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آمریکا باید فشار حداکثری علیه ایران را کنار بگذارد
نماین��ده ویژه چین در امور غرب آس��یا در واکنش به 
جدیدترین تحریم های خزن��ه داری آمریکا علیه ایران 
خواس��تار توقف فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران 

شد.
ژای ج��ون در ی��ک کنفرانس خبری ضم��ن انتقاد از 
سیاست های آمریکا در قبال ایران گفت: چین معتقد 
اس��ت ک��ه آمریکا باید ای��ن روش ها را کن��ار بگذارد، 
تحریم ه��ای یکجانبه و فش��ار حداکثری علیه ایران را 
ره��ا کند زیرا این، تنها راه بازگش��ت به ش��یوه اصلی 

صحیح حل مشکل است.
این دیپلمات چین در خصوص گام های برجامی ایران 
در خصوص کاهش تعهداتش ذیل برجام تصریح کرد 
ک��ه اوضاع فعلی پرتنش در غرب آس��یا با تحریم های 
یکجانبه و فش��ارهای آمریکا علیه ای��ران و همچنین 

خروج یکجانبه واشنگتن از برجام ارتباط دارد.
در عی��ن حال ای��ن مقام چین��ی افزود: ای��ران اخیراً 
اقدام��ات جدیدی اع��ام کرد و در عی��ن حال گفت 
که این اقدامات بازگش��ت پذیر و تحت نظارت اس��ت. 
با اینحال، چی��ن همچنان امیدوار اس��ت که طرفین 
مربوط��ه اقداماتی را انجام دهند که به کاهش تنش ها 

و نه عکس آن منتهی شود.  فارس 

خواستار دیپلماسی حداکثری با ایران هستیم
یک مقام ارش��د اتحادیه اروپا با بیان اینکه کشورهای 
عضو این اتحادیه خواس��تار دیپلماس��ی حداکثری با 
ایران هس��تند از سیاست واش��نگتن موسوم به کارزار 

فشار حداکثری انتقاد کرده است.
روزنامه فایننش��ال تایمز در گزارشی نوشته مقام های 
اروپایی هنوز معتقدند که شانس��ی برای نجات توافق 
هس��ته ای از طریق پیش��برد طرح امانوئ��ل ماکرون، 

رئیس جمهور فرانسه وجود دارد. 
یک مقام ارش��د اتحادی��ه اروپا به ای��ن روزنامه گفته 
این اتحادیه راهبرد »دیپلماس��ی حداکثری و نه فشار 

حداکثری را در خصوص ایران دنبال می کند. 
با گذش��ت یک سال و محقق نش��دن وعده های اروپا، 
ش��ورای عالی امنیت ملی ای��ران در بیانیه ای روز ۱۸ 
اردیبهشت ماه به طرف های توافق هشدار داد در صورتی 
ک��ه ظرف ۶۰ روز به تعهدات خود در زمینه های نفتی 
و بانکی عمل نکنند ایران طبق مفاد برجام، از تعهدات 

خود ذیل این توافق خواهد کاست.  میزان 

 توضیحات درباره ممانعت
 از ورود بازرس آژانس 

نماینده دائم ایران با تش��ریح نشس��ت امروز ش��ورای 
ح��کام، درب��اره ممانع��ت از ورود ب��ازرس آژانس به 
تأسیس��ات نطنز گفت: به اعضا گفت��م که با توجه به 
س��وابق خرابکاری در تأسیسات هس��ته ای کشور، به 

هیچ وجه درباره امنیت آن مصالحه نمی کنیم.
کاظم غریب آبادی در اظهاراتی عنوان کرد: جلسه ویژه 
ش��ورای حکام امروز بنا به درخواست مدیرکل موقت 
و دبیرخان��ه آژان��س برای بحث و برررس��ی درباره دو 
موضوع تش��کیل شد. یک موضوع درباره حادثه ای بود 
که در رابطه با یکی از بازرس��ان آژانس هفته گذشته 
روی داد و ی��ک موض��وع پادمانی ک��ه در حال کار و 

همکاری بین ایران و آژانس است.
وی اف��زود: مدیرکل موقت می خواس��ت گزارش��ی را 
به اعضای ش��ورا ارائه کند و اگر اعضای ش��ورا احیانا 

نظراتی دارند از آن نظرات استفاده کند.
غریب آب��ادی درباره بازرس آژانس که هفته گذش��ته 
از ورود آن به تأسیس��ات غنی س��ازی نطنز ممانعت 
به عمل آمده اس��ت نیز عنوان کرد:گ��زارش جامع و 
طوالنی را درب��اره این بازرس به ش��ورای حکام ارائه 
کردم و گاهشمار اتفاقاتی که از ورود بازرس به سایت 
هس��ته ای نطن��ز تا خروجش از کش��ور روی داد را به 
اعضای ش��ورا ارائ��ه و تأکید کردم که ای��ران در این 
خص��وص دغدغه های امنیتی دارد و اینجا بحث نقض 
مزایا و مصونیت های بازرس��ان آژانس مطرح نیس��ت، 
چون م��ا حقوق اینها را نقض نکردیم و به حقوق بین 

الملل و تعهداتمان واقفیم.
وی یادآور ش��د: وقتی بازرس در تأسیس��ات نطنز بود 
دتکتورهای )تجهیزات کنترلی( ما شناس��ایی کردند 
که این بازرس می تواند مواد خطرناک به همراه داشته 
باشد، اقدامات متعددی بعد از آن صورت گرفت، تنها 
یک بار از دتکتور اس��تفاده نش��د، بلکه در محیط های 
مختلف از دتکتور اس��تفاده ش��د و حت��ی وقتی برای 

کیف دستی اش استفاده شد باز آالرم و هشدار داد.
س��فیر و نماین��ده دائم ای��ران در آژانس ب��ا ذکر این 
نکته که این موضوع را با آژانس تحت بررس��ی داریم، 
خاطرنش��ان کرد: به اعضای ش��ورا گفتم ب��ا توجه به 
س��وابق خرابکاری در تأسیس��ات هسته ای ما، به هیچ 
وج��ه و تحت هیچ ش��رایطی امنیت مل��ی و ایمنی و 
امنی��ت تأسیس��ات هس��ته ای را م��ورد مصالحه قرار 
نخواهیم داد و مصر هستیم آژانس باید با ما همکاری 
کام��ل انجام دهد که این تحقیقات را به صورت کامل 

انجام دهیم.
غریب آبادی یادآور شد: البته آژانس طی نامه ای کتبی 
به ما اعام کرد که آماده است در روند تحقیقات با ما 
همکاری کند و این موضوع مورد اس��تقبال ما نیز قرار 

گرفت.  صداوسیما 

اخبار

ادعاهای تکراری سعودی ها علیه ایران
نماینده دائم عربس��تان در مقر س��ازمان ملل در وین در نشس��ت ویژه ش��ورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن طرح ادهاهای های بی اس��اس علیه 

جمهوری اسامی ایران خواستار همکاری تهران با آژانس اتمی شد.
عب��داهلل ب��ن خالد بن س��لطان بن عبدالعزیز مدعی ش��د که ای��ران بخش های 

حساس��ی از برنامه هسته ای خود را پنهان کرده است و این مساله نشان می دهد 
که بدون ش��ک برنامه هس��ته ای ایران مسالمت آمیز نیس��ت و به دنبال دستیابی به 

س��اح هسته ای اس��ت. عبداهلل بن خالد ضمن ابراز خرس��ندی از بازگشت بازرس ویژه 
آژانس به وین که برای بازدید از تاسیس��ات هسته ای ایران به کشورمان آمده بود گفت: 
عدم برخورد با ایران در رابطه با تعامل آنها با برخی افراد و بازرسان در خاک این کشور 
باعث می ش��ود که ایران بار دیگر چنی��ن اقداماتی را تکرار کند به خصوص اینکه ایران 

سابقه نقض قوانین و معاهدات بین المللی را دارد.  ایسنا 

برجام هیچ جایگزینی ندارد
معاون وزیر امور خارجه روس��یه ضمن تأکید بر اهمیت حفظ برجام تأکید کرد 

که هیچ چیز نمی تواند جایگزین این توافق هسته ای شود.
سرگئی ریابکوف در خصوص گام های برجامی ایران در خصوص کاهش تعهداتش 
ذیل برجام در نتیجه بدعهدی کش��ورهای اروپایی در عمل به تعهداتش��ان ذیل 

این توافق هسته ای تصریح کرد که این تحوالت تاش های سیاسی و دیپلماتیک 
در خصوص حل مناقشات به وجود آمده درباره برجام را دشوارتر می کند.

وی همچنی��ن تأکید کرد که خروج واش��نگتن از برجام در روند منف��ی به وجود آمده در 
خصوص مناقش��ه برجام، نقش داشته اس��ت و توضیح داد: ما معتقدیم که خروج آمریکا از 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، این روندهای منفی پیرامون این مسئله )برنامه هسته ای 
ایران( را رقم زد. این اقدامات همچنین در تصمیم آخری ایران برای آغاز فرایند غنی سازی 

پنج درصد اورانیوم در تأسیسات فردو نیز نقش داشته است.  باشگاه خبرنگاران 

پامپئو خواستار افزایش فشار جهانی بر ایران شد
وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به تحوالت هسته ای اخیر از جمله اجرای گام 
چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران و همچنین لغو پذیرش یک بازرس آژانس 

بین المللی انرژی اتمی، خواستار افزایش فشار بر ایران شد.
مایک پامپئو با تکرار ادعاهای بی اس��اس و همیش��گی علیه ای��ران، در بیانیه ای 

گفت: تنش زایی های هس��ته ای اخیر ایران، نشان دهنده تمایات رژیم این کشور 
ب��رای وادار کردن جامع��ه جهانی به پذیرش خش��ونت و تروریس��م آن، همزمان با 

تضعی��ف حاکمیت همس��ایگان خود اس��ت. وی با متهم کردن ایران ب��ه انجام حمات 
و اقدام��ات تحریک آمی��ز، افزود: اعضای جامعه جهانی باید تص��ور کنند که ایران بعد از 
دس��تیابی به ساح اتمی چه رفتاری خواهد داشت. ایاالت متحده هرگز اجازه رخ دادن 
چنین چیزی را نمی دهد. وی اظهار داش��ت: اکنون زمان آن اس��ت که تمام کشورها با 

باج گیری هسته ای رژیم ایران مخالفت کرده است. مهر

گذشته  هفته  عراق،  مردمی  اعتراضات  دل  در 
جمهوری  کنسولگری  به  تعرض  و  حمله  شاهد 
اسالمی ایران در کربال بودیم که با برجسته سازی 
از  بسیاری  ورسانه ای  سیاسی  سواری  موج  و 
جریانات معارض با تهران قرار گرفت. به گونه ای 
ایاالت  جمهوری  رئیس  ترامپ،  دونالد  حتی  که 
متحده آمریکا نیز نسبت به آن واکنش نشان داد. 
دیپلماسی ایرانی با محوریت بررسی دالیل حمله 
کربال،  در  ایران  اسالمی  جمهوری  کنسولگری  به 
گفت وگویی را با جعفر حق پناه، کارشناس مسائل 
ترکیه و استاد مدعو مطالعات منطقه ای دانشگاه 
تهران ترتیب داده است که در ادامه می خوانید:

نمای نزدیک

گزارش

با توجه به این که تابس�تان سال گذش�ته نیز در بستر 
اعتراض�ات مردم�ی ع�راق ش�اهد حمله و تع�رض به 
کنس�ولگری ای�ران در بصره بودیم و اکن�ون نیز بعد از 
گذش�ت بیش از یک م�اه از اعتراض�ات مردمی در این 
کش�ور دوباره ش�اهد تکرار تعرض به کنسولگری ایران 
در کربال هس�تیم، می توان این گون�ه نتیجه گرفت که 
اکنون مردم عراق یکی از عوامل و بسترهای چالش های 
این کش�ور را جمهوری اس�المی ایران می دانند و یا در 
پس تمام این تعرضات عوامل و بازیگران دیگری نهفته 

هستند؟
باید هر دو بعد را با هم دید. چون به هر حال س��ینرژی برخی 
اقدامات اش��تباه ایران در عراق و موج س��واری دیگر بازیگران 
عمدت��ا رقیب ای��ران در منطقه و جهان س��بب ب��روز چنین 
تحوالتی ش��ده اس��ت. از طرف دیگر به نظ��ر من ایران ضعف 
مفرطی در مدیریت افکار عمومی عراق و بیش از آن در داخل 
کش��ور داش��ت و پیرو این ضعف نتوانست از قدرت و توان نرم 
خود در این راس��تای تنویر اذهان استفاده و بهره برداری الزم 
را ببرد. لذا در س��ایه برخی موج س��واری ها این ذهنیت ها در 
بین بخش��ی از مردم عراق و ایران ش��کل گرفت که جمهوری 
اسامی مسبب ش��رایط موجود در عراق است. اما در کنار آن 
اگر بخواهیم در مقام قیاس میان تعرض س��ال گذش��ته مردم 
عراق به کنسولگری ایران در بصره با حمات و تعرضات اخیر 
به کنس��ولگری ما در کربا برآیی��م و به فاصله زمانی دورتر از 
آن مراجع��ه نکنی��م به نکات معن��اداری در همین فاصله یک 
س��ال و چند ماه مابین دو تعرض در بس��تر تحوالت منطقه و 
عراق خواهیم رس��ید که می تواند دالیلی را برای این تعرضات 

به ایران روشن کند. 
در این رابطه س��ال گذشته اعتراضات مردم در بستر مطالبات 
اقتصادی و معیش��تی و ناکارآمدی دول��ت در ایجاد یک رفاه 
نس��بی و فراهم کردن خدمات شهری با محوریت استان های 
جنوبی عراق بود که اگر چه به نسبت آن اعتراضات نیز جدی 
ب��ود، اما چندان وجه رادیکال و تندروانه ای پیدا نکرد و عاوه 
ب��ر آن مدت اعتراض��ات نیز کوتاه بود. چرا ک��ه یکی از نکات 
کانونی همان اعتراضات تابس��تان بسیار گرم سال گذشته تنها 
ب��ه قطعی مک��رر آب و همچنین نبود برق باز می گش��ت که 
متاس��فانه چون با بحران های اقتص��ادی داخلی در جمهوری 
اس��امی ایران توام ش��ده بود و موجب قطع ص��ادرات برق از 
ایران به عراق ش��ده بود، شرایط ضد ایران رقم خورد. طبیعتاً 
با این اقدام، تهران بخش��ی از اعتراض��ات را متوجه خود کرد 
ک��ه تجلی آن به تعرض مردم بصره به کنس��ولگری جمهوری 
اس��امی ایران در این استان باز می گشت و به تبع آن شعارها 
به س��مت رابطه جمهوری اس��امی ایران با کشورعراق و نفوذ 
تهران در میان برخی از گروه ها و احزاب این کشور تمایل پیدا 
ک��رد. چرا که مردم عراق این باور را پیدا کرده بودند برخی از 
جریانات و احزاب سیاس��ی که مسبب مشکات عراق هستند 
ب��ه گونه ای با ایران ارتباط دارند؛ جالب اینجا بود که به فاصله 
زمان��ی کوتاهی از آن تعرض به کنس��ولگری ای��ران در بصره 
ش��اهد تعرض مشابهی به کنسولگری ایاالت متحده آمریکا در 
این اس��تان بودیم که نشان می دهد که منطق اعتراضی مردم 

عراق شامل همه بازیگران فرامنطقه ای و منطقه ای است.
اما به واسطه واکاوی اعتراضات چند هفته اخیر مردم عراق در 
واقع ما ش��اهد بودیم که حضور م��ردم در خیابان ها با هدایت 
کمتری از جانب ش��خصیت ها و احزاب سیاسی در این کشور 
همراه بود. یعنی ما در تابس��تان سال گذشته شاهد بودیم که 
اعتراض��ات مردمی با انتخابات پارلمانی ع��راق همراه بود، اما 
تظاهرات ماه اکتبر عراقی ها در شرایطی شکل گرفت که تنها 
نزدیک به یک س��ال و نیم از انتخابات می گذرد و دیگر فضای 
رقابت سیاسی در میان نیست که بازیگری برخی شخصیت ها 

و جریان های سیاسی عراقی را با خود به همراه داشته باشد.
لذا اعتراضات اخیر بیش��تر شبیه به یک جنبش و قیام مردمی 
اس��ت که تحت رهبری سازمان و گروه خاصی قرار ندارد، اگر 
چ��ه برخی از جریان ها با مواضعش��ان س��عی در مصادره این 
اعتراض��ات به نفع خود را دارند. در این رابطه چون اعتراضات 
اخیر گفتمان خاص کاس��یک سیاس��ی را دنب��ال نمی کند و 
بیش��تر واکنش قش��ر و بخش بزرگی از جامعه و ملت عراق از 
طیف بس��یار جوان و تحصیل کرده این کش��ور را ش��مال می 
ش��ود که خود را از روند سیاس��ی، اجتماعی و فرهنگی عراق 

حذف ش��ده می بینند، عما اجازه بازیگری چندان پررنگی را 
به هیچ حریان سیاس��ی عراقی، ب��ه خصوص جریان حاضر در 

دولت بغداد را نمی دهد. 
پیرو این نکته چون تمام روندهای سیاسی در کشور عراق که 
باید با مش��ارکت این قش��ر جوان و تحصیلکرده عراقی همراه 
باشد، اکنون ضد آنها تمام شده است، لذا جامعه عراقی اساساً 
اعتقادی به مفهوم پارلمان، دولت و قانون در این کشور ندارد. 
به موازات این نکته مش��کل دیگر آنجاس��ت که جامعه عراق، 
بدیل و جایگزینی برای این سیس��تم ناکارآمد ارائه نمی کنند 
و تنها خواس��تار س��رنگونی سیستم کنونی اس��ت و پیرو آن 
فقط مس��یر نقد ساختارش��کنانه تندی به وضعیت موجود را 
در دس��تور کار خ��ود دارند. از این جه��ت فعالیت و تحرکات 
بازیگران و کش��ور های مهمی مانند جمهوری اس��امی ایران 
که در وضعیت عراق تاثیر گذار بوده اند نیز زیر س��وال رفته و 
مورد هدف این اعتراضات و حمات قرار می گیرد. پس شرایط 
کنونی در مقام قیاس با اعتراضات تابس��تان س��ال گذشته که 
تنه��ا به تحقق برخی مطالب��ات جزئی مانند قطع آب و برق و 
گرمای هوا بسنده می ش��د، تفاوت معناداری پیدا کرده است. 
چون اکنون مطالبات به صورت ریش��ه ای تر و ساختار شکنانه 

تر پی گرفته می شود. 

اما نم�ی توان منکر ج�والن مخرب برخ�ی جریان های 
سیاس�ی داخل�ی در عراق در جهت بس�ط، تش�دید و 
س�مت و س�ودهی به جریان اعتراض�ات مردمی بود که 
احتم�اال دامنه آن به تعرض به کنس�ولگری ما در کربال 

کشیده شد؟ 
ب��ا وجود تمام نکاتی که پیش��تر مطرح ش��د، من هم معتقدم 
در الیه ه��ای باالتر این اعتراضات ه��م چنان گروه ها و احزاب 
سیاس��ی این کش��ور و دولت های حامی آن ها می  توانند دست 
کاری الزم و مد نظر خود را البته، نه در شکل گیری، بلکه تنها 
در تداوم و تشدید این اعتراضات داشته باشند. یعنی عمًا این 
گروه ها با موج سواری الزم، سمت و سوی این اعتراضات را در 
ریل منافع خود می برند که البته با توجه به تش��تت وضعیت 
در عراق به سمت کشور خاصی مانند جمهوری اسامی ایران 
امر چندان دش��واری هم نیست. اما با تمامی این تفاسیر نباید 
همه نگاه ها را به س��مت نگاه توهم توطئه برد و تمام تحوالت 
بیش از یک ماه جاری در عراق را تنها در سایه بازیگری برخی 
از کشورهای منطقه و فرامنطقه مورد ارزیابی قرار دهیم. چون 
هیچ کش��ور و دولت منطقه ای و فرامنطق��ه ای این توانایی را 
ن��دارد که چنین موج و جریان اعتراضی گس��ترده ای را با این 

حجم از حضور مردم در طول این مدت رقم بزند. 
حتی کش��ورهایی مانند عربس��تان س��عودی و ایاالت متحده 
آمری��کا نیز توان ایجاد چنین موج اعتراضی را ندارند. اما چون 
نارضایت��ی مردم به طور گس��ترده و پررنگ��ی در عراق فراهم 
اس��ت، زمین��ه برای تداوم و تش��دید اعتراض��ات از جانب هر 
کش��وری وجود دارد. اما با تمام این تفاس��یر من معتقدم که 
اکنون در خصوص نفوذ جمهوری اس��امی ایران در کش��وری 
مانند عراق و سطح روابط تهران با برخی از گروه ها و احزاب در 
این کش��ور اغراق و بزرگنمایی های جدی صورت گرفته است 
تا از یک س��و مردم و جامعه عراقی را تحریک کند و از س��وی 
دیگر باعث ایجاد نارضایتی در مردم ایران شود و چون منطق 
مدیریتی آش��وب در کشوری مانند عراق بس��یار خشونت بار 
است، تفاوتی نمی کند که چه گروه هایی از جانب دولت به فکر 
کنترل اعتراضات باش��ند. چون هر گ��روه و حزبی که بخواهد 
دس��ت به کنترل اعتراض��ات مردم بزند الج��رم این میزان از 
خشونت اجتناب ناپذیر جلوه می کند. از طرف دیگر به واسطه 
بافت س��نتی و قبیله ای درعراق و مس��ئله انتقام گیری، یقینا 
خون خواهی ها و خ��ون ریزی های بعدی را به همراه دارد که 

سطح خشونت ها را به شدت افزایش خواهد داد. 

علی رغم نکات شما بخشی از مردم و جامعه عراق بیم و 
ترس آن را دارند که به واسطه تداوم و تشدید تنش در 
مناس�بت تهران و واشنگتن عراق به زمین سوخته این 
تخاصم بدل شود، به ویژه که تنش ایران و عربستان هم 
مزید بر علت اس�ت. این نگرانی به قدری پررنگ اس�ت 

که به طیفی از گروه ها و احزاب عراقی نیز کشیده شده 
اس�ت. آیا این نگرانی عراقی ها می تواند کانون التهابات 

آتی علیه ایران در عراق باشد؟
من چنی��ن اعتقادی ندارم. چون اکن��ون محوریت اعتراضات 
مردم��ی عراق به مطالب��ات اقتص��ادی و ناکارآمدی دولت در 
رس��یدگی به امور کشور باز می گردد. به هر حال این کشور با 
ص��ادرات نزدیک به ۵ میلیون بش��که نفت در روز در مدیریت 
اقتص��اد خود با چالش های و مش��کات جدی و پررنگی روبه 
رو اس��ت و این مس��ئله مردم عراقی ها را به شدت خشمگین 
کرده است. لذا در این شرایط تخاصم جمهوری اسامی ایران 
و آمری��کا و یا تنش تهران - ریاض چندان جدیتی برای مردم 
عراق ندارد. البته این مس��ئله در تابستان سال گذشته و اوایل 
امس��ال بیش��تر در میان عراقی ها بیشتر مش��هود بود. اما این 
روزها مطالبات اقتصادی و معیش��تی و ناکارآمدی سیس��تم و 
ساختار دولتی، کانون نگرانی جامعه عراق را شکل داده است.

در این راس��تا به نظر م��ن هم چنان تا پایان دوران ریاس��ت 
جمهوری دونالد ترامپ در س��ال ۲۰۲۱، مسئله تخاصم میان 
ای��ران و ایاالت متحده آمریکا برای مردم عراق چندان نخواهد 
ب��ود. البته این را هم باید گف��ت که اکنون تنش میان ایران و 
ایاالت متحده آمریکا نس��بت به ماه ها و س��ال های گذش��ته 
قدری کنترل ش��ده تر از جانب هر دو طرف، به خصوص کاخ 
س��فید پی گرفته می ش��ود. پس باید مس��ئله به گونه دیگری 
تعری��ف ش��ود؛ به این ترتیب ک��ه اکنون دیگ��ر دغدغه ای در 
خصوص جنگ های نیابتی مانند س��وریه و یمن کانون نگرانی 
در میان مردم عراق نیس��ت، بلکه شیوه های نوین جنگ مانند 
جنگ اقتص��ادی و تاثیر تحریم اکنون می تواند عراق را نگران 
کند. به هر حال مس��ئله تبعیت از تحریم های امریکا توس��ط 
عراق برای منزوی کردن ایران تا حدودی این کشور )عراق( را 

تحت فشار قرار داده است. 

در تقابل با نکات ش�ما اگر مس�ئله تنش ایران و ایاالت 
متح�ده آمریکا و تخاصم تهران - ریاض در وقوع برخی 
اتفاقات موثر نیس�ت، چرا ش�اهد تعرض به کنسولگری 
ایران در بصره و یا کربال هس�تیم و یا ش�عارهایی علیه 
برخی نیروهای همس�و ب�ا جمهوری اس�المی ایران در 
عراق س�ر داده می ش�ود و در ادامه حت�ی کار به جایی 

می رسد که شاهد قتل عده ای از شخصیت ها هستیم؟
همانگونه که قبا اش��اره کردم اکنون به واس��طه تش��تت در 
ش��رایط عراق، موج سواری و سمت و س��ودهی به اعتراضات 
مردمی کار چندان س��خت و دش��واری نیس��ت. ب��ه هر حال  
برخورد بس��یار س��خت نیروه��ای نظامی و امنیت��ی در برابر 
مطالب��ات ب��ه حق مردم ع��راق و هم چنین مس��ئله ای خون 
خواهی و خون ریزی جامعه نیز س��طح خش��ونت ها را افزایش 
داده اس��ت. لذا در هر دو س��وی این تقابل )مردم و نیروهای 
امنیتی( بس��تر برای هرگونه درگیری و شعله ور شدن جریان 
اعتراض��ات وجود دارد. بنابراین کوچکترین تحریک یا در میام 
نیروه��ای امنیتی و نظامی  و یا م��ردم می تواند جرقه آتش را 
در داخل عراق ش��کل دهد. پس می بینید جریان سازی علیه 
ی��ک کش��وری مانند ای��ران و به تبع آن تعرض ب��ه مناطق و 
اماکن دیپلماتیک ایران کار چندان سخت و دشواری نیست و 
نمی توان آن را به صورت مستقیم به تنش ایران با آمریکا و یا 
ایران و عربستان سعودی مرتبط دانست. چون زمینه جدی تر 

و اساسی تر اعتراضات مردمی چیزی دیگری است.

به برخی ک�م کاری های ایران اش�اره داش�تید. در این 
راستا و به طور شفاف کم کاری و یا اشتباهات تهران در 

بستر اعتراضات عراق ناظر به نکاتی است؟
من معتقدم ما باید نقدی آس��یب شناس��انه ب��ه نوع عملکرد 
ارگان های مختلفی که می بایست رهیافت و برنامه کار جامع 
و متوازنی را در برقراری مناس��بات ما با کش��وری مانند عراق 
ارائه می کردند، داش��ته باش��یم تا به وضعیت کنونی نرسیم. 
ب��ه هرحال نوع رفت��ار، اقدامات و تصمیم��ات همه ارگان ها و 
نهادهای دولتی و فرادولتی سبب شده است که ما در مقاطعی 
برخی حساس��یت ها را علیه خود س��امان دهیم. لذا باید یک 
بازبین��ی کلی در تمام این ارگان ه��ا و نهادها صورت گیرد تا 

به یک ارزیابی درس��ت برسیم و بفهمیم تا چه اندازه بر اساس 
واقعیات تحوالت میدانی، ب��ه خصوص در میان جامعه متکثر 
و متنوع عراق که عوامل و پارامترهای بیش��مار داخلی، منطقه 
ای و فرامنطقه ای بر آن اثرگذار اس��ت، رفتار کرده ایم و تا چه 
اندازه بر پایه نگاه آرمان گرایانه پیش رفته ایم تا در نهایت به 
یک رابطه پایدار و مستمر با عراق برسیم و به تبع آن از برخی 

رفتارهای کوتاه مدت و اشتباهات دوری گزینیم.

برخی از احزاب عراقی با محوریت جریان مقتدی صدر، 
ائت�الف س�ائرون و نیز ائت�الف نصر ب�ا محوریت حیدر 
العبادی تالش های گسترده ای را به نام حمایت از مردم 
در تدوام اعتراضات داشته و دارند. آیا این احزاب نیز با 
هماهنگی و حمایت بازیگران خارجی وارد میدان ش�ده 
ان�د و یا این که ش�رایط و اقتضئات ب�ازی این احزاب و 
ش�خصیت ها متفاوت از اهداف و نیات بازیگران خارجی 
است، به ویژه که ش�خصیتی مانند مقتدی صدر با سفر 
ب�ه ایران در ماه محرم این انتظار را ش�کل داد که عراق 

در حال پوست اندازی در رابطه با ایران است؟
 یقین��ا نوع رابطه جمهوری اس��امی ایران ب��ا جامعه، مراجع 
تقلید، شخصیت ها، احزاب و جریان های شیعی عراقی نیازمند 
بحث و تفس��یر مفصل و جداگانه اس��ت. اما چنان که قبا هم 
اش��اره کردم به نظر من نوعی بزرگنمای��ی و اغراق معناداری 
در خصوص نفوذ ایران در میان جامعه ش��یعی عراق در طول 
س��ال های اخیر صورت گرفته و همین بزرگنمایی سبب شده 
تا این باور شکل گیرد که ایران به فکر ایجاد هژمونی در عراق 
و قبض قدرت و بس��ط نفوذ خود در این کش��ور اس��ت و این 
هژمونی طلبی دچار چالش هایی شده است. من باز تاکید می 
کنم اکنون مش��کات بس��یار بزرگ تر و عمیق تری در عراق 
وجود دارد که موجب ش��ده اس��ت جامعه این کشور از درگیر 
شدن با برخی مسائل اجتناب کنند. لذا من معتقدم جمهوری 
اسامی ایران به نادرستی در ردیف اول مسببین شکل گیری 
دول��ت ناکارآمد در عراق کنونی و به نادرس��تی در ردیف اول 
متهمان ش��کل گیری خش��ونت های اخیر در این کش��ور قرار 

گرفته است.
البت��ه من معتقدم ک��ه اکنون نبود نگاه کام��ل، جامع و ملی 
گرایانه به مناس��بات عراق از جانب جمهوری اس��امی ایران 
به یک ضعف راهبردی بدل ش��ده که برخی چالش ها را برای 
م��ا در توازن بخش��ی میان روابط ایران با جامعه اهل س��نت، 
کردها و اهل تش��یع عراق ش��کل داده اس��ت. البته این امر تا 
اندازه ای طبیعی اس��ت چون به به دلیل س��هل الوصول بودن 
روابط ایدئولوژیک جامعه ش��یعی ایران با جامعه شیعه عراق و 
همچنین روابط حوزه های علمیه، شخصیت ها و مسئله زیارت 
این روابط را پررنگ تر از دیگر مناس��بات ایران با دبگر جوامع 
عراق ش��کل اس��ت به گونه ای که این روابط حتی در دوران 
رژیم بعث میان ایران با جریانات شیعی عراقذ مستقر در ایران 
نیز وجود داش��ت که همان نگاه در عراق بعد از صدام حسین 
نی��ز پی گرفته ش��د در صورتی که چنین ن��گاه جدی به اهل 
سنت کماکان در روابط ایران و عراق وجود ندارد و در آن سو 
به واس��طه نزدیکی جغرافیایی مناطق کردستان تحت تسلط 
اتحادیه میهنی و حزب متبوع جال طالبانی، نتوانس��تیم آن 
گونه که باید روابط متوازن خود را با حزب دموکرات کردستان 
عراق و جریان بارزانی تقویت کنیم و همین شرایط در مجموع 

مشکاتی را برای کشور شکل داد. 
البته چون جریانات و ش��خصیت های تکنوکرات عراقی عمدتا 
در اروپا و آمریکا س��ازماندهی می شدند و در آنجا بیشتر تردد 
می کردند، باعث ش��د نتوانی��م نگاه جدیدتری ب��ه این طیف 
)تکنوکرات عراقی( داش��ته باش��یم و این ضع��ف نیز در کنار 
بقیه نقایص مزید بر علت شد. البته نمی توان نگاه ایدئولوژیک 
مس��ئله را هم نادی��ده گرفت، اما تقلیل این مس��ائل به بحث 
روابط ایدئولوژیکی و مذهبی هم چندان گویای شرایط نیست. 
پس علی رغم قرابت جغرافی��ای، فرهنگی، دینی و مذهبی با 
جامعه عراق نتوانس��تیم به شناخت چندان دقیق و عمیقی از 

کشور برسیم. 
ما باید در داخل چندین مرکز مطالعات عراق داش��ته باش��یم 
که متاس��فانه چنین مراکزی که بتواند تحلیلگران و خبرگان 
در ای��ن حوزه را گرد آورد تا در یک بس��تر پژوهش��ی از این 
پتانس��یل اس��تفاده کنیم، وجود ندارد؛ مراکزی که تمام تمام 
داده ها و اطاعات مورد نظر را به صورت انباشتی جمع کرده تا 
در نهایت بتواند با ارائه راهکارها و تحلیل های خود کمک های 
بس��یار مفیدی به تصمیم گیران و س��ران کشور در برقراری و 
تدوین روابط درست، منسجم و متوازن با جامعه عراق بکند. 

متأسفانه نگرش های روزمره نگر و اقتضائی متناسب با شرایط، 
آن هم شرایط بسیار سیال و زودگذر عراق همیشه بر تحلیل های 
راهبردی و به کارگیری سیاس��ت بهینه غلبه پیدا کرده و ما را 
از برنام��ه ریزی بلند مدت در این رابطه دور کرده اس��ت. البته 
در کن��ار آن تع��داد مراکز ق��درت و تصمیم گی��ری در داخل، 
رقابت های درون س��ازمانی، ناهماهنگی در میان دستگاه های 
تصمیم گیر، نبود مرزهای روشن میان سیاست داخلی و سیاست 

خارجی و نظایر آن هم مزید بر علت بوده است.
متأسفانه نگرش های روزمره نگر و اقتضائی متناسب با شرایط، 
آن هم ش��رایط بسیار سیال و زودگذر عراق همیشه بر تحلیل 
های راهبردی و به کارگیری سیاس��ت بهینه غلبه پیدا کرده و 
م��ا را از برنامه ریزی بلن��د مدت در این روابط متوازن با عراق 

دور کرده است. 

موج سواری عوامل خارجی در اغراق از نفوذ ایران در عراق
سهمعواملسیاسیومیدانیدرتعرضبهکنسولگریایراندرکربالچقدراست؟


