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  بین الملل  

جانش��ین فرمانده نیروهای بس��یج مردمی عراق موسوم به حشد الشعبی 
با اشاره به نقش مهم تهران در آزادسازی خاک عراق از چنگ داعش تأکید 
کرد که این نیروها هیچ گونه همکاری با آمریکا ندارند و حضور ترکیه در 

عراق را نیز غیرقانونی می دانند.
»ابومهدی المهندس« فرمانده میدانی و جانشین فرمانده نیروهای بسیج 
مردمی عراق موس��وم به حش��د الش��عبی تأکید کرد که این گروه درنبرد 
آزادس��ازی موصل نقش اصل��ی را دارد و ازنظر راهبردی، مهم ترین گروه 
در این عملیات به ش��مار می رود. المهندس با اشاره به اینکه هدف از این 
عملیات فقط مرکز موصل نیست، بلکه مناطق گسترده ای از اطراف آن را 
نیز ش��امل می ش��ود، اعالم کرد: در حال حاضر ما به عنوان بسیج مردمی 
مأمور آزادس��ازی محور غربی این شهر هس��تیم... با نیروهای ُکرد روابط 
خوبی داریم... درنبرد با داعش مانند عملیات شکس��تن محاصره آمرلی و 

در آزادسازی السعدیه و جلوالء با نیروهای ُکرد همکاری داشتیم.
 وی درگفت وگو با روزنامه »االخبار« لبنان درباره نقش مهم و برجس��ته 
جمهوری اس��المی ایران در بیرون ران��دن داعش از خاک عراق گفت: از 
روز اول اشغال شهرهای عراق توسط عناصر تروریستی وابسته به داعش، 
جمهوری اسالمی به صورت کارآمد، اساسی و مستقیم در این جنگ بزرگ 
س��هیم بود. درست درزمانی که همه عراق را رها کرده بودند. اگر حمایت 
جمهوری اسالمی از عراق درزمینه تسلیحات و تجربه نبود، نمی توانستیم 
اراضی اشغال شده را از داعش باز پس بگیریم. برادر عزیز و فرمانده شجاع 
قاسم سلیمانی نقش برجس��ته ای در پیروزی در این نبردها داشت. ]او[ با 
درخواس��ت دولت عراق آمد. این مس��ئله درباره حزب اهلل لبنان نیز صدق 
می کند که از نیروهای عراق به ویژه الحش��د ازنظر مش��ورتی، آموزشی و 
تجربی حمایت کردند.  جانش��ین فرمانده نیروهای بس��یج مردمی عراق 
ضمن تکذیب هرگونه همکاری با ائتالف آمریکا، درباره ترکیه نیز اظهار 
داش��ت: الحش��د با ترکیه هیچ توافقی ندارد. ما در قبال این نیروها موضع 
دول��ت راداریم و آنان را نیروهای غیرقانون��ی می دانیم که حضور آنان در 
خاک عراق غیرقانونی اس��ت.  المهندس با اشاره به اینکه در ضمن طرح 
آزادس��ازی موصل، طرحی برای تأمین امنیت مرزهای سوریه نیز در نظر 
گرفته و این مأموریت به الحشد واگذارشده، تأکید کرد، ما با مأموریت اصلی 
خود یعنی نابودی تروریسم در عراق و منطقه تمرکز و در راستای پشتیبانی 

از نظام و روند سیاسی عراق فعالیت می کنیم.

نخس��ت وزیر پیشین و رئیس ائتالف دولت قانون عراق تأکید کرد، جنگ 
در یمن، س��وریه و عراق نبرد در یک محور و باانگیزه های مشترک است 
و زمانی که این محور در نینوای عراق پیروز می شود در سوریه و یمن نیز 
پیروز خواهد شد. ، نوری مالکی، رئیس ائتالف دولت قانون و نخست وزیر 
س��ابق عراق در گفت وگوی��ی ویژه با خبرگزاری "یونیوز" اظهار داش��ت: 
منظورم این است که همه ما در یمن و سوریه و عراق روی یک محور و 
خط مقاومتی قرار داریم و زمانی که یکی از ما در میدان های نبرد پیشروی 

می کند، به معنای پیشروی دیگران است.
مالکی درباره احتمال تبدیل حش��د الشعبی به قدرتی منطقه ای که بتوان 
از آن در بیش از یک کش��ور استفاده کرد،  گفت: اگر شرایط برای مقابله با 
خطر حمله علیه عراق، منطقه و اس��الم اقتضا کند، چرا نشود؟ چرا حشد 
الش��عبی در آینده نقش��ی در حمایت از برادرانمان در سوریه نداشته باشد؟ 
چرا ترکیه بتواند در دیگر کشورها دخالت کرده و از داعش و سازمان های 
تروریستی حمایت مالی و تسلیحاتی کند اما حشد الشعبی نتواند در سوریه 

مشارکت کرده و از این کشور دفاع کند؟
رئیس ائتالف دولت قانون در ادامه این گفت وگو تأکید کرد: عراق و سوریه 
با یکدیگر ارتباطات اس��تراتژیکی دارند و هر تغییر منفی که در سوریه رخ 
دهد بر ما در عراق تأثیر می گذارد و اگر شکاف امنیتی در سوریه رخ نداده 
بود این اتفاق در عراق نیز رخ نمی داد. مالکی تأکید کرد: تا زمانی که نبرد ما 
یکی است و تا زمانی که همه ما هدف تروریسم هستیم، پیروزی ما در هر 

بخشی از این میدان به منزله پیروزی دیگران نیز هست.
وی با اشاره به وجود گرایش های طایفه ای برخی چهره های سیاسی موصل 
که تالش می کنند مانع از مشارکت حشد الشعبی در این شهر شوند، گفت: 
دلیل این امر آن اس��ت که حضور آن ها مانع از تقس��یم شهر به نحوی که 
رئیس اقلیم کردس��تان عراق می خواهد بر مناطق دارای نفت کنترل یابد، 
خواهد ش��د. آمریکایی ها نیز نمی خواهند حشد الشعبی در عملیات نظامی 
در عراق ش��رکت کنند زیرا آن ها حشد الشعبی را در یک محور مشخص 
می دانند که نمی خواهند این محور پیروز شده و یا اصاًل وجود داشته باشد.

مالکی تأکید کرد: هدف از دخالت آمریکا در موصل تغییر جغرافیای جمعیتی 
در منطقه ای اس��ت که احتمااًل به آغاز مرحله تقسیم رسیده است. آمریکا 
خود را ملزم به عملیات موصل کرده و این عملیات را به دالیلی مربوط به 
انتخابات ریاست جمهوری از آن خود می داند. سفر اخیر اشتون کارتر، وزیر 
دفاع آمریکا به بغداد نیز در راستای ابالغ این پیام بود که واشنگتن خواستار 

پیروزی در عملیات موصل است.
مالکی افزود: فعالیت آمریکا در این عملیات تنها به برنامه ریزی و بررسی 
محورهای عملیات محدود اس��ت و نیروهای این کش��ور در میادین نبرد 
حض��ور ندارند و تنه��ا در قالب نیروی هوایی ائت��الف ضد داعش در این 

عملیات شرکت دارند.
این مسئول عراقی در ادامه گفت وگویش با خبرگزاری یونیوز درباره دخالت 
ترکیه در عراق با اش��اره به اینکه ارتش ترکیه بنابر تمایل اقلیم کردستان 
عراق -که گمان می کند ترکیه همس��ایه و دوست عراق است- به پایگاه 
بعشیقه در موصل وارد ش��د، تأکید کرد: اقلیم کردستان عراق هرگز حق 

ندارد از ترکیه بخواهد در عملیات موصل دخالت نظامی کند.
مالکی تأکید کرد: آمریکا می خواهد هم زمان روابطی متوازن و برابر با هر 
دو کش��ور عراق و ترکیه به عنوان دو کشور دوست داشته باشد اما من در 
سیاست این کشور بحثی مبنی بر قدرت آمریکا در ممانعت از دخالت نظامی 
ترکیه در موصل نیافتم بااین حال واشنگتن مخالفت خود را باسیاست های 
رج��ب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه اع��الم کرده و به این ترتیب 

درباره این مسئله هر احتمالی وجود دارد.
رئیس ائتالف دولت قانون درباره روابط با اقلیم کردستان عراق نیز گفت: 
اقلیم کردس��تان از مش��غولیت بغ��داد و ارتش عراق ب��ه نبردها با داعش 
سوءاس��تفاده کرده و در حال گس��ترش نفوذ خود بر کرکوک، بخش��ی از 

موصل و مناطق نفتی است که دارای ۲۷ میلیارد بشکه نفت هستند.
مالکی در ادامه بر لزوم بازگشت اقلیم کردستان عراق به مرزبندی هایی که 
در زمان سقوط صدام در سال ۲۰۰۳ از سوی شورای حکومتی تعیین شده 
بود تأکید کرد و از دولت بغداد و جناح های سیاسی در این کشور خواست 
موضع گیری قاطع و س��ختی در پیش گرفته و از تعارف با مسعود بارزانی 
دست بردارند. مالکی گفت: آمریکا با جدیت تالش می کند که بارزانی نقشی 

در حد نقش نخست وزیر عراق داشته باشد.
وی تأکی��د ک��رد: بارزانی و ح��زب دموکرات، نقطه اتکا و ایس��تگاهی 
استراتژیک سیاست آمریکا و اسرائیل شده است. اسرائیل به دلیل روابط 
طوالنی میان خانواده بارزانی با اس��رائیلی ها که اخیراً گسترش نیز یافته، 

نفوذ بسیاری در این اقلیم دارد.

کیوسک

چراخاورمیانهنبایدبهدولتمردانایاالتمتحدهاعتمادکند؟

آمریکابهمتحدانشخیانتمیکند

پروژه نفوذ و بی اعتمادی عراقی ها به آمریکا

بس�یاری از تحلیل گ�ران آمریکای�ی با بررس�ی عملک�رد دولت ه�ای اروپایی در 
منصور براتی
 گروه بین الملل 

خاورمیانه متعاقب جنگ جهانی اول، انگلس�تان و فرانس�ه را که از چندین جهت 
تعهدات�ی تناقض آمیز برعهده گرفت�ه بودند را موردانتقاد قرار داده و آنان را عامل 
اصلی ریش�ه گرفتن تفکرات ضد غربی در منطقه می دانند؛ وقتی انگلیس�ی ها از 
یک سو به اعراب ساکن امپراتوری محتضر عثمانی وعده دادند که در صورت شورش علیه ترک ها، یک کشور واحد 
عربی در سراس�ر خاورمیانه عربی تش�کیل خواهد ش�د و از س�وی دیگر در اعالمیه بالفور به یهودیان قول دادند که 

فلسطین را موطن ملی آنان خواهند کرد، توافق محرمانه سایکس – پیکو رویای مردم منطقه را وجه المصالحه منافع 
غربی ها س�اخت؛ امروز اما آمریکایی ها نیز که با طرف های مختلف درگیر در بحران س�وریه توافقات و اتحادهایی را 
برق�رار کرده اند، ثابت می کنند که همان منطق منفعت گرایی اروپایی های عصر اس�تعمار را در پیش گرفته و تعهدات 
خود را چندان جدی نمی پندارند، »دیوید ایگناتیوس«، س�تون نویس روزنامه آمریکایی واشنگتن پست هفته گذشته 
در تحلیل جالبی، رفتار زننده آمریکا با متحدانش را از اصلی ترین عواملی دانس�ت که باعث ش�ده ُترک ها، ایرانی ها، 

ُکردها و عرب ها درخاورمیانه ای به آنان اعتماد نکنند.

 آمریکا از زمانی که از س�ال 2011 از عراق عقب نش�ینی کرد، به شدت به دنبال نفوذ در 
ثمانه اکوان

 گروه بین الملل 
این کشور در مسائل نظامی و دیپلماتیک و از بین بردن نفوذ ایران در بین رهبران شیعه 

عراقی است.
میکزیسالو بدوسزینسکی، دیپلمات سابق ایاالت متحده در عراق که از نزدیک شاهد حضور 
و فعالیت ایران برای دفاع از مرزهای سرزمینی عراق در قبال داعش بوده است، اعتقاد دارد این نفوذ بعد از نابود شدن داعش 
نیز بیش�تر خواهد ش�د و عراقی ها به ایران بیش�تر از آمریکا اعتماد دارند. او در یادداشتی در سایت کنگره آمریکا چگونگی این 

نفوذ و مسئله آینده عراق بعد از نابود شدن گروه های تروریستی در این کشور را موردبررسی قرار داده است.
بدوسزینسکی که هم اکنون استادیار علوم سیاسی در کالج پومونا در کلرمونت آمریکا است، معتقد است حتی با مشارکت 
آمریکا در عملیات های آزادس�ازی مناطق مختلف عراق، این کش�ور نتوانس�ته مش�روعیت و محبوبیتی در بین مردم عراق 
پیدا کند و خاطره سه دهه حضور نظامیان آمریکایی در شهرهای مختلف عراق نمی گذارد عراقی ها اعتمادی به این کشور و 
 )Hill( سیاستمدارانش داشته باشند. در ادامه متن این یادداشت را که در تاریخ 26 اکتبر در سایت رسمی کنگره آمریکا

منتشرشده است، می خوانید:

وی پیش تر نیز در مقاله ای با عنوان خاص »سیاست آمریکا در سوریه بر روی خط اشتباه 
خیانت استوار است«، متذکر  شده بود که چگونه نظامیان آمریکائی در همین اواخر به طور 
م��دام تأکید می کردند که کردهای س��وریه »قدرتمندترین نی��روی مبارزه بر علیه داعش 
هستند«. در نبردهای سخت س��ال های ۲۰۱۴- ۲۰۱۵ آن ها اراضی قابل توجهی، ازجمله 
ش��هرهای بزرگ ش��دادی، منبج را آزاد س��اختند، محاصره راهبردی رقه را در حومه دور 
تحقق بخشیدند. ایگناتیوس می نویسد که او هنگام دیدار از پایگاه آموزشی تحت مدیریت 
آمریکا در شمال سوریه شخصاً شاهد تمجید متخصصان آمریکایی از شهامت و شجاعت 

شبه نظامیان کرد به مثابه نیروی اصلی حمله به رقه بوده است.
از هنگامی که ایاالت متحده جنگ در خاورمیانه را آغاز کرده، عادت داش��ته که یک مدت 
نیروه��ای محل��ی هر منطقه را به عنوان نایبان و مجریان خود اس��تخدام کرده و س��پس 
به محض اینکه نیازش به آنان مرتفع ش��د، آن ها را که انگشت نماشده اند به حال خود رها 
می کرد. این الگوی »اغوای اولیه و رهاشدگی بعدی« یکی از ویژگی های همیشگی ماست؛ 
به بیان دیگر همین امر یکی از عوامل اصلی بی اعتمادی نسبت به آمریکا در خاورمیانه است. 
ما هیچ گاه نسبت به نیروهایی که منافع ما را در لحاظ کرده اند وفادار نبوده ایم، نه در عراق، 
نه مصر، نه لبنان و نه دیگر کش��ورها. اکنون بیم آن می رود که همین الگو در س��وریه نیز 
تکرار ش��ود و گروه شبه نظامی ُکرد موسوم به »ی پ گ« - نزدیک ترین متحد آمریکا در 

جدال با داعش به حساب می آید – در معرض آتش ارتش ترکیه قرار گرفته است.
م��ن در ماه ِمی موفق به دیدار با برخ��ی از پیکارجویان ُکرد گروه ی پ گ در یک اردوگاه 
مخفی آموزش��ی ویژه شدم که توسط آمریکایی ها اداره می شد، از این رو این گروه را یک 

م��ورد خاص می دانم. آن ها مش��تاقانه می گفتند تا آخرین نفرش��ان در بیرون 
ک��ردن داعش از پایگاه هایش خواهند جنگید؛ اما برخی از افس��ران ویژه 

آن��ان همچنین می گفتند آمریکایی ها در برخی موارد به این »برادری 
خونی« خیانت کردند. ش��وربختانه روند تح��والت در خاورمیانه به 

نحوی برگشته اس��ت که اتحاد با ایاالت متحده، می تواند برای 
گروه ها ایجاد خس��ارت و خطر کند. چهارشنبه گذشته، ترکیه 

از هدف قرار دادن ۱8 منطقه تحت 

کنترل ُکردهای ی پ گ در ش��مال سوریه خبر داد. ترک ها درصددند راه ُکردهای سوری 
برای حرکت به سمت کانتون عفرین در شمال غرب حلب را مسدود کنند. از سوی دیگر 
ترک ها می خواهند برخالف برنامه ریزی آمریکا از مش��ارکت فعاالنه ُکردها در آزادس��ازی 

رقه – پایتخت داعش – جلوگیری کنند.
مقامات پنتاگون درباره حمالت ترکیه هش��دار می دهند که »اگر ترکیه به این کار خاتمه 
ندهد، ممکن است همه نقشه هایی که برای بازپس گیری رقه ریخته شده را بهم بریزد!« 
همچنی��ن منابع ُکرد به من گفته اند که به دلیل انفعال و عدم پاس��خگویی آمریکا درباره 

عفرین، ی پ گ در حال متمایل شدن به سمت روسیه است.
اتحاد آمریکا با ی پ گ در زمان آزادس��ازی کوبانی از سیطره داعش در سال ۲۰۱۴ شکل 
گرفت. وقتی نیروهای ُکرد تنها چند صد پیکارجو بودند، عملیات ویژه آمریکا برضد داعش 
آغاز ش��د. »اله��ور طالبانی«، رئیس اطالع��ات حزب اتحادیه میهنی کردس��تان در این 
خصوص ابتکار عمل را به دس��ت گرفت و واسطه روابط شد. او چندین نفر از عوامل خود 
که مجهز به دستگاه های جی پس اس و ارتباط نزدیک با پوشش هوایی آمریکا بودند را به 
کوبانی فرستاد و از سلمانیه عراق چندین عملیات مشترک را رهبری کرد. وی روز سه شنبه 
در یک مصاحبه در واشنگتن به من گفت »این کاِر درستی بود.« او توضیح داد که موفقیت 
ی پ گ در مقابله با داعش در کوبانی، ضمن نجات جان بس��یاری از ُکردهای س��وری از 
میزان فش��ار داعش بر ُکردهای عراقی – که در حال آماده س��ازی خود جهت حرکت به 
سمت موصل بودند – کاست و دولت اوباما ی پ گ ی پ گ را پایه گذار نخستین موفقیت، 
علیه داعش معرفی کرد. به نظر می رسد از این زمان به بعد، آمریکا یک شریک استراتژیک 
پی��دا کرده که توانایی جنگ هم دارد؛ اما این اتحاد ب��ه زودی در معرض چندپارگی های 
قوم��ی قرار گرف��ت و برهم خورد! در ماه اوت وقت��ی نیروهای ی پ گ منبج در 
جنوب مرز ترکیه را به محاصره خود درآوردند، ترکیه به ش��مال سوریه حمله 

کرده و با آنان درگیر شد.
ایاالت متح��ده که تالش بیهوده ای را برای کاهش تنش میان ترک ها و 
ُکردها ش��روع کرده بود؛ پیش از درگیری های منبج در ماه می کوشید در 
پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه، هیئتی به نمایندگی از نیروهای دموکراتیک 
س��وریه را به همکاری با ترک ها جلب کند؛ آمریکایی ها می پنداشتند به 
واسطه رابطه نیروهای دموکراتیک س��وریه با ی پ گ، رفته رفته موانع 
ذهنی میان دو طرف از میان خواهد رفت، اما این تالش ها برای تعدیل 
خصومت قومی میان ترک ه��ا و ُکردها با کودتای نافرجام ارتش ترکیه 
در ماه جوالی بی س��رانجام رها ش��د. گفته می شود برخی از ژنرال های 

با  ک��ه  ترکی��ه ای 

س��ران نیروهای دموکراتیک س��وریه دیدار کرده بودند در جریان کودتا به زندان افتاده اند. 
متعاق��ب کودتای نافرجام ارتش ترکیه، جاه طلبی های منطقه ای »رجب طیب اردوغان« - 
که حال جایگاهش تحکیم نیز ش��ده اس��ت – بیش��تر از پیش بارز شد. نیروهای ترکیه از 
هنگام کودتا بارها با ی پ گ برخورد کرده و س��عی در کنترل نوار مرزی با س��وریه دارند، 
آن ها همچنین علی رغم همه هشدارهای بغداد و واشنگتن، به عراق نیز لشکرکشی کرده 
و می خواهند در آزادسازی موصل سهیم شوند. اردوغان این روزها از دعاوی عثمانی گرایانه 

خود نسبت به موصل و حلب پرده برداری کرده است.
در این میان مشکل ترکیه این است که از نظر آنکارای پ گ با شبه نظامیان »پ ک ک« 
در ارتباط است. پ ک ک در فهرست گروه های تروریستی آمریکا است اما ی پ گ نیست. 
مس��اله ای که حمایت ایاالت متحده از کردهای سوریه را امکان پذیر کرده است. در این 
مدت اعتراض های ترکیه به حمایت آمریکا از کردهای سوریه نادیده گرفته شده است چرا 
که ش��به نظامیان کرد س��وری، یک گروه کاماًل سکوالر هستند که در جنگ علیه داعش 
بسیار مؤثر عمل کرده اند. به همین دلیل بود که ترکیه دیرهنگام تصمیم گرفت تا برای بی 

اثر کردن اعتماد ایاالت متحده به کردها به سوریه نیروی زمینی اعزام کند.
»جو بایدن«، معاون اول باراک اوباما، در این خصوص گفته بود گفته که ترکیه مدت هاست 
که خواس��تار عقب نشینی ی پ گ به ش��رق رودخانه فرات است. این مساله اگرچه کردها 
سوریه را ناامید کرده، اما گزینه های چندانی پیشروی خود ندارند. کردهای سوریه نمی توانند 
بدون حمایت ایاالت متحده مناطق بیشتری را از داعش پس بگیرند و احتمااًل با در پیش 
گرفت��ن رفتاری عاقالنه خطر نکرده و از آمریکایی ها عب��ور نخواهند کرد؛ چرا که همین 
حاال هم برای نگهداشتن آن چه به دست آورده اند به کمک های نظامی آمریکا نیاز دارند.

ی��ک مقام ارش��د آمریکایی اعالم کرده که »یکی از مهم ترین مس��ائلی ک��ه با آن روبرو 
هس��تیم، نقش ترکیه در این دو نمایش است.« ش��اید ُکردها باید در باب اتحاد با هریک 
از قدرت ها درگیر بیش��تر تأمل می کردند، پیش از اینکه با آمریکا متحد ش��وند و یا از عدم 
مداخله ترکیه اطمینان حاصل کنند. شاید نادرست نباشد اگر بگوییم تاریخ ُکردها، داستانی 
پر از خیانت طرف های مختلف منطقه ای است. البته خوشبختانه همچنان به دلیل اقدامات 
آمریکا در »عملیات تأمین آس��ایش« و برقراری منطقه پرواز ممنوع برفراز مناطق شمالی 
عراق که پس از جنگ خلیج فارس در سال ۱99۱ برقرار شد و نقطه آغاز تشکیل حکومت 
محلی کردس��تان عراق بود، نام آمریکا در اذهان ُکردها هنوز از اعتبار برخوردار اس��ت؛ اما 
مردم خاورمیانه به خوبی آموخته اند که تعهدات آمریکایی ها را به دیده تردید بنگرند. یکی 
از رهبران مس��یحیان عراقی اخیراً پیشنهاد آمریکایی ها برای ارائه کمک هایی جدید پس 
از رهایی از س��لطه داعش را رده کرده و می گوید: »به ش��ما اعتماد نداریم، تنها کاری که 

خواهید کرد این است که راه خود را می گیرید و می روید.«

  بررسی واقعیت در انتظارات دیپلماتیک ایاالت متحده از عراق
زمانی که برای دوره طوالنی یک س��اله به عنوان دیپلم��ات ایاالت متحده به جنوب عراق رفتم، 
مجبور ش��دم با سرعت با شرایط همس��ایه قدرتمند این کشور که تنها چند مایل دورتر از محل 
اس��تقرار من در بصره بود کنار بیایم. نفوذ ایران در همه جا دیده می شد: عکس آیت اهلل خامنه ای 
رهبر ایران در تمام شهرس��تان ها نمایش داده شده بود. ایرانی ها به شدت در کسب وکار و تجارت 
عراق نفوذ کرده بودند و هزاران نفر از زائران ایرانی برای مراس��م عاش��ورا به سمت جنوب عراق 
گسیل شده بودند. به این مسائل باید تبلیغات و آگهی های مختلف در کانال های تلویزیونی عراق 
نیز اش��اره کرد که پیام های ایرانی را از طریق چندین ایس��تگاه تلویزیونی و شبکه های اجتماعی 
منتشر می کرد. در این میان البته باید به نفوذ سیاستمداران ایرانی در بین سیاستمداران محلی و 
گروه های مسلح نیز اشاره کرد. در پرتو قدرت ایران، من باید اقداماتی که می توانستم انجام دهم 
را تنظیم می کردم. سیاستمداران آمریکایی نیز باید همین اقدام را انجام می دادند اما این به معنای 

شکست و فاجعه برای ایالت متحده نبود.
در ش��رایطی که حضور ۱۳ س��اله آمریکا در عراق، با رقابت و تندی دو کش��ور در برابر یکدیگر 
همراه شده بود، تهران و واشنگتن اهداف مشترک و منافع خاصی نیز در عراق باهم داشته اند. هر 
دو می خواهند داعش را در این کشور شکست دهند که این اتفاق در بسیاری از نقاط این کشور 
در حال رخ دادن اس��ت و با حمله نظامی در موصل نیز همراه ش��ده است. هردوی این کشورها 
می خواهند دولت فعلی عراق که توسط حیدر العبادی رهبری می شود، همه باهم متحد باقی بماند 

که بتوانند آزادی سرزمین هایی که داعش آن ها را اشغال کرده است ببینند.
حقیقت تأمل برانگیز بااین حال، این است که ایاالت متحده اقدام کمی می تواند در راستای برداشته 
شدن نفوذ ایران از عراق انجام دهد چراکه این نفوذ از زمانی که داعش در این کشور پراکنده شده 
اس��ت، افزایش یافته و در زمینه های مختلفی ظهور کرده است. باوجود حمالت هوایی آمریکا به 
داعش اکثر ش��یعیان عراق که اکثریت این کشور را نیز تشکیل می دهند ایران را شریک امنیتی 
مثبت و باثبات تری می بینند. در طول مدتی که من در بصره، یعنی دومین شهرستان بزرگ عراق 
و در مرکز س��رزمین های ش��یعیان در جنوب عراق بودم، از این مسئله که بسیاری از شیعیان در 
حقیقت باور دارند که ایاالت متحده به صورت سری از داعش حمایت می کند، شوکه شدم. چنین 
دیدگاهی نش��ان دهنده شکاف عمیق اعتماد بود که ریش��ه در حضور سه دهه ای آمریکا در این 

کشور دارد.
خاط��رات مردم عراق را این چنی��ن می توان مرور کرد: حمایت آمریکا از صدام حس��ین در دهه 
۱98۰، حمایت نکردن آمریکا از قیام ش��یعیان عراق که بعد از اولین جنگ خلیج در سال ۱99۱ 
ب��ه وجود آمد، حمایت ایاالت متحده از تحریم ها علیه عراق در دهه ۱99۰ که بس��یاری از افراد 
غیرنظامی و معمولی را هدف قرارداد و عقب نشینی آمریکا از عراق و سپردن این کشور به داعش 

در سال ۲۰۱۱.
ط��رف عراقی من بارها ناباورانه از من می پرس��ید که چگونه ممکن اس��ت ارتش ایاالت متحده 
توانس��ت در ظرف چند هفته در س��ال ۲۰۰۳ ارتش بعثی را شکس��ت دهد اما تاکنون نتوانسته 
نیروهای داعش را شکست دهد. آن ها چنین نتیجه گیری کرده اند که حتماً باید عاملی مخفی در 

این زمینه وجود داشته باشد.
ایران در مقابل اما به صورت کشوری دیده می شود که بالفاصله بعد از حمله داعش به این کشور 
به س��رعت خود را برای بازپس گیری بخش بزرگی از خاک عراق به آنجا رساند و فقط ایران بود 

که از قیام ش��یعیان در سال ۱99۰ حمایت کرد و پذیرای رهبران شیعه عراق در سرزمینش شد. 
بسیاری از سیاس��تمداران فعلی عراق مدت های زیادی را در ایران گذرانده و رابطه های بسیاری 
با سیاس��تمداران و مقامات ایرانی دارند. امروز صدها هزار زائر ایرانی هرس��ال از مرز دو کش��ور 
رد می شوند تا از مکان های مقدس بازدید کنند و عراقی با برای اینکه کسب وکارشان از این طریق 

رونق گرفته است به شدت خشنود هستند و از این وضعیت لذت می برند.
درحالی که داعش برخی از مناطق سنی نشین را برای مدت دو سال است که تحت کنترل دارد، 
نظامیان ش��یعه وابسته به ایران توانس��ته اند امنیت خوبی را برای شهرهای جنوبی این کشور و 
اماکن مقدس شیعیان به وجود بیاورند. آزادسازی موصل نمی تواند دید عراقی ها نسبت به ایران 
را تغیی��ر داده و یا نزدیکی بین مردم عراق و آمریکا به وجود آورد. بس��یاری از عراقی ها در نگاه 
ب��ه ایران درواقع انتخابی کاماًل منطقی داش��ته اند. ایران هرچند به ط��ور ناقص و غیر جامع، اما 
در ۱۰ س��ال آینده نیز در این کشور حضور خواهد داش��ت اما آینده ایاالت متحده در عراق هنوز 

نامشخص است.
بنابراین تمام این ها برای منافع و تعامل آمریکا با عراق بعد از شکس��ت دادن داعش چه معنایی 

خواهد داشت؟
سیاس��ت گذاران واش��نگتن باید خود را از این تفکر که می توانند ایران را در عراق شکست داده و 
بر قلب و ذهن عراقی ها حکومت کنند، جدا س��ازند. این بدین معنی اس��ت که شاید آمریکا باید 

تلخی های این حقیقت را بپذیرد و با حقیقت حضور ایران در عراق کنار بیاید هرچند که این حضور 
برای منافع آمریکا در عراق بسیار مخرب است.

ایران نیز باید در نشس��ت هایی که بعد از شکس��ت دادن داعش در عراق برگزار می شود صندلی  
خود را داش��ته باش��د. تشویق به ایجاد شدن دولتی یکپارچه و مش��روع در عراق به این نیاز دارد 
که تمام مردم عراق نماینده ای در این نشس��ت ها داشته باشند. تهران دارای نفوذ زیادی در بین 
شیعیان عراق است تجربه توافق هسته ای با ایران و خط های ارتباطی که این توافق بین ایران و 
آمریکا به وجود آورد می تواند تعامل ایران و آمریکا در آینده و در مسائل مربوط به عراق را بیشتر 
کن��د. باوجوداینکه آمریکایی ها باید نفوذ ایران در ع��راق را بپذیرند، درعین حال بازهم می توانند 
چیزهایی را به عراق بدهند که مردم این کش��ور به آن نیاز دارند: تکنولوژی، س��رمایه گذاری و 
تحصیالت عالی. آمریکا باید در عراق مدارس و دانش��گاه های انگلیسی زبان را به وجود آورده و 
درعین حال فرصت های گوناگون��ی را برای بورس های تحصیلی جهت مطالعه آمریکا در اختیار 
جوانان عراقی قرار دهد. این ها تمام زمینه هایی است که آمریکا می تواند نفوذ خود در عراق بعد 

از نابود شدن داعش را گسترش دهد.
تمام این مس��ائل بدین معنا اس��ت ک��ه ما نمی توانیم زمانی که داع��ش در عراق از بین رفت، 
به همین آسانی از این کشور خارج شویم. عملیات موصل و عملیات های دیگر برای آزادسازی 

عراق بهترین فرصت برای گسترش نفوذ آمریکا در این کشور است.
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