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  گزارش  2

دو راهی »فتنه« یا »اتحاد«
انتخابات عراق

نتایج اولیه انتخابات عراق توسط کمیسیاری عالی انتخابات اعالم شد که 
تعداد کرسی های جریان های اصلی در س��ه قومیت و مذهب کرد و اهل 
سنت و گروه های شیعه، با تغییرات ویژه ای همراه بود. اینکه سهم  برخی 
گروه ها به دلیل نارضایتی از ناکارآمدی های حکومتی دچار ریزش باشد یا 
سهم جریان های مذکور در فساد حکومتی و مالی بر افکار عمومی جامعه 
عراق اثرگذار بوده و جابه جایی و تغییرات در تعداد کرسی ها را بیان کند 
نیز قابل توجیه است. در این بین اگر تعدادی از گروه ها   به دلیل بحران های 
درونی و تشکیالتی دچار ریزش آرا و کرسی پارلمانی شده باشند نیز امری 
طبیعی است. در عین حال سرنوشت رویکردهای عراق و میزان همبستگی 
ملی در این کشور بر مؤلفه های مهم منطقه ای و به ویژه بر سرعت افول و 
حضور امریکا و غرب در منطقه آثاری خواهد داشت. به همین دلیل با همه 
تالش هایی که برای ممانعت از عوامل اثرگذار و دستکاری آرا یا اختالل های 
هدفمند فنی در سیستم بایومتریک ثبت آرا و انتقال هر دایره به مرکزیت 
تجمیع به اجرا درآمد، از قبل هم توسط افرادی مانند ایاد عالوی در برنامه 
تلویزیونی تأکید ش��د که برخی با به کارگیری چندین هکر حرفه ای که 
قادرند با سرعت باال در نتایج انتخابات دس��تکاری کنند و جابه جایی را 
ثبت نمایند، ابراز نگرانی کرد. از سوی دیگر با توجه به شرایط بسیار دشوار 
اقتصادی و معیش��تی مردم عراق، با تزریق مبالغ مالی هنگفت از سوی 
برخی کشورهای عربی و مدیریت امریکایی و انگلیسی، امکان خرید آرا و 
تولید رأی را فراهم نمودند. اینکه از سوی برخی گروه ها، نسبت به نتایج 
انتخابات اعتراضات جدی وجود دارد، چندان بی ربط نیست، چرا که جریان 
بارزانی با همه مشکالت در پایگاه اجتماعی خود و آنچه درمورد فساد مالی 
آنها در حکومت اقلیم مطرح است، نباید بتواند کرسی های پارلمانی سال 
2018 را هم حفظ کند، چه بس��ا اینکه کرسی های جدید را نیز افزایش 
دهد. همین امر درمورد حلبوسی و حزب تقدم مطرح است که با میلیاردها 
دالر ارسالی از عربستان و امارات، بر حریف خود از حزب عزم برتری یافته 
و با تغییراتی که در مسئوالن استان انبار به اجرا گذاشت، امکان دستکاری 
را برای خود فراهم کرده اس��ت. این ش��بهه درمورد جریان سائرون که 
بیشترین تعداد از مس��ئوالن حکومتی را در اختیار داشت و بسیاری از 
مشکالت اقتصادی و معیشتی و ناکارآمدی را به آنها منتسب می کنند، 
نمی تواند یک جهش 19کرسی را نسبت به انتخابات گذشته داشته باشد. 
تصویر کلی این است که با تغییرات غیرعادی در میزان کرسی های حزب 
دموکرات کردستان، سائرون و حزب تقدم، مثلث مطلوب امریکا، با هدف 
ایجاد شکاف و فتنه و استمرار شرایط دشوار گذشته و حکومتی ناکارآمد 
و شاید با تکرار کاظمی، حاصل خواهد شد که فرصت طالیی در اختیار 
امریکا برای ماندن در پایگاه جدید دهوک به جای عین االسد و شروع یک 
پروژه تجزیه کردی در شمال عراق و سوریه را امکان پذیر نماید. لذا این حق 
قانونی برای بررسی اعتراضات به احتمال جدی تقلب و دستکاری نباید 
نادیده گرفته شود و گروه های عراقی به ویژه شیعیان باید ضمن بهره مندی 
از حقوق قانونی انتخاباتی و پذیرش آن با اجماع بر سیاس��ت های کالن 
اخراج امریکا، ممانعت و جلوگیری از تجزیه عراق و عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیستی، مبارزه با فساد و ناکارآمدی، یک ائتالف بزرگ شیعی 
را پایه ائتالف ملی برای تشکیل دولت و حکومت جدید قرار داده و به جای 
سیر در پروژه خطرناک فتنه و چنددستگی، با آرامش به بررسی قانونی 
تخلفات احتمالی پرداخته و اقتدار مبتنی بر همبستگی درون شیعی و ملی 
را برای نقش آفرینی جدید عراق به نمایش بگذارند. مدیریت این مرحله 
از تحوالت انتخاباتی عراق، قبل از جریان سیاسی، بر رهبران شیعه عراق، 

امری حیاتی، الزامی و واجب است.
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 سعودی درصدد تخریب قبور شهدای شیعه 
رژیم عربستان سعودی به خانواده شهدای شیعه در شرق این کشور گفته 
است که باید آرامگاه آنها را تخریب کرده و طبق قوانین و تعالیم وهابیت 
عمل کنند. به نوشته سعودی لیکس، دولت عربستان تالش دارد این طرح 
را در شهرک »العوامیه « در استان قطیف که منزل شهید »نمر باقر النمر« 
در آنجا قرار دارد به اجرا بگذارد و بیم این دارد که قبور ش��هدا به محلی 
برای حضور دائمی مردم تبدیل شود. طبق این طرح باید در عرض یک 
هفته بنای ساخته شده روی قبور، سایبان، پرچم، تجهیزات تالوت قرآن 
و هرگونه اقالمی که در کنار قبور تعبیه شده برداشته شود و فقط سنگ 
مزار باقی بماند، در غیر این صورت مأموران امنیتی سعودی به زور وارد 
عمل می شوند. مقامات محلی شهرک العوامیه گفته اند که قبور شهدا باید 

طبق اصول شرعی و قانونی مورد ادعای عربستان باشد. 
-----------------------------------------------------
  ادع�ای هک کردن ش�رکت های دفاعی امریکا و اس�رائیل 

توسط ایران 
»مرکز اطالعاتی تهدید مایکروسافت« مدعی شده ایران شرکت های 
فناوری دفاعی رژیم صهیونیستی و امریکا را هک کرده است. خبرگزاری 
رویترز نوش��ته بیش از 2۵0 حس��اب کاربری س��رویس اش��تراکی 
مایکروسافت ۳۶۵ که با اسرائیل، امریکا و اتحادیه اروپا مرتبط بوده اند از 
طریق حمالت اسپری رمزعبور هک شده اند. طبق ادعای مایکروسافت 
گروه های مرتبط با ایران شرکت     هایی را هدف قرار داده که با اتحادیه 
اروپا، امریکا و رژیم صهیونیس��تی در زمینه تولید فناوری های دفاعی 
ش��امل پهپاد، ماهواره و س��امانه های ارتباطات اضط��راری همکاری 
می کنند. مایکروسافت گفته ارزیابی این شرکت این است که حمالت 
مذکور در راس��تای اقدامات حکومت ایران برای پایش سرویس های 

امنیتی کشورهای متخاصم است. 
-----------------------------------------------------
  حکم حبس چند لبنانی به جرم تعامل با رژیم صهیونیستی 
دادگاه نظامی لبنان احکامی را علیه چند ش��هروند این کشور به اتهام 
تعامل با دشمن صهیونیستی، دریافت تابعیت این رژیم و ورود به اراضی 
اشغالی فلسطین بدون اجاز دولت لبنان، صادر کرد. این متهمان عبارتند 
از جورج عبداهلل ابوعید، سیدی طانیوس ابوخیر، سمیره حسین سلیمان، 
سمیه فارس جوریه، میرای جورج ابوعید، الیاس جورج ابوعید، کریستیان 
جورج ابو عید، پاتریک جورج ابوعید. به نوشته روزنامه »االخبار«، دادگاه 
متهمان ردیف اول، دوم، سوم و چهارم را به 1۵ سال حبس با اعمال شاقه 
و سلب حقوق شهروندی و پرداخت یک میلیون لیره لبنانی محکوم کرد. 
دادگاه همچنین پرونده متهمان ردیف پنج، شش، هفت و هشت را به 

دلیل کم سن و سال بودن آنها به مراجع مربوطه ارجاع داد. 
-----------------------------------------------------

  سئول خواستار مذاکرات صلح با کره شمالی شد
اظهارات »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی درباره اینکه امریکا عامل 
اصلی اختالفات در ش��به جزیره کره است، دولت س��ئول را به احیای 
مذاکرات صلح بین دو کره امیدوار کرد. دولت کره جنوبی روز سه     شنبه 
به همسایه ش��مالی خود پیش��نهاد داد برای کاهش اختالف نظر    ها و 
ارتقای تفاهم دوجانبه، گفت وگوهای بین دو کشور از سر گرفته شود. 
به نوشته خبرگزاری »یونهاپ«، یک مقام وزارت اتحاد کره جنوبی در 
واکنش به اظهارات کی��م گفت:» بهبود روابط میان ک��ره ای، با وجود 
رفتارهای یکجانبه از سوی یک طرف )کره شمالی(، دشوار خواهد بود.« 
این مقام که نامش فاش نشده، توضیح داد: »این موضع بنیادین دولت 
اس��ت که بهبود روابط میان کره ای با وجود درخواست های یکجانبه و 
پیشبرد استانداردهای یک طرف، دشوار اس��ت. ما از طریق گفت وگو 
و همکاری ب��ر مبنای توافق��ات دوجانبه می توانی��م اختالفات نظر    ها 

درخصوص استانداردهای دوگانه را حل کنیم.«

بعد از مذاکرات هیئت امریکایی و روس در دوحه

اروپا هم وارد مذاکره مستقیم
 با طالبان شد

بعد از امریکا و روس�یه، حاال اتحادی�ه اروپا هم دنبال این اس�ت که با 
طالب�ان رابطه برقرار کن�د. دیروز ی�ک هیئت اروپای�ی و یک هیئت 
آلمان�ی در دوح�ه قطر با هیئ�ت طالب�ان گفت وگو کرد. س�خنگوی 
اتحادی�ه اروپا البت�ه گفته که مالق�ات ب�ا طالبان »غیر رس�می و در 
س�طح فنی « ب�وده و معنی اش » به رس�میت ش�ناخته ش�دن دولت 
انتقالی افغانستان نیس�ت«. با این حال، مس�ابقه طرف های ذی نفوذ 
افغانس�تان برای تماس با طالبان نش�ان می دهد پروس�ه بین المللی 
شناس�ایی ام�ارت اس�المی س�رعتی قابل توج�ه گرفت�ه اس�ت. 
دو ماه بعد از فروپاشی دولت سابق افغانستان، دوحه قطر شاهد تماس های 
ظاهراً غیر رس��می میان هیئت طالبان با طرف های ذی نفوذ افغانستان به 
خصوص اروپا و امریکا اس��ت. بعد از مذاکرات دو روزه یک   شنبه و دو   شنبه 
این هفته هیئت امریکایی و بعد هم گفت وگوهای روس   ها با طالبان در قطر، 
دیروز هم یک هیئت اروپایی و یک هیئت آلمانی با هیئت طالبان گفت وگو 
کرد. در دیدار طرف آلمانی ، جاس��پر وی��ک، نماینده ویژه آلم��ان در امور 
افغانستان و سفیر آلمان در افغانستان با امیرخان متقی، وزیر خارجه دولت 
موقت افغانستان و هیئت همراه او مالقات کرد. نماینده ویژه آلمان گفته که 
طالبان یک واقعیت در افغانستان است و این کشور قصد دارد روابط خود را 

با این گروه حفظ کند. 
همچنین در نشس��تی جداگانه، هیئت طالبان با هیئ��ت اروپایی مالقات 
کرد. نبیله مصرالی ، سخنگوی اتحادیه اروپا البته گفته که این دیدار   ها فنی 
بوده و معنی اش به رسمیت شناختن طالبان نیست، بلکه به اتحادیه اروپا 
و همچنین امریکا »اجازه می دهد مسائلی از جمله ایجاد گذرگاه امن برای 
کسانی که مایل به خروج هستند، اطمینان از دسترسی افغان    ها به کمک های 
بشردوستانه، احترام به حقوق زنان و جلوگیری از تبدیل افغانستان به پناهگاه 
گروه های تروریس��تی« را با طالبان مطرح کند. امیرخان متقی، مالقات با 
طرف های اروپایی و نشس��ت  با دیگر کش��ور   ها را »مثبت« خوانده و گفته 
است: » خواهان روابط مثبت با تمام جهان هس��تیم و به روابط بین المللی 
متوازن معتقدیم. ما معتقدیم که روابط متعادل می تواند افغانس��تان را از 
بی ثباتی نجات دهد.« متقی همچنین در نشس��تی که با هماهنگی مرکز 
»مطالعات انسانی و جنگ« در ش��هر دوحه قطر برگزار شد گفت: »جامعه 
بین الملل باید شروع به همکاری با ما کند. در این صورت ما خواهیم توانست 
ناامنی را متوقف کرده و همزمان نیز خواهیم توانست تعاملی مثبت با جهان 
داشته باشیم. « متقی در پاسخ به سؤالی درباره بازگشایی مداس دخترانه 
در افغانس��تان، با لحنی انتقادی گفته که دولت » امارات اسالمی « طالبان 
با احتیاط حرکت می کند اما تنها چند هفته است که در قدرت قرار گرفته 
و نمی توان انتظار داشت که اصالحاتی را که جامعه بین الملل در عرض 20 
سال قادر به اجرای شان نبوده تکمیل کند. او گفت:»آنها منابع مالی زیاد و 
حمایت و پشتیبانی بین المللی قدرتمندی داشتند اما همزمان شما دارید از ما 
می خواهید تنها در عرض دو ماه همه اصالحات را انجام دهیم؟ « وزیر خارجه 
دولت طالبان بار دیگر از امریکا خواست بیش از 9 میلیارد دالر ذخایر بانک 
مرکزی افغانستان در خارج از این کشور را آزاد کند اما گفت که دولت متبوع 
او از محل مالیات ها، عوارض گمرکی و کشاورزی در صورت تداوم مسدود 
ماندن این ذخایر، درآمد کس��ب می کند. متقی گفته که دولت افغانستان 
خواهان روابط مثبت با اتحادیه اروپا اس��ت و نمی خواهد اروپا بار سنگین 
مهاجران افغانی را به دوش بکشد:»هیئت دولت موقت افغانستان خواهان 
آزاد کردن دارایی های افغانستان شده است. هیئت امریکایی در دوحه تمایل 

خود را برای کمک به مردم افغانستان نشان داده است .«
در حالی که شرایط اقتصادی در افغانستان رو به وخامت گذاشته، اروپاییان 
نگرانند که تبعات این وضع گریبان اروپا را هم ب��ه خصوص از طریق موج 
مهاجرین افغان بگی��رد. به همین خاط��ر، »اورزال ف��ون در الین« رئیس 
کمیس��یون اروپا روز سه    ش��نبه اعالم کرد که این اتحادیه بودجه ای یک 
میلیارد یورویی جهت برنامه کمک به افغانستان برای جلوگیری از فروپاشی 
عظیم اجتماعی-اقتصادی و انسانی در این کش��ور، اختصاص داده است. 
دیروز همچنین »س��ید رسول موسوی « دس��تیار وزیر و مدیرکل آسیای 
جنوبی وزارت امور خارجه ایران در توئیتی از برگزاری نشست وزرای خارجه 
کشورهای همسایه افغانستان در تهران در آینده نزدیک خبر داد. وی در این 
باره نوشت: تحرک دیپلماتیک قابل توجهی برای درک تحوالت افغانستان 
و تأثیرگذاری بر آینده آن وجود دارد. کشورهای مختلف در سازوکارهای 

مختلف دیپلماسی خود را پیش می برند. 
   احمد مسعود: به رسمیت نشناسید

احمد مس��عود، رهبر »جبهه مقاومت ملی« افغانستان همزمان با سرعت 
گرفتن تماس های بین المللی با طالبان گفته که انتظار دارد سیاست عدم 
شناخت طالبان از سوی جامعه بین المللی با قاطعیت ادامه یابد و آن را نتیجه 
ایستادگی و اعتراضات گسترده مردمی در داخل و خارج افغانستان خوانده 
است. به گزارش بی بی سی، مسعود در بیانیه ای که تازه منتشر کرده، گفته که  
ما از موضع گیری های منطقی و مناسب کشورهای جهان در قبال رسمیت 
ندادن به اداره طالبانی و تأکید روی تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان 

استقبال می کنیم. 

تحصن فلسطینی   ها برای 
مقابله با شهرک نشینان صهیونیست 

فع�االن فلس�طینی ط�ی فراخوان�ی از هموطن�ان خود خواس�تند 
در  صهیونیس�ت  شهرک نش�ینان  برنام�ه  ب�ا  مقابل�ه  ب�رای 
ورود گس�ترده ب�ه صحن ه�ای مس�جداالقصی ب�رای انج�ام 
آداب تلم�ودی در آنج�ا در صحن ه�ای مس�جد تحص�ن کنن�د. 
به رغم هشدار گروه های فلسطینی، تعرض صهیونیست   ها به اماکن مقدس 
اسالمی کماکان ادامه دارد و این مسئله خشم فلسطینی   ها را در پی داشته 
است. در همین راستا، فعاالن فلسطینی شامگاه دو   شنبه از طریق شبکه های 
اجتماعی هموطنان خود را به عزیمت به سمت مسجداالقصی و تحصن در 
آنجا برای مقابله با یورش گسترده شهرک نشینان صهیونیست دعوت کردند. 
به گزارش پایگاه خبری الهدف، گروه های تندرو صهیونیستی موسوم به 
الهیکل روز دو   ش��نبه در ش��بکه های اجتماعی با راه اندازی فراخوان های 
متعدد از شهرک نشینان صهیونیست خواس��ته اند که سه    شنبه شب در 
سطحی گسترده وارد صحن های مسجداالقصی شوند. شعار این گروه    ها 
برای ورود غیرقانونی به مسجد االقصی این است که »فصل زمستان را در 
جبل المعبد افتتاح می کنیم«؛ جبل المعبد نامی است که صهیونیست    ها به 
مسجداالقصی اطالق می کنند. بر اساس این گزارش، 1۳2 شهرک نشین 
صهیونیست عصر دو   شنبه نیز با پش��تیبانی نظامیان این رژیم با ورود به 
صحن های مسجداالقصی مشغول گش��ت زنی های تحریک  آمیز شدند. 
دادگاه صلح رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی یک هفته پیش در حکمی 
بی س��ابقه حق برگزاری نیایش یهودیان را در صحن های مسجد االقصی 
مشروط به اینکه این نیایش در سکوت برگزار شود، به رسمیت شناخته بود. 
این در حالی است که دادگاه مرکزی رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی 
جمعه گذش��ته با صدور حکم جدیدی اعالم کرد که نیایش یهودیان در 
مسجداالقصی جایز نیست و رسانه های رژیم صهیونیستی حکم این دادگاه 
را عقب نشینی رژیم صهیونیستی از حکم دادگاه صلح این رژیم دانسته بودند. 
تعرض صهیونیست   ها به مسجداالقصی در ماه های اخیر افزایش یافته است 
و در بیشتر موارد به درگیری با فلسطینی   ها منجر شده است. نفتالی بنت، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم که پس از شکست این رژیم در جنگ 
اخیر غزه، در مواجهه با فلسطینی   ها دست به عصاتر عمل می کند، از تعرض 
شهرک نشینان به مسجداالقصی حمایت می کند. رهبران مقاومت غزه بار   ها 
از فلسطینی های ساکن کرانه باختری و قدس اشغالی خواسته اند برای مقابله 
با تعرض صهیونیست   ها به مسجداالقصی، مبارزه مسلحانه را در پیش بگیرند 

و گروه های غزه نیز به حمایت از آنها اقدام خواهند کرد. 

مقاومت عراق دنبال ائتالف بزرگ پسا انتخاباتی
به رغم اختالف نظرهای ائتالف های پیروز، آنها درباره خروج امریکا اتفاق نظر دارند

هادیمحمدی

اولی�ه  نتای�ج 

رضا عمویی
انتخابات پارلمانی   گزارش  یک

ع�راق حاک�ی از 
پیشتازی جریان صدر نسبت به دیگر احزاب 
سیاسی است. با این حال تعداد آرای هیچ کدام 
از احزاب و گروه های سیاس�ی ب�ه آن اندازه 
نیس�ت که آنها به صورت مس�تقل ق�ادر به 
تش�کیل دولت ش�وند. جری�ان ص�در که با 
شعارهای ضدفس�اد و خروج امریکا از عراق 
توانس�ته پیش�تاز این انتخابات باشد، برای 
عملی کردن شعارهای خود ناچار به ائتالف با 
دیگر احزاب سیاسی خواهد بود و در این میان 
احزاب شیعی و نزدیک به گروه های مقاومت 
بیشترین همسویی را با جریان صدر خواهند 
داشت؛ موضعی که ایجاد ائتالف بزرگ احزاب 
شیعی در دوران پسا انتخاباتی را بیش از پیش 

محتمل می کند.

نتایج اولیه ش��مارش آرای انتخاب��ات پارلمانی 
عراق نش��ان می دهد که جریان صدر به رهبری 
مقتدی صدر 7۳ کرسی کسب کرده و بعد از آن 
ائتالف تقدم متشکل از احزاب و گروه های سنی 
با 40کرسی، ائتالف شیعه دولت قانون به رهبری 
نوری مالکی، نخس��ت وزیر پیش��ین عراق با ۳7 
کرسی و حزب دموکرات کردستان با ۳2 کرسی 
در رده های بعدی قرار دارن��د. همچنین ائتالف 
فتح عراق در این دوره از انتخابات 14 کرسی به 

دست آورده است. 
نتایج این دوره از انتخاب��ات پارلمانی عراق که 
به صورت زودهنگام و در واکنش به اعتراضات 
چند ماه پیش این کشور برگزار شد، برای احزاب 
جریان شیعی تا حد زیادی غیرمنتظره و البته 

تا حدی هم مش��کوک بود تا آنج��ا که »هادی 
العامری«، رئیس ائت��الف الفتح عراق بیانیه ای 
اعتراضی صادر و  اعالم کرد: »به هر قیمتی که 
شده، ما این نتایج ساختگی را نمی پذیریم و از 
آرای نامزدهای خود و رأی دهندگان مان با تمام 
قدرت دفاع خواهیم کرد.« همچنین چارچوب 
هماهنگ کننده اح��زاب ش��یعی در بیانیه ای 
اعتراض شان را به کمیس��اریای عالی انتخابات 
عراق درباره نتایج اعالم ش��ده  اع��الم کردند. 
در بیانیه این احزاب آمده اس��ت: »در راستای 
پافشاری چارچوب هماهنگ کننده بر درستی 
رون��د دموکراتیک و تحقق الزام��ات انتخابات 
زودهنگام که مرجعیت دینی خواستار آن شد 
و از س��وی دیگر در راستای پشت  سر گذاشتن 
شبهات و مشکالت بزرگی که در انتخابات سال 
2018 ایجاد ش��د و به یک بن بس��ت سیاسی 
انجامید و همچنین به منظ��ور حمایت از روند 
دموکراتیک و بی طرف��ی در انتخابات، ما تمام 
نکات فنی را به کمیس��اریای انتخاب��ات ارائه 
کردیم و کمیساریا متعهد شد که تمام مشکالت 
را با گام     هایی عملی مرتفع کند. «پس از اعالم 
نتایج انتخابات، رئیس جمهور و نخس��ت وزیر 
عراق هرکدام در پیام های جداگانه ای، برگزاری 
این انتخاب��ات را به عنوان ی��ک موفقیت ملی 
به همه رأی دهندگان تبری��ک گفتند. هیئت 
اعزامی اتحادیه اروپا ب��رای نظارت بر انتخابات 
عراق اعالم کرد اگرچه تخلفاتی در برخی مراکز 
اخذ رأی عراق صورت گرفت��ه، اما این موارد بر 
روند انتخابات اثرگذار نبوده اس��ت. این هیئت 
همچنین افزود: »ما خواه��ان ایجاد برگزاری 
یک گفت وگوی گس��ترده با اقلیت های عراق 

هستیم.«

  حرکت احزاب ش�یعی به س�مت ائتالف 
پسا انتخاباتی

در حالی که چارچ��وب هماهنگ کننده احزاب 
شیعی با انتشار بیانیه ای نسبت به نتایج انتخاباتی 
اعتراض کرده اس��ت، اما به نظر می رسد که پس 
از اعالم نتایج انتخابات پارلمانی، احزاب نزدیک 
به گروه های مقاومت اقبال بیش��تری نسبت به 
ش��کل دهی به یک ائتالف بزرگ داش��ته باشند. 
چارچوب هماهنگ کننده احزاب ش��یعی شامل 
ائتالف »الفت��ح«، »دوله القانون«، »عصائب اهل 
الحق « ب��ه اضافه »کتائ��ب ح��زب اهلل « و دیگر 
جریان های ش��یعی اس��ت، اما این اح��زاب در 
رقابت های انتخاباتی هرکدام به صورت جداگانه 
ش��رکت کردند و حال نتایج انتخاباتی راهی جز 
ایجاد یک ائتالف بزرگ را پیش روی آنها نگذاشته 
است. از سوی دیگر، نتایج انتخاباتی نشان می دهد 
که هیچ یک از احزاب میزان آرایی که بر اس��اس 
آن به تنهایی قادر به تشکیل کابینه باشند، کسب 
نکرده اند و ائت��الف میان احزاب برای تش��کیل 
کابینه ضروری است. در همین حال، تعدادی از 
رسانه های عراقی نوشتند که نشستی بین تعدادی 
از رهبران سیاس��ی برای بحث درباره انتخابات و 
نتایج آن در منزل »نوری المالکی « نخست وزیر 
این کش��ور برگزار شده اس��ت. برگزاری همین 
نشست می تواند نشانه ای از حرکت احزاب جریان 
شیعی به سمت تش��کیل یک ائتالف سیاسی در 

دوره جدید باشد. 
  اشتراکات در عین اختالف

نتایج انتخابات عراق واکنش های تندتری نیز به 
همراه داشته است. از جمله »ابوعلی العسکری«،   
مسئول امنیتی کتائب حزب اهلل عراق، انتخابات 
عراق را تقل��ب و فریب��کاری بزرگ خوان��د و از 

»گروه های مقاومت « خواس��ت که آماده مرحله 
حساس باشند. حزب اسالمی عراق نیز با انتشار 
بیانیه ای اعالم کرد که نتایج اعالم شده نادرست 
است. »سالم العبادی«، عضو دفتر سیاسی جنبش 
عصائب اهل حق هم نتایج انتخابات را توطئه ای 
علیه ائتالف الفتح و حشدالش��عبی دانس��ت و با 
انتقاد از عدم شفافیت کمیساریای عالی انتخابات 
عراق در عملکرد خود، اعالم نتای��ج انتخابات را 
»بی نظم  و آش��فته« توصیف کرد. در عین حال، 
»مقتدی صدر«، رهبر جریان صدر که براس��اس 
اع��الم نتایج اولی��ه انتخابات پارلمانی، پیش��تاز 
اس��ت، در اولین واکنش خود در توئیتی هشدار 
داده که » جناح های داخل��ی و خارجی نباید در 
تصمیم های کمیساریای عالی انتخابات دخالت، 
یا اینکه فشار    ها را بر این نهاد بیشتر کنند، چرا که 
انتخابات از جمله امور داخلی کش��ور    ها است.« 
 با وجود اختالف نظری که میان احزاب ش��یعی 
درباره نتایج انتخابات وجود دارد، همه آنها بر یک 
موضوع تأکید دارند و آن جلوگیری از دخالت های 
خارجی در ع��راق و خروج امریکا از این کش��ور 
اس��ت. »مقتدی صدر « در نخس��تین سخنرانی 
خود پس از اعالم نتایج انتخاباتی، بدون نام بردن 
از امریکا  یا سایر کشورهای غربی، اعالم کرد که 
از همه س��فارتخانه های خارجی می خواهیم در 
تشکیل دولت عراق مداخله نکنند. مقتدی صدر 
همچنین  تأکید کرد: »دول��ت و احزاب نباید بر 
اموال و ثروت های عراق سیطره یابند و این اموال 
و ثروت     ها ب��رای ملت عراق اس��ت. از امروز دیگر 
فساد و فاسدین هیچ جایگاهی در عراق نخواهند 
داش��ت.«  به نظر می رس��د که یکی از مهم  ترین 
دالیل اقبال رأی دهندگان عراقی به جریان صدر 
نیز همین ش��عار    ها و برنامه ه��ای او برای مبارزه 
با فس��اد در عراق بوده است؛ ش��عاری که نتایج 
انتخاباتی نش��ان می دهد به مذاق رأی دهندگان 

خوش آمده است. 
مقتدی صدر در س��خنرانی خود پس از انتخابات 
همچنین خواستار انحصار سالح در دست دولت 
ش��د. مقتدی صدر همواره در تبلیغات انتخاباتی 
خود همزم��ان با تأکی��د بر انحصار س��الح برای 
دولت مرکزی، موضع گیری ضدامریکایی از خود 
نش��ان داده و بر خروج نظامیان امریکایی از عراق 
تأکید کرده اس��ت. در جریان تشدید احساسات 
ضد امریکای��ی به دنبال اقدام تروریس��تی دولت 
واش��نگتن در فرودگاه بغداد که منجر به شهادت 
سردار »قاسم سلیمانی«، »ابومهدی المهندس«، 
معاون فرمانده گروه مقاومتی »حشدالش��عبی « 
و ش��ماری از همراهان ش��ان ش��د، صدر با اعالم 
فراخوان تاریخی تظاه��رات میلیونی در اعتراض 
به حضور نظامیان امریکایی جریان ساز شد. با این 
حال جریان صدر با وجود آرای قابل توجهی که در 
انتخابات پارلمانی عراق به دست آورده، برای عملی 
کردن شعارهای خود در راستای مقابله با فساد و 
خروج امریکا از عراق ناچار به ائتالف با دیگر احزاب 
خواهد بود و در این میان نزدیک     ترین گروه های 
سیاسی به جریان صدر، احزاب شیعی عراق است و 
شاید با درنظرگرفتن همین شرایط بتوان تشکیل 
ائتالف ب��زرگ میان جریان ص��در و دیگر احزاب 

شیعی را بسیار محتمل عنوان کرد. 

وزیر ام�ور خارجه در دیدار ب�ا رئیس مجلس 
س�وئیس ضم�ن تأکی�د بر اینک�ه ای�ران در 
مذاکرات پیش رو، به تناس�ب اقدامات طرف 
مقابل عمل خواهد ک�رد، گفت که جمع بندی 
ای�ران از مذاک�رات قبلی، در آین�ده نزدیک 
نهایی می ش�ود. در ش�رایطی که تهران بنابر 
روالی که پس از روی کار آم�دن دولت جدید 
وعده داده بود، در مسیر بازگشت به مذاکرات 
برجامی قرار دارد، رئیس و نخست وزیر رژیم 
صهیونیس�تی با هجمه و تکرار ادعاهای خود 
علیه تهران، سعی در متشنج کردن فضا دارند. 

ای��ران پیش ت��ر اع��الم کرده ب��ود ک��ه در حال 
جمع بندی مذاکراتی است که تاکنون انجام شده 
و پس از آن به مذاکرات هسته ای باز خواهد گشت. 
این موض��وع در دیدار حس��ین امیرعبداللهیان 
با آندریاس ای��ب، رئیس مجلس ملی س��وئیس 

مطرح شد.  
امیرعبداللهیان با تشریح دیدگاه دولت سیزدهم 
در خصوص ازس��ر گیری گفت وگوه��ای وین، از 
نهایی ش��دن جمع بندی های دول��ت در آینده 
نزدیک خبر داد و اف��زود: »در گفت وگوهای آتی 
اقدامات ما متناس��ب با میزان عم��ل و اقدامات 
طرف های مقابل خواهد بود.« آندریاس ایب نیز 
به عالقه مندی کش��ورش در زمینه ایفای نقش 
در نزدیک کردن دیدگاه   ها تأکید کرد. میخائیل 
اولیانوف، نماینده دائم روس��یه نزد سازمان های 
بین المللی در وین، دیروز در صفحه توئیتر خود از 
موضع گیری سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
خارجه ایران مبنی بر تعامالت بیشتر درباره برجام 
و مذاکرات وین استقبال کرد و آن را خبر خوبی 
دانست. وی نوشت: »در جریان شش دور مذاکرات 
قبلی، پیشرفت بسیار مفید و چشمگیری به دست 

آمده است. «
 مذاکرات هسته ای فرع است

 شبکه خبری اسکای نیوز با اشاره به شواهدی که 
حاکی از تغییر رویکرد ایران درباره مسائل منطقه 
و نقش و عملک��رد منطق��ه ای و بین المللی این 
کشور است، نوشت که امیرعبداللهیان گسترش 
مناسبات منطقه ای را اصل قرار داده و مذاکرات 
هس��ته ای را به فرع برده اس��ت. در این گزارش 
آمده اس��ت که پویایی های تازه ای در سیاس��ت 
خارجی در پ��ی روی کار آمدن ابراهیم رئیس��ی 
به عن��وان رئیس جمه��ور جدید ای��ران رخ داده 
و گفتمان جدی��دی در سیاس��ت خارجی ایران 
در حال شکل گیری اس��ت. این شبکه خبری از 
امیرعبداللهی��ان به عنوان الگ��وی نوظهوری در 
سیاست خارجی ایران یاد کرده که به عنوان اولین 
دیپلمات ایرانی، از مذاکرات هسته ای در وین به 

عنوان موضوعی ثانویه و نه دغدغه اصلی منافع و 
اولویت های ایران یاد می کند. 

 شدت گرفتن تقالی صهیونیست   ها 
در چنین فضایی، مقامات رژیم صهیونیس��تی 
به ش��دت می کوش��ند توپ را به زمی��ن ایران 
بیندازند. از یک طرف، یائیر الپید، وزیر خارجه 
رژیم صهیونیستی برای س��فری سه روزه راهی 
واشنگتن شد تا با مقامات ارش��د دولت امریکا 
و وزیر امور خارجه ام��ارات دیدار کند. از طرفی 
دیگ��ر دفت��ر نفتالی بن��ت، نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیستی از برنامه دیدار وی در روز 22 اکتبر 
)۳0 مهرماه( با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه در سوچی خبر داده اس��ت. بنت به رغم 
اینکه شهرت تسلیحات هسته ای رژیم متبوعش 
بر کسی پوشیده نیست، ساکت نماند و دیروز در 
جریان کنفرانسی سالیانه در فلسطین اشغالی، 

ایران را به نقض تعهدات هس��ته ای خود متهم 
کرد و از قدرت های جهانی خواس��ت ایران را به 
شورای امنیت سازمان ملل ببرند. وی ادعا کرد، 
ایران به ش��یوه ای فاحش، تعهداتش را در قبال 
آژان��س بین المللی انرژی اتم��ی نقض می کند. 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزود: »من حتی 
درباره ]تعه��دات ایران بنابر تواف��ق برجام[ هم 
حرف نمی زنم. اینها ]تعه��دات ایران به آژانس 
بین المللی انرژی اتمی[، تعهداتی بسیار اساسی 

هستند.«  
وی گفت:»من انتظ��ار دارم قدرت های جهانی، 
ایران را مس��ئول بدانند و آن را به شورای امنیت 
سازمان ملل متحد ببرند. این مسیر، مسالمت  آمیز 
خواهد بود.«  نفتالی بنت به این هم اش��اره کرد 
که در جریان دیدار با ج��و بایدن رئیس جمهور 
امریکا، بوریس جانس��ون نخست وزیر انگلیس و 
آنگال مرکل صدراعظم آلم��ان، به آنها هم گفته 
است که علیه ایران اقدام کنند. بنت با پافشاری 
بر موضع خود، گف��ت که تل آوی��و در هفته    ها و 
ماه های آینده آن را پیگیری خواهد کرد. اسحاق 
هرت��زوگ، رئیس رژی��م صهیونیس��تی نیز روز 
سه    شنبه با ستودن توافق های عادی سازی روابط ، 
با ادعای اینکه توافق های سازش نمونه  آثار مثبت 
گفت وگو و تهدیدهای ایران نمونه ای از برهم زدن 
گفت وگو است، مدعی ش��د: »ما شاهد شکست 
جهان در انجام دادن اقدام قاطع برای رسیدن به 
استراتژی هستیم که بازوهای ایران در خاورمیانه 
را قطع کرده، برنامه موش��کی بالس��تیک آن را 
محدود و برنامه هس��ته ای آن را متوقف کنند.«  
هرتزوگ در ادامه لفاظی خود ادعا کرد: »ایران در 
حال بهره برداری از این انفعال و عدم هماهنگی 
)جامعه جهانی( اس��ت که تهدیدی واضح برای 

صلح و امنیت جهانی به شمار می رود.«

ایران در تدارک وین


