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اهمیت استراتژیک
روابط فرهنگی ایران و عراق
وحید عابدینی
تحلیلگرمسائلبینالمللی

در کنار روابط مستحکم سیاسی و روابط رو به توسعه اقتصادی دو کشور ایران و عراق آنچه
امروز بیش از گذشــته اهمیت دارد ،روابط فرهنگی دو همسایه است ،این روابط به خصوص با
توجه به اشتراک هویت شیعی از قدمت و عمق بسیار زیادی برخوردار است.
سفر رئیس جمهوری کشورمان به عراق یکی از مهمترین اتقافات در سیاست خارجی دولت
دوازدهم محسوب می شود .ایران و عراق بیش از هر زمان دیگری امروز به یکدیگر نیاز دارند؛ با
پایان کار داعش ،عراق خسته از جنگ داخلی امروز بیش از گذشته به همسایه قدرتمند خود نیاز
دارد تا ضمن تثبیت امنیت داخلی به بازسازی و ترمیم زخم های باقی مانده از جنگ بپردازد؛
ایران نیز تحت فشار شــدید تحریم های آمریکا به همسایه غربی خود می نگرد و امیدوار است
روابط خوب دو همسایه فرصت تنفس اقتصادی ایران را فراهم کند.
در کنار روابط مستحکم سیاسی و روابط رو به توسعه اقتصادی دو کشور آنچه امروز بیش از
گذشته اهمیت دارد روابط فرهنگی دو همسایه است .دو سرزمین ایران و عراق از نظر تاریخی و
فرهنگی در هم تنیدگی های فراوانی دارند و عالیق و سالیق فرهنگی مردم دو کشور از نزدیکی
بسیاری برخوردار است .تسلط حکومت بعث بر عراق و جنگ تحمیلی البته وقفه ای براین روابط
انداخت اما با فروپاشــی حکومت صدام ،دوباره دو ملت ایران و عراق روابط نزدیک و صمیمانه
خود را از سر گرفته اند.
این روابط به خصوص با توجه به اشــتراک هویت شــیعی از قدمت و عمق بسیار زیادی
برخوردار اســت .اماکن متبرکه ائمه شــیعه در عراق همواره زیارتگاه ایرانیان بوده است و
نجف و قم چونان دو برادر ،کانون اندیشه اسالمی و مرجعیت شیعه در طول تاریخ بوده اند.
اما آنچه ممکن است به اشتباه صورت گیرد این است که این روابط به روابط صرفا مذهبی
یا شیعی فروکاسته شود.
تقلیل روابط فرهنگی ایران و عراق به روابط شیعی اشتباه استراتژیکی است که می تواند عواقب
سیاسی و امنیتی به دنبال داشته باشد .شکی نیست که راهپیمایی بزرگ اربعین و حضور پررنگ
ایرانیان در مراسم سوگواری ائمه اطهار نشانه ای بسیار پررنگ از نزدیکی و همدلی مردم عاشق
اهل بیت در دو سوی مرز است و در سالهای گذشته به درستی و به دالیل هویتی و سیاسی بر
حضور پررنگ ایرانیان از هر قشری در مراسم اربعین تاکید شده است.
از ســوی دیگر نیز حضور زائران عراقی در امکان متبرکه ایران نیز از جمله موارد مهم تبادل
فرهنگی دو کشور بوده است .اما آیا این تمام ظرفیت فرهنگی این روابط است؟ خیر.
روز گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد که برهم صالح رئیس جمهوری عراق در دیدار با
هیات رسانه ای ایران ضمن ستایش از هنر ایرانی از عالقه شدید خود به موسیقی سنتی ایران به
خصوص استاد شجریان سخن گفته بود .بیان این نکته از سوی رئیس جمهوری عراق تذکری
است به صاحبان امر در روابط دو کشور که از غنای فرهنگی کشور غفلت نشود و روابط فرهنگی
دو کشور به صرف تبادل زائران فرهنگی تقلیل داده نشود.
آیا در این سفر دولت دوازدهم به توسعه روابط علمی ،فرهنگی و هنری دو کشور توجه دارد؟
آیا دانشگاه های دو کشور برای تبادل استاد و دانشجو به صورت دوره های کوتاه مدت اقدام می
کنند ؟ آیا دوره های آموزش فارسی در عراق و آموزش مکالمه عربی در ایران توسط مراکز مرتبط
به صورت گسترده صورت می گیرد ؟ در سال چند کنسرت ،تئاتر ،شب شعر ،رونمایی از کتاب و
نمایش فیلم ایرانی در عراق صورت می گیرد و بر عکس ؟ دولت دوازدهم تا چه اندازه این موضوع
را در دستور کار خود قرار دارد ؟ چرا جای وزیر ارشاد و علوم و یا فعاالن فرهنگی و هنری و علمی
در هیات همراه رئیس جمهوری خالی است؟
رئیس جمهوری کشورمان قرار است در این سفر با آیت اهلل سیستانی دیدار کند .اگرچه این
کار مفید و بسیار پراهمیت اســت ولی آیا دیدار با هیچ شخصیت فرهنگی غیرشیعی یا حتی
غیرمذهبی در دســتور کار رئیس جمهوری قرار دارد ؟ آیا در کنار مشــهد ،اصفهان و شیراز و
سنندج و  ...نمی توانند میزبان عراقی های غیرشیعه باشند ؟ آیا در این مسیر هیچ برنامه ریزی
و تالش جدی شده است؟
اهمیت این موضوع از اینجاست که دشمنان ایران تالش می کنند که رابطه ایران و عراق را در
راستای فرقه گرایی در سیاست خارجی ایران ترسیم کنند .در حالی که در عمل اینگونه نیست
و ایران روابط سیاسی خوبی با گروههای غیر شیعی عراقی به خصوص کردها برقرار کرده است
و از همه گروههای سیاسی در این کشــور برای ثبات و امنیت این کشور حمایت می کند .اما
متاسفانه به نظر می رسد در سطح روابط فرهنگی به دالیل مختلف ما از همه ظرفیت های دو
کشور استفاده نکرده ایم و این روابط بیشتر به روابط شیعی محدود مانده است.
اگر ایران نتواند روابط فرهنگی غیرشیعی با عراق برقرار کند بخشی از جامعه عراق را نادیده
گرفته است و در درازمدت این می تواند آثار سیاسی ،اقتصادی و امنیتی به دنبال داشته باشد.
اگر بخش های غیر شیعی و حتی غیرمذهبی جامعه عراق احساس کند از روابط بین دو کشور
کنار گذاشته شده است ممکن است این بخش را در درازمدت وادار به واکنش کند و این خطری
مهم برای روابط دو کشور است.
از این رو از نظر اســتراتژیک اهمیت دارد که ایران و عراق بیش از گذشــته به توسعه روابط
فرهنگی به خصوص در بخش های غیرمذهبی /غیر شیعی اقدام کنند .در حالی که تمام تمرکز
رسانه های خبری بر رابطه اقتصادی ایران و عراق است آنچه که از نظر استراتژیک برای دو ملت
حائز اهمیت است نزدیکی فرهنگی دو ملت است با تمام غنا و ظرفیت های آن.

مبارزه با فساد یک کار بخشنامهای نیست و مردم باید عزم راسخ مدیران و دستگاههای کشور را در عمل ببینند و همه متوجه شوند که در این کشور بویژه در دستگاه
اداری ،ارتکاب فساد هزینه دارد ،بنابراین باید هزینه فساد را باال برد
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مرغ

پروازقیمتبه ۱۷هزارتومان
قیمت مرغ دیروز هم
در بازار سیر صعودی داشت.
هرکیلو مرغ روز سه شنبه
با  3۰۰تومان افزایش
به  17هزار تومان رسید.
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الوروف :آمریکا درصدد خرید متحدانش است
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تمامبنگاههایبانکهایدولتیواگذارمیشوند قیمتخودروکاهشیافتولیخریدارنیست
وزیر اقتصاد از واگذاری تمامی بنگاههای بانکهای دولتی تا
پایان سال  ۹۸خبر داد .فرهاد دژپسند ،وزیر اقتصاد و دارایی در جمع
خبرنگاران در حاشیه ششمین اجالس رسمی خبرگان در مورد حضور
خود در این اجالس با بیان اینکه جلسه خوبی بود ،گفت :اعضای مجلس
خبرگان منتخب مردم هستند و ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با مردم دارند
و مورد مراجعه آنها هستند و در این جلسات انتظار دارند شرایط فعلی
اقتصاد تبیین شود و پرسشهایی که در این زمینه دارند ،مورد بررسی
و پاسخ داده شود...

موظف به تامین کاالهای استراتژیک مردم شدیم

وزیر خارجه روسیه گفت ،اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره کمپانی «روسنفت»
وونزوئالبرخالفقوانینبینالمللیاست.بهگزارشخبرگزاریاسپوتنیک،مایکپامپئو،
وزیر خارجه آمریکا اوایل امروز ،کمپانی روسنفت و مدیریت آن در خرید نفت از ونزوئال
را دور زدن تحریمهای آمریکایی خوانده بود.سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه در
یک کنفرانس خبری پس از گفتگو با کارین کنیس ،وزیر امور خارجه اتریش گفت:
این اظهارات بر اساس قوانین بین المللی است؟ به هیچ وجه.الوروف همچنین درباره
برنامه دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا در کمک به سایر کشورها برای مقابله با
روسیه گفت :آمریکا تالش میکند تا متحدان را بخرد .پیشنهاد ترامپ برای کمک
 ۵۰۰میلیون دالری به سایر کشورها در مقابله با نفوذ ادعایی روسیه ،دیپلماسی نیست
و آمریکا تالش میکند تا متحدان را بخرد.روز دوشنبه ،دفتر مدیریت و بودجه آمریکا
اعالم کرد که ترامپ درخواست  ۵۰۰میلیون دالر در پیشنهاد بودجه  ۲۰۲۰خود برای
تأمین حمایت از کشورهایی در اروپا و آسیا برای مقابله با نفوذ ادعایی روسیه داده است.
الوروف همچنین گفت :آنچه ما در درخواست دولت آمریکا در چارچوب بودجه برای
سال آتی میالدی میبینیم ،دیپلماسی نیست بلکه دیپلماسی مدرن آمریکا است که به
تهدیدها و تحریمها یا آنطور که مشخص است ،خرید متحدان محدود شده است.وزیر
خارجه روسیه همچنین گفت :به هرحال ،من مطمئن نیستم که چه تعداد از کشورهای
دریافت کننده تمایل به این ایده خریده شدن دارند .اما با توجه به این رویکردهای جدید
واشنگتن ،نمیتوانم این را رد کنم که اگر آنها این کمکها را رد کنند ،با تحریمهایی
روبرو میشوند .آنها باید انتخاب کنند.
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انتقاد حجتی
از بازار سیاه

رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد؛

رئیس سازمان برنامه و بودجه به تأمین کاالهای استراتژیک مردم اشاره کرد
و افزود :موظف شدیم که انبارهای کشور را از کاالهای استراتژیک پر کنیم ،این
کاالها را مرتب تعویض میکنیم که فاسد نشوند.
محمدباقر نوبخت  ۲۰اسفند ،در نشست فعاالن اقتصادی استان خراسان
جنوبی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه طبق قانون مسئول راهبری و رصد
توسعه کشور است ،گفت :قیمت تضمینی گندم در سطح کشور در شورای اقتصاد
از رقم  ۱۴۷۰به  ۷۰۰ ,۱تومان افزایش یافته است.رئیس سازمان برنامه و بودجه
افزود :صندوق توسعه ملی با اساسنامهای که از سوی رهبر ابالغ شده اداره میشود
و ضوابطی برای پرداخت منابع دارد و این آمادگی را اعالم میکنم حتی تا همین
سقف ( ۲۰۰میلیون دالر مطالبه استان) را در حوزههای مختلف طلب کنیم.
نوبخت تصریح کرد :این آمادگی را داریم اگر طرحها توجیهدار باشد این
تسهیالت را پرداخت کنیم چرا که اعتقاد ما این است استان از ظرفیتهای الزم
برخوردار است.وی خطاب به نمایندگان مجلس در استان ،ادامه داد :هرچند
فشارهای مردمی و مطالبهگریها بر روی شما است اما باید نحوه بیان بهتری
داشت چرا که در آیات قرآن نیز بر حرف زدن احسن تاکید شده و به جای تحقیر،
همدیگر را تشویق کنیم؛ حتی در زمان مجادله نیز باید با احسن با یکدیگر صحبت
کنیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد :میتوان تمام مسائل را بیان
کرد بدون اینکه طرف مقابل را تحریک کنیم و به نحوه متناسب حرفهایمان
را بزنیم.نوبخت با بیان اینکه مبلغ  ۱۴میلیارد دالر برای سال آینده و همچنین
امسال نیز مبلغ  ۱۳میلیارد دالر قرار است برای مردم از محل  ۶۰هزار میلیارد
دالر دولت برداشت شود ،اظهار کرد :قرار نیست دولت از  ۶۰هزار میلیارد تومان
خود صرف نظر کند ،دالری که هر یک ریال آن برای ما نسبت به گذشته بسیار
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ارزش دارد را در اختیار مردم قرار داده اما آنچه به سفره مردم میرسد با قیمت
غیر ارز ترجیحی بیاید یا این نکته تلخ و سختی که شنیدن آن دشوار است و دام
مولد از کشور خارج شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه با تمام دشمنیها باید از نظر
امنیت غذایی کشور ضریب باالیی داشته باشیم ،گفت :دشمنان برای به زانو
درآوردن جمهوری اسالمی ایران از هر راهی استفاده میکنند.
وی گفت :طی یک سال آینده  ۱۰هزار واحد مسکونی در استان خراسان
جنوبی احداث خواهد شد و حداقل  ۵۰۰میلیارد تومان در بخش مسکن استان
سرمایهگذاری میشود.
نوبخت خاطرنشان کرد :مبلغ  ۹۴۰میلیارد تومان برای زیرساختها و توسعه
استان طی برنامه کوتاه مدت دو ساله در نظر گرفتیم که حداقل  ۵۴۰تا ۵۶۰
میلیارد تومان آن برای راه و راه آهن است.
وی با اشاره به اختصاص تسهیالت به حوزههای صنایع ،کشاورزی ،خدمات
و گردشگری ،یادآور شد :برای این حوزهها نیز  ۷۰۶میلیارد تومان اختصاص یافته
است.
ساخت  ۳۸هزار واحد مسکونی در کشور
نوبخت همچنین در مراسم کلنگ زنی  ۱۰هزار واحد مسکن محرومین
روستاهای خراسان جنوبی در روستای هج و نج اظهار کرد :غیر از برنامه ششم
توسعه برای چند استان به طور ویژه برنامه ریزی شد تا با تمرکز بر استان و
تخصیص و پرداخت اعتبارات انرژی قابل مالحظهای به استان دهیم و خراسان
جنوبی جزو این استانها است.
وی با بیان اینکه بحث توسعه استان در شورای برنامه ریزی استان بحث و
بررسی میشود ،افزود :حجم قابل توجهی از اعتبارات وارد خواهد شد و سرعتی به
چرخ توسعه خواهیم داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ایجاد واحد مسکونی برای محرومان،
تصریح کرد :برای توسعه برنامه ویژهای داریم ،به همین جهت برنامه مسکن
محرومان جزو اهداف ما است.نوبخت اظهار کرد :طی یک سال آینده  ۱۰هزار
واحد مسکونی در استان احداث خواهد شد و حداقل  ۵۰۰میلیارد تومان در بخش
مسکن استان سرمایهگذاری میشود.
وی با بیان اینکه این تعداد مسکن طبق توافق یک ساله در استان اجرایی
خواهد شد ،افزود :گزارشات ساخت مسکن باید به صورت ماهانه و فصلی گزارش
داده شود.تابش ،رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور نیز در این جلسه اظهار
کرد ۳۸ :هزار واحد مسکونی تاکنون در کشور ساخته شده اما هنوز  ۳۰هزار واحد
کمبود داریم.
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یکی از فعاالن بازار خودرو اعالم می کند که با توجه به نزدیک شدن
به آغاز سال جدید ،خریدار واقعی خودرو بخصوص در مورد خودروهای
داخلی منتظر سال نو می ماند تا عالوه بر آنکه قیمت ها دقیقتر مشخص
شود ،خودرو را با پالک  98خریداری کند.کاظم محمدی نیکخواه اظهار
داشت :در روزهای اخیر ،سرعت و شدت افزایش قیمت خودرو تا حدی
کاهش یافته و شتاب قیمت خودرو با یک ترمز همراه بوده و قیمت
خودرو در بازار افت داشته است اما همچنان خرید و فروشی در بازار
خودرو انجام نمی شود...

