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مالک مصدق: اقدام نمایندگان فراکســیون صدر برای 
استعفای جمعی از پارلمان عراق در پی درخواست ۱۲ 
ژوئــن/ ۲۲ خرداد مقتدی صدر بــه عنوان نقطه عطف 
تحوالت چند روز اخیر در این کشــور عمل کرده است. 
در همیــن رابطه حتی اگر اســتعفای ایــن نمایندگان 
قطعی شود، قانون به نامزدهای همان مناطق که بعد 
از نمایندگان کنونی صدر بیشــترین رأی در انتخابات ۱۰ 
اکتبر ۲۰۲۱ را کســب کرده اند، اجازه می دهد جانشــین 
نمایندگان مستعفی شوند و به این ترتیب مجلس عراق 
با ظرفیت کامل به فعالیت خود ادامه دهد. لذا اگرچه 

اســتعفای کل اعضای فراکسیون صدر، از نظر تغییر بافت سیاسی پارلمان عراق بسیار 
مهم اســت، اما لطمه ای به تغییر ساختار نمی زند و به تبعش مانع رسیدن پارلمان به 

حد نصاب قانونی نمی شود.
بــه دنبال حذف خودخواســته صدری ها مهم ترین تحول بــه افزایش امیدها و به 
دنبالش پررنگ ترشــدن تالش های جریان رقیب صدر با محوریت چارچوب هماهنگی 
در تســریع تعیین رئیس جمهور، نخســت وزیر و کابینه آتی عراق بــاز می گردد. با این 
وضعیــت حزب دموکرات کردســتان هم نظیر ائتالف الســیاده به عنوان یکی از ســه 
مهره اصلی هم پیمان صدر ذیل ائتالف نجات میهن راه خود را از صدری ها جدا کرده 
اســت تا ائتالف بزرگ تری را با چارچــوب هماهنگی ایجاد کند. در صورت وقوع چنین 
مســئله ای که در سایه اخبار واصله احتمالش بسیار باالست، بن بست انتخاب کلیددار 
کاخ السالم بغداد هم در سایه رقابت اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق 

کنار خواهد رفت.
اگرچه در وهله اول به نظر می رسد تا هنگامی که رقابت درون کردی بین طالبانی ها 
و بارزانی ها تعدیل نشــود رایزنی های چارچوب هماهنگی درخصوص تشکیل دولت 
جدید عراق به نتیجه نمی رســد، ولی باید در نظر داشــت که پس از فروپاشی ائتالف 
نجات میهن محتمل ترین ســناریو می تواند روی کارآمدن رئیس جمهوری از بارزانی ها 
باشــد. چراکه چارچــوب هماهنگی برای پیوســتن حزب دموکرات کردســتان نهایت 
انعطاف سیاســی را به خــرج می دهد تا از ایــن فرصت به وجودآمده در ســایه خأل 

صدری ها نهایت استفاده را ببرد.
در همین راســتا چارچوب هماهنگی دور جدیدی از گفت وگوهای جدی سیاســی 
را با احزاب مختلف عراقی برای تشــکیل یک دولت آغاز کرده اســت. به دیگر سخن 
چارچــوب هماهنگی در پی اســتعفای نمایندگان جریان صدر با گــردآوری نیروهای 
سیاســی خواهان ایجاد ائتالفی بزرگ تر و قدرتمندتر از چارچوب هماهنگی در جهت 

تشکیل دولت توافقی هستند.
به همین دلیل اســت کــه برخی نمایندگان حزب دموکرات کردســتان عراق چون 
محمد صدیق عنوان داشت که «چارچوب هماهنگی ائتالف جدیدی در عراق تشکیل 
خواهــد داد. اگر چنین ائتالفی تشــکیل شــود و چارچوب هماهنگی با شــروط حزب 
دموکرات کردستان موافقت کند، ما به این ائتالف خواهیم پیوست». اینجاست که فضا 

برای جوالن بیشتر بارزانی ها شکل خواهد گرفت.

در این بین اعزام هیئتــی از چارچوب هماهنگی به 
اقلیم کردســتان و خروجی دیدار این هیئت با مسعود 
بارزانــی، رهبر حــزب دموکرات با هدف مشــارکت در 
تشــکیل دولت جدید و تغییرات در نقشه سیاسی عراق 
پس از اســتعفای نمایندگان جریان صدر و نیز برنامه و 
پیش شرط مســعود بارزانی برای همراهی با چارچوب 
هماهنگــی می تواند بــه عنوان کاتالیــزوری در قبضه 
قدرت توســط این جریان (چارچوب هماهنگی) عمل 
کند. نکته مهم آن است که توفیق در همراهی بارزانی 
با چارچــوب هماهنگی به معنی همراهی ســنی های 
عــراق بــا محوریت ائتالف الســیاده خواهد بود. زیــرا این ائتالف (الســیاده) و حزب 
دموکــرات با هم وارد ائتالف ها خواهند شــد. از این منظر هرچند چارچوب هماهنگی 
کمیتــه ای ویژه برای انتخاب نامزد تصدی منصب نخســت وزیری عراق را تعیین کرده 
اســت، اما این جریان بدون کســب موافق کردها و اهل ســنت هیچ نامزدی را اعالم 

نخواهد کرد.
با درنظرگرفتن تمام این نکات در سوی دیگر داستان، استعفای نمایندگان فراکسیون 
صدر می تواند مســیر حل وفصل مســائل و مشکالت برای تشــکیل دولت جدید را به 
سمت و ســویی نامشخص سوق دهد که نتیجه آن عمیق ترشــدن بحران ها در عراق 
خواهد بود. همان گونه که پیش تر هم اشاره شد اهمیت و نفس استعفای ۷۳ نماینده 
فراکســیون صدر از نظر حقوقی و قانونی چندان پیچیده نیست، اما تبعات سیاسی این 

استعفاست که می تواند به بن بست فعلی عراق دامن بزند.
تا اینجای کار مقتدی صدر کم هزینه ترین گزینه سیاســی را با اســتعفای نمایندگان 
فراکسیونش برای خود رقم زد، اما به نظر می رسد این گزینه در عین حال پرهزینه ترین 
گزینــه بــرای عراقی ها باشــد. چــون تغییــر ماهیت ائتــالف صدر از جریــان اصلی 
تشــکیل دهنده بدنه پارلمان و دولت عراق به جریان اپوزیســیون صرفا به معنای دور 

جدید هرج ومرج سیاسی – اجتماعی در عراق خواهد بود.
تنهــا راه حل همه مشــکالت توافق اســت، زیرا، نه تشــکیل دولــت بدون حضور 
بزرگ ترین فراکســیون پارلمانی و نه حتی برگزاری مجدد انتخابات نمی تواند به بحران 
کنونی در عــراق پایان دهد. بی شــک برگزاری مجدد انتخابــات زودهنگام کمکی به 
برون رفــت عراق از بحران کنونی نخواهد کرد. مادامی که سیســتم سیاســی پارلمان 
و دولتی در عراق با اصالحات ســاختاری بهینه و گفتمان دموکراســی خواهی نهادینه 
نشــود با تکرار انتخابات تغییری در وضعیت این کشور شــکل نخواهد گرفت و حتی 

دوره های بعدی انتخابات به تعمیق بحران های حال حاضر می انجامد.
مضافا تشــکیل دولت جدید عراق بدون حضور جریان صدر دشــوار است، زیرا اگر 
این جریان به اپوزیسیون بپیوندد، مردم در خیابان ها علیه دولت به حرکت در خواهند 
آمد. با درنظرگرفتن این نکات اســتعفای کل نمایندگان جریان برنده انتخابات ۱۰ اکتبر 
۲۰۲۱ از مجلــس یک چالش بزرگ برای نظام سیاســی عراق اســت. به هر حال باید 
پذیرفت صدری ها پایگاه مردمی قدرتمندی دارند که می تواند کل سیستم این کشور را 

به بحران مشروعیت بکشاند.

مهدی بازرگان: در بحبوحه بن بست مذاکرات وین 
این تک جملــه تکراری به عنوان موتیف دیپلماتیک 
در مواضــع تهران و واشــنگتن بارها تکرار شــده 
اســت؛ آمریکایی ها می گویند «برجام در دســترس 
اســت، اگر...»؛ ایرانی ها هــم می گویند «برجام در 
دســترس اســت، اگر...». ادامه ایــن جمله هرچه 
باشــد فعال واقعیت ها نشــان می دهد برجامی در 
کار نیســت، به ویژه در ۱۰ روز اخیــر پس از صدور 
قطع نامه شــورای حــکام آژانس بــا واکنش های 
تهــران در برابــر ایــن قطع نامــه، امیدهــا بــرای 

احیای برجام عمال به صفر رســیده اســت. این در حالی اســت که باقری کنی، 
معــاون سیاســی وزارت امور خارجه، صبح پنجشــنبه گذشــته در اجالســیه 
کانون دانشــگاهیان ایران اســالمی در تاالر فردوســی دانشــگاه تهران اظهار 
کــرد: «این واقعیت که دولت (رئیســی) همه تخم مرغ های سیاســت خارجی 
را در ســبد مذاکرات نگذاشــته اســت، هیچ خدشــه ای به اراده جدی، اهتمام 
مســتمر و تالش جدی دســتگاه دیپلماســی برای به نتیجه رســاندن مذاکرات 

وارد نکرده و نمی کند».
این جمله کلیدی مذاکره کننده ارشــد ایرانی در دل خود حاوی دو پیام بسیار 
مهم اســت؛ نخست آنکه دولت سیزدهم با وجود تمام سروصداهای رسانه ای 
و فشــارهای سیاسی بعد از صدور قطع نامه شــورای حکام که از خبرگزاری ها، 
روزنامه هــا، محافل حزبی، سیاســی تا مجمع تشــخیص مصلحت نظام برای 
خروج از NPT، خروج از توافق هســته ای و خروج از آژانس بین المللی انرژی 
اتمی کشیده شده اســت، با درک واقعیت های صحنه جهانی به واسطه ۱۰ ماه 
حضور در بدنه اجرائی کشــور کماکان به احیای برجام امیدوار است. پیام دیگر 
آن است که حتی اگر به باور، خواست و فشار جریان داخلی ضد توافق هسته ای 
بخواهیم برجام را پس از صدور قطع نامه شورای حکام مرده فرض کنیم، دولت 
رئیســی نمی تواند آن را دفن کند؛ بنابراین این دولت، نه تمایل و نه اساسا توانی 
بــرای خروج از آژانس بین المللی انرژی اتمی، خروج از NPT و به طریق اولی 
اعالم خروج رســمی جمهوری اســالمی ایران از مذاکرات وین را ندارد، چراکه 

به خوبی با تبعات منفی آن آشناست.
به موازات این شــرایط پیچیده و بغرنج بود که چهارشنبه گذشته کمیسیون 
اصل ۹۰ در گزارشی از استنکاف حسن روحانی، رئیس جمهور سابق و علی اکبر 
صالحی، رئیس پیشــین ســازمان انرژی اتمی، از اجرای کامل مصوبه مجلس 
یازدهم موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها خبر داد؛ این بازی سیاسی 
پایداری هــای مجلس یازدهم تنها با هدف مقصرجلوه دادن دولت دوازدهم در 
رســیدن ایران به این نقطه (بن بســت مذاکرات وین و صدور قطع نامه شورای 
حکام) منتشر شــده است. حال آنکه یگانه مقصر بن بســت ۹۹ روزه مذاکرات 
وین و نتیجه مســتقیم آن یعنی صدور قطع نامه شــورای حکام به نگاه دولت 
سیزدهم در مدیریت مذاکرات یا بهتر بگوییم فقدان مدیریت مذاکرات و سپردن 

گفت وگوها به مســکو و اولیانوف، ثمره ای بهتر از 
این وضعیت را در پی نخواهد داشت.

شاید به باور دولت رئیسی و جریان همسو بتوانند 
با انداختن توپ ناتوانی هایشان در زمین دولت سابق، 
افکار عمومی را منحرف کنند و زمین و زمان را به هم 
بدوزند که دولت روحانی را بانی شرایط کنونی جلوه 
دهند، اما در این مورد خاص جامعه به خوبی بر این 
واقعیت انکارناپذیر واقف اســت که دولت سابق تا 
چه اندازه خواستار حصول توافق هرچه سریع تر در 
ویــن برای احیای برجام با هدف لغو تحریم ها بود تا 
بتواند در واپســین ماه های حیاتش سر و سامانی به وضعیت اقتصادی و معیشتی 

کشور بدهد که با کارشکنی مجلس یازدهم و دیگر نهادها مواجه شد.
از این منظر گزارش کمیســیون اصل ۹۰ با فشــار چهره هایــی مانند خضریان، 
نبویان و...، صرفا به این دلیل منتشــر شــده اســت که باز هم مسئولیت شکست 
دولت رئیســی در عرصه سیاســت خارجــی مانند دیگر شکســت های این دولت 
بــه گردن دولت روحانی بیفتــد، چراکه به باور آنها اگر بندهــای قانون مذکور به 
طــور کامل اجرا می شــد، طرف های غربی با محوریــت آمریکایی ها و به دنبالش 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی و شــورای حکام، صدور قطع نامــه علیه ایران را 

کلید نمی زدند.
شــاید در ظاهر نــام این قانون مجلــس یازدهم اقدام راهبــردی برای لغو 
تحریم ها باشــد، اما هر کسی که اندک شناختی از فضای جامعه جهانی داشته 
باشد به خوبی می داند که اجرای کامل این مصوبه، نه به لغو تحریم ها که صرفا 
به کشاندن پرونده ایران به شــورای امنیت سازمان ملل و فعال شدن مکانیسم 
ماشه منجر خواهد شد تا نهایتا پیچ تحریم ها علیه ایران از این هم سفت تر شود؛ 
ســناریویی که به نظر می رسد ایدئال ترین شــرایط برای جریان کاسب تحریم و 
دلواپس در سایه تحرکات پایداری چی های مجلس یازدهم باشد. هرچند افکار 

عمومی دیگر گوشی برای شنیدن این جمالت  نخ نما و کلیشه ای ندارد.
حتی اگر ایــن ادعای پایداری چی های حاضر در کمیســیون اصل ۹۰ را ذیل 
گزارش چهارشــنبه گذشته بپذیریم، ســؤال مهمی که باید پرسید این است که 
اگــر دولت روحانی بنا به صالحدید خود از اجرای کامل بندهای قانون مجلس 
یازدهم که اتفاقا با بدعتی در شــورای عالــی امنیت ملی ناظر به موافقت دبیر 
شورا (شمخانی) برخالف نگاه رئیس سابق این شورا (روحانی) همراه بود، چرا 
دولت رئیســی طی ۱۰ ماهی که قدرت را به دست گرفته است از اجرای تمام و 

کمال بندهای این قانون استنکاف می ورزد؟!
مگر آنکه پیرو نکته کلیدی یادشــده در سطور پیشین، این دولت توان اجرای 
کامل این قانون یا بــه عبارت دیگر دفن کردن برجام را ندارد، کما اینکه جمالت 
باقری کنی هم برخالف فشــارهای سیاسی و سروصداهای رسانه داخلی همین 
جریــان ضدبرجام به معنــای مخالفت ضمنی با اجــرای کامل قانون مجلس 

است.

برجام، مرده ای که دولت سیزدهم
نمي تواند دفنش کند

شرایط سیاسي عراق به کدام سو مي رود؟
صدر و بحران مشروعیت


