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و تأثیر منفی آن در جنگ با تروریس��م تکفی��ری و داعش از جمله 
مهمترین رویدادهایی هس��تند که بر ادامه بی ثباتی و هرج و مرج در 
این کشور بحران زده مهر تأیید می زنند. در این نوشتار ضمن مروری 
ب��ر رویدادهای فوق، ابعاد بی ثباتی سیاس��ی در عراق مورد تجزیه و 

تحلیل قرار می گیرند.

ناکامی دولت عبادی در انجام اصالحات
دور جدید کشمکش ها و تعارضات در بغداد به دنبال بروز نارضایتی 
گس��ترده مردمی و وقوع تظاهرات بی ش��مار مردم معترض به فساد، 
فق��ر و ناکارآمدی دولت حیدرالعبادی ب��ه رهبری مقتدی صدر در 
ماه های آغازین س��ال جاری مسیحی، آغاز شد. در اواخر فروردین 
ماه، حیدرالعبادی برای تحقق برنامه ها و وعده های انتخاباتی 18 ماه 
پیش خود و در چارچوب طرح��ی کالن که برای انجام اصالحات 
اداری در مدیریت کش��ور دنبال می کرد، موفق ش��د با عبور از سد 
مخالفان این طرح در مجلس چند نفر از وزرای کابینه را تغییر دهد. 
وزیران جدید -که جایگزین چهره های سرش��ناس حزبی از طوایف 
سنی- شیعه و کرد گردیدند- بیشتر از تکنوکرات های جوان و کمتر 

تحوالت عراق؛ شکاف های داخلی 
و بن بست اصالحات 

کش�ور آش�وب زده عراق، همانند گذش�ته همچنان دس�تخوش بی ثباتی اس�ت. اما آنچه طی ماه های 
آغازین س�ال جاری به وخامت اوضاع افزوده، تش�دید جنگ قدرت در بغداد و به بن بس�ت رس�یدن 
پروژه اصالحات دولت حیدرالعبادی اس�ت. دیگر نکته قابل تأمل و نگران کننده افزایش رقابت های 
منفی و اختالفات درون شیعی بوده که نه تنها بر کارآمدی دولت شیعی و اتحاد سنتی شیعی- کردی 
اثر منفی نهاده، بلکه موجبات بروز گرایش های پوپولیس�تی و اخیراً ایران س�تیزانه را نیز فراهم آورده 

است. 

تحلیل

:اشاره

دکتر جعفر حق پناه*

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

مقدمه
کت��اب قط��ور بی ثبات��ی، آش��وب و جنگ 
داخل��ی در ع��راق را ط��ی ماه ه��ای اخی��ر 
می ت��وان ورق تازه ای زد و س��طور دیگری 
را ب��ه ش��رح و توصیف و تبیی��ن ناامنی ها و 
ه��رج و مرج در این کش��ور اختصاص داد. 
افزای��ش اختالف نظر میان جناح های قدرت 
در بغ��داد پ��س از اع��الم تغیی��رات مدنظر 
حیدرالعب��ادی در کابین��ه، تبدی��ل موضوع 
اصالح��ات و تغییر وزی��ران هیئت دولت به 
بیناقومی میان کردها،  آوردگاه کش��مکش 
شیعیان و اهل س��نت از یک سو و منازعات 
درون ش��یعی از س��وی دیگر، توده ای شدن 
سیاس��ت و افزای��ش تحرکات پوپولیس��تی 
توس��ط جریان صدر، وق��وع درگیری های 
خونین میان پیش��مرگ های ُک��رد و عوامل 
وابس��ته به حشدالشعبی در شهر توزخورماتو 
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شناخته ش��ده بودند. اما این حرکت، به زعم اغلب رهبران و نخبگان 
سیاس��ی عراق و تحلیل گران خارجی خالف رویه سیاسی جاری در 
عراق پس از صدام اس��ت. زیرا از س��ال 2003 تاکنون نفرات اصلی 
دولت، اعضاء کابینه، رؤس��ا و نواب رئی��س مجلس و حتی مدیران 
دس��تگاه های سیاس��ی، امنیتی و نظامی براس��اس توافق سیاسی میان 
رهب��ران و گروه های کرد، ش��یعه و س��نی برگزیده می ش��وند. حتی 
خود حیدرالعبادی نیز با وجود آرای اندک براس��اس همین توافقات 

سیاسی بود که به جایگاه نخست وزیری رسید.

ع��الوه بر تالش جه��ت تغییر اعض��ای هیئت دول��ت، عبادی 
در ماه ه��ای گذش��ته به طور مکرر اعالم کرده ب��ود که قصد دارد 
برای مقابله با فس��اد گس��ترده مالی در همه س��طوح مراکز دولتی، 
دس��ت به اصالح��ات بنیادین بزن��د. او ابتدا به کاه��ش هزینه های 
مالی در بخش های عمومی روی آورد و در ادامه با ش��دت گرفتن 
اعتراضات مردمی اعالم نم��ود که تالش می کند برخی چهره های 
سیاس��ی و حزبی متهم به فساد مالی را بر کنار و کابینه اش را ترمیم 
نماید. وی برای پاسخ گویی به مطالبات مردم و مدیریت نارضایتی 
عمومی در فروردین ماه امس��ال یک طرح اصالحی ش��امل ادغام 

و کاه��ش ش��مار وزارت خانه ه��ا از 21 به 
16 وزارت خان��ه به مجل��س داد. در قالب 
انج��ام ای��ن اصالحات هم چنی��ن 14 وزیر 
جدی��د هم ب��ه مجل��س جهت اخ��ذ رأی 
اعتماد معرفی ش��دند. ام��ا در پارلمان –که 
همانن��د ق��وه مجری��ه ترکیب��ی طایفه ای و 
چندقوم��ی دارد- انتقادات زیادی از طرح 
حیدرالعب��ادی ب��ه عمل آم��د. در نهایت با 
پیش��نهادی،  برخ��ی وزیران  تأیی��د  وجود 
مجلس از بررس��ی طرح پیشنهادی نخست 
وزیر اس��تنکاف ورزی��د. در ادام��ه آقای 
عبادی ط��رح اصالحی دیگ��ری ارائه داد 
که ن��ه تنها در مجلس بررس��ی نش��د بلکه 
به اختالفات درون��ی پارلمان میان اعضای 
فراکسیون های طایفه ای و قومی دامن زد و 
به طور مش��خص طرفداران جنبش صدر با 
32 کرسی و ائتالف دولت قانون به رهبری 
ن��وری مالکی ب��ا 92 کرس��ی را رو به روی 
هم قرار داد. تداوم این کش��مکش تعطیلی 
نهاد قانون گذاری و به حدنصاب نرس��یدن 
جلس��ات پارلم��ان را به همراه داش��ت که 
ت��ا اواخر اردیبهش��ت ماه ادام��ه پیدا کرد. 
در همین رابط��ه نمایندگان ک��رد پارلمان 
ضمن بازگشت به حکومت اقلیم و شرکت 
نکردن در جلسات پارلمان اعالم کردند با 
تغییر س��ه وزیر کرد عض��و کابینه مخالف 
بوده و بازگشت آنان منوط به توافق سیاسی 
میان بغ��داد و حکوم��ت اقلیم کردس��تان 
اس��ت. برای حل این مشکل رئیس پارلمان 
عراق به اربیل سفر کرد و با مسعود بارزانی 
و س��ایر رهبران کرد مالقات نمود که البته 
هنوز این مش��کل به قوت خود باقی است. 
این گونه به نظر می رس��د که درکوتاه مدت 
و یا میان مدت نیز ام��کان خروج از بحران 

تحوالت عراق؛ شکاف های داخلی 
و بن بست اصالحات 

در حالی ک��ه ب��ا خ��روج معترض��ان از 
محدوده س��بز بغداد و نیز س��کوت 
مقت��دی ص��در و همچنی��ن افزای��ش 

مذاکرات و رایزنی ه��ا می��ان مقام��ات 
دولتی کرد، ش��یعه و س��نی انتظار 

می رف��ت ت��ا دامن��ه چالش  ه��ای 
درون حکومتی به تدریج کاهش یاب��د، 

در 31 اردیبهش��ت ماه محدوده س��بز 
بغداد، ش��اهد دور تازه ای از تنش ها و 

کش��مکش قدرت گردید.
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ل
حلی

ت

مزب��ور وجود ن��دارد زی��را در حالی که با 
خ��روج معترض��ان از محدوده س��بز بغداد 
و نیز س��کوت مقت��دی ص��در و همچنین 
افزایش مذاکرات و رایزنی ها میان مقامات 
دولتی کرد، ش��یعه و سنی انتظار می رفت تا 
تدریج  به  دامنه چالش  های درون حکومتی 
کاهش یابد، در 31 اردیبهشت ماه محدوده 
سبز بغداد، ش��اهد دور تازه ای از تنش ها و 
کش��مکش قدرت گردید. در این روز در 
حدود دو ه��زار نفر از معترض��ان خواهان 
تغییر و انج��ام اصالحات در ق��وه مجریه، 
ب��ا عب��ور از حصارهای امنیت��ی و با وجود 
مقاوم��ت این نیروها خود را به مرکز منطقه 
س��بز رس��اندند. برخی از این افرد، به رغم 
تیراندازی و شلیک گاز اشک آور مأموران 
پلیس و زخمی ش��دن ح��دود 50 نفر خود 
را به کاخ نخس��ت وزیری رساندند. در پی 
این واقعه به دس��تور نخست وزیر، نیروهای 
امنیتی بیش��تری به این منطقه اعزام ش��دند 
و ب��رای کنترل وضعیت برای چند س��اعت 
نظامی وض��ع گردید.  مقررات حکوم��ت 
نکته مه��م اعالم حمای��ت مقتدی صدر از 
معترضان ب��ود. وی این حرکت را تجمعی 
مس��المت آمیز خواند که نمی بایست از آن 
ممانعت به عم��ل آید. آقای صدر در بیانیه 
خود، مطالب��ات قبلی مبنی ب��ر لزوم تداوم 
و س��رعت بخش��یدن به اصالحات و انجام 
تغییرات در کابینه را تکرار کرد و نس��بت 
ب��ه تکرار وضعیت و تجربه مش��ابه لیبی در 

عراق هش��دار داد.

پوپوليسم عراقی: جنبش صدر
به دنبال اعتصاب برخ��ی نمایندگان مجلس 
و به حدنصاب نرس��یدن جلس��ات و تعطیلی 

عملی پارلمان در بغداد، مقتدی صدر که طی ماه ها به مخالفت علنی 
و عمومی با دولت عبادی پرداخته بود، هواداران خود را به برگزاری 
تجمعات خیابانی در بغداد دعوت کرد. در دهم اردیبهش��ت شماری 
از معترضان ش��یعه و هواداران صدر به ناحیه اداری و حفاظت ش��ده 
بغداد موس��وم به منطقه س��بز وارد شده و عماًل س��اختمان پارلمان را 
تح��ت کنترل خود درآوردن��د. در پی این تح��والت دولت عبادی 
در بغداد وضعیت فوق العاده امنیت��ی اعالم کرد و نیروهای نظامی به 

حالت آماده باش در آمدند.
طی روزه��ای بعد دامنه این اعتراضات به ش��هر بصره کش��یده 
ش��ده و تعدادی از مردم به حمایت از معترضان در بغداد پرداختند. 
طرف��داران جنب��ش صدر خواهان انج��ام تغییرات اساس��ی و عملی 
هس��تند که با اصالح نظام مدیریتی و کابینه ش��روع می شود. مقتدی 
صدر که در اس��فندماه، با ایراد یک سخنرانی تند در میدان التحریر 
بغ��داد در جمع صدها هزار هوادار خود ب��ه حیدرالعبادی مهلت 45 
روزه ای ب��رای تحقق وعده های خود برای مبارزه با فس��اد از طریق 
تغییر در کابینه داد، در اردیبهشت ماه و پس از تشدید تقابل مجلس 
و عبادی بر س��ر ترکیب دولت همچنان بر مواضع خود پای فش��رد. 
به نظر می رس��د مقتدی صدر ب��ا اتخاذ رویکردی پوپولیس��تی و به 
خیابان آوردن هواداران خود سعی به اعمال فشار بر دولت -که فاقد 
ابزارهای اعمال حاکمیت بوده و از همان ابتدا متزلزل بوده اس��ت- 
دارد. این در حالی اس��ت که مواجهه با چالش های جدید و خیابانی 
ش��دن سیاس��ت در بغداد، اندک توان دولت برای حمل مشکالت 
انباشته ش��ده و متراکم اقتصادی، سیاسی و امنیتی و به ویژه مقابله با 

افراطی گری و تروریسم را تحلیل می برد.
یک��ی از نکات ب��ارز و قابل تأمل در جریان اعتراضات منتس��ب 
ب��ه جریان صدر بر علیه دولت و مجلس عراق در منطقه س��بز، س��ر 
دادن ش��عارهای ضدایرانی از سوی ش��ماری از تظاهرکنندگان بود 
که با پخش تراکت ها و پوس��ترهای ضدایرانی، می کوشیدند فضای 
ایران س��تیزانه ای ایجاد کنند. آنان ایران را به مداخله در امور داخلی 
ع��راق و حمایت از برخی چهره ه��ای سیاس��ی و تفرقه افکنی متهم 
می کردند. به گونه ای قابل انتظار، این تحرکات انعکاس وس��یعی در 
رسانه های عربی وابس��ته به دولت های حاشیه خلیج فارس هم داشت 
که در خالل پوش��ش خبری این رویداد به بزرگ نمایی این واقعه و 
طرح مج��دد ادعای مداخله ایران در ام��ور داخلی عراق و تضعیف 
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پای��گاه اجتماعی و نف��وذ مردمی ایران حتی در میان ش��یعیان عراقی 
می نمودند.

در این میان اختالفات سابق میان جنبش صدر و حزب الدعوه نیز 
بار دیگر سر بر آورده  است. اختالفات شخصی و تفاوت در روش و 
منش مقتدی صدر و نوری مالکی که در گذشته تنش ساز بوده، طی 
هفته های جاری عماًل جلس��ات مجلس را به تعطیلی کش��انده است. 
مقتدا صدر مالکی را به قدرت طلبی و تالش برای ناکارآمدس��ازی و 
اس��قاط دولت عبادی متهم می کند. در این شرایط اجماع نخبگان و 
گروه های ش��یعی بیش از گذشته حالت شکننده به خود گرفته است. 
این در حالی است که فراکس��یون های وابسته به کردها و اهل سنت 
با وجود برخی اختالف نظرها و رقابت های فردی و حزبی از انسجام 

بیشتری برخوردارند.
یک��ی از عناصر اصلی وحدت آفرین می��ان نخبگان و گروه های 
ش��یعه، نهاد مرجعیت و به طور مش��خص آیت اهلل سیس��تانی بوده که 
طی ماه های گذش��ته از اب��راز موضع له یا علی��ه گروه ها و احزاب و 
روندهای جاری خودداری کرده  اس��ت. ایشان حتی از مدتها قبل و 
در حرکتی که ب��ه عنوان نارضایتی از وضع موجود تلقی می ش��ود، 
ارس��ال پیام های هفتگی به نماز جمعه را که توسط نمایندگان ایشان 
قرائت می شد، متوقف کرده است. ادامه این وضعیت می تواند عالوه 
بر تش��دید اختالفات درون شیعی، ناکارآمدی هر چه بیشتر دولت را 

که منتسب به شیعیان است، در پی داشته باشد.

استمرار ناامنی توسط داعش
کش��مکش درون طایف��ه ای و می��ان قومی در عراق و بلوکه ش��دن 
اصالحات سیاسی و اداری در حالی است که وضعیت نبرد با داعش 
از پیچیدگی بیش��تری برخوردار شده است. نیروهای تکفیری پس از 
آنکه بخش هایی از استان های االنبار و صالح الدین را از دست دادند، 
در مقابل نیروهای پیش��مرگ در شمال و قوای دولتی و حشدالشعبی 
که هدف  غایی خود را آماده سازی جهت انجام عملیات آزادسازی 
موصل می دانند، در موضع دفاعی قرار گرفته و حرکت خاصی انجام 

نداده اند.
نیروه��ای بعثی-داعش��ی ک��ه در ح��ال حاضر در تنگن��ا قرار 
دارند، طی ماه های فروردین و اردیبهش��ت دور تازه ای از عملیات 
تروریستی در ش��هرها و مراکز پرجمعیت به ویژه بغداد را در پیش 

گرفته اند. ه��دف اقدام��ات ایذایی کور و 
فاقد ارزش نظامی داعش که بیشتر با هدف 
ارعاب و فش��ار روانی بر م��ردم و دولت و 
قوت بخش��یدن ب��ه عوام��ل و عناصر خود 
انجام می ش��ود، ش��یعیان و زائران شیعی در 
رف��ت و آمد ب��ه کاظمین بوده اس��ت. در 
چندین عملیات تروریستی اخیر در بغداد و 
بلد ش��امل بمب گذاری و عملیات انتحاری 
عالوه بر ش��یعیان دس��ت کم 40 نفر از اهل 
تس��نن ع��راق نیز ج��ان خود را از دس��ت 
داده اند. با احتس��اب بمب گذاری های هفته 
پایانی اردیبهش��ت ماه، آم��ار جان باختگان 
انواع عملیات های تروریس��تی در این ماه به 

حدود 150 نفر رسید.
چنانچ��ه گفته ش��د این گون��ه اقدامات 
ارزش نظام��ی خاص��ی ندارند. ب��ا این حال 
اس��تمرار این عملی��ات و ناتوان��ی نیروها و 
نهادهای نظام��ی و امنیتی عراق در مهار این 
تهدیدات موجب شده تا در جنگ رسانه ای 
و روان��ی، داعش ابتکار عمل را در دس��ت 
داشته باشد و متقاباًل دولت عبادی در معرض 
فشارهای بیشتری از ناحیه مردم و گروه های 

سیاسی قرار گیرد.

درگي�ری نيروهای پيش�مرگ ُکرد و 
حشدالشعبی

در ماه های فروردین و اردیبهش��ت نیروهای 
پیشمرگ کرد و عوامل وابسته به حشدالشعبی 
دو بار در شهر توزخورماتو با یکدیگر وارد 
درگیری خونینی شدند که کشته و مجروح 
ش��دن ح��دود 30 نفر از هر دو ط��رف را به 
همراه داشت. در حالی که طرفین، یکدیگر 
را به ش��روع مخاصمه و ت��الش برای کنترل 
این ش��هر کوچ��ک، اما اس��تراتژیک متهم 
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می کنند، با وس��اطت رهبران ش��یعه و سران 
حکومت اقلیم کردس��تان در ه��ر دو مقطع 
از گس��ترش دامنه منازعه جلوگیری به عمل 
آم��د. ضمن اینکه طرفین توافق کردند اداره 
امور امنیتی ش��هر را به پلیس واگذار نمایند. 
توجه به این موض��وع به چند جهت اهمیت 

زیادی دارد:
نخست این که ش��هر توزخورماتو نقطه 
تالقی قلمرو کردهای ش��مال عراق و دولت 
مرکزی و ش��یعیان در مرکز جنوب عراق به 
حس��اب می آید. عالوه بر متغیر تأثیرگذاری 
گروهه��ای ک��ردی- ش��یعی و نی��ز نق��ش 
دولت مرکزی- حکومت اقلیم کردس��تان، 
می بایس��ت به نقش آفرینی ترکمانان عراقی 
نیز ک��ه در مناطق هم جوار س��کونت دارند 
توجه داشت. بخشی از نیروهای حشدالشعبی 
که با پیشمرگ های کرد طی دو ماه گذشته 
درگی��ر بوده ان��د از ترکمانان ش��یعه نواحی 
اطراف هس��تند. اس��تمرار ای��ن درگیری ها، 
حتی در صورت محدود و تلفات کم، نشان 
از التهاب و افزایش حساس��یت های قومی و 
طایف��ه ای در این منطقه دارد ک��ه در آینده 
می تواند به سایر ش��هرهای چندقومی عراق 

سرایت کند.
دوم این که نیروهای پیش��مرگ مستقر 
در این منطقه عموماً وابسته به اتحادیه میهنی 
کردستان به رهبری جالل طالبانی هستند که 
به طور س��نتی و طی س��ال های اخیر روابط 
دوستانه ای با ش��یعیان داش��ته اند و متحدان 
طبیع��ی یکدیگر به ش��مار می آیند. هر چند 
همین مناسبات دوس��تانه باعث مهار منازعه 
گردیده، اما کم توجهی به بستر پر چالش و 
عوامل شتاب زا و افزایش تعامالت می تواند 
مقدم��ات بروز چالش های دیگری را فراهم 

آورد. البته در مقایس��ه با س��ایر چالش های جاری در عراق، امکان 
مدیریت مناقش��ات جزئی کردی- شیعی، کمابیش فراهم تر است. با 
عنایت به تهدیدات مش��ترک و نیز واقع گرایی اروپا و رهبران شیعه 
و کرد و همچنین روابط دوس��تانه جمهوری اس��المی ایران با اغلب 
رهبران و احزاب شیعی و کردی، به ویژه اتحادیه میهنی کردستان و 
حشدالش��عبی امید می رود ترتیباتی اتخ��اذ گردد تا بروز چالش های 
از این دس��ت به حداقل ممک��ن کاهش یابد. س��فر وزیر اطالعات 
جمهوری اس��المی ایران به ع��راق و مالقات های متع��دد با رهبران 
سیاس��ی و مذهبی در بغداد و نیز رهبران حکومت اقلیم کردس��تان، 
گام مؤثری بوده که می تواند امید به کاهش این گونه تنش ها و بهبود 

شرایط امنیتی در عراق را افزایش دهد.

نتيجه گيری
تنش ه��ای سیاس��ی اخی��ر در ع��راق را می ت��وان در ط��ول 
دوران بیس��ت ماهه نخس��ت وزیری حیدرالعبادی کم سابقه 
دانس��ت. هر چند مواردی مش��ابه در دوران نخست وزیری 
نوری مالک��ی و ابراهیم جعفری نی��ز رخ داده بود، اما آنچه 

جنگ قدرت اخیر در بغداد در شرایطی 
رخ می دهد که نه تنها گسست حکومت 
اقلیم کردستان و دولت مرکزی هم چنان 

فعال است، بلکه گسست های درون 
شیعی نیز به چالشی تازه برای رسیدن 
به تفاهم و توافق، دست کم برای دفع 
تهدید مشترک از ناحیه داعش تبدیل 

شده اند.
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چالش های اخیر را از اهمیتی ش��فاف برخوردار س��اخته، در 
درجه نخس��ت مواجه این کش��ور با تهدید مزمن تروریس��م 

تکفیری-  بعثی اس��ت.

جن��گ قدرت اخی��ر در بغداد در ش��رایطی رخ می دهد ک��ه نه تنها 
گسس��ت حکومت اقلیم کردس��تان و دولت مرک��زی هم چنان فعال 
است، بلکه گسست های درون شیعی نیز به چالشی تازه برای رسیدن 
به تفاهم و توافق، دست کم برای دفع تهدید مشترک از ناحیه داعش 
تبدیل شده اند. بر خالف گذشته و بیش از موارد قبلی، اختالفات میان 
رهبران و احزاب ش��یعه جنبه علن��ی و حذفی گرفته و به صف آرایی 
ه��واداران نخبگان و احزاب از جنبش ص��در گرفته تا مجلس اعلی 
و جناح ه��ای مختلف حزب الدعوه در خیابان ها و محافل سیاس��ی و 
مجلس انجامیده اس��ت. اس��تمرار این روند ضمن تضعیف قدرت و 
جایگاه شیعیان و ناکارآمدسازی دولت منتسب به شیعه به ویژه برای 
مقابله با تروریس��م تکفیری، به فضاس��ازی ضد ش��یعی در منطقه نیز 

دامن زده است. 
البته به نظر می رس��د دس��ت کم طیفی از نخبگان سیاس��ی عراق 
به وخامت ش��رایط پ��ی برده اند و کوش��ش هایی در جهت مدیریت 
بح��ران را دنبال می کنند که از جمله می توان به دیدار رئیس مجلس 

بر خالف گذشته و بیش از موارد قبلی، 
اختالفات میان رهبران و احزاب شیعه 

جنبه علنی و حذفی گرفته و به صف آرایی 
هواداران نخبگان و احزاب از جنبش صدر 
گرفته تا مجلس اعلی و جناح های مختلف 
حزب الدعوه در خیابان ها و محافل سیاسی 

و مجلس انجامیده است.

عراق با مس��عود بارزان��ی، مالقات های فؤاد 
معص��وم، رئیس جمه��ور عراق ب��ا نخبگان 
و رهب��ران گروه ه��ای ش��یعه از جمله نوری 
مالکی، خروج مقتدی صدر از عراق و س��فر 
غیررسمی و شخصی وی به ایران اشاره کرد. 
نکته مه��م این که در این ح��وزه جمهوری 
اس��المی ایران از قابلیت مدیریت و تعامل با 
اغل��ب جریان ها، گروهه��ا و نخبگان عراقی 
به ویژه در میان کردها و ش��یعیان برخوردار 
هس��ت و می بایس��ت از ای��ن ظرفی��ت برای 
مدیریت چالش های مزبور و کارآمدس��ازی 
دولت مرک��زی در دفع چالش ه��ای امنیتی 

پیش رو بهره برد.
عالوه بر موارد فوق توجه به واقعیت تلخ 
ب��روز گرایش های پان عربی و ایران س��تیزانه 
میان برخی از نخبگان و رده های میانی احزاب 
سیاس��ی ش��یعی قابل تأمل به نظر می رسد و 
جای نگرانی بس��یاری دارد. آسیب شناس��ی 
و اتخ��اذ رویکرد نقد از درون و بازشناس��ی 
روندهایی که منجر ب��ه تقویت رویکردهای 
ضدایران��ی اخیر، نه در می��ان افراطیون بعثی 
و اهل س��نت، بلکه در میان برخی گروه های 
شیعه مورد حمایت کشورمان شده، می تواند 
ب��رای بازنگ��ری سیاس��ت ها و عملکردهای 
نهادها و مس��ئوالن مرتبط با ام��ور عراق در 

کشورمان مفید فایده باشد. 




