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 هر زمان که قرار به برگزاری انتخابات 
در عراق می شــود، تحلیلگران مسائل 
این کشــور، چند روز یــا هفته جلوتر 
اعالم می کنند که احتماالً یک درگیری 
سیاسی به وجود خواهد آمد. این مواضع 
به نوعی نشأت گرفته از وضعیت سیاسی 
- اجتماعی عراق و همچنین رقابت های 
تنگاتنگ احزاب در این کشور است، اما 
واقعیت ماجرا این است که هر چه جلوتر 
می رویم و روزها و هفته های بیشتری 
سپری می شود، شاهد وقوع رخدادهای 
جدیدی در عراق هستیم. به عنوان مثال 
قبل از آنکه مصطفــی الکاظمی روی 
کار بیاید، همه معتقــد بودند که عادل 
عبدالمهدی، نخســت وزیر وقت، در 
اداره کشور چندان درست عمل نکرده 
است و به همین دلیل صدای مردم برای 
برکناری او باال رفت که البته آن اقدام را 
باید یک نوع سناریوی تزریقی از سوی 
سفارتخانه های ایاالت متحده و بریتانیا 
دانست. با کنار گذاشتن عبدالمهدی 
در نهایت مصطفــی الکاظمی، رئیس 

وقت سرویس اطالعاتی عراق به عنوان 
نخست وزیر وارد میدان شد و به صورت 
موقت به عنوان نخستوزیر جدید زمان 
امور را به دســت گرفت. توجه داشته 
باشید که بســیاری از احزاب شیعه در 
پارلمان عراق نمی خواستند که او را به 
عنوان نخســت وزیر جدید کشورشان 
به رسمیت بشناسند، اما به هر ترتیب 
آنها هم راهی جز پذیرش این موضوع 
نداشــتند. او در همان ابتدای شروع به 
کارش صریحا اعالم کــرد که وظیفه 
اصلــی و عملی او برگــزاری انتخابات 
پارلمانی و رســاندن عراق به سر منزل 
مقصود بر اســاس نقشه راهی است که 
توســط احزاب و ســران قوا مشخص 
شــده و به همین دلیل او تمــام قد در 
این مدت ســعی کرد که خود را در این 
عرصه فعال نشان دهد. اینکه او چرا در 
این مدت دو بار به واشنگتن سفر کرد و 
به نوعی سیاست خارجی چند جانبه را 
در دستور کار قرار داد و مناسبات خود 
را با سایر کشورهای منطقه اعم از ایران، 
مصر، اردن، عربســتان، امارات و غیره 
تعریض و تعمیق کرد، نکته ای اســت 
که نشان می دهد او همچنان مایل است 
در کسوت نخســت وزیری عراق باقی 

بماند. توجه داشته باشید که الکاظمی 
در پشت پرده رایزنی هایی را برای ابقای 
خود در پُست نخست وزیری با بسیاری 
از جریان های داخلــی و خارجی انجام 
داده اســت، اما وقایعی که حین و بعد 
از انتخابات پارلمانی اخیر در عراق رخ 
داد، به صورت کامــل، تمام معادالت را 
تغییر داد. در زمــان برگزاری انتخابات 
پارلمانی، اعتراض های زیادی در داخل 
عراق رخ داد و بســیاری از جریانات به 
نحوه برگزاری انتخابات، تامین امنیت، 
وضعیت حوزه های رأی گیری، نظارت 
بر صندوق ها و غیره اعتراض داشــتند 
اما به هر ترتیب ایــن انتخابات به پایان 
رسید. پایان این انتخابات و انتشار نتایج 
آن از سوی کمیسیون مرکزی برگزاری 
انتخابات عراق به حدی واکنش های تند 
داشت که به زعم کارشناسان و ناظران، 
هیچگاه در عراق شاهد چنین موضوعی 
نبوده ایم. بسیاری از جریانات به صراحت 
اعالم کردند که نتایــج انتخابات عراق 
را نمی پذیرند و حتی خواستار تجدید 
روند رای گیری در این کشــور شدند. 
برخی دیگر به صورت خیلی مشخص 
اعالم کردند که این انتخابات از ســوی 
نفوذی هــای برخی احــزاب در عراق، 

مهندسی شده است و درنهایت جریان 
صدر به رهبری مقتدی صدر به سیبل 

انتقادها تبدیل شد. 
اردوکشی در بغداد   

این روند تا جایی ادامه داشــت که 
معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی 
عراق جمعه شب به خیابان های بغداد 
آمدند. توجه داشته باشد که معترضان 
از قبل اعالم کرده بودند که این جمعه را 
فرصت نهایی برای پاسخ به مطالباتشان 
در نظر خواهند گرفت و اگر به آنها پاسخ 
داده نشود اقدام به اعتصاب و اعتراض 

خیابانی خواهند کرد. به هر ترتیب این 
جماعت جمعه شب به خیابان ها آمدند 
و رسانه های عراقی اعالم کردند که در 
جریان درگیری میان نیروهای امنیتی 
و معترضان در منطقه ســبز )منطقه 
الخضرا( در بغداد، دست کم ۳ معترض 
کشــته و ده ها تن زخمی شدند. شفق 
نیوز نیــز به نقل از یــک منبع امنیتی 
اعالم کرد در ایــن درگیری حداقل دو 
تن کشــته و ۳۴۶ نفر زخمی شدند که 
حال برخی وخیم اعالم شده است. در 
پی این درگیری ها مصطفی الکاظمی، 
نخســت وزیر و فرمانده کل نیروهای 
مسلح عراق با تشکیل جلسه اضطراری 
در مقر فرماندهی عملیات مشــترک، 
دستور بررســی همه جانبه وقایع روز 
جمعه در مناطق مختلف اطراف منطقه 
ســبز و ارائه نتایج تحقیقــات را صادر 
کــرد. وی احزاب مختلف سیاســی را 
به آرامش و توســل به گفت وگو دعوت 
کرده و از تظاهرکنندگان خواســت تا 
ضمن پرهیز از خشــونت در هر شکل، 
صرفاً خواسته های خود را بیان کنند. در 
این راستا اما دو نکته جالب وجود دارد. 
نخست آنکه مقتدی صدر، رهبر جریان 
صدر عراق با انتشار بیانیه ای اعالم کرد 
که در محکومیت خشــونت های غیر 
قابل توجیه سفر خود را به بغداد کوتاه 
کرد و به نجف بازگشــت. این اظهارات 
صدر در حالی مطرح شــده که اساساً 
جریان منتسب به او برنده اصلی انتخابات 
بوده و مشــخص نیســت که چرا باید 
طرفداران او در کف خیابان های بغداد 
حضور داشته باشند. از سوی دیگر اینکه 
صدر برای رایزنی با محمد الحلبوسی، 
رئیس پارلمان عراق و همچنین هوشیار 
زیباری، نماینده کردها در بغداد دیدار 
کرده و هدفش از ایــن دیدارها، رایزنی 
برای تشــکیل دولت آینده بوده است. 
توجه داشته باشید که بر اساس قوانین 
عراق، تمامی احزاب شــیعة حاضر در 
پارلمان ایــن کشــور )از بزرگترین تا 
کوچکترین آنها( باید با یکدیگر ائتالفی 
به نام »ائتالف بزرگ« تشکیل دهند و 
نماینده این ائتالف برای تشکیل دولت، 
به سراغ اهل تسنن و کردها برود. حال 
سوال این اســت که چرا مقتدی صدر 

در زمانی که تمام جریان های شیعه در 
بغداد علیه نتایج انتخابات قیام کرده اند، 
به صورت آشــکار برای تشکیل دولت 
به سراغ بقیه رفته اســت؟ این همان 
پارادوکس عجیب ایــن روزهای صدر 
و به طور ُکلی، فضای سیاسی در عراق 
است. نکته دوم کشته شدن عبداللطیف 
ماجد الخویلدی، معاون فرمانده تیپ ۴۲ 
در سازمان الحشدالشعبی و از فرماندهان 
گروه مقاومت عصائــب اهل الحق در 
جریان اعتراضات روز جمعه اســت. بر 
اساس اعالم منابع خبری، عبداللطیف 
ماجد الخویلدی به ضرب ســه گلوله از 
پشت کشته شده که این احتمال را زنده 
می کند که ترورهای هدفمند در میانة 
اعتراضات از سال ۲019 تاکنون نه تنها 
ریشه کن نشده، بلکه هنوز هم به عنوان 
یک اهرم سیاسی - امنیتی مورد استفاده 
قرار می گیرد. همیــن موضوع بعالوه 
وضعیت امنیتــی در بغداد و همچنین 
عدم نظارت بر رونــد انتخابات که حاال 
باعث شده تا فضای اعتراضی به وجود 
بیاید، از جمله دالیلی است که می تواند 
باعث کنار زده شدن مصطفی الکاظمی 
پس از تشکیل دولت جدید عراق شود. 
بر همین اســاس به نظر می رســد که 
کمیسیون انتخابات عراق عزم خود را 
جزم کرده تا انتخابات را باطل اعالم نکند 
و به همین دلیل مطالبة معترضان را باید 

بی نتیجه دانست. 

اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی عراق به خشونت گرایید

مطالبه بی نتیجه در منطقه سبز بغداد
بر اساس قوانین عراق، 

تمامی احزاب شیعة حاضر 
در پارلمان این کشور باید 

با یکدیگر ائتالفی به نام 
»ائتالف بزرگ« را تشکیل 
دهند و نماینده این ائتالف 

برای تشکیل دولت، به 
سراغ اهل تسنن و کردها 

برود؛ اما مشخص نیست که 
صدر در وضعیتی که همه 

به نتایج اعتراض دارند، در 
مالقات های خود به دنبال 

چیست!

کشته شدن معاون فرمانده 
تیپ ۴۲ در سازمان 

الحشدالشعبی حاال این 
احتمال را زنده می کند که 

ترورهای هدفمند در میانة 
اعتراضات از سال ۲019 
تاکنون نه تنها ریشه کن 
نشده، بلکه هنوز هم به 

عنوان یک اهرم سیاسی - 
امنیتی مورد استفاده قرار 

می گیرد

منابع خبری از آمادگی شرکت صنایع امنیتی رژیم صهیونیستی برای تجهیز مراکش به گنبد آهنین خبر دادند. 
روزنامه هاآرتص اعالم کرد که شرکت صنایع امنیتی رافائل رژیم صهیونیستی آمده تجهیز مراکش به سامانه های 
پدافندی موسوم به گنبد آهنین است. این روزنامه گزارش داد که مراکش توجه ویژه ای به این سامانه پدافند موشکی 
رژیم صهیونیستی برای رهگیری راکت، موشک و جنگنده های مختلف دارد. این روزنامه همچنین اعالم کرد: این 
سامانه که در مرزهای اراضی فلسطیی در غزه مستقر شده است، دفاع بهتری را از 
دیوار شنی منطقه صحرا و مناطق حســاس غیرنظامی و نظامی تضمین می کند. 
مراکش درحالی درصدد تجهیز خود به سامانه های گنبد آهنین است که جنگ ماه 
مه نوار غزه شکست این سامانه در برابر موشک ها و راکت های مقاومت فلسطین 
را آشکار کرد. این در حالیست که تنش میان مراکش و الجزایر حاال باعث شده تا 

رباط برای تامین امنیت خود به سمت تل آویو گام بردارد.

رئیس بخش مکانیسم مستقل تحقیق برای میانمار در سازمان ملل متحد گفت، شواهد اولیه جمع آوری شده از زمان 
روی کار آمدن ارتش میانمار در اول فوریه نشان دهنده حمله گسترده و سیستماتیک علیه غیرنظامیان است که جنایت 
علیه بشریت تلقی می شود. به گزارش آسوشیتدپرس، نیکالس کومجیان، رئیس بخش مکانیسم مستقل تحقیق برای 
میانمار در سازمان ملل متحد که جدی ترین جنایات را در میانمار بررسی می کند، به خبرنگاران سازمان ملل گفت که 
از زمان تصرف ارتش میانمار بیش از ۲00 هزار مکاتبه دریافت و بیش از 1.۵ میلیون 
مورد مدرک جمع آوری کرده است که در حال تجزیه و تحلیل است. وی خاطرنشان 
کرد که عامالن جنایات بین المللی در میانمار مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. 
کومجیان با تعیین اینکه جنایات علیه غیرنظامیان گسترده و سیستماتیک به نظر 
می رسد، گفت که بازرسان الگوهای خشونت را مشاهده کردند. وی همچنین افزود از 
روش های بسیار خشونت آمیزتری برای سرکوب تظاهرکنندگان استفاده شده است.

سازمان ملل: ارتش میانمار به جنایت علیه  بشریت متهم استآمادگی اسرائیل برای تجهیز مراکش به گنبد آهنین

رئیس جمهور الجزایر عادی ســازی روابط با فرانسه 
در زمان کنونــی را به دلیل اظهارات بســیار خطرناک 
رئیس جمهور فرانسه بعید دانست. عبدالمجید تبون، 
رئیس جمهور الجزایــر در مصاحبه ۲۶ اکتبر با روزنامه 
دیراشــپیگل آلمان درباره احتمال ازسرگیری قریب 
الوقوع روابط با فرانســه گفت: نه. هیچ الجزایری وجود 
ندارد که قبــول کند مــا تماس هایمان را با کســانی 
ازسربگیریم که چنین دشنام هایی داده اند. وی گفت که 
از امانوئل ماکرون، همتای فرانسوی اش به دلیل اظهارات 
بسیار خطرناک وی بسیار خشمگین است. تبون تأکید 
کرد: نباید به تاریخ ملت ها لطمه زد و نباید الجزایری ها 
خوار شمرده شوند. پیشتر امانوئل ماکرون وجود ملت 
الجزایر قبل از استعمار فرانسه را زیر سوال برد و نخبگان 
حاکم در الجزایر را به ایــن امر متهم کرد که باعث کینه 
توزی علیه فرانسه می شوند. ریاست جمهوری الجزایر 
دوم اکتبر ســفیرش در پاریس را فراخواند و اظهارات 

ماکرون را توهین آمیز دانســت. از ســوی دیگر وزارت 
خارجه الجزایر تمام ســفرا، کنســول ها و نمایندگان 
الجزایر در منطقه و جهان را به نشست سراسری دعوت 
کرد که قرار است هشــتم نوامبر در پایتخت الجزایر در 
راستای بازنگری عمیق روش های کاری و نقش دستگاه 
دیپلماسی با نظارت تبون برگزار شود. هدف این نشست 
بازنگری در عملکرد سفارتخانه ها و مراکز دیپلماتیک به 

ویژه در شرایط سیاسی و منطقه ای است.

وزیر امــور خارجه ترکیه با بیان اینکه این کشــور 
عجله ای برای به رسمیت شناختن دولت طالبان ندارد، 
گفت که آنکارا در حال افزایــش تدریجی تعامالتش 
با دولت جدید کابل اســت. به گــزارش دیلی صباح، 
مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجــه ترکیه، که بودجه 
۲0۲۲ این وزارتخانه و دیگر موسسات مرتبطش را به 
کمیته برنامه ریــزی و بودجه مجلس ترکیه ارائه کرد، 
درخصوص سیاست خارجه ترکیه در مورد افغانستان، 
گفت که آنکارا نمی تواند نسبت به افغانستان بی تفاوت 
باشــد. چاووش اوغلو گفت: ما عالوه بر روابط تاریخی 
خود، با افغانستان نََسب مشترک داشته و در بسیاری از 
زمینه ها حضور و سرمایه گذاری  داریم. باید تروریسم، 
مهاجرت و خطرات مــواد مخدر از مبدا افغانســتان 
متوقف شده و از فروپاشــی اقتصادی و بحران انسانی 
جلوگیری شود. او با بیان اینکه اگر جلوی این خطرات 
در خود افغانستان گرفته نشــود، عواقبش دامن همه 

را خواهد گرفت، گفــت: به همین دالیــل، ما تعامل 
تدریجی با طالبان، حمایت در مســائل بشردوستانه و 
دیپلماسی فعال در عرصه بین المللی را دنبال می کنیم. 
عالوه بر این، جامعه بین المللی، به طور کلی، سیاست 
تعامل تدریجی با طالبان را اعمال می کند. ما هم عجله 
نداریم و به روش دیگر کشــورها عمــل خواهیم کرد. 
چاووش اوغلو گفت بر اهمیت تشکیل یک دولت فراگیر 

تاکید داریم.

وزیر خارجه ترکیه: 

عجله ای برای به رسمیت شناختن طالبان نداریم
رئیس جمهور الجزایر:

عادی سازی روابط با فرانسه فعاًل بعید است

خبرخبر

فرشاد گلزاری

سی.ان.ان با استناد به پرونده اوکراین فاش کرد:
 رئیس سیا برای اعالم هشدار

 به مسکو رفت!

براســاس گزارش ســی ان ان، رئیس سیا به 
دســتور رئیس جمهوری آمریکا به مسکو سفر 
کرده بود تا درباره تقویت قوای روسیه در نزدیکی 
مرز اوکراین به کرملین هشــدار داده و مشخص 
کند که چه چیــزی محرک اقدامات روســیه 
است. به گزارش سی ان ان، چندین منبع مطلع 
آمریکایی و اوکراینی آگاه از این نشست گفتند 
که در جریان سفر بی ســابقه ویلیام برنز، رئیس 
سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( به روسیه، 
او مذاکراتی با مقام های امنیتی ارشــد کرملین 
داشت که مستقیما در این فعالیت نظامی دست 
دارند. سفر ویلیام برنز در شرایطی انجام شد که 
آمریکا به شدت نگران تحرکات نیروهای روسیه 
و تجمیع تجهیزات آن در نزدیکی مرز شــمالی 
اوکراین است. دولت بایدن اخیرا تالش هایی برای 
کاهش تنش های رو به رشد میان کی یف و مسکو 
انجام داده است. منابع مطلع به سی ان ان گفتند 
که به دنبال برگزاری نشســت هایی در روسیه، 
ویلیام برنز برای حــل و فصل این تنش ها تلفنی 
با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین 
گفت وگو کرد. همچنین روز پنج شنبه یک مقام 
ارشد وزارت خارجه آمریکا برای حمایت از این 
تالش ها عازم کی یف شد. تحرکات آمریکا نشان 
می دهد مساله تحرکات نظامیان روس تا چه حد 
برای دولت بایدن اهمیت دارد. یکی از مشاوران 
زلنسکی به ســی ان ان گفت: این تجدید قوا در 
کنار اخــاذی انرژی، نشــان دهنده یک موضع 

خصمانه تر روسیه است.
ارزیابی هــا از انگیزه های روســیه در میان 
مقام های دولت بایدن به شــدت متفاوت است؛ 
برخی منابع به ســی ان ان می گویند که روسیه 
ممکن است برای یک تهاجم آماده شود، در حالی 
که دیگران معتقدند آنها در حال برگزاری مانور 
هستند یا صرفا قصد ترساندن اوکراین را دارند. 
براساس این گزارش، رئیس سیا در نشست هایش 
در مسکو تالش کرد به روسیه نسبت به هرگونه 
برنامه ای برای تهاجم هشــدار داده و تاکید کند 
که روســیه از نزدیک تمام تحــرکات نظامیان 
روسیه را زیر نظر دارد. شبکه خبری سی ان ان در 
ادامه گزارش داد که این مقام اطالعاتی آمریکا 
در سفر دو روزه اخیر خود همچنین ابراز نگرانی 
کرد که روسیه در حال نزدیک شدن به استفاده 
از صادرات های گازی خود به عنوان یک امتیاز 
است، آن هم در شرایطی که پیش بینی می شود 
اوکراین و دیگر کشــورهای اروپا در زمستان با 
بحران های انرژی روبرو شوند. پس از نشست ها 
در مســکو که این مقام آمریکایــی با نیکوالی 
پاتروشف، دبیر شورای امنیت روسیه و سرگئی 
ناریشــکین، مدیر ســرویس اطالعات خارجی 
روسیه مذاکره کرد، ویلیام برنز با رئیس جمهوری 
اوکراین تمــاس گرفت تا نگرانــی این دولت از 
رفتار روسیه را بیان کرده و به او اطمینان خاطر 
دهد که آمریکا از نزدیک فعالیت روســیه را زیر 
نظر دارد. سرویس مطبوعاتی سیا هنوز در این 
رابطه اظهارنظری نکرده اســت. در سوم نوامبر 
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه 
در واکنش به ادعاهایی مبنی بر اینکه روســیه 
نیروهایش را پشت مرز اوکراین جمع کرده است، 
آنها را بخشی از کمپین اخبار جعلی توصیف کرد. 
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین هم این 

گزارش ها را اخبار جعلی سخیف دانست.  
در همین راســتا پایگاه خبری دیفنس نیوز 
اعالم کــرد که جمهــوری خواهــان آمریکا به 
بایدن تاکید کردند تا به اوکراین سالح بفرستد 
و نیروی نظامی در این کشــور مســتقر کند تا 
در مقابل تهدید حمله مجدد از ســوی روسیه 
تقویت شــود.مایک راجرز و مایک ترنر، دو تن 
از جمهوری خواهان ارشد آمریکایی در نامه ای 
به جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا نوشــتند: 
با توجه به اســتقرار اخیر سربازان روسی در مرز 
با اوکراین به دولت واشــنگتن تاکید می کنیم 
تا اقدامی فوری و ســریع را برای تامین حمایت 
و پشــتیبانی از اوکراین در زمینه تسلیحاتی و 
اطالعاتی انجام دهد. این دو که از اعضای ارشد 
کمیته سرویس های مسلح مجلس نمایندگان 
آمریکا هستند در ادامه نامه خود آورده اند:  ما به 
دولت واشنگتن تاکید داریم تا نیروی نظامی در 

دریای سیاه مستقر کند.

جهاننما


