دولت برلین برای جلوگیری از زمستانی سرد ،ریاضت انرژی اعالم کرد

«ایران» ماهیت جریان سیاسی صدر در عراق را بررسی می کند

آلمان تاریک میشود

صدریها چه میخواهند؟
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پس از پیروزی شــوکه کننده جریان صــدر در انتخابات پارلمانی
 ،2021در عــراق صدریهــا ادعا کردند که آماده هســتند عراق را
به ســمت نوع جدیدی از سیاســت ســوق دهند .اما پس از  9ماه
تــاش ناکام در تشــکیل دولت ،رهبر آنها مقتدی صدر ،تســلیم
شد و از روند تشکیل دولت کنارهگیری کرد.
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بحران انرژی در اروپا بویژه آلمان بیش از آنچه تصور میشود جدی است .یکی از
نشانههایش هم این است که وزیر اقتصاد این کشور اعالم کرده برای جلوگیری از
تعمیق این بحران در فصول سرد سال ،ناچارند طرح خاموشیهای شبانه را آغاز
کنند .بر اســاس اطالع دولت آلمان ،این کشــور باید مصــرف گاز خود را  20درصد
نسبتبه قبل از آغاز جنگ اوکراین کاهش دهد...
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در عملیات یک مبارز فلسطینی علیه اتوبوس شهرکنشینان  9نفر زخمی شدند

بازگشت عملـیات استشهادی
به خیابان  شهرهای اشغالی
در صفحه  4بخوانید

Reuters /AP/AFP

مصاحبه اختصاصی «ایران» با «نصر َ
الش َّمری» ،سخنگوی نُ َجباء درباره بحران سیاسی اخیر عراق

مزدوران امریکا برای قبضه قدرت خیز برداشتهاند

الله مهرزاد /با گذشــت بیــش از  10ماه از انتخابات پارلمانی عراق ،این کشــور همچنان
در بحران سیاسی به سر میبرد که ناشــی از اختالفنظرهای گسترده بین احزاب و زیاده
خواهیها و ســهم طلبیهای شماری از آنان اســت .این در حالی است که ادامه بحران
موجــود نه تنها بــه امنیت و اقتصاد عــراق ضربه میزنــد ،بلکه زمینه را بــرای دخالت
شــماری از کشــورهای منطقهای و فرامنطقهای در این کشــور فراهم میسازد و در چنین
بســتری ،حاکمیت و استقالل عراق به خطر خواهد افتاد .در همین ارتباط روزنامه ایران
ُجباء در ایران ،مصاحبهای با نصر َ
الشــمری
با همکاری پایگاه اطالعرســانی نمایندگی ن َ
ُجباء درباره آخرین تحوالت عراق و سناریوهای
ســخنگوی رســمی مقاومت اســامی ن َ
پیش روی این کشور انجام داده که میخوانید:

ُجباء در ایران
عکس :پایگاه اطالعرسانی نمایندگی ن َ

ëëپــس از زمزمههــای جریان صــدر برای
انحــال پارلمــان عــراق ،هفتــه پیــش
شخص «سید مقتدی صدر» نیز خواهان
برگــزاری انتخابــات زودهنــگام شــد .آیا
طرح چنین درخواســتی از دادگاه فدرال
عراق ،وجاهت قانونی دارد؟
برگــزاری انتخابــات زودهنــگام،
فرایندی اســت مشــروط بــه مطابقت با
قانون اساســی و مواد قانونی مرتبط؛ بند
 64قانون اساسی عراق به این شرح است
کــه اوالً :مجلــس نماینــدگان بــا اکثریت
مطلــق اعضــا و درخواســت یکســوم
اعضــا ،یــا بــا درخواســت نخســتوزیر و
موافقــت رئیسجمهور منحل میشــود
که البته در زمان استیضاح نخستوزیر،
انحــال مجلــس مجــاز نیســت .ثانیــاً:
رئیسجمهــور هنــگام انحــال مجلس
نماینــدگان ،دســتور برگــزاری انتخابات
عمومــی ظــرف حداکثــر  60روز از تاریخ
انحــال مجلس را صادر میکند .در این
حالت ،دولت مســتعفی بهشــمار آمده
و فعالیتهای خــود را بهعنوان «دولت
پیشبرد امور» ادامه میدهد.
لذا روشن است که صالحیت انحالل
پارلمــان در خــود مجلــس نماینــدگان
انجام میشود و این امر مستلزم تشکیل
جلســه پارلمان و درخواســت یکســوم
اعضــا برای انحالل مجلــس و رأیگیری
درباره آن اســت کــه در پایان اگر اکثریت
اعضــا بــه انحــال رأی دهنــد ،ایــن کار
انجام خواهد شد.
پــس ایــن کار جــزو صالحیتهــای
دادگاه فــدرال عراق نیســت و به همین
دلیل انتخابات زودهنگام قابل برگزاری
نیست مگر پس از انحالل مجلس ،طبق
روندی که توضیح داده شد.
ëëآیا برگزاری انتخابات میتواند به حل و
فصل مشــکالت سیاسی عراق بینجامد؟

یا خود آن ،به تنشــی دیگــر تبدیل خواهد
شد؟
عــراق کشــوری اســت بــا طوایــف و
اقــوام مختلــف؛ هــر انتخابــات جدیدی
کــه در آینده انجام شــود ،دوبــاره همین
وضعیــت و نتیجــه را رقــم خواهــد زد.
یعنــی نماینــدگان شــیعه ،ســنی و کــرد
بــه مجلــس راه پیــدا خواهنــد کــرد .این
وضعیــت موجود عراق اســت کــه البته
اشــکالی هم نــدارد و باید بــا دید مثبت
بــه آن نگریســت.اما همیــن ویژگــی کــه
خــود میتوانــد نکتــهای مثبــت بــرای
عرصــه سیاســی عــراق باشــد ،میتواند
جنبــه منفی پیــدا کنــد .بــدان معنی که
اگر هــر جناحــی ،بهدنبال حــذف طرف
دیگــر بــوده و در پی آن باشــد ،انتخابات
شامل این طوایف و اقوام نشود و عرصه
سیاســی کشــور ،وارد چرخــهای بیپایان
خواهد شــد که راهحل مناســبی نیست و
همان نتایج قبلی تکرار شــده و به اتالف
وقت ،زحمات و اموال کشور میانجامد.
آنــگاه دوباره جناحی تــاش خواهد کرد
کــه جناحهــای دیگــر را حــذف کنــد ،در
حالی کــه امکان حذف آنهــا را ندارد .در
این حالــت بهترین راهحل ،همان توجه
به واقعیت موجود و تالش برای اصالح
و حرکت به جلو با پرهیز از درگیریهای
سیاسی است .در این شرایط این پرسش
مطرح میشــود که اگر نتایــج انتخابات
زودهنگام بهنحــوی بود که رضایت یک
گروه خاص جلب نشــد ،آیــا باید دوباره
انتخابات زودهنگام دیگری برگزار شود؟
یــا کشــور بــ ه ســمت آینــدهای نامعلوم
حرکت کند؟!
ëëچرا موضــع کردهــا درباره این مســأله
حائزاهمیــت اســت؟ و چــرا آنهــا نیز در
معرفــی رئیسجمهــور منتخــب خود،
دچار چالش جدی شدهاند؟

نصر الشمری ،سخنگوی مقاومت اسالمی نجبا

گروههای مقاومت به قانون پایبند ماندهاند و اعالم کردهاند از سالح خود
هرگز در اختالفات سیاسی استفاده نخواهند کرد  .همین باعث شد تا بتوانند
بهراحتی نقش میانجی را ایفا و دیدگاههای مختلف را به هم نزدیک کنند
بــرادران کــرد بــا هــم توافقــی عرفی
داشــتند کــه رئیــس دولــت اقلیــم
کردســتان ســهم حــزب دموکــرات و
منصــب ریاســتجمهوری عراق ســهم
اتحــاد میهنی باشــد که از ســال  2003تا
انتخابــات اخیــر در ســال  2022بــه ایــن
رونــد پایبنــد بودنــد .مرحــوم «جــال
طالبانــی» کــه نقــش مهمــی در وحدت
جریانهــای سیاســی عــراق داشــت،
در ادوار نخســت ،ریاســتجمهوری
عراق را بر عهده داشــت و ســپس «فؤاد
معصوم» و پــس از او «برهم صالح» به
این منصب رســیدند .البته برهم صالح
برعکس مرحوم طالبانی ،نقش چندان
مثبتــی در رونــد سیاســی عراق نداشــت
و در برافروختــن اختالفــات داخلــی نیز
مشارکت و معموالً به یک جناح متمایل
بــود که باعــث ایجاد مشــکالت جدیدی
شد.
در انتخابــات اخیــر ،بــرادران در
حــزب دموکرات با توافقی کــه با برادران
اهلســنت و جریــان صــدر داشــتند،

بهدنبــال محــروم کــردن اتحــاد میهنی
کردســتان از حــق (عرفــی) خــود در
ریاســتجمهوری عــراق بودنــد کــه
باعــث اختــاف در بیــن کردها شــد و به
از دســت رفتن عــدد الزم بــرای انتخاب
رئیسجمهــور در مجلــس نماینــدگان
منتهی شــد .لــذا میبینیم که مشــکل از
طرف اربیل و با پشتیبانی ائتالف سهگانه
شروع شد.
بــا وجــود این ،امــروز کردهــا در مورد
از دســت رفتــن قانــون اساســی و رونــد
سیاسی عراق احســاس خطر میکنند و
این امر ،دیدگاه طرفهای کرد را نزدیک
کــرده و بــه توافق آنهــا بر ســر کاندیدای
ریاســتجمهوری در آینــده ســرعت
بخشــیده اســت .این توافق سهم زیادی
در گشــایش وضعیــت سیاســی کنونی و
به حرکــت درآمدن روند سیاســی و حل
اختالفات خواهد داشت.
ëëبا توجه به موضعگیری وزیر دفاع عراق
مبنــی بر لزوم پرهیــز نظامیــان از ورود به
درگیریهــای احتمالــی ،آیــا تحصنها و

راهپیماییهــای جناح صــدر میتواند به
درگیریهای خونین در عراق منجر شود؟
در ابتدا باید بگویــم که ارتش ،ارتش
کل عــراق و متعلــق بــه همــه طوایف و
اقــوام آن اســت و جایز و ممکن نیســت
وارد درگیریهای گروهی یا حزبی شــود.
اما با وجود تالشهای مغرضانه داخلی
و خارجــی برای ســوق دادن امــور به لبه
پرتگاه و ایجاد درگیری شــیعی ـ شیعی،
ســاحت شــیعیان عــراق دارای نظــم و
قوانین خاص خود اســت کــه در طوایف
و اقــوام دیگــر نظیــر آن وجود نــدارد .در
ایــن میــان شــاید بارزتریــن نظمدهنده
و هماهنگکننــده ،مرجعیــت دینــی
عــراق اســت که همیشــه حــرف آخــر را
در اتفاقــات مهــم و حســاس میزند.لذا
هرقــدر برخی گروهها اقدام به تحریک و
تنشزایی کنند ،ما بــا تمام وجود امید و
اطمینان داریم که این تالشها به نتیجه
نخواهد رســید و در نهایت ،فرزندان این
مذهب به برادری خود ادامه داده و تابع
والیت محمــد و آل محمد(ص) و مقام

مرجعیت خواهند مانــد و خون برادران
شــیعه خود را حرام دانسته و به وحدت،
آزادی و حرمــت خــون بــرادران عراقــی
خود پایبند خواهند بود.
ëëچهارچــوب هماهنگــی شــیعیان در
موقعیت فعلــی بجز دعوت بــه مذاکره،
چه راهکارهایی را پیش روی خود میبیند
تا به بحران سیاسی پایان دهد؟
شــاید بهتریــن راهحلی کــه در اختیار
چهارچــوب هماهنگــی اســت ،همــان
تــاش بــرای تکمیــل عــدد الزم بــرای
رســمی شــدن جلســه پارلمــان عــراق و
رأیگیــری بــرای انتخــاب رئیسجمهور
و دولــت جدید باشــد کــه البتــه در عین
عملی بودن ،احتماالً خطرات متعددی
را بههمــراه دارد کــه شــاید مهمترینش،
متشنج کردن اوضاع توسط جریانهای
معترض است و دیگر اینکه نخستوزیر
موقــت تــاش کنــد تــا منصــب خــود را
تحویل ندهد .مورد اول احتمال بیشتری
دارد ،ولــی مــورد دوم بعیــد بهنظــر
میرسد.
ëëنقــش دولــت «مصطفــی الکاظمی»
برای پایان دادن به ایــن بحران را چگونه
ارزیابیمیکنید؟
در حقیقت آقای الکاظمی و تیم وی
در جریــان بحرانهای ســال  2019بنا به
دالیلی در جایگاه خود بهعنوان مدیرکل
ســازمان اطالعات و پــس از آن بهعنوان
نخســتوزیر عملکرد مناسبی نداشتند.
لذا یکی از مهمترین راهحلهای موجود
در برابــر نخبگان سیاســی این اســت که
بهســرعت دولت جدیــد را انتخاب کرده
و روی کار آورند.
ëëتجربــه نشــان داده هــرگاه عــراق وارد
بحــران سیاســی شــده ،تروریســتها بر
فعالیت خود افزودهاند .آیا اکنون نیز این
خطر وجود دارد؟
بلــه ایــن درســت اســت و خطــر
تروریسم برای همه روشن است .تهدید
تروریســم بــه جایی رســیده کــه احتمال
تکــرار اتفاقــات ســال  2014مطرح شــده
اســت ،اما ایــن احتمال با وجود الحشــد
الشــعبی و نیروهای امنیتی دیگر ،بسیار
ضعیــف یــا تقریبــاً محــال اســت؛ ولــی
حجــم تهدیــد تروریســم را بــه همــگان
نشان میدهد و نیاز به یک دولت مقتدر
بــا صالحیــت کامــل در جهــت اجــرای
عملیاتهای گســترده و مؤثــر بهمنظور

ریشهکنی تروریسم داعش و حزب بعث
را به همه ثابت میکند.
ëëنقــش مقاومــت عــراق در مقابلــه بــا
بحــران سیاســی و بحــران امنیتــی کــه
به تبــع آن بــروز میکنــد ،چیســت و چه
راهکارهایی در این خصوص دارد؟
گروههایی از مقاومت عــراق در روند
سیاســی کشــور شــرکت دارند و بخشی از
وضعیت سیاســی کنونی و بلکه بخشــی
از اختالفــات موجــود هســتند ،امــا ایــن
گروههــا تــاش میکننــد کــه اختالفــات
سیاســی را در چهارچوب قانون اساسی و
قوانین معمول کشــور حفظ کنند و حتی
هنگامــی کــه تعــدادی از معترضــان به
نتایج انتخابات از ســوی نیروهای دولتی
مورد حمله قرار گرفتند و کشته یا زخمی
شــدند ،ایــن گروههــا بــه قانــون پایبنــد
ماندند و اعالم کردند از سالح خود هرگز
در اختالفات سیاســی اســتفاده نخواهند
کرد که این امر تاکنون بسیار روشن است.
اما گروههای دیگری از مقاومت ،در روند
سیاســی کشور مشــارکت ندارند و در این
اختالفــات ،طرف هیچ گروهی نیســتند.
همیــن باعــث شــد تــا بتواننــد بهراحتی
نقــش میانجــی را ایفــا و دیدگاههــای
مختلــف را بــه هــم نزدیــک کننــد .البته
فشــارهای داخلی و خارجی موجب شد
که این میانجیگری چندان مورد استقبال
قــرار نگیــرد ،ولــی ایــن گروههــا از تالش
بــرای ترغیب به مصالحه عقبنشــینی

نکــرده و تالشهــای خود را بــر منحصر
کــردن اختالفــات در عرصــه سیاســی و
جلوگیری از گسترش آن به سایر حوزهها
متمرکز کردند.
ëëچــه ســناریوهایی را پیــش روی عــراق
میبینید؟
با چند احتمال روبهرو هستیم و شاید
بارزترین آنها ،تشــکیل جلسه پارلمان و
انتخــاب رئیسجمهور اســت کــه در این
صورت ،یا حکومت جدید تشکیل خواهد
شــد کــه چهارچــوب هماهنگــی خواهان
آن اســت و جریان صــدر آن را رد میکند
ـ یــا اینکــه دوره دولت کنونــی برای مدتی
موقــت تمدیــد خواهد شــد تــا انتخابات
زودهنگام برگزار شود .این چیزی است که
جریان صدر میخواهــد ،اما اکثر اعضای
چهارچوب هماهنگی آن را رد میکنند.
امــا احتمــال دیگــر ایــن اســت کــه از
بنبســت سیاســی کنونی خارج نشــویم
و در ایــن صــورت بــا دخالــت خارجــی
مواجــه خواهیم شــد تــا دولــت اضطرار
ملی مورد حمایت امریکا تشکیل شود و
انتخابات زودهنگام را به اجرا بگذارد که
البتــه در این حالت ،دولــت اضطراری از
همپیمانان و مزدوران ســفارت امریکای
اشــغالگر شــکل خواهد گرفت که سبب
ورود کشور به مسیری تاریک و بیفرجام
خواهــد شــد زیــرا بــاب درگیریهــای
سختی گشــوده میشود که فقط خداوند
سرانجام آن را میداند!

