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از  عراق  و  ایران  ملت  دو  واگرایی  زمینه  که  سوژه هایی  اخیر،  ماه های  و  هفته ها  طی 

و  مصرف  مدیریت صحیح  عدم  شد.  دو طرف طرح  رسانه های  در  سازد،  فراهم  را  یک دیگر 

تولید برق در ایران، باعث شد تا ایران به ناچار، صادرات برق خود به عراق را در ساعت های 

اوج مصرف، کاهش دهد و عمال دست دولت عراق در تامین برق شهروندانش خالی بماند. این 

مساله موجب شد تا برخی از چهره ها و گروه های مردمی در عراق، ایران را متهم کنند به بازی با 

قیمت برق و تالش برای دریافت طلب خود از دولت عراق با تحت فشار گذاشتن آن. همین امر 

زمینه ساز شعارهایی علیه ایران شد. این شعارها، عالوه بر شعارهایی است که در مخالفت با آن چه 

نفوذ ایران در عراق خوانده می شود، در تظاهرات ها سر داده می شود. چنین رویکردی در مخالفت 

با برنامه های آبی ایران در غرب کشور نیز، تا حدی در عراق دیده شده است. از سوی دیگر 

پاسخ های غیرمنطقی و بی ادبانه ی برخی کارشناسان ایرانی به موضع همراهانه نخست وزیر عراق با 

تحریم های آمریکا علیه ایران که در رسانه های عراقی بازتاب داشت، موجب شد تا سوژه ای جدید 

برای بخشی از نخبگان و مردم  عراق حاصل شود تا بر ایران بتازند.

از سوی دیگر اما در ایران نیز، روندهایی با هدف غیریت سازی از مردم عراق- مشخصا 

شیعیان عراق- قابل مشاهده است. بحث خدمات دهی جنسی در مشهد مقدس به زائران عراقی! که 

طی روزهای اخیر در رسانه های ایران طرح شد، یک نمونه از تالش ها برای تخریب نگاه مردم 

ایران به ملت عراق است. برخی نیز در ایران، از صادرات رایگان برق به عراق سخن گفته و 

نارضایتی خود از آن را با تاکید بر مفاهیم نژادی، بیان می دارند. این در حالی است که به گفته 

دبیرکل مشترک اتاق بازرگانی ایران و عراق، ایران صادرات برق خود به دولت عراق را با قیمتی 

مناسب انجام می دهد تا جایی که روزانه دو میلیون دالر از این صادرات، درآمد دارد. حتی قیمت 

گاز صادراتی ایران به عراق، 10 برابر قیمت داخل کشور است و روزانه 5 میلیون دالر درآمد 
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برای کشور دارد. از سوی دیگر، برخی در ایران کوشیدند تا موضع همراهانه العبادی با تحریم های 

آمریکا علیه ایران را به مسائل نژادی پیوند داده و از ضدیت همیشگی عرب با عجم سخن به میان 

آوردند!

واقعیت این است که تخریب ذهنیت دو ملت از یک دیگر می تواند در میان مدت، رفتارهای 

دولت ها در قبال یک دیگر را دستخوش تغییر سازد. چنین امری کامال مطلوب آمریکا و برخی 

متحدانش است. از آن جا که از نظر آمریکا، ایران دست برتر را در معادالت امنیتی داشته و عمال 

در عراق نفوذ دارد، لذا تمرکز بر مردم عراق ضرورت بیشتری دارد. لذا بر اساس برخی اظهارات 

تحلیل گران آمریکایی، یکی از روش های دور کردن عراق از ایران، تاکید و تقویت این حس 

در مردم عراق و تبدیل ناسیونالیسم مثبت به ناسیونالیسم منفی است. هرقدر در ناسیونالیسم مثبت، 

اعتقاد به هویت ملی، ایجابی بوده و زمینه ساز تحرک کارکردی و معنایی بیشتر برای پیشرفت 

کشور می شود، در ناسیونالیسم منفی، عوامل واگراساز از دیگران، مورد تاکید قرار می گیرد. 

در یادداشت کنث پوالک با عنوان »ایران در عراق« در اندیشکده شورای آتالنتیک  در 

آذرماه 1396 یکی از موانع نفوذ ایران در عراق، همین مساله عنوان شده است. پوالک با اشاره به 

حضور شیعیان عراق در حمله صدام حسین به ایران، می نویسد: 

»مهم ترین مانع برای نفوذ ایران در عراق، ناسیونالیسم عربی عراق و خصومت تاریخی 

عراقی ها نسبت به ایرانیان است. حتی در میان شیعیان عراق، هویت عربی آن ها و رقابت قومی با 

ایرانیاِن مورد نفرت، اغلب بر همبستگی دینی آن ها با ایرانیان، چیره می شود.«

ری تکیه، پژوهش گر مطالعات غرب آسیا در شورای روابط خارجی آمریکا هم در این 

خصوص گفته است:
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»هرچند عراق امروز همچون یک کشور تحت الحمایه ی ایران است اما این مخمصمه ای 

است که اکثر رهبران عراق خواهان رهایی از آن اند. عراق روزگاری مقّر تمدن عرب و مرکز 

را  ایران  پول  و  توصیه ها  دلیل  این  به  عراق صرفًا  در  شیعه  رهبران  بود.  منطقه  سیاست ورزی 

می پذیرند که از شوراهای عربی سنی کنار گذاشته شده و ابرقدرت آمریکا آن ها را رها کرده 

است... هیچ یک از اعراب عراق نمی خواهند فرودسِت پارسی های شیعه ی متکبر باشند. هروقت 

عراق خود را از قید سلطه ی ایران رها کند، شاید بتواند راهی برای بازگشت به جهان عرب بیابد 

و دوباره مانعی برابر قدرت ایران شود.« 

البته تمرکز آمریکا و متحدانش، صرفا بر این حوزه نیست بلکه سایر حوزه ها از جمله 

روابط دو حوزه نجف و قم نیز مورد توجه واشنگتن است. به عنوان مثال اسکات مادل، مشاور ارشد 

اندیشکده CSIS در سخنرانی در کمیته ی امور خارجی مجلس نمایندگان در 16 فوریه 2017 

، هفت پیشنهاد مشخص و عینی برای مهار ایران را مطرح می کند که یکی از آن ها، ضرورت 

برجسته سازی حوزه نجف در مقابل حوزه قم است. 

به نظر می رسد مقامات و نخبگان سیاسی ایران و عراق به همراه رسانه های اصلی آن دو، 

باید ضمن اطالع از طرح های خارجی برای آشفته سازی روابط دو کشور در حوزه روابط میان دو 

ملت، سعی کنند تا نه تنها در پازل طراحی شده حرکت نکنند که درصدد برهم زدن آن نیز باشند. 

اما متاسفانه، برخی اظهارات نخبگان دو کشور عمال به این فضا دامن زده و اختالف نظرات احتمالی 

را از حوزه سیاسی به اجتماعی تسری می دهد.



مردم ایران و عراق؛ سوژه های تخریبی و طرح آمریکا

8

منابع
[1] . Kenneth M. Pollack, "Iran in Iraq", Atlantic Council, December 4, 2017, 
Available at:  http://www.atlanticcouncil.org/publications/issue-briefs/iran-in-
iraq 
 
[2] . Ray Takeyh, "Assessing the Iran Deal ", Committee on oversight and 
government reform, Apr 5, 2017, Available at: https://oversight.house.gov/wp-
content/uploads/2017/04/Takeyh-Statement-Iran-Violations-4-5.pdf 
 
[3] . Scott Modell, "Iran on Notice: The Future of U.S. Policy Toward Iran", 
Foreign Affairs Committee, February 16, 2017, Available at:  http://docs.
house.gov/meetings/FA/FA00/20170216/105594/HHRG-115-FA00-Wstate-
ModellS-20170216.pdf






