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سال سی و پنجم

زیباری و صالح ،نامزدهای ریاستجمهوری عراق

ش ــورای رهــبــری اتــحــادیــه میهنی کــردســتــان بــار دیگر
برهم صالح را نامزد این حزب بــرای ریاست جمهوری
ع ــراق ک ــرد .روز گذشته یــک منبع سیاسی آگ ــاه به
خبرگزاری شفق نیوز گفته است :شورای رهبری اتحادیه
میهنی کردستان یکشنبه در استان سلیمانیه جلسه
غیرعلنی به ریاستبافل طالبانی ،رئیس مشترک

عملسئویلالعبودی

کتائب دفتر سیاسی
ح
زباهلل عراق

◾

◾ انتخابات گذشته عــراق
با استقبال نهچندان ز یــاد مردم
مواجه شد .این چه پیامهایی برای
جــر یــانهــای سیاسی ایــن کشور
بـ هخـصــوص گ ــرو هه ــای سیاسی
شیعه داشت؟

بله،شاهدضعفمشارکتمردم
بودیم و در این میان سهدلیل مهم وجود دارد که برای
فهم بهتر قضایا به آنهــا بهکمک میآیند .اولین
دلیل ضعف مشارکت شیعیان و جریانات شیعی
عراق بهمقوله اصالح و تغییر برمیگردد؛ جریانات
و احــزاب سیاسی شیعی که در رسانهها باعنوان
«بیوت الشیعی» شناخته میشود بهمرورزمان
امکان ایجاد و شکلگیری تغییر بهنفع خودشان و
مردم را از دست دادهاند و بههمینخاطر توان اصالح
رویههای سیاسی خود را بهنمایش نگذاشتند .بر این
اساس شاهد ریزش مشارکت مخاطبان و حامیان
آنها بودیم .مسئله عدماصالحگرایی در جریانات
شیعی به نگاههای بسته و عدم توسعه گفتوگوها
و تعامالت اجتماعی آنها برمیگردد و همین قضیه
موجباتافول سیاسیآنها را فراهم کرد کهنتیجهآن
در اوضاع عراق و ایام انتخابات مشهود بود.
ن ـک ـتــه دوم م ـص ـل ـح ـتگــرایــی ج ـنــاحــی ب ـهجــای
مصلحتگرایی بهنفع عـمــوم م ــردم اس ــت .این
جریانات بهدلیل عدم در نظر گرفتن مصالح مردم
و عمل نکردن بهوعدههایی که به مردم میدهند و
عمل نمیکنند از چشم مردم افتادهاند .مردم عراق
در سالهای گذشته باتوجه بهدسترسی گسترده
به رسانهها و مشاهدات میدانی و همچنین نگاه به
آیندهبهایننتیجهرسیدهاندجریاناتسیاسیفعلی
پاسخگوی نیازهای آنها نیستند ،بههمینخاطر
از صندوقهای رأی روی برگرداندهاند .آنها وقتی
شــرایــط زنــدگــی خــود را ارزیــابــی میکنند و حجم
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این حزب برگزار کــرد .وی افــزود :در این جلسه دربــاره
نامزدی صالح برای پست ریاستجمهوری عراق بحث
شد و به اتفاق آرا تصویب شد برهم صالح تنها نامزد
ریاست جمهوری باشد .اتحادیه میهنی کردستان در
انتخابات پارلمانی ۱۷کرسی بدست آورد .پیش از این
نیز ریــزان الشیخ از رهبران اتحادیه میهنی کردستان

حسین محمدی اصل این روزها عراق
درگیر کشوقوسهای سیاسی پس از انتخابات
مجلس است و شرایط خاصی بر این کشور حاکم
شده .مسئلهای که بر همه روشن است پررنگ بودن
نقش جریانات سیاسی شیعه ،سنی و کردی در

اعالم کرده بود احزاب کرد عراق روی برهم صالح توافق
دارند .براساس عرف سیاسی در دورههای قبل ،نامزدی
از اتحادیه میهنی کردستان ،سمت ریاست جمهوری را
بر عهده گرفته بود .باوجود این ،حزب دموکرات کردستان
که در انتخابات پارلمانی عراق ۳۱کرسی را بدست آورده،
کاندیداتوری هوشیار زیباری را برای ریاست جمهوری

داخل کشور عراق و اثرگذاری دولتهای منطقهای
و غربی از خارج بر شکلگیری ساختار سیاسی
جدید است .احزاب سیاسی شیعه در این برهه از
تاریخ عراق در دو گروه ،حزب سیاسی سید مقتدی
صدر و ائتالف دولت قانون بهرهبری نوری المالکی

مسئول دفتر سیاسی کتائب حزباهلل عراق در گفتوگو با قدس:

برای استقالل عراق
ایستادهایم

گسترده محرومیتها و مشکالت بهداشتی و
عمرانی را میبینند
به این جمعبندی میرسند که اگر رأی ما اثرگذار
اس ــت ،پــس چ ــرا نتیجه آن در زنــدگــی شـهــری و
یش ــود؟! جــریــانــات
اجـتـمــاعــی م ــا منعکس نــمــ 
سیاسی فعلی عــراق به دلیل ضعف ساختاری و
قبیلهگرایی ،سیاست مصلحتگرایی جناحی
اتخاذ میکنند و همین موجب غفلت آنها از مردم
میشود .نکته سوم اقدام جریانات سیاسی در حذف
شخصیتهایمستعدازعرصهسیاسیبرایهموار

کــردن راه جهت به قــدرت رسیدن شخصیتهای
مدنظر خودشان است .اینکه بخش قابلتوجهی
از استعدادهای سیاسی و مدیران متعهد پشت
در وزارتخانهها ایستادهاند و مجال کمک به ملت
عــراق را پیدا نمیکنند ،بــرآمــده از سیاسیکاری و
عدم خواست جریانات سیاسی این کشور به حفظ
حقوقمردماست.اینکهامروزدرکشورعراقساختار
اعمال قدرت به شکل از پیش تعیینشده و بر اساس
تهــای پشت پــرده شکل
خــواســت اح ــزاب و دس ـ 
میگیرد ،بــرای نخبگان عــراق تلخ و دردآور است.

اعــام کــرده اســت .هیئت رئیسه پارلمان جدید عراق
محدوده زمانی را تا ۱۹بهمن ماه برای دریافت نامزدهای
ریاست جمهوری تعیین کــرده اســت .از ســال ،۲۰۰۳
منصب ریاست جمهوری در عــراق متعلق به کردها،
منصب نخستوزیری متعلق به شیعیان و منصب
ریاست پارلمان متعلق به اهل تسنن است.

ظاهر شدهاند و آنچه روشن است میل جریانات
سنی و کردی به ائتالف با جریان صدر است .اما
جدای از نتایج حاصله در انتخابات آنچه در این
دوره بیش از همهچیز خودنمایی کرد ،قهر مردم
عراق بهویژه شیعیان با صندوق رأی بود .به سراغ

رویگــردانــی نخبگان از صندوقهای رأی موجب
هدایت بخش قابلتوجهی از مردم از سیاست دولت
و حاکمیت اســت و بهمرورزمان موجب بیقراری
جامعه میشود.

◾

◾اوضـ ـ ــاع م ـج ـلــس ک ـنــونــی ع ـ ــراق را ک ــه پ ــس از
کشوقوسهای زیاد دایر شد ،چگونه ارزیابی میکنید؟

در جریان انتخاب ریاست مجلس عراق نیز شاهد
چالشهایی بودیم که برآمده از بینظمی سیاسی
و سیاسیکاریها و اقدامات نمایشی بـهدوراز عرف
سیاسی بود .بهعنوانمثال در جلسه انتخاب رئیس
مجلس محمد المشهدانی بهعنوان رئیس جلسه
بر اساس سن بیشتر اقــدام به اداره جلسه کرد که
با هجوم برخی حاضران در جلسه به وی و متشنج
شــدن فضا حــال عمومی او بد شد و از جلسه به
بیمارستان منتقل شد و جلسه با این ترفند تعلیق
شد.انتخابآقایالحلبوسیبهریاستمجلسعراق
با مدیریت آقای خالد الدراجی بهعنوان دومین عضو
کهنسال مجلس در فضایی اتفاق افتاد که برخی به
دنبال فضا سازی و اقدامات روانی علیه روند انتخاب
رئیسمجلسبودند.عراقنیازمندهمافزایی،احترام
متقابل و شکلگیری ساختار منظم و اصالحشده
روابط سیاست داخلی است ،درغیر این صورت با
این اوصاف شاهد قهر هرچه بیشتر مردم نسبت به
مشارکتها خواهیم بود.

◾

◾ هدف جریان صدر از اقدامات گسترده سیاسی و
همراه کردن بقیه جریانات با خود چیست؟

هدف جریان صدر در عراق کسب قدرت حداکثری
برای استیال بر عراق است .او میخواهد کنترل مرکز
قدرت را در دست بگیرد و به این شکل با قدرتی که
در حقیقت قانون محسوب میشود ،آنچه در نگاه
او اصالح است را رقم بزند .در این میانه 70کرسی را

خبر
روز

دکتر علی العبودی مسئول دفتر سیاسی کتائب
حزباهلل عراق در ایران رفتهایم تا ضمن نگاهی
دقیقتر به اوضاع این روزهای کشور همسایه،
برخی پرسشها از فضای سیاسی موجود را از او
بپرسیم.

نیز از آن خود کرده و با همراهسازی دیگر جریانها تا
امروزتوانستهدررسیدنبهقدرتبیشترموفقباشد.
اما فقط تسلط بر نهاد قانونگذاری برای صدر کافی
نیست؛اصلیترینایرادهمهجریاناتسیاسیعراق
نبود برنامه مدون اصالحات کشور پس از رسیدن
به قدرت کالن است .جریان صدر نیز از این قاعده
مستثنا نیست .نداشتن راهبرد و برنامه موجب
چالشهای هرچه بیشتر در آینده سیاسی عراق
خواهد شد.

◾

◾ برنامه مقاومت برای ادامه مسیر چیست؟

این روزها موضع مقاومت عراق ثابت و صریح است.
اوال ًدر مواجهه با آمریکا و اسرائیلیهای غاصب و
دشمنانعراقمحکمایستادهایم.درثانیاینکهگاهی
از خلع سالح مقاومت عراق صحبت میشود؛ این از
اساس غلط است؛ زیرا هنوز عراق تحت تجاوز و نفوذ
تروریستها و آمریکای جنایتکار است و این مسئله
که ممکن است ملت عراق دست از مقاومت بردارد و
خلعسالحشودهرگزمحتملنیست؛زیرامردمعراق
قدر امنیت و تالش برای حفظ آن را میدانند .هدف
مقاومت سامانگیری و استقالل عراق است .جریان
مقابل جبهه مقاومت عــراق آن جریانی حداقل
مشکوکی است که میخواهد با همه کشورهایی که
طی این سالها بهعراق آسیب زدهاند ،سازش کند.
حتی به تازگی برخی از این اشخاص از عادیسازی
روابط با رژیم صهیونیستی صحبت کردهاند! جریان
مقاومت در مقابل چنین اشخاصی سکوت نکرده
و هرگز عادیسازی و سازش رخ نخواهد داد .محور
مقاومت و جمهوری اسالمی ایران در راستای حفظ
امنیت کشور عراق و منطقه ایستادهاند و ان شاءهللا
تــاش مقاومت منجر بــه خ ــروج هــرچــه سریعتر
متجاوزان آمریکایی از عراق و شکلگیری ثبات هرچه
بیشتر خواهد شد.

سکوتمان
عاقالنه و
عامدانه است

قیس الخزعلی دبیر
کل عصائب با انتشار
پیامی در صفحه
توییتر خود تأکید
کرد ،چارچوب
هماهنگی ،نماینده
میلیونها نفر از ملت
عراق است و مواضع
آرام و پیامهای
این کمیته برای
مصالحه ،بدین علت
است که از طرحهای
خصمانه علیه عراق
و ملت این کشور
اطالع داریم .او در
ادامه خاطرنشان
کرد ،چارچوب
هماهنگی به اتحاد
و ایفای نقش خود
ادامه میدهد تا
عراق و ملت این
کشور ،به امنیت
برسند.
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