانست:  فلسفه اصلی شکل گیری این گروه را 
»دستیابی به هدف از طریق نافرمانی مدنی«. در همین راستا 
تنها قانون شکنی توجیه می گردد؛ بلکه حتی نهادها و  نه 

نیروهای امنیتی تهدید می شوند.

4 .دولت توافقی و دولت اکثریت:

الف .دولت توافقی:

از دولت ابراهیم الجعفری در سال 2005 تا امروز، همیشه 
برآمده  و  عام  سهامی  شرکت  به  شبیه  عراق  دولت های 
در  بودند.  شیعی  گروه های  و  احزاب  مجموعه  ائتالف  از 
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– حزبی(  پارلمانی  قانون اساسی عراق )نظام  واقع ساختار 
»شرکت  به  ها  دولت  تا  می شد  باعث  که  بود  صورتی  به 

سهامی عام« تبدیل شوند.
حتی در مورد دولت دوم نوری المالکی و دولت مصطفی 
تأسیس  پیشین  از موارد  متفاوت  بستر  الکاظمی که در دو 
نیز همین قاعده )ائتالف احزاب سیاسی( را به  شده بودند 

صورت متفاوتی می توان مشاهده کرد. 
در واقع رقابت های سیاسی در عراق نه معطوف بر راهیابی 
حکومت  در  عالی  مناصب  به  معطوف  بلکه  دولت،  به 

بوده است.

ب .دولت اکثریت:

در این حالت، جریانات سیاسی به دو قطب »جناح دولت 
)پوزیسیون/موالی( و جناح مخالف )اپوزیسیون/معارضه(« 
از  برآمده  شود  می  تأسیس  که  دولتی  شوند.  می  تقسیم 
تمام جریانات سیاسی و به شکل ائتالفی نخواهد بود؛ بلکه 
به  که  دائمی  و  اپوزیسیون کالسیک  یک  بار  اولین  برای 
نقد  به  نخست  روز  از  است،  دولت  از  خارج  کامل  طور 
دولت می پردازد و در مقابل، جناح اکثریت دولت تشکیل 

می دهند.
در واقع وجه تمایز دولت اکثریت با دولت توافقی را باید 
اپوزیسیون جدی  نکته دانست که اوال یک جناح  این  در 
از زمان تأسیس دولت وجود داشته و به صورت جدی از 

7.  در مورد عادل عبدالمهدی شاید این اشکال مطرح شود که مجموع دو فراکسیون »البناء« و »اصالح« به 165 نماینده می رسید. اما باید توجه داشت که عادل عبدالمهدی، گزینه مطلوب معرفی شده از سوی این دو فراکسیون نبود؛ 
بلکه »سائرون« )54 کرسی( و »فتح« )48 کرسی( او را به عنوان گزینه مطلوب خود معرفی کردند و جمع این دو فراکسیون نیز کم تر از 165 نماینده است.

8 .  پارلمان عراق، مجموعا 329 نماینده دارد. در نتیجه نسبت پنجاه درصد به اضافه یک، برابر می شود با 165 نماینده.
9 .  در سال 2014، گرچه نظر شخصی رئیس فهرست برنده )دولة القانون( بر تداوم نخست وزیری نوری المالکی بود؛ اما نهایتا تسلیم فشارهای محیط سیاسی و امنیتی شد و به تغییر نخست وزیر تن داد. در آن شرایط، باز هم سازوکار 
حقوقی حفظ شد و رئیس دولة القانون طی یک سخنرانی به صورت رسمی »حیدر العبادی« را به عنوان گزینه مطلوب دولة القانون معرفی کرد. باید توجه داشت که طبق سنت سیاسی، فراکسیون بزرگ شیعیان تشکیل شده بود و 

دولة القانون در داخل این فراکسیون، بیش ترین کرسی را در اختیار داشت.
10 .  البته همین حضور در پارلمان، قهرا به معنای کنش گری سیاسی است و دیر یا زود باعث می شود اعضای فهرست اشراقة به تعامل با طبقه سیاسی روی بیاورند. اما در مقطع فعلی )تشکیل الکتلة االکبر(، اشراقة را باید مطلقا 

خارج از معادالت قرار داد.

ورود به دولت خودداری کرده؛ ثانیا در کل پارلمان فضای 
دو قطبی اکثریت - اقلیت شکل گرفته باشد و اقلیت سهمی 

در تشکیل کابینه نداشته باشند.
5 .اپوزیسیون تحریمی در داخل پارلمان و مسئله

تشکیل »الکتله االکبر«

نکته مهم دیگری که باید در تحلیل شرایط فعلی مورد توجه 
پارلمان  »اپوزیسیون تحریمی« در داخل  قرار گیرد، مسئله 
است. در قانون اساسی عراق، تعبیر »الکتله االکبر« آمده که 
بسیاری آن را با %50 + 1 تحلیل می کنند؛ اما ترجمه دقیق 
هیچ  خواند.  فراکسیون«  )نسبی(  ترین  »بزرگ  باید  را  آن 

یک از نخست وزیرهای پیشین7 ، برگزیده یک فراکسیون 
گفت  باید  نتیجه  در  اند.  نبوده  نفر   8165 حداقل   دارای 
مسئله اصلی، تشکیل بزرگ ترین فراکسیون موجود است؛ 
همان موضوعی که در سال های 2005، 2010 و 2014 9 

تجربه گردید.
پارلمان  کرسی   50 تا   40 پارلمان،  فعلی  ترکیب  در 
نمی خواهند وارد مناسبات دولتی شوند و ترجیح می دهند 
به عنوان اپوزیسیون ساختاری، هرگونه مشارکت در دولت 

را تحریم کنند. 
بقیه  با  مذاکره  وارد  حتی  که  کانون«  »اشراقة  فهرست 
گیری  فاصله  بر  و  نمی شوند  هم  »اپوزیسیون«  گروه های 
دارند،  تأکید  سیاسی«  »طبقه  با  شدید  مرزبندی  و  جدی 
دارای 6 کرسی پارلمان10 است.  به این ها باید دو فهرست 
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اضافه کرد که هر کدام 9 کرسی  را  نو«  »نسل  »امتداد« و 
دارند و اپوزیسیون رسمی و گفتمانی نظام سیاسی فعلی به 
شمار می روند و بر عدم مشارکت در دولت های برآمده از 
محاصصه تأکید می کنند. در کنار این ها باید طبقه غالب 
نمایندگان مستقل را در نظر گرفت که آقای »محمد عنوز« 
نماینده منتخب نجف در صدد سازماندهی آن هاست. این 
فراکسیونی که محمد عنوز دنبال می کند، از نظر نگرش به 
محاصصه و ورود به معادالت تشکیل دولت، کامال مشابه 
امتداد و نسل نو می باشد. گفته می شود آقای عنوز تاکنون 
سه  مجموع  است.  کرده  جذب  را  نماینده   30 تا   20 بین 
فهرست اشراقة، امتداد و نسل نو 24 کرسی پارلمان می باشد 
و اگر آقای عنوز تنها 16 نماینده را جمع کند، جمع این 
را  این 40 کرسي  اگر  پارلمان می رسد.  به 40 کرسی  ها 
 289 می شود  کنیم  کم  پارلمان  صندلی   329 مجموع  از 
گردونه  وارد  افراد  این  همه  کنیم  فرض  اگر  که  نماینده؛ 
فراکسیون  ترین  بزرگ  تشکیل  برای  یارکشی  و  رقابت 
شوند11 ، باز هم نهایتا هر جریانی 145 کرسی پارلمانی را 
به  است.  داده  تشکیل  را  فراکسیون  بزرگترین  کند،  جمع 
عبارت دقیق تر، هدف نهایی و غایی جریانات سیاسی باید 

دستیابی به سبد 145 تایی باشد.

  6 .اکثریت بی تفاوت و تخریب رسانه ای سنگین با
»نازل اخذ کرسی«

یکی از مواردی که به صورت جدی باید مورد توجه قرار 
گیرد، مسئله »نگرش توده های جامعه نسبت به اعتراضات 
در  است.  انتخابات«  نتایج  به  معترض  جریانات  خیابانی 
محلی  معترضین  نتایج،  اعالم  از  پس  نخست  روزهای 
شوکه  نتایج  اعالم  از  که  شمال(  در  )عمدتا  عشیره ای  و 
نیز  بغداد  اعتراض زدند. همزمان در  به  بودند، دست  شده 
مقاومت  نامزدهای  حامی  های  گروه  سوی  از  اعتراضاتی 
و  گرفت  صورت   - المنفرده«  »اسود  توسط  ویژه  به   –
التنسیقیة با حرارت و به صورت  رسانه های نزدیک به هیئة 

ویژه آن را پوشش دادند.
فضای غالب اعتراضات اولیه، آتش زدن الستیک و بستن 
حتی  و  عمومی  اماکن  به  نیز  مواردی  در  بود.  ها  جاده 
پررنگ  پوشش  فضایی،  چنین  در  شد.  تعدی  خصوصی 
به  تبلیغ  حتی  و  مقاومت  های  رسانه  توسط  اعتراضات 
عمومی  فضای  در  بدی  بسیار  بازتاب  آن،  در  مشارکت 

11 .  به دالیل مختلفی، این فرض غیرواقع بینانه است. گروهی از نمایندگان به علل محلی، از ورود به فراکسیون های بزرگ خودداری می کنند؛ ضمن این که با تقریب باالیی باید گفت فراکسیون مد نظر آقای عنوز نمایندگان 
بیش تری را در بر خواهد گرفت.

12 .  این شعار، یکی از محوری ترین شعارهای جنبش تشرین از سال 2019 به بعد بود.
13 .  البته حشد الشعبی هرگونه ارتباط ارگانیک با این کار را انکار کرده است؛ اما مواردی مانند ساختن سنگر و تخریب آن توسط »امن حشد« باعث شده تا نسبت به صحت این اطالعات، ابهام های جدی مطرح شده و زمینه برای 

پذیرش آن در افکار عمومی ملت عراق فراهم شود. هرچند در این زمینه، »ضعف رسانه  ای« مقاومت نیز سهم باالیی دارد.

چرا  پرسیدند  می  کنایه  به  مخالف،  رسانه های  داشت. 
اعتراضات  مقاومت و گروه های سیاسی همسو، در زمان 
هرگونه  و  کوبیدند  می  »قانونگرایی«  طبل  بر  تشرین، 
گری«  »فتنه  و  »آشوب«  بارز  مصداق  را  خیابانی  اعتراض 
چنین  انتخابات  مورد  در  خودشان  حاال  اما  می خواندند؛ 

رویه ای پیشه کرده اند؟

انتخابات، تحصن های  از برگزاری  تقریبا از هفته دوم بعد 
اما  شد.  دنبال  قانونی  و  آرام  شکل  به  دائمی  و  مستمر 
حقی«   اخذ  »نازل  برابر  در  کرسی12«  اخذ  »نازل  اصطالح 
در سطح رسانه ها شیوع باالیی یافت؛ که کنایه ای است 
تا  آرام،  های  تحصن  مقاومت!  جریانات  قدرت طلبی  بر 
دور  به  اتهام  این  از  بماند،  قانون  چارچوب  در  که  زمانی 
دهد  می  نشان  اخیر  ماهه  نیم  و  یک  تجربه  باز  اما  است؛ 
حتی این تحصن ها نیز جز در مواردی معدود - مانند مراسم 
روز  آن  فردای  که  خونین  جمعه  قربانیان  گرامیداشت 
برگزار شد – با استقبال عمومی گسترده همراه نشد و تنها 
جمعیتی حدودا صد نفره یا چند صد نفره در آن باقی مانده 
اند. نکته قابل توجه این است که همین جمعیت معدود نیز 
الشعبی« خوانده  »کادر سازمانی حشد  ها،  رسانه  از طرف 
می شوند که وظیفه سازمانی و نظامی خود را در این قالب 

انجام می دهند13. 
با این حال، »هجوم به منطقه سبز« از مواردی است که قطعا 
در زمره اقدامات قانون شکنانه قرار می گیرد و با توجه به 
تفوق رسانه ای مخالفان مقاومت، به موقعیت مقاومت در 
افکار عمومی عراق ضربه می زند. این نکته به ویژه در مورد 
اهالی بغداد بارزتر است که گاهی تصاویر نشان می دهد در 
تحصن، از عشیره های نقاط دیگر افراد را فرستاده اند و این 
موضوع به اعتراضات بغدادی ها دامن می زند. گستره این 
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یک  تحصن،  اداره کنندگان  حتی  که  بود  قدری  به  انتقاد 
عبور  »برای سهولت  اعالم کردند  سیاه  از جمعه  بعد  هفته 
و مرور و عدم بسته شدن بخشی از خیابان«، محل تحصن 

خود را چند صد متر جابجا می کنند.  

    نوار زمانی رخدادهای جمعه خونین    

از ابتدای اعتراضات و تحصن مستمر تا امروز، شاید مهم ترین 
در  عطفی  نقطه  که  خواند  خونین«  »جمعه  باید  را  رویداد 
فرآیند تحوالت سیاسی عراق محسوب می شود. با توجه به 
اهمیت باالی این رخداد، در این بخش به صورت ویژه به 

واکاوی ریشه ها، ابعاد و پیامدهای این واقعه می پردازیم.
1. بعد از حدود سه هفته رایزنی، در روز 31 اکتبر )9آبان( 
مقتدی صدر در توئیتی بر حرکت به سمت تشکیل »دولت 
ملی اکثریت« تأکید و اعالم نمود جریانات سیاسی باید به 
دو دسته معارض و موالی تقسیم و دولت اکثریت تشکیل 
شود. او در پایان توئیت خود نوشت جریان صدر آمادگی 
دارد یا دولت اکثریت را تشکیل داده یا این که به عنوان 
رقبا  نظر  مد  از چارچوب دولت  اپوزیسیون، خارج  جناح 

قرار گیرد و آن ها را نقد کند.
به این ترتیب، مقتدی صدر مهر پایانی بر ایده تشکیل دولت 
توافقی زد و به صورت رسمی اعالم کرد ایده »اجماع« را 

کنار گذاشته و برای تشکیل دولت تالش می کند.

2. با توجه به اهمیت ترکیب آینده پارلمان و تالش برای 
تشکیل دولت  راستای  در  فراکسیون  ترین  بزرگ  تشکیل 
ابتدا آرایش سیاسی و وزن جریانات مختلف  باید  متبوع، 
در پارلمان را مرور کرد. در حال حاضر، به صورت کلی 
می توان سه ضلع اصلی در این مسئله )تشکیل بزرگ ترین 

فراکسیون( را به شکل ذیل دسته بندی کرد:

الف. فراکسیون صدر )73 کرسی(

ب. اطار التنسیقی )حدود 60 تا 65 نماینده مستقیم  14که 
با نمایندگان پراکنده و مستقل نزدیک به آن، حدود 70 تا 

75 کرسی خواهند بود.(

حزب  ائتالف  و  الحلبوسی(  )محمد  تقدم  ائتالف  ج . 
دموکرات کردستان که به ترتیب 37 و 31 کرسی پارلمان 

14 .  بعد از جلسه مشترک مقتدی صدر با رهبران اطار التنسیقی در خانه هادی العامری و در ادامه تعویق چند باره جلسه بعدی در نجف )به میزبانی مقتدی صدر(، منابع نزدیک به دولة القانون و نوری المالکی مکررا اخباری را منتشر 
می کننند مبنی بر این که تعداد نمایندگان هم پیمان و عضو اطار التنسیقی به حدود 100 نفر رسیده است.اما در ابتدای این مقاله، اجزای تشکیل دهنده اطار را معرفی کرده  ایم که وزن هر کدام مشخص است؛ دولة القانون )33(، فتح 
)17(، عقد الوطنی )4(، قوی الدولة )4(، حقوق )1(، اقتدار )1( و نهج الوطنی )1( که جمعا 61 کرسی پارلمان می شود. اگر نمایندگان نزدیک به آن را در کنار 4 کرسی بابلیون قرار دهیم، باز هم نهایتا به سختی از مرز 75 کرسی 

عبور کنند؛ مگر این که به صورت رسمی از طرفی »تصمیم« و از طرف دیگر نزدیک به 20 نماینده مستقل به این مجموعه بپیوندند که تا زمان تدوین این گزارش، اطالعات موثقی در این زمینه منتشر نشده بود.

حداقل  مستقل  نمایندگان  جمع  با  و  دارند  اختیار  در  را 
میان  توافقات  طبق  داشت.  خواهند  اختیار  در  کرسی   70
الحلبوسی و خنجر )ائتالف عزم( و با اضافه شدن احتمالی 
این  وزن  مازن(،  )ابو  الجبوری  احمد  و  الجبوری  مشعان 

بلوک می  تواند به بیش از 90 صندلی پارلمان برسد.
سرنوشت  که  است  روشن  توضیحات،  این  به  توجه  با 
تشکیل فراکسیون بزرگ تر و تشکیل دولت را می توان به 
مثلثی تشبیه کرد که سه رکن آن به ترتیب »صدر«، »اطار 
در  و  باشد  می  بارزانی«  و  الحلبوسی  »ائتالف  و  التنسیقی« 
از دو رأس، کار تشکیل دولت  صورت اجتماع هر کدام 

یکسره خواهد شد.
نوامبر   4 پنجشنبه  عصر  صدر  مقتدی  راستا،  همین  در   .3
)13 آبان( به بغداد آمد و در نخستین گام به دیدار محمد 

الحلبوسی رفت. 
گذاشت  تمام  سنگ  صدر  مقتدی  با  دیدار  در  الحلبوسی 
این تصاویر نشان می داد  به وی سالم نظامی داد!  و حتی 
شدن  نهایی  آستانه  در  الحلبوسی  و  صدر  توافق  احتماال 

است. 

نیز  پارتی  حزب  نمایندگی  هیئت  شد  اعالم  شب  همان 
حتی  و  آید  می  بغداد  به  زیباری«  »هوشیار  ریاست  به 
صدری ها  مذاکرات  در  سوم  ضلع  عنوان  به  است  ممکن 
و الحلبوسی حاضر شود. صبح شنبه تصاویر حضور هیئت 
هوشیار  و  شد  منتشر  صدر  جریان  سیاسی  دفتر  در  پارتی 
زیباری در کنار حسن العذاری )رئیس کمیته رایزنی برای 

تشکیل بزرگترین فراکسیون( نشسته بود.
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عمال  که  بود  صورتی  به  شب  آن  های  نشست  نتیجه   .4
مقتدی صدر بیش تر راه برای تشکیل دولت را طی کرده 
– حتی  پارتی  و  الحلبوسی  زیرا در صورت همراهی  بود. 
نکنند  بیت سنی همراهی  اجزاء  بقیه  و  اگر خمیس خنجر 
یافته  عمال آن ها به حداقل 141 کرسی پارلمان دست   –
بودند و با توجه به همراهی نسبی حداقل دو نماینده مستقل 

همپیمان با الحلبوسی، کار عمال یکسره بود.

با سید عمار حکیم و حیدر  5. مقتدی صدر در روز شنبه 
العبادی نیز دیدار کرد که به نظر می رسد به هدف ایجاد 
این  به  باشد.  التنسیقی(  )اطار  مقابل  جبهه  در  اختالف 
ترتیب، عمال بلوک مقابل مقتدی صدر در موضع ضعف 

جدی قرار گرفت.

6. حتی در چنین شرایطی، برخی منابع از احتمال نخست 
می  خبر  عبطان«  »عبدالحسین  یا  العبادی«  »حیدر  وزیری 
در  اختالف  ایجاد  راستای  در  رسید  می  نظر  به  که  دادند 

داخل اطار التنسیقی تنظیم شده باشد.

خشونت  به  جمعه  روز  اعتراضات  وضعیتی،  چنین  در   .7
گرایید. صبح و ظهر آن روز، در حالی که هنوز درگیری ها 
شروع نشده بود، »اسود المنفرده« در بیانیه ای فراخوان داده 
و اعالم کردند امروز، روز عملیات است و باید وارد منطقه 
سبز شد. پیام های آنان نیز در رسانه های طیف نزدیک به 

تنسیقیة المقاومة بازنشر می گردید.

8. سرانجام ظهر جمعه، گروهی از معترضان برای ورود به 
نظامیان محافظ  مثل  به  مقابله  با  و  منطقه سبز تالش کرده 

منطقه سبز، کار به خشونت کشید. 

نتیجه این خشونت، رویدادهای خونین جمعه عصر و جمعه 
شب، حداقل 4 کشته و ده ها زخمی، به آتش کشیدن خیمه 
های تحصن و دیگر اقدامات رادیکال بود که می توانست 
داخلی  حتی جنگ  و  آشوب  ناآرامی،  به سمت  را  بغداد 

ببرد.

9. همزمان با این وضعیت، برخی رسانه ها و خبرنگاران نیز 
بر طبل تشدید تنش می کوبیدند. »صابرین نیوز«، فیلمی را 
منتشر کرد که یکی از نیروهای یگان ضدشورش به حشد 
و حتی رهبر انقالب توهین می کند. همین رسانه در پست 
دیگری به حکومت ایران – البته اندکی بعد، این پست را 
حکومت  های  »رسانه  نوشتند:  آن  جای  به  و  کرده  پاک 
برای  »درگیری«  تعبیر  از  نباید  که  داد  هشدار   - ایران« 
دست  به  »کشتار  بلکه  کنند؛  استفاده  روز  آن  رخدادهای 
تک تیراندازها« تعبیر دقیق ماجراست! شبکه التجاه )ارگان 
کتائب حزب اهلل( و برخی افراد مانند »نجاح محمد علی« 
نیز صراحتا از احتمال تصرف نظامی منطقه سبز بغداد سخن 

می گفتند.

و  فرماندهان  از  تعدادی  شبانه  حضور  حال،  این  با   .10
اهل  عصائب  )رهبر  الخزعلی  قیس  مانند  حشد  رهبران 
و  الشهدا(  سید  کتائب  )رهبر  الوالیی  ابو آالء  الحق(، 
ابوزینب الالمی )فرمانده سابق امن حشد( برای مهار بحران 
با سخنرانی در جمع  الخزعلی که  به ویژه قیس  مؤثر بود؛ 
معترضین موفق شد خشم آنان را مهار کرده و مانع تشدید 

تنش و درگیری شود.

   واکاوی رخدادهای جمعه خونین   

11. در واکاوی رخدادهای روز جمعه خونین بغداد می توان 
چند نقطه را موشکافی کرد:

الف. چه کسانی جمعه ظهر برای ورود به منطقه سبز بغداد 
تالش کردند؟ هدف آنان چه بود؟

بغداد  سبز  منطقه  از  های حفاظت  یگان  که  حالی  در  ب . 
ضد  ویژه  »یگان  چرا  دادند،  می  انجام  را  خود  مأموریت 
فیصله  را  ماجرا  شدید،  خشونت  با  تا  شد  اعزام  شورش« 

دهد؟ چه کسی اجازه شلیک مستقیم داده بود؟
برآتش تنش  از رسانه ها تالش می کردند  ج . چرا طیفی 
بدمند و بغداد را به سمت آشوب سوق دهند؟ هدف این 

افراد و رسانه ها چه بود؟
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د . در تحلیل نهایی تحوالت روز جمعه به نظر می رسد باید 
میان بازیگران و عوامل مختلف، تفکیک کرد. نگارنده سعی 
کرده این تفکیک را تا حدی انجام دهد. در تفکیک بازیگران 
گفت: باید  یک(  شماره  )جدول  متحصنین  و  مقاومت 

دقت در ترکیب فوق، نکته مهمی را نشان می دهد. گرچه 
به صورت طبیعی، ابتکار عمل از باال به پایین بوده و بالتبع 
دسته اول از قدرت ابتکار و نفوذ بیش تری برخوردار است؛ 
اما مشخصا گروه »عصائب اهل الحق« به علت این که در 

حساس  مواقع  در  گرفته  قرار  دوم  و  اول  دسته  میان  مرز 
می تواند نقش اساسی را در موازنه ایفا کند. 

به  توان  می  را  بندی  تقسیم  همین  مقابل  نیز  طرف  در  ه . 
صورت نسبی انجام داد:

دو نکته مهمی که در این تقسیم بندی )جدول شماره دو( 
باید مورد توجه قرار گیرد:

1. جریانات کرد و بخش مهمی از تشرینی ها )در واقع همه 
تشرینی ها به جز بخش مذکور در دسته ششم( تا این لحظه 

از ورود به این نزاع خودداری کرده اند.
2. دسته پنجم، منفعت خود )در آینده نزدیک( را در این 
می دانند که تعامل میان دسته چهارم و مقاومت )مشخصا 

دسته اول( افزایش یابد. 
و. اگر گره های بیان شده در بند 11 را با توجه به بازیگران 
مذکور در جداول فوق مورد واکاوی قرار دهیم، سیر زمانی 

تحوالت اصلی روز جمعه را این گونه باید توصیف کرد:
1. با توجه به باال گرفتن احتمال موفقیت صدر در تشکیل 
ائتالف با الحلبوسی و بارزانی، این نگرانی در داخل فضای 
مقاومت باال گرفت که کار یکسره شود. در نتیجه میان هر 
سه دسته مذکور در بند 9، همراستایی کامل وجود داشت. 
در همین راستا، دسته دوم، تاکتیک »ورود به منطقه سبز« را 
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در دستور کار قرار داد و با حمایت دسته سوم، درگیری با 
یگان حفاظت از منطقه سبز آغاز شد.

نفر،  یک  شدن  کشته  خبر  انتشار  و  درگیری  شروع  با   .2
دسته دوم با ابزارهای رسانه ای خود تالش کرد اوال دسته 
نخست )هسته اصلی اطار التنسیقی( را تحت فشار قرار داده؛ 

ثانیا ایران را نیز تحت فشار قرار دهد.

با  مطابق  مهمی  آفتاب، دستور  نزدیک شدن غروب  با   .3
اعزام  شورش  ضد  های  یگان  و  صادر  ششم  دسته  اراده 
دارند  قصد  ششم،  دسته  نظر  مطابق  دسته  این  شوند.  می 

متحصنین را به شدت سرکوب کنند.

4. حمله همه جانبه با اسلحه گرم و حتی هدف قرار دادن 
مستقیم معترضین در دستور کار یگان ضدشورش است و 

حتی خیمه را به آتش می کشند.
در این جا، نوعی همراستایی میان دسته ششم و دسته دوم 
ایجاد می شود و رسانه های نزدیک به آنان طوری اخبار 
را پوشش می دهند که احتمال تسری تنش به دیگر نقاط 

پایتخت و حتی شهرهای دیگر افزایش یابد.
 

5. با تشدید بیشتر تنش، موضع دسته چهارم به دسته پنجم 
و  تنش  مهار  برای  اول  دسته  همزمان  شود.  می  نزدیک 
در  کند.  می  تالش  سیاست  حوزه  در  آن  از  بهره برداری 
چنین وضعیتی، »قیس الخزعلی« کامال جانب دسته اول را 
بسیار جدی ورود  به صورت مؤثر، مستقیم و  می گیرد و 
می کند. از دسته چهارم نیز »سرلشکر یاراهلل« به همین هدف 

نزد ابوزینب الالمی می آید تا بحران را مهار کنند.

6. باالخره بحران فروکش کرده و درگیری خاتمه می یابد. 
دولت،  طرف  از  اعزامی  هیئت  شب(،  )نیمه  بعد  ساعتی 
دفتر  مسئول  و  ارتش  ستاد کل  رئیس  وزیر کشور،  شامل 
نخست وزیر نزد الخزعلی می روند که نشان می دهد دسته 

چهارم مواضع خود را به دسته پنجم نزدیک کرده است.

ز . در میانه تنش های مذکور در بند پیشین، دو پیام بسیار مهم 
از طرف مقتدی صدر صادر شد. پیام نخست، عصرگاهان 
و در میانه درگیری های اولیه. مقتدی صدر در بیانیه مهمی 
ضمن اعالم مخالفت با تشدید تظاهرات و همچنین مردود 
خواندن برخورد نظامیان با معترضین، متحصنین را مخاطب 
مستقیم قرار داد و نوشت: »حشد الشعبی، بسیج برای جهاد 
افراد منضبط حشد حمایت  است.« او وعده داد از حقوق 

کند و شهدای حشد را عزت و شرف خود خواند و تأکید 
و  بود  خواهد  حشد  مدافع  اکثریت«  ملی  »حکومت  کرد 
را  آن  به  خارجی  و  داخلی  تعدی  یا  استفاده  سوء  اجازه 

نخواهد داد.
محمد  صالح  بود.  تر  مهم  صدر  مقتدی  دوم  اطالعیه  اما 
العراقی سخنگوی مقتدی صدر، نیمه شب و در اوج تنش ها 
و  مانده  تمام  نیمه  بغداد  به  صدر  مقتدی  سفر  کرد  اعالم 
رهبر این جریان در اعتراض به وقایع امروز شامل خشونت 
غیرقابل قبول و اراده جدی برای تضعیف ساختار دولت، 

پایتخت را ترک کرده است.

ح . قیس الخزعلی ضمن مهار خشم معترضین، بر برگزاری 
جمعه  روز  درگیری  قربانیان  ختم  یا  گرامیداشت  مراسم 
تأکید کرد. در همین راستا قرار شد روز شنبه در همان مکان، 
مجلس عزا برپا شود و طبق برنامه در روز شنبه بسیاری از 
قاسم  العامری،  )هادی  مقاومت  طیف  از  عراق  سیاسیون 
االعرجی، ابو فدک، حسین مؤنس، احمد االسدی و...( در 
که  التمیمی«  تراب  »ابو  حضور  یافتند.  حضور  مراسم  این 
چند روز قبل پیام تهدیدآمیز تصویری منتشر کرده بود نیز 
در  ابوتراب  زمان،  آن  از  زیرا  بود؛  معنادار  مراسم  این  در 

برابر دوربین ها حاضر نشده بود.

نیز این مراسم تداوم یافت و مجموعا بخش   روز یکشنبه 
مهمی از سیاسیون شیعه مانند »عادل عبدالمهدی«، فرماندهان 
سنی  رهبران  از  بخشی  حتی  و  فیاض(  فالح  )مانند  حشد 
عراق )خالد العبیدی، سلیم الجبوری، مثنی السامرائی و...( 
از فهرست انتخاباتی »عزم« در این مراسمات حاضر شدند. 
این مراسم در روزهای بعد نیز تکرار شد و شخصیت های 
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سیاسی دیگری مانند »نوری المالکی«، »سید عمار حکیم«، 
افراد  این  گرامیداشت  مراسم  در  نیز  و...  العبادی«  »حیدر 

حضور یافتند.
این حضور سیاسی، نه تنها موضع عصائب به صورت خاص 
این  بلکه  کند؛  می  تقویت  را  عام  صورت  به  مقاومت  و 
مطالبه را به صورت جدی مطرح می سازد: »برخورد قانونی 

با کسانی که فرمان شلیک مستقیم را دادند.«
نیز صبح شنبه در  فائق زیدان رئیس دستگاه قضائی عراق 
دیدار با قیس الخزعلی بر »برخورد قانونی با عامالن کشتار« 
آمیز«  مسالمت  تجمعات  برگزاری  برای  معترضین  »حق  و 

تأکید کرد.

   تأثیر این رویداد بر تحوالت بعدی

1. در نگاه اول، این کشتار می توانست در روزهای بعد به 
با  افزایش دامنه اعتراضات خیابانی همراه  تشدید بحران و 
خشونت بینجامد؛ اما حضور شبانه قیس الخزعلی و تالش 
رهبران  اراده  دهنده  نشان  معترضین  خشم  کنترل  برای 
مقاومت )مشخصا مجموعه اطار التنسیقی( برای ممانعت از 

تشدید خشونت بود.

بامداد  2. از سوی دیگر، عملیات ترور مصطفی الکاظمی 
روز یکشنبه و در فاصله کم تر از 36 ساعت از پایان حوادث 
موضوع  همین  گرفت.  صورت  جمعه  روز  بار  خشونت 
مجلس  در  مردمی  گسترده  حضور  رغم  علی  شد  باعث 
گرفته  اعتراضات«  »زهر  ادامه  در  شنبه،  روز  بزرگداشت 
چادرهای  محسوس  شدن  خلوت  شاهد  مرور  به  و  شود 
تحصن بودیم. اگر در هفته نخست هنوز حساسیت باالیی 
توان  می  ماه  یک  از  بیش  گذشت  با  حال  داشت؛  وجود 
گفت انرژی و رمق این تحصن ها به حداقل رسیده و به جز 
توجهی شهروندان حتی  بی  با  روز جمعه، عمال  تجمعات 

رسانه ها مواجه شده است.

3. نکته دیگری که حوادث جمعه خونین و در ادامه ترور 
مصطفی الکاظمی نشان داد، حساسیت بسیار باال و نگرانی 
به وقوع جنگ داخلی است. ملت عراق که  نسبت  شدید 
ذهن  در  صدام  دیکتاتوری  دوران  از  ناخوشی  خاطرات 
کودتا  وقوع  یا  داخلی  جنگ  به  نسبت  شدت  به  دارد، 

حساسیت دارد و واکنش منفی نشان می دهد. 
از سوی دیگر، مدیریت سریع بحران و سطح تنش از دو 
حتی  و  اول  درجه  سیاسی  رهبران  داد  نشان  بحران  سوی 
نظامیان بلندپایه، از وقوع جنگ داخلی اجتناب می کنند و 

نمی خواهند فضای عمومی عراق به سمت جنگ داخلی برود.

4. یکی از محسوس ترین پیام های جمعه خونین بغداد این 
بود که در جامعه سیاسی بیت شیعی این اقناع نسبی ایجاد 
شود که هیچ طرفی نمی تواند و نباید طرف های دیگر را 
نادیده بگیرد؛ زیرا طرف بازنده می تواند به خیابان متوسل 
با استفاده از بدنه وفادار و پرشور و هیجانی خود،  شود و 

معادالت سیاسی کشور را تغییر دهد.
دستور  در  جدی  طور  به  سازی«  »ائتالف  منظر،  این  از 
دیگر،  طرف  از  گرفت.  قرار  عراقی  شیعه  سیاسیون  کار 
دو طیف الحلبوسی و پارتی نیز به این اقناع نسبی رسیدند 
که در شراکت با یک طرف شیعی علیه طرف دیگر، باید 

محتاطانه تر رفتار کنند.

5. از سوی دیگر، رهبران مقاومت نیز به این اقناع رسیدند 
که موضع دولت و ارتش برای ممانعت از ورود معترضین 
به منطقه سبز بغداد، قاطع و راسخ است و در نتیجه نباید به 
منطقه  به  برای ورود  سادگی و در سناریوهای کم هزینه، 

سبز بغداد برنامه ریزی کنند.
در روزها و هفته های بعد، یک طیف خاص چند بار برای 
ها  تالش  کلیه  اما  کرد؛  تالش  بغداد  سبز  منطقه  به  ورود 
این  بخشی  نتیجه  عدم  علل  از  یکی  شاید  ماند.  بی نتیجه 
بود که  معترضی  پرشور  ها، کاهش حجم جمعیت  تالش 

سودای ورود به منطقه سبز بغداد را در سر دارند.

قرار  توجه  مورد  دیگر  زاویه  از  توان  می  را  فوق  نکته   .6
داد. هم اکنون بدنه مردمی مقاومت، عزادار شده و کشته 
داده است. این جمعیت، طبق باور به »وقوع تقلب« دست 
به اعتراض زده اند و انتظار اولیه آن ها، افشای اسناد تقلب 
را  انتخابات  نتایج  پذیرش  آنان،  از  بخشی  حتی  است. 
برنمی تابند. از این زاویه، رهبران اطار التنسیقی کار سختی 

برای اقناع هواداران خود خواهند داشت.

7. آخرین نکته ای که در این بخش باید مورد توجه قرار 
دوره  تمدید  برای  الکاظمی  بخت  »کاهش  مسئله  گیرد، 
به رخدادهای روز جمعه،  توجه  با  است.  نخست وزیری« 
رهبران اطار التنسیقی به اجماع نسبی رسیدند که تقریبا محال 
الکاظمی  وزیری  نخست  بار  زیر  هوادارانشان  بدنه  است 
به  وی،  وزیری  نخست  تمدید  با  سران  موافقت  و  بروند 
»خیانت« تعبیر خواهد شد و ریزش گسترده بدنه اجتماعی 
را به دنبال می آورد. لذا اقناع کافی به وجود آمد که تمدید 
است.  مقاومت  رهبران  زیان  به  الکاظمی  وزیری  نخست 
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از سوی دیگر همان طور که در بند چهارم ذکر شد، رهبران 
سیاسی بیت شیعی بر ضرورت »ائتالف سازی« بیش از پیش 
پی بردند و متقابال رهبران سنی و  کرد نیز در قبال ورود به 

صحنه رقابت درون شیعی محتاط تر عمل نمایند.
عمال  که  گرفت  نتیجه  توان  می  فوق  نکته  دو  مجموع  از 
الکاظمی از بخت بسیار پایینی برای تمدید نخست وزیری 
برخوردار باشد. حتی در تحلیل های بدبینانه نسبت به ترور 
به همین نکته اشاره می کنند و مدعی  الکاظمی، عده ای 
سیاسی  جایگاه  تقویت  برای  عراق  وزیر  نخست  هستند 

خود، نیازمند رویدادی مانند این ترور نافرجام بود.

  جمع بندی

1. وقایع روز جمعه را نباید و نمی توان بدون توجه به دیدار 
صدر با الحلبوسی و حضور زیباری در دفتر سیاسی جریان 
رخداد  مهم  وجوه  از  یکی  واقع،  در  کرد.  تحلیل  صدر 
جمعه، مانع سازی )هرچند موقت( یا ایجاد چالش در مسیر 
تشکیل دولت ائتالفی صدر-الحلبوسی-بارزانی بوده است.

در  را  مقاومت  پتانسیل  از  بخشی  جمعه،  روز  وقایع   .2
اعتراضات خیابانی نشان داد. به نظر می رسد این پتانسیل، 
داشته  برداری  بهره  برای  زیادی  قابلیت  سیاسی  عرصه  در 

باشد. در این زمینه صالح العرباوی می نویسد:
»اعتراضات جمعه خاتمه نمی یابد؛ مگر این که یکی از سه 

هدف ذیل محقق شود:

الف. استعفا یا برکناری مصطفی الکاظمی؛

ب . توافق صدر و مقاومت بر سر تعیین نخست وزیر بعدی 
)دولت توافقی(؛

ج . دریافت ضمانت های الزم در مورد حفاظت از سازمان 
حشد الشعبی ]در وضعیت فعلی[ در دولت آینده«.

با  که  است  صورتی  به  عراق  ملت  عمومی  روحیه   .3
مظلوم همدلی و همنوایی می کند. به همین جهت، مراسم 
گرامیداشت قربانیان درگیری که در روز شنبه برگزار شد، 
بلکه طبق گزارش  و   – ها هزار  شاهد حضور گسترده ده 
– شهروند  از صد هزار  بیش  مقاومت  با  رسانه های همسو 
به  مضاعفی  قدرت  مراسم،  این  نتیجه  در  بود.  بغداد  اهل 

مقاومت بخشید.

4. به این ترتیب می توان روز جمعه 14 آبان )5 نوامبر( را 
نقطه عطفی در معادالت سیاسی منتهی به نیمه آبان دانست. 
معادالت سیاسی  مقاومت در  آبان، جایگاه  ابتدای  از  اگر 
از  به صورت مشخص  و  بود  روز عراق در حال تضعیف 
و  ضعیف  موضع  در  صدر  مقتدی  سفر  و  شب  پنجشنبه 
نهایتا  و  روز جمعه  اعتراضات  بود،  قرار گرفته  ای  حاشیه 
مرکز  در  را  مقاومت  دیگر  بار  توانست  شنبه  روز  مراسم 

تحوالت سیاسی عراق قرار دهد.

از  یکی  خونین،  جمعه  از  پیش  تا  انتخابات  فردای  5.از 
مطالبات اساسی مقاومت – که شاید تحقق آن باعث می شد 
بقیه مطالبات به طور کامل در حاشیه قرار گیرند – دریافت 
ضمانت برای بقای ساختار حشد الشعبی بود. در واقع این 
به صورت جدی وجود داشت که رهبران جریان  نگرانی 
نهادهای  و  ارتش  در  الشعبی  حشد  ادغام  طریق  از  صدر، 

امنیتی، این تشکیالت را منحل سازد. 
این  صدر  مقتدی  شد  باعث  خونین  جمعه  رخدادهای  اما 
وعده را به صورت عمومی بدهد که ساختار حشد الشعبی 
حفظ خواهد شد. همین موضوع، یکی از اصلی ترین گره ها 

را برای رایزنی در مورد ترکیب دولت آینده، باز کرد.

مجریان  و  آمران  و محاکمه  »شناسایی  مطالبه  بر  تأکید   .6
کشتار روز جمعه«، از مواردی است که اوال با چارچوب های 
حقوقی و فضای واقعی سیاست عراق منطبق می باشد؛ ثانیا 
به تقویت وزن و اعتبار مقاومت در عرصه سیاسی عراق می 

انجامد.
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بررسی ابعاد ترور مصطفی الکاظمی

  مقدمه

 ،)1400 آبان   16(  2021 نوامبر   7 یکشنبه  روز  سحرگاه 
خبر تکان دهنده ای منتشر شد: »ترور نخست وزیر عراق«. 
بالفاصله مصطفی الکاظمی از طریق توئیتر و پیام تصویری 
عراق  ملت  به  و  داد  خبر  اش  خانواده  و  خود  سالمت  از 
اطمینان داد نیروهای امنیتی بر امور تسلط دارند و نگرانی از 

این بابت وجود ندارد. 
از همان ساعات نخست، واکنش ها و تکذیبیه هایی منتشر 
شد. سخنگوی کتائب حزب اهلل با »مرد فیسبوکی« خواندن 
کتائب  دخالت  هرگونه  تکذیب  ضمن  وزیر،  نخست 
گزینه های  وی،  کشتن  »برای  نوشت:  کنایه  به  حزب اهلل 
نمی  وی  خرج  را  پهپاد  یک  کسی  دارد.  وجود  زیادی 
شدیدتر  ها  واکنش  بعد،  ساعات  از  حال،  این  با  کند«. 

لبنان  از حزب اهلل  تا آمریکا و  ایران  از  به طوری که  شد؛ 
تا عربستان سعودی و... تقریبا همه کشورها و حتی شورای 
را  الکاظمی  ترور  قاطعانه  صورت  به  ملل  سازمان  امنیت 
ابعاد  بررسی  به  راهبردی  برآورد  این  در  کردند.  محکوم 

این مسئله می پردازیم.

   ابعاد سیاسی ماجرای ترور مصطفی الکاظمی

گیرد،  قرار  توجه  مورد  باید  که  ای  مسئله  نخستین 
الکاظمی  مصطفی  سیاسی  ترور  پرونده  سیاسی«  »ابعاد 
گیرد. می  قرار  واکاوی  مورد  ادامه  در  که  است 

اولین نکته ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، 
مسئله جایگاه قانونی مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق 
است. طبق قانون اساسی عراق، نخست وزیر به عنوان رأس 
نظام سیاسی عراق همزمان دو منصب »فرماندهی کل قوا« و 

»ریاست قوه مجریه« را در اختیار دارد. 
به این ترتیب، اوال کلیه سازمان های نظامی و امنیتی تابع 

گروه عراق و شامات
اندیشکده جریان 
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وی هستند و باید اوامر او را تنفیذ کنند؛ ثانیا خطر ترور و 
عدم تأمین )کافی( امنیت وی دارای نشانه ها و داللت های 
نگران کننده ای برای توده مردم و حتی طرف های خارجی 

است.
باعث  وزیر  نخست  ناکام  ترور  فوق،  نکته  به  توجه  با 
داخلی  سیاسی  فضای  در  الکاظمی  مصطفی  وزن  شد 
و همچنین در میان ملت عراق باال برود. الکاظمی که بابت 
رویدادهای خونین جمعه در موضع ضعف قرار گرفته بود، 
نهایت استفاده را از این ترور برد تا بار دیگر به عنوان یکی 
از بازیگران اصلی و مؤثر در فرآیند انتخاب نخست وزیر و 

تشکیل دولت آینده مطرح شود. 
در این زمینه، حداقل سه عامل باعث بهبود جایگاه مصطفی 
الکاظمی در میان افکار عمومی شد. این سه مورد عبارتند از:

 1.ثبات خواهی و نگرانی بابت کودتا یا جنگ
 داخلی

از  عظیمی  بخش  و   - نگارنده  برآوردهای  و  مشاهدات 
ناظران خارجی و حتی داخلی مستقل - نشان می دهد ملت 
که  هایی  سرخوردگی  و  انتقادات  تمام  رغم  علی  عراق 
نسبت به نظام سیاسی و احزاب این کشور دارد، به شدت از 
برهم خوردن نظم عمومی و وقوع کودتا یا جنگ داخلی 

هراس دارد.
در واقع هنوز دوران سیاه دیکتاتوری صدام به طور کامل 
از حافظه جمعی عراق پاک نشده و مهم تر این که تجربه 
ناگوار جنگ داخلی سوریه را در خاطر دارند.  پیامدهای 
از طرف دیگر جامعه موزائیکی و تنوع شدید بافت جامعه 
و شکل گیری گروه های مسلح غیرمنضبط در جغرافیای 
متنوع باعث می شود حتی کودتا نیز دارای ضریب ریسک 

یا جنگ  تجزیه  به سمت  دادن کشور  )سوق  باشد  باالیی 
داخلی(. به همین سبب حتی تقویت گرایش های اقتدارطلبی 

نیز باعث نشده تا هراس عمومی از کودتا کاهش یابد.
از این منظر که ترور فرمانده کل نیروهای مسلح می توانست 
مقدمه ای برای کودتا یا جنگ داخلی باشد، افکار عمومی 

ملت عراق به حمایت از مصطفی الکاظمی روی آوردند.

2.تحریک حس ناسیونالیستی

دومین نکته ای که باید در این جا مورد توجه قرار گیرد، 
تحریک حس ناسیونالیستی ملت عراق است. این را به عنوان 
تکنولوژی  کوادکوپتر،  گرچه  که  بپذیریم  باید  واقعیت 
های  ضریب  در  اما  نیست؛  ای  پیچیده  و  پیشرفته  چندان 
در  پیشرفته«  »پهپادهای  که  شده  وانمود  چنین  ای  رسانه 
عراق را صرفا گروه های محدودی در اختیار دارند که - 

اگر ارتش عراق را استثنا کنیم - از خارج وارد کرده اند.
هایی  گروه  وسیله  به  پهپادی  حمالت  ترتیب  این  به 
عراق  خارج  از  را  تسلیحات  این  که  گیرد  می  صورت 
به دور  ارتباطات ویژه خارجی -  اند و دارای  وارد کرده 
از سازوکارهای دولتی بغداد - هستند و حاال رقیب سیاسی 
خود را با استفاده از این پهپادهای خارجی حذف می کنند. 
جایگاه  در  الکاظمی  عمال   تبلیغات،  همین  از  استفاده  با 
نیروی  جایگاه  در  مهاجم  طرف  و  عراق  استقالل  نمادین 
نظامی وابسته خارجی قرار می گیرد. همین موضوع باعث 

افزایش اقبال عمومی به نخست وزیر فعلی عراق می شود.

3.تحریک حس حمایت از مظلوم
ملت  عمومی  فرهنگ  در  پررنگ  های  ویژگی  از  یکی 
نیز  قضیه  این  در  است.  مظلوم«  از  »حمایت  مسئله  عراق، 
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الکاظمی با حمایت رسانه ای مظلوم نمایی می کند و خود 
را در جایگاه کسی که مورد ظلم واقع شده قرار می دهد. 
این مسئله از آن جا مهم تر می شود که تصویرسازی ذیل 

صورت می گیرد:

با  برخورد  برای  شناسد.  می  را  خود  قاتلین  »الکاظمی 
است.  برخوردار  هم  قهریه  قوه  و  قانونی  ابزار  از  مخالفان 
عمومی(  نظم  )حفظ  باالتر  مصلحت  ترجیح  علت  به  اما 
از اقدام علیه مخالفین خودداری می کرد. در مقابل آقای 
نخست وزیر تالش می کرد از طریق به کارگیری ابزارهای 
نرم و سیاسی، از نفوذ و قدرت آنان بکاهد. این مماشات در 
عرصه سخت و ظرافت در فضای نرم، مخالفین را به جایی 

رسانده که بخواهند شخص وی را ترور کنند.«

مسئله دیگری که در پرونده ترور الکاظمی باید مورد توجه 
قرار گیرد، حمایت قاطع، گسترده و چندالیه بین المللی از 
نخست وزیر عراق است؛ حمایتی که در کل تاریخ کشور 
برجسته  مقامات  تلفنی  تماس  است.  سابقه  بی  قطعا  عراق 
ترکیه،  سعودی،  عربستان  بریتانیا،  فرانسه،  متحده،  ایاالت 
قطر، امارات، مصر، اردن، لبنان، کویت، بحرین و همچنین 
شیعه(  سیاسی  مقام  ترین  )عالی  پارلمان  رئیس  بری  نبیه 
لبنان و دبیرکل اتحادیه عرب با نخست وزیر و محکومیت 
شدید این عملیات در کنار بیانیه شورای امنیت، اظهارنظر 
و  ایران  همچنین  و  عربی  غربی،  مختلف  مقامات  قاطع 
باید  این ها  به  به همراه داشت.  را  دیگر کشورهای منطقه 
تماس تلفنی وزرای خارجه ایران، ونزوئال، کویت و اردن 
با همتای عراقی خود و سفر فرمانده نیروی قدس ایران و 
الکاظمی را اضافه کرد. همچنین وزارت خارجه  با  دیدار 
را محکوم  این عمل  و...  ژاپن  چین، روسیه، کره جنوبی، 

کردند.

با توجه به این که سیستم اجتماعی و نظام حکمرانی عراق 
این  سیاسی  معادالت  دارد،  پررنگی  خارجی  امتدادهای 
کشور صرفا درون زا نیست و از این منظر نیز حمایت قاطع 

و گسترده جهانی بسیار مؤثر می باشد.
خدشه  گیرد،  قرار  توجه  مورد  باید  که  بعدی  نکته 
امنیتی دولت« وارد گردید.  به »هیبت  بی سابقه ای است که 
الکاظمی  مصطفی  شدیم،  متذکر  باالتر  که  گونه  همان 
سهولت  و  باشد  می  عراق«  مسلح  نیروهای  کل  »فرمانده 
ترور وی به منزله سقوط نمادین هیبت امنیتی دولت تعبیر 
می شود. اگر از این برداشت هم بگذریم، هم اکنون از نظر 
سیاسی کشور عراق در وضعیت شبه بن بست قرار دارد. این 
وضعیت، بستر را برای کودتا یا جنگ داخلی فراهم می سازد. 

تجربه تاریخی ملت عراق به صورتی است که - معموال - 
یا یک حاکم مستبد و مقتدر امنیت را برقرار می سازد، یا 
دشمن مشترک و تهدید مشترک باعث همگرایی سیاسی 
برقراری  در  خارجی  قدرت  یک  کم  دست  یا  شود  می 
این  غیاب  در  کند.  می  ایفا  مستقیم  نقش  جامعه  امنیت 
و  شود  می  ریخته  خون  ها  خیابان  در  که  زمانی  موارد، 
طرفین نزاع دارای واحدهای نظامی باشند، اگر نزاع کالمی 
به تهدیدهای عریان برسد و نهایتا باالترین مقام کشور ترور 
شود، شرایط به شدت معنادار و متفاوت می  گردد. از این 
داخلی،  جنگ  قبیل  از  هایی  پدیده  نگران  باید  عقال  نظر 
شورش مسلحانه، آشوب، کودتا و... بود. این نکته زمانی 
تنوع جغرافیایی و ساختاری  یابد که  اهمیت مضاعف می 
نهادهای مسلح موازی را در نظر بگیریم که باعث می شود 
فرضیه تحقق پذیری کودتای کالسیک نیز به شدت پایین 

آید.
در مورد عملیاتی که به ترور مصطفی الکاظمی مشهور شد، 

می توان سه حالت کلی را در پنج سناریو تصور کرد:
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به تهدیدهای عریان برسد و نهایتا باالترین مقام کشور ترور 
شود، شرایط به شدت معنادار و متفاوت می  گردد. از این 
داخلی،  جنگ  قبیل  از  هایی  پدیده  نگران  باید  عقال  نظر 
شورش مسلحانه، آشوب، کودتا و... بود. این نکته زمانی 
تنوع جغرافیایی و ساختاری  یابد که  اهمیت مضاعف می 
نهادهای مسلح موازی را در نظر بگیریم که باعث می شود 
فرضیه تحقق پذیری کودتای کالسیک نیز به شدت پایین 

آید.
در مورد عملیاتی که به ترور مصطفی الکاظمی مشهور شد، 

می توان سه حالت کلی را در پنج سناریو تصور کرد:

1.عملیات شکلی و ساختگی:    

اطرافیان  طرف  از  شده  طراحی  ساختگی  عملیات  یک 
به سود  امنیتی و سیاسی را  تا معادالت  باشد  نخست وزیر 

خود تغییر دهند.
این حالت را می توان تصور کرد؛ زیرا حمایت های ملی و 
خارجی پررنگی را برای نخست وزیر فراهم ساخته است. 
»افشاء  که  است  این  در  تحلیلی  چنین  اصلی  نقصان  اما 
وزیر  نخست  اعتبار  آشیل  پاشنه  عملیات«  بودن  ساختگی 
خواهد شد. در نتیجه هیئت دولت باید به سرعت کسی را 
این که چنین  یا  این عملیات معرفی سازد؛  به عنوان متهم 
وانمود کنند که در اثر فشارهای سیاسی و امنیتی به مصالحه 

تن داده اند.
2.عملیات هشدار:   

مخالف  سیاسی  جریان  سوی  از  شده  طراحی  عملیات 
که  این  برای  خارجی  های  طرف  یا  الکاظمی  مصطفی 
با خود  به همراهی  را  او  بترسانند و  را  نخست وزیر عراق 

وادار سازند.

در این حالت، دو گروه را باید به عنوان عوامل احتمالی در 
نظر گرفت. ضمن این که هدف از این کار را نیز می توان 
دشمنان  و  »رقبا  و  کاظمی«  امروز  »همپیمانان  دسته  دو  به 
به  کار  این  از  هدفشان  که  نمود  تقسیم  کاظمی«  امروز 
ترتیب »تمکین کاظمی به این که اراده مستقل از خود نشان 
های  خواسته  به  که  این  برای  کاظمی  »ترساندن  و  ندهد« 

طرف مقابل تن دهد« می باشد.
باید  نکته ای است که  احتمالی،  اهداف  میان  تفکیک در 
به صورت جدی مورد واکاوی قرار گیرد. در مورد دسته 
که  است  روشن  الکاظمی(  امروز  دشمنان  و  )رقبا  دوم 

اشتباه محاسبات محسوسی داشته اند و بعد از این عملیات، 
 - المللی  بین  و  داخلی   - پشتیبانی  و  قدرت  از  الکاظمی 
بیش تری برخوردار است. در مورد دسته اول نیز همین نکته 
تا حد زیادی صادق است؛ با این تفاوت که نخست وزیر 
عراق را نسبت به برخی متحدین خود بی اعتماد می سازد 
و در نتیجه تنها می توان در حالتی آن را متصور دانست که 
پیش تر نشانه های این اختالف میان همپیمانان آشکار شده 

باشد.

3.عملیات واقعی:  

سیاسی  های  جریان  سوی  از  شده  طراحی  عملیات 
قتل  هدف  با  خارجی  های  یا طرف  طلب  فرصت  رقیب، 
نخست وزیر عراق و پیشبرد برنامه های مطلوب خودمهم ترین 
نکته ای که باید برای این حالت در نظر گرفت، »کیفیت 
عملیات« است. با توجه به این که در عملیات ترور الکاظمی 
از تسلیحات چندان پیشرفته و مؤثری استفاده نشده بود، به 
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نظر می رسد در این زمینه اشکاالت جدی متوجه طراحان 
عملیات باشد.

طراحان  پیشین،  بند  در  مطروحه  جدول  سوم  ستون  در 
ذکر  مختلف  سناریوهای  ازای  در  را  احتمالی  عملیات 
کرده ایم. همان گونه که مشخص است، می توان سه دسته 

را به عنوان عامالن احتمالی این اقدام، در نظر گرفت:

1( اطرافیان یا متحدین مصطفی الکاظمی؛

2(  رقبا و دشمنان سیاسی وی در بغداد؛

و جنگ  آشوب  ایجاد  پی  در  که  خارجی  3( کشورهای 
داخلی در عراق هستند.

با توجه به این که روشن شده مبدأ شلیک پهپادها، منطقه 
است،  بغداد(  شهر  شمالی  محالت  از  )یکی  »گریعات« 
طرف های خارجی بدون پشتوانه سیاسی در داخل عراق به 
این کار دست نمی زنند. به همین جهت، ابتدا باید تمرکز 

را بر نیروهای داخلی گذاشت.
اگر این عملیات، کار اطرافیان یا متحدین مصطفی الکاظمی 
بررسی  برای  مستقل  و  طرف  بی  کمیته  تشکیل  باشد، 
بزرگی  بسیار  آسیب  تواند  می  آن  افشای  و  ترور  ابعاد 
در  که  جریاناتی  میان  این  در  بزند.  مصطفی الکاظمی  به 
روزهای نخست از سوی رسانه های نزدیک به نخست وزیر 
یا حامی وی متهم شده بودند )جریان مقاومت( در موضع 

سیاسی برتر و باالتر قرار می گیرند.

وی  سیاسی  مخالفین  و  رقبا  از سوی  عملیات  این  اگر  اما 
محاسباتی  »اشتباهات  دهنده  نشان  باشد،  گرفته  صورت 
اهداف خود  به  طراحان  تنها  نه  زیرا  است؛  بزرگ«  بسیار 
و  گرفتند  قرار  شدید  ضعف  موضع  در  بلکه  نشدند،  نائل 
در مقابل الکاظمی مستظهر به پشتیبانی پررنگ سیاسی در 

داخل و خارج شد.
کار  رصد  و  گیری  پی  خارجی،  های  طرف  مورد  در 
مشکل تر است؛ اما نشانه های آن را می توان از رفتارهای 
سناریو،  این  در  خارجی  طرف  دریافت.  الکاظمی  بعدی 
بتواند  تا  است  امنیتی  بحران  و  ایجاد خأل سیاسی  دنبال  به 

کشور عراق را به آشوب و جنگ بکشاند. 
پرتگاه  سمت  به  را  عراق  که  هایی  گروه  منظر،  این  از 
آن  برابر  در  حتی  یا  دهند  می  سوق  ناآرامی  و  آشوب 
های  طرح  پازل  در  عمال  کنند،  نمی  مانع چینی  و  احتفاظ 

طرف خارجی ِدشمن عراق رفتار می کنند.
با توجه به توضیحات فوق، روند و نتایج پرونده شناسایی 
عوامل این عملیات از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است 
و می تواند وضعیت فعلی آرایش نیروهای سیاسی عراق و 
حتی موازنه های امنیتی را به صورت جدی تحت تأثیر قرار 

دهد. 
از  این عملیات شود،  انجام  به  متهم  اگر یک گروه  فرضا 
طرف تمام کشورهای مؤثر در حوزه عراق توبیخ خواهد 
به گروهی  می شود  متهم  نیز  داخل  در  این که  بدتر  شد. 
کرده  مواجه  بزرگی  بسیار  تهدید  با  را  عمومی  نظم  که 
شکل  آن  سیاسی  فعالیت  توقف  برای  جدی  مطالبات  و 
نیز برای توجیه  می گیرد. در آن صورت، بدنه این جریان 
عملکرد خود یا به سمت تقابل شدیدتر می روند یا دست کم 
در فضای رسانه ای  و ادبیات خود رادیکال تر می شوند و 
یا درگیری آماده می  برای تشدید تنش  بستر را  این خود 
قهریه  قوه  از  استفاده  با  بخواهد  اگر دولت  ویژه  به  سازد؛ 
گروه مذکور را خلع سالح سازد که این کار - در صورت 
عدم هماهنگی با رهبران گروه متهم شده - می تواند مقدمه 

جنگ و درگیری باشد.
تشکیل  بحث  در  سیاسی  تقابل  اوج  نباید  تفاصیل،  این  با 
دولت را فراموش کرد. ترور مصطفی الکاظمی در فاصله 
کم تر از 30 ساعت از کشته شدن چند نفر در خیابان های 

عراق به وقوع پیوست. 

  ابعاد فنی عملیات ترور

فارغ از ابعاد سیاسی ماجرا، باید ابعاد فنی این مسئله مورد 
منتشر  های محدود  داده  بطن  از  زیرا  قرار گیرد؛  واکاوی 
شده می توان به صورت نسبی جریان سازی سیاسی طرح 

را درک کرد.
اولین مسئله این است که در فاصله کم تر از 30 ساعت از 
وقوع این رخداد )ترور نخست وزیر عراق(، قیس الخزعلی 
رهبر جنبش عصائب اهل الحق به صورت رسمی نسبت به 

چنین تحرکاتی هشدار داده بود. 
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از  بعد  و  جمعه  شامگاه  که  ای  بیانیه  پایانی  بند  در  او 
درگیری های خونین منتشر کرده بود، نوشته است: »نسبت 
به تالش برخی گروه های مرتبط با سرویس های اطالعاتی 
کردن  متهم  و  سبز   منطقه  قراردادن  هدف  برای  که 
گروه های مقاومت برنامه ریزی می کنند، هشدار می دهیم.« 
فاصله کوتاه میان بیانیه مذکور و عملیات ترور نخست وزیر، 
از  ها شد.  باعث گمانه زنی های مختلف در سطح رسانه 
یک طرف مخالفین مقاومت با استناد به این بیانیه می گفتند 
با  و  بوده  این عملیات خبردار  از  الحق  اهل  رهبر عصائب 
در  کند.  مبرا  را  خود  تشکیالت  خواسته  بیانیه  این  انتشار 
مقابل هواداران مقاومت با استناد به این بیانیه، مدعی بودند 
قبل خبردار  از  الکاظمی  به  وابسته  اطالعاتی  های  دستگاه 
بوده و عملیات ترور نخست وزیر را بدین شکل - که هیچ 

آسیبی به شخص الکاظمی نرسد - طراحی کردند.
وزارت کشور عراق در اطالعیه ای به صورت رسمی اعالم

که  بود  شده  طراحی  پهپاد  سه  توسط  ترور  عملیات  کرد 
پدافند ضد هوایی موفق شده دو پهپاد را سرنگون سازد و 
الکاظمی اصابت کرده است. طبق  به خانه  پهپاد  تنها یک 
باید  امنیتی عراق  و  نظامی  نهادهای  اکنون  بیانیه فوق، هم 
الشه های دو پهپاد سرنگون شده را در اختیار داشته باشند.

قیمتی  ذی  اطالعات  به  توان  می  پهپادها  همین  طریق  از 
دست یافت. ولی تا این لحظه به صورت عمومی چیزی در 

این مورد منتشر نشده است.
از  است که  مبهمی  زمینه، دو تصویر  این  در  بعدی  مسئله 
پشت بام خانه مصطفی الکاظمی منتشر شد. فراتر از آن، تصاویر 
دیگری در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شد که 
البته هیچ یک از آنان را نهادهای رسمی عراق تأیید نکردند. 
واقع  در  اجتماعی،  های  شبکه  در  منتشره  تصاویر 
تالش هایی برای مشابهت سازی از روی تصویر منتشره دو 
بود  الکاظمی  بام خانه مصطفی  مانده در پشت  باقی  پوکه 
این تصاویر، مشابه پهپادهای  بزنند.  تا نوع پهپاد را حدس 
چند  و  آمریکا  سفارت  به  حمله  جریان  در  شده  استفاده 

این  که  شدند  مدعی  برخی  حتی  بودند.  دیگر  عملیات 
پهپادها ساخت ایران هستند.

به صورت کلی در این بخش باید گفت اطالعات منتشره 
تصاویر  حال،  این  با  اتکاست.  غیرقابل  و  محدود  بسیار 
نشان می دهد احتماال حمله توسط یک  شبیه سازی شده 
انفجاری  بمب های  کوادکوپتر ساده و سبک وزن حامل 
نوع  از  عمدتا  آن  کاربرد  که  گرفته  صورت  کوچک 

حمالت هشداری یا کم تلفات می باشد.
این  طراحان  شناسایی  در  تواند  می  که  مواردی  از  یکي 
عملیات مؤثر باشد، ابهام در زمینه حضور الکاظمی در محل 
اقامت خود است. بالفاصله بعد از حمله، نخست وزیر عراق 
در پیامی تصویری خطاب به ملت عراق از سالمت خود و 
همراهانش خبر داد. بالفاصله برخی رسانه ها مدعی شدند 
در این فیلم، دستان چپ الکاظمی )باالتر از مچ دست( که 
زیر آستین قرار دارد، گچ گرفته یا پانسمان شده است و در 
نتیجه او در این حمله آسیب دیده است. از قضا این خبر در 

رسانه های مخالف مقاومت بیش تر ترویج گردید.

های  رسانه  آمد.  وجود  به  جدی  ابهامات  ادامه  در  اما 
خانه  کنند  می  ادعا  الدعوة  حزب  و  مقاومت  به  نزدیک 
قرار  الکاظمی  مصطفی  خانه  نزدیکی  در  المالکی  نوری 
دارد و بالفاصله بعد از شنیده شدن صدای انفجار، نیروی 
حفاظت خانه نوری المالکی به محل حادثه اعزام می شوند 
اما  امنیت نخست وزیر عراق مشارکت کنند؛  تأمین  تا در 
در  اصال  نامبرده  گویند  می  الکاظمی  مصطفی  محافظان 

خانه حضور نداشته است! 
نسبت  قطعی  و  رسمی  صورت  به  توان  نمی  هنوز  هرچند 
اما  داشت،  قطعی  قضاوت  روایت  دو  این  از  هیچ یک  به 
با گذشت زمان عمده رسانه ها بر روی روایت دوم مانور 
داده و این سئوال را به صورت جدی مطرح می کنند که 

آیا الکاظمی در خانه حضور داشته است؟
در صورت عدم حضور نخست وزیر عراق و خانواده اش 
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در زمان حمله پهپادی، این پرسش مطرح می شود که آیا 
این تقارن زمانی اتفاقی بوده یا تیم حفاظت نخست وزیری 
مالحظات  پیرو  و  داشتند  حمله  این  مورد  در  اطالعاتی 
این  پیگیری  است؟  نمانده  خانه  در  الکاظمی  حفاظتی، 
پرسش ها باید در دستور تیم تحقیق و شناسایی عامالن این 

حمله قرار گیرد.
مسئله بعدی این که منابع دولتی عراقی اعالم کردند محل 
اختفای النچر شلیک پهپادها کشف شده و »ارتشبد احمد 
ابو رغیف« شخصا برای بررسی آن در محل حضور یافته 
جریان  در  هستند  مدعی  عراقی  منابع  برخی  حتی  است. 
در  هنوز  اند.  شده  بازداشت  نفر  چند  اختفا،  محل  کشف 
این مورد نمی توان قضاوت قطعی داشت؛ اما این که کمیته 
شناسایی عاملین و طراحان ترور هنوز هیچ اطالعات رسمی 

در این زمینه منتشر نکرده اند معنادار به نظر می رسد.

احمد ابورغیف 

از سخت گیرترین  ابو رغیف«  »احمد  قابل ذکر است که 
برخی  و  است  مقاومت  به  نسبت  عراق  نظامی  فرماندهان 
موارد جنجالی مانند »بازداشت قاسم مصلح« به دستورات و 

سماجت شخصی وی برمی گردد. 
است،  مطرح  ها  رسانه  سطح  در  که  مواردی  از  یکی 
سفارت   c-ram ضدموشکی  سپر  سامانه  واکنش  عدم 
وزیر  نخست  خانه  تا  آمریکا  سفارت  فاصله  آمریکاست. 
برد  باشد؛ در حالی که  تنها حدود 1.5 کیلومتر می  عراق 
های  رسانه  است.  کیلومتر   2 حداقل  رم  سی  سامانه  مؤثر 
تبلیغاتی  مانور  به شدت  زمینه  این  در  مقاومت  به  نزدیک 
موضوع  این  مورد  در  است  ضروری  شاید  اما  اند.  کرده 
استقرار  دقیق  محل  کرد.  بحث  تر  فنی  و  تر  دقیق  کمی 
)نصب( سامانه سی رم در داخل سفارت آمریکا مشخص 
نیست و با توجه به مساحت قابل توجه آن )طول 1600 و 
عرض 600 متر( نمی توان با اطمینان گفت خانه نخست وزیر 

در شعاع برد مؤثر سامانه سی رم قرار داشته باشد. ضمن این 
که تمرکز و مأموریت این سامانه بر حفاظت و صیانت از 
سفارتخانه آمریکاست و نسبت به اهداف دورتر، ضرورتی 

ندارد واکنش نشان دهد.
 c-ram با این حال به نظر می رسد مسئله عدم فعالیت سامانه
را نباید به طور کامل نادیده گرفت و باید کارشناسان فنی 

این حوزه به آن پاسخ دقیق بدهند.
مسئله بعدی که در این ماجرا باید مورد توجه قرار گیرد، 
ترور  عملیات  از رخداد  عراق  سران  بندی  و جمع  موضع 
نخست وزیر است. در این زمینه هیچ داده مستندی وجود 
سران  از  یکی  کم  دست  دهد  می  نشان  قرائن  اما  ندارد؛ 
چهارگانه عراق یعنی »فائق الزیدان« به طور جدی نسبت به 
واقعی بودن این عملیات و ارتکاب آن از سوی مخالفین و 

رقبای سیاسی الکاظمی تردید دارد.
در این زمینه مهم ترین شاهد را باید اخبار منتشره از نشست 
وزیر،  )نخست  چهارگانه  سران  با  التنسیقی  اطار  مشترک 
رئیس جمهور، رئیس پارلمان و رئیس دستگاه قضا( دانست. 
گفته می شد در این جلسه یکی دو نفر از سران عراق نسبت

»فائق الزیدان« نسبت به واقعی بودن  عملیات ترور الکاظمی تردید دارد.

تردید  ابراز  وزیر  نخست  ترور  عملیات  بودن  واقعی  به 
نسبت  چهارگانه  سران  از  کسی  باشد  قرار  اگر  کرده اند. 
به یقین فائق  به احتمال قریب  به اصل رویداد مردد باشد، 

زیدان است.
دستگاه  رئیس  زیدان  فائق  که  است  این  توجه  قابل  نکته 
قضا می باشد. در نتیجه نهایتا اگر پرونده کمیته تحقیقات 
به دادگاه ارائه شود، کسی مسئول پرونده خواهد بود که از 
نظر ساختاری زیرمجموعه فائق زیدان محسوب می شود. به 
عبارت دقیق تر، زیدان به تمام جزئیات پرونده تحقیقات – 
البته بعد از مرحله تحقیق – می تواند دسترسی داشته باشد. 
مخالفت  از  تر  مهم  باید  را  زیدان  مخالفت  منظر،  این  از 
احتمالی دو رئیس دیگر )برهم صالح و محمد الحلبوسی( 

ارزیابی کرد.
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مزبور،  جلسه  از  بعد  روز  چند  تنها  که  است  ذکر  قابل 
»اسماعیل مصبح الوائلی« برادر استاندار سابق بصره )محمد 
صدر(  مقتدی  )پدر  صدر  محمد  سید  یاران  از  و  الوائلی( 
در مصاحبه ای ضمن تمجید غلیظ از مصطفی الکاظمی و 
تأکید بر لزوم تمدید دوره نخست وزیری وی، به شدت به 
»فائق زیدان« حمله کرد و رئیس دستگاه قضا را به »همکاری 
با سپاه پاسداران ایران و نیروهای شبه نظامی متحد آن در 
از سوی  ساخت.  متهم  الوالئیه(«  فصائل  به  )موسوم  عراق 
و  داده  نشان  واکنش  فورا  نیز  عراق  قضائی  دستگاه  دیگر 

دستور بازداشت اسماعیل الوائلی صادر شد.
قرار  توجه  مورد  باید  قسمت  این  در  که  ای  نکته  آخرین 
گیرد این است که بعد از حدود دو هفته بی خبری کامل، 
منابع  برخی  نوامبر(   24( آذر  سوم  چهارشنبه  روز  در 
الشبلی«  حسن  صباح  »سرلشکر  کردند  اعالم  غیررسمی 
مدیر اداره کشف و خنثی سازی )مواد منفجره( در وزارت 
کشور عراق از سوی کمیته ویژه تحقیق و شناسایی طراحان 
حتی  است.  شده  احضار  الکاظمی  مصطفی  نافرجام  ترور 

عده ای مدعی بازداشت وی شدند.
به گفته این منابع، یکی از بمب های شلیک شده از پهپاد، در 
پشت بام خانه نخست وزیر عراق باقی مانده بود. این بمب 
صبح روز یکشنبه )چند ساعت بعد از عملیات(، به دستور 
مستقیم سرلشکر الشبلی منفجر شد. باید دید این اطالعات 
تا چه اندازه قابل استناد است؛ اما سکوت وزارت کشور در 

قبال انتشار این شایعات بسیار مهم و معنادار می باشد.

  ابعاد فنی عملیات ترور

عواقب  به  نسبت  دیگر  بار  باید  بندی،  جمع  بخش  در   .1
ناپذیر - »رفتارهای  ناخواسته و گریز  بار - و عمدتا  زیان 
انحاء  به  و  بارها  اخیر  ماه   18 طی  داد.  هشدار  فراقانونی« 
انذار  الالدولة«  »الدولة/  به عواقب دوگانه  گوناگون نسبت 

داده ایم.  
با مبنا قرار دادن این پیش فرض که هیچ یک از گروه های 
مقاومت در این عملیات نقش ندارند، بیایید ماجرا را از منظر 
افکار عمومی توده های عراقی )غیرسیاسی و سرخورده از 

احزاب و طبقه سیاسی( بازخوانی کنیم:
طی یک سال اخیر، یک بار حمله مشابهی به خانه مقتدی صدر 
صورت گرفت و عالوه بر آن ده ها بار به سفارت آمریکا 
شد.  حمله  طریق  بدین  نظامی  های  پادگان  همچنین  و 
)مقاومت مسلحانه(  یا جریانی  از یک طرف، کسی  وقتی 
استفاده  های خود  عملیات  در  تاکتیک  یک  از  بار  ها  ده 
می کند و از طرف دیگر، تقریبا به سختی می توان موردی 

استفاده  پهپادها  نوع  این  از  دیگر  های  گروه  که  یافت  را 
کرده باشند، چه نتیجه ای می توان گرفت؟

انحاء  به  و  بارها  مسلحانه(  )مقاومت  جریان  یک  وقتی 
گوناگون مصطفی الکاظمی را تهدید کرده بود و در مقابل 
بقیه جریانات تقریبا اتفاق نظر دارند که تنها گروهی که در 
بغداد حضور پررنگ نظامی دارد و مخالف الکاظمی است، 
نخست وزیر  وقتی  این حساب،  با  باشند.  می  همین جریان 

ترور می شود، چه کسی عامل ترور وی است؟
قطعا نگارنده از انگاره ها و قیاس های فوق نمی تواند نتیجه 
فوق، جریان  توصیفات  در  که   - مسلحانه  مقاومت  بگیرد 
نخست است - متهم اصلی یا عامل عملیات ترور الکاظمی 
است؛ اما در این جا باید ماجرا را از عینک توده های عراقی 

تحلیل نمود. 
طرف  )از  الذکر  فوق  سابقه  همین  گفت  باید  متأسفانه 
مقاومت مسلحانه علیه آمریکا(، زمینه را برای »باورپذیری« 
از سوی مخاطبان فراهم می کند و در نتیجه دشمنان مقاومت 
عملیات روانی بسیار سنگینی را برای متهم ساختن مقاومت 
دنبال خواهند کرد و با توجه به آن سابقه، تا حد زیادی به 
مقاومت،  که  است  حالی  در  این  رسند.  می  خود  اهداف 
عملیات مزبور را انجام نداده و عمال مصداق ضرب المثل 

»آش نخورده و دهان سوخته« خواهد بود.

ترور  از  )بعد  فعلی  فضای  در  باید  که  نکته  دومین   .2
اجتناب  گیرد،  قرار  خاص  و  اکید  توجه  مورد  الکاظمی( 
شدید و بسیار جدی از ارسال پیام های حاوی تهدید است. 
بدیهی  و  واضح  قدری  به  موضوع  این  رسد  می  نظر  به 
این  با  باشد.  توضیح  استدالل و حتی  از  مستغنی  است که 
از  ای  عده  هم  باز  بعد،  روزهای  در  بینیم  می  وقتی  حال، 
الکاظمی  ترور  مشوق   - عمال   - و  رادیکال  ادبیات های 

دست نمی کشند، باید به طور جدی تر نگران شد.
مهدی  »محمد  آقای  واکنش  توان  می  راستا  همین  در 
العسکری«  »ابوعلی  که  موضعی  دو  چنین  هم  و  خالصی« 
اتخاذ کرد را مثال زد که در کنار اظهارات افرادی از قبیل 
بسیار  اهمیت  از  محمدعلی«  »نجاح  و  الساده«  عبد  »احمد 
باالیی برخوردار است و پیامدهای مخرب قابل توجهی را 
- برای مقاومت در درجه اول و برای امنیت و ثبات عراق 

در درجه بعد - به دنبال دارد.
3. سومین موردی که به صورت جدی باید در دستور کار 
امنیت عمومی  برای حفظ  رایزنی  تعامل و  باشد،  مقاومت 
عراق است. در این زمینه نشست سران قوا با اطارالتنسیقیة 

گام بسیار مهم و مؤثری بود که باید تداوم یابد.
هواداران  پایگاه  گیری  شکل  موجده  علت  اساسا 
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ائتالف فتح، نقش حشد  محوری ترین ضلع مقاومت یعنی 
الشعبی در آزادسازی عراق از خطر تروریسم و تأمین امنیت 
شهروندان عراقی است. با توجه به چنین سابقه ای، هرگونه 
اقدامی که به نوعی امنیت عراق را با تهدید یا چالش مواجه 

سازد، موجب ریزش جدی هواداران مقاومت می شود.
این نکته را به نوعی در یک و نیم سال اخیر نیز می توان 
امنیتی دولت به طور  مشاهده کرد که لطمه زدن به هیبت 
به وجهه مقاومت و میزان آراء آن صدمه زده بود.  جدی 
دقت کنید که آن ریزش ها در زمانی رخ داد که مقاومت 
هیبت  آمریکایی  نظامیان  حضور  با  مبارزه  زمینه  در  صرفا 
دولت را نقض کرده بود. با این تفاصیل می توان حدس زد 
نهادهای نظامی و  با دیگر  که در صورت مواجهه مستقیم 
امنیتی، تا چه اندازه مقاومت از نظر پایگاه اجتماعی آسیب 

خواهد دید.

»فوریت«  قید  دو  با  باید  ضرورتا  که  مواردی  از  یکی   .4
در  ایرانی  فعال  نهادهای  کلیه  کار  دستور  در  »قاطعیت«  و 
عراق قرار گیرد، مسئله فاصله گیری معنادار و محسوس از 
»گروه های افراطی« است. در این جا، منظور از »گروه های 
افراطی« دقیقا همان گروه هایی هستند که خود را ملتزم به 
»قانون« و »مواضع جمهور جریان های سیاسی« نمی دانند و 
با اتکا به توان عملیاتی و رسانه ای خود، رویکرد »تفرد« را 

نسبت به جریانات سیاسی اصلی دنبال می کنند.
در این جا باید تأکید کرد که »مرزبندی« کفایت نمی کند؛ 
تنها  نه  نکته  این  رفت.  گیری«  »فاصله  به سمت  باید  بلکه 
برای ایران و مقاومت )در مفهوم اعم آن( مفید است؛ بلکه 

حتی برای خود این گروه ها نیز بسیار مفید خواهد بود.

5. با توجه به نکات فوق الذکر، می توان نتیجه گرفت که 
باید  به صورت جدی  الکاظمی  رقیب  سیاسی  های  گروه 
خواستار پیگیری پرونده شناسایی عوامل ترور باشند و در 
این راستا ضمن همکاری کامل، نظارت و دقت عمل کافی 

را به عمل آورند.  
ترور،  عوامل  شناسایی  و  بررسی  ویژه  کمیته  اکنون  هم 
زیر نظر نخست وزیر فعالیت می کند. در این زمینه، یک 
در  باید  الشعبی  حشد  امنیتی  واحدهای  طرف  از  نماینده 
نیز  از آن  فراتر  بازی کند.  فعاالنه ای  کمیته مذکور نقش 
کمیته ای با تأیید رئیس دستگاه قضا می تواند به صورت 
و  گردد  تشکیل  اصلی  کمیته  بر  نظارت  جهت  یا  موازی 
استقاده  امکان  این  برای تحقق  نفوذ خود  از  باید  مقاومت 

نماید.

6. آخرین نکته این که اگر فرض بگیریم احیانا یک گروه 
و حفاظت  داشته، حمایت  نقش  عملیات  این  در  مقاومت 
از گروهی که تا این حد تصمیمات نابخردانه می گیرد و 
و  است  توجیه  فاقد  تراشد،  می  هزینه  مقاومت  کل  برای 
جمهوری  همچنین  و  عراق  در  مقاومت  های  گروه  قاطبه 
باید  منطقه  در  مقاومت  دار  پرچم  عنوان  به  ایران  اسالمی 

موافق برخورد با این گروه هزینه ساز و ناکارآمد باشند.
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 شواهد و ابهامات در مورد
نحوه برگزاری انتخابات

        

     مقدمه    

رخدادهای  جمله  از  جهان  کشورهای  همه  در  انتخابات 
اهمیت  عراق  در  اما  رود  می  شمار  به  پرهیجان  و  مهم 
های  گروه  و  احزاب  نقش  به  باتوجه  موضوع  این 
است. برابر  چندین  دولت  و  پارلمان  تشکیل  در  سیاسی 

عادل  دولت  رفتن  کنار  و  مردمی  اعتراضات  از  پس 
بر  نجف  در  شیعه  عالی  مرجعیت  تاکید  و  عبدالمهدی 
برگزاری انتخابات زودهنگام، دولت مصطفی الکاظمی با 
کش و قوس های فراوانی تشکیل شد تا مقدمات برگزاری 

این انتخابات زودهنگام را فراهم کند.
وزیری  نخست  دوره  از  گذر  با  تا  داریم  بنا  مقاله  این  در 
و  عراق   2021 پارلمانی  انتخابات  برگزاری  به  الکاظمی 

برگزاری و شمارش  نکات شبهه داری که در  تخلفات و 
آرا و نتایج آن به ذهن متبادر می شود، بپردازیم.

همان طور که می دانیم قانون ثابتی برای برگزاری انتخابات 
در عراق وجود ندارد و هر دوره انتخابات در عراق قانون 
مخصوص خود را دارد که پیش از آن تهیه و به تصویب می رسد.

کرد  تغییر  کلی  به  انتخابات  روند  نیز  دوره  این  در 
جای  به  شدن  محور  فرد  آن  نکته  مهمترین  که 
کل  در  تر  کوچک  دوائر  و  است  بودن  فهرست محور 
شد. تعیین  مشخص  نامزدهای  با  شهرها  و  ها  استان 

یکی از نکاتی که از قبل از برگزاری انتخابات بارها بر آن 
تاکید شد، عدم دخالت نهادهای خارجی از جمله سازمان 
نیز اعالم شده بود  بارها  انتخابات بود و  ملل در برگزاری 
را  انتخابات  روند  بر  نظارت  وظیفه  تنها  نهادها  این  که 
دارند نه شرکت در اجرای آن و اجرای انتخابات بر عهده 

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق نهاده شده بود.
اما طبق اطالعاتی که به دست آمد و برخی نیز در رسانه ها 
منتشر شد، گویا این موضوع رعایت نشده و نمایندگان سازمان 
ملل دسترسی کامل به روند انتخابات و شمارش آرا داشته اند.

    محمد مهدی یزدی

کارشناس حوزه  عراق

.       



اندیشکده جریان68

به  عراق  در  بار  اولین  برای  انتخابات  این  دیگر  سوی  از 
شرایط  واجدین  و  شد  برگزار  الکترونیک  کامال  صورت 
باید از قبل برای شرکت در انتخابات ثبت نام می کردند و 
مدتی بعد کارت احراز هویت خود را دریافت می کردند 
می شد  برایشان مشخص  که  ای  در حوزه  فقط  بتوانند  تا 
رای دهند که این امر خود نکاتی را در بر داشت. اما اکنون 

به روند رای گیری و شمارش آن اشاره می کنیم.
بنا بود همه صندوق های اخذ رای در ساعت  طبق قانون، 
18روز انتخابات قفل شده و هیچ کدام از صندوق ها دیگر 
امکان اخذ رای را نداشته باشند، اما مشاهده شده که حدود 
و  نشده  قفل  ساعت  آن  در  ها  این صندوق  از  درصد   15
دریافت  امکان  همچنان  روز   3 تا  ساعت  یک  از  برخی 
است. مهمی  بسیار  نکته  خود  این  که  اند  داشته  را  رای 

یکی دیگر از نکات قابل توجه این بود که به دلیل اینکه 
برخی از مردم به خاطر بیماری ممکن بود اثر انگشت خوانا 
نداشته باشند، طبق قانون، به مدیر هر حوزه رای گیری این 
اختیار داده شد تا به میزان 5 درصد از مشارکت کننده ها 
از این افراد بیمار بدون اثر انگشت اخذ رای کند و جالب 
است که در تمام صندوق ها در سراسر عراق از این ظرفیت 
کنار  در  بگذارید  را  این  است،  شده  استفاده  درصدی   5
استقبال پایین و مشارکت کم مردم در این دوره از انتخابات.

نکته دیگری که اعتراض برخی افراد را به دنبال داشت این 
بود که طبق قانون، مدیر هر حوزه موظف بود پس از پایان 
رای گیری، به صورت تصادفی یکی از صندوق های آن مرکز 
را انتخاب و آن را به صورت دستی شمارش کند تا با آمار 
الکترونیک مطابقت دهد و در صورتی که مطابقت نداشت 
تمام صندوق های آن حوزه باید به صورت دستی شمارش 
می شد، اما این کار در هیچ حوزه رای گیری اتفاق نیفتاد.

نهادهای  شرکت  دهنده  نشان  که  نکاتی  از  دیگر  یکی 

خارجی و سازمان ملل در برگزاری انتخابات بود، در زمان 
اعالم نتایج خود را نشان داد. پیش از این همواره به طور 
آرا  شمارش  از  پس  انتخابات  برگزارکننده  نهاد  معمول 
طی نشستی خبری نتایج را اعالم می کرد اما در این دوره 
سایت  به  نتایج  مشاهده  برای  مخاطبان  خبری  نشست  در 
مشخص  بررسی  از  پس  و  شدند  داده  ارجاع  کمیساریا 
مایکروسافت  های  پایگاه  از  یکی  سوی  از  نتایج  که  شد 
انتخابات  نتایج  واقع  در  و  است  شده  لینک  سایت  این  به 
عراق توسط سایت مایکروسافت آمریکا اعالم شده است.

وقتی  نجف  در  که  بود  منتظره  غیر  به حدی  موضوع  این 
نتایج  اعالم  حال  در  خبری  نشست  در  کمیساریا  نماینده 
بود فورا از این کار جلوگیری کردند و نشست خبری وی 

نمیه کاره و بدون اعالم نتایج پایان یافت.

جنین پالسخارت در گزارش خود هرگونه شائبه تقلب در انتخابات عراق را رد نمود.

نکته و ایراد دیگری که به این نتایج وارد است مربوط به 
تعداد آرا است. طبق اعالم خود کمیساریا حدود 9 میلیون 
و 6 هزار نفر در انتخابات شرکت کردند، اما مجموع آرایی 
که همین کمیساریا برای نامزدها اعالم کرد حدود 7 میلیون 
و اندی می شد که نشان می داد در این بین حدود 2 میلیون 

رای خوانده نشده است.
وقتی شبهه ای به این بزرگی مطرح شد، کمیساریا اعالم کرد 
که برخی صندوق ها هنوز خوانده نشده و از شمارش 12 هزار 
صندوق خبر داد که باید به آرای اعالم شده افزوده می شد.

با وجود این ایرادات و نکات شبهه دار، گروه های معترض 
مستقل  کمیساریای  به  را  زیادی  شکایات  و  اعتراضات 
بازشماری دستی  انتخابات عراق تحویل دادند و خواستار 
کمیساریا  مسئوالن  گفته  به  که  امری  شدند،  ها  صندوق 
زد. نخواهند  کار  این  به  دست  و  نیست  پذیر  امکان 

ای  بیانیه  طی  انتخابات  مستقل  کمیساریای  وجود  این  با 
انتخابات  نتایج  درباره  شکایت   1436 تنها  که  کرد  اعالم 
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شکایت   87 فقط  آنها  میان  از  و  شده  ارائه  کمیساریا  به 
 4324 دستی  بازشماری  موجب  و  داشته  بررسی  قابلیت 
اندک  موارد  همین  در  گویا  البته  که  است  شده  صندوق 
هم کمیساریا حاضر به بازشماری دستی نشده و تنها آمار 
ارسال شده در قبل را با اطالعات و آمار موجود در حافظه 

صندوق تطبیق داده است.
از سوی دیگر به اذعان خود کمیساریا پس از شکایات و 
بررسی های متعدد، از مجموع 9 میلیون شرکت کننده در 
این  اعالم شده که  باطله  رای  هزار  انتخابات، حدود 700 
بررسی  قابل  هم  موضوع  این  خود  و  بوده  باال  بسیار  رقم 

است.
همه این موارد را بگذارید در کنار این موضوع که مجری 

ای  کره  شرکت  یک  عراق  انتخابات  این  کننده  برگزار 
جنوبی  کره  در  انتخابات  مجری   2014 سال  در  که  است 
که  داشت  ایراد  و  تخلف  حدی  به  انتخابات  این  اما  بود 
کره  در  انتخابات  برگزاری  از  شرکت  این  و  شد  ابطال 
شرکت  این  نهاد  کدام  معرفی  با  و  چرا  اما  بود  شده  منع 
است. سوال  محل  هم  است  شده  عراق  انتخابات  مجری 

در مجموع به نظر می رسد این انتخابات با این ایرادات و 
شبهات، معترضین زیادی را به همراه داشته و دارد و شاید 
بازشماری دستی آرا بتواند تا حدودی به این شبهات پاسخ 
آرا  دستی  بازشماری  مخالف  بزرگترین  گویا  البته  دهد. 

دفتر نمایندگی سازمان ملل در عراق است.
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چشم انداز روابط اقتصادی عراق بعد از انتخابات اکتبر 2021
اقتصاد بین الملل عراق در دولت جدید به کدامین سو رهنمون خواهد شد؟

    مقدمه    

های  اختالف  و  اعتراضات  کنار  در  عراق  انتخابات  پایان 
سیاسی که به دنبال داشته، چشم انداز روابط اقتصادی عراق 
را هم در معرض ابهام قرار داده است. طی یک دهه اخیر، 
برون  امتدادهای  دارای  عراق  در  سیاسی  جریانات  عمال 
را  بغداد  سیاسی  اقتصاد  موضوع،  همین  و  اند  بوده  مرزی 
زمینه،  این  در  است.  داده  قرار  تأثیر  تحت  جدی  طور  به 
به  آمریکا«  و  »چین  دوگانه  باید  را  تمایز  وجه  ترین  مهم 
منطبق  که  شکافی  دانست؛  غرب  و  شرق  نمادهای  عنوان 
اقتصادی  مسائل  به  نسبت  عراق  سیاسی  رویکردهای  بر 
توسعه  یا  غرب  با  اقتصادی  مناسبات  به  بیشتر  تمایل  یعنی 
روابط اقتصادی با چین و کشورهای مخالف آمریکا قلمداد 

می شود و به تبع آن عراق را فراتر از ابعاد سیاسی و امنیتی، 
مبدل  چین  و  آمریکا  اقتصادی  رقابت  برای  ای  حوزه  به 

ساخته است.
از زاویه دیگری، تأثیر اقتصاد سیاسی بر دیپلماسی عراق را 
با توجه به اهمیتی که اقتصاد و منافع اقتصادی در رویکرد 
باید  است،  کرده  پیدا  منطقه  کشورهای  خارجی  سیاست 
مورد توجه قرار داد. از این منظر، نه تنها شکاف آمریکا و 
چین، بلکه ورود کشورهای عربی به حوزه اقتصاد سیاسی 
معادالت  در  معتنابهی  تأثیر  عراق  راهبردی  حوزه  حتی  و 
سیاسی عراق داشته است. کشورهای عربی فعال در حوزه 
حوزه  سه  به  توان  می  را  عراق  ژئوپلتیکی  و  ژئواکونومی 
»مصر و اردن«، »سوریه« و »خلیج فارس« تقسیم کرد که در 
کنار ایران و ترکیه در حوزه عراق عالوه بر عرصه اقتصاد، 
در حوزه دیپلماسی نیز تأثیرگذار هستند. این مهم خصوصا 
با ورود برخی کشورها مانند امارات و عربستان سعودی به 
حوزه سیاست داخلی عراق، از اهمیت مضاعفی برخوردار 

است.
دهد  می  نشان  اخیر  دهه  دو  تجربه  که  است  این  واقعیت 

 دکترفریبا علی کرمی 

کارشناس ارشد اقتصاد بین الملل

.       
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در عراق اساسا بسیاری از گروه های سیاسی داخلی دارای 
فراسوی  در  سازمانی  یا  گفتمانی  ای،  شبکه  امتدادهای 
مرزهای خود هستند و همین موضوع باعث شده تا نوعی 
عرصه  زای  درون  »سنتزهای  میان  را  متقابل  تأثر  و  تأثیر 
مشخص  طور  به  و  بغداد  »دیپلماسی  و  داخلی«  سیاست 
مشاهده  بغداد«  قبال  در  خارجی  اقتصادی  سیاست های 
کنیم. باید دید روند تحوالت سیاسی عراق به کدام سمت 
می رود و در مرحله سیاستگذاری و اجرا، ابتکار عمل در 
اختیار کدام گروه ها قرار می گیرد تا براساس آن مناسبات 

اقتصادی عراق را محتمل شد. 
در این مقاله به صورت کوتاه، به بررسی موارد فوق پرداخته 
بر  الملل  بین  اقتصاد  تأثیر  زاویه  از  را  عراق  انتخابات  و 
معادالت سیاسی داخلی مورد توجه قرار می دهیم. مهمترین 
انتخابات عراق و روند  بر  تاثیرگذار  اقتصادی  فاکتورهای 
مناسبات آن در آینده، جدا از مشکالت اقتصادی که عراق 
درگیر آن است و خود یک عامل بروز تحوالت سیاسی 
دو سال اخیر آن بوده است، می توان بر سه محور » توسعه 
مناسبات  و  راهبردی  توافقات  در  از جمله  با چین«  روابط 
شرکت  با  »همکاری  و  فاو«  بندر  »پروژه  کشور،  دو  نفتی 
آلمانی»زیمنس« در توسعه زیرساخت های برق« دانست که 
ها  قبال آن  در  متفاوتی  جناح های سیاسی عراق رویکرد 
اولیه می توان گفت  و  بندی ساده  دارند. در یک صورت 
اگر جریان فعلی حاکم بر دولت الکاظمی در کنار »ائتالف 
تقدم« )محمد الحلبوسی( سیاستگذاری کالن دولتی را در 
اختیار بگیرند، احتمال بسط روابط اقتصادی بیشتر با آمریکا 
نسبت به چین و تداوم حضور شرکت کره ای »دوو« در بندر 
و  القانون  دولة  گیری  قدرت  در صورت  است؛  بیشتر  فاو 
امتیاز  اعطای  و  دوو  ای  کره  توقف حضور شرکت  فتح، 
و  زیمنس  با  تعهدات  اجرای  چینی،  شرکت  به  فاو  بندر 
پیگیری مناسبات با چین در دستورکار قرار می گیرد. در 
ادامه هر یک از سه محور فوق مورد ارزیابی قرار خواهند 

گرفت.

   توافق راهبردی با چین

سال  چند  در  عراق  اقتصادی  روابط  محورهای  از  یکی 
مهمی  نقش  انرژی  است.  بوده  با چین  روابط  توسعه  اخیر 
در این روابط دارد. چین نیمی از نفت عراق را خریداری 
می کند. عراق سومین صادرکننده بزرگ نفت به چین پس 
از عربستان سعودی و روسیه است. شرکت ملی نفت چین 
سهام قابل توجهی در میدان های نفتی حلفایا و رمیله دارد. 
بازسازی  برنامه  می دهد،  نشان  عراق   2019 سال  بودجه 

دولت مرکزی عراق بر احیاء و گسترش بخش نفت استوار 
آسیب  های  زیرساخت  با  بخش  این  که  درحالی  است، 
است.  روبرو  صادرات  ظرفیت  و  لوله  خط  کمبود  دیده، 
برای توسعه  بلند پروازانه ای  برنامه های  بغداد  این رو،  از 
زیرساخت های انرژی و ظرفیت تولیدی خود دارد. حضور 
»پتروچاینا«  همکاری  مانند  به  است.  مهم  رو  این  از  چین 
تالش  در  چین  غربی«،  »قرنه  میدان  در  موبیل«  »اکسون  با 
است تا سایر شرکت های چینی را برای مشارکت در امور 

زیرساختی عراق وارد کند. 
جدای از خرید و فروش نفت، دو کشور معاهدات اقتصادی 
متعددی منعقد ساخته اند. چین به دنبال احیای حضور در 
عراق پس از جنگ با داعش، به معاهده بین المللی با عراق 
برای  میلیون دالر کمک  متعهد شد حدود 6.5  پیوست و 
بهداشت عمومی و آموزش اعطا و تقریباً 80 درصد بدهی 
در جوالی 2011  و  این  از  پیش  پرداخت سازد.  را  عراق 
بین  اقتصادی  همکاریهای  تقویت  هدف  با  توافقنامه  دو 
نخست وزیران نوری المالکی و ون جیابائو در پکن مبنی 
توسعه  و  بدهی  تخفیف  از  جلوگیری  عراق،  بازسازی  بر 
و  نفت  دستی  پایین  و  باالدست  های  بخش  در  هم کاری 
عبدالمهدی،  عادل   ،1398 شهریور  در  شد.  امضا  گاز 
نخست وزیر عراق در سفر به پکن، همزمان با انعقاد هشت 
توافق نامه همکاری اعالم داشت که عراق در حال پیوستن 
به طرح کمربند و جاده چین )BRI( است. یادداشت تفاهم 
درباره  تجارت چین  وزارت  و  عراق  دارایی  وزارت  میان 
اعتباری  آژانس  و  عراق  بازسازی  خصوص  در  همکاری 
»چاینا شور« چین، یادداشت تفاهم میان وزارت ارتباطات 
یادداشت  چین،  ماهواره ای  و  هوانوردی  آژانس  و  عراق 
تفاهم امنیتی میان وزارت کشور و سازمان امنیت عمومی 
و  عراق  امورخارجه  وزارت  میان  تفاهم  یادداشت  چین، 
هیئت های  برای  یافته  تخصیص  اراضی  با  رابطه  در  چین 
وزارت  میان  تفاهم  یادداشت  کشور،  دو  دیپلماتیک 
و  هیئت دولت چین  دفتر رسانه ای  و  عالی عراق  آموزش 
توافقات  مهمترین  فرهنگی  همکاری  اجرای  برنامه  تفاهم 

تفاهم شده طرفین بودند. 
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به دنبال آن مخالفت هایی از جناح های داخلی و کشورهای 
خارجی مبنی بر نگرانی از حضور روزافزون چین و تحکیم 
ایران در عراق و دوری از آمریکا شکل  جای پای محور 
گرفت. در این زمینه مشخصا عدم ارائه توافقنامه راهبردی 
با چین از طرف دولت عبدالمهدی به پارلمان، از مواردی 
بود که دستاویز جناح ها و رسانه های مخالف مقاومت قرار 

گرفت تا همکاری راهبردی با پکن را تقبیح کنند.
عقیده  این  بر  ناظران خارجی  و  سیاسی  های  برخی گروه 
اکتبر  خیابانی  اعتراضات  تداوم  علل  از  یکی  که  هستند 
به استعفای عادل عبدالمهدی منتهی شد، همین  2019 که 
زمینه  این  در  است.  بوده  چین  با  راهبردی  توافق  مسئله 
ادعا می شود جنبش تشرین اساسا جریانی است که توسط 
تغذیه  متحده«  ایاالت  ]منافع[  با  مرتبط  افراد  »رسانه هاو 
فکری یا جهت دهی می شود، لذا به کنایه – بخش عمده 
- تشرینی ها را »ابناء السفاره« )فرزندان سفارت ]آمریکا[( 
عادل  که  شود  می  ادعا  تر،  ساده  عبارت  به  خوانند.  می 
است.  شده  چین  با  راهبردی  توافقنامه  قربانی  عبدالمهدی 
درباره  الصادقون  نماینده  البلداوی  حمد  که  همانگونه 
نقش مخرب کشورهای عرب و تالش برای جلوگیری از 
توافقات با چین و تکمیل پروژه فاو خبر داد. به دنبال آن 
تعهد و اجرای این توافق نامه در ابهام و سکوت قرار گرفت 
و همزمان نیز توافق نامه عراق با مصر و اردن مطرح شد که 

گمانه زنی ها حول تعلیق توافق با چین را افزایش داد. 

تظاهرکنندگان در جریان اعتراضات تشرین 2019 با نصب پالکاردهایی اتصال 
راه آهن عـراق به کشورهای همسایه )ایـران و کویت( پیش از تکمیل پـروژه 

توسعه بندر فاو را خیانتی فراموش نشدنی می خوانند.

عادل  از  پس  عراق  وزیر  نخست  الکاظمی  مصطفی 
هیچ  که  کرد  تاکید  اظهاراتی  در  گرچه  نیز  عبدالمهدی 
جایگزینی برای توافق نامه با چین وجود ندارد اما در عمل 
اجرای این توافق نامه را به تعویق انداخت که آن را می توان 
توسعه  برای  آمریکا  فشار  تحت  وی  تمایل  عدم  از  ناشی 
روابط با چین دانست. این رویه هم فشار دولت چین و هم 

فشار گروه های موافق را بر دولت کاظمی فزونی بخشید. 
همزمان مقتدی صدر در بیانیه ای، به حمایت از توافق با چین 
پرداخت و آن را یکی از راهکارها برای خروج از بحران 
اقتصادی عنوان کرد. درمقابل جناح های مخالف، توسعه 
اعالم  سودمندتر  عراق  برای  را  عربستان  و  مصر  با  روابط 
از امضای سند همکاری  ساختند. درنهایت چند روز پس 
ایران و چین، الکاظمی دستور اجرای قرارداد عراق و چین 
انباشت تقاضاهای  امر را  این  را صادر کرد. بسیاری علت 
فساد  درکنار  توسعه  و  بازسازی  به  نیاز  داخلی،  اقتصادی 
سیستماتیک عراق دانسته اند که کاظمی را مجبور گردانیده 
این حکم را صادر سازد. از همین رو گمانه زنی هایی حول 
آینده این توافق در سایه دولت آتی برای اجرا یا مسکوت 

بودن وجود دارد.

در  بغداد  مشارکت  به  را  انتخابات  برگزاری  حتی  سیاسی  های  جریان  برخی 
بودند. ساخته  مشروط  ابریشم«  »راه  مسیر  و  چین«  جاده  و  »کمربند  طرح 

اینکه چرا عراق برای چین مهم است به فرصت یابی چین 
عراق  گردد.  می  باز  دارد،  عراق  که  راهبردی  موقعیتی  و 
راستای  در  استراتژیک،  موقعیت  و  نفتی  عظیم  ذخایر  با 
اورآسیا، ظرفیت- بر تجارت  برای تسلط  طرح های چین 

و  فارس  خلیج  در  حضور  دارد.  ارائه  برای  زیادی  های 
مصر،  با  )چین  مدیترانه  دریای  کشورهای  به  نزدیکی 
رسمی  قراردادهای  هم  ترکیه  و  سوریه  لبنان،  اسرائیل، 
برای  عراق  ممتاز  موقعیت  ساز  زمینه  است(  کرده  منعقد 
چین است. حضور چین در خاورمیانه با اعطای اعتبارهایی 
پیش  از  بیش   ... و  گسترده  گذاری  سرمایه  کم،  بهره  با 
شده است. اگرچه این روابط اقتصادی هستند، اما درعین 
افزایش  سراسر خاورمیانه  در  را  سیاسی چین  قدرت  حال 
وابستگی  از  استفاده  در  اهرمی  تواند  می  و  داد  خواهند 
BRI در جهت محدودسازی واشنگتن  اقتصادی شرکای 
معنا شود. آمریکا نیز نسبت به توسعه طلبی های اقتصادی 
داده  نشان  واکنش  اسرائیل  از جمله  و  در خاورمیانه  چین 
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به  را  خاورمیانه  کشورهای  وابستگی  کند  می  سعی  و 
نیست. مستثنی  دسته  این  از  نیز  عراق  و  سازد  کم  چین 

طرح ابتکار »شام جدید« با مشارکت مصر و اردن هاشمی   در دوره مصطفی 
الکاظمی تالشی با هدف برقراری نوعی موازنه در برابر توافقات بغداد-پکن 

قلمداد می شود.

فتح«  »ائتالف  مشخص  صورت  به  اخیر،  انتخابات  در 
سازی  فعال  و  پیشبرد  را  خود  اقتصادی  برنامه  ترین  مهم 
ظرفیت های »توافقنامه همکاری راهبردی با چین« می خواند. 
عالوه بر فتح، دیگر ائتالف های همسو )مانند دولة القانون، 
اجرای  بر  پراکنده  صورت  به  نیز  الوطنی(  عقد  و  حقوق 
صدری هانیز  دیگر  سوی  از  کردند.  می  تأکید  توافق  این 
مقابل،  در  دادند.  می  نشان  آن  را حامی  مجموع خود  در 
به  که  یافت  شیعی  بیت  در  را  گروهی  شد  می  سختی  به 
با این توافقنامه را در رقابت  صورت جدی مخالفت خود 
های انتخاباتی بیان کند. شاید تنها گروهی که به صورت 
»حرکةالوفاء«   کرد،  می  بیان  را  خود  مخالفت  غیرمستقیم 
عواقب  به  نسبت  که  بود  الزرفی1«   »عدنان  ریاست  به 
با آمریکا و خشم آمریکا، حول  اقتصادی زیان بار مبارزه 
داد.  می  هشدار  تحریم«  تجربه  تکرار  از  »پرهیز  کلیدواژه 
با این حال سکوت نسبی سایر گروه های سیاسی در کنار 
»نفوذ ساختاری ایاالت متحده در نظام اقتصادی عراق2« ، 
از مواردی است که می تواند موجب غلبه بوروکراسی بر 

اراده های سیاسی شود. 
البته در این زمینه باید توجه داشت که حتی ائتالف فتح – 
که بیش ترین تأکید را بر پیشبرد توافقنامه راهبردی با چین 
دارد – هم یک طرح اقتصادی مشخص یا نقشه راه اقتصادی 
همراه با شاخصه ها و آمار در جریان انتخابات ارائه نداد. 
بیش ترجنبه  مصوبه،  این  اجرای  بر  تأکید  و  تبلیغ  واقع  در 
شعار دادن و امیدبخشی )در میان هواداران( داشته و همین 

1 .  در رأی گیری قطعنامه )قرار( پارلمان عراق برای خروج نظامیان آمریکایی در سال 2020، عدنان الزرفی تنها نماینده شیعه بود که نسبت به این قطعنامه رأی منفی داد.
2 .  شرح این مسئله نیازمند مقاله مجزایی است. در این جا تنها به ذکر این مثال بسنده می کنیم که حتی درآمد نفتی عراق نیز ابتدا باید به حساب »فدرال رزرو« واریز شود و سپس واشنگتن آن را به بغداد انتقال دهد.

موضوع باعث تضعیف بیش تر جریانات سیاسی پارلمان در 
مواجهه با بوروکراسی نظام برنامه ریزی دولتی می شود.
   پروژه بندر فاو، رقابت شرکت کره ای و چینی

با  الکاظمی  دولت  که  اقتصادی  های  برنامه  مهمترین  از 
شرکت دوو کره جنوبی به ارزش 2 میلیارد و 600 میلیون 
بندر فاو است که وضعیت آن  دالر منعقد گرداند، پروژه 
با توجه به ابهامات پیش روی دولت عراق )ماندن یا رفتن 
انداز اقتصادی آینده  الکاظمی( خود پازل مهمی از چشم 
توسعه  برای  کره ای  شرکت  رقیب  مهم ترین  است.  عراق 
این بندر استراتژیک یک شرکت چینی است که موافقان 
به  الکاظمی  نهایت دولت  اما در  و مخالفان خود را دارد، 
نزدیکی  و  چین  به  نسبت  تر  گرایانه  غرب  رویکرد  سبب 
که  بست  قرارداد  جنوبی  کره  دوو  شرکت  با  آمریکا،  با 

مخالفت های سنگینی را درپی داشت.

برای  عراق  نگین  بصره،  استان  جنوب  در  فاو  بندر 
سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. موقعیت مکانی آن 
را ممتاز ساخته چرا که برخالف سایر بنادر عراق به خلیج 
فارس مشرف است نه به اروندرود. توسعه این بندر بصره 
را عمال به پایتخت تجاری و اقتصادی عراق تبدیل خواهد 
فاو در طوالنی مدت در ذهن دولت های  ساخت. توسعه 
همواره  سیاسی  تحوالت  از  متاثر  اما  داشته  وجود  عراق 
نمیه کاره مانده است. تا اینکه پس از سال 2003 میالدی، 
با طرح یک شرکت ایتالیایی سنگ بنای آن آغاز شد. این 
تجاری نقل  و  حمل  کاربری  کردن  اضافه  واقع  در  طرح 

پهلوگیری  منظور  به  آن  سنتی  کاربری  بر  عالوه  فاو  به   
کشتی های نفتی بود. یکی از مشکالت اساسی عراق برای 
صادرات نفت این بود که سواحل این کشور، دارای عمق 
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پهلوگیری  برای  چندانی  ظرفیت  نتیجه  در  و  هستند  کمی 
نفتکش ها ندارند. در گذشته عراق از طریق سکوهای نفتی 
این  حل  درصدد  االمیه  و  البکر  سکوهای  مانند  دریا  در 
مشکل بود که با تخریب آن ها در جریان دفاع مقدس و 
در ادامه تحریم های شدید، مشکالت زیرساختی صادرات 

نفت برای عراق تشدید شد.
قرار بود شرکت دوو مرحله نخست ساخت 5 اسکله تخلیه 
سال   4 طول  در  را  کانتینر  انبار  بزرگ  محوطه  و  کشتی 
انجام دهد، اما پس از مدتی تاخیرهایی به وجود آمد که 
های  گروه  داد.  افزایش  دوو  به  واگذاری  با  مخالفت هارا 
آمریکا  با  گرم  روابط  شرکت  این  ساختند  اعالم  مخالف 
روند  در  آمریکا  کارشکنی های  اصل  در  تاخیرها  و  دارد 
توسعه بندر فاو است. از همین رو واگذاری توسعه فاو به 
به  فاو  واگذاری  موافقان  شد.  مطرح  چینی  های  شرکت 
را  عراق  راهبردی  جایگاه  امر،  این  که  بودند  معتقد  چین 
ابریشم بین قاره آسیا و اروپا افزایش  در اتصال پروژه راه 
نیز  فاو  بندر  بغداد و پکن درباره  اولیه  می دهد. گفتگوی 
اقتصادی دو کشور در دولت  توافق همکاری 20 ساله  به 
عادل عبدالمهدی باز می گردد. اما با شروع اعتراضات علیه 
چین  کاهش حضور  به  آمریکا  فشار  و  عبدالمهدی  عادل 
واگذاری این بندر به شرکت چینی منتفی شد و با شروع 
الکاظمی در دی ماه 1399، مجددا اجرای  دوره مصطفی 
جنوبی  کره  دوو  شرکت  به  فاو  بندر  توسعه  نخست  فاز 

واگذار شد.

در  را  الکاظمی  دولت  از  بسیاری  انتقادات  واگذاری  این 
در  العامری  هادی  ریاست  به  الفتح  ائـتالف  داشت.  بر 
واکنش به این امر، لزوم استیضاح وزیر حمل و نقل عراق 
را خواستار شد. مخالفان این تصمیم را ذیل فشار آمریکا به 
الکاظمی برای عدم همکاری با چین دانستند و حتی اعالم 
ساختند آمریکا الکاظمی را تهدید کرده که اگر پروژه فاو 
را به شرکت دوو ندهد، او هم سرنوشتی مثل عبدالمهدی 

خواهد داشت.گرچه سند موثقی دراین مورد وجود ندارد. 
در برابر موج مخالفت ها وزارت حمل و نقل عراق علت 
عراقی  پیمانکاران  از  استفاده  را،  کره ای  شرکت  ترجیح 
پیشنهاد  در  داخلی  اقتصادی  فعاالن  تقویت  و  پروژه  در 
کره ای ها نسبت به پیشنهاد شرکت رقیب چینی عنوان کرد.

از سوی دیگر، قتل مشکوک »پارک چول هو« مدیر ارشد 
شرکت کر ه ای »دوو« در عراق و مسئول مستقیم پروژه بندر 
بزرگ فاو، بر پیچیدگی های این پرونده افزود. در روز 9 
ورزشی  سالن  در  هو  چول  پارک  شد  اعالم   2020 اکتبر 
قرائن جدی  و  شواهد  اما  است.  آویز کرده  را حلق  خود 
برای ناامیدی وی از زندگی وجود نداشت و همین موضوع 
باعث مشکوک خواندن این قتل می شد. او سه روز قبل از 
مرگ، با وزیر حمل و نقل عراق، ناصر الشبلی، دیدار داشته 
و درباره از سرگیری پروژه بندر فاو رایزنی کرده بود. در 
اما  گردید،  تشکیل  یاب  حقیقت  کمیته  وی،  مرگ  مورد 

نتایج آن به صورت رسمی اعالم نشد. 

کاربران عــراقی با انتـشار تصـاویر به دار آویخته شدن »پارک چول هو« در
 شبکه های مجازی از کارشکنی امارات متحده عربی و کویت در زمینه پیشبرد 

پروژه بندر فاو ابراز ناخرسندی کردند.

بندر  پروژه  ژئوپلتیکی  ابعاد  باید  فوق،  نکات  بر  عالوه 
کشوری  عنوان  به  عراق  گیرد.  قرار  توجه  مورد  نیز  فاو 
با اجرای پروژه  تا  »تقریبا« محصور در خشکی سعی دارد 
بندر بزرگ فاو، موقعیت ژئوپلیتیکی خود در منطقه خلیج 
 ،2012 سال  در  راستا،  همین  در  بخشد.  ارتقاء  را  فارس 
طول  به  بندر  شرقی  موج شکن  اجرای  کار  عراق،  دولت 
8 کیلومتر را به یک شرکت یونانی سپرد و پس از آن نیز 
در سال 2013، شرکت کره ای دوو برندۀ مناقصۀ اجرای 
ارزش  به  و  کیلومتر   16 طول  به  غربی  شکن  موج  پروژه 
511 میلیون یورو گردید. بخش های پروژه شامل حفاری 
جاده  ایجاد  کشتیرانی،  کانال  یک  ایجاد  و  دریا  عمق  در 
است.  کیلومتر   2 طول  به  اسکله  ایجاد  بندر،  به  دسترسی 
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طبق برنامه زمان بندی در طرح اولیه بندر قرار است فاز اول 
توسعه بندر فاو تا سال 2018 )با ظرفیت 2 میلیون کانتینر( 
تا سال 2038  فاز سوم آن  و  تا سال 2028  فاز دوم آن  و 
با  هایی  کشتی  پهلوگیری  برای  فاو  بندر  شوند .  اجرایی 
گفته شده پس  است.  تن طراحی شده  هزار  ظرفیت 100 
از احداث 90 اسکله، این بندر گنجایش 3 میلیون کانتینر 
را خواهد داشت و تبدیل به دهمین بندر در سطح جهان با 
ظرفیت تبادل ساالنه 99 میلیون تن خواهد شد و می تواند 
داشته  درآمدزایی  عراق  برای  دالر  میلیارد   25 حدود  در 
باشد. دولت عراق امیدوار است تا زمان اجرای این پروژه 
به  خرما  و  برنج، شکر  گندم،  نظیر  ها  کاال  از  بسیاری  در 
با  بندر  این  از  تا  برسد  تولید  مازاد  به  حتی  و  خودکفایی 

عنوان قطب صادرات خود استفاده کند.
مستقیم  طور  به  فاو،  بندر  بزرگ  پروژه  ژئوپلتیکی  ابعاد 
الشعاع قرار  منافع کشورهای حاشیه خلیج فارس را تحت 
می دهد. در این میان، به صورت ویژه »کویت« و »امارات« 

را مورد توجه قرار می دهیم.
پیامدهای  دلیل  به  فاو  بندر  پروژه  مخالفان  از  کویت 
اقتصادی آن است؛ زیرا توسعه و رونق بندر فاو را تهدید 
مستقیم بندر بزرگ »مبارک« می داند. پروژه بزرگ بندر 
در  آن  نخست  فاز  و  واقع شده  بوبیان  در جزیره  مبارک، 
بوبیان تنها حدود 20  سال 2015 بهره برداری شد. جزیره 
این دو  طبیعی،  به طور  و  دارد  فاصله  فاو  بندر  از  کیلومتر 
رقیب جدی یکدیگر خواهند بود. مزیت پروژه بندر بزرگ 
مبارک، وجود آب های عمیق در کنار خاک مناسب برای 
پروژه های عمرانی است که باعث می شود از نظر عمرانی، 
با سرعت و سهولت بیش تری دنبال  ساخت و توسعه آن 
شود. اما نقطه ضعف آن، عالوه بر محصور بودن بوبیان در 
به طول حدودا 3 کیلومتر  از طریق ساخت پل  دریا - که 
قابل حل است - ، مسئله اقتصاد کوچک کویت در مقایسه 
با دو همسایه دیگر آن )عربستان سعودی و عراق( و عدم 

جذابیت جغرافیایی آن از نظر اتصال به غرب است.
با این تفاصیل، روشن است که ساخت پروژه بندر بزرگ 
تحت  را  مبارک  بزرگ  بندر  مزیت  نقاط  تواند  می  فاو، 
 19 تا  دریا  تعمیق  فاو،  بندر  پروژه  در  دهد.  قرار  الشعاع 
مسئله  که  عمرانی  محکم  تأسیسات  ساخت  و  کیلومتر 
مقابل،  در  است.  شده  بینی  پیش  کند،  حل  را  خاک 
نیست.  رفع  قابل  مبارک،  بندر  محدودیت های جغرافیایی 
در نتیجه می توان پیش بینی کرد در صورت تداوم هر دو 
قرار  فاو  بندر  بندر مبارک کویت در حاشیه  پروژه، عمال 
می گیرد و به جز صادرات محدود کویت، توجیه چندانی 

نخواهد داشت. 

طریق  از  که  داد  پیشنهاد  بغداد  به  کویت  راستا  همین  در 
احداث خط آهن با بندر بزرگ مبارک متصل و مراودات 
تجاری و اقتصادی خود را از این طریق انجام دهد؛ امری 
که منتقدان خود را داشت، اما مصطفی الکاظمی اطمینان 
انجام نخواهد  با کویت بدون بررسی  داد که هیچ توافقی 

شد. 
به  متحد  ترین  نزدیک  عراق،  داخلی  سیاسی  فضای  در 
این دوره  الحلبوسی« خواند که در  باید »محمد  کویت را 
انتخابات موفق شد نزدیک به 40 کرسی را به دست آورد. 
نیز  عراق  فعلی  جمهور  رئیس  صالح  برهم  آن،  بر  عالوه 
روابط نزدیکی با کویت داشت. اما در داخل بیت شیعی، 
گرچه هیچ جریانی متحد رسمی کویت محسوب نمی شود؛ 
اما تجربه توافقنامه »خور عبداهلل« در سال 2013 می تواند 
قرارداد خور  باشد.  ها  بیانگر جهت گیری گروه  تا حدی 
المالکی«  العامری« و »نوری  عبداهلل در دورانی که »هادی 
به ترتیب وزارت حمل و نقل و نخست وزیری را بر عهده 
قراردادی که  منعقد گردید؛  بغداد و کویت  میان  داشتند، 
برانگیخت  بغداد  داخل  در  را  ای  گسترده  های  مخالفت 
ها  ده  کالن  های  رشوه  دریافت  به  برده  نام  اشخاص  و 
میلیون دالری متهم شدند. قابل توجه است که در جریان 
انتخابات اخیر نیز هواداران دو ائتالف فتح و دولةالقانون، 
در مورد قرارداد خور عبداهلل سکوت می کردند و در برابر 
اعتراضات و اتهاماتی که از سوی رقبایشان  به ویژه صدر 

مطرح می شد، واکنشی نشان نمی دادند!

در فضای سیاسی داخلی عراق، نزدیک ترین متحد به کویت را باید »محمد الحلبوسی« 
خواند که در این دوره انتخابات موفق شد نزدیک به 40 کرسی را به دست آورد.

الزم به ذکر است که قرارداد خور عبداهلل ارتباط عمیقی با 
بحث توسعه بندر فاو دارد. آبراهه خور عبداهلل دقیقا در مرز 
دریایی کویت و عراق قرار دارد، شمال آن بندر فاو عراق و 
شمال غربی و نقطه انتهایی آن بندر ام القصر است. جنوب 
آن نیز جزایر کویتی »وربه« و »بوبیان« می باشند. کویت از 
زمان تأسیس دارای اختالف مرزی با عراق بود و هیچ گاه 



اندیشکده جریان76

تکلیف مرز دریایی این دو مشخص نشده بود.
در آوریل 2012 دولت وقت عراق به نخست وزیری نوری 
المالکی طی مصوبه ای فعالیت کویت در کانال خور عبداهلل 
را به رسمیت شناخت و 750 هزار دالر به تعیین مرز دریایی 
تر،  پیش  این در حالی است که  دو کشور تخصیص داد. 
بغداد ادعای مالکیت بر خور عبداهلل را داشت و حتی بعد از 
جنگ اول خلیج فارس نیز از این ادعا دست نکشیده بود و 

به صورت میدانی بر آن حکمرانی می کرد. 
نبود! در عرف  اما عقب نشینی از خور عبداهلل تمام ماجرا 
تالوگ«  »قانون  پایه  بر  معموال  را  دریایی  مرز  بین المللی، 
ترین  عمیق  از  که  فرضی  خطی  پایه  بر  القعر«،  »خط  یا 
دهند.  می  قرار  می گذرد  رودخانه  کشتیرانِی  قابل  قسمت 
به این ترتیب طرفین رودخانه از ظرفیت های کشتیرانی و... 
نوامبر 2013  اما قراردادی که در  ماند.  برخوردار خواهند 
میان بغداد و کویت به امضا رسید، خط مرزی را به نحوی 
ملی  قلمرو  در  عمیق  های  آب  تمام  عمال  که  کرد  تعیین 
کویت قرار گرفت و به این ترتیب حتی بندر ام القصر به 
یک بندر محلی برای لنج و ماهیگیری تقلیل یافت. کاظم 
الحمامی، وزیر حمل و نقل در دولت بعدی که خود اهل 
بصره بوده و سابقه اجرایی وی به همین بحث بنادر جنوبی 
خورعبداهلل  قرارداد  مورد  در  صراحتا  گردد،  برمی  عراق 
منقطع  را  دریاها  به  عراق  دسترسی  قرارداد،  »این  گفت: 

ساخت«.

ترسیم مرزها در آبراهه خور عبداهلل چشم انداز  توسعه بندر فاو را تحت تاثیر 
قرارخواهد داد.

امارات عربی متحده، دیگر کشوری است که به نظر می رسد 
نسبت به اجرای پروژه بندر بزرگ فاو نگران باشد و مانع 
تراشی کند. طحنون بن زاید رئیس اداره اطالعات و امنیت 
داشت  اذعان  عبدالمهدی  عادل  دولت  زمان  در  امارات 
که از نظر امارات بین بنادر منطقه ای که اقتصاد امارات را 
تحت الشعاع قرار  دهند، خواه بندر گوادر پاکستان باشد که 
عراق،  فاو  بندر  یا  است  آن  از  بهره برداری  درصدد  چین 

تفاوتی وجود ندارد. امارات با هر اقدامی که باعث رکود 
اقتصاد آن باشد با جدیت برخورد می کند. 

امارات سعی ساخته با حضور و سرمایه گذاری اقتصادی به 
خصوص در بندر فاو نقش چین را کمرنگ و فرصت های 
اقتصادی خود در عراق را باال ببرد؛ امری که در بحبوحه 
ائتالف  عضو  عطیه  امل  شد.  مطرح  بسیار  عراق  انتخابات 
به  فاو  بندر  در  سرمایه گذاری  با  امارات  شد  مدعی  فتح  
دنبال نابودی جاده ابریشم است و دولت کنونی حق امضای 
را  دولت جدید  تشکیل  زمان  تا  دیگر کشورها  با  قرارداد 
ندارد. در جریان تظاهرات های همین طیف در اعتراض به 
به  فاو  نیز پالکاردهایی در آن چه »فروش  انتخابات  نتایج 

امارات« خوانده می شد در دست معترضین بود.
به نظر می رسد در مورد رویکرد امارات نسبت به بندر فاو 
تحلیل  دو  آن،  پروژه  اجرای  در  مشارکت  برای  تالش  و 

متضاد را بتوان صورت بندی کرد:
از  با گرفتن بخشی  ابوظبی می خواهد  در تحلیل نخست، 
پروژه، عمال کار را به تعویق بیندازد و به صورت فرسایشی 
و با کندی زیاد، برنامه را پیش ببرد. بر این پایه، بندر فاو 
یکی از رقبای بالقوه بندر جبل علی است و در نتیجه امارات 
در  امارات  عملکرد  تجربه  باشد.  می  بیمناک  آن  رشد  از 
این نظر  پایانی دهه پیشین مؤید  »بندر عدن« در سال های 

است.

معترضین عراقی سرمایه گذاری ابوظبی در پروژه بندر فاو را با هدف کارشکنی 
در مسیر توسعه این بندر و خیانتی به کشور و نسل های آینده می دانند.

تحلیل،  این  در  باشد.  می  متفاوت  کامال  دوم،  تحلیل  اما 
برای  امارات  میانبرهای  از  یکی  تواند  می  فاو  بندر  توسعه 
دسترسی به بازار عراق و شامات بوده و حتی مسیر به ترکیه 
را نیز کوتاه تر و به صرفه تر سازد. ضمن این که مشارکت 
راهبردی  اهمیت  امارات  برای  پروژه،  این  در  ابوظبی 
دارد؛ زیرا می تواند در نقش موازنه ساز میان کره جنوبی 

)آمریکا( و چین عمل کند.
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با شرکت زیمنس آلمان، الگو برداری از    توافق 
مصر

مهم  زیرساختی  مشکالت  دنبال  1397به  شهریورماه  در 
با شرکت زیمنس آلمان،  تامین برق، دولت حیدرالعبادی 
سال  چهار  مدت  ظرف  برق  11گیگاوات  تولید  درباره 
زیمنس  شرکت  کرد.  مذاکره  دالر  15میلیارد  ارزش  به 
انرژی های  با  ایجاد 60 هزار فرصت شغلی، یک موسسه 
برای  دالری  میلیون   60 تخصیص کمک  و  تجدیدشونده 
گردید.  متعهد  را  عراق  در  ای  رایانه  مهارت های  تقویت 
نزد  زیمنس  پذیرش  برای  نیز  آلمان  اقتصاد  وزیر  معاون 
العبادی البی کرد و اذعان داشت که قراردادهای بلندمدت 
برای  راهی  منطقه  در  زیمنس  مانند  تجربه شرکت هایی  و 
بازسازی عراق است. اما در لحظه نهایی برای توافق مزبور 
نسبت  را  حیدرالعبادی  آمریکایی  مقامات  اینکه  از  پس 
تیره شدن روابط عراق و آمریکا در صورت همکاری  به 
اتفاق  این  شد.  متوقف  دادند،  قرار  فشار  تحت  زیمنس  با 
موجی از انتقادات را به سمت دولت عراق و دولت آمریکا 
به سبب موفقیت زیمنس  روانه ساخت. به خصوص آنکه 
در تامین نیاز برق مصر و اینکه آلمان در اشغال عراق در 
2003 شرکت نکرده بود و تجربه حضور ناکارآمد جنرال 
الکتریک در بخش برق عراق نگاه های جامعه عراق را به 
نفع قرارداد با زیمنس و انتقاد از جنرال الکتریک کشانده 

است.

توافق  این  واشنگتن  فشارهای  تحت  بغداد  نهایت  در  اما 
برای  پافشاری آمریکا  نداد. گفته می شود علت  را شکل 
عدم همکاری عراق با زیمنس جدا از نگاه منفعت جویانه 
اقتصادی، کاهش حضور ایران در عراق و مناسبات گازی 
دو کشور با تسلط شرکت جنرال الکتریک بر بخش برق 
سواری  ندادن  بر  مبنی  ترامپ  رویکرد  همچنین  و  عراق 
مجانی به متحدان با هزینه آمریکا بوده است، از این جهت 
با  بغداد  به  حمله  جریان  در  و   2003 سال  در  آلمان  که 

جهت  رضایتی  هیچ  ترامپ  بود،  نکرده  همراهی  آمریکا 
کسب منفعت اقتصادی آلمان در زمین عراق نداشت. 

درنهایت علی رغم فشارهای آمریکا در زمان دولت عادل 
اجرای  برای  زیمنس  آلمانی  با شرکت  توافق  عبدالمهدی 
طرح های تولید و شبکه برق به ارزش 14 میلیارد دالر انجام 
عراق  دولت  خارجی  و  داخلی  فشارهای  دنبال  به  اما  شد 
الکتریک  با شرکت  جنرال  را  تفاهم نامه ای  مجبور گردید 

نیز امضاء نماید.

  سناریوهای پیش رو

اینکه هریک از سه محور گفته شده در آینده عراق به چه 
سمتی رود، به چینش های سیاسی کابینه آتی عراق وابسته 
مقتدی  رهبری  به  الصدر  کتلة  کنونی  شرایط  در  است. 
ائتالف  آن  از  پس  آورده،  دست  به  را  73کرسی  صدر 
به  القانون  دولة  ائتالف  محمدالحلبوسی،  ریاست  به  تقدم 
ریاست نوری المالکی و حزب دموکرات کردستان عراق 
به ریاست مسعود بارزانی بیشترین کرسی ها را داشته اند. 
ائتالف الفتح به ریاست هادی العامری نیز با ریزش نسبت به 

انتخابات گذشته 17 رای کسب کرد.
تعیین کننده است؛ چرا که هر  ثبات عراق  از سوی دیگر 
سازوکار اقتصادی از توافق و اجرا در شرایط امنیت و ثبات 
سیاسی اتفاق خواهد افتاد. ائتالف های الفتح، دولةالقانون، 
و  اسالمی  حزب  حزب اهلل،  کتائب  اهل الحق،  عصائب 
پارلمانی  انتخابات  نتایج  به  کردستان  میهنی  اتحاد  حزب 
بی ثباتی سیاسی عراق  احتمال می رود که  معترض هستند. 
و مذاکرات برای تشکیل دولت با توجه به مشارکت پایین 
و انتقادهای داخلی درون حکومتی به آن، تا سه ماهه اول 
2022 ادامه یابد. این روند می تواند تصویب بودجه 2022 
گرچه  بیندازد.  تعویق  به  نیز  آتی  سال  ژانویه  از  بعد  تا  را 
کتلة الصدر پیشتاز است اما قادر نخواهد بود که به تنهایی 
در  بود.  خواهد  ائتالف  نیازمند  و  دهد  تشکیل  را  کابینه 
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برای  نیز  المالکی  نوری  ریاست  به  القانون  دولة  نیز  مقابل 
گرفتن قدرت نیازمند ائتالف است. به همین سبب مناسبات 

اقتصادی عراق بر سناریوهایی متعدد استوار است.
 

1. ابتدا از دولتی موافق جریان صدر و ائتالف هایی برپایه 
آن می توان سخن گفت. دراین راستا مقتدی الصدر گرچه 
این  اما  دارد،  اختالفاتی  ایران  رویکرد  با  تاکتیکی  نظر  از 
هرچند  نیست.  آمریکا  برای  کامل  بسترسازی  معنای  به 
یک گمانه قوی این است که هدف نیروهای خارجی این 
بیاورد.  به دست  را  بیشترین کرسی  بوده که جریان صدر 
اهل سنت و کردها  بین جریان صدر، جریان  ائتالفی  اگر 
شکل گیرد یا حتی احتمال دولتی اکثریتی به نسبت اجماع 
بیشتر  توسعه  با  این گروه ها  سه  هر  داشت،  نظر  در  هم  را 
روابط با ایران و چین به هزینه کنار گذاشتن آمریکا زاویه 
و جریان  مقتدی صدر  است که  این  دیگر  احتمال  دارند. 
کنند  ابقاء  سمتش  در  را  الکاظمی  مصطفی  او  به  وابسته 
عراق؛  کنونی  اقتصادی  سیاست های  تداوم  مثابه  به  این  و 
یعنی سرمایه گذاری های آمریکا در عراق به ویژه در حوزه 
انرژی افزایش می یابد و سایر اجزای روابط اقتصادی عراق 
نیز ذیل روابط با آمریکا بررسی می شود. از افراد دیگری 
العیدانی  اسعد  داد،  احتمال  توان  می  طیف  این  برای  که 
گیری  قدرت  در صورت  نهایت  در  است.  بصره  استاندار 
آنها(  مشی  میانه خط  حد  گرفتن  نظر  در  )با  ائتالف  این 
و  هزینه  به  توجه  با  توان  می  را  عراق  اقتصادی  وضعیت 
در  صدر  پیشین  رویه  و  گذاری  سرمایه  به  عراق  نیازهای 
جریان توافق با چین؛ ادامه همکاری با چین، اما ادامه تسلط 
شرکت دوو بر پروژه فاو )در زمان انعقاد با دوو علی رغم 
انتقادات جناح های مخالف، جریان صدر از تصمیم دولت 
حمایت  کرد و خواهان تسریع در انعقاد قرارداد بود( و در 
مورد زیمنس نیز روند تامین برق و زیرساخت های عراق به 

جنرال الکتریک واگذار خواهد شد. 

جریان صدریون برخالف عصائب اهل الحق از مشارکت کره جنوبی در پروژه 
توسعه بندر فاو حمایت می کنند.

2. احتمال بعدی تشکیل دولتی از ائتالف گروه های شیعه 
چون الفتح و دولة القانون است؛ چرا که نام نوری المالکی 
شنیده  برخی  از  وزیری  نخست  درباره  حلی  راه  عنوان  به 
دوره  پایان  معنای  به  گروه  این  گیری  قدرت  می شود. 
مصطفی الکاظمی است که خود به مثابه پایان رویکرد او در 
میانه روی متمایل به غرب است. نوری المالکی به صراحت 
نظر  مد  را  گانه  سه  روسای  همه  تغییر  است  ساخته  اعالم 
دارد. برای همین چه این ائتالف شکل گیرد چه هرکدام از 
چهره های مهم شیعه در قدرت نقش باالیی داشته باشد، در 
روابط اقتصادی کنونی عراق یک تغییر شکل می گیرد که 
به معنای بازپس گیری پروژه فاو از شرکت کره ای دوو و 
احتمال واگذاری آن به شرکت چینی است. نوری المالکی 
قرارداد در دولت کنونی  برای عقد  به تالش  نسبت  اخیرا 
مدعی شده است که دولت الکاظمی حق امضای این قبیل 
توافقات را ندارد؛ زیرا دوره در حال اتمام است و هر عقد 
قرارداد و توافقی در نبود پارلمان و دولت فاقد مشروعیت 

و مغایر با قانون اساسی است.
را  شیعیان  ائتالف  با  دولتی  تحت  عراق  اقتصادی  روند 
می توان به مراودات اقتصادی بیشتر با چین )هادی العامری 
چین،  حضور  با  مخالفت  زمان  در  الفتح  ائتالف  رئیس 
تنها راه حل برای اجرای پروژه بندر فاو را تکیه به سرمایه 
با  همکاری  توقف  دانست(،  چین  با  مراودات  و  گذاری 
)در  چینی  به شرکت  فاو  پروژه  واگذاری  و  دوو  شرکت 
اهل الحق،  دوو جریان های عصائب  با  قرارداد  انعقاد  زمان 
پروژه  اعطای  بودند  معتقد  الفتح  ائتالف  و  القانون  دولة 
قیس  نمود.  قلمداد  است(  اقتصادی  فساد  از  ناشی  دوو  به 
به  اهل الحق در واکنش  الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب 
را  الکاظمی  مصطفی  دولت  دوو،  شرکت  با  قرارداد  عقد 
تهدید نمود. الصادقون، نیز از مخالفان حضور شرکت دوو 
هستند. از نگاه جریان های فوق شرکت دوو کره جنوبی در 
عمل تابع سیاست های ایاالت متحده است و موجب کاهش 
و  بود  خواهد  ابریشم  جاده  کالن  طرح  در  عراق  جایگاه 
الکتریک و زیمنس و  با جنرال  احتمال همکاری همزمان 
یا قطع ارتباط با جنرال الکتریک بعید به نظر می رسد. این 
به حجم حضور جنرال  با توجه  البته در عالم واقع  سناریو 
الکتریک در زیرساخت های برق عراق، هزینه های باالی 
به  این قطع ارتباط و شکنندگی اقتصاد عراق به خصوص 
دولت  کار  به  شروع  ابتدای  در  برق  تامین  وضعیت  سبب 
آتی، سناریوی قطع کامل همکاری با جنرال الکتریک را 

دور از ذهن می سازد.
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 جمهوری اسالمی ایران و انتخابات
پارلمانی عراق: رویکردها و پیامدها

        

     مقدمه    

بی تردید در طول چند دهه گذشته عراق یکی از مهمترین 
کشورها در محیط همسایگی و سیاست خارجی جمهوری 
پس  های  سال  در  خصوص  به  است.  بوده  ایران  اسالمی 
رژیم  سقوط  و  آمریکا  سوی  از  عراق  اشغال  با   2003 از 
بعث، روند سیاسی جدیدی در عراق آغاز شد که به معنی 
شکل گیری فرصت ها و تهدیدات نوینی برای امنیت ملی 
اتخاذ  رغم  به  راستا  این  در  بود.  ایران  اسالمی  جمهوری 
سیاست بی طرفی فعال در هنگام حمله عراق به آمریکا و 
زمانی  مقطع  در  احتیاط  و  انتظار  سیاست  گرفتن  پیش  در 
ایران حمایت  از دوره صدام، جمهوری اسالمی  بعد  اولیه 
یکی  عنوان  به  را  عراق  در  دموکراتیک  سیاسی  روند  از 
کشور  این  در  خود  خارجی  سیاست  اصلی  محورهای  از 

قرار داد. لذا در شرایطی که حضور نظامی و نقش پررنگ 
امنیت  برای  و مسلط آمریکا در عراق تهدیدات مهمی را 
ملی جمهوری اسالمی ایران ایجاد کرد، شکل گیری روند 
سیاسی دموکراتیک به عنوان فرصتی مهم و راهبردی برای 
باعث  روندی  چنین  اینکه  خصوص  به  شد.  مطرح  تهران 
و  شد  عراق  در  قدرت  هرم  در  شیعیان  جایگاه  ارتقای 
تحوالتی جدی در روابط ایران با همسایه غربی خود را در 

پی داشت.
 در چهارچوب نظام سیاسی دموکراتیک، عراق در طول 
سال های پس از 2003 تحوالت انتخاباتی متعددی را پشت 
سرگذاشته است. همه پرسی قانون اساسی و انتخابات مجمع 
ملی و همچنین برگزاری انتخابات شوراهای استانی در دو 
مرحله به عنوان بخشی از تحوالت انتخاباتی در دوره پس 
از 2003 بوده است. با این حال برگزاری انتخابات پارلمانی 
در پنج دوره شامل انتخابات سال های 2005، 2010، 2014 
، 2018  و 2021 مهم ترین و تعیین کننده ترین رویدادهای 
از  اند.  بوده  صدام  از  پس  عراق  در  انتخاباتی  و  سیاسی 
ترکیب  است،  پارلمانی  عراق  سیاسی  نظام  که  آنجایی 

علی اکبر اسدی
هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.       
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پارلمان مهم ترین مولفه ای است که ساختار قدرت و دولت 
آتی را مشخص می کند. بر این اساس سطح گسترده ای از 
تالش های جریان های سیاسی داخلی و قدرت های بیرونی 
در عرصه عراق به اثرگذاری بر انتخابات پارلمانی معطوف 
است و نتایج انتخاباتی به عنوان مولفه ای است که شرایط 
کشور را برای  دوره ای چهار ساله مشخص خواهد کرد و 

تاثیرات و پیامدهای داخلی خاص خود را دارد.
 2018 سال  در  را  جدیدی  انتخابات  عراق  که  حالی  در 
عادل  وزیری  نخست  به  دولت  تشکیل  به  که  کرد  تجربه 
 2019 اکتبر  از  داخلی  اعتراضات  انجامید،  عبدالمهدی 
باعث تغییرات سیاسی نوینی در این کشور شد که در نهایت 
برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی در اکتبر 2021 را در 
پی داشت. در واقع شرایط سیاسی و اجتماعی و شکل گیری 
و  عبدالمهدی  دولت  رفتن  کنار  باعث  سیاسی  اعتراضات 
شکل گیری مطالبات عمیق تری در خصوص نظام سیاسی 
شد. چالش های اقتصادی و اجتماعی و تصورات موجود 
تا  شد  باعث  حاکمیت  ناکارآمدی  و  فساد  خصوص  در 
شده  آغاز  عراق  در   2019 اکتبر  از  گسترده  اعتراضاتی 
در  چند  هر  یابد.  افزایش  تدریج  به  معترضین  مطالبات  و 
سپس  و  اقتصادی  و  معیشتی  مشکالت  به  رسیدگی  ابتدا 
عراقی  معترضین  اصلی  مطالبه  عنوان  به  دولت  رفتن  کنار 
مطرح شد، اما در ادامه مبارزه با فساد و ناکارامدی رهبران 
سیاسی و کنار گذاشتن احزاب بزرگ سنتی در این کشور 
و حتی تغییر نظام سیاسی به عنوان درخواست هایی کلیدی 
مطرح شدند. در این راستا دولت جدیدی به نخست وزیری 
مصطفی الکاظمی شکل گرفت و تالش شد تا ضمن توجه 
برای  زمینه  فوری  اقتصادی  و  معیشتی  مشکالت  برخی  به 
برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس و ایجاد تغییراتی مهم 

در ساختار قدرت فراهم شود.

تغییر نظام انتخاباتی به عنوان یکی از مهمترین ضرورت ها 
مجدد  انحصار  از  جلوگیری  و  قدرت  ساختار  تغییر  برای 
از  یکی  عنوان  به  بزرگ  و  سنتی  احزاب  توسط  قدرت 

قرار  تاکید  مورد  جدید  سیاسی  شرایط  اصلی  های  مولفه 
از  بزرگی  این فهم در بخش  بر اساس  این مطالبه  گرفت. 
حاکم  بزرگ  احزاب  تسلط  که  بوده  عراقی  شهروندان 
از 2003 عامل اصلی  بر ساختار قدرت در سال های پس 
مشکالت  تشدید  نتیجه  در  و  ناکارآمدی  و  فساد  تشدید 
بوده  این کشور  امنیتی در  و سیاسی-  اقتصادی  اجتماعی، 
است. ضمن اینکه بخشی از معترضین نفوذ و مداخله ایران 
در عراق و حمایت از حاکمیت احزاب شیعی سنتی را به 
عنوان بخش مهمی از مشکالت قلمداد کردند. بر این اساس 
گرفت  عراق شکل  در  سیاسی  مطالبات  از  روند جدیدی 
با  قدرت  ساختار  در  بزرگ  تغییرات  ایجاد  آن  که هدف 
محوریت تغییر در نظام انتخاباتی بود. روندی که بسیاری از 
بازیگران ذینفوذ داخلی و خارجی نیز از آن حمایت کردند 
مختلف  فشارهای  و  اعتراضات  تاثیر  تحت  نیز  پارلمان  و 

مجبور شد تا آن را به پیش ببرد.
کمیسیون  در  تغییرات  ایجاد  و  انتخابات  قانون  تغییرات  با 
عالی انتخابات عراق و مطرح شدن نظارت های بین المللی 
به صورتی برجسته به رغم تمامی اختالف نظرها، سرانجام 
این  شد.  برگزار   2021 اکتبر  در  عراق  پارلمانی  انتخابات 
انتخابات با توجه به تغییرات ایجاد شده در آراء و کرسی های 
راهیابی  همچنین  و  حاکم  سیاسی  های  جریان  و  احزاب 
نامزدها و جریان های نوین و مستقل به پارلمان، چشم انداز 
سیاسی متفاوتی را در مورد عراق ایجاد کرده و احتماالت 
این  در  قدرت  توزیع  و  ساختار  خصوص  در  را  متعددی 
کشور ایجاد کرده است. رویداد و مجموعه تحوالتی که 
شرایط متفاوتی را برای بازیگران داخلی عراق و بازیگران 
به وجود  ایران  اسالمی  از جمله جمهوری  خارجی دخیل 
نوشتار  این  اصلی  مسئله  این مهم  به  توجه  با  است.  آورده 
پارلمانی  انتخابات  خصوص  در  تهران  رویکرد  بررسی 
ایران  برای جمهوری اسالمی  انتخابات  این  نتایج  2021 و 

است.

    رویکرد کالن جمهوری اسالمی ایران در خصوص 
انتخابات عراق

در  ایران  های  دیدگاه  مورد  در  کلیدی  و  آغازین  نکته 
آن  از  پس  تحوالت  و  عراق  پارلمانی  انتخابات  خصوص 
منطقه،  کشورهای  و  همسایگان  میان  در  که  است  این 
جمهوری اسالمی ایران  از سال 2003 به بعد به عنوان حامی 
اصلی روند سیاسی فدرال – دموکراتیک و سازوکارهای 
از  بسیاری  بوده و هست. در حالی که  انتخاباتی در عراق 
دموکراتیک  روندهای  با  خود  مخالفت  منطقه  کشورهای 
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دادند و سازوکارهای دموکراتیک  نشان  را  از صدام  پس 
را تهدیدآمیز تلقی کردند، ایران ساختارها و سازوکارهای 
دموکراتیک که به خصوص در انتخابات نمودار می شود 
را به عنوان اصلی ترین راه حل برای ایجاد ثبات و امنیت در 

عراق می داند.
 از منظر ایران به رغم همه اشکاالت و ابعاد و تبعات منفی 
مورد  و  آسان  بدیل  عراق،  در  دموکراتیک  روندهای 
اجماعی در این خصوص وجود ندارد و تنها راه ممکن رفع 
یا تعدیل مشکالت دموکراسی توافقی و افزایش کارامدی 
این  بر  است.  انتخاباتی  روندهای  اصالح  با  جمله  از  آن 
اساس فارغ از تمامی ابعاد مثبت یا منفی انتخابات و نتایج 
ترین جلوه  مهم  عنوان  به  پارلمانی  انتخابات  از  ایران  آن، 
به  را  آن  و  کند  می  حمایت  عراق  در  دموکراتیک  نظام 
در  مردم  مطالبات  و  اراده  سازوکاری جهت ظهور  عنوان 
خارجی  سیاست  کالن  رویکرد  در  عرصه سیاسی می داند. 

ساختارهای  و  روندها  از  ایران حمایت  اسالمی  جمهوری 
تهران  و  دارد  باالیی  اهمیت  گرایی  مردم  و  دموکراتیک 
از جمله  مشارکت مردم در روندها و ساختارهای سیاسی 
بخش  ثبات  های  مولفه  از  را  انتخاباتی  سازوکارهای  با 
به  کند.  می  حمایت  آن  از  و  نموده  محسوب  منطقه  در 
سال  از  عرب  جهان  در  مردمی  های  خیزش  وقوع  رغم 
برای  منطقه  کشورهای  در  مختلف  های  تالش  و   2011
عمدتا  تحوالت  این  مردمی،  و  دموکراتیک  نظام  ایجاد 
روند  جدی  تقویت  به  نتوانست  و  شد  مواجه  ناکامی  با 
کمک  آسیا  غرب  در  پایین  از  و  بومی  دموکراسی سازی 
از  یکی  عنوان  به  عراق  که  است  حالی  در  این  کند. 
کشورهایی است که تجربه دموکراتیک مهم و جدی را در 
طول سال های پس از 2003 پشت سرگذاشته و وضعیت 
متفاوتی را در میان مجموعه کشورهای عربی منطقه دارد. 

انتقال قدرت بر اساس نتایج انتخاباتی و تقسیم قدرت بین 
جریان های سیاسی پیروز از جمله ابعاد برگزاری انتخابات 
پارلمانی و ویژگی های نظام دموکراتیک در عراق است 
متمایز  منطقه  عربی  از عمده کشورهای  را  این کشور  که 
و  دموکراتیک  روند  از  حمایت  اساس  این  بر  سازد.  می 
سازوکارهای انتخاباتی در عراق جایگاه و اهمیتی کلیدی 
در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران پیدا می کند.

در  دموکراتیک  روند  و  سیاسی  نظام  اهمیت  به  توجه  با 
انتخاباتی  از سازوکارهای  تنها  نه  تهران  ایران،  برای  عراق 
در عراق حمایت کرده، بلکه تالش نموده تا بر این روندها 
نیز تاثیرگذاری خاص خود را داشته باشد. تالش های ایران 
که  نیست  ای  مسئله  عراق  انتخابات  در  تاثیرگذاری  برای 
ذینفع  و  دخیل  بازیگران  تمامی  بلکه  باشد،  ایران  مختص 
در عراق با توجه به ظرفیت ها و امکانات و اهداف و منافع 
انتخاباتی  روندهای  بر  اثرگذاری  از  سطحی  خود  خاص 

عراق را مدنظر داشته اند. اما آنچه باعث برجستگی نقش 
انتخابات عراق در دوره های  ایران در  بیشتر  اثرگذاری  و 
مختلف به خصوص در مرحله ائتالف سازی های معطوف 
به تشکیل دولت شده، از یک سو به روابط و ظرفیت های 
باالی ایران در عراق نوین مربوط بوده و از سوی دیگر با 
ارتباط  غربی خود  همسایه  در  ایران  تر  دغدغه های جدی 
عراق  در  آمریکا  برتر  نقش  و  حضور  خصوص  به  دارد. 
این  سیاسی  روند  برنده  پیش  و  اشغالگر  نیروی  عنوان  به 
نگرانی را در ایران ایجاد کرد که ساختار قدرتی متخاصم 
و تهدیدکننده در عراق شکل گرفته و به بروز چالش هایی 
اکثریت  در  اینکه  ضمن  بینجامد.  کشور  ملی  امنیت  برای 
قرار داشتن شیعیان در عراق به لحاظ جمعیتی که در نتایج 
انتخاباتی و کرسی های پارلمانی بازتاب می یافت، در کنار 
ارتباطات موثر ایران با جریان های شیعی و کرد و در مواردی 
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برخی گروه های سنی بدین معنی بود که جمهوری اسالمی 
ایران از ظرفیت ها و بسترهای مناسبی برای اثرگذاری در 

عراق و رفع دغدغه های خود برخوردار است.
در  ایران  نقش  و  ها  اثرگذاری  از  برخی،  که  حالی  در 
عنوان  به  عراق  در  سازی  دولت  و  انتخاباتی  فرایندهای 
مداخله تهران در این کشور یاد می کنند، ابعاد مثبت و نقش 
ایجابی ایران در این خصوص کمتر مورد توجه قرار گرفته 
است. ارتباط ایران با جریان های سیاسی که تجربه سیاسی 
ایجاد  به  نداشتند  چندانی  حکمرانی  و  مشارکت جویانه 
منجر  عراق  در  روندهایی  گیری  شکل  و  ها  چهارچوب 
شد که به تقویت و بهبود شرایط عراق کمک کرد. ضمن 
در  ایران  سوی  از  میانجیگرانه  و  واسط  نقش  ایفای  اینکه 
دوره های مختلف بعد از انتخابات به تسریع تشکیل دولت 
همچنین  انجامید.  امنیتی  و  سیاسی  های  بحران  کاهش  و 
ارتباط همزمان ایران با جریان های شیعی و کرد و برخی 
گروه های اهل سنت به افزایش همکاری های سیاسی بین 
عملکردهای  و  ها  تثبیت چهارچوب  و  عراقی  های  گروه 
دموکراتیک در عراق انجامید. با این حال از آنجایی که هر 
ترکیبی از قدرت در عراق موافقان و مخالفان خاص خود 
را داشته، این نوع نقش آفرینی ایران در شرایط انتخاباتی و 
دولت سازی در عراق، ابعاد و پیامدهای منفی خاص خود 

را نیز داشته است.
در خصوص انتخابات پارلمانی زودرس 2021، دیدگاه های 
یک  است.  شده  مطرح  ایران  نقش  خصوص  در  مختلفی 
اعتراضات  که  آنجایی  از  که  است  این  کلیدی  دیدگاه 
داخلی عراق از اکتبر 2019 باعث کنار رفتن دولت عادل 
تهدید  و  ایران  به  نزدیک  متحد  عنوان  به  عبدالمهدی 
موقعیت جریان های نزدیک به ایران شد و دارای سویه های 
به روند  ایرانی واضحی بود تغییرات سیاسی معطوف  ضد 
انتخاباتی 2021 با حمایت و موافقت ایران همراه نبوده است، 

بلکه جریان های سیاسی سنتی شیعی در تالش بوده اند تا از 
انتخاباتی جلوگیری کنند.  نظام  تغییر در شرایط سیاسی و 
از  پارلمان  در  با حضور  ها  جریان  این  اینکه  به خصوص 
ظرفیت هایی جدی برای مقابله با هرگونه تغییرات سیاسی 
و قانونی برخوردار بوده اند. لذا  تاخیر در تصویب قانون 
جدید انتخاباتی نیز به مالحظات این گروه ها و در سطحی 
فراتر به دیدگاه های ایران ارتباط داده می شود. اما در سطح 
عینی واقعیت آن است که ایران به رغم نگرانی از تحوالت 
قدرت  برای  آن  نتایج  و   2019 اکتبر  از  بعد  اعتراضی 
تالش  نهایت  در  عراق  در  خود  نقش  و  شیعی  گروه های 
کرد خود را با واقعیت های سیاسی جدید عراق و مطالبات 
ایفای نقش جریان های  با ورود و  مردمی منطبق نموده و 
سیاسی برای تصویب قانون انتخاباتی جدید همراهی نمود. 
همچنین برخی مالحظات اولیه ایران در خصوص انتخابات 
در  تهران  های  نگرانی  به  چیز  هر  از  بیش  موعد،  از  پیش 
مورد افزایش بی ثباتی و ناامنی در عراق و نوسانات سیاسی 
مربوط بوده که می توانست باعث فروپاشی روند سیاسی به 
صورت کلی و ایجاد بحران در عراق شود. اما بعد از تدوین 
قانون انتخابات وکاهش اعتراضات و بی ثباتی ها، برگزاری 
مشارکت  با  و  جدید  انتخاباتی  قانون  قالب  در  انتخابات 
گروه های مختلف مورد حمایت بیشتر ایران قرار گرفته و به 
عنوان گزینه ای برای اعمال اراده مردم عراق محسوب شد.  

   ایران و نتایج انتخابات عراق

محوریت شیعیان در ساختار قدرت عراق در دوره پس از 
صدام به عنوان پیشران کلیدی ارتقای روابط تهران و بغداد 
و بسترساز اصلی نقش و نفوذ منطقه ای جمهوری اسالمی 
ایران بوده است. بر این اساس شکل گیری شکاف و تشدید 
شیعی  فاصله گرفتن جریان های  یا  شیعه  درونی  اختالفات 
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حاکم از جمهوری اسالمی ایران برای رقبای منطقه ای ایران 
و آمریکا مطلوبیت باالیی داشته است. تحوالت اعتراضی 
عراق از اکتبر 2019 با انتقاد از فساد و ناکارآمدی حکومت 
همچنین  و  حاکم  شیعی  های  جریان  جمله  از  و  عراق 
عنوان  به  ها  گروه  این  از  ایران  های  حمایت  به  اعتراض 
از  عراق  در  اساسی  تغییرات  ایجاد  برای  جدیدی  فرصت 
نیروهای  در  اینکه  ضمن  شد.  نگریسته  ایران  رقبای  منظر 
شیعی و ایران نیز این نگرانی شکل گرفت که تداوم فضای 
سیاسی و اجتماعی اعتراضی و برگزاری انتخابات بر اساس 
قدرت  مهم در ساختار  تغییراتی  به  تواند  قانون جدید می 
منجر شود. همان گونه که تحلیل های مختلف در خصوص 
انتخابات عراق نیز نشان می داد جامعه راهبردی در ایران نیز 
سطحی از تغییر در نتایج و کرسی های پارلمانی را محتمل 
و طبیعی می دانست. در دوره جدید رقابت های انتخاباتی، 
تغییر قانون انتخابات و شرایط سیاسی و اجتماعی متفاوت 
بدین معنی بود که می توان شاهد درصد بیشتری از تغییرات 
در آراء و کرسی های پارلمانی بود و این موضوعی است 
با  قرار گرفت.  پذیرش  و  بررسی  مورد  ایران  از سوی  که 
تغییرات رادیکال در  تلقی وجود داشت که  این  این حال 
نتایج و کرسی ها، احتمال کمی دارد و ائتالف سازی ها و 
شکل دهی به فراکسیون پارلمانی برتر نقشی به مراتب مهم 

تر در ترکیب حکومت آینده دارد.

حمله معترضین عراقی به سرکنسولگری ایران در شهر مقدس کربالء

منافع  و  ترجیحات  خارجی  کنشگران  سایر  همانند  ایران 
حال  این  با  دارد.  عراق  خصوص  در  را  خود  خاص 
و  مذهبی  و  قومی  های  مرزبندی  سیاسی،  نیروهای  تکثر 
پیچیدگی های خاص شرایط انتخاباتی باعث شد تا کنشگران 
خارجی از جمله ایران با طیفی از گزینه ها در عراق روبرو 
را  خود  خاص  رویکردهای  مختلف  شرایط  در  و  باشند 
دنبال خواهند کرد. لذا این نگاه غالب که ایران از پیروزی 

تمام  منعکس کننده  کند  می  حمایت  خاصی  های  جریان 
ابعاد و واقعیت های سیاست خارجی ایران در عراق نیست. 
تردیدی وجود ندارد که جمهوری اسالمی ایران به برتری 
برخی جریان های سیاسی مانند گروه های مقاومت در عراق 
تمایل دارد، اما این به معنای ایجاد مانع برای مشارکت سایر 
ایجاد  یا  انتخابات در ساختار قدرت  پیروز در  گروه های 
به تشکیل  ائتالف های معطوف  چالش برای شکل گیری 
های  همه جریان  مشارکت  تهران  مقابل  در  نیست.  دولت 
سیاسی اعم از شیعی، کرد و سنی در قدرت بر اساس سهم 
برای  عنوان ضرورتی  به  را  پارلمانی  های  از کرسی  خود 
تشکیل  برای  بسترسازی  به  و  دانسته  عراق  در  ثبات  حفظ 
دولت و کاهش چالش های دوره انتقال قدرت عالقه مند 
است. تجارب مختلف انتخاباتی نشان داده که یک جریان 
خاص قادر به پیروزی مطلق در انتخابات نیست و در این 
دوره نیز می توان شاهد تکثر بیشتر جریان های سیاسی بود 
که باعث افزایش پیچیدگی های انتخاباتی به خصوص در 
مرحله تشکیل دولت شده است. در حالی که ایران نسبت 
از  فارس  خلیج  کشورهای  مانند  خارجی  رقبای  برخی  به 
امکانات پولی و مالی الزم برای نفوذ در روندهای انتخاباتی 
به نظر می رسد در خصوص میزان  نبوده  عراق برخوردار 
روندهای  و  انتخابات  در  ایران  اثرگذاری  قدرت  و  نقش 
خصوص  به  شود.  می  بزرگنمایی  حدی  تا  عراق  سیاسی 
اینکه حتی جریان های عراقی نزدیک به ایران دیدگاه های 
یا  انتخابات  سیاسی،  شرایط  خصوص  در  را  خود  خاص 
شدن  طوالنی  دارند.  عراق  در  خارجی  نیروهای  حضور 
روند تشکیل دولت در عراق در دوره های مختلف تفاوت 
جدی دیدگاه احزاب عراقی و محدودیت های اثرگذاری 
بازیگران خارجی از جمله ایران را به خوبی نشان می دهد.

ای  رسانه  جریان   ،2021 پارلمانی  انتخابات  نتایج  اعالم  با 
های  جریان  ناکامی  بر  مبنی  شدیدی  روانی  عملیات  و 
گرفت.  شکل  فتح  ائتالف  خصوص  به  ایران  به  نزدیک 
این در حالی بود که جریان صدر به عنوان جریانی منتقد 
های  کرسی  بیشترین  کرسی   73 کسب  با  توانست  ایران 
به خود اختصاص دهد. در اغلب تحلیل های  پارلمانی را 
رسانه ای و اظهارات کارشناسی بر عدم اقبال مردم عراق 
به متحدین ایران از جمله ائتالف های فتح و دولت قانون و 
در مقابل حمایت از منتقدین ایران نظیر جریان صدر تاکید 
بزرگی  ناکامی و چالش  انتخاباتی  نتایج  اینکه  بود و  شده 
ایران محسوب می شود. همچنین  برای جمهوری اسالمی 
در این تحلیل ها سردرگمی ایران در مقابل شرایط جدید و 
تاثیرات منفی بروندادهای انتخابی بر روابط تهران با بغداد 
واکنش های  با  که  شرایطی  مجموعه  بود.  شده  برجسته 
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متقابل رسانه های ایرانی یا رسانه های جریان های مقاومت 
بر  مبنی  مختلفی  اعتراضات  و  اظهارات  همچنین  و  عراق 
عدم  و  ابهامات  افزایش  باعث  انتخابات  در  تقلب  وقوع 
قطعیت ها در خصوص فضای پساانتخاباتی و پیامدهای آن 

برای جمهوری اسالمی ایران شد. 
به رغم اینکه در توزیع کرسی های پارلمانی نسبت به دوره 
و  دقیق تر  های  بررسی  اما  است،  داده  رخ  تغییراتی  قبل 
عمیق تر این فرضیه اولیه را که هواداران جریان های نزدیک 
به ایران به شدت کاهش یافته و در مقابل جریان های شیعی 
کسب  بیشتری  حمایت  صدر  جریان  مانند  ایران  منتقد 
کرده اند رد می کند. به عبارتی از آنجایی که قانون جدید 
تناسبی  نظام  از  عراق  انتخاباتی  نظام  تغییر  باعث  انتخاباتی 
به نظام اکثریتی و کوچک شدن دایره های انتخاباتی شده 
است، تعداد کرسی ها با تعداد آرای هر یک از جریان ها و 
ائتالف های سیاسی لزوما انطباق الزم را ندارد و متغیرهایی 
مانند رهبری و انسجام داخلی و مدیریت و سازماندهی در 
دایره های مختلف انتخاباتی نقشی کلیدی در نتایج نهایی 
داشته اند.در حالی که جریان صدر بیشترین تعداد کرسی ها 
و  هواداران  تعداد  نموده،  کسب  پارلمانی  انتخابات  در  را 
آرای این جریان بیشترین ریزش را داشته است که به معنی 
چند  هر  اجتماعی صدری هاست.  پایگاه  تر  کاهش جدی 
کاهش سطح مشارکت در انتخابات در مجموع آرای همه 
جریان ها را نسبت به گذشته کاهش داده است، اما جریان 
صدر در مقایسه با سایر گروه ها، ریزش آرای گسترده تری 
انتخابات اخیر حدود  را تجربه کرده است. صدری ها در 
880 هزار رای کسب کردند که نشان دهنده کاهش 600 

هزار رای آنها نسبت به انتخابات پارلمانی سال 2018 است. 
اما دولت قانون تنها حدود 130 هزار کاهش رای نسبت به 

دوره قبل داشته است.
جریان  برجسته  سیاسی  نماینده  عنوان  به  فتح  ائتالف 
با  را  همسویی  و  نزدیکی  بیشترین  که  عراق  در  مقاومت 
جمهوری اسالمی ایران دارد، در انتخابات پارلمانی 2021 
در  این  کند.  کسب  را  پارلمانی  کرسی   17 تنها  توانست 
حالی است که این ائتالف در انتخابات اخیر بیش از 470 
آرای  از  نیمی  معادل  حداقل  که  کرد  کسب  رای  هزار 
با  پارلمانی  تفاوت کرسی های  بوده است و  جریان صدر 
از  فراتر  دیگری  متغیرهای  تاثیرگذاری  نشان دهنده  آراء 
تر  دقیق  های  بررسی  است.  اجتماعی  پایگاه  و  هواداران 
جریان  داخلی  های  شکاف  و  انشقاق  که  دهد  می  نشان 
جریان  این  نامزدهای  رقابت های داخلی  و  مقاومتی  های 
این  های  کرسی  تا  شد  باعث  انتخاباتی  های  دایره  در  ها 
جریان ها با آرای آنها تناسب الزم را نداشته باشد. این در 
سازماندهی  و  صدر  مقتدی  رهبری  نقش  که  است  حالی 
انتخاباتی مناسب صدری ها نقشی جدی در کسب بیشترین 
تعداد کرسی های پارلمانی از سوی این جریان داشت. در 
گروه   17 از  فتح  ائتالف   2018 سال  انتخاباتی  رقابت های 
تشکیل شده بود و توانست 48 کرسی کسب کند، اما در 
انتخابات پارلمانی 2021 ائتالف فتح تنها متشکل از شش 
اینکه  مهم  نکته  آورد.  دست  به  کرسی   17 و  بوده  گروه 
فهرست  قالب  در  اخیر  انتخابات  در  مقاومتی  های  جریان 
احتساب  با  و  کردند  شرکت  انتخابات  در  دیگری  های 
جریان  های  کرسی  مجموعه  ها  گروه  این  های  کرسی 
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به  یابد.  می  افزایش  کرسی   30 حدود  به  مقاومتی  های 
لحاظ تعداد آراء ائتالف فتح در انتخابات پارلمانی 2018 
در  اما  کرد،  کسب  رای  هزار   360 و  میلیون  یک  حدود 
این انتخابات مجموع آرای جریان های مقاومتی شامل فتح 
 85 و  میلیون  یک  حدود  به  آن  به  نزدیک  های  گروه  و 
هزار رای رسید که ریزش کمتر از 200 هزار رای را نشان 
می دهد. مسئله مهم دیگر اینکه در صورتی که کرسی های 
نامزدهای مستقل نزدیک به مقاومت نیز به این آمار اضافه 
از  بیش  به  مقاومت  های  جریان  های  کرسی  تعداد  شود، 

چهل کرسی افزایش می یابد. 
موفقیت  که  دهد  می  نشان  فوق  های  بررسی  مجموعه 
پارلمانی  های  کرسی  باالی  تعداد  کسب  در  ها  صدری 
دهنده  بازتاب  لزوما  فتح  های  کرسی  تعداد  کاهش  و 
هواداران و پایگاه اجتماعی این جریان ها نیست. در حالی 
کاهش  باعث  درصد   41 به   44 از  مشارکت  کاهش  که 
نسبت  ها  آرای صدری  ریزش  است،  آراء شده  سراسری 
بیشتر و شدیدتر بوده است.  به جریان های مقاومت بسیار 
انتخاباتی  سازماندهی  و  صدر  مقتدی  مقتدرانه  رهبری  اما 
رهبری  فقدان  مقابل  در  و  سو  یک  از  ها  مناسب صدری 
مورد اجماع، شکاف ها و انشقاق داخلی فزاینده و ضعف 
جدی در سازماندهی انتخاباتی جریان های مقاومت از سوی 
خصوص  در  ای  مالحظه  قابل  تفاوت  تا  شد  باعث  دیگر 
رای  هزار   880 باشیم.  شاهد  را  پارلمانی  های  کرسی 
صدری ها در مقابل یک میلیون و 85 هزار رای جریان های 
مقاومت به صورتی واضح این موضوع را نشان می دهد. بر 
این اساس در حالی که اعتراف و پذیرش ضعف در رهبری 
و  امور  تصحیح  باعث  تواند  می  انتخاباتی  سازماندهی  و 
شود،  آینده  در  انتخاباتی  و  سیاسی  شرایط  بهتر  مدیریت 

این  برجسته شدن  به  نهایت  این موضوع در  به  عدم توجه 
مقاومت  اجتماعی  پایگاه  که  انجامید  اشتباه خواهد  تفسیر 
رو به ضعف جدی نهاده و رقبای این جریان ها و منتقدین 
ایران در عراق در حال قدرت گرفتن هستند. ضمن اینکه 
در فرایند تشکیل دولت می توان با رویکردهایی متعادل به 
سمت و سویی حرکت کرد که حداقل خسارت ها را برای 
جامعه شیعی، ایران و عراق در کلیت آن در پی داشته باشد.  
از دیگر تغییرات در آرای انتخاباتی و کرسی های پارلمانی 
دارد  را  پیامدهای خاص خود  و  معانی  نیز  ایران  برای  که 

الدولة  ائتالف قوی  به کاهش جدی کرسی های  می توان 
شامل جریان »حکمت ملی« حکیم و »النصر« العبادی از 62 
کرسی به 4 کرسی اشاره کرد که از کاهش جدی آرای این 
جریان ها و سازماندهی انتخاباتی نامناسب آنها ناشی شده 
است. این دو جریان به عنوان جریان هایی میانی به لحاظ 
موقعیت سیاسی در قبال ایران محسوب می شوند و کاهش 
شیعی  درون  شکاف  که  است  مفهوم  بدین  آنها  قدرت 
نیروهای  میانجیگرانه  آفرینی  نقش  امکان  و  شده  تشدید 
اینکه  ضمن  است.  شده  تضعیف  گذشته  به  نسبت  واسط 
نامزدهای  سمت  به  شیعی  جامعه  آرای  از  بخشی  هدایت 
مستقل یا جریان های سیاسی جدید مانند ائتالف امتداد که 
نیروهای  ظهور  معنی  به  کرد،  را کسب  ده کرسی  حدود 
ائتالف  به خصوص  است.  عراق  در عرصه  سیاسی جدید 
امتداد که از میان نیروهای اعتراضی موسوم به تشرینی ها 
ظهور کرده و در رقابت های انتخاباتی مشارکت نموده، با 
توجه به مواضع انتقادی در برابر ایران، می تواند در صورت 
گسترش در آینده باعث شکل گیری چالش های بیشتری 
برای جمهوری اسالمی ایران در حوزه عراق و به خصوص 

در جامعه شیعی این کشور شود.
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بین  در  پارلمانی  های  کرسی  و  انتخاباتی  آرای  جابجایی 
ایران  اسالمی  جمهوری  برای  عراق  سنت  اهل  و  کردها 
درون  های  رقابت  با  مقایسه  در  و  داشته  کمتری  اهمیت 
حال  این  با  نیست.  برانگیز  حساسیت  تهران  برای  شیعی 
و  کردها  میان  در  انتخاباتی  تغییرات  تاثیرات  نمی توان 
نادیده  کامل  صورت  به  ایران  برای  را  عراق  سنت  اهل 
گرفت. در این میان افزایش کرسی های حزب دموکرات 
که  میهنی  اتحادیه  موقعیت  کاهش  و  عراق  کردستان 
ایجاد  بیانگر  شود،  می  محسوب  تر  نزدیک  ایران  به 
است.  عراق  کردی  حوزه  در  ایران  برای  مهمی  تغییرات 
خنجر  خمیس  رهبری  به  عزم  ائتالف  سنت  اهل  میان  در 
که به نیروهای مقاومت عراق نزدیک تر بود در رقابت با 
ائتالف تقدم تحت رهبری حلبوسی ناکام ماند. با این حال 
تشکیل ائتالف واحد پساانتخاباتی بین جریان های کردی 
از یک سو و جریان های سیاسی اهل سنت از سوی دیگر 
در شرایطی که جریان های شیعی دچار انشقاق و اختالفات 
قدرت  و  ها  ظرفیت  کاهش  دهنده  نشان  اند  شده  جدی 
چانه زنی سیاسیون شیعی در برابر رهبران سیاسی کرد و اهل 
سنت در عراق است. وضعیتی که مدیریت منافع و اهداف 
از سوی ایران در عراق در دوره پیش رو را با چالش ها و 

دشواری های بیشتری روبرو خواهد کرد.
    ایران و ساختار قدرت آتی عراق

در  قدرت  ساختار  بر   2021 پارلمانی  انتخابات  نتایج  تاثیر 
عراق یکی از دغدغه های مهم ایران در این مقطع محسوب 
قدرت  مسند  بر  هر جریانی  تسلط  که  حالی  در  شود.  می 
عراق  با  ایران  روابط  برای  را  خاصی  پیامدهای  می تواند 
راهبردی  های  دیدگاه  تر  دقیق  تبیین  باشد،  داشته  پی  در 
و  اهداف  و  بینش  درک  مستلزم  خصوص  این  در  تهران 

منافع کلیدی آن در حوزه عراق است. با توجه به تجارب 
دو دهه گذشته و تحوالت چند سال اخیر، ایران بیش از هر 
بازیگر دیگری به پیچیدگی ها و مشکالت و شرایط خاص 
و  کالن  منافع  برخی  پیگیری  و  است  آگاه  عراق  سیاسی 
راهبردی  در روابط با عراق را در اولویت قرار داده و ضمن 
حمایت از ثبات و پیشرفت عراق، به چالش ها و پیچیدگی 
و  اهداف  دارد.  اذعان  نیز  خصوص  این  در  مختلف  های 
منافعی که اصلی ترین آنها عبارتند از: حفظ تمامیت ارضی 
و  دموکراتیک  سیاسی  روند  تداوم  عراق؛  یکپارچگی  و 
مهار جریان های  و  امنیت  و  ثبات  ارتقای  فدرال؛  ساختار 
از  ایران  به  معطوف  امنیتی  تهدیدات  با  مقابله  تروریستی؛ 
روابط  توسعه  عراق؛  درون  از  مختلف  بازیگران  جانب 
نقش  تداوم  و  عراق؛  با  اجتماعی  فرهنگی-  و  اقتصادی 

جریان های مقاومت در این کشور.
های  رقابت  و  ها  شکاف  که  حالی  در  کنونی  شرایط  در 
به  دستیابی  و  قدرت  کسب  برای  شیعی  های  جریان  بین 
در  نگرانی  این  یافته،  افزایش  بسیار  وزیری  نخست  مسند 
ایران تقویت شده است که رقابت های سلبی و متداوم بین 
درون  انسجام  جدی  رفتن  بین  از  باعث  شیعی  گروه های 
شود.  شیعیان  قدرت  جایگاه  تضعیف  نتیجه  در  و  شیعی 
بر این اساس هر چند قدرت گرفتن جریان های مقاومتی 
نزدیک به ایران برای تهران مطلوبیت بیشتری دارد، با این 
ائتالف شیعی قدرتمند  لزوم تشکیل  از  ایران  حال رهبران 
بوده  آگاه  دولت  تشکیل  و  وزیر  نخست  معرفی  برای 
عاملی  عنوان  به  را  خصوص  این  در  ها  چالش  افزایش  و 
تجارب  اینکه  ضمن  کنند.  می  محسوب  کننده  ثبات  بی 
تاریخی در دوره های مختلف نشان می دهد ایران به جز در 
مواردی که تهدیدی برای امنیت ملی خود احساس کند، 
مخالفتی با نخست وزیری سیاستمداران مختلف شیعی بروز 
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نمی دهد. مسئله مهم دیگر اینکه افزایش اختالفات درون 
شیعی می تواند ضمن افزایش بی ثباتی و ناامنی در عراق به 
کسب امتیازات و قدرت بیشتر از سوی جریان های واگرا 
در عراق به خصوص در میان کردها منجر شده و به تقویت 
روندهایی معطوف شود که یکپارچگی سرزمینی عراق را 
در مخاطره قرار خواهد داد. بر این اساس در حالی که ایران 
به صورت واضح خط قرمزهایی مانند کنار گذاشتن جریان 
امنیت ساز  نهادهای  تضعیف  یا  قدرت  از  مقاومت  های 
مردمی مانند حشدالشعبی را تعریف کرده است، در نهایت 
حکومت مشارکتی را به عنوان گزینه ای مطلوب و در عین 

حال قابل تحقق محسوب می کند.
شرایط  تفاوت جدی  ایران  که  است  این  دیگر  مهم  نکته 
انتخابات پارلمانی زودرس 2021 با انتخابات در دوره های 
گذشته را به خوبی درک نموده و به لزوم تشکیل حکومتی 
کارامد برای پاسخ به مطالبات مردمی اذعان دارد. هرچند 
عراق در طول دهه های گذشته درگیر جنگ ها، منازعات 
و رویدادهای تروریستی مختلفی بوده و در نتیجه با تخریب 
اما  اقتصادی مواجه شده است،  زیرساخت ها و مشکالت 
ناکارامدی  برای  توجیهی  عنوان  به  تواند  نمی  مسائل  این 
اقتصادی  عرصه  در  خصوص  به  حکومتی  ساختارهای 
در  و  فراگیر  تشکیل حکومتی  لذا  تلقی شود.  اجتماعی  و 
عین حال منسجم و کارامد به عنوان ضرورتی جدی برای 
دوره پس از انتخابات محسوب می شود؛ به خصوص اینکه 
منظور  به  کارامد  حکومتی  تشکیل  در  ناکامی  هرگونه 
کمک به تحقق مطالبات مردمی می تواند بار دیگر باعث 
و  ها  ناآرامی  اعتراضات،  از  جدیدی  دوره  گیری  شکل 
است  ممکن  چند  هر  لذا  شود.  عراق  در  فزاینده  بی ثباتی 

بازیگران خارجی ترجیحات خاص خود  ایران مانند سایر 
آینده  ترکیب حکومت  و  قدرت  ساختار  در خصوص  را 
به  ایران  راهبردی  جامعه  و  مقامات  اما  باشد،  داشته  عراق 
خوبی آگاه هستند که تداوم ناکارامدی و فساد  به معنای 
استمرار ناآرامی و بی ثباتی در عراق است و می تواند به 
عنوان محملی برای تروریسم و منازعات فزاینده باشد. بر 
این اساس در حالی که مهار تروریسم و ثبات در عراق به 
است،  عراق  در  ایران  اصلی  های  اولویت  از  یکی  عنوان 
ایران  برای  راستا  این  در  نیز  آینده  حکومت  کارامدی 

اهمیت باالیی دارد.
مسئله کلیدی دیگر این است که جمهوری اسالمی ایران با 
تشکیل هر دولتی که بخواهد روند مثبت روابط دو کشور 
را جایگزین  منفی  رقابت های  قرار دهد و  را در مخاطره 
حالی  در  این  است.  مخالف  نماید  مرسوم  های  همکاری 
حفظ  ضمن  بغداد  و  تهران  بین  روابط  گسترش  که  است 
حاکمیت ملی و منافع طرفیت برای مردم و دولت های دو 
طرف حایز اهمیت است و در مقابل تخریب روابط باعث 
شد.  خواهد  عراق  و  ایران  برای  جدی  هایی  هزینه  ایجاد 
تعامالت  از تقویت روابط سیاسی،  ایران در حالی که  لذا 
کشور  دو  بین  اقتصادی  مبادالت  و  اجتماعی  فرهنگی- 
حمایت می کند، با هرگونه تهدید  احتمالی از درون عراق 
مقابله  نیز  ضدانقالب  های  گروه  جانب  از  خصوص  به 
گروه  یا  شخص  هر  از  فارغ  که  ای  مسئله  کرد.  خواهد 
حاکم در عراق در زمره مسائل حیاتی امنیت ملی جمهوری 
اسالمی ایران تعریف می شود و قابل نادیده انگاری نیست.
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انتخابات عراق؛ پرسش های بیشتر پاسخ های کمتر

    مقدمه    

را  آرا  میزان  بیشترین  بود  آمریکا  دشمن  زمانی  که  کسی 
به خود اختصاص داده، اما برای تشکیل کابینه بعدی هنوز 

راهی دراز درپیش دارد.
مقتدی صدر، روحانی شیعه ای که اعضای جیش المهدی 
او در سال های اشغال با نیروهای آمریکا مبارزه می کردند، 
کف  به  بزرگی  دستاورد  اکتبر   10 پارلمانی  انتخابات  در 
و  متحده  ایاالت  برای  تواند  می  او  پیروزی  است.  آورده 
ایران مشکالتی ایجاد کند. اما علی رغم موفقیت انتخاباتی 
انتخاباتی،  این فهرست  نیست که  فهرست صدر، مشخص 
مهره   حالت  بهترین  در  یا  داد  خواهد  تشکیل  را  دولت 
موسسه  از  ابوعون  ایلی  گفت وگو،  این  در  باشد.  شاه ساز 

صلح ایاالت متحده نتیجه انتخابات، روند و پیامدهای آن 
را برای آینده عراق بررسی می کند.

مقتدی  انتخاباتی  فهرست  نتایج،  آخرین  طبق   
جدید  پارلمان  در  را  کرسی  تعداد  بیشترین  صدر 
دارد. برنامه های او چیست و معنای نفوذ بیشتر او در 

عراق چیست؟

درست است که فهرست صدر بیشترین تعداد کرسی ها را 
به دست آورده، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که او بتواند 
بزرگترین ائتالف را در پارلمان تشکیل دهد تا نخست وزیر  
را انتخاب کند. متحدان طبیعی او - عمار الحکیم از اتحاد 
سابق  وزیر  نخست  العبادی،  حیدر  و  ملی  دولتی  نیروهای 
کرسی   40 حدود  یعنی  کرسی  پنج  کسب  با   – عراق 
کمتر از پارلمان پیشین، متحمل شکست بزرگی شده اند. 
فهرست های نزدیک به ایران ممکن است قادر به جمع آوری 
چنین  ساخت  به  موفق  آنها  اگر  باشد.  صندلی   80 حدود 
ائتالف بزرگی شوند، ادعای ریاست بر بزرگ ترین بلوک 

پارلمانی برای صدر دشوار خواهد بود.

ایلی ابوعون
موسسه صلح ایاالت متحده

مترجم: منصور براتی

.       
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کنم،  می  فکر  من  نفوذ صدر  افزایش  پیامدهای  مورد  در 
تبدیل کردن این پوپولیسم به دستاورد واقعی سیاسی آسان 
نیازمند  دستاوردی  چنین  از  برخورداری  بود؛  نخواهد 
چشم اندازی روشن، دستورکاری مدون، اتحادهایی پایدار 
و نهادی نیرومند برای حمایت از کار های خسته  کننده ای 
است که باید به انجام برسد. در این مرحله، به نظر می رسد 
جنبش صدر فاقد بسیاری از این سرمایه ها و ویژگی هاست.

    
در  متعددی  های  نگرانی  رأی گیری،  از  پیش     
انتخابات  این  نحوه مدیریت  و  میزان مشارکت  مورد 

وجود داشت. روند انتخابات چگونه انجام شد؟    

مشارکت  میزان  به  مربوط  های  نگرانی  که  ثابت شد  البته 
درست بوده است. به طور کلی، مشارکت بسیار کم بود. 
معیارهای  انتخابات،  مستقل  عالی  کمیسیون  میان  این  در 
فقط  نه  ترتیب  این  به  داد؛  تغییر  را  انتخابات  در  شرکت 
قبل  از  شرایط  واجد  دهندگان  رأی  عنوان  به  که  افرادی 
مشخص شده بودند، بلکه کلیه افرادی که کارت شناسایی 
عراقی داشتند، حق رأی به دست آوردند. با اعمال این تغییر 
نیز میزان مشارکت در حال حاضر به طور رسمی %43 است.

رأی گیری در روز انتخابات کم و بیش بدون مشکل انجام 
شد. به جز استثنای یک حادثه جدی در استان کرکوک، 
وجود  عمده  رویدادهای  وقوع  از  دیگری  گزارش  هیچ 
خوبی  به  انتخابات  روند  که  نیست  معنا  بدان  این  ندارد. 
انجام شد. در واقع این فرآیند هم شامل رویدادهای پیش 

از انتخابات است هم پس از آن.
تهدید،  ارعاب،  اعمال  ترورها،  با  انتخابات  از  پیش  دوره 
رشوه خواری و دسترسی نابرابر به رسانه ها، دچار خدشه 
شده بود. دوره پس از انتخابات، شاهد سردرگمی درباره 
حضور  با  که  است  دستی  رای شماری  و  آراء  شمارش 
ناظرانی انگشت شمار بوده است. این امر به مخالفت چندین 

گروه با نتایج اعالمی انتخابات انجامیده است.

فضا  کردن  باز  درصدد  انتخابات  جدید  قانون    
به  بیشتری  موفقیت  تا  بود  مستقل  کاندیداهای  برای 

دست آورند. وضعیت نامزدهای مستقل چگونه بود؟
برآوردها در مورد تعداد کرسی هایی که نامزدهای مستقل به 
دست آورده اند - از 20 تا 40 - متفاوت است و دقیق نیست. 
با توجه به عدم شفافیت در مورد اینکه چه کسی مستقل در نظر 
برابر  در  پیروز  نامزدهای  از  تعداد  اینکه چه  نیز  و  گرفته شود 
وسوسه پیوستن به بلوک های پارلمانی عمده مقاومت می کنند، 
تعریف موفقیت یا شکست مستقل ها در انتخابات 2021 عراق 
همچنان در وضعیت گمانه زنی و غیرقطعی است. چنین قضاوتی 

تنها پس از انتصاب نخست وزیر می تواند صورت گیرد، زیرا 
در آن زمان قوام و انسجام نامزدهای مستقل محک زده می شود.

به  رسیدگی  منظور  به  انتخابات  این  حدی  تا    
شد  آغاز   2019 اکتبر  از  که  جاری  اعتراضی  جنبش 
به  چگونه  معترضان  رهبران  شد.  برگزار  زودهنگام 
نتایج واکنش نشان دادند و آیا نشانه هایی وجود دارد 
که ممکن است پارلمان جدید تغییری را که عراقی ها 

می خواهند انجام دهد؟

که  قدیمی  تشکیالت  به  جدید  پارلمان  اعضای  ترکیب 
بسیار  کردند  اعتراض  ها  خیابان  در  آن  علیه  ها  عراقی 
نزدیک تر است. از میان تمامی خواسته های مطرح شده از 
سوی چهره های کلیدی گروه های معترض اکتبر 2019، 

تنها وعده انتخابات زودهنگام محقق شده است.
مورد  در  تحقیق  ویژه  به  دیگر،  های  خواسته  از  بسیاری 
حوادث،  آن  عامالن  محاکمه  و  معترضان  به  تیراندازی 
فساد،  مهار  و  فراگیرتر،  حکومت  اصالحات،  درخواست 
پیشرفت محدودی  است.  نگرفته  قرار  هنوز در دستورکار 

در مورد این مطالبات صورت گرفته است.
   

  به جز فهرست صدر، کدام گروه ها بیشترین تغییر 
را در کرسی ها داشته اند؟

افزایش  شامل  تغییرات  مهم ترین  پیروزی صدر،  بر  عالوه 
قابل توجه تعداد کرسی های به دست آمده توسط فهرست 
پیروزی  سابق،  نخست وزیر  المالکی،  نوری  قانون  دولت 
رئیس  الحلبوسی،  محمد  تقدم،  حزب  برای  چشمگیر 
مجلس فعلی و شکست شدید فهرست فتح مورد حمایت 
ایران و همچنین ائتالف الحکیم – العبادی است. با وجود 
این تغییرات کّمی عمده، معادله کلی قدرت تغییر چندانی 
ائتالف  شکست های  المالکی،  دستاوردهای  است.  نکرده 
الحلبوسی  و  صدر  موفقیت های  و  می کند  جبران  را  فتح 

شکست ائتالف الحکیم - العبادی را تعدیل می کند.
کردستان  دمکرات  حزب  رفت،  می  انتظار  که  همانطور 
تعداد  بیشترین  کسب  با  تنها  نه  بارزانی  مسعود  رهبری  به 
کرسی در مقایسه با سایر احزاب، جایگاه قطب گونه خود 
را در میان احزاب کردی تثبیت کرد، بلکه مهمتر از همه 
ثابت کرد که احزاب کوچک منشعب – همچون گوران 
)تغییر(، نسل نو و غیره - برای کردها که منافع آنها عمدتاً 
و  کردستان  دمکرات  حزب  میان  دوگانه  ائتالف  توسط 
اتحادیه میهنی کردستان حفظ خواهد شد، گزینه های قابل 

قبولی نیستند.
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دولت  تشکیل  جریان  در  معنایی  چه  نتایج  این   
دارد و چه کسانی را می توانیم به عنوان نامزدهای 

نخست وزیری و سایر پست های اصلی ببینیم؟

به من  همان طور که یک سیاستمدار برجسته شیعه زمانی 
گفت، انتخاب نخست وزیر بیش از آنکه به نتایج انتخابات 
بستگی داشته باشد، به اجماع درون شیعیان بستگی دارد )که 
معموالً توسط ایرانیان تسهیل می شود(. من دلیلی نمی بینم 
که  است  زود  خیلی  فعاًل  باشد.  متفاوت   2021 تجربه  که 
بدانیم چه کسی بیشترین شانس را برای نخست وزیر شدن 
بر  سیاستمداران  همه  اصلی  تمرکز  حاضر،  حال  در  دارد. 
از  که  است  مدتی  کوتاه  و  تاکتیکی  اتحادهای  به  ورود 
طریق آن بتوانند مدعی تشکیل بزرگ ترین بلوک پارلمانی 

شوند.

دولت  تشکیل  جریان  در  معنایی  چه  نتایج  این   
دارد و چه کسانی را می توانیم به عنوان نامزدهای 

نخست وزیری و سایر پست های اصلی ببینیم؟

به  کارشناسان  از  بسیاری  نظر  از  تاکنون  شده  اعالم  نتایج 
عنوان زیانی بزرگ برای ایرانیان تفسیر می شود. در حالی 
به  باشد،  صادق  تاکتیکی  سطح  در  تواند  می  امر  این  که 
نظر من این نتایج برای آنها شکست بزرگی در پی ندارد. 
فتح، المالکی و خمیس الخنجر، رهبر ائتالف پارلمانی عزم 
- که همگی از نزدیکان ایران به حساب می آیند - هنوز 
بلوک قابل توجهی دارند )25 تا 30 درصد از کل کرسی 

های پارلمان( که آنها را تبدیل به یک شریک واقعی در 
تصمیم گیری های کالن می کند. در عراق، قانون اکثریت 
اتخاذ  اجماع  با  اکثر تصمیمات  نیست.  تعیین کننده  مطلق 

می شود.
ایران  حکومت  با  تاکتیکی  نظر  از  صدر  است  ممکن 
عمل  خصمانه  ها  ایرانی  علیه  او  اما  باشد،  داشته  اختالف 
و  دمکرات کردستان  درباره حزب  امر  این  کرد.  نخواهد 
الحلبوسی نیز صادق است. بنابراین، در تحلیل نهایی، ایران 

هنوز جای پای محکمی در عراق دارد.
کنند  می  فکر  برخی  که  آنقدر  صدر  دژ  این،  بر  عالوه 
منسجم نیست و می تواند به راحتی توسط ایرانی ها از میان 
برود، چراکه ایرانی ها هنوز از طریق واحدهای حامی خود 
در نیروهای حشد الشعبی از قدرت زیادی برخوردار هستند. 
ایرانی ها از ابزار خود برای تسهیل یافتن زمینه مشترک میان 
احزاب شیعه استفاده خواهند کرد به طوری که همگی به 

عنوان »پیروز« ظاهر شوند.
با  عراق  روابط  چگونه  که  کنیم  قضاوت  که  است  زود 
ایاالت متحده در نتیجه این انتخابات تحت تاثیر قرار خواهد 
گرفت. اما آنچه واضح است این است که ایرانی ها حداقل 
ایران  علیه  ها  تحریم  لغو  به  وین  مذاکرات  که  زمانی  تا 
منتهی نشود، به استفاده از عراق برای فشار بر دولت بایدن 
ادامه خواهند داد. من معتقدم ایرانی ها مطمئن خواهند شد 
به چالش کشیدن آمریکا در عراق از سطح مشخصی  که 
آمریکایی ها  با  توافق  که چشم انداز  نحوی  به  نرود،  فراتر 

برای لغو تحریم ها خدشه دار نشود.
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