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شــرق: پس از استعفای نمایندگان وابسته به جریان مقتدی صدر 
به نظر می رســد که بن بســت سیاســی در عراق جای خود را به 
گشــایش و توافق نظر برای انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و 

تعیین کابینه آتی در این کشور داده است.
در این شــرایط اگرچــه اختالف نظر دو حزب ســنتی کردی 
(حــزب دموکرات کردســتان عــراق و اتحادیه میهنی) بر ســر 
کلیدداری کاخ السالم بغداد به قوت خود باقی است؛ اما تقریبا 
می توان بــه تعییــن رئیس جمهور عراق در جلســه پیش روی 
پارلمان امید داشــت. در این بین بیشــترین اســمی که به گوش 
می رسد برهم صالح، رئیس جمهوری فعلی عراق به عنوان تنها 
و جدی ترین نامزد اتحادیه میهنی اســت. در آن ســوی داستان 
بارزانی هــا با نامزد خود یعنی ریبر احمــد، نیم نگاهی جدی به 
شکســتن ســنت نانوشته سیاســی در اقلیم کردســتان عراق و 
تصاحب کرسی ریاســت جمهوری دارند. پیرو این گسل بی شک 
نشســت پیش روی طالبانی هــا و بارزانی ها هــم نمی تواند به 

نامزدی توافقی منجر شود.
با این  حال باید گفت که شانس برهم صالح و اتحادیه میهنی 
برای تصاحب مجدد کرســی ریاســت جمهوری به مراتب بیشتر 

از حزب دموکرات کردســتان عراق اســت؛ چرا که برهم صالح از 
پشتیبانی سیاســی چارچوب هماهنگی و نیز حمایت دیپلماتیک 
تهران برخوردار است. در حالی که حزب دموکرات کردستان عراق 
بــا حضور در ائتالف نجات میهــن در کنار مقتدی صدر و محمد 
الحلبوسی اکنون اقبال کمتری برای به قدرت رساندن ریبر احمد 
دارد. به ویژه آنکه تداوم و به نحوی تشــدید اختالفات سیاســی، 
دیپلماتیــک و حتی منازعــات امنیتی- دفاعی اقلیم کردســتان 
عــراق با محوریت اربیل و بازرانی ها در برابر تهران، شــرایطی را 
رقم زده اســت که پس از حذف خودخواسته مقتدی صدر فضا 
برای حضور جدی حزب دموکرات کردستان عراق در دولت آتی 

چندان هموار نیست.
بنابراین با وجود آنکه ایران و چارچوب هماهنگی سعی دارند 
از ظرفیت و توان سیاســی تمام گروه های حاضر در پارلمان عراق 
نهایت اســتفاده را در راستای تشکیل هرچه سریع تر دولت در این 
کشور ببرند؛ ولی ناگفته پیداست که همسویی و حمایت بارزانی از 
صــدر در تقابل با چارچوب هماهنگی این حزب را در اولویت دوم 

پس از اتحادیه میهنی قرار خواهد داد.
در ادامــه، رایزنی هــا و گفت وگوهای سیاســی بیــن احزاب و 

شــخصیت های چارچوب هماهنگی برای تعیین نخست وزیر آتی 
عراق هــم ادامه دارد. اگرچه چندین و چند اســم برای ریاســت 
دولت آتی عراق مطرح شــده؛ ولی هیچ کدام به قطعیت نرسیده 
اســت. در این میان مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر فعلی عراق، 

هم جزء کاندیداهای احتمالی است.
بــه دنبــال مطرح بــودن الکاظمی به عنــوان نامزد بســیاری 
معتقدند که تکیه زدن مجددش بر کرسی نخست وزیر عراق تا حد 
بســیار زیادی منوط به موفقیت او در احیای روابط تهران – ریاض 
خواهــد بود. با این حال طیف دیگری از کارشناســان معتقدند که 
نخســت وزیر فعلی عراق جایگاهی در چارچوب هماهنگی ندارد 
و مورد تأیید جمهوری اســالمی هم نیســت؛ پس بسیار بعید به 
نظر می رســد که مصطفی الکاظمی چه بــا احیای روابط ایران و 
عربستان سعودی و چه بدون کسب موفقیت در این پرونده دوباره 

بتواند به نخست وزیری عراق انتخاب شود.
با وجود اوج گیری تالش ها و تکاپوهای سیاســی برای تشکیل 
دولــت جدید در عراق، آن هم پس از ۲۸۷ روز بن بســت یقینا این 
مهم (تشــکیل دولت جدید) به بعــد از عید قربان موکول خواهد 
شــد. صدالبته که تالش ها بر تشــکیل دولت باید در ســریع ترین 

زمان ممکن و تا پیش از بازگشــت صدر به عرصه سیاسی عراق و 
شکستن مهر سکوت او به نتیجه برسد؛ چرا که در صورت رجعت 
صدر به تحوالت سیاســی عراق، به خصوص در قالب اپوزیسیون، 
تشــکیل دولت جدید به شــدت دشــوار و حتــی غیرممکن جلوه 
می کند. به ویژه آنکه تشتت، سردرگمی، چندصدایی و دوقطبی در 

بدنه چارچوب هماهنگی هم دیده می شود.
از یــک طــرف اخبــار غیرموثــق حکایــت از مخالفت جدی 
مرجعیت دینی در نجف با کاندیداتوری نوری مالکی، نخست وزیر 
پیشــین عراق، رئیس ائتالف دولت قانون و از مهره های نزدیک به 
تهران برای تصدی منصب نخست وزیری دارد. از طرف دیگر قیس 
خزعلــی، دبیرکل عصائب اهل حق، خواســتار برگزاری انتخابات 
اســت و در عین حال ایــن امکان وجود دارد که ســیدعمار حکیم، 
رئیس جریان حکمت ملی عراق، هم قصد مشــارکت در دولت را 
نداشته باشد. با این اوصاف باید این احتمال، ولو کم رنگ را داد که 

چارچوب هماهنگی هم به توافق داخلی دست نیابد.
در ادامه نکات یاد شده باید تمرکز جدی تری روی مقتدی صدر 
داشته باشیم؛ چرا که هر گونه اقدام، تصمیم و برنامه او برای عراق 
تمام تالش های چارچوب هماهنگی و اهداف ایران در این کشــور 
(عراق) را به هم خواهد زد. پس از ناکامی مقتدی صدر در تعیین 
نخســت وزیر و رئیس جمهــور متبوع خود و نهایتا تشــکل کابینه 
مدنظرش در کنار حزب دموکرات کردســتان عراق و السیاده، ذیل 
ائتالف «نجات میهن»، عمال شــاهد مرحله دوم قدرت طلبی صدر 
در ســایه مهلت ۴۰ روزه به جریان رقیــب (چارچوب هماهنگی) 
برای تشــکیل دولت بدون حضور صدری ها بودیم؛ چرا که تا پیش 
از استعفای نمایندگان صدر از پارلمان فضای دوقطبی حاکم بین 
صدری ها و چارچوب هماهنگی به عنوان بزرگ ترین مانع تشــکل 

دولت و کابینه آتی عراق عمل می کرد.
با وجود آنکــه چارچوب هماهنگی در فرصــت ۴۰ روزه خود 
نتوانســت به اجماع الزم برای این منظور (تشکیل دولت) دست 
پیــدا کند که از قبل هم قابل پیش بینی بود؛ اما بر فرض محال در 
صورت تشکیل چنین کابینه ای بی شک مقتدی صدر از هیچ تالشی 
برای به بن بســت رساندن آن فروگذار نمی کرد. پس از فرجه صدر 
این گونه استنباط می شد که شکست چارچوب هماهنگی فرصت 
و فضای الزم را بــه او (صدر) برای قبضه قدرت می دهد؛ اما ۷۳ 
کرســی پارلمانی صدر هم به دادش نرســید و نهایتا او هم مانند 

چارچوب هماهنگی در تشکیل دولت مدنظرش ناکام ماند.
اکنون با گذشــت قریب بــه ۹ ماه از پنجمیــن دوره انتخابات 
پارلمانــی که عنوان زودهنگام را یدک می کشــد و تشکیل نشــدن 
دولت در عــراق، بازی قدرت مقتدی صــدر وارد مرحله جدیدی 
شده اســت. پس از کناره گیری خودخواسته صدر این گونه به نظر 
می رســد که عراق باید خــود را مهیای دور جدیــدی از منازعات 
سیاسی کند؛ چرا که شخصیت تمامیت خواه مقتدی صدر سکوت 

در برابر چارچوب هماهنگی و تشکیل دولت را برنمی تابد.
با وجود آنکه مقتدی صدر شناخته شده ترین بازمانده خاندان 

صدر با محبوبیتی نســبتا پررنگ بین شیعیان و گستردگی بسیار 
در مســائل اجتماعی، خدماتــی، مذهبی، سیاســی، بین الملل، 
رســانه ای و نظامیان قدرتمندش به مثابه یــک دولت، پهلو به 
پهلوی دولت رســمی عراق به حیات خود در این سال ها ادامه 
داده اســت؛ اما اکنون شــرایط برای رهبر جریــان صدر به نحو 

دیگری رقم خورده است.
اکنون کــه با کناره گیــری صــدر و روی کار آمــدن چارچوب 
هماهنگی بازی مقتدی صدر برای قبضه تمام قدرت سیاســی در 
عراق وارد مرحله پیچیده تری شــده است، به این معنا که مقتدی 
صدر ســناریوی دو یا چند  ســره ای را پی گرفته اســت؛ پس صدر 
به منظور گســترش هرچه بیشتر نفوذش در ساختار رسمی قدرت 
یــا به فکر پیش بردن جریان اپوزیســیون قدرتمنــد در برابر دولت 
برآمده از جریان چارچوب هماهنگی اســت یا از اســاس خواهان 
بر هم زدن میز و برگــزاری مجدد انتخابات پارلمانی عراق اســت 
که در هــر دو صورت جامعه عراق شــرایط پیچیده و بغرنجی را 
پیش رو دارند تا جایی که به باور طیفی از سیاسیون عراقی اوضاع 
در این کشــور بیشتر به ســمت برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی 
در اوایل ســال آینده میالدی پیش می رود و ممکن است نتایج این 
انتخابات تغییر چندانی نداشــته باشد و به همین دلیل بحران های 
سیاسی عراق کماکان تداوم و حتی تشدید پیدا خواهد کرد. به ویژه 
آنکــه مقتدی صدر به عدم ثبات رأی و اتخاذ تصمیمات لحظه ای 
و فردی شــهرت دارد؛ بنابراین از این فرد و جریان متبوعش انتظار 

هر اقدام و واکنشی در روزها، هفته ها و ماه های آتی وجود دارد.
واقعیت های کنونی در صحنه تحوالت سیاسی عراق حکایت 
از آن دارد که برخالف در نظر داشــتن ضرورت گفت وگوی جدی 
در راســتای برون رفت از بحران فعلی و بن بســت جاری، آنچه در 
واقعیت امر مشــاهده می شــود، صرفا تداوم نوعــی لجاجت دو 
جریان چارچوب هماهنگی با محوریــت نوری مالکی و جریان با 
مرکزیت مقتدی صدر برای به کرســی نشــاندن حرف خود است 
که در سایه نکات فوق می تواند ازهم گسیختگی و حتی فروپاشی 

ساختار سیاسی عراق را به دنبال داشته باشد.
در این فضای دوقطبی یقینا هیچ دولت و هیچ جریان سیاسی 
عراقــی نمی توانــد روی بازیگــری مثبت و ســازنده جریان صدر 
حســاب باز کند. حال باید دید که این نعــل وارونه مقتدی صدر 
در ســایه حذف خودخواســته از صحنه سیاســی عراق می تواند 
منافع او را تأمین کند یا خیر؟  جواب این ســؤال هرچه باشــد، از 
نگرانی هــای ایــران درخصوص تحوالت عراق نخواهد کاســت. 
بی شــک به دلیل ســنگینی چنین فضایی و نرسیدن این کشور به 
بحران تمام عیار، جمهوری اسالمی ایران با درک اهمیت موضوع 
و بــا هدف مدیریت رقابت ها احتماال ضمن حمایت از تالش های 
چارچــوب هماهنگــی و رفع اختالفــات جاری برای تســریع در 
تشــکیل دولت، تحرکات میانجیگرایانه ای را در دســتور کار قرار 
خواهد داد تا بتواند مهم ترین همســایه غربی خــود را از باتالق 

بن بست سیاسی برهاند.
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ایران، چارچوب هماهنگی و سکوت مقتدی


