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تحت فشار قرار دادن 
سایر احزاب از سوی 

صدر به نوعی برای باال 
بردن میزان چانه زنی 
وی انجام شده و این 

اقدام را باید یک شوک 
آنی و ناگهانی قلمداد 

کرد که قواعد بازی 
سیاسی در بغداد را 

به هم ریخته است
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با گذشت حدود هشت ماه از 
برگزاری انتخابات سراسری عراق 
و پیروزی جریان مقتدی صدر در 
این رویداد سیاسی، شاهد ترسیم 
و اجرای انواع و اقســام سناریوها 
از ســوی او و جریان ســائرون 
بودیم که درنهایت نتوانســت به 
تشکیل دولت منتهی شود. توجه 
داشته باشید که از زمان برگزاری 
انتخابات و اعالم نتایج آن، بغداد 
در یــک بالتکلیفی کلی به ســر 
می بــرد که دلیل اصلــی آن هم 
بحث عدم وفاق جریانات سیاسی 
با یکدیگر بــود. برخی  معتقدند 
که این روند اساســاً یک موضوع 
تحمیلی از سوی دولت های عربی 
منطقــه و کشــورهای غربی به 
بغداد بوده اســت. ایــن طیف با 
ارائه مســتندات اعالم کرده اند 
که دســتگاه های رأی گیری که 
در این انتخابات مورد اســتفاده 

قرار گرفتند توســط کره جنوبی 
ســاخته و نرم افزار آن توســط 
اســترالیا برنامه ریزی شده بود. 
سرور خروجی آرا هم در امارات 
قرار داشته است و به همین جهت 
اساساً انتخابات سال گذشته عراق 
باید یک رویداد مهندسی شده از 
سوی غرب و برخی متحدان آن 
قلمداد شود. همین جریان عماًل 
معتقد اســت که انتخابات از بیخ 
و بُن مشکل داشــته و حتی پس 
از اعــالم رأی دادگاه عالی بغداد 
مبنی بر صحت رونــد انتخابات 
و آرا، اعتراض هایــی را نســبت 
به این رأی دســتگاه قضایی به 
عمل آوردند؛ گرچه در نهایت از 
مواضع خود عقب نشینی کردند. 
در مقابل جریان فوق الذکر، طیف 
صدر حضــور دارند کــه در این 
انتخابات 73 ُکرســی را به دست 
آوردند و در تمــام مقاطع خود 
را برای تشــکیل دولت و هدایت 
امور بغداد ُمِحق می دانستند که 
حاال به نظر می رسد دیگر نه تنها 
صدایی از این جریان درنمی آید، 

بلکه رهبــر آنها یعنــی مقتدی 
صدر تصمیمی اتخــاذ کرده که 
حاال تمــام عراق نســبت به آن 
حیــران شــده اند! واقعیت این 
اســت که بغداد نه تنها حاال وارد 
یک بن بســت سیاسی شده بلکه 
در داخل پایتخت حتی بزرگان 
سیاسی هم نمی دانند که با اقدام 
اخیــر مقتدی صدر چــه کنند. 
چندی پیــش رهبر جریان صدر 
از تمــام نماینــدگان این طیف 
سیاســی در پارلمان خواست تا 

استعفای دســته جمعی خود را 
تقدیم محمد الحلبوسی، رئیس 
پارلمان عراق کــرده و از حضور 
و فعالیت خــود در قــوه مقننه 
کشورشان کناره گیری کنند که 
این اتفاق ظرف کمتر از نصف روز 
انجام شد. همه فکر می کردند که 
حلبوسی با این استعفای جمعی 
مخالفت می کند اما یکباره او ُمهر 
تایید را بر این اســتعفای حزبی 
زد و 73 عضو پارلمــان عراق به 
خانه هایشان بازگشــتند. همه 
مات و مبهــوت بودند که یکباره 
بیانیه ای از ســوی مقتدی صدر 
صادر شــد که در آن خواســتار 
تعطیلی نهادهــای زیرمجموعه 
حزب متبوعش را شــده بود. در 
متن بیانیه او آمده است که شش 
نهاد مؤسســه المرقد الشریف با 
نهادهای زیر مجموعه آن، دفتر 
السید الشــهید در نجف اشرف، 
دفتر ویژه، دفتر حفظ آثار شهید 
صدر، موزه السید الشهید )شهید 
صدر( و پروژه بنیان مرصوص از 
این امر مستثنا هستند، اما اصل 

مطلب صرفاً این اقدامات سلبی 
صدر نیست، بلکه داستان اصلی 
بالتکلیفی آینده سیاســی عراق 

خواهد بود.

تسویه حساب با رقبا! 
آنچــه در مــورد اســتعفای 
دسته جمعی نمایندگان جریان 
صدر از حضــور در پارلمان عراق 
بایــد موردنظر قــرار بگیرد این 
است که اساســاً این اقدام زمانی 
انجام شده که او نتوانست دولت 
را تشــکیل دهد. طــی ماه های 
اخیر صــدر دیدارهای مختلفی 
با احزاب حاضــر در »چارچوب 
هماهنگی شــیعیان« داشت و 
حتی خبرهای امیدوارکننده ای 
از کنار آمدن او بــا نوری مالکی، 
رئیــس جریــان دولت القانون و 
نخست وزیر پیشین عراق به گوش 
می رســید اما یکباره این اخبار 
محو شــد و در این میان شــاهد 
چرخش صــدر بودیم. پس از آن 
صدر به ســمت کردها و مسعود 
بارزانی، رهبر حــزب دموکرات 
کردســتان عراق گام برداشت و 
در این راه هم محمد الحلبوسی، 
رئیــس فعلی پارلمــان عراق به 
آنها ملحق شــد اما باز هم دولت 
در بغداد تشکیل نشــد. در این 
مسیر بســیاری از احزاب شیعه 
هم به صدر پیام دادند که حاضر 
به تشــکیل دولت با او در بغداد 
هســتند اما باز هم صــدر به این 
موضوع تن نداد و راه خود را پیش 
گرفت و حــاال اوضاع بــه جایی 
رســیده که عماًل هیچکــدام از 
مقامات سیاسی عراق نمی دانند 
که صدر چه در پــس ذهن خود 
دارد و به دنبال چیست؟ در این 
میان اما برخی تحلیلگران عراقی 
که طی سالیان گذشته مقتدی 
صدر را زیرنظر دارند و او و حرکات 
سیاســی اش را رصد می کنند، 
حدس و گمان هایــی زده اند که 
شاید بتواند دلیل این اقدام صدر 
و آینده سیاسی عراق را مشخص 
کند. آنها معتقدند که صدر در این 
بین دو ســناریوی کلی را دنبال 
می کند. نخست آنکه او درصدد 
اســت تا از یک حربــه قدیمی 
)استعفای دســته جمعی( علیه 
سایر جریانات سیاسی استفاده 
کند و بــه آنها بگویــد که حرف 
اول و آخر در مورد تشکیل دولت 
آتی عراق را او می زند و همه باید 
چشمشان به دهان صدر و جریان 

منتصب به او باشــد. این طیف 
می گویند که تحت فشــار قرار 
دادن سایر احزاب از سوی صدر 
به نوعی برای باال بــردن میزان 
چانه زنی وی انجام شــده و این 
اقدام او را یک شوک آنی و ناگهانی 
قلمداد می کنند که قواعد بازی 
سیاسی در بغداد را به هم می ریزد. 
سناریوی دوم هم بحث برگزاری 
انتخابات مجدد در سراسر کشور 
است. اگر به تاریخ و اسناد موجود 
در رابطه با روندهای سیاسی در 
عراق نگاهی گذرا داشته باشیم 
به این جمع بندی می رســیم که 
انتخابات زودهنگام بخشــی از 
شاکله و ســاختار ُحکمرانی این 
کشور را تشکیل می دهد. همین 
چند وقت پیش بود که اعتراضات 
در سال 2018 و 2019 باال گرفت 
و در نهایت عــادل عبدالمهدی، 
نخســت وزیر وقت مجبــور به 
استعفا شد و در نهایت مصطفی 
الکاظمی روی کار آمد و با تأخیر 
چند ماهه انتخاباتی برگزار شــد 
که حاصلش وضعیت فعلی است. 
به همین جهــت احتمال این 
وجود دارد که طی روزهای آینده 
)به رغــم آنکه رئیــس پارلمان 
عراق اعالم کرد ایــن نهاد به کار 
خــود ادامه خواهد داد( شــاهد 
انحالل مجلس این کشور باشیم 
و در نهایت ســاختار سیاسی تن 
به انتخابات جدیــد بدهد. در آن 
هنگام باید دیــد که جریان صدر 
دقیقاً چــه میزان آرا را کســب 
می کنــد؛ چراکــه صدری ها به 
دنبال آن هســتند که کار را در 
بغداد به نفع خودشــان یکسره 
کنند و حرفشــان را به کرســی 
بنشــانند. لذا حربه ای که صدر 
علیه رقبایــش بــه کار گرفته، 
اگرچه قدیمی اســت، اما به نظر 
می آید که خروجــی را به نفع او 

تمام خواهد کرد! 

زمزمه های تشدید بحران در عراق پس از استعفای 73 عضو پارلمان؛ 

صدر و  حربه فشار  مضاعف  بر  رقبا 

رئیس جمهور فنالند تاکید کرد کشورش، بدون سوئد و در صورتی که سوئد در مسیرش برای ورود به ائتالف 
ناتو به بن بست برســد، به این ائتالف تحت رهبری آمریکا نخواهد پیوســت. به گزارش راشا تودی، سائولی 
نینیسته، رئیس جمهور فنالند در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با دبیرکل ناتو در هلسینکی این اظهارات را 
بیان کرد. او گفت: من می گویم که پرونده سوئد پرونده ماست. این بدان معناست که ما دست در دست هم جلو 
خواهیم رفت. دبیرکل ناتو نیز به نوبه خود به این موضوع واکنش نشــان داد و 
عنوان کرد که ائتالف تحت امر او هیچ ضرب االجلی برای پذیرش درخواستهای 
عضویت فنالند و سوئد تعیین نکرده اما به دنبال رفع اختالفات بین آنها و ترکیه 
»در سریعترین زمان ممکن« است. استولتنبرگ تاکید کرد که نشست آتی 
سران ائتالف که برای اواخر ژوئن برنامه ریزی شــده هرگز به عنوان آخرین 

مهلت برای پذیرش درخواستهای این دو عضو احتمالی تلقی نشده است.

رئیس ستاد کل ارتش رژیم اســرائیل تاکید کرد که جنگ آینده با لبنان ویرانگر و بی سابقه خواهد بود. آویو 
کوخاوی در همایش جبهه داخلی رژیم صهیونیســتی تاکید کرد که در جنگ آینــده، هرگونه هدف مرتبط با 
ســامانه های موشــکی در لبنان با قدرت مورد هدف قرار می گیرد، حتی اگر در داخل خانه ها، خیابان ها و غیره 
واقع شده باشد. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اشاره کرد که نیروهای اســرائیلی بانک اهدافی را شامل هزاران 
هدف تهیه کردند که در جنگ آینده نابود خواهد شد. وی از لبنانی ها خواسته 
به محض وقوع هرگونه تنش و قبل از آغاز جنــگ، مناطقی را که در آن راکت 
یا موشــک قرار دارد، فورا ترک کنند. کوخاوی اظهار داشت که تمامی اهداف 
برای ما مشروع است و ما حمالت بی سابقه ای را انجام خواهیم داد. وی عنوان 
کرد که نیروهای اســرائیلی با 6 جبهه و تهدیدات مختلف مقابله می کنند که 

خطرناک ترین آن برنامه هسته ای ایران است.

اسرائیل:جنگآتیبالبنانویرانگرخواهدبودفنالند:بدونسوئدبهناتوملحقنمیشویم

مقامات در ایالت اوتار پرادش هند خانه چندین تن را 
که به مشارکت در ناآرامی های هفته گذشته متهم شده 
بودند، تخریب کردند؛ اعتراضاتی که به دنبال اظهارات 
موهن مقامات حزب حاکم هند علیه پیامبر اسالم )ص( 
به راه افتاد. به گزارش رویترز، مقامات هند گفتند، در 
کشمیر تحت کنترل دهلی نو پلیس جوانی را به خاطر 
انتشــار ویدئویی تهدیدآمیز بازداشت کرد. این جوان 
در این فیلم گفته بود که سر ســخنگوی سابق حزب 
حاکم را که اظهارات موهنی را علیه پیامبر اسالم )ص( 
مطرح کرده بود، می برد. این ویدئو که در یوتیوب منتشر 
شده بود، توسط مقامات حذف شد. در هفته های اخیر 
مسلمانان در اعتراض به این اظهارات ضد اسالمی که 
توسط دو تن از اعضای حزب ناسیونالیست هندو بهاراتیا 
جاناتا به رهبری نارندرا مودی، نخست وزیر هند مطرح 
شده بودند، به خیابان های سراســر این کشور آمدند. 

درگیری هایی میان مســلمانان و هندوها در گرفته و 
در برخی موارد معترضان با نیروهای پلیس نیز درگیر 
شده اند. پلیس ایالت اوتار پرادش تاکنون بیش از 300 
تن در ارتباط با این اعتراضات بازداشــت کرده است. 
برخی در جامعه اقلیت مسلمانان هند این اظهارات را 
به عنوان تازه ترین نمونه فشار و تحقیر تحت حکومت 

حزب بهاراتیا جاناتا قلمداد می کنند.

هندخانههایمعترضانمسلمانراتخریبمیکند!
خبر

اتحاد احزاب مخالف رئیس جمهوری فرانسه موسوم به 
»نوپس« وزیر کشور را به تقلب و دستکاری ارقام مربوط به 
تعداد آرای احزاب در دور نخســت انتخابات پارلمانی متهم 
کرد. به گزارش روزنامه فرانســوی »لو فیگارو«، نخستین 
نارضایتی حــزب رقیب طرفــداران رئیــس جمهوری در 
انتخابات پارلمانی که »اتحادیه جدید مردمی اکولوژیکی و 
اجتماعی« با مخفف »نوپس« شاخته می شود در نخستین 
واکنش به اعالم نتایج قطعی انتخابات اخیر توســط وزارت 
کشــور از بروز»تقلب« ســخن گفت. دور نخست انتخابات 
پارلمانی فرانسه روز یکشــنبه 12 ژوئن برگزار شد و بر پایه 
گزارش وزارت کشور فرانسه احزابی که »ژان لوک مالنشون« 
آنها را در مقابل مکرون متحد کــرد تنها چند دهم درصد از 
احزاب موســوم به »مکرونی« فاصله دارند. نتیجه انتخابات 
در این ساعت نشــان می دهد که   »اتحادیه جدید مردمی 
اکولوژیکی و اجتماعی« موسوم به »نوپس« متشکل از حزب 

»فرانسه تســلیم ناپذیر«، »اروپ اکولوژی-سبزها«، حزب 
کمونیست و حزب سوسیالیست توانسته 2۵.6 درصد آرا را 
به خود اختصاص دهد. این در حالی است که ائتالف »همه با 
هم« متشکل از حزب مکرون با عنوان »جمهوری به پیش«، 
»جنبش دمکراتیک«، »افق ها« نزدیک بــه ادوارد فیلیپ 
)نخشت وزیر اسبق( و »اقدام« از احزاب سیاسی راست میانه، 

موفق شد 2۵.7۵ درصد آرا را از آن خود کند.

وزیرکشورفرانسهبهتقلبدرانتخاباتپارلمانیمتهمشد
خبر

آمادگیارتشسوریه
برایرویاروییباترکیهدرحلب

به دنبال گمانــه زنی ها مبنی بــر عملیات نظامی 
احتمالی ترکیه در مناطق شمالی سوریه، منابع مطلع 
از افزایش آمادگــی ارتش ســوریه در مواضع خود در 
شمال این کشــور خبر دادند. به نوشته روزنامه العربی 
الجدید، به دنبال انتشــار اخباری مبنی بر اینکه ترکیه 
درحال آماده شدن برای انجام عملیات نظامی جدید در 
مناطق تل رفعت، منبج و حومه شــمال و شمال شرقی 
حلب اســت، منابع مطلع اعالم کردند که ارتش سوریه 
نیز برای رویارویی احتمالی با ترکیه آماده می شــود و 
به همین منظور در حال تجهیز مواضع خود در شــمال 
سوریه است. یک منیع مطلع در شبه نظامیان وابسته 
به ترکیه در این باره به العربی الجدید گفت؛ کاروان هایی 
از نیروهای ارتش سوریه طی چند روز گذشته در حومه 
شمالی حلب مستقر شده اند. وی گزارش داد: یگان های 
رزمی نیروهای نظام از لشکر سوم زرهی، لشکر 11، لشکر 
چهار و پنج و تیپ 16 به اضافه گروه هایی از سپاه پنجم 
وابسته به روس ها در منطقه مستقر شده اند. طبق گفته 
این منبع، کاروان های مذکور در داخل شهر تل رفعت 
و حومه آن در روســتاهای مرعناز، کفرنایا، أم الحوش، 
الوحشــیة، منطقه منغ، عین دقنة و الشــیخ عیســی 
مستقر شده و یگان هایی نیز به منبج اعزام شده اند. وی 
همچنین از پرواز و گشت زنی هواپیماها و جنگنده های 
روســیه همزمان با ورود کاروان های ارتش ســوریه به 
مناطق مذکور خبر داد. در همین حال، کردهای سوریه 
متشکل از شورای سوریه دموکراتیک )مسد(، نیروهای 
سوریه دموکراتیک )قسد( و اداره خودمختار کردها در 
شمال و شرق ســوریه پس از برگزاری یک نشست سه 
جانبه خواســتار ورود دولت مرکزی سوریه به موضوع 
تهدیدات مداوم ترکیه شدند. کردهای سوریه همچنین 
بر تشکیل جبهه مشترک با دولت سوریه برای مقابله با 
تهدیدات آنکارا و عملیات نظامی احتمالی آن در عمق 
خاک کشورشان تاکید کردند. در بیانیه کردهای سوریه 
آمده است که هدف اصلی تهدیدات از بین بردن وحدت 

سوریه است.
    

اوکراین:روسیهخودرابرایجنگی
طوالنیمدتآمادهمیکند

بر پایه ارزیابی ســازمان اطالعاتی ارتش اوکراین، 
برنامه ریزی های نیروهای مســلح روســیه برای چند 
ماه دیگر تمدید شده اســت. ظاهرا روسیه برنامه های 
خود را وابســته به میزان موفقیت در منطقه دونباس 
کرده که درگیری شدید در آن ادامه دارد. کارشناسان 
موسســه آمریکایی مطالعات جنگ با استناد به وادیم 
اسکیبیتسکی، قائم مقام رئیس اطالعات ارتش اوکراین 
ارزیابی می کنند که برنامه های عملیاتی ارتش روسیه 
دست کم برای 120 روز دیگر و تا ماه اکتبر تمدید شده 
است. خبرگزاری آلمان روز یک شــنبه 12 ژوئن )22 
خرداد( به نقل از این کارشناسان نوشت، ارتش روسیه 
برنامه های خود را وابسته به میزان موفقیت در منطقه 
دونباس کرده و در عین حال تقریبا به طور ماهانه آنها را 
با شــرایط روز تطبیق می دهد. نیروهای روسی پس از 
ناکامی در تصرف کی یف، پایتخت و خارکیف، دومین 
شهر بزرگ اوکراین نیروهای خود را در منطقه دونباس، 
شامل دونتسک و لوهانسک در شرق این کشور متمرکز 
کرده اند. کارشناســان آمریکایی با توجه به اطالعات 
دریافتی برآورد می کنند مســکو باور نــدارد بتواند به 
سرعت به اهداف خود در تجاوز نظامی به اوکراین دست 
پیدا کند. ظاهرا ارتش روسیه تالش می کند ناکامی های 
خود در پیشــروی ســریع در روزهای نخست حمله 
تجاوزکارانه به اوکراین که 2۴ فوریه آغاز شده را جبران 
کند. به گزارش دویچه وله، به گفته وادیم اسکیبیتسکی 
در حال حاضر 103 گردان از نیروهای مسلح روسی در 
اوکراین حضور دارند و روسیه می تواند با ۴0 گردان رزمی 
آنها را تقویت کند. نیروهای روسی پس از تصرف اغلب 
مناطق لوهانسک از حدود ده روز پیش بمباران شدید و 
پیشروی در شهر صنعتی سیورودونتسک را آغاز کردند. 
سیورودونتســک بزرگترین شــهر منطقه لوهانسک 
است که هنوز به طور کامل به تصرف نیروهای روسی یا 
جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در نیامده است. بنابر 
گزارش ها نبرد بر سر کنترل کارخانه شیمیایی آزوت این 

شهر به شدت ادامه دارد.

جهان نما

این احتمال وجود دارد 
که طی روزهای آینده، 

علی رغم آنکه رئیس 
پارلمان عراق اعالم کرد این 
نهاد به کار خود ادامه خواهد 

داد، شاهد انحالل مجلس 
این کشور باشیم و در 

نهایت ساختار سیاسی تن 
به انتخابات جدید بدهد

فرشاد گلزاری


