
مجلـه بین الملـل مهــر
|ســــال هفتم|شـمـــاره39|

آذر مــاه 1400

۲۷

نگاه واقع گرایانه نسبت به مذاکرات برجامنگاه واقع گرایانه نسبت به مذاکرات برجام
پیام ها و پیامدهای عملیات هلی برن ایران برای منطقه و آمریکاپیام ها و پیامدهای عملیات هلی برن ایران برای منطقه و آمریکا

33 سناریوی محتمل در ماجرای ترور نافرجام الکاظمی سناریوی محتمل در ماجرای ترور نافرجام الکاظمی

سـال هفتـم  شمـاره 39  آذرمـاه 1400مجله بین الملل خبرگزاری مهر

از قتل خاشقجی تا برکناری قرداحی



مجلـه بین الملـل مهــر
|ســال هفتم|شـمـــاره39|

آذر مــاه 1400

مدیر مسئول: محمد شجاعیان

شورای سردبیری: حسین طاهری، مهدی 
عزیزی

دبیر تحریریه: سمیه خمارباقی

همکاران این شــماره: رامین حســین 
یزدانی  پیمان  خمارباقی،  سمیه  آبادیان، 

و زهرا میرظفرجویان

شماره تماس:  ۴۳۰۵۱۰۰۰ )۰۲۱(
آدرس: ایــران، تهران، خیابان اســتاد 

نجات الهی، کوچه بیمه، پالک ۱۸
کدپستی: ۱۵۹۹۸۱۴۷۱۳

عالقمندان می تواننــد مقاالت و مطالب خود را 
برای مجله بین الملل مهر ارسال کنند.

رسوایی ارتش کاریکاتوری آمریکا توسط سپاه.......................................................................................................................2 

پیام ها و پیامدهای عملیات هلی برن ایران برای منطقه و آمریکا .......................................................................................5

تصمیم راهبردی ایران مقابله با هر نوع تهدیــدی اســت ............................................................................................6

نگاه  واقع گرایانه  نســبت به مذاکرات/ اروپا کارگــزار صادقــی نیســت...................................................................8

اصرار ایران برای ارائه تضمین از سوی آمریکا قابل درک است................................................................................................9

قانون جدید انتخابات پارلمانی عراق چگونه بر نتایج اثــر گذاشــت؟ ......................................................................................10

اوضاع ملتهب در »منطقه سبز« بغداد/ مطالبات معترضان چیست؟...................................................................................13

فتنه خارجی در عراق با حمله به منزل »کاظمی«/ پروژه متهم ســازی مقاومت.............................................................15

تغییر نقش ســازمان ملل در عراق از نظارت تا قیمومیت..................................................................................................17

3 ســناریوی محتمل در ماجرای تــرور نافرجــام »کاظمــی«...................................................................................19

مداخله عربستان در انتخابات لبنان/ حمایت از جعجع برای فتنه انگیزی .........................................................................20

جنگ سعـودی علیـه آزادی بیـان از قتـل خاشقجـی تا تهـدید قرداحی..................................................................................22

تکرار مدل قطر در لبنان توســط عربســتان ســعودی ..............................................................................................23

عربستان به دنبال ایجـاد خأل سیـاسی و حـق وتو در مسائل لبنان است............................................................................25

نگاه واقع گرایانه نسبت به مذاکرات برجامنگاه واقع گرایانه نسبت به مذاکرات برجام
پیام ها و پیامدهای عملیات هلی برن ایران برای منطقه و آمریکاپیام ها و پیامدهای عملیات هلی برن ایران برای منطقه و آمریکا

33 سناریوی محتمل در ماجرای ترور نافرجام الکاظمی سناریوی محتمل در ماجرای ترور نافرجام الکاظمی

سـال هفتـم  شمـاره 39  آذرمـاه 1400مجله بین الملل خبرگزاری مهر

از قتل خاشقجی تا برکناری قرداحی



مجلـه بین الملـل مهــر
|ســــال هفتم|شـمـــاره39|

آذر مــاه 1400

۲

رسوایی ارتش کاریکاتوری آمریکا توسط سپاه
روز چهارشــنبه 12 آبان  ایران از تالش آمریکا بــرای یک دزدی دریایی و مقابله نیروهای 
ســپاه پاسداران با این موضوع خبر داد. رســانه های داخلی گزارش دادند که آمریکا در یک 
دزدی دریایــی، یک نفتکش را که حامل نفــت صادراتی ایران بود در آب های دریای عمان 
مصــادره کرد و با انتقــال محموله نفت آن به یک نفتکش دیگر آن را به ســوی مقصدی 

نامعلوم هدایت کرد.
همزمــان نیروی دریایی ســپاه با اجرای عملیات هلی برن بر روی عرشــه نفتکش آن را به 
تصرف خود درآوردند و به ســوی آب های ســرزمینی ایران هدایت کردند. ساعاتی بعد، یک 
مقــام وزارت دفاع آمریکا تأیید کرد که نیروهای ایرانی یک نفتکش را دریای عمان توقیف 
کرده اســت. با وجود این، این مقام آمریکایی مدعی شد که نیروهای آمریکایی فقط حادثه 
را تماشــا کردند و با نیروهای سپاه پاسداران مقابله نکردند. ماجرای تالش آمریکایی ها برای 
دزدیدن نفت ایران بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان داشت و این موضوع در صدر اخبار 

فوری این رسانه ها قرار گرفت.
 اقتدار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مواجهه با دزدی دریایی آمریکایی ها 
عالوه بر بازتاب های سیاســی و رسانه ای متعددی که داشت در ابعاد منطقه ای چه در حوزه 
خلیــج فارس و چه در حوزه غرب آســیا ظرفیت هایی را ایجاد می کنــد که تحلیلگران نگاه 

ویژه ای بر این مسئله داشته اند.
در همین راســتا خبرگزاری مهر با همکاری رادیو گفت و گو در یک همکاری مشترک اقدام 
به برگزاری میزگرد تخصصی »ایران، منطقه و تغییر معادالت جهان« کردند. در این میزگرد، 
سیدرضا صدرالحســینی کارشناس ارشــد منطقه، علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و 
مســائل راهبردی و محمد الیاسری تحلیلگر و کارشناس عراقی سخنانی را مطرح کردند که 

به آن می پردازیم.
ســید رضا صدر الحســینی در جریان این نشست تخصصی تصریح کرد: آنچه که در دریای 
عمان اتفاق افتاد یک قدرتنمایی دریایی توسط نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود. 
جمهوری اســالمی ایران در طول 44 سال گذشــته ثابت کرده است که هیچکس نتوانسته 
اســت منافع آن را به خطر بیندازد و تاوان آن را پس ندهد. آمریکایی ها نیز در دریای عمان 

به دنبال به مخاطره انداختن منافع و مصالح جمهوری اسالمی ایران بودند.
ســید رضا صدر الحســینی در جریان این نشست تخصصی تصریح کرد: آنچه که در دریای 
عمان اتفاق افتاد یک قدرتنمایی دریایی توسط نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود. 
جمهوری اســالمی ایران در طول 44 سال گذشــته ثابت کرده است که هیچکس نتوانسته 
است منافع آن را به خطر بیندازد و تاوان آن را پس ندهد. آمریکایی ها نیز در دریای عمان به 

دنبال به مخاطره انداختن منافع و مصالح جمهوری 
اسالمی ایران بودند.

وی در ادامه نیز یادآور شــد: از آنجایی که جمهوری 
اســالمی ایران هیچگاه به مخاطره افتادن منافع و 
مصالــح خود توســط بیگانگان را برنتابیده اســت، 
بنابراین، نیروهای سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
در دریای عمان، اقدام آمریکا را بی پاسخ نگذاشتند. 
جمهوری اســالمی ایران از رهگــذر عملیاتی که 
در دریای عمــان انجام داد، اموال خــود را بازپس 
گرفــت. آمریکایی ها علیرغم برخورداری از امکانات 
و تجهیزات نظامی پیشرفته نتوانستند هیچ کاری در 

برابر نیروهای سپاه پاسداران انجام دهند.
این کارشــناس ارشد مسائل منطقه تصریح کرد: به 
دالیل مختلف نظامی و امنیتی، شاید نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران نخواستند تا از تمامی ابعاد و 
زوایای اتفاقات دریای عمان رمزگشایی کنند زیرا ما 
در شرایط کنونی درحال یک جنگ نانوشته با ایاالت 
متحده آمریکا هســتیم. در جریان عملیات ســپاه 
پاسداران در دریای عمان، آمریکایی ها متوجه شدند 
که جمهوری اسالمی ایران برای حفاظت و حراست 
از منافع و مصالح خود از هیچ اقدامی دریغ نمی کند.

وی همچنیــن عنوان کرد: مــا در جریان عملیات 
دریای عمان شــاهد آن بودیم کــه یک بار دیگر 
تالش هــای آمریکایی ها برای به مخاطره انداختن 
منافع و مصالح جمهوری اسالمی ایران با شکست 
مواجه شد. عملیات نیروهای سپاه یک بار دیگر به 
جهانیان ثابت کرد که هیمنه ایاالت متحده آمریکا 
بال منازع نیست. جمهوری اسالمی ایران نشان داد 
که چه در آســمان و چه در دریا از منافع و مصالح 

خود حراست می کند.
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صدر الحســینی در ادامه اظهار داشــت: اتفاقی که 
در دریای عمان رخ داد حقیقتًا بســیار افتخارآفرین 
بود. باید گفت که رسانه ملی در پوشش این رویداد 
عملکرد قابل قبولی داشــت. حضور بســیار خوب 
و به موقع رســانه ها در این ماجرا کاماًل احســاس 
شد. طبیعتًا دستاوردی که سپاه پاسداران در دریای 
عمــان محقق کرد تأثیرات و پیامدهای بســیاری 
دارد. این اتفاق در روز 3 آبان ماه رخ داد اما با توجه 
به اینکه ما در آستانه ورود به 13 آبان )روز استکبار 
ســتیزی( بودیم، ترجیح داده شــد تا این رویداد با 

کمی تأخیر رسانه ای شود.
این کارشناس ارشد مسائل منطقه در ادامه اظهارات 
خود تصریح کــرد: می توانیم بگوییم که »میدان« 
یک بار دیگر به کمک »دیپلماســی« آمد و دست 
دیپلماســی را ُپر کرد. اکنون دیپلماسی می تواند با 
صدای بلند و رسا منافع و مصالح جمهوری اسالمی 
ایران را در جریان مذاکرات هسته ای از کشورهای 
اروپایی مطالبه کند. پیامدهای این رویداد بزرگ به 
گونه ای بود که حتی خــوِد آمریکایی ها و متحدان 

اروپایی شان را نیز تحت تأثیر قرار داد.
صدر الحســینی در خصوص تأثیر عملیات ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمی بر فراینــد مذاکرات 
هســته ای که قرار است از آذرماه از سر گرفته شود 
نیز یادآور شد: عملیات اقتدارآفرین سپاه پاسداران، 
مذاکــره کنندگان را با اعتماد بــه نفس روانه وین 
می کند. اکنون مذاکره کنندگان جمهوری اسالمی 
ایران می توانند با دســت ُپر در مذاکرات شــرکت 
کنند. مــا در جریــان عملیات اقتدارآفرین ســپاه 
پاسداران یک بار دیگر هماهنگی و همگرایی میان 

»میدان« و »دیپلماسی« را مشاهده کردیم.
وی عنــوان کرد: آمریکایی هــا در برابر جمهوری 
اسالمی ایران متحمل یک شکست دریایی شدند. 
این شکســت در حوزه های مختلف موجب شد تا 
حتی استراتژیست های آمریکایی نیز سخن از افول 
قدرت واشــنگتن به زبان آورند. اتفاقات چند سال 
اخیر نشان دهنده افول قدرت ایاالت متحده آمریکا 
است. عملیات ســپاه پاسداران در دریای عمان نیز 
یک بار دیگر از چهره ارتــش کاریکاتوری آمریکا 
پرده برداشــت. این حادثه نزد افکار عمومی برای 

آمریکایی ها بسیار گران تمام شد.
صدر الحســینی افزود: اقدام سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در دریای عمان دارای تبعات و پیامدهای 
منطقه ای نیز بود. پس از عملیات ســپاه پاسداران 
قطعًا روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
توســط کشورهای منطقه ُکند خواهد شد. بنابراین، 
کشــورهای منطقه از میــل و رغبت کمتری برای 
سوار شدن بر قطار عادی ســازی روابط برخوردار 

خواهند بود.
کارشناس ارشد مســائل منطقه افزود: این واقعیت 
را نباید نادیده گرفت که جنگ امروز جنگ اراده ها 
اســت و نه جنگ اسلحه ها. وقتی شما می بینید که 
عربستان سعودی و تمامی متحدان منطقه ای و بین 
المللی آن با بهره مندی از تســلیحات و تجهیزات 
نظامی پیشــرفته در طول 7 سال گذشته موفق به 
تحقق هیچ دســتاوردی در برابر یمنی ها نشده اند، 
این نشــان می دهد که جنگ امروز جنگ اراده ها 

است.



مجلـه بین الملـل مهــر
|ســــال هفتم|شـمـــاره39|

آذر مــاه 1400

۴

وی ادامه داد: یمنی ها علیرغم اینکه در محاصره کامل قرار دارند اما در طول سالهای گذشته 
همواره قدرتمندتر شــده اند. می خواهم به این مسأله اشاره کنم که عملیات سپاه در دریای 
عمان دارای تأثیرات معنوی نیز هســت. این دســتاورد بزرگ موجب تقویت اراده گروه های 
مقاومت در سراســر منطقه خواهد شــد و عزم آنها برای مقابله با متجاوزان را بیش از پیش 
تقویت خواهد کرد. بنابراین، تمامی گروه های مقاومت در سراســر منطقه از ثمرات دستاورد 

بزرگ سپاه در دریای عمان بهره مند شدند.
در ادامه نشست، علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و مسائل راهبردی نیز به نکاتی اشاره 
کرد. وی گفت: پس از عملیات ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در دریای عمان رسانه های 
بیگانه تالش کردند تا در یــک قالب خاص و به صورت واحد علیه تهران عمل کنند. آنچه 
که در دریای عمان رخ داد اتفاق کوچکی نبود. آنچه که رخ داد یک واقعه بسیار مهم هم در 

عرصه سیاسی و هم در عرصه رسانه ای بود.
این کارشناس ارشد مسائل راهبردی در ادامه افزود: رسانه های بیگانگان و به ویژه رسانه های 
انگلیســی پس از اعالم خبر عملیات ســپاه در دریای عمان یک سکوت 5 تا 6 ساعته را در 
پیش گرفتند. هدف اصلی و اساســی آنها از این ســکوت، ایجاد یــک خأل بود. پس از این 
سکوت 5 یا 6 ساعته رسانه های مذکور پروژه کم اهمیت جلوه دادن اتفاقات دریای عمان را 

کلید زدند و اینگونه وانمود کردند که اساسًا اتفاق خاصی رخ نداده است
وی عنوان کرد: این رســانه ها تمام تالش خود را به کار بســتند تا اینگونه به افکار عمومی 
القا کنند که هیچ اتفاقی رخ نداده است و ایران فضا را شلوغ کرده است. البته زمانی که آنها 
چنین القائاتی را انجام می دادند تصویر و یا فایل ویدئویی از عملیات ســپاه در دســت نبود. 
پس از انتشــار تصاویر و فایل های ویدئویی، رسانه های بیگانه خط مشی جدیدی را در پیش 

گرفتند و تالش کردند تا اصالت تصاویر منتشر شده را زیر سوال ببرند
 علیرضا داوودی همچنین تصریح کرد: در واقع، رسانه های بیگانه تصور می کردند که می توانند 
تصاویر منتشــر شده را نزد افکار عمومی خدشه دار سازند. در مرحله بعد نیز آنها مدعی شدند 

تصاویر منتشر شده در واقع تصاویر یک حادثه عادی دریایی محسوب می شود
وی در ادامه اظهارات خود یادآور شد: چیزی که در عرصه پوشش رسانه ای این وقایع و اتفاقات 
بزرگ اهمیت دارد، انتقال از مرحله واکنش به مرحله کنش است. نحوه پرداختن رسانه های ما 
به حادثه دریای عمان نشان داد که ما در حال ورود به مرحله کنش هستیم. در ماجرای تقابل 
دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با نیروهای آمریکایی در دریای عمان، زمان اعالم واقعه 

برای مخاطب اهمیتی نداشت بلکه اصل واقعه برای مخاطب حائز اهمیت بود.
این کارشــناس ارشد مســائل راهبردی همچنین عنوان کرد: آنچه که حائز اهمیت به نظر 
می رسد، ایجاد مفاهیم اقتدار در مبانی حرکت رسانه است. اگر مفاهیم اقتدار در مبانی حرکت 

رســانه ایجاد شود، آنگاه هرچقدر هم که بیگانگان 
و رسانه های وابسته به آنها برای خدشه دار ساختن 
اصل وقایع و رویدادهــا اقدام کنند، به نتیجه نمی 
رسند. باید به این مســأله نیز اشاره کنم که اقتدار 
جمهوری اســالمی ایــران در کنار هوشــمندی 
رســانه ها می تواند مخاطب را به طور کامل با خود 

همراه سازد.
محمد الیاسری تحلیلگر و کارشناس عراقی هم در 
نشست تخصصی »ایران، منطقه و تغییر معادالت 
جهان« تصریح کرد: واقعیت این اســت که اقدام 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی علیه دزدی دریایی 
ایــاالت متحده آمریــکا در دریای عمــان بازتاب 
گسترده ای در رســانه ها و نیز شبکه های اجتماعی 

عراق داشت
وی افزود: اقدام ایران علیه آمریکا در دریای عمان 
یک بــار دیگر افول قدرت ایاالت متحده آمریکا را 
به نمایش گذاشــت. این اقدام نشان داد که افول 

روزافزون قدرت آمریکا، استنباط اشتباهی نیست.
الیاسری عنوان کرد: در واقع، باید بگوییم که سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی هیمنه آمریکایی ها را در 
هم شکست. آمریکا مادِر دزدان دریایی است و سپاه 
ایران توانست شکســت سختی را در دریای عمان 

به آن تحمیل کند.
کارشــناس عراقی عنوان کرد: اقدام سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در دریای عمــان موجب تقویت 
روحیه گروه های مقاومت در سراســر منطقه شــد. 
قطعًا این اقدام تأثیر بســزایی در روحیه گروه های 
مقاومت در عراق خواهد داشت. بدون شک از این 
پس، گروه های عراقی با عزم و اراده بیشــتری در 
مقایســه با گذشــته برای اخراج نظامیان اشغالگر 

آمریکایی از خاک خود تالش خواهند کرد
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سمیه خمارباقی:  روز چهارشنبه 12 آبان تلویزیون 
ایــران از تالش آمریکا برای یــک دزدی دریایی و 
مقابله نیروهای سپاه پاســداران با این موضوع خبر 
داد. رسانه های داخلی گزارش دادند که آمریکا در یک 
دزدی دریایی، یک نفتکش را که حامل نفت صادراتی 
ایــران بود در آب های دریای عمان مصادره کرد و با 
انتقال محموله نفت آن به یک نفتکش دیگر آن را به 

سوی مقصدی نامعلوم هدایت کرد.
همزمــان نیروی دریایی ســپاه با اجــرای عملیات 
هلی برن بر روی عرشه نفتکش آن را به تصرف خود 
درآوردند و به سوی آب های سرزمینی ایران هدایت 
کردند. ساعاتی بعد، یک مقام وزارت دفاع آمریکا تأیید 
کرد که نیروهای ایرانی یک نفتکش را دریای عمان 
توقیف کرده اســت. با وجود این، این مقام آمریکایی 
مدعی شد که نیروهای آمریکایی فقط حادثه را تماشا 
کردند و با نیروهای سپاه پاســداران مقابله نکردند. 
ماجرای تالش آمریکایی ها برای دزدیدن نفت ایران 
بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان داشت و این 
موضوع در صدر اخبار فوری این رسانه ها قرار گرفت

طالل عتریســی تحلیلگر مسائل خاورمیانه و رئیس 
مرکز مطالعات سیاسی دانشــگاه لبنان در گفتگو با 
خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشــت: تقابل بین 
ایران و آمریکا در دریــای عمان و عموماً در منطقه 
خلیج فارس، موضوع جدید و بی ســابقه ای نیست و 
آمریکا تاکنون چندین بار برای دزدی دریایی و سیطره 
مستقیم بر نفتکش های ایرانی اقدام کرده است. هدف 
این تالش های آمریکا و به ویژه حادثه اخیر این است 
که آمریکا اعتماد به توان این کشور را پس از خروج از 
افغانستان به کشورهای متحد خود بازگرداند. متحدان 
آمریکا پس از این خروج در حالتی از نگرانی به ســر 
می برنــد و هراس دارند که این قدرتی که آنها به آن 
تکیه کرده اند، ممکن اســت در هر زمانی از منطقه 
خارج شود و آنها بدون هیچ گونه پشتیبانی در تقابل 

مستقیم با دشمنانشان قرار گیرند.
وی با بیان این مطلب افزود: به این علت، بخشی از 
عملیات اخیر در این چارچوب قابل تفســیر است که 
آمریکا تالش کرد بــه متحدان خود در خلیج فارس 
بگوید ما همچنان به حمایت از شما و ضربه زدن به 

طالل عتریسی تحلیلگر لبنانی:

پیام ها و پیامدهای عملیات هلی برن ایران برای منطقه و آمریکا
ایران و شکســت اراده ایران ادامه می دهیم. هدف دیگر این عملیات این بود که آمریکا تصور 
می کرد چون ایران اعالم کرده است اواخر این ماه به مذاکرات هسته ای باز می گردد و ضربه ای 
از آمریکا دریافت کرده است و در موقعیت ضعیف تری قرار دارد، شروط جدید را خواهد پذیرفت. 
عماًل این یک تهدید است که آمریکا در صورت نپذیرفتن شروط جدید هسته ای توسط ایران، به 

اقدامات نظامی علیه این کشور متوسل خواهد شد.
عتریسی خاطرنشان کرد: اما آنچه اتفاق افتاد این بود که ایران همه این اهداف آمریکا را شکست 
داد. پاسخ ایران به این تالش، غافلگیر کننده بود و مقابله با سیطره بر نفتکش و مداخله نظامی 
دریایی و آبی مستقیم و همچنین سکوت آمریکا و رسانه های آمریکایی در مقابل این عملیات و 

پاسخ ندادن به آن، نشان دهنده این است که دست ایران در این تقابل باالتر بوده است.
این کارشناس مسائل منطقه افزود: نکته معنوی دیگر در این عملیات این است که ایران در روز 
مقابله با اســتکبار جهانی از این عملیات رونمایی کرد؛ روزی که سفارت آمریکا در ایران پس از 
پیروزی انقالب اسالمی به تصرف درآمد. از این رو اهداف آمریکا از این عملیات، شکست خورد 
و شکست دیگری برای این کشور ثبت شد که به جایگاهش در منطقه و اعتماد به این کشور و 
توان آن در قبال متحدانش ضربه زد. در مقابل، ایران به مذاکرات هسته ای خواهد رفت در حالی 
که در وضع بهتری قرار دارد و با تهدید به یک عملیات مستقیم مقابله کرده است و از این رو تیم 

مذاکره کننده ایرانی در وضع بهتری قرار دارد.
طالل عتریسی درباره پیامدهای عملیات قهرمانانه ایران در منطقه اظهار داشت: بدون شک این 
عملیات پیامدهایی دارد؛ نخســت اینکه پس از این عملیات کشورهای حاشیه خلیج فارس که 
خود را متحد آمریکا می دانند، احســاس نگرانی بیشتری خواهند کرد و چه بسا این مسئله روند 
مذاکرات عربســتان و ایران را سرعت خواهد بخشید. چرا که سرمایه گذاری عربستان بر روی 
حمله آمریکا به ایران و تضعیف ایران باعث شده بود این کشور تصور کند شرایط بهتری دارد و 

بر این اساس، در مذاکرات با ایران ُکند بود. احتمااًل ضربه ای 
که آمریکا از ایران در این عملیات دریافت کرده است 

باعث می شود مذاکرات عربستان و ایران سرعت 
گیرد و ریاض از خواسته های افراطی خود در 

این مذاکرات کوتاه بیاید.
بدون شــک متحدان ایران در منطقه 

پس از این عملیات احساس قدرت 
بیشــتری خواهند کرد و چه بســا 
حاضر  طرف هــای  مســئله  این 
در مذاکــرات وین را به ســوی 
تحمیل نکردن شــروط جدید و 
بر روی  ســرمایه گذاری نکردن 
تقابل نظامی و تهدید به آن سوق 

می دهــد. به این معنا کــه احتمال 
زیادی وجــود دارد که تقابل اخیر، به 

ســرعت گرفتن مذاکرات هسته ای در 
وین و عقبگرد همه تهدیدات نظامی منجر 

شــود. به هر حال آنچه اتفاق افتاد باعث شــد 
ایران دستاوردهای مثبتی در عرصه حضور در منطقه 

و مذاکرات پیش رو، تقابل با آمریکا و مذاکرات وین کسب 
کند و وضع ایران از گذشته بهتر خواهد بود.
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امین حطیط استراتژیست لبنانی:

تصمیم راهبردی ایران مقابله با هر نوع تهدیدی است
رامین حســین آبادیان: امین حطیط ژنرال 
بازنشســته و استراتژیســت لبنانــی در گفتگو با 
خبرنگار مهر درخصــوص دزدی دریایی آمریکا 
در دریــای عمــان و عملیــات قهرمانانه نیروی 
دریایی ســپاه پاســداران انقالب اسالمی اظهار 
داشــت: ایاالت متحده آمریکا از رهگذر اقدامی 
که در دریای عمان انجــام داد به دنبال امتحان 
ایران  اســالمی  توانمندی های نظامی جمهوری 
بود. در واقــع، آمریکایی ها می خواســتند متوجه 
شــوند که جمهوری اســالمی ایــران در هنگام 
مواجهــه و رویارویی چه واکنشــی را از خود به 

نمایش می گذارد.
این استراتژیســت لبنانی در ادامه اظهارات خود 
افزود: آمریکایی هــا در اتاق فکر خود نیز اینگونه 
برنامه ریزی کرده بودند که اگر در عرصه غارتگری 
دریایی موفق شــوند، می توانند 3 هدف را محقق 
ســازند؛ اول اینکه واشــنگتن پس از موفقیت در 

عملیات دزدی دریایی به دنبال تشدید محاصره اقتصادی علیه ایران و جلوگیری از صادرات 
نفــت آن بود. دوم اینکه آمریکا تــالش می کرد تا به ایران این پیام را مخابره کند که از آن 

قدرتمندتر است .
حطیط همچنین یادآور شــد: سومین هدفی که ایاالت متحده آمریکا از رهگذر اقدام مذکور 
دنبال می کرد این بود که به جمهوری اســالمی ایران بگوید که آب های خلیج فارس و نیز 
دریای عمان تحت سیطره کامل واشنگتن قرار دارند. با این حال، واکنش ایران موجب شد تا 

این اهداف از پیش طراحی شده آمریکایی ها با راهزنی دریایی محقق نشود.
این کارشــناس لبنانی تصریح کرد: سپاه پاســداران انقالب اسالمی برای دفاع از خود یک 
عملیات هجومی را انجام داد. ســپاه پاسداران در جریان این عملیات دستاوردهای نظامی و 
اســتراتژیکی را محقق ساخت. سپاه در واقع شکست هایی را در سطوح مختلف به واشنگتن 
تحمیل کرد. این یک شکســت استراتژیک برای واشــنگتن بود. در حقیقت، سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی توانست نفت مسروقه را باز پس گیرد و قدرت خود را در برابر آمریکایی ها 

به نمایش بگذارد.
حطیط یادآور شــد: فراتر از آن، عملیات بزرگ ســپاه در دریای عمان نشان داد که در ایران 
یک تصمیم سیاســی و راهبردی وجود دارد و آن، این اســت که با هر گونه اقدام خصمانه 
بیگانگان و در رأس آنها آمریکایی ها به شــدت و با ســرعت برخورد می شود. این عملیات 
 نشان داد که ایران همواره برای مقابله با هر گونه تهدیدی، از آمادگی کامل برخوردار است.
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این استراتژیست لبنانی تصریح کرد: سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی این پیام را به آمریکایی ها مخابره 
کرد که اجازه نمی دهد تــا آب های خلیج فارس و 
دریای عمان تحت ســیطره واشــنگتن درآیند. در 
برابر ماجراجویی آمریکایی ها، این ســپاه پاسداران 
بود که دســت برتر را داشت و توانست بر نیروهای 
آمریکایــی فائق آیــد. البته باید به ایــن نکته نیز 
توجه داشت که آمریکایی ها از رهگذر سرقت نفت 
ایران به دنبال تشــدید فشار اقتصادی علیه تهران 
و گســترده تر کردن ابعاد تروریسم اقتصادی علیه 

جمهوری اسالمی بودند.
وی عنــوان کــرد: آمریکایی هــا خود بــه خوبی 
می داننــد که جمهوری اســالمی ایــران در طول 
چند دهه گذشــته توانسته است تمامی تحریم های 
ضد ایرانِی واشــنگتن را دور بزنــد. علیرغم اینکه 
پیشــتر ایاالت متحده آمریکا تهدید کرده بود که 
صــادرات نفت ایران را به صفر خواهد رســاند، اما 
امــروز نفتکش های ایران در برابر دیدگان جهانیان 

به نقاط مختلف ارسال می شوند. پیشــتر دیدیم که این نفتکش ها به ونزوئال، سوریه، لبنان 
و چین حرکت کردند.

حطیــط تأکید کرد: بنابراین، آمریکایی ها تصمیم گرفتنــد تا برای جلوگیری از این صادرات 
نفت به عملیات ســرقت و غارتگری دریایی روی آورند. با تمامی اینها، ورود سپاه پاسداران 
به ماجرا موجب شد تا آمریکایی ها به اهدافشان نرسند. سپاه با اقدام به موقع خود در دریای 
عمــان این پیام را به آمریکایی ها مخابره کرد که نیروهای نظامی ایران برای مواجهه با هر 

گونه تهدید و یا اقدام خصمانه در اوج آمادگی به سر می برند.
این تحلیلگر لبنانی اظهار داشــت: ســپاه همچنین به آمریکایی ها این پیام را ارســال کرد 
کــه نیروهای ایرانی از نظامیان آمریکایی نمی هراســند و آماده انــد تا در صورت لزوم حتی 
به صورت شــان نیز سیلی بزنند. درســت به همین دلیل است که ما معتقدیم اقدام نیروهای 
ایرانی یک شکســت اســتراتژیک را به آمریکا تحمیل کردند و هیبت آن را در دریای عمان 

لگدمال کردند.
امین حطیط در پایان اظهارات خود نیز عنوان کرد: یک مسأله مهم دیگر نیز وجود دارد و آن، 
این است که عملیات بزرگ سپاه پاسداران در دریای عمان حامل یک پیام مهم برای کشورهای 
عربی حاشــیه خلیج فارس نیز بود. ایران با این عملیات به اعراب حاشیه خلیج فارس پیام داد: 
شــما نمی توانید برای حمایت از خود و نیز رویارویی بــا ایران، به قدرت آمریکا تکیه کنید. در 
همین حال، اقدام سپاه متضمن پیامی برای رژیم صهیونیستی نیز بود. رژیم صهیونیستی پس از 

این عملیات به خوبی دریافت که ایران همواره آماده مقابله با تهدیدات است.
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نادر انتصار استاد دانشگاه آالباما:

نگاه  واقع گرایانه  نسبت به مذاکرات/ اروپا کارگزار صادقی نیست

پیمان یزدانی: ایــران و طرف های دیگر برجام از 
8 آذر، بار دیگر گفتگوهای وین را از ســرمی گیرند- 
مذاکراتی کــه به گفتــه تهــران روی »حرف زدن 
محض« تمرکز نخواهد داشــت و هدف از آن حصول 
توافقی ملموس و در راستای تأمین منافع متقابل است. 
همزمان، آمریکا بــه رغم ادعاها مبنی بر تمایل برای 
بازگشــت به برجام، همچنان با پافشــاری بر رویکرد 
تحریمی خود، به سنگ اندازی در مسیر مذاکره ادامه 
می دهد و به صراحت می گویــد احیای توافق 2015، 
مبنایی خواهد شــد برای طرح سایر موضوعات نگران 

کننده!
با یادآوری مســئولیت آمریــکا در بروز وضعیت کنونی 
برجام و نقش سکوت سه کشور اروپایی در زیاده خواهی 
واشــنگتن، ایران می گوید اگرچه خواستار دستیابی به 
توافقی خوب است اما بی اعتمادی همچنان بر فضای 
مذاکره حاکم است و همین امر دلیلی خواهد بود برای 
اینکه ایران از طرف مقابــل تضمین بگیرد و به دنبال 
راستی آزمایی وعده ها باشد. ایران مخالف مذاکره برای 
مذاکره است و معتقد اســت مذاکرات به دور از تعیین 
پیش شرط و روند فرسایشی شدن، باید نتایج ملموسی 

به همراه داشته باشد.
با توجه به از سرگیری مذاکرات و دوام اختالف هایی 
که میان طرفین است، خبرنگار مهر گفتگویی را با نادر 
انتصار رئیس دانشــکده علوم سیاسی دانشگااه آالباما 
جنوبی انجام داده است که مشروح آن در ادامه می آید:

*ایــران و طرف های دیگر برجــام توافق 
کرده اند تا مذاکرات وین برای از ســرگیری 
برجــام را از ۲۹ نوامبر مجــدداً آغاز کنند. 

ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
ایــران از قبل اعالم کرده بود کــه دولت جدید بعد از 
استقرار و کســب آمادگی های الزم مذاکرات وین را 
از سر خواهد گرفت. داشــتن نگاه واقع گرایانه نسبت 
به مذاکرات و نتایج آن ضروری اســت و نباید نتایجی 

تخیلی از مذاکرات پیش رو را انتظار داشت.

* ایران تاکید می کند که گفتگوهایی را ادامه خواهد داد که نتیجه محور باشند 
و حاضر نیســت صرفاً برای مذاکره، مذاکره کند. چرا آمریکایی ها در طول 
مذاکرات گذشته به تاکتیک مذاکره برای مذاکره متوسل شده اند؟ آیا اساساً 

واشنگتن برای بازگشت به برجام جدی است؟
به طور کلی دولت بایدن در عمل همان سیاســت فشار حداکثری دولت ترامپ را در قبال 
ایران دنبال کرده اســت. آمریکا قصد ندارد به تعهدات خود ذیل توافق برجامی که در سال 
2015 امضا کرده اســت به طــور کامل عمل کند و دولت بایدن در این خصوص بســیار 
شــفاف عمل کرده اســت. در نگاه دولت آمریکا برجام توافقی موقت است که با استفاده از 
آن می خواهد توان دفاعی و بازدارندگی متعارف ایران را تضعیف کند تا از این طریق ایران 
را به بازیگری درجه دو یا ســه در منطقه خلیج فارس تبدیل کند. ایران باید توجه داشــته 
باشد که این هدف آمریکا حتی در صورت بازگشت واشنگتن به برجام تغییر نخواهد کرد و 
هدفی است که حتی با تغییر دولت ها در کاخ سفید ثابت باقی خواهد ماند و صرفًا تاکتیک 

دولت های مختلف واشنگتن ممکن است در دستیابی به این هدف تغییر کند.

*دولت بایدن قصد ندارد تا تضمین دهد که دولت این کشور دیگر به مانند 
ترامپ از توافق احتمالی آتی در خصوص برجام خارج نشود و حتی عده ای 
در واشــنگتن اعالم داشــته اند که هرگونه توافق دولت بایدن با ایران را از 
بین خواهند برد. تأثیر این مسئله بر روند مذاکرات وین چه می تواند باشد؟ 
اساساً چرا باید ایران به چنین مذاکرات و توافق احتمالی خوش بین باشد در 
حالی که این احتمال وجود دارد که کاخ سفید مجدداً به تعهدات خود پشت 

پا بزند؟
اگر قرار اســت ایران به توافقی با آمریکا برسد باید این مسئله را در نظر داشته باشد که هر 
توافقی از منظر آمریکا در بهترین شــرایط عمر مفید محدودی خواهد داشــت. این درسی 
اســت که ایران باید از تجربیات تلخ گذشته یاد گرفته باشد. هر گونه توافقی با آمریکا فاقد 
تضمین خواهد بود و فرقی هم نمی کند که توافق با چه دولتی در کاخ ســفید صورت گیرد 

و دولت بایدن صراحتًا این را نشان داده است.

*در چنین شرایط شکننده ای که هرگونه توافقی در معرض مرگ است، اروپا 
چه نقش سازنده ای می تواند بازی کند؟ اساساً آیا اروپا از استقالل کافی برای 
ایفای نقش سازنده جهت تضمین هرگونه توافق احتمالی برخوردار است؟ یا 

اینکه باز مانند دوره خروج ترامپ از برجام منفعالنه عمل خواهد کرد؟
اروپا بازیگری مســتقل در مذاکرات وین نیست و ایران نباید در خصوص نقش اروپا و مؤثر 
بودن اروپا در دور بعدی مذاکرات و هر مذاکره دیگری دچار اشتباه شود. در بهترین شرایط 

اروپا صرفًا یک تسهیل کننده مذاکرات خواهد بود و حتی یک کارگزار صادق نیست.
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شیرین هانتر عضو شورای روابط خارجی آمریکا:

اصرار ایران برای ارائه تضمین از سوی آمریکا قابل درک است

 زهرا میرظفرجویان: ایران و طرف های دیگر برجام از 8 آذر، بار دیگر گفتگوهای وین 
را از ســرمی گیرند- مذاکراتی که به گفته تهران روی »حرف زدن محض« تمرکز نخواهد 
داشت و هدف از آن حصول توافقی ملموس و در راستای تأمین منافع متقابل است. همزمان، 
آمریکا به رغم ادعاها مبنی بر تمایل برای بازگشت به برجام، همچنان با پافشاری بر رویکرد 
تحریمی خود، به ســنگ اندازی در مسیر مذاکره ادامه می دهد و به صراحت می گوید احیای 

توافق 2015، مبنایی خواهد شد برای طرح سایر موضوعات نگران کننده!
با یادآوری مسئولیت آمریکا در بروز وضعیت کنونی برجام و نقش سکوت سه کشور اروپایی 
در زیاده خواهی واشــنگتن، ایران می گوید اگرچه خواستار دستیابی به توافقی خوب است اما 
بی اعتمادی همچنان بر فضای مذاکره حاکم است و همین امر دلیلی خواهد بود برای اینکه 

ایران از طرف مقابل تضمین بگیرد و به دنبال راستی آزمایی وعده ها باشد.
ایران مخالف مذاکره برای مذاکره اســت و معتقد است مذاکرات به دور از تعیین پیش شرط 

و روند فرسایشی شدن، باید نتایج ملموسی به همراه داشته باشد
در همین راستا شیرین هانتر عضو شورای روابط خارجی آمریکا و استاد دانشگاه جورج تاون 
کلمبیــا در گفتگویی با خبرنگار مهر به جزئیات مذاکــرات احتمالی پیش رو پرداخت. هانتر 
توافق ایران و طرف های دیگر برجام برای از سرگیری مذاکرات وین را گامی مثبت خوانده و 
در عین حال تاکید کرد که موفقیت مذاکرات بستگی به عوامل مختلف دارد به ویژه به اراده 

طرفین برای دستیابی به مصالحه
وی همچنین در خصوص پافشــاری ایران بر این نکته که مذاکرات باید نتیجه محور باشد و 
مذاکره برای مذاکره را نخواهد پذیرفت گفت: پر واضح اســت که مذاکره برای مذاکره مثمر 

ثمر نخواهد بود و هرگونه مذاکره ای باید منتهی به نتیجه شود.
هانتر در عین حال گفت مشکل اینجا است که ایران و آمریکا انتظاری که از نتایج مذاکرات 
دارند متفاوت اســت و تا زمانی که اختالفات کم نشــوند نمی توان انتظار موفقیت مذاکرات 

را داشت.
وی در خصوص ندادن تضمین از ســوی دولت آمریــکا به ایران مبنی بر عدم خروج مجدد 
واشــنگتن از هرگونه توافق احتمالی و پافشاری ایران بر ارائه چنین تضمینی از سوی دولت 
بایدن گفت مشکل این است که دولت بایدن نمی تواند دولت های بعدی آمریکا را به تصمیم 
دولــت خودش متعهد کند و حتی اگر بایدن برای دوره ریاســت جمهوری خودش به ایران 

تضمین دهد، دولت های بعدی آمریکا می توانند از تعهدات خود طفره بروند.
هانتر با تأیید این نکته که تجربیات ایران در گذشــته اصرار ایران بر ارائه ضمانت از ســوی 
آمریکا را قابل درک می کند، گفت: پافشاری بر این نکته شانس دستیابی به توافق را کاهش 

می دهد.
وی در ادامه با اشاره به نقش ضعیف اروپا در مذاکرات و ناتوانی اروپایی ها در جبران خسارات 
ناشــی از خروج ترامپ از برجام و اینکه آیا در مذاکرات آتی وین هم اروپایی ها مانند گذشته 
منفعالنه عمل خواهند کرد یا خیر گفت: همانطور که تجربیات ایران در گذشــته و در دوره 
ترامپ نشــان داده اروپایی ها قادر نیســتند برای رفع تحریم های ایران کاری بکنند و هرگز 

علیه تحریم های آمریکا علیه ایران موضع گیری نخواهند کرد.
وی در تشریح علت ناتوانی اروپایی ها در این خصوص گفت: آنها قادر نیستند با تحریم های 
آمریــکا مخالفت کنند زیرا چنین اقدامی تأثیر منفی زیادی بر اقتصاد خود اروپایی ها و منافع 

استراتژیک آنها خواهد داشت.
هانتر گفت صرف نظر از اینکه بســیاری از اروپایی ها از منظر آمریکا به ایران نگاه می کنند، 
تصریح کرد: واقعیت امر این اســت که تالش های بایدن برای بهبود همکاری های دو طرف 
اقیانوس اطلس موجب شده است تا مخالفت با سیاست های تحریمی آمریکا علیه ایران برای 

اروپا حتی سخت تر از گذشته شود.
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رامین حسین آبادیان: در حالی که چند هفته از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق و اعالم 
نتایج آن ســپری می شود، نقاط مختلف این کشور همچنان شاهد برگزاری تظاهرات مردمی 
اســت. معترضان معتقدند که باید ضمن بازشماری آرا مأخوذه در نتیجه انتخابات تجدیدنظر 
صورت پذیرد. در همین راســتا، کمیته ســازماندهی تظاهرات علیه نتایج انتخابات پارلمانی 

عراق با صدور بیانیه ای، برای کمیساریای عالی انتخابات عراق ضرب االجل تعیین کرد.
کمیته سازماندهی تظاهرات علیه نتایج انتخابات پارلمانی عراق در بیانیه مذکور اعالم کرده 
اســت: »تنها 72 ساعت به کمیســاریای عالی انتخابات برای بازگرداندن آرا مسروقه مردم 
فرصت می دهیم«. در این میان، شــورای کمیساریای عالی انتخابات هم بازشماری دستی 
آرای شهروندان عراقی در استان های مختلف این کشور را نپذیرفته است. این درحالی است 
که کمیســاریای عالی انتخابات وقوع 7 تخلف در جریان برگزاری انتخابات پارلمانی را تأیید 

کرده بود.
در همین راســتا، شورای کمیســاریای عالی انتخابات عراق اعالم کرده است که به جز چند 
شــعبه اخذ رأی در کرکوک، بازشــماری آرا در هیچیک از شــعب اخذ رأی در استان های 
مختلف انجام نخواهد شــد. اصرار کمیساریای عالی انتخابات عراق بر عدم بازشماری دستی 
آرا مردمی موجب تشــدید اعتراضات به نتایج انتخابات شــده اســت به ویژه اینکه چند روز 
پیش »مصطفی الکاظمی« نخســت وزیر عراق با انتشار یک پست توئیتری خطاب به مردم 
و سیاســتمداران عراقی اعالم کرد: » انتخابات ســالم بود؛ باید از گذشــته درس بگیریم و 

اختالفات را کنار بگذاریم «.
در همیــن حــال، جناح های معترض به نتایج انتخابات در جلســه ای کــه در منزل »نوری 
المالکی« رئیس ائتالف دولت قانون تشکیل دادند، بار دیگر خواستار شمارش دستی آرا شدند. 
ســران احزاب و ائتالف های دولت قانون، النصر، جریان حکمت ملی و سایر جناح های عضو 
اتاق هماهنگی احزاب شــیعی در کنار ائتالف عزم به ریاســت »خمیس الخنجر« و اتحادیه 

ملی کردستان به نتایج انتخابات معترض و خواستار شمارش آرا به صورت دستی هستند.
در همین ارتباط خبرگزاری مهر نشســتی را با حضور »علی المومن« رئیس مرکز تحقیقات 

راهبردی مشرق عربی برگزار کرد که مشروح آن را مطالعه می کنید.
رئیس مرکز تحقیقات راهبردی مشرق عربی در ابتدای سخنان خود گفت: نمی توان تحوالت 
عراق را خارج از چارچوب تحوالت منطقه مورد بررســی و ارزیابی قرار داد زیرا آنچه که در 
عراق می گذرد از آنچه که در منطقه جریان دارد، جدا نیست. برخی تالش می کنند تا اینگونه 
القا کنند که ما نسبت به شیعیان در عراق، لبنان، سوریه، یمن و بحرین حساسیت داریم؛ این 

درحالی است که حساسیت ما عمدتًا در قبال محور مقاومت در سراسر منطقه است.
وی افــزود: برخی تصــور می کنند زمانی که ما از محور مقاومت ســخن به میان می آوریم 
مقصودمان مقاومت شــیعی است. این درحالی است که ما در فلســطین با مقاومتی مواجه 
هســتیم که اساسًا شیعی نیســت. علیرغم اینکه اهل تســنن، مقاومت فلسطین را تشکیل 
می دهند اما آنها نیز جزئی از محور مقاومت در سراسر منطقه هستند. به هر حال، می خواهم 

در میزگرد تخصصی مهر مطرح شد؛

قانون جدید انتخابات پارلمانی عراق چگونه بر 
نتایج اثر گذاشت؟

به این مســأله اشــاره کنم که تحــوالت عراق از 
تحوالت دیگر کشورهای منطقه جدا نیست.

المؤمن یادآور شــد: این بدان معناست که آنچه که 
در عراق می گذرد به ایران، ســوریه، یمن و بحرین 
ارتباط مســتقیم پیدا می کند. انتخابــات پارلمانی 
زودهنگام عراق نیز نمونه ای از سلســله تحوالتی 
است که در منطقه رخ داده است. پیش از برگزاری 
انتخابــات مذکور هجمه بســیار ســنگینی علیه 
گروه های مقاومت و احــزاب و جریان های حامی 
این گروه ها انجام شــد. دولت هــای فرقه گرایی 
نظیر ایاالت متحده آمریکا، عربســتان، ترکیه و نیز 
دولت هــای غربی تالش کردند عــراق را تضعیف 

کنند تا بدین ترتیب، محور مقاومت تضعیف شود.
وی گفت: در مرحلــه پیش از برگزاری انتخابات و 
در جریان آن، هجمه وســیعی علیه ائتالف »دولت 
قانون« و گروه مقاومتی »حشد شعبی« انجام شد. 
یکی از اهداف اصلی و اساسی این هجمه گسترده 
تضعیف گفتمان جمهوری اســالمی ایران بود. این 
هجمه شاکله کلی مقاومت در عراق را تحت تأثیر 
قرار داد. نمی توان این مســأله را انکار کرد که در 
نتیجه هجمه هــای مذکور، مقاومت متحمل برخی 

زیان ها شد .
رئیــس مرکز تحقیقــات راهبردی مشــرق عربی 
عنوان کرد: یکی از خسارت های مقاومت در نتیجه 
از دســت دادن کرســی های  هجمه های مذکور، 
پارلمانی بود. البته نباید از سو مدیریت های سران و 
رهبران گروه های حامی مقاومت در از دست رفتن 
کرسی های مذکور به راحتی عبور کرد. به نظر من 
رفتارهــای برخی رهبران گروه های حامی مقاومت 
با ماهیت قانون انتخابات ســازگاری نداشــت. به 
عنوان نمونه، گروه های حامی مقاومت در هر حوزه 
انتخاباتی بیش از یک نفر را به عنوان نامزد معرفی 
کردند و همین مسأله موجب شکسته شدن آرا آنها 

شد.
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المؤمن اظهار داشت: از سوی دیگر از موضوع تقلب در انتخابات نیز نباید غافل شد. در میان 
گروه های حامی محور مقاومت، ائتالف »دولت قانون« بیشــترین تعداد کرسی ها را به دست 
آورد. درحال حاضر دولت قانون حدود 40 کرســی در اختیار دارد و این درحالی اســت که در 
دوره پیشــین 26 کرســی را از آِن خود کرده بود. اگر در انتخابات تقلب صورت نمی گرفت، 
اکنون دولت قانون قادر بود 55 کرسی را از آِن خود کرده و فراکسیون اکثریت را در پارلمان 

تشکیل دهد.
وی افــزود: در واقع رقابت های انتخاباتی در عراق میان 2 محور بود؛ محور اول همان محور 
مقاومــت و ائتالف های همپیمــان با آن بودند و محور دوم، ائتالف هایی بودند که توســط 
عربســتان ســعودی مورد حمایت قرار می گرفتند. محور دوم ویژگی هایی دارد که از جمله 
می توان به تالش آن برای انحالل حشد شعبی اشاره کرد. این محور روابط بسیار عمیقی با 

عربستان سعودی دارد و اساسًا اعتقادی هم به محور مقاومت ندارد.
رئیس مرکز تحقیقات راهبردی مشــرق عربی عنوان کرد: آمریکا، عربستان و سازمان ملل 
متحد تالش کردند تا محوری که در برابر محور مقاومت قرار داشــت اکثریت کرســی ها در 
پارلمان را به دست آورد. در نتیجه همین تالش ها نیز کسی که در برابر مقاومت قرار داشت 
حائز بیشــترین آرا شد. اکنون می توانیم بگوییم که در عراق 2 قطب اصلی وجود دارد؛ قطب 
اول، نوری المالکی رهبر ائتــالف دولت قانون و قطب دوم، مقتدی صدر رهبر جریان صدر 

است.
المؤمن تصریح کرد: هیچیک از دو قطب مذکور قادر نیســت دیگری را حذف کند. هیچیک 
از دو قطب مذکور قادر نیســت بدون تفاهم و توافق با دیگری دولت را تشکیل دهد. اعالم 
موجودیت فراکســیون اکثریت مستلزم تشکیل فراکســیون با 199 عضو است. بنابراین، دو 
قطبی که بدان اشاره شد راهی جز توافق و تفاهم برای تشکیل دولت، در مقابل خود ندارند. 

در این میان، نقش جمهوری اسالمی ایران بسیار مهم است.
وی در همین راستا افزود: ایران به عنوان کشوری که با اکثر گروه های شیعی در ارتباط است 
می توانــد نقش میانجی گرایانه و پدرانــه ای ایفا کند تا بدین ترتیب، 2 قطب اصلی که بدان 
اشاره کردم با یکدیگر بر َسر تشکیل دولت به تفاهم برسند. به هر حال، همانطور که پیشتر 
گفتم، ما معتقدیم که در انتخابات تقلب صورت گرفته اســت. اما این بدین معنا نیســت که 
انتخابات دوباره برگزار خواهد شــد. کمیساریای عالی انتخابات درحال رسیدگی به شکایات 

است اما در نهایت تغییر جدی در نتیجه کلی انتخابات اتفاق نخواهد افتاد.
رئیس مرکز تحقیقات راهبردی مشــرق عربی تأکید کرد: نتایج انتخابات بســیار قابل تأمل 
است. این برای اولین بار است که ما می بینیم رسانه های سعودی و رژیم صهیونیستی همراه 
با شورای امنیت سازمان ملل متحد جملگی برای تأیید صحت انتخابات و صحه گذاشتن بر 
شفافیت آن به صورت هماهنگ وارد میدان شده اند. این اولین بار است که تمامی طرف های 

مذکور به صورت هماهنگ تالش می کنند تا انتخابات عراق را سالم جلوه دهند.
وی گفت: این اولین بار اســت که صهیونیســت ها تأکید کردند که عراق خود را از اشــغال 
دیگران نجات داد. کاماًل مشــخص اســت که مقصود صهیونیســت ها، گروه های مقاومت 

اســت. این حقیقتًا باعث تأسف آور است. در رابطه 
با تشکیل دولت جدید نیز همانطور که پیشتر اشاره 
کردم، این مهم تنها از رهگذر توافق و تفاهم میان 
ائتــالف دولت قانون به رهبری نــوری المالکی و 
جریان صدر به رهبری مقتــدی صدر امکان پذیر 
خواهد بــود. دو طرف هیچ ائتالفــی را با یکدیگر 
تشــکیل نخواهند داد اما برای تشکیل دولت جدید 

ناگزیر به تفاهم با یکدیگر هستند.
رئیس مرکز تحقیقات راهبردی مشــرق عربی در 
ادامه سخنان خود به تشریح مواضعش در خصوص 
تقلــب در انتخابات پارلمانی عراق پرداخت و گفت: 
ما معتقدیم که تقلــب در انتخابات پارلمانی در دو 
سطح »ســاختار فنی« و »عملکرد میدانی احزاب« 
اتفاق افتاده است. به عنوان نمونه، برخی احزاب با 
اعمال فشار به مردم تالش کردند تا آنها را به رأی 
دادن به حزب و یــا جریانی خاص وادار کنند. این 

خود یک نوع تقلب محسوب می شود.
المؤمن تصریح کرد: موضوع دیگری که بدان اشاره 
کردم »ســاختار فنی« بود که تقلب در انتخابات را 
میسر کرد. این مسأله به سرورهای انتخابات مرتبط 
است. سیستم الکترونیکی برگزاری انتخابات را یک 
شرکت اسپانیایی طراحی کرد و خود این شرکت نیز 
هنوز هم بر بُعد فنی آن نظارت دارد. برخی سرورها 
نیز در امارات مستقر شدند. از همین روی، پر واضح 
است که تقلب در انتخابات از داخل سرورها کاماًل 

امکانپذیر است.
وی یاد آور شــد: معترضــان به نتایــج انتخابات 
پارلمانی اســنادی در اختیار دارند که نشان می دهد 
در انتخابات تقلب صورت گرفته است. در خصوص 
تقلب فنی در انتخابات قریب به 20 ســند توســط 
معترضان به کمیســاریای عالی انتخابات ارائه شده 
اســت. یکی دیگر از مســائلی که باعث شد چنین 
نتیجه ای در انتخابات عــراق رقم بخورد، ممانعت 
از مشــارکت نیروهای گروه مقاومتی حشد شعبی 

در انتخابات بود.
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رئیس مرکز تحقیقات راهبردی مشــرق عربی تصریح کرد: عدم مشــارکت نیروهای حشد 
شعبی در انتخابات تصمیمی بود که مستقیمًا توسط شخص نخست وزیر اتخاذ شد. او دستور 
عدم مشــارکت حشد شــعبی در انتخابات را صادر کرد. این درحالی است که نیروهای حشد 
شعبی باید یک روز پیش از آغاز رسمی انتخابات، همراه با نیروهای امنیتی و نیروهای پلیس، 

آرا خود را به صندوق های رأی می انداختند
وی افزود: در اینجا می خواهم به نکته ای اشاره کنم و آن، این است که برخالف تحلیلی که 
برخــی از نتایج انتخابات پارلمانی دارند، جریــان صدر از محبوبیت نزد مردم عراق برخوردار 
نیســت. از مجموع حدود 9 میلیون رأیی که در جریان انتخابات توســط مردم به صندوق ها 
انداخته شد، جریان صدر تنها 600 هزار رأی به دست آورد. این بدان معناست که صدری ها 

درصد بسیار ناچیزی از آرا را به خود اختصاص دادند.
المؤمن عنوان کرد: این درحالی است که در دوره پیشین انتخابات صدری ها 260 هزار رأی 
بیشتر کسب کرده بودند. این نتیجه نشان از آن دارد که سبد آرای جریان صدر در این دوره 

از انتخابات ریزش داشت.
وی در ادامه سخنان خود در همین زمینه یادآور شد: در نقطه مقابل، ائتالف »دولت قانون« 
550 هــزار رأی به خود اختصاص داد. با وجود اینکه فاصلــه آرا صدر و دولت قانون خیلی 
محسوس نیســت اما صدری ها 70 کرســی و دولت قانون 40 کرسی را به خود اختصاص 
دادند. این اتفاق به دلیل تقســیم بندی های دایره های انتخاباتی و نیز قانون نامناسب و غیر 

منطقِی انتخابات، رخ داد.
رئیــس مرکز تحقیقات راهبردی مشــرق عربی گفت: ائتالف دولــت قانون به همراه دیگر 
احــزاب، جریان هــا و ائتالف های حامی مقاومت مجموعًا یک میلیــون و 600 هزار رأی را 
به خود اختصاص دادند. این بدان معناســت که محوبیت محور مقاومت در عراق اساســًا با 
محبوبیت جریان صدر قابل قیاس نیست. با این حال، جریان صدر تنها به دلیل قانون جدید 

انتخابات توانست کرسی های بیشتری را به خود اختصاص دهد.
المؤمن تأکیــد کرد: نکته قابل تأملی که وجود دارد، این اســت که جریان صدر به صورت 
کاماًل ســازمان یافته وارد کارزار انتخاباتی شد. صدری ها در هر دایره انتخاباتی تنها یک نفر 
را به عنوان نامزد معرفی کردند. این درحالی است که جریان های مقابل جریان صدر بعضًا 3 
یا 4 نامزد در هر دایره انتخاباتی داشــتند و می توان گفت که متأسفانه وارد یک رقابِت درون 
حزبی و درون گروهی با یکدیگر شــدند و بدین ترتیب، زمینه برای پیروزی تک نامزد جریان 

صدر کاماًل فراهم گردید.
رئیس مرکز تحقیقات راهبردی مشــرق عربی گفت: زمانــی که قانون انتخابات به تصویب 
رســید هیچکس تصور نمی کرد که این قانون دارای اشکاالتی از این دست باشد. زمانی که 
قانون جدید انتخابات اجرایی و عملیاتی شــد همــگان را غافلگیر کرد. در خصوص ائتالف 

احــزاب و جریان های ُکرد و ســنی با جریان صدر 
نیز باید بگویم که این اتفاق مطلقًا رخ نخواهد داد

در همین ارتبــاط، المؤمن تأکید کــرد: علت این 
مســأله آن اســت که ُکردها می گویند ســهمیه 
ریاســت جمهوری متعلق به ماســت و در مسأله 
نخســت وزیری که در نهایت یک شیعی عهده دار 
آن خواهد شــد مداخله نخواهیم کرد. جریان ُسنی 
نیز می گوید که ســهمیه ریاست پارلمان متعلق به 
ماســت و در مســأله انتخاب نخست وزیر که یک 
شــیعی عهده دار آن خواهد شد، مداخله نمی کنیم. 
لذا اساســًا ائتالفی میان ُکردها و جریان ســنی با 
هیچیک از جریان های شیعی از جمله جریان صدر 

اتفاق نخواهد افتاد.
وی در پایــان ســخنان خود به نخســت وزیری 
»مصطفــی الکاظمی« نیز اشــاره کــرد و گفت: 
نخســت وزیری مصطفی الکاظمی یک فریبکاری 
بود. تنها کســی که در برابر این فریبکاری ایستاد 
»نــوری المالکی« رهبر ائتــالف دولت قانون بود. 
مالکی صراحتًا تأکید کرد: »الکاظمی یک نخســت 
وزیــر موقت نخواهد بود. او آمده اســت تا بماند«. 
اکنون همگان متوجه شــده اند که نخست وزیری 

الکاظمی اشتباه بزرگی بوده است.
رئیس مرکز تحقیقات راهبردی مشرق عربی اظهار 
داشــت: الکاظمی به هیچیک از شروطی که بیت 
شــیعی برای سپردن پست نخســت وزیری به او 
تعییــن کرد، پایبند نبوده اســت. الکاظمی خود به 
ضعف ها و اشکاالت متعدد قانون انتخابات آگاه بود 
اما برای اصالح آن هیچ گامی برنداشت. اکنون او 
تالش می کند تا زمینه برای باقی ماندن در قدرت 
را برای خود فراهم کند. قاطعانه می گویم که بقای 
الکاظمی در قدرت بزرگتریــن خطر برای عراق و 

برای محور مقاومت است.
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مهر بررسی کرد؛
اوضاع ملتهب در »منطقه سبز« بغداد/ مطالبات معترضان چیست؟

روز گذشته )14 آبان( شــمار زیادی از معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام در 
عراق در مقابل تعدادی از وزارتخانه های این کشــور دســت به برگزاری تظاهرات زدند. 
معترضان پس از برگزاری تظاهرات مذکور به ســمت ورودی منطقه ســبز بغداد حرکت 
کردند تا در آنجــا تجمع کنند. از آنجایی که نیروهای امنیتــی عراق تمامی ورودی های 
منطقه سبز را مسدود کرده بودند، معترضان در مقابل ورودی ها چادر زدند و تحصن کردند.

تحصن مسالمت آمیز معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی ادامه پیدا کرد تا اینکه نیروهای 
امنیتی به ســمت آنها یورش بردند. طبق گزارش های میدانــی، نیروهای ارتش عراق از 
گازهای اشــک آور و گلوله های جنگی علیه تحصن کنندگان استفاده کردند. همین مسأله 
موجب شــد تا بیش از 100 تن از معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی زخمی شوند. اقدام 
ارتش در یورش به تحصن کنندگان واکنش های متعددی را در محافل سیاســی عراق به 

دنبال داشت.

 در همین ارتباط، »مقتــدی صدر« رهبر جریان صدر 
عــراق اعالم کرد کــه دولت در برخــورد با تظاهرات 
کنندگان و معترضان به نتایــج انتخابات نباید به ابزار 
خشــونت آمیز متوســل شــود. در همین حال، رئیس 
جمهور عراق تظاهرات اخیر در این کشور در اعتراض به 
نتایج انتخابات پارلمانی و وقوع درگیری میان نیروهای 
امنیتی و تظاهرات کنندگان را تأسف بار توصیف کرد. 
برهم صالح گفت: »برگزاری تظاهرات مســالمت آمیز 
حق مردم اســت. از تمامی طرف ها خواستار خویشتن 
داری هستیم. در هر حال باید مصحلت و منافع کشور 

در تمامی امور در اولویت قرار گیرد«.
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از ســوی دیگر، »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر عراق در واکنش به خشونت ها در جریان 
اعتراضات علیه نتایج انتخاباتی این کشــور، دستور تشکیل کمیته تحقیق داد. گفته شده که 
نخســت وزیر عراق به نیروهای امنیتی دستور داده است تا کسانی که در حفظ امنیت بغداد 
کوتاهی کرده اند، به دست عدالت بسپارند. پرداخت غرامت به قربانیان و پیگیری حقوق آنان 
با نظارت شخصی نخست وزیر از دیگر دستورات الکاظمی بوده و قرار است که حشد شعبی 

هم عضو این کمیته تحقیق باشد.
ملتهب شــدن اوضاع در منطقه سبز پای ســازمان ملل متحد را نیز به این ماجرا کشاند. در 
همین راســتا، دفتر نماینده ســازمان ملل در امور عراق به تشدید خشونت های روز جمعه در 

جریان اعتراضات بغداد واکنش نشان داد.
دفتر سازمان ملل در عراق با انتشار بیانیه ای در این خصوص، ضمن ابراز تأسف از خشونت ها 
در جریان اعتراضات علیه نتایج انتخابات پارلمانی این کشور، گفته است: ما درباره باالگرفتن 
درگیری ها و خشونت ها و تلفات ناشی از آن، ابراز تأسف می کنیم و از همه طرف ها می خواهیم 
حداکثر خویشتنداری را رعایت کنند و به حق اعتراض مسالمت آمیز احترام بگذارند و تظاهرات 

مسالمت آمیز باقی بماند.
در این میان، برخی رســانه های بیگانه از جمله شبکه های سعودی تمام تالش خود را به کار 
بســتند تا میان حشد شعبی از یک ســوی و دولت و ملت عراق از سوی دیگر شکاف ایجاد 

کنند.
در واقع، این رســانه ها تالش کردند تا حشــد شــعبی را عامل اصلی ظهور و بروز تحرکات 
خشونت آمیز در منطقه سبز جلوه دهند. در همین راستا حتی یک بیانیه جعلی نیز توسط این 

رسانه ها منتشر و به حشد شعبی نسبت داده شد.
با این حال، سازمان حشد شعبی عراق با هوشیاری کامل در برابر این تحرکات خصمانه بیانیه 
مهمی را صادر و در آن اعالم کرد: علیرغم گمانه زنی های صورت گرفته، ســازمان حشــد 
شعبی تاکنون هیچ موضع گیری رسمی در خصوص حوادث بغداد نداشته است.: تمامی آنچه 
که رســانه ها از آن به عنوان موضع گیری رسمی حشد شعبی در خصوص حوادث بغداد یاد 
می کنند، عاری از صحت اســت. سازمان حشد شعبی درحال حاضر یک کمیته حقیقت یاب 

تشکیل داده است تا درباره حوادث روز گذشته تحقیق کند.

 آنچه که واضح به نظر می رســد این اســت که 
مردم عراق بــرای ابراز نارضایتی خــود از نحوه 
شــمارش آراء انتخابــات پارلمانــی زودهنــگام 
گزینه برگــزاری تظاهرات و تحصن مســالمت 
آمیــز را برگزیدند. این حقی اســت کــه قانون 
اساســی عراق آن را برای تمامی شهروندان این 
کشــور تضمین کرده اســت. در حال حاضر نیز 
معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی برای نشــان 
 دادن اعتراض خود به دنبال اســتفاده از این حق

 قانونی شان هستند
بنابراین، یکی از مطالبات اصلی و اساسی معترضان 
به نتایج انتخابات پارلمانی، تأمین امنیت اعتراضات 
و تحصن های مســالمت آمیز است. ازجمله دیگر 
مطالبــات اصلی معترضان بازگشــایی کانال های 
قانونی برای پیگیری نتایج انتخابات پارلمانی است. 
معترضان عراقی خواستار آن هستند که بتوانند به 
منظور پیگیری اعتراضات خود به نتایج انتخابات از 
کانال های قانونی متعدد، آزادی عمل داشته باشند.

افــزون بر این، یکی دیگــر از مطالبات معترضان 
عراقی بازشــماری دســتی آراء انتخابات پارلمانی 
زودهنگام است، چرا که آنها معتقدند شمارش آراء 
به صورت الکترونیکی موجب ظهور و بروز اشکال 
در نتایج شــده اســت. درحال حاضر نیز بسیاری 
احزاب و جریان های سیاســی در عراق خواســتار 
آن هســتند که دولت بغداد به سلســله مطالبات 
معترضان که بدان اشاره شد، جامه عمل بپوشاند.
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مهر بررسی کرد؛

فتنه خارجی در عراق با حمله به منزل »کاظمی«
پروژه متهم سازی مقاومت

 رامین حســین آبادیان: بامداد روز یکشنبه 
)16 آبان( خبری مبنی بــر حمله پهپادی به منزل 
الکاظمی« نخســت وزیر عراق منتشر  »مصطفی 
شــد. در ابتدا رســانه ها از شــنیده شــدن صدای 
تیراندازی و انفجار در منطقه سبز عراق خبر دادند. 
پس از مدتی اعالم شد که صداهای شنیده شده از 
منطقه سبز با یک حمله پهپادی که منزل الکاظمی 

را هدف قرار گرفته است، مرتبط است.
پس از این حمله، »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر 
عراق یک فایل ویدئویی از خود منتشر کرد. وی در 
این فایل ویدئویی اعالم کرد که ســالم است و در 
جریان حمله انجام شده آسیبی ندیده است. الکاظمی 
همچنین در سخنانی خود را فدایی ملت عراق خواند

 
این حادثــه واکنش های متعــددی را در عراق به 
دنبال داشت. »ابوعلی العسکری«، مسئول امنیتی 
گردان های حزب اهلل عراق در حساب کاربری خود 
در شــبکه های اجتماعی به طرح سو قصد به جان 
نخست وزیر این کشور واکنش نشان داد. العسکری 
طرح ترور مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق را 
یک حرکت نمایشــی خواند و نوشت: بازی کردن 
نقش قربانی از شــیوه های نخ نمایی اســت که به 

تاریخ پیوسته است.

به گفته العســکری، براســاس اطالعات موثق و غیرقابل انکار، در عراق هیچ کسی حاضر 
نیست برای هدف قراردادن نخست وزیر سابق یک پهپاد را هزینه کند، اگر هم کسی بخواهد 
آسیبی برساند، راه های بســیار با هزینه کم تر و مطمئن تری وجود دارد. مسئول گردان های 
حزب اهلل عراق در ادامه گفت: مســخره تر اینکه او ملت را به خویشتنداری و آرامش دعوت 

می کند، معلوم نیست چه کسی نگران شده است؟
در همین حال، »مقتدی صدر« رهبر جریان صدر عراق به حمله پهپادی به منزل »مصطفی 

الکاظمی« نخست وزیر این کشور واکنش نشان داد.
وی گفت: نیروهای امنیتی باید زمام امور را در دست گیرند تا وضعیت عراق بهبود یابد. صدر 

همچنین بر لزوم توقف دخالت های خارجی در امور داخلی عراق تأکید کرده است.
صدر سو قصد به جان مصطفی الکاظمی را هدف قرار دادن عراق و ملت عراق عنوان کرده 

است.
از ســوی دیگر، »نیچروان بارزانی« رئیس اقلیم کردســتان نیز در ســخنانی تأکید کرد که 
حملــه پهپادی به منطقه ســبز، صلح و ثبات عراق را به مخاطــره می اندازد. علیرغم حمله 
پهپادی انجام شــده به نظر می رسد که اوضاع امنیتی در منطقه سبز باثبات است. در همین 
ارتباط، »یحیی رســول« ســخنگوی فرماندهی کل نیروهای مســلح عراق اعالم کرد که 
 اوضاع امنیتی در منطقه ســبز در حال کنترل اســت و در حال حاضر مشکلی در این منطقه 

وجود ندارد.
آنچه که واضح به نظر می رسد این است که عراق در حال حاضر با یک پروژه خارجی مواجه است؛ 

پروژه ای که یکی از اهداف اصلی و اساسی آن ایجاد نا امنی و هرج و مرج در این کشور است.
حمله پهپادی به منزل مصطفی الکاظمی درســت مشابه سلسله حمالتی است که گاه و بی 
گاه منطقه سبز و اماکن دیپلماتیک در این منطقه را هدف قرار می دهند. در طول مدت زمان 
گذشــته طرف های خارجی و در رأس آنها آمریکایی ها به عنوان متهمان ردیف اول حمالت 

به اماکن دیپلماتیک در بغداد معرفی شدند.
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 بنابرایــن، اکنون نیز حمله به منزل الکاظمی نمی تواند با نقش آفرینی طرف های خارجی و 
دستگاه های اطالعاتی وابسته به آنها بی ارتباط باشد. همانطور که گفته شد، یکی از اهداف 
اصلی این پروژه نا امن ســازی عراق است. البته اظهارنظرهای گروههای عراقی را باید در 
تحلیل ایــن حادثه مورد تأمل قرارداد که براین باورند کاظمــی به دنبال یک نمایش برای 
افزایــش محبوبیت خود و نیز انحراف افکار عمومی از اعتراضات به نتایج انتخابات اســت. 

واکنش سریع برخی جریان های غربگرا در محکوم 
کردن حمله پهپادی به منزل الکاظمی و متهم سازی 
گروه های مقاومت به دست داشتن در این اقدام نیز 
 جای تأمــل دارد و به تردیدهــا در این باره دامن 

می زند.
از جملــه دیگر اهــداف فتنه در عــراق، منحرف 
کردن افکار عمومی از اعتراضات گسترده به نتایج 
انتخابات پارلمانی این کشــور است. بدیهی است 
کســانی که در اتاق های فکــر خارجی تصمیم به 
اجرای ســناریوی حمله پهپادی به منزل الکاظمی 
گرفتند، به دنبال آن بودند تا اعتراضات گســترده 
مردمی به نتایج انتخابات را به حاشیه رانده و آن را 
تحت الشعاع یک حادثه بزرگ تر قرار دهند تا مبادا 

این اعتراضات به نتیجه مطلوب خود برسد
افزون بــر این، هــدف مهم دیگری که توســط 
طرف های خارجــی و مزدوران داخلی آنها از ورای 
حمله پهپــادی به منزل الکاظمی دنبال می شــود 
و شــاید بتوان از آن به عنــوان مهمترین و اصلی 
ترین هدف یاد کرد، پیاده سازی پروژه متهم سازی 
گروه های مقاومت است. این همان سناریویی است 
که ســال ها پیش با ترور از پیش برنامه ریزی شده 
رفیق الحریری نخســت وزیر وقت لبنان، رخ داد و 
در پــی آن، مقاومت به نقــش آفرینی در عملیات 

ترور متهم شد.
ناگفته پیداســت که در سناریو و فتنه خارجی حمله 
به منزل الکاظمی، افزایش فشارها علیه گروه های 
مقاومت عراقی و یا همان »حشد شعبی« در دستور 
کار قرار دارد. این درحالی است که در طول ماه های 
گذشته حشد شعبی بارها و در مناسبت های مختلف 
اعالم کرده است که هیچگاه امکان دیپلماتیک در 

منطقه سبز را هدف قرار نداده و نمی دهد.
به هر حال، کارشناســان و ناظران سیاسی معتقدند 
که ســناریوی حمله به منزل الکاظمی از یک سو 
تالش برای ناامن ســازی عــراق و تحمیل نتایج 
انتخابات پارلمانی به مردم این کشــور اســت و از 
سوی دیگر، حربه ای برای متهم ساختن مقاومت و 

افزایش فشارها علیه آن است.



جاسم الموسوی تحلیلگر سیاسی عراق:

تغییر نقش سازمان ملل در عراق از نظارت تا قیمومیت
سمیه خمارباقی: معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی عراق روز جمعه )14 آبان( در برابر 
وزارت برنامه ریزی این کشــور تجمع کردند. شرکت کنندگان در این تجمع سپس حرکت 

خود به سمت ورودی منطقه سبز را آغاز کردند.
معترضان پس از رسیدن به ورودی منطقه سبز خیمه گاه هایی را ایجاد و سپس تحصن خود 
را در آنجا آغاز کردند. منابع عراقی اعالم کردند که نیروهای امنیتی به سمت تحصن کنندگان 
حمله کرده و تحصن را به آشــوب کشیدند که بر اثر آن 2 معترض عراقی کشته و 125 تن 

زخمی شدند.
در پی این اعتراضات خونین، مصطفی الکاظمی دستور داد در خصوص درگیری های صورت 
گرفته در مناطق مختلف منطقه سبز بغداد، تحقیقات انجام شود. فرماندهی عملیات مشترک 
عراق شــب گذشــته اعالم کرد که نخست وزیر طرف های سیاســی مختلف را به آرامش و 
مذاکره دعوت کرد و از تظاهرات کنندگان خواســت تا به مسالمت آمیز بودن اعتراضات تکیه 

کنند و از خشونت به هر شکل و در هر سطحی و با هر ابزاری پرهیز کنند.
با اعالم نتیجه انتخابات پارلمانی عراق که روز دهم اکتبر )18 مهرماه( برگزار شــد، شماری 
از احزاب و ائتالف های سیاسی به نتیجه اعالمی اعتراض کردند و از دستکاری در نتایج این 

انتخابات سخن گفتند.
تعدادی از شــهرهای عراق نیز از پس از اعالم نتیجه اولیه شــاهد تظاهرات های متعدد در 
اعتراض به نتیجه انتخابات بودند به نحوی که معترضان خواســتار شمارش دستی کلیه آرا 

شدند زیرا معتقد بودند در شمارش الکترونیکی آراء، دستکاری صورت گرفته است.
تنها یک روز پس از برگزاری اعتراضات در منطقه ســبز بغداد و ســرکوب خونین معترضین 
توســط نیروهای امنیتی عراق، حمله تامل برانگیز روز یکشنبه به منزل نخست وزیر عراق، 
مطالبات اخیر مردم عراق و خشونت علیه اعتراضات مردمی در منطقه سبز بغداد را به حاشیه 

بــرد. در خصوص تحــوالت پســاانتخاباتی عراق 
گفتگویی با »جاســم الموســوی« تحلیلگر عراقی 

انجام شده است که از نظر می گذرد.

*اوضــاع کنونی عراق پــس از برگزاری 
ارزیابــی می کنید؟  را چگونه  انتخابــات 
مطالبات اصلی معترضان در منطقه ســبز 

بغداد چیست؟
اوضاع بحرانی کنونی عراق به علت نتایج انتخابات، 
غیر همگرا و بســیار متفاوت است که ممکن است 
تحوالت را به سمت گزینه های دیگر نیز پیش ببرد. 
اعتراضاتی علیه نتایج این انتخابات صورت گرفت 
که برخی نیروهای سیاســی را کنار زد که در میان 
مردم طرفدارانی دارند و معتقدند نتایجی که کسب 

کرده اند، واقعی نیست.
اعتراضات منطقه سبز بغداد، اعمال فشار بر دولت و 
کمیسیون عالی انتخابات و سیاستمداران است و به 
آنها گوشزد می کند باید پاسخ های واضح و صریحی 
را درباره تقلب در انتخابات ارائه دهند و این مسئله 
باعث توسل نیروهای سیاســی به گزینه قدرت و 

اعمال فشار شده است.
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برخــی طرف ها تالش می کنند از این رویداد بهره برداری کنند و این منطقه را به آســتانه 
انفجار برسانند تا از گذرگاه منطقه سبز به منطقه سیاهی منتقل شویم که پایانی جز جنگ و 
درگیری بین طوایف و نیروهای سیاسی ندارد و می خواهند این مسئله به ضعفی واقعی برای 

نیروهای شیعه یا کل عراق تبدیل شود.

* به نظر شما آیا کمیسیون مستقل انتخابات عراق باید اسنادی را که درباره 
ضرورت بازشماری آرا ارائه شده است، بررسی کند؟

بند 38 قانــون انتخابات که پارلمان منحل آن را تصویب کرد، به صورت غیر مســتقیم بر 
ضرورت بازشماری دســتی آرا تأکید دارد؛ به این معنا که اگر اعتراضاتی در همه حوزه های 
رأی گیری عراق صورت گرفت، کمیســیون باید آرا را به صورت دستی و شفاف بازشماری 

کند.
طبیعتًا دســتکاری در نتایج انتخابات و اقدام گروه های سیاســی به تحمیل دیدگاه های خود 
بر کمیســیون انتخابات )که مستقل و بیطرف نیست( و ناتوانی آن در رقم زدن نتایج مطابق 
با واقعیت، نیروهای سیاســی و تظاهرات کنندگان را وادار کرد تا کمیسیون را به بازشماری 
دستی آرا ملزم کنند و در این راستا اسنادی ارائه شده است که رویکرد کمیسیون را محکوم 

می کند.
توپ اکنون در زمین دولت فدرال است که باید اسناد و شواهدی که نقش آفرینی و سرپیچی 
کمیســیون را در پاسخگویی اثبات می کند، بررســی کند و بر اساس آن تصمیم مناسب را 

درباره چگونگی بازشماری آرا یا لغو نتایج انتخابات و حتی برگزاری مجدد آن اتخاذ کند.

* نقش ســازمان ملل را در نظارت بر انتخابات و دخالت های پساانتخاباتی 
چگونه ارزیابی می کنید؟

نقش ســازمان ملل که انتظار می رفت بر انتخابات نظارت داشــته باشــد و به برگزاری آن 
انگیزه زیادی ببخشــد، آنگاه که نماینده سازمان ملل با بازشماری دستی آرا مخالفت می کند 
و اصرار دارد این انتخابات الکترونیکی باید به همین شــیوه و همین نتایج ادامه پیدا کند از 
نظارت به قیمومیت تغییر کرده اســت. بدون شک این نقش آفرینی سازمان ملل، ناپسند و 

محکوم است.
به عالوه شک و تردید واقعی درباره نقش آفرینی های نماینده سازمان ملل در عراق و اینکه 
چگونه رفتار دوگانه ای را در قبال تظاهرات از خود نشــان داد و به صورت گسترده وَ آشکار 

در امور داخلی عراق دخالت کرد، وجود دارد.
این دخالت ها اهانت واقعی به استقالل عراق محسوب می شود و از این رو عالمت سوال های 
زیادی در مقابل اقدامات هیئت نمایندگی ســازمان ملل وجود دارد؛ هیئتی که نقش خود را 
به گونه ای آغاز کرد گویا بخشی از نزاع است و موضع بی طرفانه ای اتخاذ نکرد. این هیئت 
فراموش کرد باید موضع یکســانی را در قبال همه طرف ها اتخاذ کند؛ اما به سود طرف های 
مشخص علیه سایر طرف ها موضع گیری کرد. این رفتار، شایسته سازمان ملل که از احترام 

مردم عراق برخوردار بوده نیست.
مردم عراق معتقدند این سازمان باید بیطرف و یاری رسان آنها باشد و توصیه ها و رهنمودهای 
خود را ارائه دهد. از این رو من معتقدم آنچه رخ داد بســیار عجیب و ناپســند بود و نماینده 

سازمان ملل دخالت های واضح و صریحی در امور داخلی عراق داشته است.
نماینده ســازمان ملل بر جلوگیری از بازشــماری آرا اصرار دارد و چه بسا 
تحوالت را در صورتی که طیف های سیاســی بتواننــد انتخابات را دوباره 
برگزار کنند یا موفق به بازشــماری دســتی آرا شــوند، به ســوی تصویب 

قطعنامه هایی در شورای امنیت علیه عراق پیش ببرد.

* آینده عراق را در سایه این مطالبات مردمی و اعتراضات چگونه 
می بینید؟ آیا این تحوالت بر روند تشــکیل دولــت عراق تأثیر 

می گذارد؟
بدون شک تأثیر می گذارد. زیرا این قدرت و نیرو که از آن صحبت می کنیم اگر 
بخشــی از دولت نباشد ممکن اســت به ناقض امنیت و ثبات تبدیل شود و من 
معتقد نیســتم دولتی که تشکیل خواهد شد این نیروی بازنده را با خود همراه کند 
و اگر هم همراه کند، بر خالف عادت خود به ایفای نقش اصلی, نقشــی ثانویه ایفا 

خواهد کرد.
طبیعتًا پیش بینی می شــود چنین اتفاقی بیفتــد و همچنین مطالبات مردمی ممکن 
اســت بیش از یک ســال ادامه داشته باشــد و معترضان به ابزارهای دیگر متوسل 
شوند. بدون شــک تا زمانی که یک نیرویی وجود دارد که در میان مردم طرفدار دارد 
و با نتایج انتخابات و تقلب در آن مخالف اســت، دولت مســتقر نخواهد شد و از ثبات 

برخوردار نخواهد بود
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»عبدالباری عطوان« تحلیلگر مشهور جهان عرب مطلبی را پیرامون حمله پهپادی به منزل 
»مصطفی الکاظمی« نخست وزیر عراق و ترور ناکام وی، منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، عطوان در مطلب خود آورده است: منزل نخست وزیر عراق در منطقه 
ســبز هدف حمله پهپادی قرار گرفت. منطقه سبز از لحاظ برخورداری از استحکامات امنیتی 
نه تنها در عراق که در سراســر منطقه شهرت دارد. ماجرا از این قرار بود که منزل الکاظمی 
هــدف حمله پهپادی قرار گرفت. به دنبال این حملــه 3 نفر از محافظان وی دچار جراحات 
ســطحی شدند و خوِد او نیز بر اساس بیانیه های رسمی منتشر شده به صورت کاماًل معجزه 

آسا نجات پیدا کرد.
 این تحلیلگر مشهور جهان عرب افزوده است: طرف های مختلف عراقی از جمله سخنگوی 
دولت عراق مواضع خود در قبال این حمله پهپادی را اعالم کردند. آنها پیش از آغاز تحقیقات 
رســمی گفتند که می دانند چه کســانی این حمله را انجام داده اند. حتی سخنگوی شورای 
امنیت ملی عراق گفت که گروه های مســلح جنایتکار عامــل این حمله بوده اند. از محتوای 
کالم مقامات عراقی کاماًل پیداســت که آنها انگشت اتهام را به سوی »حشد شعبی« نشانه 

رفته اند.
عطوان افزود: این حمله درست پس از آن اتفاق افتاد که عراق به دنبال اعالم نتایج انتخابات 
پارلمانی زودهنگام شــاهد حوادث متعددی بود. در واقع، حملــه پهپادی به منزل الکاظمی 
همزمان با تشدید موج تأکید بر وقوع تقلب در انتخابات، رخ داد. یک روز پیش از انجام حمله 
نیز منطقه سبز بغداد شاهد حوادث خونینی بود که به دنبال آن شماری جان خود را از دست 

دادند و عده ای دیگر نیز زخمی شدند.
این تحلیلگر مشــهور جهان عرب عنوان کرد: در رابطه با مســأله ترور نخست وزیر عراق 3 
سناریوی محتمل وجود دارد که بدان اشاره می شود. سناریوی اول این است که یک یا چند 
گروه از گروه های عضو »حشــد شــعبی« این عملیات را انجام داده باشــند تا بدین ترتیب، 
پیام قدرت خود را به کاظمی مخابره کرده باشــند. البته باید به این مســأله توجه داشت که 
رســانه های سعودی و به ویژه شــبکه العربیه حامیان اصلی این سناریو هستند و آن را تأیید 

می کنند.
عبدالباری عطوان افزود: ســناریوی دوم این است که دستگاه های وابسته به خوِد الکاظمی 
عملیــات پهپــادی ترور او را طراحی کردند تــا او از این طریق بتواند همبســتگی مردم را 
برای خود بخرد و بتواند به عنوان نخســت وزیر 4 ســال آتی عراق معرفی شــود. در واقع، 
ســناریوی دوم از ســاختگی بودن حمله مذکور سخن می گوید. سناریوی سوم این است که 
ایاالت متحده آمریکا با هدف متهم ســاختن حشــد شــعبی و هدف قرار دادن آن، عملیات 

پهپادی علیه الکاظمی را طراحی کرد. واضح است 
که آمریکایی ها نمی خواهند حشد شعبی در عراق به 

گروهی مانند حزب اهلل در لبنان تبدیل شود.
وی افزود: همانطور که پیشــتر گفتم رســانه های 
عربســتان به ویژه العربیه از سناریوی اول حمایت 
می کننــد اما حامیان ســناریوی دوم به بیانیه اخیر 
کمیســاریای عالی انتخابات استناد می کنند که در 
آن هرگونه تقلب در فرایند شــمارش آراء تکذیب 
شــده اســت. حامیان این ســناریو می گویند که 
الکاظمی با هدف تحمیل نتایج انتخابات، عملیات 

ترور خود را طراحی کرده است.
عطوان یادآور شد: اما کســانی که معتقدند آمریکا 
طراح اصلی عملیات ترور بوده اســت، معتقدند که 
واشــنگتن با هدف فراهم کردن یک بهانه جهت 
از بین بردن حشــد شعبی چنین کاری کرده است؛ 
به ویژه اینکه حشــد شــعبی تاکنون نقش مهمی 
در مبارزه علیه اشــغالگری در عراق داشته است و 
یکی از مهمترین گروه هایی محســوب می شود که 
خواهان خروج هرچه سریع تر ایاالت متحده آمریکا 

از خاک کشورش می باشد.
وی گفــت: از آنجایــی که تحقیقات رســمی در 
خصوص حمله پهپادی بــه منزل کاظمی هنوز به 
نتیجه قطعی نرسیده است ما نمی خواهیم هیچیک 
از ســناریوهای مذکور را تأیید و یا رد کنیم. به هر 
حال، آنچه که واضح به نظر می رسد این است که 
هرگونه تالش برای خلع ســالح حشــد شعبی به 
مثابــه اعالن جنگ خواهد بــود. تالش برای خلع 
سالح حشــد شعبی یک ماجراجویی خواهد بود که 
احتمال شکست آن در مقایسه با احتمال موفقیتش 

بسیار بیشتر است.
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عبدالباری عطوان بررسی کرد؛

۳ سناریوی محتمل در ماجرای ترور نافرجام »کاظمی«



رامین حســین آبادیان: نماینــدگان پارلمان 
لبنان روز گذشته به صورت رسمی موعد برگزاری 
انتخابــات پارلمانی این کشــور را تأییــد کردند. 
درحالی که پیشــتر قرار بود تا انتخابات پارلمانی در 
اردیبهشت ماه برگزار گردد اما نمایندگان لبنانی با 
جلــو افتادن موعد برگزاری انتخابــات به تاریخ 7 
فروردین ماه موافقت کردند. این در حالی است که 
برخی اعضای فراکسیون های مخالف تاریخ مذکور، 

جلسه پارلمان را ترک کردند
انتخابــات پارلمانی در لبنان هر 4 ســال یک بار 
برگزار می شود اما انتخابات پیشین، برای نخستین 
بار بعد از 9 ســال و در پی یک تأخیر 5 ساله در 8 

می 2018 )16 اردیبهشت 1397( برگزار شد.
علیرغــم اینکــه برخــی طرف هــای داخلــی با 
حمایت های خارجی بــا هدف ایجاد خأل قدرت در 
لبنان تالش می کردند تا انتخابات پیش روی نیز با 
تأخیر بسیار زیاد برگزار شود، اما نمایندگان پارلمان 
در مقابــل این توطئه ایســتادند و تاریخ برگزاری 

انتخابات را مشخص کردند.
بر اســاس آنچه که گفته شد، در حال حاضر قریب 

به 5 ماه تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان باقی مانده است، برخی طرف های خارجی 
مداخلــه جویی های خود در ایــن انتخابات را کلید زده اند. از جملــه این طرف ها می توان 
به عربســتان سعودی اشاره کرد که همچون ادوار گذشــته تمام تالش خود را به کار بسته 
 اســت تا مهرهای دست نشــانده خود در لبنان را در ســطوح مختلف سیاسی این کشور ح

اکم سازد.
به نظر می رســد که سعودی ها خیلی زود به نقش آفرینی در صحنه انتخاباتی لبنان پرداخته 
اند. در همین راســتا، منابع آگاه اعالم کرده اند که »ولید البخاری« سفیر عربستان سعودی 
در لبنان اخیراً با برخی از فرزندان عشایر عربی در این کشور در محل اقامت خود دیدار کرده 
و از آنها خواســته است که از نامزدهای وابسته به حزب »القوات اللبنانیه« به ریاست »سمیر 

جعجع« حمایت کنند.
ولید البخاری در دیدار با فرزندان عشــایر عربی لبنان تاکید کرد که »ســمیر جعجع« اولین 
هم پیمان عربســتان سعودی در لبنان اســت و ریاض در انتخابات پارلمانی این کشور از او 
حمایت خواهد کرد. این در حالی است که سفیر عربستان در جریان دیدار مذکور اشاره ای به 
موضع کشورش در قبال جریان »المستقبل« به ریاست »سعد حریری« نخست وزیر پیشین 

لبنان در انتخابات آینده این کشور نکرده است.
همانطور که کاماًل واضح به نظر می رســد، سعودی ها در جریان مداخله جویی های خود در 
انتخابات پارلمانی لبنان، حمایت از ســمیر جعجع را در دســتور کار خود قرار داده اند؛ فردی 
کــه اخیراً با فتنه انگیزی در منطقه »الطیونه« بیروت تالش کرد تا لبنان را وارد تونل تاریک 
جنگ داخلی کند. واقعیت این اســت که سلســله حمایت های عربستان سعودی از جعجع و 

حزب متبوع او یعنی »القوات اللبنانیه« بر هیچکس پنهان نیست.

مهر بررسی کرد؛

 مداخله عربستان در انتخابات لبنان/ 
حمایت از جعجع برای فتنه انگیزی
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در همین ارتباط، »شــیخ نبیل قاووق« عضو شــورای مرکزی حزب اهلل لبنان طی روزهای 
گذشــته از روابط و مناسبات میان عربستان سعودی و حزب القوات اللبنانیه به ریاست سمیر 
جعجع پرده برداشــت. این عضو شــورای مرکزی حزب اهلل در ایــن خصوص تصریح کرد: 
»حزب القوات اللبنانیه از عربستان سعودی پول و سالح دریافت می کند. در واقع، سعودی ها 

پول و سالح در اختیار نیروهای جعجع قرار می دهند تا آنها حزب اهلل را هدف قرار دهند«.
بر اساس آنچه که گفته شد، کاماًل طبیعی است که عربستان سعودی در جریان مداخله جویی های 
خود در امور لبنان، از حزب سمیر جعجع در انتخابات پارلمانی این کشور حمایت به عمل آورد. یکی 
از اهداف اصلی و اساســی این حمایت، فراهم کردن زمینه برای ایجاد فتنه داخلی در لبنان است. 
ســعودی ها از یک سوی نسبت به سرسپردگی سمیر جعجع به خود آگاه هستند و از سوی دیگر 
به خوبی می دانند که القوات اللبنانیه از ابزار، امکانات و تسلیحات کافی برای فتنه انگیزی در لبنان 
برخوردار اســت. از همین روی، مقامات ریاض حساب ویژه ای روی جعجع و حزب متبوعش باز 
کرده اند. مقامات سعودی معتقدند که پیروزی القوات اللبنانیه در انتخابات پارلمانی می تواند به آنها در 

پیشبرد اهدافشان در لبنان کمک شایانی کند.
هدف دیگر عربســتان سعودی از حمایت از سمیر جعجع و حزب القوات اللبنانیه در انتخابات 
پارلمانــی لبنان، ایجاد یک قطب جدید برای رویارویی و مقابله با حزب اهلل لبنان اســت. در 
واقع، مقامات عربســتان ســعودی قصد دارند عالوه بر حمایت های مالی و تسلیحاتی خود 
از القــوات اللبنانیه، در عرصه دیپلماتیک نیز پشــتوانه ای را برای این گروه ایجاد کنند. آنها 
پیروزی القوات اللبنانیه در انتخابات پارلمانی لبنان را بزرگترین پشــتوانه برای این گروه در 

عرصه دیپلماتیک قلمداد می کنند
 مقامات ریاض بر این باورند که هرچقدر نفوذ سیاســی القوات اللبنانیه و ســمیر جعجع در 

لبنان افزایش یابد، به تبع آن از نفوذ سیاسی حزب 
اهلل لبنان کاسته می شــود. البته آنچه که ریاض از 
آن غافل شــده اســت، پایگاه اجتماعی و مردمی 
حزب اهلل اســت؛ پایگاهی که بــه هیچ وجه قابل 
قیاس با پایگاه اجتماعــی جعجع و القوات اللبنانیه 
نیست. حزب اهلل یک حزب مردمی است و در طول 
ســالهای گذشــته همواره مورد حمایت مردم این 

کشور بوده است.
به عنوان نمونه، می توان به انتخابات پارلمانی پیشین 
اشــاره کرد کــه نامزدهای حزب اهلل لبنــان و دیگر 
جریان های همپیمان این گروه مقاومتی توانستند آرا 
قابل توجهی از مردم لبنان را به خود اختصاص دهند. 
بنابراین، سعودی ها برای ایجاد یک قطب سیاسی و 
نظامی جدید به منظور مقابله با حزب اهلل لبنان مسیر 

بسیار سختی را در پیش دارند.
به هر حال، آنچه که واضح به نظر می رســد، این 
است که عربستان سعودی به هیچ وجه نمی خواهد 
اتفاقات 4 ســال پیش در انتخابات پارلمانی لبنان 
تکرار شــده و نمایندگان حــزب اهلل و جریان های 
متحــد آن با کســب آرا باال، اغلب کرســی های 
پارلمانــی را از آن خود کنند. از همین روی، ریاض 
تصمیم گرفته است تا از سمیر جعجع و حزب متبوع 
او حمایت به عمل آورد تا شــاید با این حربه بتواند 
قدرت روزافزون حزب اهلل در عرصه های سیاسی و 

نظامی را مهار سازد.
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وزیر اطالع رسانی لبنان آخرین سیاستمداری است که برای بیان سخن حق از حدود به یک 
هفته پیش مورد حمله شــدید رسانه ای و سیاسی ریاض و اردوگاه وابسته به عربستان، قرار 
گرفته است. ماجرا از آنجا آغاز شد که جورج قرداحی پیش از آنکه سمت وزارت اطالع رسانی 

لبنان را بر عهده بگیرد در سخنانی از جنگ سعودی در یمن انتقاد کرد.
جرج قرداحی، وزیر اطالع رســانی لبنان که مجری شناخته شده در جهان عرب است، اخیرا 
در برنامه ای تلویزیونی با »بیهوده« خواندن جنگ عربســتان سعودی علیه یمن، از نیروهای 

جنبش انصاراهلل یمن حمایت کرده بود.
آنچه باعث شده که سعودیها نسبت به گفته های قرداحی حساسیت بیشتری به خرج دهند، 
جایگاه او به عنوان یک مسئول رسمی عرب و تصدی پست وزارت اطالع رسانی کشور لبنان 
از جانب وی است.  این حساسیت از آنجا دو چندان می شود که لبنان با توجه به بافت ویژه 
آن همواره از اهمیت زیادی برای سعودیها برخوردار بوده است و آنها در طول سالهای گذشته 
به شیوه های مختلفی برای دخالت در امور داخلی این کشور و برهم زدن توازن داخلی آن با 
جانبداری از یک یا چند گروه سیاسی علیه دیگر گروهها تالش کرده و همزمان نیز کوشیده 
اند تا با پرداخت هزینه های هنگفت مالی و تقویت نفوذ رسانه ای، وجهه خود را خوب جلوه 

دهند و دخالت های خود را حمایت از ملت لبنان معرفی کنند.
حال در ســایه این شــرایط، سیاســتمداری در این ســطح نظیر قرداحی با وجود فشارهای 
ســعودیها سخن حقی را بیان داشته که به مذاق آنها خوش نیامده است و آنها را به واکنش 
شــدید سیاسی و رسانه ای و یارگیری از سایر کشــورهای عربی که به نوعی یا در اردوگاه 
ریاض قرار دارند و یا زیر نفوذ آن هستند، سوق داده است؛ امری که آن را به خوبی می توان 

در موضعگیری شورای همکاری خلیج فارس شاهد بود که اساسا زیر نفوذ عربستان است.
اقدامات ضد لبنانی عربستان سعودی بعد از آن اتخاد می شود که قرداحی رسما گفته که تحت 

فشار افراد و سفرا و سفارتخانه ها تن به عذرخواهی نخواهد داد و حقایق را خواهد گفت.
البته وی پس از فشــارهای ســعودی این موضوع را هم مطرح کرد که هدف وی اهانت به 
ســعودی و امارات و هیچ کشــور عربی دیگر نبوده است و تنها جنگ در یمن را جنگ بیهوده 
دانسته است. اگرچه از لحن قرداحی هم انتقاد شدیدی بر نمی آمد، اما بنظر می رسد سعودی ها 
به این بهانه در حال تکمیل ســناریوی جدید آمریکا برای ســرنگونی دولت هســتند. بویژه 

اینکه سناریوی فشــار قاضی تحقیق بندر بیروت و 
سیاســی کردن پرونده آن راه به جایی نبرده است. 
ررویدادهای الطیونه )جان باختن 8 شهروند لبنانی در 
اعتراض به سیاسی کاری قاضی پرونده انفجار بندر 
بیروت( که در آن ماموریت جدیدی به سمیر جعجع 
رئیس حزب »القوات اللبنانیه« برای مدیریت ناامنی 
سپرده شد هم نتوانست آنها را به هدف برساند. جای 
تردید نیست که اظهارات جورج قرداحی وزیراطالع 
رســانی لبنان بهانه ای برای تکمیــل و به نتیجه 

رساندن پرونده ناامن سازی در لبنان است.
صرف نظر از بهره برداری سیاســی و ســناریوی 
آمریکا باید گفت که اساســا ســعودی ها کمترین 

سطح از آزادی بیان را نمی توانند تحمل کنند.
نمونه چنین رفتارهایی را سعودی ها در دوره های 
مختلف با شــیوه های متفاوت در برابر آزادی بیان 
و رســانه ها در پیش گرفته اند. نمونه بارز آن قتل 
جمال خاشقچی روزنامه نگار سعودی است که تنها 
به خاطر یک اظهار نظر درکنســولگری سعودی در 

ترکیه به طرز وحشتناکی به قتل رسید.
این بار هم که شــرایط قتل قرداحی فراهم نیست 
تالش می شود تا وی در انزوای سیاسی قرار گیرد. 
هدف اصلی سرنگونی دولت لبنان و طرح جایگزین 
بازگشــت بی باتی دوباره به دولت این کشور است؛ 
آن هم در شــرایطی که لبنان به دلیل سیاســت ها 
و دخالت سفارت آمریکا،وضعیت اقتصادی مناسبی 

ندارد.

جنگ سعـودی علیـه آزادی بیـان از 
قتـل خاشقجـی تا تهـدید قرداحی
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تکرار مدل قطر در لبنان توسط عربستان سعودی

رامین حســین آبادیان: جنجال آفرینی های عربســتان ســعودی علیه لبنان به بهانه 
اظهارنظر اخیر »جورج قرداحی« وزیر اطالع رســانی این کشور، به تازگی وارد فاز جدیدی 
شده اســت. ماجرا از آنجا آغاز شــد که قرداحی قبل از ورود به کابینه »نجیب میقاتی« در 
کســوت یک مجری و فعال رســانه ای، در برنامه ای تلویزیونی معروف به »برلمان شعب« 

)پارلمان مردم( به صراحت بر ضرورت توقف تجاوز به یمن تاکید کرد.
وی در پاســخ به این پرســش که تحوالت جاری در یمن را چگونه ارزیابی می کند، گفت: 
»تجاوز وحشــیانه به یمن که هشت ســال از آن می گذرد، باید متوقف شود. آن چه یمنی ها 
انجام می دهند، حقوق قانونی آن ها در دفاع از خود اســت و من پایداری مردم یمن در قبال 
این تجاوز را ارج می نهم«. پس از آن، جنجال آفرینی های عجیب و غریب ســعودی ها تنها 
به دلیل یک اظهارنظر ساده که پیشتر نیز توسط دیگر شخصیت های دیپلماتیک مسبوق به 

سابقه بوده است، آغاز شد.
در همین راستا، عربستان سعودی روز جمعه به سفیر لبنان در این کشور 48 ساعت مهلت داد 
تا خاک این کشور را ترک کرده و واردات تمامی کاالهای لبنانی به این کشور را نیز متوقف 
کرد. ریاض همچنین ســفیرش در بیروت را فرا خوانده است. بحرین هم به تبعیت عربستان 
ســعودی، از ســفیر لبنان خواسته ظرف 48 ساعت، این کشــور را ترک کند. هفته گذشته، 
کشــورهای مختلف عربستان ســعودی، بحرین، امارات و کویت سفرای لبنان را فراخوانده 

بودند. امارات و کویت نیز اقدامات مشابهی را انجام دادند.
آنچه که واضح به نظر می رســد این است که عربستان سعودی رفتاری مشابه با آنچه را که 
در ســال 2017 در قبال قطر در پیش گرفته بود، اکنون در رابطه با لبنان تکرار می کند. این 
بدان معناســت که سعودی ها برای تکرار یک ســناریوی مشابه که پیشتر در قطر اجرا شده 
بود، تالش می کنند. در جریان بحران دیپلماتیک با قطر نیز عربســتان سعودی بدون اینکه 
اتفاق خاصی در روابط میان ریاض و دوحه رخ داده باشد، به ایجاد یک صف آرایی عربی در 

مواجهه با قطر مبادرت ورزید.
اکنون پس از قریب به 4 ســال، تاریخ مجدداً تکرار شــده است و این بار، لبنان آماج هجمه 
ریاض و متحدان آن قرار گرفته اســت. مقامات ریاض اظهار نظر ســاده »قرداحی« درباره 
جنگ یمن را آن هم در شــرایطی که هیچ پســت سیاسی در اختیار نداشت، بهترین فرصت 
برای پیاده ســازی سناریوی از پیش طراحی شــده خود علیه لبنان دیدند. آنها به این نتیجه 
رسیدند که اگر از این فرصت اســتفاده نکنند شاید چنین فرصتی برای تشدید فشارهایشان 

بر لبنان مجدداً تکرار نشود.
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یکی از علل و عوامل جنجال آفرینی های عربســتان سعودی علیه لبنان، تالش ریاض برای 
ســرپوش نهادن بر ناکامی های پی در پی در یمن است. از آنجایی که مقامات سعودی خود 
به خوبی می دانند که نیروهای یمنی دیر یا زود با آزادســازی شــهر »مأرب« از لوث عناصر 
وابسته به آنها دستاورد بزرگ و چشمگیری را رقم خواهد زد، بنابراین در صدد هستند تا افکار 

عمومی را از توجه و اهتمام به این دستاورد بزرگ منحرف سازند.
به عبارت بهتر، مقامات عربســتان ســعودی به دنبال آن هستند تا دســتاوردهای میدانی 
قریب الوقوع نیروهای یمنی در مأرب را تحت الشــعاع بحران در روابط دیپلماتیک با لبنان 
قرار دهند. از جمله دیگر اهدافی که ســعودی ها از رهگذر جنجال آفرینی علیه لبنان دنبال 

می کنند، تالش برای سرنگون کردن دولت »نجیب میقاتی« است.
در همین ارتباط، باید گفت که عربستان سعودی حساب ویژه ای بر روی ایجاد خأل سیاسی 
و خأل قدرت در لبنان باز کرده اســت. مقامات ریاض بر این باورند که تحقق این هدف جز 
با ســاقط شدن دولت میقاتی میســر نخواهد شد. از همین روی، آنها اظهارنظر اخیر »جورج 
قرداحی« را دستاویزی برای اعمال فشارهای بیشتر به دولت جهت وادار کردن آن به استعفا، 
قرار داده اند. طبیعی اســت که اگر در برهه کنونی دولت لبنان ســاقط شود، در فاصله کوتاه 
باقی مانده تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی، لبنان عماًل با یک خأل سیاسی مواجه خواهد 

شد.
از سوی دیگر، در طول قریب به یک سال گذشته عربستان سعودی تمام تالش خود را برای 
ایجاد »خأل سیاسی« و »فروپاشی اقتصادی و امنیتی« لبنان به کار بسته است. با این حال، 
سعودی ها در هیچ یک از زمینه های مذکور نتوانستند توفیق قابل ذکری را حاصل نمایند. به 
عنوان نمونه، عربستان تالش کرد تا پس از وقوع انفجار مهیب در بندر بیروت، اقتصاد لبنان 

را تحت فشار قرار داده و آن را متالشی سازد.
با این حال، سیاست عربســتان برای »فروپاشی اقتصادی« در لبنان ناکام ماند. پس از آن، 
ریاض به سراغ سناریوی ایجاد خأل سیاسی در لبنان رفت و مانع از تشکیل دولت این کشور 
به ریاست سعد الحریری شد. حریری در نهایت به درخواست عربستان سعودی از سمت خود 
استعفا داد تا بتواند به اجرایی شدن سناریوی خأل سیاسی و خأل قدرت در لبنان به عربستان 

سعودی کمک کرده باشد.
 

با این حال، ریاض در پیاده سازی این سناریو هم توفیقی حاصل نکرد و پس از آن به سراغ 
ســناریوی »فروپاشی امنیتی« در لبنان رفت. در این زمینه می توان به حادثه اخیر در منطقه 
»الطیونه« بیروت اشــاره کرد که توسط عناصر وابسته به حزب »القوات اللبنانیه« به ریاست 

»سمیر جعجع« رخ داد.
حزب مذکور که پول و ســالح خود را مســتقیمًا از عربستان ســعودی دریافت می کند با به 
شهادت رساندن شــماری از هواداران حزب اهلل لبنان تالش کرد تا فتنه بزرگی را علیه این 

گروه مقاومتی ایجاد کند.
علیرغم آنچه که گفته شد، سناریوی مذکور نیز با صبر، درایت و حکمت حزب اهلل لبنان ناکام 
ماند و عربســتان سعودی نتوانست از طریق عناصر دست نشانده خود در لبنان، این کشور را 

به تونل تاریک جنگ داخلی و به تبع آن »فروپاشی امنیتی« بکشاند.
سلســله ناکامی های گســترده ریاض در لبنان در عرصه های مختلف سیاســی، اقتصادی و 
امنیتی که بدان اشــاره شد، مقامات سعودی را بر آن داشت تا خود به صورت مستقیم برای 
به زانو درآوردن لبنان و ضربه به مقاومت این کشور وارد عمل شوند. در این میان، همانطور 
که پیشتر گفته شــد، آن ها اظهارنظر ساده »قرداحی« درباره جنگ یمن را دستاویزی برای 

اجرای سناریوی از پیش طراحی شده خود علیه بیروت قرار دادند.
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شخصیتهای لبنانی در گفتگو با مهر:

عربستان به دنبال ایجـاد 
خأل سیـاسی و حـق وتو 
در مســائل لبنان است

»جورج قرداحی« عصر روز یکشــنبه 9 آبان به هجمه های گســترده برای اســتعفای او 
از ســمتش واکنش نشــان داد. وی گفت: مسأله اســتعفای من از دولت مطرح نیست. این 
موضع گیری پس از آن اتخاذ شد که حتی برخی طرف های داخلی در لبنان از جمله جریان 
المســتقبل نیز اســتعفای قرداحی و تمام اعضای کابینه را به دنبــال بحران میان بیروت و 

ریاض، خواستار شده بودند.
دولت لبنان علیرغم عذرخواهی، وعده جبران، تعهد به پذیرش خواســته های عربســتان و 
دعــوت از طرف ثالث بــرای میانجی گری بین ریاض- بیروت تاکنون موفق نشــده موضع 
تهاجمی عربســتان را تغییر دهد. سواالت اساسی که مطرح می شود این است که آیا صرف 
اظهار نظر قرداحی ســبب اتخاذ موضع تند عربستان علیه لبنان شــده و آیا اساسًا اقدامات 
عربســتان با موضع جورج قرداحی تناســب دارد؟ اهداف عربستان از این میزان هجمه علیه 

اظهارات قرداحی به ویژه در شرایط کنونی چیست؟

»طراد حماده« وزیر کار ســابق لبنان در رابطه با هجمه های اخیر عربستان سعودی علیه 
لبنان اظهار داشــت: جورج قرداحی یک شخصیت رسانه ای ملی است که برنامه های وی در 
کشــورهای عربی شهرت زیادی داشــت. وی به معنای واقعی حامی محور مقاومت است و 

سخنان اخیر وی درخصوص جنگ یمن موضعی شجاعانه بود.
وی پیش از انتصاب خود به عنوان وزیر اطالع رسانی کابینه نجیب میقاتی، در گفتگویی درخصوص 
جنگ یمن اعالم کرد که این جنگ، تجاوزی آشــکار علیه یمن است و جنگی بیهوده به شمار 

می رود که عربستان سعودی و هم پیمانان آن چیزی جز شکست نصیبشان نشده است.
عربســتان سعودی و به دنبال آن کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، از سخنان جورج 
قرداحــی به تنگ آمدند و حمالت دیپلماتیک و اقتصادی علیه لبنان به راه انداختند. علیرغم 

سمیه خمارباقی: روز جمعه 7 آبان ماه، عربستان سعودی سفیر خود از لبنان را فراخواند، سفیر 
لبنان در این کشور را اخراج و واردات تمام کاالها از لبنان را متوقف کرد. بهانه عربستان برای 
این اقدام انتشــار ویدئویی از جورج قرداحی وزیر اطالع رسانی لبنان بود که جنگ کشورهای 
عربی علیه یمن را محکوم کرده بود. این موضع گیری قرداحی یک ماه پیش از تصدی وزارت 
ایراد شده بود. عالوه بر این نه تنها اخباری از احتمال اتخاذ اقدامات شدیدتر ریاض علیه بیروت 
در روزهای پیش رو منتشر شده است بلکه همچنین برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس 

به تبعیت از عربستان سعودی، سفرای خود از لبنان را فرا خواندند.
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اینکه دولت لبنان درباره مواضع قرداحی توضیحاتی ارائه نمود، اقدامات ضد لبنانی عربستان سعودی و 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ادامه پیدا کرد تا جایی که حاکمیت لبنان و آزادی این کشور 

که به حمایت از مقاومت مشهور است را هدف قرار داد.
رایزنی هایی برای حل بحران کنونی لبنان و عربســتان در حال انجام است اما به نظر می رسد ریاض 
سیاســت عدوانی در پیش گرفته اســت و هجمه گســترده ای را علیه آزادی بیان، حزب اهلل، مقاومت 

اسالمی و هم پیمانان آن آغاز کرده است.
حماده خاطرنشــان کرد: جورج قرداحی تاکنون استعفا نداده اســت و موضع وی ثابت و پایدار است و 
ســخنان وی درباره تجاوز سعودی به یمن نوعی پیروزی محسوب می شود. مشکل این است که تنش 
اخیر میان عربستان سعودی و لبنان بر روند دولت نجیب میقاتی تأثیر می گذارد به ویژه اینکه در فرصت 

باقی مانده تا انتخابات، جایگزینی برای میقاتی وجود ندارد.
اوضاع لبنان اکنون به لحاظ اقتصادی، امنیتی و مالی اصاًل خوب نیست و عربستان سعودی می خواهد از این 
طریق لبنان را درگیر بحران های بیشتر کند و ملت لبنان را درگیر محاصره هر چه تمام تر و گرسنگی کند. 
لبنان هرگز پیرو کسی نیست و هرگز تسلیم نخواهد شد. جورج قرداحی سمبل عربی، منطقه ای و بین المللی 

در نمایان کردن تجاوز سعودی به یمن است.
هدف عربســتان سعودی از اقدامات کنونی، فشار به حزب اهلل لبنان به خاطر حمایت از یمن است و هدف 
دیگر سرپوش گذاشتن سعودی بر ناکامی های خود در نبرد یمن است چرا که دیگر چیزی تا آزادسازی کامل 
استان مأرب باقی نمانده است. مارب آزاد خواهد شد و قرداحی به عنوان یکی از قهرمانان دفاع از حق در برابر 

تجاوزگری و استبداد شناخته خواهد شد.

»ناصر قندیل« تحلیلگر لبنانی نیز در این رابطه اظهار داشت: تنش های اخیر در روابط عربستان و لبنان 
ارتباطی به اظهارات وزیر اطالع رســانی لبنان ندارد بلکه یک موضوع سرنوشت ساز است که هدف از آن 

تالش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و منحرف کردن افکار عمومی در رابطه با جنگ یمن است.
وی خاطرنشــان کرد که هدف از اقدامات اخیر عربســتان، تحت فشار گذاشتن لبنان و استعفای دولت 
نجیب میقاتی است. منافع عربستان سعودی در این است که لبنان بدون دولت باشد و دچار خأل سیاسی 
شود و همچنین انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار نشود چرا که در این شرایط سعودی ها می توانند 
در مسائل سیاسی لبنان و تصمیم گیریها حق وتو داشته باشند. نفع عربستان سعودی در این است که 

لبنان درگیر بحران، فتنه، هرج و مرج و فروپاشی شود.

 »طالل عتریسی« تحلیلگر مسائل خاورمیانه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی دانشگاه لبنان نیز در 
این زمینه اظهار داشــت: آنچه جورج قرداحی درباره بیهوده بودن جنگ یمن بر زبان آورد، برای اولین 
بار نیست که مطرح می شود، در سال 2017 نیز هنگامی که قطری ها با سعودی ها دچار اختالف بودند 
و این قضیه به بحران دوحه و محاصره آن منجر شــد، مســئوالن قطر مشابه چنین سخنانی را درباره 
جنگ یمن مطرح کردند. عالوه بر این ولید جنبالط نیز در یکی از گفتگوهای خود حدود دو یا سه سال 
پیش اعالم کرد که جنگ یمن بیهوده اســت. بنابراین توصیف جنگ یمن و بیهوده بودن آن موضوع 

جدیدی نیست که برای اولین از سوی جورج قرداحی مطرح شده باشد.
اقدامات ضد لبنانی اخیر عربســتان که در پی ســخنان جورج قرداحی صورت می گیرد، به نوعی بهانه 
جویی و انتقام جویی از وضعیت کنونی لبنان اســت زیرا عربستان دارای اهداف مختلفی در لبنان است 
که محقق نشــده است. عربستان ســعودی نمی خواهد در لبنان دولت تشکیل شود همانطور که حدود 

یک سال به سعد الحریری اجازه تشکیل دولت نداد.
دولت جدید به ریاست نجیب میقاتی با حمایت فرانسه، ایران و دیگر طرف های منطقه ای شکل گرفت 
اما عربســتان ســعودی با آن موافق نبود. عربســتان در پی هرج و مرج، بی ثباتی و تداوم فشارهای 

اقتصادی به لبنان است تا این کشور به فروپاشی برسد.

نگاه واقع گرایانه نسبت به مذاکرات برجامنگاه واقع گرایانه نسبت به مذاکرات برجام
پیام ها و پیامدهای عملیات هلی برن ایران برای منطقه و آمریکاپیام ها و پیامدهای عملیات هلی برن ایران برای منطقه و آمریکا

33 سناریوی محتمل در ماجرای ترور نافرجام الکاظمی سناریوی محتمل در ماجرای ترور نافرجام الکاظمی

سـال هفتـم  شمـاره 39  آذرمـاه 1400مجله بین الملل خبرگزاری مهر

از قتل خاشقجی تا برکناری قرداحی
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