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 از زمــان برگــزاری انتخابــات 
پارلمانی عراق در اکتبر 2021 تاکنون 
حدود سه ماه می گذرد و همچنان این 
کشور در وضعیت نامعلوم سیاسی به 
سر می برد. به داوری تاریخ و بر اساس 
داده ها و سوابقی که از گذشته تاکنون 
وجود دارد، بســیاری از مفســران و 
ناظران بین المللــی همان هنگام که 
این انتخابات برگزار می شد، معتقد 
بودند که پس از برگزاری و اعالم نتایج 
آن، احتمال یک بهم ریختگی داخلی 
در عراق و به خصوص در بغداد وجود 
دارد. به موازات ایــن تحلیل، طیف 
دیگری معتقد بودند که نباید تا این 
حد منفی بافی کــرد؛ چراکه اوضاع 
آنقدرها هم که گفته می شود وخیم 
نبــوده و به نوعی جناح ها براســاس 
نظرسنجی هایی که انجام شد، آرای 
خود را کسب خواهند کرد. اینکه چرا 
تحلیل و برآورد طیــف اول به نوعی 
بیشــتر به حقیقت نزدیک  شد و به 
صورت عینی و علنی به وقوع پیوست، 
موضوعی است که ریشه در ساختار 

سیاســی - اجتماعی عراق و قانون 
اساســی این کشــور دارد. بر اساس 
آنچه برت مک گورک، معاون سفیر 
وقت آمریــکا در عراق پس از ســال 
2003 و حملــه به بغــداد برای این 
کشور در نظر گرفت و بعدها به قانون 
اساســی عراق تبدیل شد، شیعیان، 
اهل تسنن و ُکردها به عنوان اعضای 
جامعه سیاســی عراق در نظر گرفته 
شدند و مشخص شد که شیعیان باید 
نخست وزیر را مشخص کنند و اساساً 
قوه مجریه توسط این طیف هدایت و 
رهبری شود. رئیس پارلمان هم قرار 
شد که بر اساس قانون اساسی از سوی 
اهل تســنن انتخاب شود و درنهایت 
رئیس جمهوری را هم کردها معرفی 
می کنند. این روند با گذشت 18 سال 
از حضور نظامی ایــاالت متحده در 
عراق همچنان به قوت خود باقیست 
و همین حاال این موضــوع به محل 
اختالف میان احزاب سیاسی بغداد 
تبدیل شده اســت. اینکه چرا عراق 
پس از انتخابات اکتبر 2021 تاکنون 
اســیر یک روند نزولی در اتمســفر 
سیاســی خود اســت، دالیل زیادی 
دارد، اما واقعیت این اســت که بغداد 
همانند بیروت عرصه نبرد دولت های 

منطقــه ای و فرامنطقه ای اســت و 
همین مساله موجب چندصدایی در 
عراق شده اســت. اصل ماجرا از این 
قرار است که بســیاری از جناح های 
شیعیان در این کشور معتقدند نتیجه 
انتخابات به صورت مشــهود و علنی 
دستکاری شده است. این ادعا که از 
سوی کســانی مانند هادی العامری 
)ائتالف الفتح( و نوری مالکی )دولت 
القانــون( و همچنین عمــار حکیم 
)جریان حکمت ملی عراق( و برخی 
دیگر از جریان های سیاسی --نظامی 
عراق مطرح شــد، به نوعی پیام چند 

پاره شدن جریان شــیعیان عراق را 
مخابره کــرد. این طیــف معتقدند 
که برخی از آرایــی که در حوزه های 
نفوذ آنها به صندوق ریخته شــده، یا 
شمارش نشده و یا اینکه جریان های 
رقیب آنها با اســتفاده از تعرفه هایی 
که معلوم نیســت به نام چه کسانی 
هستند، ســعی کرده اند آمارسازی 
کنند و آنها را به حاشــیه برانند. در 
این میان چندین و چند بار شــاهد 
اعتراض در منطقه سبز بغداد )منطقه 
الخضرا( بودیــم و در نهایت بحث به 
اینجا رسید که قوه قضائیه عراق باید 
در مورد صحت و ســالمت انتخابات 
رأی نهایی را صادر کند که این پرونده 
هم با مردود دانستن شکایت احزاب 

مذکور، بسته شد. 
تعدد منافع در بغداد 

صدور حکــم دادگاه عــراق علیه 
ادعای جریان های معترض به نتیجه 
انتخابات باعث شــد تا ایــن طیف از 
موضوع خود قدری عقب نشینی کند 
و به ســمت تامین منافع حداقلی و 
فعلی خود برود. بــه عبارتی گویاتر، 
جریان های معترض شیعی که مدعی 
تقلب در بغــداد بودند، با مشــاهده 
میــدان داری »مقتــدی صــدر« و 

مانورهای سیاسی و رســانه ای او به 
این نتیجه رســیدند که به جای قهِر 
سیاســی باید به فکــر منافع جریان 
خــود باشــند. در این میــان حدود 
یک هفته پیــش منابــع نزدیک به 
مقتدی صدر اعالم کردند قرار اســت 
دور ســوم مذاکرات میــان ائتالف 
چارچوب هماهنگی شیعیان و رهبر 
جریان صدر عــراق بــرای توافق بر 
سر ســاختار دولت آتی، برگزار شود 
که در نهایــت هیأتــی از گروه های 
هماهنگی شیعیان چهارشنبه گذشته 
با مقتــدی صدر در نجف بــرای قانع 
کردن وی جهت بازگشــت به ائتالف 
شــیعیان و اتحاد گروه های شــیعی 
قبل از برگزاری جلســه اول پارلمان 
دیدار کردنــد. اینکه صــدر به دلیل 
کسب 73 کرســی در انتخابات اخیر 
به دنبال یک تمامیت خواهی محض و 
چانه زنی در باالترین حد برای کسب 
منافع جناحی خود است، موضوعی 
اســت که چندان پنهان نیست، اما 
مساله اینجاســت که حتی با وجود 
دیدار گروه های هماهنگی شــیعیان 
و صدر به نظر می رسد که اختالف ها 
همچنان به قوت خود باقیست. نشانه 
این اختالفات را باید در جلسه دیروز 
پارلمان عراق که نخســتین جلسه 
پارلمــان جدید به حســاب می آید، 
مشاهده کرد. در این میان بغدادالیوم 
روز گذشته )یکشنبه( اعالم کرد که 
جلسه پارلمان جدید عراق که قبل تر 
از ساعت 11 به ســاعت 1۵ موکول 
شده بود، یک ســاعت دیگر به تعویق 
افتاد و قرار شد که راس ساعت 1۶ به 
وقت محلی برگزار شود. طبق گفته این 
منبع، تعویق یک ساعته جلسه نخست 
پارلمان با موافقت اکثریت نمایندگان 
و به منظور دستیابی به توافق درباره 
ترکیب فراکسیون اکثریت و تعیین 
اعضای هیأت مدیــره پارلمان جدید 
)رئیس و دو معاون او( صورت گرفته 
بود. در این میان عدی عواد، نماینده 
ائتالف چارچوب هماهنگی شیعیان 
عــراق در پارلمان این کشــور دیروز 
اعالم کرد که این ائتالف درخواست 
رســمی را برای تعویق چند ساعته 
جلسه نخست پارلمان به رئیس سنی 

پارلمان ارائه کــرده که دلیل آن عدم 
توافق درباره تعیین هیئت رئیســه 
پارلمان میان جریان های سیاســی 
عنوان شده اســت؛ چراکه شیعیان 
درباره معرفــی معــاون اول رئیس 
پارلمان توافق نکــرده  بودند. فارغ از 
این موضوع باید توجه داشت که اولین 
جلسه دور جدید پارلمان عراق برای 
انتخابات رئیس و دو معاون او در حالی 
برگزار شد که حضور نمایندگان کفن 
پوش جریان صــدر و همچنین ورود 
برخی نمایندگان به جلسه با استفاده از 
موتورهای سه چرخه موسوم به »توک 
توک« که نماد اعتراضات اکتبر است 
توجه بســیاری از رسانه های داخل و 
خارج عراق را به خود جلب کرد. این 
اقدام صدری ها نه تنها نشان می دهد 
که اختالف هــا میان ایــن جریان و 
ســایرین )حتی جناح های شــیعی 
عراق( از بین نرفتــه، بلکه مخالفانی 
هم داشته است. به عنوان مثال کیفاه 
محمود، مشاور مسعود بارزانی، رئیس 
سابق اقلیم کردستان عراق در حساب 
کاربری خود در توئیتر به شدت از این 
موضوع انتقاد کرد. از سوی خبرنگار 
روسیاالیوم هم از حضور غیرمنتظره 
نیروهای نظامی »ســرایا الســالم« 
وابســته به جریان صدر عــراق و در 
برخی مناطق شــهر بغــداد خبر داد 
که نشان می دهد صدر به لشگرکشی 
سیاسی بســنده نکرده، و اردوکشی 
نظامی را هم در دستور کار قرار داده 
است. با نگاهی به این مولفه ها می توان 
گفت که اوضاع اگرچــه در پارلمان و 
سطوح احزاب شــیعی عراق آرام به 
نظر می رسد، ولی بدون شک انتخاب 
رئیس پارلمان و نخســت وزیر به فاز 

جدید اختالف ها تبدیل خواهد شد.

نشست پارلمان عراق با وقفه و موجی از اعتراض برگزار شد؛

اختالف با وجود هماهنگی!
تعویق جلسه پارلمان عراق 

به نوعی نشان می دهد که 
اختالف ها میان جریان های 

سیاسی شیعی این کشور 
برای انتخاب رئیس پارلمان 

و دو معاون وی همچنان به 
قوت خود باقیست

حضور غیرمنتظره 
نیروهای نظامی »سرایا 

السالم« وابسته به جریان 
صدر در بغداد آن هم در 
آستانه برگزاری اولین 

جلسه پارلمان جدید عراق 
نشان می دهد که او صرفاً به 
لشگرکشی سیاسی بسنده 
نکرده و اردوکشی نظامی را 
هم در دستور کار قرار داده 

است

به گفته باکو، نیروهای ارمنســتان به ســوی نیروهای جمهوری آذربایجان در مرز آتش گشودند. به گزارش 
خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان گفت، نیروهای ارمنی مســتقر در منطقه یوخاری شورجا 
با نارنجک اندازهای خودکار و اسلحه های با کالیبر باال، در حوالی ساعت 1:۵0 بعد از ظهر به وقت محلی، به سوی 
منطقه کلبجر در جمهوری آذربایجان آتش گشودند. وزارت دفاع آذربایجان با اعالم اینکه هیچ تلفات جانی رخ 
نداده و خسارتی به تجهیزات وارد نشد، گفت: با اقدامات متقابل واحدهای ارتش 
جمهوری آذربایجان، طرف مقابل سرکوب شد. در این بیانیه آمده است: در حال 
حاضر اوضاع در این ناحیه با ثبات اســت و ارتش ما کنترل شــرایط عملیاتی را 
بر عهده دارد. تازه ترین دور درگیری ها ســپتامبر 2020 رخ داد که در جریان 
جنگی شش هفته ای، کنترل چندین شهر و حدود 300 روستا و آبادی به دست 
جمهوری آذربایجان افتاد. این درگیری ۴۴ روزه با میانجیگری روسیه آرام شد. 

منابع محلی در یمن بامداد دیروز )یکشنبه( از حمله جنگنده های ائتالف جنایتکار سعودی به زیرساخت های ارتباطی 
و مخابراتی این کشور خبر دادند. شبکه المســیره در این باره گزارش داد که متجاوزان آمریکایی-سعودی، ۴ حمله به 
دکل های ارتباطی و مخابراتی در منطقه قرن االعجم در استان عمران انجام دادند. خبرنگار المسیره در استان صعده نیز 
خبر داد جنگنده های ائتالف سعودی همچنین دو مرتبه شبکه ارتباطی منطقه الصفره را هدف قرار دادند. این شبکه 
همچنین روز شنبه گزارش داد که شهرهایی از استان های شبوه و مارب در معرض 
شدیدترین حمالت ائتالف متجاوز قرار داشت و جنگنده های سعودی- اماراتی 70 
بار به روی شهرهای یمن بمب ریختند. چندی پیش منابع نظامی یمنی از تالش 
عربستان سعودی و امارات عربی متحده برای تحویل استان نفت خیز شبوه یمن به 
عناصر تروریستی القاعده خبر دادند. برخی منابع می گویند این اقدام برای تسهیل 

حضور یا استقرار عناصر وابسته به ریاض و ابوظبی انجام شده است.

حمله هوایی ائتالف سعودی به شبکه مخابراتی یمن تیراندازی نیروهای ارمنستان به مواضع مرزی آذربایجان 

چنــد روز پس از آنکــه رئیس جمهوری فرانســه 
گفت قصــد دارد روی اعصاب واکسینه نشــده ها راه 
برود، بیش از 100 هزار تن در سراســر فرانســه علیه 
آنچه آن را برنامه ای برای محدود کردن بیش از پیش 
واکسینه نشده ها خواندند، اعتراض کردند. به گزارش 
فرانس 2۴، افراد حاضر در ایــن تظاهرات، چهار برابر 
تعداد معترضان تظاهرات 18 دســامبر سال گذشته 
میالدی بود کــه در آن 2۵ هزار تن شــرکت کردند. 
معترضان، مخالفت خود بــا پیش نویس قانونی را ابراز 
کردند که غذا خوردن در رستوران، استفاده از قطارهای 
بین  شهری و یا حضور در رویدادهای فرهنگی را منوط 
به ارائه مدرک واکسیناســیون کامل می داند. در روز 
پنجشنبه، مجمع ملی فرانسه این الیحه جنجالی را در 
نخستین جلسه بررسی آن، تصویب کرد. دولت امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهروی فرانسه گفته است که انتظار 
دارد این مققرات جدید تا 1۵ ژانویه الزم االجرا شوند؛ 

اما ممکن است قانون گذاران در مجلس سنا این روند 
را به تاخیر بیاندازند. ماکرون در هفته گذشته گفت که 
قصد دارد زندگی افراد واکسینه نشده را آنقدر پیچیده 
و دشوار کند که آن ها مجبور به تزریق واکسن بشوند. 
وی افزود، واکسینه نشده ها بی مسئولیت بوده و لیاقت 
عنوان شهروندی نیســتند. اما در مقابل، معترضان در 
پاریس فریاد زدند »این ما هستیم که روی اعصابت راه 

می رویم«. 

مخالفان کودتا در سودان دیروز )یکشنبه( تظاهرات 
میلیونی جدیدی را تحت عنوان تظاهرات شهدا و در 
چارچوب تحت فشــار قرار دادن نظامیــان حاکم در 
این کشــور برگزار کردند. به گزارش سودان تریبون، 
گروه های مخالف ســودانی و گروه های موســوم یه  
مقاومت مردمی ســودان خواستار برگزاری تظاهرات 
ضد کودتا شده بودند. طبق این گزارش، این تظاهرات 
در راستای تحت فشــار قرار دادن نظامیان سودان و 
تحویل قدرت به غیرنظامیان برگزار می شــود. دیروز، 
نهم ژانویه مصادف با ســالروز اولین تظاهرات بزرگ 
سازماندهی شده در شهر ام درمان در سال 201۹ بود 
که موفق به سرنگونی رژیم عمر البشیر شد که به مدت 
30 سال بر سودان حکومت کرد. همزمان با فراخوان 
برای تظاهرات کمیساریای ملی حقوق بشر این کشور 
نیز خواستار احترام به حق تظاهرات مسالمت آمیز شد. 
این کمیساریا همچنین خواستار محافظت از معترضان 

و مشــارکت کنندگان در تظاهران در مقابل اشــکال 
مختلف تجاوز و خشونت شــد. در همین حال، کمیته 
امنیتی خارطوم نیز بر عدم اســتفاده از خشونت علیه 
معترضان صلح جو تأکید کــرد. این کمیته همچنین 
از برگزارکنندگان تظاهرات و معترضان خواست که به 
مواضع حیاتی و مراکز بهداشتی و درمانی نزدیک نشوند 
و نیروهای امنیتی را در جریان تظاهرات و انجام وظایف 

ملی شان تحریک نکنند.

»واکسینه نشده ها« علیه ماکرون به خیابان آمدندتدابیر امنیتی در خارطوم همزمان با تظاهرات میلیونی سودانی ها

خبرخبر

فرشاد گلزاری

نیروهای امنیتی حلقه محاصره را تنگ تر کردند؛
 بازداشت بیش از

 ۵۱۰۰ نفر در آلماتی

شــهر آلماتی کامال تحت محاصره ایست های 
بازرسی با ماشین های زرهی و نیروهای نظامی است؛ 
همچنین در جریان ناآرامی ها تا کنون ۵100 تن 
بازداشت شده و بیش از 200 میلیون دالر خسارت 
به قزاقستان وارد شده است. به گزارش خبرگزای 
تاس، در خروجی آلماتی، ماشین ها بازرسی و اسناد 
و مدارک بررسی می شوند. گاه به گاه صدای شلیک 
شنیده می شود، اما با این حال، تیراندازی ها نسبت 
به روزهای گذشته کاهش یافته است. گزارشگران 
تلویزیونی مکررا از مردم خواســته اند در مناطقی 
که نیروهای مســلح با تظاهرات کنندگان درگیر 
هستند، از پنجره خانه هایشان فاصله بگیرند. برخی 
از فروشگاه های موادغذایی بازگشایی شده اند اما 
شهروندان می گویند که هنوز نان در دسترس نیست. 
همچنین هنوز مشکالتی مربوط به پول نقد در این 
شهر وجود دارد. اتاق ملی کارآفرینان قزاقستان اعالم 
کرد، ناآرامی های گســترده قزاقستان در روزهای 
اخیر مجموعا بیش از 212 میلیون دالر خســارت 
به بار آورده است. پیش تر، یرالن تورگومبایف، وزیر 
کشور قزاقســتان گفت که غارتگران بیش از 100 
تاسیسات تجاری و بانکی را در قزاقستان غارت کرده 
و بیش از 200 میلیون دالر خسارت به بار آورده اند. 
همچنین به گفته وزیر کشــور قزاقستان، حدود 
300 تن در تالش برای خروج از مرزهای قزاقستان 
بازداشت شدند. طبق اطالعات تورگومبایف، تعداد 
بازداشــتی ها ناآرامی های اخیر از ۵100 نفر عبور 
کرده است. این مقام قزاق گفت: حدود 300 تن در 
تالش برای خروج از کشور با پای پیاده یا با خودرو، 
بازداشت شدند. سالح گرم، اقالم مسروقه از جمله 
تلفن همراه و حجم زیادی از پول به واحدهای داخلی 

و خارجی، از آن ها ضبط شد. 
در این میــان آیدوس یوکیبای، ســخنگوی 
نورســلطان نظربایف، رئیس جمهوری ســابق 
قزاقستان دیروز )یکشنبه( اعالم کرد که وضعیت 
بسیار دشــوار بوده و بنابراین نورسلطان نظربایف 
با میل خود تصمیم به تحویل دادن پست ریاست 
شورای امنیت قزاقستان به رئیس جمهوری فعلی 
گرفت، چرا که به خوبی می داند آشوب ها و تروریسم 
پاســخی فوری، سخت و ســازش ناپذیر از جانب 
رهبران کشور می طلبد. این سخنگو تایید کرد که 
نظربایف هم اکنون در شــهر نورسلطان، پایتخت 
قزاقستان به سر می برد و از قاسم جومارت توکایف، 
رئیس جمهوری قزاقستان حمایت می کند. این خبر 
در حالی اعالم شد که توکایف روز چهارشنبه اعالم 
کرده بود که پذیرای سمت ریاست شورای امنیت 
کشورش شده است. در واقع قاسم جومارت توکایف 
پس از آن او را از این سمت کنار گذاشت که اعتراضات 
به تمام شهرهای قزاقستان کشیده شد. بسیاری 
معتقدند که توکایف به دنبال قبضه قدرت است و این 

وضعیت با هماهنگی او به وجود آمده است.
    

افراد مسلح در شمال غرب 
نیجریه بیش از ۱۴۰ نفر را کشتند

به گزارش منابع محلی در هفته جاری 1۴0 نفر 
توسط افراد مسلح که وابسته به گروه تروریستی 
»بوکوحرام« هستند در نیجریه کشته شدند. به 
گزارش خبرگزاری فرانســه، چهار تن از ساکنان 
شــمال غرب نیجریــه گفتند که افراد مســلح 
محلی که به عنوان »راهزن« شناخته می شوند، 
حداقل 1۴0 نفــر را در چندین عملیات در هفته 
جاری کشته اند که مقامات آن را تایید نکرده اند. 
در همین حــال یکی از این ســاکنان که یکی از 
رهبران قبایل روســتاهای ایالت زمفارا اســت، 
گفت: ما تاکنون 1۴3 نفر را که توســط راهزنان 
در این حمالت کشته شدند، دفن کرده ایم. افراد 
مسلح در سال های اخیر حمالت خود را به جوامع 
محلی منطقه افزایش داده و هزاران نفر را مجبور 
به فرار از خانه های خود کرده اند. گروه تروریستی 
بوکوحرام که با »داعش« اعالم بیعت کرده است، 
تاکنون چندین عملیات خرابکارانه و آدم ربایی در 
نیجریه انجام داده است. گروه پزشکان بدون مرز 
روز پنجشنبه اعالم کرد که خشونت های گسترده 
در نیجریه به یک بحران انسانی تبدیل شده است. 
محمدو بوهاری، رئیس جمهــور نیجریه هم در 
بیانیه ای که منتشــر کرد، متعهد شــد حمالت 
نیروهای دولتی به شــبه نظامیان را افزایش دهد 
اما برخی دیگر معتقدند کــه دولت نیجریه توان 

این اقدام را ندارد. 

جهاننما


