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انتخابات پارلمانی عراق؛ نقش ائتالفهـای داخلی و بازیگـران خارجـی

نشست تخصصی بررسی انتخابات پارلمانی عراق با حضور «ماجد غماس» نماینده مجلس اعالی
اســامی عراق در ایران و نیز «هادی آجیلی» کارشناس ارشد مسائل منطقه در محل خبرگزاری
مهر برگزار شد.
بر اساس این گزارش« ،ماجد غماس» در جریان این نشست تأکید کرد :مسأله انتخابات پارلمانی
زودهنگام یک مسأله حائز اهمیت محسوب میشود .پیشتر قرار بود انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۲۲
برگزار شود اما به راه افتادن تظاهرات اعتراض آمیز و برخی شیطنتهای داخلی و خارجی ،ساقط
شــدن دولت «عادل عبدالمهدی» و به تبع آن ،به جلو افتادن موعد برگزاری انتخابات پارلمانی را
به دنبال داشت.
وی افزود :البته نباید از این واقعیت نیز غافل شد که برخی احزاب و جریانهای سیاسی از انتخابات
پارلمانی زودهنگام استقبال میکنند .به هر حال ،نمایندگان پارلمان عراق نیز در آن برهه به این
نتیجه رسیدند که به منظور کنترل اوضاع و جلوگیری از تشدید هرج و مرجها باید زمانی را برای
برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام تعیین کنند .لــذا همگان به اتفاق آراء تصمیم به برگزاری
انتخابات زودهنگام گرفتند.
غماس در ادامه اظهارات خود تأکید کرد :در خصوص مسأله قانون انتخابات عراق چند نکته وجود
دارد .نکته اول این است که تعداد حوزههای انتخاباتی در قانون جدید انتخابات به  ۸۳حوزه افزایش
پیدا کرده اســت .این درحالی است که پیشتر ما شاهد وجود تنها  18حوزه انتخاباتی در استانهای
مختلف بودیم .اکنون  83حوزه انتخاباتی وجود دارد و این بدان معناست که در هر استان چندین
حوزه به صورت منطقه ای وجود دارد.
وی ادامه داد :برخی بر این باورند که افزایش تعداد حوزههای انتخاباتی در عراق موجب خواهد شد
تا نمایندگان لیستهای مستقل آراء بیشتری را کسب کنند .برخی نیز معتقدند که این افزایش در
تعداد حوزههای انتخاباتی به هیمنه احزاب و جریانهای سیاسی بر انتخابات پایان میدهد .امروز
نگاههای مردم به سمت مناطق و حوزههای انتخاباتی خود دوخته شده است .در این میان برخی
احزاب نیز نسبت به قانون جدید انتخابات نگران هستند و گمان میکنند که با شیوه جدید ،آراء الزم
را کسب نخواهند کرد.
غماس افزود :یکی دیگر از تغییرات قانون جدید انتخابات این است که افرادی که در رأس لیستهای
ائتالفی قرار دارند دیگر نمیتوانند آراء خود را در میان دیگر اعضای ائتالف تقسیم کنند .بنابراین،
کرسیهای پارلمان بر اساس آرائی که به همان فرد تعلق دارد ،تقسیم میشوند .این بدان معنا است
کــه آراء هر نامزدی تنها به خود آن نامزد تعلق دارد و نه به اعضای ائتالف تحت رهبری او در در
انتخابات پارلمانی .نماینده مجلس اعالی اسالمی عراق در ادامه یادآور شد :باید به این مسأله نیز
اشاره کنم که در عراق یک توافق کلی میان احزاب و جریانهای مختلف وجود دارد و آن ،این است
که پست نخست وزیری برای شیعیان ،ریاست جمهوری برای ُکردها و ریاست پارلمان برای اهل
تسنن باشد .از آنجایی که شیعیان اکثریت قریب به اتفاق جمعیت عراق را تشکیل میدهند ،طبیعی
است که نخست وزیری متعلق به آنها باشد.
وی اظهار داشــت :در خصوص آرایش سیاســی انتخابات نیز بایــد بگویم که ائتالفهایی نظیر
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«سائرون» به رهبری «مقتدی صدر»« ،دولت قانون»
به رهبری نوری المالکی« ،فتــح» به رهبری هادی
العامری از جمله ائتالفهای بزرگ انتخاباتی هستند.
ائتالفهای حیدر العبادی و سید عمار حکیم نیز در این
چارچوب قرار دارند .مهمترین ائتالفهای اهل تسنن
نیز متعلق به «محمد الحلبوسی» و «خمیس خنجر»
است.
غماس در ادامه یادآور شد :گروههای سیاسی ُکرد اقلیم
کردستان عراق نیز با دو تشکل عمده ائتالف کردستان
و حزب دموکرات کردستان در انتخابات شرکت خواهند
کرد .افزون بر این ،ائتالفهای کوچکی هم در انتخابات
پارلمانی عراق مشارکت دارند .نکتهای که وجود دارد
این است که ائتالفهای سیاسی با توجه به قانون جدید
انتخابات نسبت به نتایج آن احساس نگرانی میکنند و
معتقدند که آراء الزم را کسب نخواهند کرد.
وی افزود :نباید از نقش آفرینی بیگانگان در انتخابات
پارلمانی عراق غافل شــد .از سال  ۲۰۰۳تاکنون که
انتخابات متعددی در عراق برگزار شده است ،مردم عراق
و همچنین احزاب و جریانهای سیاسی از سوی برخی
طرفهای خارجی تحت فشار قرار دارند تا انتخابات را
به گونهای که نتایج آن به نفع بیگانگان باشد ،برگزار
کنند .یکی دیگر از چالشهای انتخاباتی این است که
سیاستمداران معتقد به
برخی عناصر بعثی در پوشش
ِ
نظام حاکمیتی جدید در انتخابات شرکت میکنند.
نماینده مجلس اعالی اسالمی عراق همچنین عنوان
کرد :متأسفانه ایاالت متحده آمریکا ایفاگر نقش منفی
در عراق است و تالش میکند از رهگذر ترویج فساد
در این کشور ،بر انتخابات تأثیرگذار باشد .امروز ما شاهد
آن هســتیم که در عرصه تبلیغات انتخاباتی بیشترین
هجمهها به سمت احزاب و جریانهای سیاسی است.
این درحالی است که نامزدهای اهل تسنن و نیز ُکردها
با چنین هجمههایی مواجه نیستند.
غماس اظهار داشت :حتی مرجعیت نیز توسط بیگانگان
مورد هدف قرار میگیرد .از سوی دیگر ،حشد شعبی نیز
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به شدت توســط بیگانگان و برخی طرفهای داخلی
مورد هجمه قرار میگیرد .این هجمهها علیه حشــد
شعبی در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام
بیش از پیش تشدید شده است .در این میان ،آن دسته
از احزاب و جریانهای سیاســی که از حشــد شعبی
حمایت میکنند ،مورد هجوم قرار میگیرند
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :زمانی که
«مصطفی الکاظمی» به عنوان نخســت وزیر عراق
انتخاب شــد ،تصریح کرد که تنها تا زمان برگزاری
انتخابات پارلمانی زودهنگام در قدرت باقی خواهد ماند
و در انتخابات مشارکت نخواهد داشت .اما با این حال،
تحرکاتی که او انجام میدهد ،درست در نقطه مقابل
آن چیزی است که در آن برهه زمانی اعالم کرده بود.
نماینده مجلس اعالی اسالمی عراق تصریح کرد :امروز
ما شــاهد آن هستیم که رهبران برخی از ائتالفهای
سیاسی شرکت کننده در انتخابات پارلمانی زودهنگام
روابط عمیق و تنگاتنگی با مصطفی الکاظمی دارند .این
مسأله نیز خود به تنهایی نشان میدهد که او به بقای
در قدرت در کسوت نخست وزیری چشم دوخته است.
در خصوص افقی که پس از برگزاری انتخابات میتوان
متصور بود نیز باید بگویــم که همه چیز به احزاب و
جریانهای سیاسی بستگی دارد.
در همین ارتباط ،غماس افزود :مهم آن است که احزاب
و جریانهای سیاسی پیروز در انتخابات مسیر خدمات
رسانی عمومی را برگزیدند .این همان چیزی است که
مرجعیت عالیقدر شــیعیان عراق بارها روی آن تأکید
کرده است .افزون بر این ،ائتالف پیروز انتخابات باید در
زمینه اخراج نظامیان ایاالت متحده از خاک عراق اقدام
کند .در این میان ،میزان مشارکت مردمی در انتخابات
پارلمانی نیز بسیار حائز اهمیت است.
از سوی دیگر ،دکتر «هادی آجیلی» کارشناس ارشد
مسائل منطقه نیز در سخنانی تأکید کرد :واقعیت این
است که قانون اساسی عراق دارای مشکالت ساختاری
است .این مشکالت در عرصه نحوه برگزاری انتخابات
نیز به چشم میخورد .من معتقدم که تفکیک قومیتی
پســتهای اصلی در عراق خود یک اشــکال بزرگ
محسوب میشود .تفکیک پستهای نخست وزیری،
ریاست جمهوری و ریاست پارلمان میان قومیتهای
شــیعی ،ســنی و ُکردی موجب از بین رفتن شایسته
ساالری خواهد شد.
وی در ادامــه گفت :با توجه به این تفکیک قومیتی در
ساختار قانون اساسی عراق باید گفت که دیگر مالک
برای عهده داری پستهای اساسی در کشور ،برخورداری
از شایستگی نیست .این بدان معناست که ممکن است
در میان ُکردها فردی از شایســتگی الزم برای تصدی
پست نخست وزیری برخوردار باشد و در میان شیعیان
نیز فردی شایســتگی الزم برای تکیه زدن بر کرسی
ریاســتجمهوری را داشته باشــد اما به دلیل تفکیک
قومیتی پستها و مناصب ،چنین چیزی اتفاق نخواهد
افتاد .این کارشــناس ارشد مسائل منطقه ادامه داد :در
چنین شرایطی ما شاهد تبدیل دولت به یک «شرکت
سهمیه ای» خواهیم بود .این بدان معناست که نخست
وزیر تقریب ًا خود ارادهای در انتخاب وزرایش ندارد
و این وزراء بر اســاس سهمیههای در نظر
گرفته شده برای احزاب و جریانهای سیاسی
انتخاب میشوند .لذا وزراء در واقع منتخبین
نخست وزیر نیستند بلکه نمایندگان احزاب

متبوع خود هستند .وی افزود :این مسأله باعث میشود تا وزراء بیش از آنکه به نخست وزیر و برنامههای
او وفادار باشند ،به احزاب و جریانهای متبوع خود وفاداری داشته باشند .در چنین حالتی عراق فاقد
یک کابینه منسجم و یکدست خواهد بود .در نتیجه چنین پدیدهای ،ناکارآمدی و فساد به وجود میآید.
هادی آجیلی در ادامه ســخنان خود عنوان کرد :ما معتقدیم که در عراق ،دولت حاکم باید تقویت
کننده گفتمان مقاومت باشد .دولت زمانی میتواند این گفتمان را تقویت کند که مورد حمایت مردم
قرار داشــته باشد .ناکارآمدی دولت عراق موجب ایجاد فاصله میان دولتمردان و مردم خواهد شد.
هرچقدر که دولت عراق کارآمدتر و فسادستیزتر باشد و به تبع آن ،ارتباط تنگاتنگی با مردم داشته
باشد ،بیشتر میتواند در زمینه ترویج گفتمان مقاومت و تقویت آن فعالیت کند.
وی اظهار داشت :بنابراین ،هرچقدر که مردم عراق بیشتر با دولت این کشور همراهی کنند ،به تبع
آن نیز دولت بیشتر میتواند از محور مقاومت حمایت به عمل آورد و آن را تقویت سازد .لذا فاصله
گرفتن دولت از مردم عراق به معنای فاصله گرفتن آن از گفتمان مقاومت است.
این کارشناس مسائل منطقه همچنین تصریح کرد :باید به این مسأله نیز توجه داشت که ایاالت
متحده آمریکا از هرگونه فاصله میان مردم و دولتمردان عراق بهره برداری انجام میدهد .آمریکاییها
به شــدت روی فاصلهای که ممکن است میان مردم و دولتمردان در عراق ایجاد شود ،حساب باز
کرده و میکنند .در کشورهای دیگر نظیر سوریه و لبنان نیز همینطور است .در واقع ،آمریکاییها این
فاصله ایجاد شده را به عنوان روزنه نفوذ خود انتخاب میکنند.
آجیلی اظهار داشت :ما امروز شاهد آن هستیم که ایاالت متحده آمریکا هیچ حساسیتی نسبت به
برخی فسادها در عراق ندارد .این به خوبی نشان میدهد که آمریکاییها فساد را عرصهای برای
گسترش نفوذ خود در عراق و دیگر کشورهای منطقه تلقی میکنند .نکته دیگری که میخواهم
بدان اشــاره کنم سیستم احراز هویت جدیدی است که قرار اســت در جریان انتخابات پارلمانی
زودهنگام عراق به کار گرفته شود.
کارشناس ارشد مسائل منطقه افزود :افزون بر این ،قرار است سامانههای رأی گیری الکترونیک نیز
در انتخابات پارلمانی به کار گرفته شوند .مسأله ای که وجود دارد ،این است که ممکن است برخی
جریانهای غیر شیعی از مشکالت و نواقص مربوط به سیستمهای احراز هویت جدید و سامانههای
رأی گیری الکترونیک به نفع خود در انتخابات بهره برداری کنند .این نگرانی به شدت وجود دارد.
وی در ادامه نیز گفت :آمریکاییها تمام تالش خود را برای تفرقه افکنی میان احزاب و جریانهای
مختلف شیعی به کار گرفتهاند .آنها همچنین تالش کرده و میکنند تا دوستی میان ایران و عراق
را برهم بزنند .در این میان ،بازیگران منطقهای نیز ایفاگر نقش منفی در عراق هســتند .در واقع،
اعراب نمیخواهند یک دولت شیعی در عراق قدرت را در دست داشته باشد ،زیرا احساس شکست
و حقارت تاریخی میکنند.
آجیلی ادامه داد :همین احســاس شکســت و حقارت تاریخی نزد اعراب موجب شد تا آنها طی
سالهای گذشته به حمایت از داعش در عراق بپردازند و ناکارآمدیها در این کشور را تقویت کنند.
کشورهای عربی نیز همچون ایاالت متحده آمریکا تفرقه افکنی میان احزاب و جریانهای شیعی
را در دستور کار خود دارند.
این کارشــناس مسائل منطقه در ادامه ســخنان خود تصریح کرد :فارغ از اینکه چه نتیجهای در
انتخابات عراق حاصل شود ،باید گفت که افق پس از برگزاری انتخابات به این مسأله بستگی دارد
که ائتالف پیروز و نخست وزیری که توسط آن انتخاب میشود ،چه مسیری را در پیش میگیرد.
اگر نخست وزیر آینده خدمات رسانی عمومی را در دستور کار قرار دهد ،فاصله دولت با مردم را کم
کند و فسادستیز باشد ،آنگاه شاهد یک دولت کارآمد خواهیم بود؛ دولتی که میتواند گفتمان مقاومت
را نیز تقویت سازد
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اولویتهای آمریکـا در مرحله پسا انتخـابات عـراق

چـالش مهم واشنگتـن

4

پایــگاه عرب زبان «الخنادق» مطلبی را در خصــوص انتخابات پارلمانی پیش روی عراق و
نقش بازیگران خارجی در آن منتشــر کرد .این پایگاه در مطلب خود آورده اســت :انتخابات
پارلمانی پیش روی در عراق یک رویداد بسیار مهم است که می تواند تغییراتی را در سطوح
داخلــی و منطقه ای ایجاد کند .بازیگران خارجی نیز به میــزان منافعی که در عراق دارند،
تالش می کنند بر انتخابات تأثیر گذار باشند.
بر اساس این گزارش ،الخنادق در مطلب خود تأکید کرده است :به نظر می رسد که انتخابات
پارلمانی  ۲۰۲۱در عراق به برقراری نوعی ثبات سیاسی در این کشور در کوتاه مدت و میان
مدت ،بینجامد .با این حال ،باید پذیرفت که اوضاع سیاسی و اقتصادی عراق در حال حاضر
چندان قابل قبول نیســت .امروز شاهد آن هســتیم که طرف های مختلفی نظیر عربستان،
رژیم صهیونیستی ،ترکیه و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس ،عراق را به صحنه رقابت
با یکدیگر تبدیل کرده اند.
در ادامه این مطلب آمده است :همین رقابت ها و نبردهای منطقه ای طرف های مختلف در
عراق با یکدیگر موجب ایجاد بی ثباتی در این کشــور و دیگر کشورهای منطقه شده است.
در این میان نباید از این مســأله نیز غافل شد که ایاالت متحده آمریکا نیز اولویت هایی در
عراق دارد .آمریکایی ها نمی خواهند همکاری های امنیتیشــان با بغداد دســتخوش تغییر
شــود .بنابراین ،آمریــکا تمایل دارد که همکاری های نظامــی و امنیتی با دولت آتی عراق
همچون گذشته ادامه داشته باشد.
الخنادق در ادامه مطلب خود یادآور شده است :آمریکا همچنین برای کاهش نفوذ ایران در عراق
تالش می کند .این درحالی است که نیروهای نظامی آمریکا در حال حاضر با یک چالش بزرگ
مواجه هستند و آن حمالت نظامی به خودروها و پایگاه های آنها است .هدف از این حمالت،
وادار کردن آمریکا به خروج از خاک عراق اســت .آمریکا همچنین تالش می کند به گونه ای
وانمود کند که از تظاهرات مردمی و مطالبات مردمی در عراق حمایت به عمل می آورد.
چندی پیش «جنین پالسخارت» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور عراق از نظارت
بینالمللی بر روند برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشــور خبر داد .نماینده ویژه
ســازمان ملل متحد در امور عراق در این خصوص تصریح کرد ۸۰۰ :ناظر ســازمان ملل بر
انتخابات این کشــور نظارت خواهند داشت .الزم است که این انتخابات شفاف برگزار شود.

تعداد زیادی از ناظران بینالمللی از ســازمان ملل،
اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب هستند.
او با اشــاره به اینکه مأموریت هیأت سازمان ملل
در خصوص انتخابات عراق با هیأتهای پیشــین
متفاوت اســت ،گفت :هیأتی که ســال  ۲۰۱۸در
فرایند انتخابات مشــارکت داشت ،فقط به مسائل
امنیتــی پرداخته بود اما هیــأت کنونی کمک فنی
بزرگی به برگزاری انتخابات خواهد کرد.
انتخابــات پارلمانی زودهنگام در حالی قرار اســت
در روز  ۱۸مهرماه برگزار شــود که پیشــتر گمانه
زنیهای فراوانی پیرامــون تعویق مجدد زمان آن
مطرح شده بود .با این حال ،در نهایت دولت عراق
که پیشتر برگزاری انتخابات را یک مرتبه به تعویق
انداخته بود ،این بار اعالم کرد که این انتخابات در
همان موعد از پیش تعیین شده برقرار خواهد بود.
در همیــن ارتباط« ،یحیی رســول» ســخنگوی
فرمانده کل نیروهای مســلح عــراق از آغاز طرح
امنیتــی ویژه انتخابات عراق خبــر داد .وی اعالم
کــرد که در آســتانه برگزاری انتخابــات پارلمانی
زودهنــگام ،نیروهــای نظامی در نقــاط مختلف
به حالــت آمادهباش درآمدهاند .ایــن مقام نظامی
ارشــد عراق اعالم کــرد :نیروهــای امنیتی تمام
تالش خود را بــه کار گرفتهاند تا امنیت انتخابات
پارلمانــی زودهنــگام را تأمیــن کننــد .به هیچ
طرفی اجازه نمیدهیم خللــی در امنیت انتخابات
وارد سازد.
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رامین حســین آبادیان :انتخابــات پارلمانی
زودهنگام عراق در حالی قرار است در روز  ۱۸مهرماه
برگزار شود که رأی گیری ویژه از گروههای خاص در
انتخابات از صبح امروز آغاز شده است .در همین راستا،
کمیســاریای عالی انتخابات عراق با صدور بیانیهای
تأکید کرد« :رأی گیری ویژه شامل نیروهای امنیتی،
نظامی ،زندانیان و آوارگان در سراسر عراق میشود».
در همیــن حال« ،جنین پالســخارت» نماینده ویژه
دبیرکل سازمان ملل در امور عراق از نظارت بینالمللی
بر روند برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در این
کشور خبر داده است.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور عراق در این
رابطه تصریح کرد ۸۰۰« :ناظر سازمان ملل بر انتخابات
این کشــور نظارت خواهند داشت .الزم است که این
انتخابات شفاف برگزار شــود .تعداد زیادی از ناظران
بینالمللی از سازمان ملل ،اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب
هستند» .نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور عراق
در این خصوص تصریح کرد ۸۰۰ :ناظر سازمان ملل
بر انتخابات این کشــور نظارت خواهند داشت .الزم
است که این انتخابات شفاف برگزار شود .تعداد زیادی
از ناظران بینالمللی از ســازمان ملل ،اتحادیه اروپا و
اتحادیه عرب هستند.
افزون بر این ،پارلمان عراق نیز در آستانه برگزاری
انتخابــات زودهنگام ،انحالل خــود را اعالم کرده
است .در همین راستا ،ریاســت پارلمان عراق روز
گذشته (پنجشنبه) با صدور بیانیهای اعالم کرد« :با
توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات و اتمام دوره
چهارم پارلمان ،این پارلمان رسم ًا به کار خود پایان
میدهد و از امروز پارلمان کنونی منحل میشود».
طبق قانون اساســی عــراق ،برگــزاری انتخابات
پارلمان مستقر بود که این
پارلمانی مستلزم انحالل
ِ
کار انجام شــد .هم اکنون اوضاع سیاسی در عراق
در کمتر از  ۴۸ساعت باقی مانده تا زمان برگزاری
انتخابــات پارلمانی زودهنگام ،از ثبــات برخوردار
اســت .این درحالی اســت که در طول مدت زمان
گذشــته تالشهای فراوانی بــرای به هرج و مرج
کشاندن فضای سیاسی با هدف تعویق مجدد زمان
برگزاری انتخابات ،انجام شــد .آنچه که واضح به
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نظر میرسد این است که علیرغم تمامی تالشهای مذکور ،انتخابات سرنوشت ساز پارلمانی
در فضایی آرام و باثبات برگزار خواهد شد.
با این حال ،هنوز هم هجمههای تبلیغاتی رسانههای وابسته به برخی کشورهای جهان عرب
علیه انتخابات پارلمانی عراق متوقف نشــده اســت .این رسانهها امیدوارند تا در فاصله باقی
مانــده تا انتخابات بتوانند مردم عراق را از حاضر شــدن در پای صندوقهای رأی بازدارند.
به عنوان نمونه میتوان به شــبکههای «العربیه» و «الحدث» اشــاره کرد که طی روزهای
اخیر بخش عمدهای از برنامههای خود را به مشکالت اقتصادی در عراق اختصاص دادهاند!
طبیعی اســت که هدف اصلی و اساسی شبکههای وابســته به دربار سعودی از پرداختن به
مسائل اقتصادی عراق ،ایجاد موجی از نا امیدی در صفوف مردم است تا بدین ترتیب ،آنها از
مشارکت در انتخابات سرباز زنند .تالشهای رسانهای عربستان سعودی برای تأثیرگذاری بر
روند انتخابات پارلمانی عراق پس از آن کلید خورد که سلســله حمایتهای ریاض از بقایای
عناصر داعش در مرزهای عراق برای بی ثبات ســازی فضای سیاســی و امنیتی در آستانه
انتخابات ،با شکست مواجه شد.
بنابراین ،اکنون شــاهد حاکم شدن نوعی آرامش سیاسی و امنیتی در صحنه عراق در آستانه
برگزاری انتخابات سرنوشــت ساز این کشور هستیم؛ آرامشــی که قطع ًا به مذاق بازیگران
خارجی و در رأس آنها ایاالت متحده آمریکا و عربستان سعودی خوش نخواهد آمد و ریاض
و واشنگتن در ادامه نیز از هیچ تالشی برای برهم زدن آن دریغ نخواهند کرد.
در این میان نباید از این مســأله نیز غافل شــد که ایاالت متحده آمریکا نیز اولویتهایی در
عراق دارد .آمریکاییها نمیخواهند همکاریهای امنیتیشان با بغداد دستخوش تغییر شود.
بنابراین ،آمریکا تمایل دارد کــه همکاریهای نظامی و امنیتی با دولت آتی عراق همچون
گذشته ادامه داشته باشد .در همین ارتباط ،پایگاه عرب زبان «الخنادق» مینویسد« :آمریکا
خود نیک میدانــد که حتی پس از برگزاری انتخابات پارلمانــی عراق نیز با چالش بزرگی
مواجه است و آن ،حمالت نظامی به منافع واشنگتن در بغداد است.
بر همین اســاس ،سیاستمداران آمریکایی در حال حاضر به شدت به نتایج انتخابات پارلمانی
عراق چشــم دوختهاند زیرا به خوبی میدانند که هرگونه تداوم حضور نظامیشــان در خاک
این کشور به توافق با دولت آتی عراق بستگی دارد.
طی روزهای گذشته برخی از رهبران گروههای عراقی صراحت ًا از نخست وزیر آتی این کشور
خواستار تسریع در روند اخراج نظامیان آمریکا و لغو تمامی توافقنامههای امضا شده به دستور
مقامات آمریکایی ،شدند .همین مسأله حساسیت انتخابات پارلمانی پیش روی عراق را برای
مقامات واشنگتن بیش از پیش افزایش داد.
در همین راستا ،آخرین اخبار و گزارشها حاکی از آن هستند که آمریکاییها به منظور تأثیر
بــر انتخابات پارلمانی عراق از برخی جریانها و گروههای سیاســی نزدیک به خود حمایت
مالی به عمل آوردهاند تا شاید زمینه برای قدرت یافتن آنها فراهم گردد.
در این میان ،دولت انگلیس نیز در اقدامی مشــابه از برخی گروهها و جریانهای سیاســی
نزدیک به غرب در انتخابات عراق حمایتهایی کرده اســت .با تمامی اینها ،ناظران سیاسی
معتقدند که در ســایه هوشــیاری مردم و نیز رهبران احزاب و جریانهای سیاسی شیعی در
عراق ،مداخالت خارجی از ســوی آمریکا و انگلیس و ســعودی تأثیری بر روند انتخابات و
نتیجه حاصل از آن نخواهد داشت.
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عراق در برابر یک نقطه عطف سرنوشتساز/
اقبال مردم به مخالفان آمریکا
پایگاه عرب زبان الخنادق مطلبی را پیرامون انتخابات پارلمانی زودهنگام در عراق منتشــر کرد .این پایگاه
در مطلــب خود آورده اســت :انتخابات پارلمانی زودهنگام ،عــراق را در برابر یک رویداد و یک نقطه عطف
سرنوشتساز قرار داده است
بر اساس این گزارش ،پایگاه مذکور در مطلب خود همچنین آورده است :روز گذشته مرحله نخست انتخابات
پارلمانی زودهنگام عراق برگزار شد .در این مرحله گروههای خاص ازجمله نیروهای نظامی و امنیتی ،زندانیان و
آوارگان آرا خود را به صندوقهای رأی انداختند .چندی پیش کمیساریای عالی انتخابات عراق اعالم کرده بود
که بیش از یک میلیون نیروی نظامی و امنیتی حائز شرایط الزم برای مشارکت در انتخابات هستند.
الخنادق همچنین عنوان کرده اســت :در نهایت مرحله اول انتخابات پارلمانی سرنوشت ساز عراق عصر روز
گذشــته به پایان رسید و اعالم شد که  ۶۹درصد از واجدین شرایط در انتخابات مشارکت داشتهاند .نخستین
مرحله از انتخابات پارلمانی زودهنگام با هیچ مشکل امنیتی مواجه نشد .آنچه که امروز شاهد آن هستیم ،این
است که برخی رسانهها بر طبل کاهش مشارکت در انتخابات پارلمانی میکوبند.
این پایگاه عرب زبان در ادامه مطلب خود آورده اســت :نکته قابل تأمل آن اســت که رسانههای وابسته به
سعودی و آمریکا از کاهش مشارکت در مناطقی سخن میگویند که عمده حامیان حشد شعبی در آنجا به چشم
میخورند .ناگفته پیداست که مردم عراق به ندای مرجعیت برای حضور گسترده در انتخابات لبیک خواهند گفت
و در روز یکشنبه مشارکت مطلوبی را در انتخابات پارلمانی زودهنگام رقم خواهند زد.
الخنادق همچنین تأکید کرده اســت :مسأله خروج نظامیان ایاالت متحده آمریکا از خاک عراق یک مسأله
غیرقابل مذاکره است .پیش بینی میشود که مردم عراق با آرا خود به نمایندگان مخالف ایاالت متحده آمریکا،
صراحت ًا دیدگاه خود در این زمینه را ابراز کنند .انتظار مردم عراق از دولت آتی اخراج نیروهای نظامی بیگانه از
جمله نیروهای نظامی ایاالت متحده آمریکا از خاک این کشور است.
گفتنی است ،کمیساریای عالی انتخابات عراق امروز شنبه با صدور بیانیهای از آغاز سکوت انتخاباتی در سراسر
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این کشــور از صبح امروز خبر داد .این در حالی اســت که
انتخابات پارلمانی زودهنگام فردا یکشنبه برگزار میشود.
پس از آن« ،مصطفی الکاظمی» نخســت وزیر عراق یک
پســت توئیتری در خصوص فراینــد رأیگیری ویژه برای
نیروهای نظامی و امنیتی در انتخابات پارلمانی ،منتشر کرد.
نخست وزیر عراق در این زمینه گفت :فرایند انتخاباتی ویژه
نیروهای نظامی و امنیتی با موفقیت به پایان رسید .الکاظمی
در ادامه افزود :گام اول انتخابات محکم برداشته شده است
و این روند با مشارکت گسترده عموم ملت عراق در راستای
انجام وظیفه ملی تکمیل میشود.
خبرگزاری مهر پیشــتر گزارشــی را در زمینه «مداخالت
بازیگــران خارجــی» در صحنه انتخاباتی عراق منتشــر
کرد .واقعیت این اســت که هنوز هم هجمههای تبلیغاتی
رسانههای وابســته به برخی کشورهای جهان عرب علیه
انتخابات پارلمانی عراق متوقف نشــده است .این رسانهها
امیدوارند تا در فاصله باقــی مانده تا انتخابات بتوانند مردم
عراق را از حاضر شــدن در پای صندوقهای رأی بازدارند.
به عنوان نمونه میتوان به شبکههای «العربیه» و «الحدث»
اشاره کرد که طی روزهای اخیر بخش عمدهای از برنامههای
خود را به مشکالت اقتصادی در عراق اختصاص دادهاند!
طبیعی است که هدف اصلی و اساسی شبکههای وابسته به
دربار ســعودی از پرداختن به مسائل اقتصادی عراق ،ایجاد
موجی از نا امیدی در صفوف مردم اســت تا بدین ترتیب،
آنها از مشارکت در انتخابات سرباز زنند .تالشهای رسانهای
عربستان سعودی برای تأثیرگذاری بر روند انتخابات پارلمانی
عراق پس از آن کلید خورد که سلســله حمایتهای ریاض
از بقایای عناصر داعش در مرزهــای عراق برای بی ثبات
سازی فضای سیاسی و امنیتی در آستانه انتخابات ،با شکست
مواجه شد.
در این میان نباید از این مسأله نیز غافل شد که ایاالت متحده
آمریکا نیز اولویتهایی در عراق دارد .آمریکاییها نمیخواهند
همکاریهای امنیتیشــان با بغداد دستخوش تغییر شود.
بنابرایــن ،آمریکا تمایل دارد کــه همکاریهای نظامی و
امنیتی با دولت آتی عراق همچون گذشته ادامه داشته باشد.
در همین ارتباط ،پایگاه عرب زبان «الخنادق» مینویســد:
«آمریکا خود نیک میداند که حتی پس از برگزاری انتخابات
پارلمانی عراق نیز با چالش بزرگی مواجه است و آن ،حمالت
نظامی به منافع واشنگتن در بغداد است.
بر همین اساس ،سیاستمداران آمریکایی در حال حاضر به
شدت به نتایج انتخابات پارلمانی عراق چشم دوختهاند زیرا به
خوبی میدانند که هرگونه تداوم حضور نظامیشان در خاک
این کشور به توافق با دولت آتی عراق بستگی دارد.
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پنجمین انتخابات پارلمانی عراق /تغییر بارز انتخابات  2021چیست؟

عراق امروز یکشــنبه  18مهر شاهد انتخاباتی اســت که پنجمین انتخابات پارلمانی در این
کشــور محسوب میشود .طبق قانون اساسی عراق ،نظام سیاسی حاکم بر این کشور بعد از
سال  ۲۰۰۳نظام دموکراتیک فدرال پارلمانی است بنابراین پارلمان ،مرکز ثقل سیاسی عراق
به شمار میرود .گروههای سیاسی عراقی هر چهار سال یکبار برای راهیابی به پارلمان و به
دست آوردن سهمی از قدرت و حضور در کابینه و دیگر پستهای کلیدی کشور به رقابت با
همدیگر میپردازند .پارلمان در نظام سیاسی عراق به دلیل نقشی که در معرفی نخست وزیر
و تأیید کابینه دارد ،دارای جایگاه ویژه ای است.
رهبران سیاســی عراق بر اساس یک قانون نانوشته ،پستهای کلیدی کشور شامل نخست
وزیری ،ریاســت جمهوری و رئیس پارلمان را بین طوایف قومی و مذهبی بزرگ این کشور
تقسیم کرده به نحوی که نخست وزیری برای شیعیان ،ریاست جمهوری در اختیار ُکردها و
ریاست پارلمان با اهل سنت است.
از زمان ســقوط صدام در ســال  ۲۰۰۳تاکنون ،چهار دوره انتخابــات پارلمانی به ترتیب در
ســالهای  ۲۰۱۴ ،۲۰۱۰ ،۲۰۰۵و  ۲۰۱۸برگزار شــده و انتخابات فــرا رو که پنجمین دور
انتخابات عراق پس از ســقوط صدام است ،نخستین انتخابات زودهنگام در تاریخ این کشور
از سال  ۲۰۰۳تاکنون است.
شمار ائتالفها ،احزاب و نامزدهای انتخابات
کمیســاریای عالی انتخابات عراق ،پیشتر اعالم کرده بود که  ۲۱ائتالف سیاسی ۱۶۷ ،حزب
که  ۵۸حزب در ائتالفها گنجانده شدهاند و  ۳هزار و  ۲۴۹نامزد انتخاباتی از جمله  ۹۵۱زن
در این تاریخ به رقابت با یکدیگر میپردازند.
بنا بر اعالم کمیساریای انتخابات عراق ۷۸۹ ،نامزد عراقی قرار است به عنوان مستقل۹۵۹ ،
نامزد در قالب ائتالفها و  ۱۵۰۱نفر در فهرســتهای حزبی در این انتخابات برای دستیابی
به  ۳۲۹کرسی پارلمانی به رقابت خواهند پرداخت.
هرچند که کمیســاریای انتخابات ســپس اعالم کرد که  ۶نامزد از شرکت در این رقابت به
دالیل مختلف از جمله سوءاستفاده از بیتالمال برای تبلیغ انتخاباتی محروم
شــدند به این ترتیب قرار اســت  ۳هزار و  ۲۴۳نامــزد در این انتخابات با
یکدیگر رقابت کنند.
سهم زنان
بنا بر قانون اساســی عراق که میگوید ،شــمار کرســی زنان در پارلمان
نباید کمتر از  ۲۵درصد کل نمایندگان پارلمان باشــد ،زنان در این دور از
انتخابات دستکم  ۸۳کرسی پارلمانی را به خود اختصاص خواهند داد.
سهم اقلیتها
 ۹کرســی پارلمانی ســهم اقلیتهای قومی و دینی شــامل مسیحی،
ایزدی ،صائبی مندائی ،شبکی و ُکردهای فیلی خواهد بود .از این تعداد،
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پنج کرسی ســهم مسیحیان اســت و اقلیتهای
شــبکی ،صائبی ،ایزدی و ُکردهای فیلی هر کدام
یک کرسی خواهند داشت.
شمار واجدین شرایط شرکت در انتخابات پیش رو
جمعیت عراق بنا بر آمار ارائه شده از سوی سازمان
ملل به  ۴۰.۲میلیون نفر میرســد .شمار واجدین
شــرایط رأیدهی به  ۲۵میلیون نفر میرسد که از
این میزان بنا به اعالم کمیساریای عالی انتخابات
عراق ۲۳ ،میلیون نفــر دارای کارت «بیومتریک»
(کارت شناسایی الکترونیکی) هستند و در  ۸۳دایره
انتخابات و  ۸۲۷۳صندوق رأی تقسیم خواهند شد.
کرسیهای پارلمانی به تفکیک استانی
نحــوه توزیع کرســیهای پارلمانی عــراق میان
اســتانهای مختلف به این شــرح اســت :بغداد:
 ،۷۱نینوا ،۳۴ :بصره ،۲۵ :ذیقار ،۱۹ :ســلیمانیه:
 ،۱۸بابل ،۱۷ :اربیــل ،۱۶ :االنبار ،۱۵ :دیالی،۱۴ :
کرکوک ،۱۳ :واســط ،۱۲ :دهوک  ،۱۲:نجف ،۱۲:
صالحالدین  ،۱۲:کربال  ،۱۱:الدیوانیه ،۱۱ :میسان:
 ۱۰و المثنی۷ :
مهمترین ائتالفها و فهرستهای شیعی
ائتالف الفتح
ائتالف الفتح به ریاســت «هادی العامری» ،برای
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دومین بار در انتخابات شرکت میکند .این ائتالف در سال  ۲۰۱۸به ریاست العامری ،دبیرکل
ســازمان بدر تشکیل شده و دربرگیرنده احزابی چون ســازمان بدر ،السند به ریاست «احمد
االسدی» ،جنبش صادقون به ریاست «قیس الخزعلی» دبیرکل عصائب اهل الحق ،مجلس
اعالی اسالمی به ریاست «همام حمودی» ،سازمان عمل اسالمی ،جنبش جهاد و سازندگی
به ریاســت «حسن الساری» و کتائب سیدالشهداء ،را در خود جای داده است .این ائتالف با
 ۷۳نامزد در انتخابات مشارکت خواهد داشت.
ائتالف فتح در انتخابات پیشــین در رتبه دوم در شمار کرسیهای مجلس عراق قرار گرفت
و  ۴۸کرسی را از آن خود کرد.
ائتالف دولت قانون
ریاســت این ائتالف را «نوری المالکی» که دو دوره متوالی از سال  ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۴نخست
وزیر بوده است ،برعهده دارد و شامل حزب اسالمی الدعوه به ریاست مالکی ،جنبش البشائر،
اتحاد اســامی ترکمنهای شیعی عراق ،جنبش اراده به ریاســت «حنان الفتالوی» و نیز
جنبش بدایه است که در انتخابات با  ۷۲نامزد شرکت خواهد کرد.
جریان صدر
جریان صدر به ریاســت «مقتدی صدر» با  ۹۵نامزد در انتخابات شــرکت خواهد کرد .این
جریان اعالم کرده که بدون شــریک سیاســی وارد رقابت انتخاباتی خواهد شد و حاضر به
ائتالف با هیچ گروهی نشــده ،اما مذاکراتی را بــرای ائتالفهای بعد از انتخابات آغاز کرده
اســت .مهمترین برنامه انتخاباتی جریان صدر در این دور از انتخابات «مبارزه با فســاد» و
«سو مدیریت و اداره کشور» است.
از دیگر ائتالفهای شیعی شرکت کننده در انتخابات عراق میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
العقد الوطنی ،به ریاست «فالح فیاض» ،رئیس سازمان حشد شعبی
العمق الوطنی ،به ریاست «خالد االسدی» ،از سران سابق حزب الدعوه
ائتالف التصمیم ،به ریاست «عامر الفایز»

قادمون للتغییر ،به ریاســت «حسین الرماحی»
تاجر عراقی
جنبش حقوق ،به ریاســت «حسین مؤنس» یا
«ابوعلی العسکری» ،سخنگوی سابق کتائب حزب
اهلل عراق
مهمترین ائتالفهای سیاسی سنیها
ائتالف عزم
بزرگترین ائتالف شــرکت کننده در انتخابات به
لحاظ شمار نامزدها ائتالف عزم به ریاست «خمیس
الخنجر» است .الخنجر در سال  ۲۰۱۸در پی اتهام
به همکاری با تروریســتها از شرکت در انتخابات
بازماند .این ائتالف از «المشروع العربی» به ریاست
الخنجر و حزب الوفاء به ریاست «قاسم الفهداوی»،
وزیر برق اسبق عراق ،حزب حل (جمال الکربولی)،
«الکتلــة العراقیة الحرة» (قتیبــه الجبوری) ،حزب
المســار (مثنی الســامرائی) ،تجمع المدنی (سلیم
الجبوری) ،حزب التصدی (خالــد العبیدی) ،حزب
المجد (طالل الزوبعی) تشــکیل شــده و اولین بار
است به این نام در انتخابات شرکت میکند.
این ائتالف بزرگترین ائتالف در استانهای االنبار
و صــاح الدین و موصل و بغداد و دیالی اســت و
مهمترین نامزدهایش «محمد الکربولی» و «محمود
المشهدانی» ،رئیس اسبق مجلس عراق ،هستند.
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عزم یکی از قویترین ائتالفهای سنی در انتخابات آتی محسوب میشود
و رقابت شــدیدی با ائتالف «تقدم الوطنی» برای به دســت آوردن آرای
سنیها دارد.
ائتالف تقدم الوطنی
ائتالف «تقدم الوطنی» به ریاســت محمد الحلبوسی ،رئیس مجلس عراق است که آن نیز
برای اولین بار با این نام در انتخابات شــرکت میکند ،این ائتالف نسل دوم از سیاستمداران
ســنی است که نزدیک به عربســتان و امارات است و شامل حزب تقدم (محمد الحلبوسی)،
«الخیار العربی» (عبدالحســین عبطان) ،تجمع التعاون (علــی فرحان) ،حزب الحق الوطنی
(احمد المساری) و چند حزب و تشکل دیگر میشود و مجموع ًا  ۱۰۵نامزد دارد که مهمترین
آنها رئیس کنونی مجلس عراق است.
الحلبوسی که گرایش زیادی به دنیای غرب دارد این بار میکوشد ،در پوشش گروه سیاسی
«تقدم الوطنی» به تنهایی در انتخابات ورود کند« .مشــعان الجبوری» از شــخصیتهای
برجسته اهل ســنت تاکید کرده که الحلبوسی از حمایت خارجی گستردهای در جهان عرب
برخوردار است .بسیاری از ثروتمندان جهان عرب از «الحلبوسی» حمایت کردهاند.
ائتالف جبهه نجات
ریاســت این ائتالف را «اسامه النجیفی» رئیس اســبق پارلمان عراق برعهده دارد« .خالد
ســلطان» فرزند سلطان هاشم وزیر دفاع رژیم صدام از شخصیتهای بارز سیاسی است که
در این ائتالف حضور دارد.
بسیاری از کارشناســان معتقدند ،رقابت سیاسی در داخل اهل سنت در انتخابات آینده ،بین
ائتالف الخنجر و الحلبوسی منحصر میشود و اسامه النجیفی از شانس کمتری برای کسب
حداکثری کرسیهای پارلمان برخوردار است.
از دیگر ائتالفهای سنی شرکت کننده در انتخابات عراق میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
ائتالف پروژه ملی عراق ،به ریاست «جمال الضاری»
حزب اسالمی سنی در قالب ائتالف «العقد الوطنی» به ریاست فالح الفیاض حضور دارد
 قادمون للتغییر ،به ریاست «حسن الرماحی»مهمترین ائتالفها و احزاب ُکرد
در خصوص نیروها و جریانهای ُکرد باید گفت ،دو حزب «دموکرات کردستان» ،به رهبری
«مسعود بارزانی» و «اتحادیه میهنی کردستان» به رهبری پسر و برادرزاده «جالل طالبانی»
بارزترین بازیگران ُکرد در صحنه انتخابات عراق هستند .در عین حال ،حزب
«اتحاد اســامی» و «الجیل الجدید» (نســل جدید) و «گوران» (به معنای
تغییــر و تحول) مهمتریــن جریانها و احزاب معارض ُکــرد در رقابتهای
انتخاباتی عراق هستند.
احزاب جدید
اغلب ایــن احزاب پس از اعتراضات معروف به اعتراضات اکتبر در ســال
 ،۲۰۱۹تشکیل شدند .قرار است در این انتخابات هشت حزب تازه تأسیس
مرتبط با اعتراضات اکتبر  ۲۰۱۹شــرکت کنند که مهمترین آنها عبارتند
از« :حرکة نازل آخذ حقی» به ریاســت «مشرق الفریجی» با  ۱۹نامزد ،و
«حرکة امتداد» به ریاست «عالء الرکابی» با  ۳۸نامزد.
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تحریمکنندگان انتخابات
ائتــاف الوطنیه و ائتــاف دموکراتیک مدنی این
انتخابات را تحریم کردهاند که ریاست اولی را ایاد
عالوی و دومی را علی الرفیعی برعهده دارد.
پوشش گســترده انتخابات عراق توسط
خبرنگاران خارجی
کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعالم کرد
که بیش از  ۴۰۰خبرنگار خارجی انتخابات عراق را
پوشش میدهند.
تغییــر بارز در انتخابــات پنجم با قانون
انتخابات
تغییر بــارز در انتخابات کنونی که پنجمین انتخابات
پس از سال  ۲۰۰۳محسوب میشود ،تصویب قانون
انتخابات جدید بود که به موجب قانون انتخابات شماره
 ۹سال  ،۲۰۲۰عراق به جای  ۱۸حوزه انتخابیه به ۸۳
حوزه انتخابیه تقسیم شده است.
برخــاف نظام انتخابات ســابق کــه  ۴انتخابات
پارلمانی میان ســالهای  ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۸براساس
آن برگزار شــد ،در نظام جدید ،کشور به  ۸۳حوزه
انتخابیه براساس نســبت جمعیتیاش تقسیم شده
است ،از جمله بغداد که پرجمعیتترین استان عراق
است و بیش از  ۲۱درصد جمعیت عراق را در خود
جای داده به  ۱۷حوزه تقسیم شده است.
از تغییرات مهم در این نظام آن است که رقابت نامزدها
نه در سطح اســتانی که در سطح حوزههای انتخابیه
اســت ،با این توضیح که در نظام ســابق ،رأیدهنده
میتوانســت به هر نامزدی در استان که بخواهد رأی
دهد اما در نظام حاضر فقط به نامزدهایی که در حوزه
انتخابیه خودش هستند رأی میدهد.
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از دیگــر موضوعاتــی کــه کار را بــرای نامزدها ســخت کرده اســت ،بهخصوص در
مناطق غیرشــهری که تحت نفوذ عشایر هستند ،آن است که گاه رأیهای یک عشیره بین
چند حوزه انتخابیه تقســیم میشد و این وضعیت باعث میشد یک نامزد از وجود رأی یک
عشیره برای خود مطمئن نباشد.
از دیگر تغییرات مهم در نظام جدید انتخابات آن است که نامزدها تبلیغاتشان را در دایرههای
انتخاباتیشان محدود کردهاند و دیگر پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای مطرح در سرتاسر استان
دیده نمیشود.
آیا با قانون انتخابات تغییر شگرفی ایجاد خواهد شد؟
با این حال ناظران امور بر این باورند که قانون جدید تغییری در نقشــه راه سیاسی به وجود
نمیآورد بلکه ســاز و کار انتخاب نامزدها را تغییر داده اســت و اغلب افراد پیروز از فرزندان
عشــائر و افراد صاحب نفوذ در هر حوزه انتخاباتی خواهند بود و صحنه آینده ،اینگونه رقم
خواهد خورد .ایجاد تغییرات در نقشه سیاسی عراق ،جزئی و اندک خواهد بود و دلیل آن هم
پیچیدگیهای زیاد در صحنه سیاسی است.
نحوه تشکیل دولت و انتخاب نخست وزیر عراق
بنا به قانون اساسی جدید عراق که در سال  ۲۰۰۵تصویب شد ،ائتالفی که در انتخابات بتواند
 ۱۶۵کرســی از مجموع  ۳۲۹کرســی پارلمان را به خود اختصاص دهد ،حق تشکیل دولت
و انتخاب نخســت وزیر را دارد اما از زمان تصویب این قانون ،هیچ حزب یا گروه سیاســی
نتوانســته به تنهایی این تعداد کرسی را بدســت آورد و همواره برای تشکیل دولت ،ائتالف
احزاب کوچک و بزرگ ضروری بوده است.
فراکسیون اکثریت و تشکیل دولت عراق
طبق قانون ،بزرگترین فراکســیون پارلمان مسئولیت معرفی نخست وزیر را برعهده دارد که
بعد از معرفی به رئیس جمهوری ،مأمور تشــکیل کابینه میشود و در نهایت نخست وزیر و
اعضای کابینه باید از پارلمان رأی اعتماد بگیرند.
این فراکســیون اکثریت پارلمان (فراکســیونی که بتواند  ۱۶۴+۱کرســیهای پارلمانی
را از آن خود کند) خواهد بود که از ســوی رئیس جمهور مســئول معرفی نخســتوزیر و
تشــکیل دولت خواهد بود نه ائتالف یا فهرست پیروز در انتخابات .اصو ًال فراکسیونهای
پارلمانــی پس از رســمیت یافتن پارلمان جدید و برگزاری جلســات رســمی آن معرفی
خواهند شــد و هر یک از جریانهــای حاضر در انتخابات که بتواننــد دیگر گروهها را با

خود همراه کرده و فراکســیون اکثریت را تشکیل
دهند ،طبیعت ًا نخســتوزیر آتی عراق را نیز معرفی
خواهند کرد.
مســبوق به ســابقه اســت که دولــت در عراق
توســط ائتالف پیروز در انتخابات تشکیل نشود و
فراکسیونی متشــکل از دیگر ائتالفها که پس از
آغاز به کار پارلمان تشــکیل شد ،معرفی دولت آتی
عراق را بر عهده بگیرد.
برآورد نتایج انتخابات
ناظران ساختار دولت آینده عراق را ائتالفی عنوان
میکنند ،چون بر این باورند ،هیچ حزبی به تنهایی
نخواهد توانســت ،دولت جدید را تشکیل دهد لذا
بایــد با احزاب دیگر ائتالف کنــد تا بتواند اکثریت
پارلمان و دولت را تشکیل دهد .به نظر این ناظران،
بین شــیعیان ،هادی العامری ،مقتدی صدر ،نوری
المالکی و سید عمار حکیم و بین اهل سنت ،محمد
الحلبوســی و خمیس الخنجر و بین ُکردها ،حزب
دموکرات و اتحادیه میهنی کردســتان بیشترین آرا
را کسب خواهند کرد.
مهمترین اولویتهای پارلمان آتی
به اعتقاد ناظــران عراقی مهمتریــن اولویتهای
پارلمان جدید عراق باید بر پرونده اقتصادی متمرکز
باشــد ،چرا که شــاخصهایی چون فقر و بیکاری
فزاینده ،نبود زیر ســاختهای مناسب ،کشاورزی و
صنعت فروپاشیده و اقتصاد تک محصولی متکی بر
نفت ،سیاستمداران عراقی را ملزم میکند ،اقتصاد را
در رأس اولویتهای های خود قرار دهند.
نظرسنجی انتخاباتی
وزارت کشور عراق اعالم کرد که بر اساس تازهترین
نظر ســنجی که یکی از مراکز دولتی عراق منتشــر
کرده است ۶۸ ،درصد از شرکت کنندگان در این نظر
سنجی از تصمیم خود برای مشــارکت در انتخابات
خبر دادهاند و انتخابات را تنها راه تغییر دانستهاند۸۳ .
درصد از شــرکت کنندگان در این نظر سنجی نیز بر
توانایی نیروهای امنیتی در برقراری امنیت در جریان
برگزاری انتخابات تاکید کردهاند .این نظر سنجی در
تمام استانهای مختلف و با مشارکت افرادی که واجد
شرایط رأی دهی هستند ،انجام شده است.
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از ســوی دیگر مرکز پژوهشی «رواق» آورده است که طی نظرسنجی میدانی از یک هزار
و ۵۰۰نفر از تمامی  ۱۸استان عراق در طول مدت زمان یک هفته ،مشخص شد که احتما ًال
 ۵۹.۷۳درصد از واجدین شرایط در انتخابات آتی شرکت خواهند کرد.
اســتان «دیالی» که مرکب از سه بافت اجتماعی شیعه ،اهل سنت و ُکرد (با اکثریت شیعه)
است ،با  ۹۰.۷۷درصد بیشترین مشارکت در انتخابات آینده را به ثبت رسانده است« .دهوک»
(کردنشین) با « ،۸۳.۶۷واســط» (شیعه نشین) با « ،۷۶.۴۷دیوانیه» (شیعه نشین) با ۶۹.۳۹
و «بصره» (شــیعه نشــین) با  ۶۹.۳۰درصد در رتبههای بعدی قرار دارند .استان «االنبار»
(سنی نشــین) با « ،۶۸.۱۸میسان» (شیعه نشین) با « ،۶۷.۳۹ذیقار» با « ،۶۴.۵۶سلیمانیه»
(کردنشــین) با  ۶۰.۴۷و «صالح الدین» (دارای اکثریت اهل سنت) با  ۶۰.۳۴درصد در رده
بعدی هستند.

در بغداد ،پایتخت عراق که با جمعیت حدود  ۹میلیون نفر پرجمعیتترین استان عراق است،
میزان مشــارکت در انتخابات  ۵۸.۷۴درصد به ثبت رسیده است .استان «نینوا» (با اکثریت
اهل سنت) با « ،۵۷.۸۶بابل» (با اکثریت شیعه نشین) « ،۵۷.۱۴کرکوک» (ترکیب جمعیتی
متنوع) با  ۴۷.۵۴و «نجف اشرف» با  ۴۵.۶۱درصد در ردههای پایینتر مشارکت قرار دارند.
کمترین مشــارکت در انتخابات آینده پارلمانی عراق متعلق به ســه استان «کربال» (شیعه
نشــین)« ،المثنی» (شیعه نشین) و «اربیل» (کردنشــین) به ترتیب با نسبتهای مشارکت
 ۲۸.۱۳ ،۲۶.۰۹و  ۳۲درصد است.
با این وجود ،این نظرسنجی بر خالف نظرسنجیهای سابق که از احتمال پایین آمدن میزان
مشــارکت در انتخابات آینده در مناطق شیعه نشــین خبر داده بود ،میزان مشارکت را نسبت ًا
خوب و بعض ًا عالی توصیف کرده است.
این درحالی است که برخی ناظران امور براین باورند که میزان استقبال از این انتخابات مانند
انتخابات قبلی و یا کمتر خواهد بود و از  ۵۰درصد تجاوز نمیکند.
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تسلسل زمانی تشــکیل دولت بر اساس
قانون اساسی عراق
پس از اعالم نتایج رســمی توسط کمیسیون عالی
انتخابــات ،رئیسجمهور عراق خواهان تشــکیل
جلســه پارلمان جدید ظرف  ۱۵روز خواهد شــد.
اعضای پارلمان عراق در اولین جلســه باید رئیس
پارلمــان و دو معــاون او را بــا رأی اکثریت اعضا
انتخاب کنند( .رئیس اولین جلســه پارلمان رئیس
سنی خواهد بود).
پارلمان جدید باید ظرف  ۳۰روز از برگزاری جلسه
اول ،رئیسجمهور جدیدی برای عراق تعیین کند.
رئیسجمهور جدید فراکســیون اکثریت پارلمان را
مسئول معرفی نخستوزیر و تشکیل کابینه خواهد
کرد .نخســت وزیر مکلــف  ۳۰روز فرصت خواهد
داشــت تا دولت خود را به پارلمــان معرفی کند و
موافقــت نمایندگان را بگیرد .پارلمان باید با برنامه
کلی دولت جدید و نیز هر یــک از وزرا با اکثریت
آرا موافقت کند.
در صورت شکســت نخست وزیر در تشکیل دولت
ظرف  ۳۰روز ،رئیسجمهور نامزد دیگری را معرفی
خواهد کرد کــه او باید ظــرف  ۱۵روز و تا پایان
مهلت  ۹۰روزه تشــکیل دولت جدید ،کابینه خود
را معرفی کند.
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تحلیلگـر عراقی در گفتگـو با مهر مطـرح کرد:

ابعاد مختلف قانون جدید انتخابات عراق

اهمیت بیانیه آیت اهلل سیستـانی

رامین حســین آبادیان :کمیســاریای عالی انتخابات عراق با صــدور بیانیهای از آغاز
ســکوت انتخاباتی در سراسر این کشــور از صبح امروز شنبه  17مهر خبر داد .این در حالی
است که انتخابات پارلمانی زودهنگام فردا یکشنبه  18مهر برگزار میشود.
پس از آن« ،مصطفی الکاظمی» نخســت وزیر عراق یک پست توئیتری در خصوص فرایند
رأیگیری ویژه برای نیروهای نظامی و امنیتی در انتخابات پارلمانی ،منتشــر کرد .نخســت
وزیــر عراق در این زمینه گفت :فرایند انتخاباتــی ویژه نیروهای نظامی و امنیتی با موفقیت
به پایان رســید .الکاظمی در ادامه افزود :گام اول انتخابات محکم برداشته شده است و این
روند با مشارکت گسترده عموم ملت عراق در راستای انجام وظیفه ملی تکمیل میشود.
در نهایت مرحله اول انتخابات پارلمانی سرنوشت ساز عراق عصر روز گذشته به پایان رسید
و اعالم شد که  ۶۹درصد از واجدین شرایط در انتخابات مشارکت داشتهاند .نخستین مرحله
از انتخابات پارلمانی زودهنگام با هیچ مشــکل امنیتی مواجه نشد .آنچه که امروز شاهد آن
هستیم ،این است که برخی رسانهها بر طبل کاهش مشارکت در انتخابات پارلمانی میکوبند
در همین ارتباط خبرنگار مهر گفتگویی را با محمدعلی الحکیم کارشناس و تحلیلگر مسائل
سیاسی ترتیب داده است که مشروح آن را مطالعه می کنید:
*همانطور که میدانید انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق قرار اســت فردا
یکشــنبه برگزار شــود .آنچه که اهمیت دارد تغییراتی است که در قانون
انتخابات اعمال شــده است .تغییرات در قانون انتخابات در چه زمینههایی
انجام شده است و چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت؟
در خصوص مســأله قانون انتخابات عراق چند نکته وجود دارد .نکته اول این است که تعداد
حوزههــای انتخاباتی در قانون جدید انتخابات به  ۸۳حوزه افزایش پیدا کرده اســت .این در
حالی است که پیشتر ما شــاهد وجود تنها  ۱۸حوزه انتخاباتی در استانهای مختلف بودیم.
اکنون  ۸۳حوزه انتخاباتی وجود دارد و این بدان معناســت که در هر استان چندین حوزه به
صورت منطقهای وجود دارد.
افزایش تعداد حوزههای انتخاباتی در عراق موجب خواهد شد تا نمایندگان لیستهای مستقل آراء
بیشتری را کسب کنند .این افزایش در تعداد حوزههای انتخاباتی به هیمنه احزاب و جریانهای
سیاســی بر انتخابات پایان میدهد .امروز نگاههای مردم به سمت مناطق و حوزههای انتخاباتی
خود دوخته شده است .در این میان برخی احزاب نیز نسبت به قانون جدید انتخابات نگران هستند
و گمان میکنند که با شیوه جدید ،آراء الزم را کسب نخواهند کرد.
بر اســاس قانون جدید انتخابات اکنــون دیگر با قاطعیت نمیتوان گفــت که کدامیک از
لیســتهای ائتالفهای سیاســی میتوانند به عنوان پیروز انتخابات لقب گیرند .باید به این
مسأله هم اشاره کنم که در این دور از انتخابات اهل تسنن  ۷تا  ۹کرسی بیش از ادوار گذشته
انتخابات کسب خواهند کرد .علت این مسأله هم آن است که انتخابات ،منطقهای شده است.
قانون جدید میتواند تمامی معادالت انتخابات پارلمانی را تغییر دهد.
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*طی هفتههای گذشته اخبار و گزارشهای متعددی در خصوص هزینههای
برخی کشورهای عربی در انتخابات عراق منتشر شده است .به نظر میرسد
که ســران این کشــورها به دنبال تأثیرگذاری بر فرایند انتخابات هستند؟
برخی کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس از مداخله در انتخابات چه
اهدافی را دنبال میکنند؟
صرف اموال هنگفت در انتخابات عراق توسط برخی رژیمهای عربی اهداف مختلفی را دنبال
میکند .از جمله این اهداف برهم زدن ثبات سیاسی در عراق است .کشورهای عربی و حتی
برخی کشــورهای غربی و در رأس آنها ایاالت متحده آمریکا به خوبی میدانند که روی کار

آمدن افراد شایسته و کارآمد در عراق موجب شکل
گیری ثبات در این کشــور میشود .از همین روی
آنها با صرف اموال هنگفت به دنبال ایجاد بی ثباتی
در عراق هستند.
ثبات عراق ،امنیت رژیم صهیونیســتی را به خطر
میاندازد .این درست همان چیزی است که برخی
کشورهای عربی را نگران ساخته است .تالشهایی
هم که اخیراً در اقلیم کردســتان برای عادیسازی
روابط با رژیم صهیونیســتی انجام شد ،برای ایجاد
بی ثباتی در عراق بود .همچنین کشورهای عربی با
صرف اموال خود به دنبال آن هستند تا گروههایی
در عــراق روی کار آیند که با حضور نظامی آمریکا
در این کشور مشکلی نداشته باشند.
*آیت اهلل سیســتانی اخیرا ً بیانیهای را در
خصوص مشــارکت مــردم در انتخابات
و نحوه این مشــارکت صادر کرده است.
صدور این بیانیه چه تأثیری بر انتخابات
عراق خواهد داشت؟
بیانیه آیت اهلل سیستانی در خصوص انتخابات عراق
بیانیه مهمی بــود .در این بیانیه مــردم به حضور
آگاهانه و مســئوالنه در انتخابات دعوت شــدند.
من شــخص ًا معتقدم که بیانیه آیت اهلل سیســتانی
مســیر انتخابات را عوض خواهــد کرد .با توجه به
ایــن بیانیه من بر این بــاورم که فردا در خصوص
میزان مشارکت یک غافلگیری در انتخابات عراق
رقم خواهد خورد .ملت عراق به دنبال تغییر است و
از شرایط کنونی خسته شده است.
به نظر میرســد که مــردم عراق با هــدف تغییر
کامل معادالت سیاسی در عراق در انتخابات پیش
روی مشــارکت خواهد کرد .به هر حال ،همه چیز
به میزان مشــارکت مردم عراق بستگی دارد .البته
باید به این مسأله نیز توجه داشت که صندوق رأی
تنها عامل ایجاد تغییر در کشور نیست ،بلکه عوامل
دیگری نیز در این مسأله دخیل هستند.
حضور آگاهانه و مســئوالنه مردم در انتخابات نیز
در تغییر مســیر اداره کنونی کشور سهیم است .اگر
انتخاب مردم عراق افرادی شایسته و دارای پیشینه
درخشان باشــند ،قطع ًا تغییر رقم خواهد خورد .اما
اگر اینچنین نباشد ،نمیتوانیم منتظر تغییر در عراق
باشــیم .درســت به همین دلیل است که آیت اهلل
سیســتانی در بیانیه مهم خود بر لزوم مشــارکت
آگاهانه و مسئوالنه در انتخابات تأکید کرد
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مشارکت گسترده عراقیها در انتخابات /شکست
پروژههای ریاض و ابوظبی
رامین حســین آبادیان :کمیســاریای عالی انتخابات عراق امروز شنبه  17مهر ماه با
صدور بیانیهای از آغاز سکوت انتخاباتی در سراسر این کشور از صبح امروز خبر داد .این در
حالی است که انتخابات پارلمانی زودهنگام فردا یکشنبه  18مهر ماه برگزار میشود.
*اخیرا مرجعیــت عالیقدر عراق بیانیهای در خصوص مشــارکت آگاهانه
و مســئوالنه در انتخابات صــادر کردند که از آن بهعنــوان «فتوای جهاد
انتخاباتی» یاد میشود .ارزیابی شما از بیانیه مرجعیت و تأثیر آن بر میزان
مشارکت در انتخابات چیست؟
همانطــور که ما عادت کردهایم و واقعیت نیز همین اســت؛ مرجعیــت حکیم ،محققکننده
امنیت برای ملت عراق و نصیحتکنندهای اســت که عقــل و دین ،ما را به پیروی و توجه
به رهنمودها و ارشــادات او هدایت میکند زیرا سخنان مرجعیت از علم ،پرهیزکاری ،تجربه
طوالنــی و پیش از همه چیز از تأیید پروردگار نشــأت میگیرد .لــذا ما معتقدیم که موضع
مرجعیت حکیم و ارشــادات او نقشــه راه روشنی را ترسیم کرده که مانند خورشید نورانی در
روز روشن است.
مهمترین اثر بیانیه مرجعیت حکیم ،مشــارکت گسترده مردم عراق در انتخابات است
که برعکس اراده کسانی است که بهدنبال تحریم انتخابات هستند و نشانههای
مشارکت گسترده در انتخابات ،هماکنون بهخوبی نمایان شده است.

بنده یقین کامل دارم که اموالشــان به هدر خواهد
رفت ،آنها شکســت خواهند خورد و این هزینهها
حســرتی برای آنها خواهد بود زیرا کشــوری که
ملتش ایــن مقدار پول را در راه امام حســین (ع)
و عشق امیرالمؤمنین و اهلبیت (ع) خرج میکند،
همه اموال دنیا باعث نخواهد شد که عقیده راستین
و ریشــهدار خود را کنار بگذارد .شخص ًا معتقدم که
شکست این کشــورها بسیار ســنگین و برایشان
فاجعهبار خواهد بود.

*پیشبینیتان از نتایج انتخابات پارلمانی چیست؟ بهنظر
شــما مردم عراق تا چه اندازه به گروههای سیاســی
حامی مقاومت اقبال خواهند داشت؟
با توجه به تجربه پس از تظاهرات اکتبر (تشــرین) و ســیطره
محور وابســته به ایاالتمتحده بر حکومــت عراق و با توجه
به اینکه دولت ســابق با آمریکا دشــمن نبود ،اما مواضعی
در برابر اشــغال مستقیم و دخالت فاحش واشنگتن در امور
عراق داشــت ،اما دولت کنونــی علیرغم دوره کوتاه خود
باعث بسیاری از بحرانها برای عراق شده است که بحران
اقتصادی ،گرانی قیمت ارز ،انعقاد قراردادهایی با شرکتها
و دولتهای تقریب ًا ورشکسته ،فروش نفت عراق به بهای
بسیار پایین به کشورهایی که با رژیم صهیونیستی سازش
کــرده و در تخریب عراق و تنشآفرینی نقش داشــتهاند،
بخشی از این بحرانها است.
پس از صدور فتوای مراجع اعالم بهویژه آیتاهلل سیســتانی
و آیتاهلل حائری مبنی بر حرمت و ممنوعیت انتخاب کسانی
که به حاکمیت عراق اعتقاد ندارند یا به عادیســازی روابط با
تل آویو تشویق میکنند یا خواستار انحالل حشد شعبی هستند،
خواهیم دید که این انتخابــات نتایج بزرگی را به نفع جریانها و
احزاب مخالف حضور آمریکا در پی خواهد داشــت که در رأس این
جریان ،گروههای مقاومت یا جریانهای پشــتیبان آنها و حشد شعبی
هستند.
*در حال حاضــر اخبار و گزارشهای فراوانی مبنی بر صرف اموال
هنگفت از سوی برخی کشورهای عربی در انتخابات عراق منتشر شده
است .بهنظر میرسد این کشــورها قصد دارند گروههای حامی خود را در
انتخابات به پیروزی برســانند .آیا اینگونه مداخالت میتواند خواسته آنها
را محقق سازد؟
این مسأله درست است .کشورهای عربی و در رأس آنها امارات و عربستان ،مبالغ بسیاری
را بنا به دســتور آمریکا در عراق هزینه کردهاند تا ذائقه و رویکردهای عقیدتی و اسالمی آن
را که با اهلبیت (ع) مرتبط است تغییر دهند.
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عباس البیاتی نماینده سابق پارلمان عراق:

فتوای انتخاباتی آیت اهلل سیستانی نقشه راه ملت عراق

ســمیه خمارباقی :انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق از صبح امروز یکشنبه  18مهر در
سرتاســر این کشور آغاز شده اســت ،انتخاباتی که عراق را در برابر یک رویداد و یک نقطه
عطف سرنوشتساز قرار داده است.
مرحله نخست انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق  ۱۵مهر برگزار شد .در این مرحله گروههای
خاص از جمله نیروهای نظامی و امنیتی ،زندانیان و آوارگان آرا خود را به صندوقهای رأی
انداختند .چندی پیش کمیســاریای عالی انتخابات عراق اعالم کــرده بود که بیش از یک
میلیون نیروی نظامی و امنیتی حائز شرایط الزم برای مشارکت در انتخابات هستند.
در نهایت مرحله اول انتخابات پارلمانی سرنوشت ساز عراق عصر روز  ۱۶مهر به پایان رسید
و اعالم شد که  ۶۹درصد از واجدین شرایط در انتخابات مشارکت داشتهاند .نخستین مرحله
از انتخابات پارلمانی زودهنگام بدون هیچ مشکل امنیتی برگزار شد .آنچه که امروز شاهد آن
هستیم ،این است که برخی رسانهها بر طبل کاهش مشارکت در انتخابات پارلمانی میکوبند.
این رسانهها امیدوارند تا به هر شکل ممکن مردم عراق را از حاضر شدن در پای صندوقهای
رأی بازدارند .به عنوان نمونه میتوان به شــبکههای «العربیه» و «الحدث» اشــاره کرد که
طــی روزهای اخیر بخش عمــدهای از برنامههای خود را به مشــکالت اقتصادی در عراق
اختصاص دادهاند!
در همین ارتباط خبرنگار مهر گفتگویی را با عباس البیاتی نماینده سابق پارلمان عراق و یکی
از رهبران ائتالف دولت قانون ترتیب داده است که مشروح آن را مطالعه میکنید:
*نسبت مشــارکت در انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق و نتایج آن را به
ویژه در ســایه تبلیغات منفی برخی رسانههای منطقه را چگونه پیش بینی
میکنید؟
درخصوص نسبت مشــارکت در انتخابات ما بر این باور هستیم که این موضوع بسیار عالی
خواهد بود چرا که میزان مشــارکت در رای گیری ویژه سرویسهای امنیتی بالغ بر  ۶۹درصد
بود و این بیانگر این اســت که ملت عراق از انتخابات پارلمانی استقبال گستردهای به عمل
خواهد آورد .درســت اســت که برخی تالش میکنند میزان مشــارکت در انتخابات عراق
به پایینترین ســطح برســد اما ما اطمینان داریم با توجه به بســیج مردمی و جشنوارههای
انتخاباتی هفته اخیر در استانهای مختلف کشور ،شاهد حضور گسترده مردمی در انتخابات
باشیم.
همچنین نشانههای دیگر داللت بر این دارد که ملت عراق اهمیت انتخابات کنونی را درک
کرده اســت و به خوبی میداند که این انتخابات بســیار تاریخی خواهد بود و به مثابه نقطه
عطفی برای کشــور محسوب میشــود و میتواند عراق را به آیندهای توام با امنیت و ثبات
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سوق دهد.
با این تفاصیل باید گفت که ملت عراق آگاه اســت
که انتخابــات کنونی کام ً
ال متفــاوت از انتخابات
پیشــین اســت زیرا انتخابات فعلی از شــفافیت
بیشــتری برخوردار اســت و با حضور ناظران بین
المللی و کمیساریای جدید [ســازمان ملل متحد]
برگزار میشود و عالوه برآن قانون جدید انتخابات
مطرح است و احزاب و گروههای سیاسی ،مردمی و
نهادهای مدنی دارای ناظر در این انتخابات هستند.
بنابرایــن من مطمئنم آمار مشــارکت در انتخابات
بسیار گســترده خواهد بود و این موضوع عراقیها
را به این اطمینان میرساند که ملت عراق خود به
تنهایی و از طریق دموکراسی میتواند آینده کشور
را بدون هر گونــه دخالت خارجی یا تاثیرپذیری از
سوی عوامل خارجی ،تعیین کند.
*اخیرا ً مرجعیت عالیقدر عراق بیانیهای
در خصوص مشارکت آگاهانه و مسئوالنه
در انتخابــات صادر کردند کــه از آن به
عنوان «فتــوای جهــاد انتخاباتی» یاد
میشود .ارزیابی شما از بیانیه مرجعیت و
تأثیر آن بر میزان مشــارکت در انتخابات
چیست؟
ملت عراق در انتظــار این بیانیه بود و در واقع این
بیانیه به طور آشــکار در میزان مشارکت عراقیها
در انتخابات تاثیر دارد ،کما اینکه تعیین سرنوشــت
کشــور را به عهده شــهروندان گذاشــته اســت.
این بیانیه همچنین اســتانداردهای مشــخص در
موضوع اصالحات و شفافیت و پاکدستی و انتخاب
کاندیداها و عدم پیروی از ادعاهای مغرضانه و عدم
اســتفاده از پولهای حرام و مشوش نکردن اوضاع
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را مشــخص کرده است ،لذا بیانیه آیت اهلل سیســتانی کام ً
ال به جا و در وقت مناسب صادر
شــد ،این بیانیه ،نقشــه راه را برای ملت عراق ترسیم کرد ،نقشه راهی که از طریق انتخاب
یک دولت توانمند و مقتدر میتواند به خروج از بحرانهای سیاسی و اقتصادی کنونی کشور
منجر شــود .انتخابات پارلمانی عراق از این جهت حائز اهمیت است که تمامی دستگاههای
اجرایی همچون ریاســت جمهوری و دولت از دل پارلمان شکل میگیرد فلذا بیانیه آیت اهلل
سیستانی بسیار اقدامی به موقع و حکیمانه بود.
آیت اهلل سیســتانی مردم عراق را به انتخاب فرد اصلح تشــویق کرد ،ایشان برای مصلحت
سیاســی یا حمایت از فهرست یا کاندیدای مشــخصی چنین اقدامی مرتکب نشدند بلکه با
هدف جانبداری از ملت عراق و رسیدن عراق به سرمنزل امنیت و ثبات و خدمات رسانی به
ملت ،چنین بیانیهای را صادر فرمودند.
*همانطور که میدانید انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق امروز یکشــنبه
در حال برگزاری اســت .آنچه که اهمیت دارد تغییراتی است که در قانون
انتخابات اعمال شــده است .تغییرات در قانون انتخابات را چگونه ارزیابی
میکنید؟
مــا این قانون جدید انتخابات را برای اولین بار تجربه میکنیم و عراقیها برای نخســتین
بار حوزههای انتخاباتی متعدد را تجربه میکنند ،بدون شــک این تجربه پس از اعالم نتایج
انتخابات ،ارزیابی خواهد شــد .بنابراین پارلمان آینده این قانون جدید انتخابات را یا اصالح
خواهد کرد یا به آن پایبند خواهد بود.
قانون جدید انتخابات به نفع فراکســیونها و جریانهایی اســت کــه از پایگاههای مردمی
قابل قبول و موجه برخوردار هســتند ،قانون سابق انتخابات به طور عموم در راستای خدمت
به احزاب و جریانها و فراکســیونهای عراقی بــود .بنابراین قانون جدید انتخابات به تولد
پارلمانی متعدد االطراف با طیف وسیعی از گروهها ،احزاب ،جریانها و افراد و شخصیتهای
مستقل منجر خواهد شد.
عمده نگرانی که وجود دارد این اســت که تشکیل دولت عراق طوالنی شود چرا که اوضاع
عراق شــکننده و حساس اســت و نیاز به سرعت عمل بیشتری در تشکیل دولت آتی وجود
دارد .قانون جدید انتخابات از ســوی پارلمــان کنونی و بنا بر توازن گروههای موجود داخل
پارلمان تصویب شــده اســت و ما در انتظار رای و نظر ملت عــراق درخصوص این قانون
هستیم که از طریق انتخاب خود در انتخابات کنونی آن را نشان خواهد داد .این احتمال نیز
وجود دارد که قانون جدید انتخابات به تشتت بیشتر در کشور منجر شود.
من بر این مســئله تاکید دارم که دولت آتی و نخست وزیر آتی عراق دارای پایگاه مردمی
گســترده شــیعی خواهد بود ،بدین معنی که فراکســیونهایی که نماینده احزاب اسالمی
شــیعه هستند ،نخست وزیر آینده عراق را انتخاب خواهند کرد و در این خصوص میان
گروههای شیعه تفاهم وجود خواهد داشت.
نخســت وزیــر آینده عراق بایــد دارای ویژگیهای مشــخصی باشــد و ویژگیها و
شــاخصههای این نخست وزیر در نشست اخیر گروههای سیاسی هفتگانه شیعه مورد
بحث و بررســی قرار گرفت ،اما آنچه که برای ما حائز اهمیت اســت خود شــخص
نخســت وزیر و اینکه چه کسی خواهد بود نیســت بلکه نکته مهم مد نظر ما این است
که نخست وزیر آتی دارای پایگاه وسیع مردمی باشد .این امر خیلی دشوار نیست چرا که
فراکسیونهای شیعه از خبره و تجربه سیاسی برخوردار هستند.
در حــال حاضر میــان برخی گروهها و فراکســیونها تفاهــم اولیه و نه
ائتالف وجود دارد ،این تفاهمات به ائتالفهای قوی و مســتحکم
تبدیل خواهد شــد و حامی دولت آتی خواهد بود ،دولتی که
ماموریتهای بســیاری همچون دفاع از حاکمیت کشور و
تامین خدمات رسانی به شــهروندان ،دفاع از حقوق ملت
عــراق و برقراری امنیت و ثبات و مبارزه با تروریســم بر
دوش آن قرار دارد.
ما خواهان دولتی مقتدر و عادل هســتیم ،دولتی که بتواند
اعتماد از دســت رفته میان ملت و دولت را بازگرداند و در
راســتای کاهش شکاف میان احزاب سیاسی و شهروندان
عراقی حرکت کند ،دولتی که بتواند خدمات رســانی به
مردم داشته باشد و خواســتهها و اهداف ملت عراق را
محقق و کشور را از مرحله سخت کنونی خارج کند.

شده اســت .بهنظر میرسد این کشورها
قصــد دارند گروههای حامــی خود را در
انتخابات به پیروزی برسانند .آیا اینگونه
مداخالت میتواند خواسته آنها را محقق
سازد؟
بدون شک برخی کشورهای عربی همسایه عراق و
بعض ًا کشورهای بزرگ تالش میکنند با هزینههای
هنگفت یــا از طریق رســانهها ،نفوذ سیاســی و
تبلیغــات یا ایجاد شــکاف در میــان عراقیها ،بر
انتخابــات کنونی تاثیر بگذارند امــا ملت عراق با
مشــارکت گسترده خود ثابت خواهد کرد که هرگز
تحت تاثیر این اقدامــات نخواهد بود ،ملت عراق
قدرت تشــخیص کاندیدایی که خواهان خدمت به
وطن اســت و کاندیدایی که نماینده عوامل عربی،
خارجی و بیگانه است را تمییز میدهد.
شــهروندان عراق به خوبی آگاه هستند چه کسی
حامی آنها است و چه کسی به دنبال دخالت در امور
داخلی شان و آســیب به منافعشان است .آیت اهلل
سیستانی در بیانیه خود تاکید فرمودند که انتخابات
کنونی باید بــه دور از هر گونه تاثیرپذیری مالی و
تبلیغاتی دروغین و نیز تهدیدات نظامی باشد.
بنابرایــن تالش عوامل مذکور بــرای تاثیرگذاری
بر نتایــج انتخابــات راه به جایــی نخواهد برد و
نتایج انتخابات کنونی منعکــس کننده واقعیات و
خواســتههای ملت عراق و موید گروههایی خواهد
بود که نقشــی موثر در حمایت از نظام سیاســی و
دفاع از حاکمیت عراق خواهند داشت.
ما امیدواریم انتخابات کنونی
به شکل گیری ائتالفی
قــوی که قــادر به
ایجــاد ثبــات و
امنیت و تفاهم در
کشور باشد ،منجر
شود.
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*در حال حاضر اخبار و گزارشهای فراوانی
مبنی بر صرف اموال هنگفت از سوی برخی
کشورهای عربی در انتخابات عراق منتشر
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خالد قدومی نماینده جنبش حماس در تهران :
تاثیرات منطقهای
انتخابات عراق؛ رویکرد داخلی و

نقش ایران در حمایت از فلسطین

نشســت تخصصی «انتخابات عراق؛ رویکرد داخلی و تاثیرات منطقه ای» امروز یکشــنبه
 18مهر در محل خبرگزاری مهر و با همکاری رادیو گفت و گو برگزار شــد .در این نشست
«ســیدرضا صدر الحسینی» کارشناس ارشد مســائل منطقه و «علی االزبرجاوی» نماینده
حزب «رویکرد ملی» عراق در ایران سخنانی را مطرح کردند..
بر اساس این گزارش ،سیدرضا صدر الحسینی در جریان این نشست گفت :انتخابات پارلمانی
عراق از اهمیت بســزایی برخوردار است چراکه رئیس جمهور و نخست وزیر از بطن پارلمان
آتی انتخاب خواهند شــد .بنابراین ،افکار عمومی اهتمام ویــژه ای به انتخابات پارلمانی در
عراق دارند .در این میان ،در ســطوح منطقه ای و فرامنطقــه ای نیز ،انتخابات عراق برای
بازیگران سیاسی بسیار مهم است.
صدر الحســینی افزود :کشورهای عربی نظیر عربستان سعودی و امارات پول های زیادی را
برای تأثیرگذاری بر فرایند انتخابات عراق و نتایج آن هزینه کرده اند .علت هم آن است که
این کشورها میخواهند رئیس جمهو و نخست وزیری از بطن پارلمان بیرون آید که متمایل
به مواضع آنها باشــد .در این میان ،نباید از نقش آفرینی بازیگران دیگر نظیر ترکیه و ایاالت
متحده آمریکا در صحنه انتخاباتی عراق نیز غافل شد.
وی ادامه داد :این مســأله نیز حائز اهمیت است که در عراق یک نفرت عمومی از نیروهای
خارجی در این کشور وجود دارد
نظرســنجی های متقن نشــان می دهد که احزاب و جریان های سیاسی غربگرا و طرفدار
ایاالت متحده آمریکا در انتخابات پارلمانی زودهنگام کمترین اقبال از سوی مردم را خواهند
داشــت .از همین روی ،پر واضح است که انتخابات پارلمانی عراق در ابعاد منطقه ای و بین
المللی نیز بسیار مهم است.
این کارشــناس ارشد تحوالت منطقه گفت :انتخابات پارلمانی عراق برای جمهوری اسالمی
ایران نیز حائز اهمیت است .ایران و عراق اشتراکات فراوانی با یکدیگر دارند.
صدر الحسینی گفت :دامنه وسیع مرزهای جغرافیایی مشترک میان دو طرف نیز موجب شده
دولت انقالبی در
است تا مناسبات میان تهران و بغداد عمیقتر باشد .از همین روی ،اگر یک ِ
عراق روی کار آید ،یک تحول شگرف در عرصه هم افزایی دوجانبه تهران و بغداد در سطوح
منطقه ای و بین المللی شکل خواهد گرفت.
وی ادامه داد :نکته دیگر این اســت که قانون جدیــد انتخابات بر اهمیت انتخابات پارلمانی
عراق افزوده است .این اولین انتخابات در عراق از سال  ۲۰۰۳تاکنون است که در سایه قانون
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جدید انتخابات برگــزار می گردد .تعداد نامزدهایی
که در انتخابات مشارکت کردند بسیار بیش از تعداد
نامزدها در ادوار گذشــته اســت .از سوی دیگر ،با
توجه به مطالبات مردمی در حوزه اقتصاد و مبارزه
با فساد نیز انتخابات پارلمانی اهمیت بیشتری پیدا
کرده است.
صدر الحسینی یادآور شد :مردم به دنبال آن هستند
تــا پس از برگــزاری انتخابات پارلمانی ،نخســت
وزیری روی کار آید که بتواند در عراق یک جهش
اقتصادی ایجاد کند و بســاط فساد را جمع نماید.
از لحاظ منطقــه ای و بین المللی نیز همانطور که
پیشتر اشاره کردم ،انتخابات پارلمانی اهمیت دارد.
طی ســالهای اخیر عراق تمام تالش خود را به کار
بسته است تا ایفاگر نقش مستقلی در منطقه باشد.
این کارشــناس ارشد مســائل منطقه تصریح کرد:
عراق به دنبال آن اســت که به عنوان یک بازیگر
ثبات زا در منطقه شــناخته شود .درست به همین
دلیل اســت که عراقی ها مسئولیت بزرگ میانجی
گری میان ایران و عربســتان را برعهده گرفته اند.
عراق به دنبال آن اســت تا نقش عربی  -اسالمی
خود در منطقــه را بازیابی کند .بدیهی اســت که
نخســت وزیر آتی می تواند ایفاگر نقش مهمی در
این زمینه باشد.
وی افزود :در رابطه با نحوه انتخاب نخســت وزیر
آتی نیز باید بگویم که پــس از برگزاری انتخابات
پارلمانی ،راه یافتگان به انتخابات فراکسیون های
مختلف را تشــکیل خواهند داد .هر فراکسیونی که
بتواند اکثریت اعضاء را داشته باشد ،از دیدگاه قانون
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باید نخســت وزیر را انتخاب کند و در این میان ،فراکسیون اکثریت اقدام به معرفی نخست
وزیر می کند.
این فراکسیون می تواند متشکل از افراد ُکرد و سنی نیز باشد.
صدر الحسینی اظهار داشت :نکته دیگری که می خواهم بدان اشاره کنم این است که عراق
می تواند یک الگو برای کشــورهای عربی باشد .پس از ســقوط رژیم صدام معدوم ،عراق
توانســت استقالل خود را به دســت آورد .از آن زمان تاکنون ،عراقی ها تالش کرده اند تا
ایفاگر نقش مستقلی باشند.
وی افزود :با این حال ،کشــورهایی که تاکنون رنگ هیچ صندوقی را به خود ندیدند و حتی
نمی توانند صندوق رأی را از صندوق میوه تشخیص دهند ،در امور داخلی عراق دخالت می
کنند .کارشناس ارشد مسائل منطقه ادامه داد :این کشورها نمی خواهند عراق مستقل باشند.
آنها وابســتگی عراق را می خواهند .کشورهایی که اساســ ًا با انتخابات و برگزاری انتخابات
بیگانه هســتند تالش می کنند مانع از پیروزی افراد صاحب صالحیت و مســتقل در عراق
شوند .به هر حال ،انتخابات عراق می تواند یک الگوی موفق برای تمامی کشورهای عربی
باشد.
وی ادامه داد :در این میان ،نباید نقش حشد شعبی در ساختار سیاسی و امنیتی عراق را نادیده
گرفت .اگر حشــد شعبی نبود ،مقابله و مبارزه با تروریســم و نیز رویارویی با ایاالت متحده
آمریکا در عراق متوقف می ماند .من با قاطعیت می گویم که اگر آمریکا از عراق خارج شود
و حشــد شعبی در این کشور حضور نداشته باشد ،وضعیت عراق به مراتب بدتر از افغانستان
خواهد بود .حشد شعبی در حال حاضر دارای پشتوانه قانونی ،مردمی و دینی در عراق است.
مرجعیت ،یکی از مهمترین پشتوانه های حشد شعبی است.
صدر الحســینی افزود :در خصوص نظارت سازمان ملل متحد بر انتخابات عراق نیز مسائلی
مطرح است .در ابتدا مسئوالن سازمان ملل دچار سوء تفاهم شدند و تصور کردند که حمایت
مرجعیــت از نظارت بین المللی بر انتخابات عراق به معنــای دخالت آنها در تمامی جزئیات
مربوط به انتخابات است.
این کارشناس ارشد مسائل منطقه عنوان کرد :درست به همین دلیل است که مسئوالن ارشد
سازمان ملل و در رأس آنها «جنین پالسخارت» نماینده ویژه سازمان مذکور در عراق تالش
کردند تا یک بار دیگر موعد برگزاری انتخابات پارلمانی به تعویق بیفتد
با وجود تمامی این تالش ها ،اصرار گروه های سیاســی عــراق بر لزوم برگزاری انتخابات

در موعد از پیش تعیین شــده ،موجب شد تا هدف
سازمان ملل محقق نگردد.
وی همچنین تصریح کرد :آمریکایی ها باید بدانند
که در صحنه سیاسی و مردمی عراق ،واقعیت های
تلخــی وجــود دارد که چاره ای جــز پذیرش آنها
ندارنــد .یک خبرنگار آمریکایی که برای پوشــش
اخبار انتخابات عراق در این کشــور مســتقر شده
اســت ،خود اعالم کرد که واشنگتن بازنده صحنه
سیاسی و انتخاباتی در عراق خواهد بود .بدون شک
وی پس از مشــاهدات میدانی و پی بردن به عمق
روابط و مناســبات میان جمهوری اسالمی ایران و
عراق چنین سخنی را مطرح کرده است.
صدر الحسینی تصریح کرد :به هر حال ،امیدواریم
که نخســت وزیر آتی عراق طــرح اخراج نظامیان
آمریکایی از خاک این کشــور را در دستور کار خود
قرار دهد تا انتقام خون شهید سلیمانی از واشنگتن
گرفته شود.
در ادامه نوبت به «علی االزبرجاوی» نماینده حزب
«رویکرد ملی» عراق در ایران رسید که سخنانی را
مطرح سازد .نماینده حزب «رویکرد ملی» عراق در
ایران در نشســت تخصصی بررسی انتخابات عراق
گفت :از آنجایی که این انتخابات بر اســاس قانون
جدید انتخاباتی برگزار شــد ،اهمیت آن در مقایسه
با ادوار گذشــته مضاعف گشت .این اتفاق از سال
 ۲۰۰۳تاکنون سابقه نداشته است.
این شــخصیت عراقی عنوان کــرد :قانون جدید
انتخابات به دنبال مطالبات مردمی تصویب شــد.
این خواســته و مطالبات مردم عــراق بود که یک
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قانون جدید بر انتخابات حاکم شــود .پیشتر اینگونه بود که افراد راه یافته به پارلمان از میان
فهرست ها و لیست های ائتالفی تشکیل می شدند اما امروز در سایه قانون جدید انتخابات،
این شخصیت های مستقل از لیست ها هستند که عمدت ًا به پارلمان راه می یابند.
وی افزود :در ادوار گذشــته انتخابات  ۱۸حوزه انتخاباتی وجود داشت اما در این دوره تعداد
حوزه های انتخاباتــی به  ۸۳حوزه افزایش یافت .حدود  ۳۲۰۰داوطلب برای کســب ۳۲۹
کرســی پارلمانی با یکدیگر رقابت کردند .همانطور که کمیساریای عالی انتخابات عراق نیز
اعالم کرد ،شــمار افراد واجد شرایط برای مشارکت در انتخابات حدود  ۲۴میلیون نفر اعالم
شد.
این شــخصیت عراقی ادامه داد :بر اســاس قانون جدید انتخابات این امکان وجود دارد که
ترکیب سیاســی پارلمان آتی به کلی دســتخوش تغییر شود .البته همین مسأله ممکن است
مشــکالت و معضالتی را نیز به وجود آورد .به عنوان نمونه ،تنوع رویکردها و گرایش های
شخص نخست
سیاســی افراد پیروز در انتخابات پارلمانی می تواند آنها را در زمینه انتخاب
ِ
وزیر دچار تشتت و اختالف کند.
وی در ادامه اظهاراتش یادآور شــد :پیشتر تالش هایی انجام شد که انتخابات یک بار دیگر
به تعویق بیفتد .از آنجایی که کمیســاریای عالــی انتخابات عراق اعالم کرد که فرایند رأی
گیری و نیز شــمارش آراء به صورت الکترونیک انجام خواهد شد ،این نگرانی وجود داشت
که زیرساخت های انجام چنین کاری فراهم نباشد و انتخابات تا سال آینده به تعویق بیفتد.
با این حال ،این اتفاق رخ نداد.
نماینده جریان ابتکار ملی عراق در ایران گفت :مردم عراق از دولت آتی که برآمده از پارلمان
آینده خواهد بود ،انتظار دارند که خدمات رسانی عمومی را بهبود بخشد .مردم توقع دارند که
دولت به خدمات رســانی عمومی ازجمله مسائل مربوط به آب و برق و اهتمام جدی داشته
باشــد .به هر حال ،آنچه که واضح به نظر می رســد این است که نخست وزیر آتی از بطن
اجماع میان ائتالف های پیروز در پارلمان انتخاب خواهد شد.
وی اظهار داشت :در خصوص سرنوشت مصطفی الکاظمی هم باید بگویم که مأموریت او از
همان ابتداء فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات است .با این حال ،این امکان وجود دارد
که الکاظمی توســط ائتالف های پیروز در انتخابات پارلمانی به عنوان گزینه نخست وزیری
مطرح شــود .تحقق این سناریو بعید نیست .این مسأله بستگی به ماهیت ائتالف هایی دارد
که در انتخابات پیروز خواهند شد.
این شخصیت عراقی عنوان کرد :در طول دوران نخست وزیری مصطفی الکاظمی در عراق،
اجرای طرح پارلمان در خصوص اخراج آمریکایی ها از خاک این کشور متوقف شد.
مردم انتظار دارند تا پارلمان آتی و نخســت وزیر آینده یک چارچوب عملیاتی را برای اخراج
آمریکایی ها ترســیم کنند .لذا از ایــن زاویه نیز انتخابات پارلمانــی زودهنگام در عراق از
اهمیت بسزایی برخوردار است .مردم عراق انتظار دارند که دولت آتی بر روی اخراج نظامیان
آمریکایی متمرکز شود.
وی ادامه داد :مردم همچنین این مطالبه را دارند که پارلمان آتی از حشــد شــعبی حمایت
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کند .حشــد شــعبی در حال حاضر دارای پشتوانه
مردمی و قانونی اســت .مرجعیت نیز از آن حمایت
می کند .برخی به دنبال انحالل و یا ادغام حشــد
شعبی هستند .با این حال ،پارلمان باید تمام تالش
خود برای حمایت از حشد شعبی را به کار بندد .در
این زمینه نمایندگان پارلمان عراق ،فصل الخطاب
هستند.
نماینده جریان ابتــکار ملی عراق در ایران تصریح
کرد :حشــد شــعبی ضامن امنیت و حراســت از
حاکمیت ملی عراق اســت .مطمئن ًا اگر آمریکایی
ها بخواهند روزی از عراق خارج شــوند ،همچون
افغانستان در این کشور نیز خرابکاری خواهند کرد.
آنجاســت که نقش مهم حشد شعبی در حفاظت و
حراســت از امنیت عراق بیش از هر زمان دیگری
آشکار خواهد شد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خــود نیز اظهار
داشت :همانطور که مستحضر هستید سازمان ملل
متحــد و اتحادیه اروپا بر رونــد انتخابات پارلمانی
نظارت داشــتند .البته باید به این مسأله نیز اشاره
کنم که سازمان ملل یک نگاه سیاسی به انتخابات
عراق داشــت .به همین دلیل پیشتر تالش زیادی
کرد که انتخابات به تعویق بیفتد .نظارت ســازمان
ملل این نگرانی را ایجاد کرده است که شاید مسأله
تخلف احتمالی در انتخابات ،بین المللی شود.
این شــخصیت عراقی اظهار داشت :پیشتر در ادوار
گذشــته اگر تخلفی در انتخابات عراق رخ می داد،
این مسأله به دستگاه قضایی ارجاع داده می شد و
در محافل داخلی رسیدگی به آن صورت میگرفت.
اکنون اگر تخلفی رخ دهد ،برخی گروه های سیاسی
آن را بین المللی خواهند کرد .از سوی دیگر ،ممکن
است طرف هایی که نتیجه انتخابات را به نفع خود
نمی دانند مدعی بروز تقلب در آن شــوند و سپس
با مراجعه به سازمان ملل ،از این سازمان به عنوان
ابزاری برای اعمال فشــار بر دولــت به منظور لغو
نتایج انتخابات ،استفاده کند.
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آخرین نتایــج انتخابــات پارلمانی عراق
از پیشــتازی صدریها در ایــن انتخابات
حکایت دارد .بر اســاس گزارشهایی که
در این زمینه منتشر شده است ،پراکندگی
کرســیهای پارلمانی در عراق طی  ۴سال
آینده به شرح ذیل است:

جریـان صـدر
حزب تقدم
دولت قانون
شخصیتهای مستقل
حزب دموکرات کردستان
حزب عزم
ائتالف فتح
جنبش امتـداد
اتحاد اسالمی
الجیل الجدید
اشراقة کانون
جریانهای حکمت و النصر
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۷۳
 40کرسی
 37کرسی
 20کرسی
 32کرسی
 14کرسی
 14کرسی
 10کرسی
 9کرسی
 9کرسی
 8کرسی
 5کرسی
کرسی
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چرایی میزان مشــارکت در انتخابات عراق/فضای پسا
انتخابات چگونهخواهد بود؟
انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق در نهایت روز یکشنبه  ۱۸مهر ماه برگزار شد .کمیساریای
عالی انتخابات عراق اعالم کرد که  ۴۱درصد از واجدان شــرایط در انتخابات مذکور شرکت
کردند .همچنین جلیل عدنان ،رئیس کمیساریای انتخابات عراق در نشست مطبوعاتی گفت:
نتایج در چندین اســتان همچون کرکوک ،دیالی ،دیوانیه ،المثنی ،میســان ،واسط ،دهوک،
صالح الدین ،کربال ،نجف و اربیل اعالم شده است.
وی افزود« :جزئیات این نتایج در پایگاه رسمی کمیساریای عالی مستقل انتخابات به نمایش
گذاشته شده اســت» .انتخابات پارلمانی روز گذشته در عراق در یک شرایط امنیتی با ثبات
برگزار شــد .این درحالی است که برخی تالش میکنند از اهمیت این انتخابات بکاهند .این
دست از افراد اینگونه القا میکنند که میزان مشارکت در انتخابات عراق مطلوب نبوده است.
با این حال ،میتوان گفت که با توجه به شرایط کنونی حاکم بر عراق ،میزان مشارکت بیش
از  ۴۰درصد یک میزان قابل قبول است.
علیرغم اینکه نگرانیهایی پیرامون تأمین امنیت انتخابات عراق وجود داشت اما نقش آفرینی
مؤثر «حشــد شــعبی» مانع از بروز خلل امنیتی در فرایند انتخابات شدعلیرغم اینکه پیش از
برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام نگرانیهای فراوانی در خصوص ایجاد خللهای امنیتی
در جریان آن وجود داشت ،اما همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،انتخابات در یک فضای کام ً
ال با
ثبات از لحاظ امنیتی برگزار شد .این نیروهای مسلح عراق بودند که موفق شدند امنیت انتخابات
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را تأمین کنند.
در این میان نباید از نقش پررنگ ،مهم و بســزای
«حشــد شــعبی» در تأمین امنیت انتخابات نیز به
ســادگی عبور کرد .نیروهای حشــد شــعبی حتی
بــه فاصله چنــد روز مانده به برگــزاری انتخابات
پارلمانی ،طی عملیاتهای مختلف در اســتانهای
گوناگــون تالشهای بقایای عناصر تکفیری برای
انجام عملیاتهــای خرابکارانه در روز انتخابات را
ناکام گذاشتند .در طول روزهای گذشته بسیاری از
مســیرهای ورود تکفیریها به مناطق حساس عراق
توسط حشد شعبی ناکام گذاشته شد.

چرایی میزان مشارکت در انتخابات
عراق/فضای پســا انتخابات چگونه
خواهد بود؟
از همین روی ،پر واضح است که حشد شعبی یکی
از عوامل مؤثــر در تأمین امنیت انتخابات پارلمانی
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عراق بوده است .از سوی دیگر ،باید این مسأله را نیز در نظر داشت که شرایط این دوره
از انتخابات پارلمانی عراق با ادوار گذشته کام ً
ال متفاوت بوده است .در این دوره انتخابات
نه به صورت اســتانی که به صورت منطقهای برگزار شد .در این میان ،برخی جریانها
تالش کردند تا از فضای جدید انتخابات برای رأی آوری خود اســتفاده کنند که تالش
آنها با ناکامی مواجه شد.
یکی از شــاخصهای اصلی این دوره از انتخابات پارلمانی عراق شمارش الکترونیکی و
در لحظه آرا انتخاباتی بود؛ اتفاقی که در ادوار گذشته سابقه نداشتیکی از شاخصهای
اصلی این دوره از انتخابات پارلمانی عراق شمارش الکترونیکی و در لحظه آرا انتخاباتی
بود؛ اتفاقی که در ادوار گذشــته سابقه نداشت .حضور ناظران بین المللی در فرایند اخذ
رأی نیز یکی دیگر از عواملی بود که باعث شد تا شرایط این دوره از انتخابات پارلمانی
با ادوار گذشته متفاوت گردد.
افزون بر این ،باید به این مسأله نیز اشاره کرد که تمامی تالشها به منظور «دو قطبی
ســازی» میان شیعیان و غیر شیعیان و میان اسالمگرایان و غیر اسالمگرایان در جریان
انتخابات پارلمانی زودهنگام ،با شکست مواجه شد .پروژه ایاالت متحده آمریکا این بود
که جریانهای اســامی نتوانند آرا الزم در انتخابات را کســب کنند .با این حال ،این
پروژه ناکام ماند و آخرین گزارشها حاکی از آن است که اغلب کرسیهای پارلمانی به
گروهها ،احزاب و جریانهای اسالمی رسیده است.
در این میان ،برخی رســانههای وابسته به آمریکا و ســعودی تالش میکنند از میزان
مشــارکت در انتخابات عراق به عنوان ابزاری برای تخریب این انتخابات و کم اهمیت
جلوه دادن آن بهره برداری کنند .در همین راســتا ،روز گذشته نیز نماینده سازمان ملل
متحد در امور عراق مدعی شد که مردم این کشور استقبال چندانی از انتخابات نکردند!
این درحالی است که مشــارکت بیش از  ۴۰درصد از مردم در انتخابات آن هم با توجه
به سلسله عوامل مختلفی نظیر ناکارآمدیهای واضح دولت به ویژه طی  ۲سال گذشته،
وخامت اوضاع اقتصادی و معیشــتی و نیز نقص گســترده در خدمات رسانی عمومی،
نســبت و میزان قابل قبولی تلقی میشــود .درحال حاضر ،صرفنظر از اینکه چه کسانی
در انتخابات پارلمانی عراق رأی آوردند ،مســأله مهمتر انتظارات و مطالبات اصلی مردم
است.
از مهمترین مطالبات مردم عراق در مرحله پســا انتخابات بهبود خدمات رسانی عمومی،
تقویت معیشــت ،مبارزه با فســاد و اخراج آمریکاییها از خاک کشورشــان استیکی از
مهمترین انتظارات مردم عراق پس از انتخابات پارلمانی ،بهبود خدمات رســانی عمومی
اســت .از جمله دیگر مطالبات و انتظارات اصلی مردم ،مبارزه با فســاد و بهبود اوضاع
معیشتی عراقیها است.
در این میان ،اجرای مصوبه ســال  ۹۸پارلمان مبنی بر اخــراج نیروهای بیگانه ازجمله
نیروهــای ایاالت متحده آمریکا از خاک عراق جزو یکی از اصلی ترین مطالبات مردمی
محسوب میشود .لذا نباید اجازه داد که مطالبات اصلی و اساسی مردم عراق به انحراف
کشــیده شــود .اکنون که انتخابات عراق در یک فضای آرام و باثبات انجام شده است،
بعید نیســت که آمریکاییها طرح و ســناریویی را به منظور متشنج کردن اوضاع عراق
و نا امن کردن این کشــور تدارک دیده باشند .از همین روی ،انتخاب نخست وزیر آتی
عراق در کوتاه مدت و در یک فضای آمیخته با آرامش از اهمیت بسزایی برخوردار است.
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