
چرایی و مولفه های 
انتخابات زود هنگام 

فرامرز اصغری 

ع��راق در حال��ی  طی ماه ه��ای اخیر با تش��کیل 
دولت انتقالی اداره ش��ده اس��ت که دیروز مصطفی 
الکاظمی نخس��ت وزیر ع��راق در نطقی تلویزیونی 
زمان برگزاری انتخابات پارلمانی با هدف تش��کیل 

حکومت آینده را اعالم کرد. 
مصطفی الکاظم��ی گفت: ماه ژوئ��ن 2021 زمان 
برگ��زاری انتخابات خواهد بود. این اقدام از س��وی 
نخس��ت وزیر که با اس��تقبال اکثریت جریان های 
سیاس��ی همراه در شرایطی صورت گرفته است که 
یک��ی از وعده ها و اهداف تعریف ش��ده برای دولت 
الکاظمی را برگ��زاری انتخابات زودهنگام ش��امل 
می شد. حال این س��وال مطرح است که این اقدام 

چه اهمیتی دارد؟ 
نگاهی به رون��د تحوالت عراق نش��ان می دهد که 
از یک س��و چالش��های اقتصادی همژچنان بر این 
کش��ور حاکم اس��ت که نتیج��ه آن را در مطالبات 
و اعتراض ه��ای مردم��ی می ت��وان مش��اهده کرد. 
از س��وی دیگ��ر دگرگونی های متعدد در س��اختار 
سیاس��ی موجب نوعی عدم ثبات سیاس��ی در این 
کش��ور ش��ده که نمود آن را تصمیمات پارلمان و 
عملکرد دولت های حاکم بر عراق مقابل مش��اهده 
است چنانکه طی ماه های گذشته چندین دولت بر 

سر کار آمده و سقوط کرده اند. 
برگزاری انتخابات زودهنگام می تواند وزن کشی های 
سیاس��ی در پارلم��ان و دول��ت آینده را مش��خص 
س��اخته و نوعی ثبات سیاس��ی را به همراه داشته 
باش��د. البته تحقق این مهم مشروط به چند اصل 
اس��ت که یکی از آنها را وفاق سراس��ری برای مهیا 
س��اختن شرایط الزم برای برگزاری انتخابات است. 
این مس��ئله از یک با وف��اق و همدلی درونی میان 
جریان های سیاسی محقق می شود و از سوی دیگر 
تا زمان برگ��زاری انتخابات دولتم��ردان و پارلمان 
عراق فرص��ت دارند تا مطالب��ات مردمی را محقق 
ساخته تا ضمن پایان یافتن اعتراض های خیابانی، 
مش��ارکت هم��ه جانبه مردم��ی نی��ز در انتخابات 
اجرایی شود. تجربه انتخابات های گذشته در عراق 
نش��ان می دهد که از چالش��های برگزاری انتخابات 
دخالت های برخی کش��ورهای عربی و غربی است 
که با تحریک احساس��ات قومی و قبیله ای به دنبال 
مان��ع تراش��ی در روند انتخاب��ات و حتی به قدرت 

رساندن جریان های وابسته به خود هستند.
 مقابله با این دخالت ه��ا اصلی مهم برای برگزاری 
انتخابات��ی به موقع و س��الم اس��ت که ب��ه اذعان 
جریان های عراقی تحق��ق مصوبه پارلمان مبنی بر 
اخراج آمریکا از عراق مهمترین راهکار برای تحقق 
این مهم خواهد بود.  البته سوابق آمریکایی ها نشان 
می دهد که آنها نی��ز در این مدت بی کار نخواهند 
مان��د و تالش خواهند نمود تا ای��ن انتخابات را به 
مولف��ه ای برای تحقق اهداف خویش از جمله ادامه 

اشغال این کشور مبدل سازند. 

گزارشنیمچه گزارش

همزم��ان با ش��دت گرفت��ن تقابل ه��ا و اتهام 
و  دموکرات ه��ا  می��ان  انتخابات��ی  زنی ه��ای 
جمهوریخواهان و تقالی آنها برای رای سازی 
ب��ه دور از چارچوب ه��ای قانون��ی، نتایج یک 
نظرسنجی نشان می دهد که مردم آمریکا فارغ 
از گرایش حزبی، از بابت احتمال وقوع تقلب در 

روند انتخابات 2020، نگران هستند.
نتایج نظرسنجی انجام شده از سوی خبرگزاری 
»رویت��رز« و مرک��ز س��نجش اف��کار عمومی 

»ایپس��وس«، به نگرانی دونال��د ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا مبنی بر افزایش احتمال تقلب 

در رای گیری پُستی، مهر تائید زد.
طب��ق ای��ن نظرس��نجی، ح��دود نیم��ی از 
رای دهن��دگان آمریکای��ی از جمله ۸0 درصد 
از طرفداران حزب جمهوریخ��واه، از بابت این 
موضوع که افزایش شمار آرای پُستی، به تقلب 
گس��ترده در انتخاب��ات 2020 منج��ر خواهد 
ش��د؛ ابراز نگرانی کردند.این در حالی است که 

پنجش��نبه گذش��ته، ترامپ هم که رای گیری 
پُستی را ابزار دموکرات ها برای بی اعتبار کردن 
روند انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا تلقی 
می کند؛ برای نخس��تین بار خواهان به تعویق 
افت��ادن زمان برگ��زاری این رویداد سیاس��ی 
ش��د.البته، نگرانی در باب تقلب انتخاباتی، به 
دغدغه درباره رای گیری پُستی ختم نمی شود 
و بس��یاری از آنها از بابت مسائل دیگری چون 
سرکوب حضور رای دهندگان یا دخالت عوامل 
خارجی در روند انتخابات ابراز نگرانی می کنند.

در مجم��وع، ۷۳ درص��د از رای دهن��دگان، 
فارغ از گرایش حزبی، از بابت تقلب س��ازمان 
یافته ای که از س��وی بازیگران سیاسی تدارک 
دی��ده می ش��ود، اب��راز نگرانی کرده ان��د. این 
نس��بت برای دموکرات ها هف��ت به 10 و برای 
جمهوریخواهان هشت به 10 است.با این حال، 
اغلب رای دهندگان آمریکایی بر این باورند که 
تقلب در روند رای گیری بیشتر محتمل است 
تا حین ش��مارش آرای انتخاباتی. این نس��بت 
ب��رای جمهوریخواهان هش��ت ب��ه 10 و برای 
دموکرات ها سه به 10 است.در مجموع، هفت 
نف��ر از هر 10 جمهوریخ��واه و چهار نفر از هر 
10 دموک��رات، بر این باور اس��ت که تقلب از 
هر نوع که باش��د، یک مشکل انتخاباتی بزرگ 

و تاثیرگذار تلقی می شود این مسئله در حالی 
مطرح می ش��ود که همزمان سرکوب مطالبات 
ضد نژادپرس��تی آمریکا نیز ادامه دارد. افسران 
فدرال همانند نیرو های اشغالگر رفتار می کنند 
و مخالف بازخواس��ت هستند و عامل گسترش 
خش��ونت و کش��مکش در ایالت ه��ای آمریکا 
بش��مار می روند.دونالد ترام��پ رئیس جمهور 
آمریکا در کنفرانس خب��ری اخیرش بار دیگر 
گفت اگر مسؤالن محلی در شهر پورتلند برای 
مه��ار تروریس��ت ها در خیابان ها تالش نکنند 
قص��د دارد نیرو های گارد ملی را به این ش��هر 
بفرستد.رئیس جمهوری آمریکا گفت، ماموران 
فدرال در شهر پورتلند ایالت اورگان که درگیر 
اعتراضات اس��ت، تا زمانی که مقام های پلیس 
محلی "پاکسازی آنارشیس��ت ها و آشوبگران" 
را به پایان برس��انند، در آنجا می مانند.بسیاری 
استقرار این ماموران فدرال را در راستای اتخاذ 
راهب��رد نظم و قان��ون دونال��د ترامپ، رئیس 
جمهوری آمریکا به جهت انتخاب شدن مجدد 
به ریاست جمهوری دانستند، در حالی که این 
حرکت عامل بدتر ش��دن تنش میان  مقام ها و 

معترضان مخالف با نژادپرستی شد.
این در حالی اس��ت ک��ه در ح��وزه اقتصادی 
نیز طب��ق اطالعات اداره آم��ار آمریکا ، حدود 

۳0 میلی��ون نف��ر از م��ردم ای��ن کش��ور در 
بحبوحه همه گی��ری ویروس کرون��ا به غذای 
کافی دسترس��ی نداش��ته اند. خبر دیگر آنکه 
وزرات امنی��ت داخل��ی آمریکا ظ��رف دو ماه 
گذش��ته بیش از یک میلیون دالر برای تأمین 
س��الح های کمتر کشنده و تجهیزات سرکوب 
جهت مقابل��ه ب��ا اعتراضات ضدنژادپرس��تی 
خرج کرده اس��ت.ظرف دو م��اه اخیر )ژوئن و 
ج��والی( وزارت امنیت داخل��ی آمریکا حدود 
1.۳ میلی��ون دالر ب��رای خری��د س��الح های 
کمتر کش��نده، گاز اش��ک آور، ماسک ضدگاز، 
و دیگر تجهیزات س��رکوب، خرج کرده است. 
خب��ر دیگر از بحران های داخل��ی آمریکا آنکه 
فرماندهی تفنگ��دارن دریایی آمریکا می گوید 
مادامیکه علت آتش سوزی ناو »بونهام ریچارد« 
مشخص نشده، استفاده از رزم ناو آبی-خاکی از 
عملیات های آموزشی حذف خواهد شد. »دیوید 
برگر« فرمانده تفنگ��داران دریایی آمریکا، در 
ای��ن رابطه مدعی ش��د: مادامیکه دالیل وقوع 
این حادثه ناگوار روشن نشده، خواستار تعلیق 
فوری استفاده از رزم ناوهای آبی-خاکی شده ام. 
در همین راس��تا، همه رزم ناوهای آبی-خاکی 
ناوگان نیروی دریایی مورد بررسی قرار خواهند 

گرفت.
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جنبش جهانی اعتراض علیه نتانیاهو 
ب��ا برگ��زاری تظاهرات��ی در نیویورک، لندن، برلین، س��یدنی و س��ان 
فرانسیس��کو جنب��ش اعتراضی علیه نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی 
به س��طح جهانی گسترده شده اس��ت. جنبش اعتراضی علیه بنیامین 
نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی جهانی ش��د و تظاهراتی در 

نیویورک، لندن، برلین، سیدنی و سان فرانسیسکو برگزار شد.
برگزار کنندگان تظاهرات ضد نتانیاهو در سانفرانسیسکو با در دست داشتن 
پرچم اس��رائیل و پرچم سیاهپوس��تان درباره تبعیض ها هش��دار دادند.عوفرین 
گوتل��زون رهبر اعتراضی این جنبش قبل از برگ��زاری این تظاهرات در مطلبی 
نوشته بود: نهادها در اسرائیل توسط نخست وزیر متهم به اتهامات رشوه خواری 
به چالش کش��یده شده است و ما اس��رائیلی های آمریکایی و مهاجران اسرائیلی 

ساکت نخواهیم ماند. 

پیام اسد به ارتش سوریه
»بشار اسد« رئیس جمهور سوریه به مناسبت هفتاد و پنجمین روز ملی 
ارتش این کش��ور اع��الم کرد که نیروهای ارتش این کش��ور در مراحل 
مختلف نبرد علیه تروریس��م در کنار ملت بزرگ س��وریه قرار داشتند. 
آنچه ک��ه ارتش محقق کرده، دس��تاوردهای بزرگی در س��ایه پیروزی 
های نیروهای آن به ش��مار می رود. ش��ما با عربده زنی های نیروهای شر 
و تروریس��ت که به تجاوزات خود علیه کش��ورمان ادامه دادند مقابله کردید. 
من به نیروهای قهرمان ارتش سوریه که حامیان کشور بوده به مناسبت روز ملی 
ارتش که ماالمال از احساس افتخار است تبریک می گویم. وی افزود: ای فرزندان 
ش��جاع ما زمانیکه برخی افراد متوهم فکر می کردند می توانند اراده شما را به زانو 
درآورند ش��ما توهمات آنها را در هم شکستید. شما در بحبوحه چالشها و نبردها 
ثابت کردید که اهل فداکاری و شجاعت هستید و ترس و تردید را نمی شناسید.

تجاوز اسرائیل به لبنان با نقض قطعنامه ۱۷۰۱ 
میشل عون رئیس جمهور لبنان در سخنانی با اشاره به تداوم تجاوزگری 
های رژیم صهیونیس��تی در جنوب این کش��ور، گفت: اسرائیل همواره 

قطعنامه 1۷01 سازمان ملل متحد را نقض می کند.
» « رئی��س جمه��ور لبنان ب��ه تجاوزگری های رژیم صهیونیس��تی در 
مرزهای جنوبی این کشور واکنش نشان داد.  میشل عون در ادامه گفت: 
ت��ل آویو با نقض قطعنامه 1۷01 به تجاوزگری های خود ادامه می دهد و در 
مقاب��ل، ما نیز خود را ملزم به دفاع از حاکمیت مان می دانیم.رئیس جمهور لبنان 
همچنین از نیروهای نظامی لبنان خواس��ت تا در برابر تحرکات صهیونیس��ت ها 
در مرزها هوش��یار باشند. در قطعنامه شماره 1۷01 که در تاریخ ۶ آگوست سال 
200۶ میالدی در ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد به تصویب رسید، بر لزوم 

احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی لبنان تأکید شده است.
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هراس مردم آمریکا از تقلب در انتخابات 

نهادهای بین المللی هشدار دادند 

یمن در محاصره قحطی، 
کرونا و تجاوزات سعودی

روزنام��ه انگلیس��ی ایندیپندن��ت در حالی که کش��ورش 
بزرگترین حامی س��عودی در کش��تار مردم یمن است، با 
اس��تناد به گزارش های بین المللی در گزارشی نوشت که 
سال 2020 وخیم ترین سال از لحاظ قحطی برای یمنی 
ها در سایه تجاوزات ائتالف سعودی به این کشور و بحران 

گسترش ویروس کرونا به شمار می رود.
بیش از نیمی از س��اکنان یمن به کمک های غذایی که از 
خارج، به این کش��ور ارسال می شد وابسته هستند و بعد از 
گسترش ویروس کرونا در یمن، اوضاع بسیار وخیم تر شده 
است.مسئوالن نهادهای بین المللی که در خصوص قحطی 
فعالی��ت می کنند اعالم کرده اند که س��ال جاری میالدی 
ب��رای یمنی ها از حیث تعداد کس��انی ک��ه به کمک های 
غذایی نیاز دارند وخیم ترین سال به شمار می رود.بر اساس 
گزارش های سازمان ملل، نزدیک به 2 میلیون و ۴00 هزار 
کودک یمنی تا پایان س��ال جاری میالدی با قحطی دست 
و پنجه نرم خواهند کرد. ائتالف متجاوز س��عودی طی یک 

ماه گذش��ته حدود 2 هزار مرتبه آت��ش بس »الحدیده« را 
نقض کرده اس��ت. گزارش رسانه انگلیسی در حالی منتشر 
می شود که سران انگلیس بارها اعالم کرده اند به دلیل منافع 
اقتصادی نمی توانند از فروش سالح و بمب های خوشه ای به 
عربس��تان خودداری کنند. الزم به ذکر است مدیر اجرایی 
ش��رکت نفت یمن اعالم ک��رد که یمنی ها بای��د با اتحاد 

یکدیگر در برابر راهزنی دریایی ائتالف سعودی بایستند.
 »عمار االضرعی« مدیر اجرایی ش��رکت نفت یمن اعالم 
ک��رد که یمنی ها باید با اتحاد یکدیگر مانع تداوم راهزنی 
دریایی ائتالف سعودی در قبال کشتی های حامل فرآورده 
های نفتی شوند.وی در جریان حضور در دفتر سازمان ملل 
در یمن و تحویل دادن بیانیه شرکت نفت یمن اعالم کرد 
که این سازمان با درخواست های ملت یمن مبنی بر آزاد 
کردن کشتی های حامل فرآورده های نفتی همراهی نمی 
کند. در همین حال عناصر وابس��ته به امارات و عربستان 
س��عودی بار دیگر در جنوب یمن به جان هم افتادند. این 
در گیری ها که بنا به ادعای عربس��تان سعودی در جهت 
تالش ه��ای ریاض برای خاموش ک��ردن آن طی دو روز 
گذش��ته متوقف ش��ده بود مجدداً در استان ابین واقع در 
جنوب یمن ش��دت گرفت. مناب��ع محلی اعالم کردند که 
عناصر تحت حمایت عربستان و امارات در منطقه الطریه 

واقع در شمال زنجبار اقدام به تبادل آتش کرده اند.

۶ ژوئن ۲۰۲۱ زمان برگزاری انتخابات 

پارلمانی اعالم شد 

گام بلند عراق برای رسیدن 
به ثبات 

در گام بلن��د عراقی ب��رای پایان دادن به نابس��امانی های 
سیاس��ی ک��ه بس��یاری تحق��ق آن را با اخ��راج نیروهای 
آمریکایی می دانند، نخست وزیر عراق گفته است مقامات 
این کش��ور همه تالش خ��ود را برای برگ��زاری انتخابات 

)زودهنگام( و صیانت از آن به کار خواهند بست.
الکاظمی نخس��ت وزیر ع��راق در نطق��ی تلویزیونی زمان 
برگزاری انتخابات پارلمانی با هدف تشکیل حکومت آینده 
را اع��الم کرد. مصطفی الکاظمی گفت: ماه ژوئن س��ال دو 
هزار و بیس��ت و یک زمان برگ��زاری انتخابات خواهد بود و 
نخواهیم گذاشت عده ای با داشتن سالح خارج از چارچوب 
قانون، نظم انتخابات آتی را مختل کنند.الکاظمی درخصوص 
مذاک��ره با آمریکا گف��ت: به صراحت به امری��کا گفتیم ما 
خواهان نیروی نظامی شما نیستیم بلکه میخواهیم رابطه ما 
فقط در چارچوب اقتصادی و آموزشی باشد.آخرین انتخابات 

در ع��راق در ماه مه 201۸ برگزار ش��د و قرار بود انتخابات 
بع��دی در ماه مه س��ال 2022 برگزار ش��ود.دفتر نماینده 
ویژه س��ازمان ملل متحد در امور عراق از فراخوان نخس��ت 
وزیر این کش��ور برای برگزاری انتخاب��ات عراق در ۶ ژوئن 
2021 اس��تقبال کرد.همچنین عمار حکیم رئیس جریان 
حکمت عراق از مش��خص ش��دن موعد برگازاری انتخابات 
زودهنگام در این کش��ور اس��تقبال کرد و خواستار اجرای 
آن به دور از فش��ارها شد. محمد الحلبوسی رئیس پارلمان 
عراق در واکنش به تعیین موعد برگزاری انتخابات پارلمانی 
زودهنگام در این کشور، گفت: انتخابات در موعدی زودتر از 
آنچه که اعالم شد، برگزار شود. »حنان الفتالوی« نماینده 
پارلمان عراق به اقدام »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر این 
کشور در تعیین موعد برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام 
اس��تقبال کرد.ائتالف النص��ر در پارلمان عراق به ریاس��ت 
»حیدر العب��ادی« طی بیانیه ای از این امر اس��تقبال کرد. 
نعیم العبودی سخنگوی فراکسیون »الصادقون« وابسته به 
جنبش »عصائب اهل الحق« عراق گفت که این فراکسیون 
موافق برگزاری انتخابات زودهنگام است و با این انتخابات، 
وزن و عیار احزاب مش��خص می شود. الزم به ذکر است در 
حوزه امنیتی عراق نیز خبر می رس��د وزارت دفاع عراق از 
ه��دف قرار گرفت��ن مواضع داعش در اس��تان کرکوک در 
جریان عملیات زمینی و هوایی ارتش این کشور خبر داد.


