
مصاحبه با علی طاهایی
معاون رایزن فرهنگی ایران در عراق

وضع شناسی عراق) 1(
نگاهی گذرا به آداب و رسوم، رسانه ها، نظام آموزشی، وضع فرهنگی و اجتماعی



اتصال  و  پیدا کنند  پیوند  به هم  ایران و عراق  اگر 
در  که  کوچکی  کشورهای  این  سایر  کنند،  پیدا 
منطقه هست، آنها هم به اینها می پیوندند و آمریکا 
از این منطقه زرخیز، که برای او حاضر است هزاران 
لشکر خودش را از بین ببرد و هزاران مردم را از بین 

ببرد، محروم خواهد شد.
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 آداب و رسوم و حّساسیت های رایج در بین شیعیان وجود دارد. در ابتدا 
توضیحاتی راجع به آداب و رسوم در گفتگوها و معاشرت ها و مهمانی ها بیان 

فرمایید. آداب احترام به میهمان، صرف غذا، اسراف و ...

باید اّول به این موضوع دّقت نماییم که بحث اربعین،  بحثی است که صرفاً مربوط به شیعیان 
می شود و عمده آن هم شیعیان جنوب هستند که در حقیقت آداب و سنن اربعین را این ها ایجاد 
کردند، و هرسال حفظ کرده و گسترش می دهند. لذا آداب اربعین یا بحث پیاده روی اربعین نزدیک 
به آداب و سنن و رسوم این عشایر و مناطق روستایی این منطقه جنوبی است. پس باید این دو 

را با یکدیگر داشته باشیم. 
در اربعین بحث مهمان نوازی عشایری خیلی پر رنگ است. شما مثالً می بینید آن گونه ای که با 
مهمان رفتار می کنند، ریشه در مهمان نوازی عشایری در مناطق جنوب دارد. عراق به پنج منطقه 
تقسیم می شود: منطقه جنوب، منطقه فرات اوسط، بغداد، شمال بغداد و کردستان است که پنج 
منطقه می شود. عمدتاً دو منطقه فرات اوسط و جنوب در بحث اربعین درگیر هستند و این ها 
هستند که پذیرای زائران هستند. از بغداد خیلی ها برای اربعین می روند، ولی در حقیقت میزبان 
نیستند. میزبان، مردم منطقه فرات اوسط و جنوب هستند. یعنی آن مسیری که خیلی شلوغ 
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می شود. 
مثال یک نفر که می خواهد از بغداد برود، تا نجف با ماشین می رود و از نجف پیاده می آید. آن مسیر 
خیلی پر رنگ تر و قوی تری است. در مورد مهمان نوازی و آداب مهمان نوازی، یکی از افتخارات 
عرب در کّل مسئلۀ مهمان نوازی آن ها است. خصوصاً اگر مهمان عزیز باشد. در رابطه با اربعین 
معتقدند که این  زّوار مهمان آقا ابا عبداهلل )ع( هستند، لذا ما باید از این ها هر طوری که می توانیم 
پذیرایی کنیم. یعنی طرف شاید بضاعت مالی هم نداشته باشد ولی می آید در راه ماساژ می دهد. 
می آید کمک می کند و لباس های آن ها را می شوید یعنی در هر سطحی که بضاعت آن را داشته 
باشند می آیند و کمک می کنند. طرف ماشین دارد می گوید با ماشین خود می روم و زائران را تا 
یک مسیری می آورم. این مهمان نوازی ریشه در تاریخ این ها دارد. یعنی شما غیر از بحث اربعین 
هم اگر بروید و در آن جا به آن ها سر بزنید آن ها همین مهمان نوازی را دارند، همین تکریم را 
می نمایند، همین احترام را می گذارند. حاال در بحث اربعین این مضاعف می شود و در این موکب 

ها متمرکز می شوند. 
حّساسّیت اصلی که این چند سال خصوصاً نسبت به زّوار ایرانی وجود داشته است دامن زدن به 
یک سری نکات اختالف در بحث اربعین است. به عنوان مثال سال گذشته را بخواهیم بگوییم 

اطالع از آداب و رسوم ، عالیق و وضعیت فرهنگی مردم عراق از ملزمومات 
برقراری ارتباطات میان فرهنگی در پیاده روی اربعین است تا هم از سوء 
برقراری  برای  ای  مقدمه  هم  و   کند  جلوگیری  فرهنگی  های  برداشت 
ارتباطات بین فرهنگی شود. جزوه که خدمتتان ارائه میشود مصاحبه ای 

است با معاون اسبق رایزن فرهنگی ایران در عراق راجع به این موضوع.
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دو، سه ماه قبل از داستان اربعین موجی ضّد جریان شیرازی در ایران به وجود آمد. بعد این آمد 
به بحث اربعین منتقل شد که شما شنیدید و خیلی گزارش ها بیشتر از این ها بود. در دفتر آقای 
شیرازی هم این داستان ها بوده است و بنرهای آن ها را پاره کردند و طرف می آمد و می گفت خود 
ما اصالً مقلّد آقای خامنه ای هستیم؛ ولی باالخره آقای شیرازی سید است. آن ها خیلی به سیادت 
احترام می گذارند. در خود ایران هم تقریبا همین گونه است. یا مثالً تأکید روی بحث شیعه و سّنی 
که عمدتاً این ها اصالً نمی آیند این چیزها را بحث کنند. سعی نمی کنند روی آن خیلی تأکید 
نمایند. روی شیعه گری خود ممکن است تأکید داشته باشند. تاکید بر پیروی از امیر المؤمنین 
)ع(، پیروی از آقا امام حسین)ع( و روحّیه سلحشوری شیعیان دارند، ولی این که بیایند به صحابه 
اهانت نمایند چندان رایج نیست و روی این بحث اختالفی حّساس هستند. اآلن در این بحث 
اربعین ما فقط امام حسین )ع( را می بینیم.  یا مثالً اینکه بگویند ما جریان صدر هستیم و این ها 
جریان فالن هستند. یا مثالً ما آقای سیستانی را قبول نداریم و آن ها فالن هستند. در سّنت های 
آن ها این دسته بندی ها )در پیاده روی اربعین( چندان رایج نیست. ممکن است یک جاهایی شما 
ببینید یک عراقی دارد این حرف را می زند ولی او هم قطعاً با فضای کلّی اربعین در تعارض است. 

در پیاده  روی اربعین این ها فقط به آقا امام حسین )ع( فکر می کنند،
تاکید به عزاداری، مصائب اهل بیت 
و تقویت روحی شیعیان دارند و فقط 
سعی می کنند به این چیزها بپردازند. 
این که  مثالً  داشتیم  زیادی  موارد 
کرده  گفتن  لعن  به  شروع  طرف 
افتاده  هم  در حرم  اتفاق  این  است. 
است و مثالً امین عتبه آمده و گفته 
است که اگر می شود با زائران صحبت 
نمایید و برای آنها دوره هایی بگذارید. 
ما  می رسد.  این ها  به گوش  باالخره 
اصالً دوست نداریم در حرم آقا امیر 
المؤمنین )ع( بیاییم و سّب صحابه 
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نماییم. این جا فضا خیلی فضای متشّنجی است. هر تلنگری که به این ها بزنید بازتاب دارد. ایرانی 
یک اهانتی می کند و بر می گردد، 

ما باید این جا بمانیم و با این ها مواجه شویم. خصوصاً اآلن امروزه که تقریباً فقط پانصد هزار نفر 
آواره از شمال بغداد و استان های دیاله و استان های دیگر آمدند در کربال ساکن شدند. در نجف یک 
مقداری نجف و بابل بیشتر جلوی آن را گرفتند. ولی در کربال این ها خیلی زیاد هستند. تو داری در 
این جا یک حرفی را می زنی، از کجا معلوم کسی که گوشی را برداشته است و دارد فیلم می گیرد، 
شیعه باشد؛ این ممکن است سّنی باشد و این جا آمده است و دارد فیلم می گیرد. این فیلم در کّل 
فضای مجازی عراق پخش می شود و علیه خود ما از آن استفاده می نمایند و یک شوری در اهل 
سّنت به وجود می آورند و این ها هم که مشّخص است دیگر می  آیند و بهانه دست این ها می دهند. 
لذا تأکید روی موارد اختالفی خیلی برای آن ها سنگین است و بر نمی تابند. حّتی در پیاده روی ها 
طرف می رود و صحبت می کند. آقا نظر شما در مورد شیرازی چیست؟ طرف می گوید شیرازی 
دیگر چیست، ما داریم برای آقا امام حسین )ع( می رویم. اصالً بحث نکن، صحبت نکن. این باعث 
می شود طرف را پس بزند. یعنی می خواهد کاری انجام دهد ولی از همان اّول راه او را می بندد. 

عراقی اجازه نمی دهد طرف با او بحث داشته باشد.
لذا این موضوع، موضوع مهّمی است که باید توّجه داشته باشیم. حاال درست است که آداب و رسوم 
مربوط به غذا و نوع پذیرایی برای این ها مهّم است. ولی این آداب برای آن ها قابل اغماض است. 
من دیدم این ها قهوه که می دهند باید با دست راست بگیریم و نباید با دست چپ بگیریم. ولی اگر 
ایرانی  از دست چپ آن ها بگیرد، می گوید خوب این ایرانی است و می گوید با دست راست خود 
بگیر لطفاً و او هم با دست راست خود می گیرد. خوب از این می گذرد و می گوید این از رسوم و 

آداب ما چه می داند. ولی از آن داستان نمی تواند بگذرد. 
حاال در بحث فضای رسانه ای می گویم. فضای رسانه ای ضّد ایرانی و بعضاً ضّد شیعی بر این ها 
مسلّط است. یکسره این را دارند به آن ها می گویند، این ها اصالً دنبال خونریزی هستند، دنبال 

اختالف هستند، دنبال ایجاد آشوب در عراق هستند. 
برای این که خود آن ها استفاده کنند. طرف در عراق با خود درگیر است و مدام با خود کلنجار 
می رود و می گوید من در ایران رفتم و دیدم اصالً این فضاها نیست. ُمدام با خود کلنجار می رود که 
این تبلیغات را از ذهن خود بیرون کند. یک ایرانی می آید و می گوید باید با این جریان شیرازی ها 
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درگیر شویم. شخص عراقی هم با خود می گوید مثل این که یک خبرهایی هم است و راست 
می گویند. یعنی باید حواس ما باشد آن خّط تبلیغاتی که این ها در معرض آن هستند خود ما 
نباید آن خّط تبلیغاتی را دوباره تأیید نماییم و پر رنگ نماییم. بعد دست این ها بهانه دهیم که 
آن ها بگویند اتّفاقاً خودم ایرانی ها را دیدم که این جا آمده بودند و داشتند داستانی برای ما تعریف 
می کردند. به نظر من تأکید باید روی این موارد و حّساسّیت ها باشد. حّساسّیت های فکری این ها 
بسیار مهم تر است که ببینیم این ها روی چه چیزی حّساس هستند. چه چیزی را از طرف ما 

خیلی پسندیده می دانند. 
اآلن مثالً در فضای بعد از اربعین نمی آیند بگویند آقا این بّچه هایی که از ایران آمده بودند چقدر 
بّچه های با سوادی بودند. ماشاءاهلل همه فوق لیسانس بودند، ماشاءاهلل همه دکترا داشتند. یکی از 
مواردی که من خیلی شنیدیم این بوده است که نگاه کن این ها نسل خمینی هستند. طرف آن جا 
می آید و می خوابد و صبح که بلند می شود پتوی خود را تا می زند و جای خود را تمیز می کند. 
به این یک بّچه مسلمان شیعه می گویند. ما این را باید یاد دهیم که آقا آن چه که هستی باش. 
داری آن جا می روی با عمل کار تبلیغاتی انجام بده و این بهترین تبلیغات است. بروید به طرف 
مراجعه کنید و ممکن است حرفی بزنید که اثر آن ده برابر کمتر از این کاری مثبتی باشد که 

انجام می دهیم. 

آداب خوردن و آشامیدن
مثالً در غذا خوردن این مورد را داشتیم که یک ایرانی می گفت این ها چقدر کثیف هستند. در 
حالی که این فرد عراقی قصد دارد باالترین سطح احترام را به مهمان بگذارد که خود صاحب خانه 
بلند می شود و از شخص پذیرایی می کند. حاال طرف می گوید معلوم نیست چه چیزی درست 
کرده است و خود او نمی خورد و آن جا ایستاده بود تا ما بخوریم! این باالترین سطح احترام به یک 
مهمان خیلی عزیز است که صاحبخانه و پسران او خود آن ها هیچ چیز نمی خورند و باالی سر 
مهمان می ایستند و مدام دور سفره می چرخند که چه چیزی کم و کسر است و پذیرایی می نمایند. 
این در مهمان نوازی های آن ها زیاد به چشم می خورد و این باالترین سطح آن است. یا مثاًل  اگر 
طرف غذا نخورد و بگوید این غذا را دوست ندارم به آن ها خیلی بر می خورد. مثالً در سفره هر 

غذایی می آورند باید بخوریم. 
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حاال یک بحث هم در مورد اسراف داشتیم که در ایران خیلی رایج است. ولی آن ها این را اسراف 
نمی دانند و این را مهمان نوازی می دانند که مثالً دو نفر مهمان دارند اندازه هشت نفر غذا درست 
می کنند و می آورند. اگر غذا کم بیاورند احساس می کنند به مهمان خود اهانت کردند و باید غذا 
زیاد باشد. موارد این گونه خیلی زیاد است و آداب و رسوم خیلی زیاد است. خود ما اوایل رفتیم، 
چایی که برای ما  آوردند داخل نعلبکی هم چایی ریخته بود و خیس بود. بعد متوّجه شدیم آنها 
بیشتر با نعلبکی چایی می خورند و هر چه پر رنگ تر باشد و هر چه پرتر باشد به طرف احترام 
بیشتری گذاشتند. حاال این ها یک چیزهایی هستند که خیلی زیاد و خیلی جزئی است. مثالً یک 
موردی که درگیری خیلی بدی داشتیم طرف آمده بود و یک گروه عکاسی را ما فرستاده بودیم 
و با طرف دعوا کرده بود. گفتیم چرا؟ گفت طرف می گوید زن های ایرانی خیلی خوب هستند و 
من می خواهم از ایران زن بگیرم. به غیرت ما هم برخورد و... گفتیم تو باید فرهنگ اینها را بدانی. 
اّولین کاری که انجام می دهند و به تو خیلی می خواهند لطف نمایند می گویند ما زن می خواهیم 
و از عشیره های خود یک زن بدهید. این فرهنگ زن دادن و زن گرفتن در فرهنگ این ها است. ما 
که آن جا می رویم می گوییم این می خواهد به ما تجاوز کند ولی طرف این قدر شیفته این فرهنگ 
است. حاال این جا بیاید کسی به او زن نمی دهد. تو دیگر نباید گیر دهی و باید بگویی از خدای ما 
است که تو این جا بیایی و زن بگیری و زن ایرانی بگیری و داماد ما شوی. این ها اگر می خواهند 
کسی را خیلی احترام کنند می گویند تو باید داماد ما شوی و باید از ما زن بگیری تا داماد ما 
شوی و این تعارفات رایج آن ها در صحبت های آن ها است. منتها سوء برداشت می شود. چون 
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طرف فرهنگ این ها را از نزدیک نمی داند و نشناخته است و یک برداشت های این گونه می شود. 
در فرهنگ آداب پذیرایی و در بحث موکب ها آداب متفاوت است. یک موکب فقط غذا می دهد و 
می رود. یک نفر ممکن است خود شیخ عشیره بیاید و آن جا بنشیند و خود او پذیرایی می کند و 
سطوح هر کدام فرق می کند. یک چیزی که باید خیلی توّجه داشته باشند این است که کسانی 
که دارند خدمت می نمایند عمدتاً خیلی از آدم های سطح باال و سنگین هستند. عمدتاً خود شیخ 
عشیره ممکن است بیاید و پسران او ممکن است بیایند و بایستند و این برای آن ها یک کالسی 
است. من دیدیم بعضاً برخوردهای نامناسبی شده است. هر چند سطح طرف هم پایین باشد انسان 
نباید با او برخورد بد داشته باشد. مواردی داشته ایم که شخصی که دکترای فیزیک در انگلستان 
داشته و تدریس می کرده است، در ایام اربعین آمده و خدمت می کرده است. همین حالتی که ما 

در حرم امام رضا داریم. 
اآلن در حرم های آن ها این حالت نیست چون کارمند هستند و می آیند خدمت می کنند. ولی در 
موکب های آن ها این حالت است. در عشیره این افتخار و رقابتی است که چه کسی در موکب آن 
عشیره خدمت نمایند. بعضی از موکب های آن ها برای عشایر است و بعضی برای خانواده های بزرگ 

است. این هم نکته ای است که باید حتماً به آن دّقت نمایند. 

 اصول و آداب زیارت در بین عراقی ها چگونه است و زائران چه اصولی را باید 

8

رعایت کنند؟

در بحث زیارت اآلن در یکی، دو سال اخیر به واسطه این که خیلی شلوغ شده است در خود اربعین 
معموالً خود عراقی ها خیلی سمت حرم نمی آیند و از دور یک سالمی می دهند و بر می گردند. 
آداب زیارت آن ها خیلی شبیه ما است. منتها کارهای نامتعارف از سمت ایرانی ها را بر نمی تابند. 
کارهای نامتعارفی که ایرانی ها در آن جا انجام می دهند و بعد توّقع دارند یا آن ها را همراهی نمایند 
که نمی نمایند، یا این که مانع از آن ها نشوند. در حالی که اگر ما هم باشیم بابت زیارت های این گونه 
ممانعت به عمل می آوریم. خود من هم دیده ام. طرف لطمه زده است و خونی و زخمی دارد داخل 
حرم می رود. بعد طرف آمده است او را بگیرد. به او می گوییم تو حرم را نجس می کنی پشت تو 
نجس است و خونی است. برو خود را بشور و دوباره داخل حرم بیا. اطرافیان او هم می آیند و گارد 
می گیرند و راه را باز می کنند و سینه خیز داخل می شوند. خوب او دارد یک برداشت می کند و 
می گوید عشق من امام حسین است، من دیوانه امام حسین هستم و می خواهم بروم. ضریح امام 

حسین )ع( را ببوسم ولی این ها نمی گذارند.
آن ها می گویند ایرانی ها را نگاه کن اصالً نه نجسی سر آن ها می شود، نه پاکی سر آن ها می شود. 
اتّفاقاً ما در حرم بودیم، یک شیخی آمده بود و بلند فریاد می زد و لعن می کرد. بعد طرف آمده بود 
و به او می گفت اّوالً صدای بلند در حرم کراهت دارد. چرا فریاد می زنی. البّته در حرم امام رضا )ع( 
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هم که بروی از این کار ممانعت می کنند. بعد یک فضایی درست می کنند و می گویند همه این 
عتبات بعثی هستند، اصالً معلوم است بیت فالنی هستند و این ها ضّد ایران هستند. برای زیارت 

نجف اهل سّنت هم حرم می آیند.
خود من دیدم نماز می خواندند، دعا می کردند. من باید حرمت این آدمی که اهل سّنت است را 
در این جا نگه دارم. درست است شما شیعه هستید ولی باالخره او هم آمده است و دارد زیارت 
می کند و حرمت او هم باید حفظ شود. دوم این که به قول معروف ما یک جامعه موزائیکی هستیم. 
در جامعه ما هم شیعه است و هم اهل سّنت است، هم مسیحی است و همه دارند کنار یکدیگر 
زندگی می کنند. ما دنبال این نیستیم که این تنش بیشتر شود. لذا آن وضعّیت ما باید در زیارتی 
که شما دارید انجام می دهید مراعات شود. مثالً طرف آمده است و می خواهد با خود بلندگو داخل 

حرم ببرد.
یا مثالً بلندگو را بگیرد یا می خواهد زیارت کند در حرم پخش کند. دیدید طرف دارد نذر می کند 
پانصد زیارتنامه را برای حرم امام حسین ببرد. بعد طرف می گوید ما یک زیارتنامه خاّصی چاپ 
کرده است و فقط این ها را می گذاریم و بعد زیارتنامه این ها را جمع می کنند. مثالً زیارتنامه فارسی 
نمی گذارند. گفتم اّوالً این که زیارتنامه فارسی هست، ولی کم است. امروز این شکلی آوردی، فردا 
یک طرف هم می خواهد این شکلی آورد؛ مثالً وقف کربالیی فالن در فالن جا، پس فردا آن یکی 
می خواهد بیاورد. لذا در آداب زیارت اّولین نکته توّجه به نظم و انضباط آن عتباتی است که این ها 

دارند وارد آن می شوند.
این ها برای خود یک قواعدی دارند، یک چارچوبی دارند، دارند آن جا را اداره می کنند. حاال خوب 
یا بد در هر صورت آن ها مدیران آن مجموعه هستند. حاال شما بخواهید مانند سگ داخل روید، 
پارس کنی و داخل روی، زنجیر دور گردن خود ببندی و داخل روی، خوب این داستان را بر 
نمی تابند و این ها غیر متعارف است. متعارف خوب مانند حرم آقا امام رضا )ع( است. همان طوری 
که حرم آقا امام رضا )ع( زیارت می روی همان طور هم در این جا زیارت بیا. در حرم امام رضا )ع( 
می توانی با بدن خونی سینه خیز از جلوی درب تا ضریح بروی؟ خوب نمی توانی و قطعاً جلوی تو 
را می گیرند. این جا هم همان طور است. یعنی این که شما یک احترامی برای آن مجموعه ای که 
دارند آن جا را مدیریّت می کند بگذارید. و این خیلی مهّم است که شما بدانید باالخره آن ها کسانی 

هستند که آن جا دارند کار می کنند.
10

 این تذّکر رهبری که عراقی ها را میزبان بدانید. همان است دیگر؟

آفرین، این نکته ای که ما در سال گذشته یک نگرانی بعد از مراسم اربعین برای ما پیش آمد. 
این که ما بیاییم آداب و سنن و رسوم خود را بر این فضای اربعین تحمیل نماییم. فضای اربعین 

یک فضای عراقی است. 
اتّفاقاً این براساس همان گزارشاتی که ما فرستادیم یک بازخوردی هم در کشور داشت که روی این 
دّقت نمایند. اربعین یک سّنت عراقی است و عراقی ها دارند این را اداره می کنند. ما نباید تحمیل 
نماییم. سال گذشته تعداد ایرانی ها خیلی باال بود کیفّیت ایرانی ها هم باالتر است. باالخره کسی 
که می آید باسوادتر است، جوان تر است. یک فضایی شده بود که یک مقداری جّو ایرانی به آن جّو 

عراقی غالب شده بود و این یک مقدار باعث نگرانی آن ها شده بود.
رفتار ما خیلی به چشم می آمد که نباید آن گونه باشد. ما خود را خیلی تحمیل می کردیم، خیلی 
اصرار روی یک کارهایی داشتیم که آن ها نمی پسندیدند و ناچار می شدند تا قبول نمایند. یک 
فضای این گونه بود که آقا این فرمایش را کردند که آن ها میزبان هستند و ما خود را به عنوان 

میهمان در چارچوب آن ها ببریم. 
در چارچوب عراقی ها و در چارچوب رفتار عراقی ها باشیم. ما باید خود را با آن ها تطبیق دهیم 
نه این که آن جا برویم و با عتبه دعوا کنیم و بگوییم تو باید این کار را برای ما انجام دهی یا باید 
بگذاری ما داخل حرم رویم یا باید بگذاری ما این برنامه را در حرم اجراء نماییم. بنابراین فرمایش 

آقا مؤیّد این نکته است.
 

  اگر بخواهیم در مورد برخی ویژگی های شخصیتی عراقی ها صحبت کنیم، 
کدام مورد ُخلقی را در مورد آنها می توان مشخص نمود؟

آدم عراقی در محیط خود یک طور است، در محیط اربعین یک طور دیگر می شود و خیلی فرق 
می کند. یک خصوصّیات خیلی بارز عراقی ها که خود آن ها هم می گویند این است که آن ها خیلی 
تند هستند و آدم هایی هستند که خیلی سریع واکنش نشان می دهند. ولی در فضای اربعین خیلی 
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فرق می کند. مثاًل ممکن است ما در بیرون یک چیز باشیم ولی در حرم آقا امام رضا )ع( یک آدم 
بهتری می شویم، یک آدم مثبت تری می شویم. این ها در اربعین هم همین هستند و تالش می کنند 

بهترین روحیه خود را داشته باشند و بّچه های مؤمن آن ها، 
بّچه  مسلمانان آن ها، بّچه مذهبی های آن ها می آیند و در آن جا خدمت می کنند و آن جا پیاده 
می روند و یک آدم هایی به این صورت هستند و نمی شود یک فضای کلی را ترسیم کرد. عمدتاً در 
اربعین ایرانی ها و عراقی ها خیلی شبیه هم می شوند. یعنی همه در فضای محّرم و اربعین و فضای 
آقا امام حسین این گونه هستند و خیلی شبیه هم می شویم. منتها در کلّّیت عراقی ها تند بودن 

آن ها خیلی آشکار است. 
آن فضای تبلیغات ضّد ایرانی که است و آن مؤلّفه هایی که ضّد ما می گویند این ها در ذهن آن ها 
است. اگر ما روی آن حّساسّیت های آن ها دست بگذاریم ممکن است آن ها از آن فضا بیرون نیایند. 
لذا حاال این بحث شاید با آن کسانی که دارند پیاده می روند خیلی ربط نداشته باشد ولی با آن 
نیروهای امنّیتی و با آن نیروهای انتظامات اطراف حرم و باالخره آن ها هم در نقش خود هستند 
و در نقش انتظامات هستند. این است که خیلی نباید با آن ها تقابل باشد. مثالً می گوید از این جا 

برو آدم باید برود. 
ممکن است آدم بداند این جا دارد اشتباه می گوید ولی این فضای تقابل باید این جا توّجه نماید که 
آن سربازی که آن جا ایستاده است و می گوید این طرف روید این مثالً طّی دو ساعت باید ده هزار 
نفر را همین گونه راهنمایی کند و بگوید. حاال تو یک نفر بایستی و بخواهی مسیر اهل بیت را عوض 

کنی یا سرنوشت اّمت اسالمی را عوض کنی. بعضی  از ما این روحّیه ها را داریم. 
مثالً ما از این در بیرون نمی رویم. یا مثالً ما باید حتماً از این در رویم، یا مثالً موبایل نمی گذارند 
داخل ببریم ولی ما پنهان می کنیم. این که ما خود را در آن چارچوب ببریم و چارچوب عراقی ها را 
بپذیریم خیلی از مشکالت ما را حّل می کند. چون آن ها هم سعی می کنند آدم های بهتری باشند 

و ما را همراهی نمایند و همکاری نمایند و کنار آیند.

 تبعات فرهنگی جنگ ایران و عراق در اذهان عمومی و نخبگان عراق چه بوده 
است؟ در کّل نسل جدید عراق چه نگاهی به ایران، جنگ هشت ساله،  ایران 

امروزی )مثال شخص حاج قاسم(، داعش و نسبت آن با ایران دارد؟
12

هر کدام از این موارد یک شاخه ای دارند. عمدتاً 
حاضر  حال  در  جنوب  مردم  مخصوصا  عراقی ها 
جنگ ایران و عراق را جنگ ایران و عراق نمی دانند. 
جنگ ایران و عراق را یک تجاوزی از سمت صدام 
می دانند که خیلی از  جوانان عراقی را تباه کرد. 
حّتی به کسانی که در جنگ کشته شدند شهید هم 
نمی گویند. شهید در عراق به همین مجاهدینی که 
عمدتاً با داعش جنگیدند و کشته شدند می گویند. 
آن ها می گویند این بدبخت ها رفتند و صدام آن ها 
را با بی عقلی خود از بین برد و یک چنین نگاه کلّی 

نسبت به آن قضّیه دارند. منتها بیشتر کشته شد گان عراقی از جنوب بودند. شاید قبالً خیلی در 
فضای ابتدایی که ما رفته  بودیم و تعدادی از آن ها را می شناختم که برادر آن ها در جنگ کشته 
شده بود، مثالً می گفتند اگر ایران جنگ را زودتر تمام می کرد خوب بود، ایران جنگ را طول داد. 
برادر من سال ششم جنگ شهید شد، سال هفتم جنگ شهید شد، اگر زودتر تمام می شد بهتر 
بود. یک انتقاداتی داشتند، ولی چون گناه صدام کامالً مشّخص است و جامعه عراق آن را لمس 
کرده است و بعد از  آن کویت، کشته شدن برای این ها خیلی عاّدی شده است. واقعاً ما یک شهید 
که داده باشیم هر روز در ذهن ما است. یک نفر، دو نفر از اقوام ما در جنگ کشته شدند. ولی از 
اقوام آن ها دو، سه نفر در آن جنگ کشته شدند، چهار نفر در جنگ کویت کشته شدند، هفت، 
هشت نفر در جنگ آمریکا کشته شدند، ده، دوازده نفر هم در داستان تروریسم کشته شدند. دیگر 

خیلی در ذهن آن ها نیست کجا و چه زمانی  کشته شده است.
لذا عمدتاً از این مسئله جنگ ایران و عراق گذشته اند. خصوصاً این بحث داعش خیلی فضا را در 
عراق عوض کرد. یعنی قبل از این که داستان داعش پیش آید ما می رفتیم و عمدتاً در سیطره ها 
و برخورد های دولتی و آن جایی که ما با آن ها کار می کردیم، گاردی در هر صورت وجود داشت. 
داستان داعش که پیش آمد اصاًل ما یک چیزهای عجیبی را در عراق دیدیم. یعنی چیزی بود که 
فکر می کردیم ما با یک کار فرهنگی خیلی قوی و پر حجمی در ده سال ممکن است به یک چنین 
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جایی برسیم. ولی در یک شب در داستان داعش همه چیز عوض شد. داعش اّول به سامرا حمله 
کرد، مردم در یک بهتی رفتند و بعد از یک انفجاری سکوت همه جا را گرفته بود. همه منتظر 

بودند ببینند چه می شود. 
بعد از داستان سامراء سریع یک خبری منتشر شد و عراقی ها برای امنّیت خود از آمریکا درخواست 
کمک کردند. هنوز عراقی ها منجی خود را آمریکایی ها می دانستند و منتظر بودند آمریکا ها بیایند 
و به آن ها کمک کنند. آمریکا به آن ها جواب نداد و گفته بودند بّررسی می کنیم. بعد خبر آمد که 
250 نفر نیروی آمریکایی در اطراف پیاده شدند. بعد مردم خیلی خوشحال شدند. ما در فضای 
مجازی این ها را رصد می کردیم. فردای آن روز آمریکایی ها اعالم کردند این ها برای حفاظت از 
اماکن و دیپلمات های آمریکایی بغداد آمدند و برای تقویت و حفاظت سفارت آمریکا آمدند. گویی 
یک آب سردی روی مردم ریخته شد. دوباره فردای آن روز هفتصد نیروی جدید از آمریکایی ها 

آمدند و اخبار آن موجود است. دوباره مردم گفتند هفتصد نفر دیگر حتماً برای نجات ما آمدند. 
حاال این در فضایی بود که بعد از داستان سامراء تقریباً شصت هزار نفر نیروی ارتش و نیروی 
امنّیتی عراق اصالً غیب شدند و یک مرتبه کّل شمال بغداد خالی شد. خود مردم سمت سامراء راه 
افتاده بودند و هر کس سالحی دست خود گرفته بودند تا از حرم دفاع نمایند. در این داستان دوباره 
آمریکایی ها گفتند نه ما همچنان در حال بّررسی موافقت نامه هستیم. چون آمریکایی ها داستان 
داعش را به بحث اعتراضات مردم در استان سّنی نشین ربط داده بودند و می گفتند این موضوع 
ممکن است داخلی باشد و از دولت مطالبه دارند. یک سری عشایر هم وارد شده بودند به همین 

علّت ما در این داستان دخالت نمی کنیم.
 اگر تهدید خارجی باشد ما دخالت می کنیم. تا زمانی که موصل سقوط کرد. موصل که سقوط کرد 
این ها به سرعت سمت بغداد حرکت کردند. چون آن جا بیابان است و به شهر بغداد می رسد. حّتی 
یک سری محلّه های بغداد مانند محلّه تاجی در باالی کاظمین در این محلّه ها مردم بیرون ریختند. 
چون سّنی نشین بودند. مردم بیرون ریختند و سیطره ها را آتش زدند، سربازها فرار کردند، یعنی 
ما هر روز منتظر این بودیم که بغداد سقوط کند و واقعاً منتظر تخلیه بودیم و سفارت ما که همه 
تخلیه کرده بودند. مردم منتظر سقوط بغداد بودند و بیرون می رفتی یک ماشین در خیابان نبود. 

در یاد من است که دو، سه روز بعد از آن بهاء االعرجی در فیس بوک خود یک عکسی منتشر کرد. 
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بهاء االعرجی نماینده بدری است و اآلن در پارلمان است. عکسی با حاج قاسم منتشر کرد و اّولین 
عکس حاجی بود که در فضای مجازی یک مرتبه پخش شد و دست به دست چرخید. حاجی 
دست بهاء االعرجی را گرفته بود و ایستاده بود. احتماالً عکس ها را دیده باشید. بعد نوشته بود حاج 

قاسم این جا است. یک کلمه نوشته بود حاج قاسم این جا است. 
حاج قاسم را در عراق خیلی ها به آن صورت نمی شناختند ولی یک مرتبه همه شروع کردن به 
صحبت کردن در مورد این که حاج قاسم چه کار می کند و یا این که چه کار می خواهند انجام دهد و 
چه می شود. یاد من است یک معاون وزیری ما را صدا کرد و بعد نزد او رفتم. گفت من ترکیه بودم و 
مرّخصی بودم. تا شنیدم داستان این گونه است برگشتم و خانواده من هنوز آن جا است. ترسیده بود 
و خانواده خود را گذاشته بود و خود او فرار کرده بود. اصالً یک معاون وزیری که با ما در موضع بود.

مثالً با او می نشستیم یک سری آدم ها بودند که بدری بودند. می گفتند ما یک دولت هستیم شما 
هم یک دولت شوید و ببینیم در این فضا چگونه است. به ما می گفت پس این حاج قاسم کجا 
است. ما اصالً خیلی تعّجب می کردیم. قبل از داستان داعش اصالً اسمی از سپاه آوردن و اسمی از 
حاج قاسم آوردن یک خط قرمزی بود. یک مرتبه این فضا شکست. حاال بّچه های مجاهدین یک 

15

وضع شناسی عراق) 1(



مرتبه همه در شور و شوق شدند. بّچه های مجاهد بیشتر حاجی را می شناختند. همه مردم یک 
فضایی درست کردند و این همزمان با فتوای آیت اهلل سیستانی شد و ایشان فضا را عوض نمود. 
آن ها شروع کردند و آمدند و به این گروه مجاهدین پیوستند و سازمان دهی شدند و آهسته آهسته 

عکس های حاجی بیشتر در جبهه  بود. یک خون تازه ای در بدن عراقی ها دمیده شد.
شبکه های العربیه و الجزیره و امثال اینها میلیون ها دالر هزینه کرده بودند که روحیه مردم را 
بکشنند و واقعاً هم شکسته بودند و واقعاً بغداد پاشیده بود. نه فقط مردم بلکه مسئولین نیز بی 
روحیه بودند. حاجی مثالً با همین عکس هایی که منتشر کرد یک مرتبه روحّیه مردم را باال آورد. 
حاال ما که خبر نداشتیم منتها خود داعش یک عکسی منتشر کرده بود پهباد ابابیل بود. پهباد 
ابابیل هم فقط ایرانی ها دارند، چون ساخت خود ما بود و اتّفاقاً در گوشی من بود. می گفت چرا 
ایرانی ها نمی آیند و آیا می آیند، کمک می کنند؟ راست است و یا راست نیست؟ گفتم من خبر 
ندارم ما داریم کار سیاسی انجام می دهیم و کار فرهنگی انجام می دهیم، ولی این عکسی است 
که داعشی ها منتشر کردند و اسم این پهباد ابابیل است در اینترنت بزنید می آید و این را فقط 
ایرانی ها دارند. حدس می زنم که یک خبرهایی 
شده باشد. حاال این در سطح مسئولین. سیطره ها 

را رد می کردیم، 
در خضراء، هر جایی ایران می گفتی ، همه مردم 
می گفتند اهالً و سهالً و این فضا خیلی شکست. 
سه  شاید  اگر  گذشته  سال  اربعین  یعنی  اآلن 

سال قبل بود که این تعداد مردم بیایند و این 
داستان ها پیش آید و این حواشی شاید خیلی 
همین  واقعاً  ولی  می شد.  برجسته  آن  حواشی 
سال گذشته، این فضای ایران دوستی که بعد از 
آن به وجود آمد خیلی تأثیر داشت. اآلن همه 
آن ها مّتفقاً می گویند اگر ایران نبود واقعاً ما هم 
نبودیم. یعنی حّتی در همین عتبه دوستان ما 
را صدا می کردند و می گفتند ایرانی ها می آیند، 
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نمی آیند؟ اگر ایرانی ها نیایند وضعّیت ما چه می شود؛ داعشی ها دارند می آیند. چون جرف الّصخر 
که در عملّیات آزاد شد یکی از مراکز اصلی تروریست ها بود که حّتی بغداد و کربال و نجف را از آنجا 

می توانستند تهدید کنند. بعد از داستان بحران آن سال خیلی فضا تغییر کرد.

 دسته بندی اقوام شاخص در عراق چگونه است؟ توضیحاتی راجع به شیوه های 
تعامل با این اقوام را بفرمائید.

اقوامی که در عراق وجود دارند، خیلی زیاد هستند، منتها آن بخشی از آن ها که در داستان اربعین 
درگیر هستند و ممکن است با آنها بخورد داشته باشیم، شیعیان هستند.. هر چند اآلن آن بحث 
آوارگان که عرض نمودم خیلی احتمال این که به اهل سّنت هم بر بخورد زیاد است ولی خود شیعه 
در عراق خیلی تکّثر دارد، خیلی زیاد است. چه از نظر فکری که بگوییم یک سری جریاناتی مانند 
صرخی ها، شیرازی ها که جریان فکری شیعه هستند، چه از جهت سیاسی که دیگر همه کم و 
بیش می شناسند و با جهت سیاسی آن ها در این داستان درگیر هستند. آن چیزی که به نظر من 
بیشتر باید روی آن تأکید شود بحث جریانات فکری است که این ها هم تالش می کنند در موضوع 

اربعین تأثیرگذار باشند.
مثالً می آیند عکس های صرخی را می  گذارند که آن ها هنوز فّعال هستند. با وجود این که پایگاه های 
آن ها را در اطراف کربال گرفتند ولی هنوز فّعال هستند و آن جریانات فکری هستند که برآورد 
آن ها این است که هوادار دارند. هر چند عمدتاً در جنوب و در بصره هستند ولی در اطراف کربال 
هم آن ها هوادارانی دارند. از یک جهت فکری مانند شیرازی ها هستند. این ها پایگاه مردمی کمتری 
دارند ولی تراکم بندی مالی آن ها به نحوی است که در جریان اربعین به چشم می آیند. یعنی بنر 

بزنند، تبلیغ نمایند، 
مثال،ً موکب ها پول می دادند و پول فراوانی هم می دادند که مثالً عکس های شیرازی را بزنید. یا 
به موکب ها توّجه نمایند. موکب ها واقعاً اصالً نمی شناسند شیرازی کی است. مثالً می گوید پنجاه 
میلیون به من داده است و من هم می خواهم به زائر امام حسین )ع( خدمت کنم از آن پول ها بین 
موکب ها پخش می کردم و فقط عکس آقای شیرازی را در موکب بزن. مثالً طرف مقلّد آقا است 
حاال مثالً از او یک پولی هم گرفته است. در این فضا نیستند دیگر، یک سّید و یک روحانی و ظاهراً 
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مرجع هم است آن طور که می گویند. 
عکس او را می زند و پول را هم می گیرد و بعد خرج زائر می کند. ولی مقلّد آقا است. حاال طرف بلند 
می شود و از آن جا می رود آقا این چه چیزی است که زدی، می گوییم بابا بی خیال تو برو و زیارت 

خود را انجام بده. این برخوردها ممکن است در فضاها به وجود آید.  

 صرخی ها را یک مقدار بیشتر توضیح می دهید.

صرخی ها یک جریانی هستند که در سه نسل اخیر خود مرجع داشتند و این ها در بحث مهدویّت 
بیشتر کار می کنند و یک پایگاهی گرفته بودند و می گفتند عالئم ظهور نزدیک است و باید آماده 
باشیم. بعد یک جاهایی وارد درگیری نظامی با دولت شدند و معتقد بودند دولت روند ظهور را عقب 
می اندازد. صرخی ها اّول می گفتند ما با امام زمان )عج( ارتباط داریم و در این فضا کار می کردند.

بعد آهسته آهسته گفت من نماینده آقا امام زمان )عج( هستم و آقا را دیدم و بعد من این را 
شنیدم که می گفت من خود امام زمان )عج( هستم و می خواهم ظهور کنم و یک حرف هایی در 
این فضاها می گفت. دو، سه میلیون نفر هم هوادار دارد. این درگیری هایی که شد و پایگاه هایی به 
صورت قلعه در کربال داشتند. برج و مهّمات و تشکیالت داشتند و دولت با آن ها برخورد کرد و یک 
سری اغتشاشات در بصره پیش آمد و یک سری عشایر به حمایت از او آمدند و خروج کردند. بعد 
آهسته آهسته آماده شد و جلوی آن ها را گرفتند ولی بیشتر در فضای مهدویّت کار می کنند و در 

عراق هم اینها از نظر فکری خیلی ضعیف هستند. 
در همین ایران بخواهید یک جریانی را بّررسی کنید در اینترنت بزنید ده سؤال در اینترنت نوشتند 
و نظرات خود را و شبهات را پاسخ دهند، ولی در عراق این گونه نیست. عالوه بر این که روحانی 
درستی حسابی ندارند که بیایند شبهات را پاسخ دهند، در آن فضای مکتوب آن ها و در فضای 
مجازی آن ها هم محتوایی بر علیه این ها تولید نمی شود یا برای روشنگری یا برای چیزهای دیگر، 

لذا آن ها خوب جذب می کنند و از طرف سعودی ها وقطری ها حمایت مالی خوبی می شوند. 

   هنوز هم این ها فّعالّیت می کنند؟ با جریان صدر ارتباطی داشتند؟ 
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سیستم نظامی ندارند، ولی هواداران آن ها هستند. بیشتر روی مرجعّیت آقای صرخی تاکید می 
کنند و در بنرهای بزرگ عکس های آن ها را می زدند. این که آماده ظهور باشیم و...

نه، با هم دشمن هستند و ارتباط خوبی با یکدیگر ندارند و ارتباط بدی دارند. با بیت مراجع ارتباط 
خوبی ندارد. ضّد آقای سیستانی هستند. بحث جریان صرخی ها خیلی مفّصل است.

 
  وضعّیت نظام آموزشی اعم از آموزش قبل از دانشگاهی و آموزش های عالی و 

دانشگاه های عراق چگونه است؟ 

مدارس آن ها مانند سیستم قبلی ما است که ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان داشت. از ابتدا البّته 
غیر از یک دوره ای که آقای خزاعی بود و وزیر بود، وزارت آموزش و پرورش آن ها سّنی ها است. 
نسبت به سیستم آموزش و پرورش آن ها خیلی منتقد بودیم. عمده کتاب های آن ها تألیف زمان 
صدام بود. آقای قزوینی که همین چند وقت گذشته ما نزد ایشان بودیم و آقای مدّرسی خیلی 
از ما درخواست می کردند و می گفتند سیستم آموزش و پرورش عراق در نجف نامناسب است. 
سر کالس می گویند خلیفه اّول ابوبکر، خلیفه دوم عمر، خلیفه سوم عثمان و علی )ع( هم خلیفه 
چهارم؛ و بعد معلّم می گوید شما این را بخوانید و در امتحان این را بنویسید، ولی امام علی )ع( 
امام اّول است، امام حسن )ع( امام دوم است، این چه سیستم آموزش و پرورشی است؟ یا مثالً ضّد 
ایران، که این مورد را احتماالً برداشته اند. بّچه شیعه ای که عشق زیارت امام رضا )ع( را داشت یک 
چنین چیزهایی را می خواند. لذا آموزش و پرورش عراق این گونه است و سیستم خیلی ضعیفی 

دارد. 

  این سیستم در کّل عراق سراسری است؟

بله، البته اخیراً دنبال تصویب یک قانونی بودند که تقریباً اواسط دوره  مالکی بود که استان ها را 
مستقلّ کرد و هر استانی مانند فدرال اداره می شود بعضی از استان ها آمدند و تالش کردند که 
مثالً در استان خود این موارد را یک مقدار اصالح نمایند ولی نه، هنوز هست و خود من همین 
امسال دیدم و کتاب دیدم که این گونه بود. در نجف آیت اهلل قزوینی به ما نشان داد و گفت این 
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کتاب آن جا است و نوشته است خلیفه اّول و خلیفه دوم، حاال ما آمدیم در دانشگاه ها روی آن کار 
کردیم و چون وزیر آن جا سّنی است هنوز نتوانستیم وارد آن شویم. سّنی است و خیلی هم سفت 

و سخت ایستاده است. 
چند مرتبه آمدیم یک حرکت هایی انجام دهیم ولی دیدیم روی این داستان ایستادند که این کار 
انجام نشود. منتها در فضای آموزش عالی نه، چون آقای شهرستانی نسبتاً فضای مناسب تری دارد. 
چون آن جا هم خیلی سخت است. چون فضای آموزش عالی عراق بعثی است. چند وزارتخانه که 
فکری بود صدام آن ها را کامالً از نیروهای مذهبی و شیعه تصفیه و پاالیش می کرد و فقط هواداران 
خود را می گذاشت. مانند وزارت آموزش عالی، مانند وزارت رسانه، وزارت فرهنگ و اعالن داشتند، 

فرهنگ و رسانه که سعید سعاف وزیر آن بود که بدنه آن کامل بدنه بعثی است. 
حّتی وزارت خارجه آن جا هنوز که هنوز است بدنه آن کامل بعثی است. خیلی تالش کرده باشند 
ده درصد را تغییر داده باشند، نود درصد آن هنوز بعثی است. وزارت آموزش عالی عراق همین 
است. هنوز که هنوز است آن بدنه خود را حفظ کرده اند. ولی دانشجوها باز فرق می کنند. چون 
این ها انتقال دانشجوی بین استانی خیلی کم دارند. مگر به بغداد که بغداد هم درصد آن خیلی 
چشم گیر نیست. ما در یک مقطعی خیلی این کار را انجام می دادیم. از تهران بلند می شد و 
می رفت شاهرود درس می خواند. از شاهرود تهران می آمد، از شاهرود اصفهان می رفت از اصفهان 
تبریز می رفت. این برنامه ها را داشتیم ولی آن ها نه، کسانی که در هر استانی دارند درس می خوانند 

عمدتاً بّچه های همان استان هستند.
مثالً نمی شود از واسط یک نفر در کربال درس بخواند یا از کربال شهر دیگری برود و درس بخواند. 
این انتقال ها را ندارند. لذا دانشجو ها با فضای دانشگاه در هر استان عمدتاً تابع فضای اجتماعی 
همان استان هستند. منتها فضای مذهبی در دانشگاه ها خیلی باال نیست. همان طور که در کشور 
خود ما در ایران هم همین گونه است. ممکن است بّچه  هیئتی هم در دانشگاه باشد ولی این گونه 
نیست که فضا مذهبی باشد. حاال فضای مذهبی در کربال بهتر از دانشگاه بغداد است. ولی مثاًل 
خوب عمدتاً اساتیدی هستند که چون این ها اخراج بعثی ها را داشتند عمدتاً در استان های جنوبی 

این خوب اجراء شده است.
در بغداد نه، ولی در استان های جنوبی بحث بعثی زدایی زیاد است چون مردم آن ها را می شناختند 
و در شهرستان است دیگر و همه می شناسند، این را اساتید خوب اجراء کردند. اآلن اساتیدی که 

20

مذهبی و حزب اللهی باشند زیاد است. مثالً دانشگاه کربال یکی از مراکزی است که بیشترین کمک 
را به عتبه انجام می دهد که مثال در راستای مدیریّت بحث اربعین چند سمینار با همکاری خود 
آن ها داشتند و بحث کنترل جمعّیت و حرکت جمعّیت و همین داستانی که در منا پیش آمد 

چگونه پیش نیاید و از کجا وارد شوند و خروجی های آن ها کجا باشد. 
چند همایش با همکاری دانشگاه اصفهان گذاشتند که این مسائل را طّراحی نمایند. دانشگاه با 
عتبه و با بدنه جامعه ارتباط خوبی دارد ولی رئیس دانشگاه کوفه این گونه نیست. در نجف رئیس 
دانشگاه کوفه در انگلیس درس خوانده است و اصالً یک آدم مذهبی نیست. می گوید من رئیس 
دانشگاه هستم و کار خود را انجام می دهم و نه به اربعین کار دارم، نه به این داستان ها کار دارم. 

ولی در کربال این گونه نیست. 
رئیس دانشگاه کربال یک آدم متدیّن، مذهبی است که خیلی هم دارد کمک می نماید. در عراق 
عمدتاً در هر استان یک دانشگاه دولتی وجود دارد که معموالً به اسم خود آن استان است. دانشگاه 
کوت، دانشگاه کربال، دانشگاه واسط، دانشگاه نجف را که به آن دانشگاه کوفه می گویند. عالوه بر 
آن فضای دانشگاه های غیر انتفاعی هم اآلن در آن خیلی پر رونق است. چند دانشگاه عمده است. 
مثالً در کربال دانشگاه اهل بیت، دانشگاه خیلی عمده و خیلی بزرگی است که آقای قزوینی که 
از خانواده همین قزوینی ها است مّدت ها رئیس دانشگاه ایران بوده است و فضای دانشگاه آن جا با 
فضای دانشگاه آقایان نزدیک است و دارند کار می کنند. مثاًل  در نجف دانشگاه جامعۀ االسالمی 
آقای قبانچی است. دانشگاه خصوصی خیلی فّعالی است و پنج ، شش هزار دانشجو دارد و دارند 
کار می کنند. این دانشگاه ها، دانشگاه هایی هستند که می شود به آن ها اتّکا نمود و با آن ها کار کرد. 
فضای مدیران آن ها فضای مدیرانی است که ما را درک می کنند. قزوینی فارسی کامل است، 
قبانچی فارسی کامل است. خود او رئیس دانشگاه نیست و خواهر زاده او رئیس دانشگاه است ولی 
در کّل در فضای کار ایران هستند. به این ها می شود گفت ما در بحث اربعین می خواهیم بیاییم و 
کمک نماییم. با آقای قزوینی می شود این صحبت ها را نمود. ولی نمی شود با دانشگاه نجف رابطه ای 

در این بحث داشت. 
به نظر می رسد که با دانشگاه دولتی نمی شود وارد بحث های تشکلی شد. ولی در دانشگاه خصوصی 
در عراق تشّکل هایی به آن صورت ندارد. مثالً دفتر دارند و فّعالّیت می کنند و در دانشگاه ها به 
رسمّیت شناخته می شوند. این به همان قوانینی بر می گردد که زمان بعث بوده است. فّعالّیت 
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هر تشّکل دانشجویی ممنوع بوده است. ولی خود آن ها هستند مثالً با یکدیگر گردهمایی دارند، 
ارتباطاتی دارند، دور هم هستند. بعضاً اساتید محور قرار گرفتند و دانشجوها هم دور آن ها جمع 

شدند.
به نظر من این ها را باید شناسایی کرد و با آن ها کار کرد. شاید حّتی همان دانشگاه خصوصی هم 
یک مقداری بترسند از این که معّرفی کنند ولی به نظر من اساتید سرشاخه های خوبی هستند. 
چون یک استاد با پانصد دانشجو در ارتباط است. اگر بشود اساتید را شناسایی کرد که بُرد آن ها 

نسبت به دانشجو ها بیشتر است
 .

  وضعّیت رسانه ها چگونه است. پر بیننده ترین شبکه های داخلی و خارجی در 
عراق چه شبکه هایی هستند؟

خارجی ها که عمدتاً العربّیه است، الجزیره است که شبکه خبری است. مثالً شبکه های تفریحی 
آن ها NBC  و شبکه لبنانی را نگاه می کنند. عمدتاً شبکه هایی نیست که ما روی آن  نفوذ داشته 
باشیم. شبکه العالم در رتبه خیلی پایینی قرار می گیرد. شبکه الکوثر در رتبه پایینی قرار می گیرد. 
در بحث خبری ما در عراق جریان غالب نیستیم. منتها مثالً در شبکه ifilm بعضا به یک سری از 
سریال ها خیلی توّجه می شود. ولی ifilm هم می آید در رتبه چندم قرار می گیرد. چون شبکه های 

ترکی قوی هستند. 
شبکه های داخلی خود آن ها خیلی زیاد است. چند شبکه است که عمدتاً شبکه های معارض با 
شیعه است. شبکه الّشرقّیه است، شبکه بابلّیه، شبکه بغدادیّه، این سه شبکه  ، شبکه های معارض 
با شیعه هستند و عمدتاً مخالف با جریان شیعه هستند و بر علیه حکومت شیعی دارند کار 
می کنند و این  شبکه ها خیلی هم پر بیننده هستند. جریان سازی را به وضوح در عراق دارند انجام 
می دهند. مثالً اعتراضات اخیر که در روزهای جمعه تظاهرات می کردند را الّشرقّیه راه انداخت. 

شبکه تلوزیونی آمد و این جریانات را راه انداخت و خیلی هم قشنگ اداره کرد. 
شبکه بغدادیّه در مصر است. آقای مالکی چند نفر از آن ها را اخراج کرد و شبکه الشرقیه و بغدادیّه را 
ممنوع کرد. مثالً دفاتر بغدادیّه عمدتاً در اردن است، در بیروت است، در مصر است، در قاهره است 
و در این جاها دفتر دارند. غیر از بابلّیه فکر کنم آن دو شبکه دیگر در عراق دفتر ندارند. خبرنگار 
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دارند که گزارش تهّیه می کند و می رود ولی جزء شبکه های ممنوع است. ولی فضای رسانه  ای در 
عراق یک فضای دولتی نیست. 

یک هیئت اعالن دارد که این هیئت اعالن زیر نظر دولت نیست. هر چند نخست وزیر نماینده دارد 
و اعمال نفوذ می کند ولی براساس آن قانونی که »پل برمر« نوشت بحث آزادی رسانه ها و مطبوعات 
فقط باید فرکانس هایشان را بنویسد و استاندارهای رسانه ای دارد و استاندارد های خود را هم اعالم 
نمایند و بعد کار کنند. حّتی آن دو شبکه هم که مالکی ممنوع کرد از اوایل عبادی یک مقدار آن 
قانون کمرنگ تر شده است، چون می گویند مالکی صالحیت این را نداشته که اینها را ممنوع 
کند، چطور آمده و جلوی رسانه را گرفته است.  لذا همه رسانه ها می توانند آن جا فّعالّیت نمایند و 

آن جا فضای آزاد رسانه ای  و فکری است.
 این فضای آزاد به معنای این نیست که رسانه ها واقعاً آزاد باشند. چون تمام رسانه هایی که در عراق 
دارند کار می کنند وابسته به یک جریانی بوده است، وابسته به یک خّط فکری بوده است و از یک 
جایی دارند پول می گیرند. حّتی در اسناد ویکی لیکس مثالً بود و فکر می کنم همین شبکه بابلّیه یا 
بغدادیّه بود که یک مبلغ سنگینی برای اداره شبکه از سعودی ها گرفته بود. یعنی کامل روشن است 
الّشرقّیه دارد از سعودی پول می گیرد، دارد از قطری ها پول می گیرد. یا مثالً شبکه های معتبری که 
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در جمهوری اسالمی است. شبکه مرتبط به مجلس اعلی است، شبکه مرتبط به بدر است. حاال بعد 
از این داستان ها یک مقدار باال کشیدند و مردم سعی می کنند مقاومت را از این ها پیگری کنند. 

شبکه الفرات، شبکه العهد شبکه هایی هستند که در حقیقت شبکه های اسالمی هستند. این ها یک 
مقدار بعد از این جریان اخبار جنگ و جبهه را مردم از این ها پیگیری می کنند. خود شبکه رسمی 
عراق شبکه العراقّیه است که تحت کنترل دولت است و نخست وزیر رئیس آن را تعیین می کند و 
یک هیئتی است که در حقیقت عمدتاً تحت نفوذ نخست وزیر است. خود شبکه العراقّیه صاحب 
یک مجموعه شبکه ای از تلویزیون و رادیو و خبرگزاری است. سه، چهار تلوزیون دارد. البّته در این 
بحث مالی که اخیراً پیش آمده است یکی، دو شبکه آن تعطیل شده است. شبکه العراقّیه دارد، 

االخباریّه دارد، العراقّیه یک دارد، العراقّیه دو دارد، العراقّیه اسپرت دارد. 
مجموعه  برنامه هایی به این شکل دارد که این شبکه رسمی است ولی این هم تحت کنترل جریانات 
بعثی است. دست شیعه مسلمان معتقد، این گونه نیست. طیف سکوالر و برنامه رقص و آواز دارد 
و شبکه العراقّیه این گونه دارد اداره می شود و فضای آن خیلی فضایی نیست که ما احساس کنیم 
اتباع اهل بیت هستند نه، این گونه هم نیست. شبکه العراقّیه تابع فضای کلّی فرهنگی عراق است. 

   وضعیت شبکه های اجتماعی عراق چگونه است؟

در مورد شبکه های اجتماعی اآلن فیس بوک عراق جزء باالترین ضریب نفوذها در دنیا است. طرف 
می گوید من در فیس بوک به تو پیغام دادم. مثال در فیس بوک خود همیشه آنالین هستند. یعنی 
شما همان گونه که از واتساب استفاده می کنید او از فیس بوک خود دارد استفاده می کند. هر لحظه 
اخبار خود را دارند می گذارند. مثالً در وزارت فرهنگ هر دایره ای یک فیس بوک برای خود دارد. 
هر اداره کلّی یک فیس بوک دارد. هر مدیر کلّی دوباره یک فیس بوک دارد. هر کارمندی که در 
آن اداره کار می کند دوباره یک فیس بوک دارد. ریز اخبار آن اداره را شما از فیس بوک می توانید 

دریافت نمایید که چه خبر است. 
هر بّچه ای را می بینید فیس بوک دارد. مادر او دارد و مادر بزرگ او هم دارد. یعنی واقعاً این گونه 
است و همه در عراق فیس بوک دارد. فیس بوک واقعاً فضای اّول رسانه ای در عراق است، یک 
فضای مجازی است. یعنی شاید حّتی ضریب نفوذ آن از تلویزیون هم باالتر باشد. بعضی های خیلی 
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تلویزیون نگاه نمی کنند ولی فیس بوک آن ها یکسره آنالین است و دارند نگاه می کنند و پست 
می گذارند و پست را الیک می کنند. پست ها را به زبان انگلیسی و عربی فصیح می گذارند.

  عاّمه مردم عراق چقدر زبان فصیح بلد هستند؟

با آن قشری که شما دارید ارتباط می گیرید خیلی  از آن ها اصالً فصیح بلد نیستند. مثالً قرآن 
معمولی را متوّجه نمی شوند. با آن ها فصیح صحبت نمایید متوجه نمی شوند. باید با لهجه با آن ها 
صحبت کنید. دو نفر عراقی با یکدیگر هیچ وقت فصیح صحبت نمی کنند و برای آن ها خنده دار 
می شود. یک زمانی اگر بتوانی با لهجه با یک نفر صحبت کنید بیش از پنجاه درصد ارتباط برقرار 

شده است. هم برای او عزیز می شوید، هم به او ورود پیدا می کنید. 

  وضعّیت زبان انگلیسی در آن جا چگونه است؟

در اساتید زیاد است و عمدتاً اساتید بلد هستند. ولی دانشجو ها نه و خیلی به کار بّچه های شما 
نمی آید. مگر این که خیلی کم یک سری آدم پیدا می کنیم که استاد دانشگاه است و فالن است.

  به غیر از فیس بوک شبکه اجتماعی دیگری هم وجود دارد؟

تقریباً تمام این اپلیکیشن های فّعال مثالً واتساب و وایبر است. تلگرام در آنجا کمتر است و در ایران 
بیشتر است. در آنجا هم چون امکانات تلگرام خوب است آهسته آهسته دارند  به سمت آن می 
روند. تقریباً این چیزها است وگرنه مثالً حّتی اخبار را آن ها از طریق فیس بوک پیگیری می کنند. 

  آن مواردی که در شبکه ها است و چه شبکه های داخلی احتماالً سر خط های 
بحث راجع به ایران باشد در کجا است. حّساسیت هایی که راجع به ایران است؟

عمدتاً بحث تداخل ایرانی است. یک دخالت ایران در عراق است که همه مسئولین را این ها  تعیین 
می کنند و آخر آن همه چیز دست این ها است و آخر آن هم به این می رسد که تمام کار عملی در 
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عراق تقصیر ایران است. چون ایران نمی گذارد آدم های شایسته باال بیاید. دخالت در امور داخلی 
عراق، بحث تقویت اختالفات بین شیعه و سّنی در عراق است که آن ها خیلی دارند تأکید می کنند. 

خصوصاً بعد از داستان تکریت خیلی بزرگ شد.
تکریت که آزاد شد عملّیات متوّقف شد. بعد بحث تقویت بین بیت شیعی که ایرانی ها دارند یک 
سری از شیعه را علیه آن تقویت می کنند. این جریان شیعه مزدور ایران است. صرخی ها یکی از 
تبلیغاتشان این است که ما ضد ایران هستیم. یا صدری ها مثالً اّول که خیلی ضّد ایران آمدند و بعد 
یک مقدار پایین تر از موضع خود آمدند و اآلن دوباره به آن بحث عربّیت خود برگشتند. بحث این که 
ایرانی ها کاالهای فاسد به عراق صادر می کنند و در بحث اقتصادی فقط ترک ها دامن می زنند و 
یا اینکه کاالها کیفّیت ندارد، آشغال صادر می کنند، کاالی بی کیفّیت صادر می کنند، پراید صادر 
می کنند. بحث رقابت های تجاری در این فضای رسانه ای می کشاند که در بحث تجاری از فضای 

رسانه ای استفاده می کنند و شرکت های ایرانی این جا می آیند ولی کار انجام نمی دهند.
پروژه ها را می خوابانند و پروژه دو ساله را پنچ سال طول کشید انجام ندادند. یک مّدت بحث 
آب خیلی بزرگ شده بود که یک فضاسازی ما کردیم و یک مقداری کمتر شد ولی هم چنان در 
فضای رسانه ای است، که این  سدهای کرخه و کارونی که این ها زدند باعث شده است جنوب دچار 
خشکسالی شود. یا در مورد سیلی که در عراق آمده بود و خیلی سیل بدی بود، مثالً الّشرقّیه می 
گفت ابرهایی که از سمت ایران آمده است احتماالً ایران این  ابرها را بارور کرده است تا در عراق 
سیل بیاید. یکی، دو هفته بعد یک گزارش تهّیه کرده بود و راجع به خشکسالی در عراق بود و 

می گفت ما باعث خشکسالی در ایران هستیم. 
ما متوّجه نشدیم باالخره ما باعث خشکسالی هستیم یا باعث سیل هستیم؟! خالصه فضاهای 
این گونه هم است و سعی می کنند از هر چیزی استفاده کنند. مثالً یک عکس حاج قاسم بود و 

می گفتند نگاه کنید حاج قاسم دارد دخالت می کند. فرمانده ارتش ما کجا است.  

  وضعّیت مذاکرات چه تأثیری در عراق داشت؟

ما در ایران یک مقدرای ممکن است نسبت به جایگاه آمریکا و این ها غفلت نماییم. چون دقیق 
نمی شناسیم اخباری که در خصوص آمریکا است خیلی این جا نمی آید. ولی عراقی ها می دانند 
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آمریکا چیست؟ آمریکا مثالً یک روز دو هزار پرواز روی سر این ها انجام داده است. مثالً آمریکا در 
عرض ده دقیقه یک محلّه را در تکریت با خاک یک سان کرده است. 

پنج تا  B52  فرستاده است و یک محلّه را صاف کرده است و رفته است. آمریکا یی ها قشنگ 
آمدند و باالی سر آن ها ایستادند و نفس هم نتوانستند بکشند. در عرض ده، بیست روز کّل کشور 
این ها را گرفتند. آمریکا حاکم نظامی فرستاده است و بر کشور آن ها حکومت کرده است. آن ها 
می فهمند آمریکا چیست. بعد از آن طرف در تلویزیون آن ها نگاه می کنند و می گویند وزیر خارجه 
آمریکا است، وزیر خارجه ایران، وزیر خارجه انگلیس، اصالً انگلیس برای عراقی ها یک مدینه 

فاضله ای است. 
مثالً ما ایرانی ها می گوییم آمریکا برویم. اّول و آخر این ها را که می زنی می گویند بریم انگلیس. وزیر 
خارجه انگلیس نشسته است، آمریکا نشسته است، فرانسه نشسته است، آقای ظریف هم نشسته 
است. چون این موّفقّیت و این فضا را به پای نظام می گذارند. نمی گویند این روحانی است و این ها 

کلّیت را می بینند. پنج قدرت نشستند و مذاکره کردند. 
باور کنید دقیق تر از من این ها خبر داشتند که مثالً چه اتّفاقی دارد می افتد و اآلن قرار است در 
ژنو امضا شود. به من پیامک می داد که شد یا نشد و پیگیری می کرد و زمانی که امضاء شد سیل 
تبریک آمد. حّتی سّنی هایی که بعضاً با ما رفیق بودند پیام تبریک دادند. یک نگاهی نسبت به 
ایرانی ها این ها دارند در کّل جهان عرب، شبیه همان نگاهی که ما تقریباً نسبت به انگلیسی ها 
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داریم. ما می گوییم هر اتّفاقی در ایران می افتد انگلیسی ها پشت داستان هستند. یک جای داستان 
این انگلیسی ها هستند. این ها نسبت به ایرانی ها این گونه هستند و هر اتّفاقی می افتد ایرانی ها یک 
منفعتی در آن دارند. یک جایی یک چیزی درست کردند.  مثل معروف در جامعه عرب است 
می گویند سیاست ایرانی ها مانند فرش آ ن ها است، معروف است. آن ها می نشینند و یک گره 
می زنند. اصالً این گره به ظاهر معنی ندارد. مانند یک حرفی است، مانند یک موضع گیری است. 
بعد می گویند ایرانی ها صبر دارند و اصالً هم عجله ندارند. واقعاً ما خیلی خونسرد هستیم. ولی 
عراقی ها خیلی تند هستند و می خواهند سریع به نتیجه برسند. برعکس ما، ما خیلی خونسرد 
هستیم. بعد می گویند یک گره می زنند و ما هم متوّجه نمی شویم که چه است. گره، گره، گره 
و بعد یک ساعت بعد می بینیم چه چیزی در آمده است. این ها نسبت به سیاست ما هم همین 
نگاه را دارند. ایرانی ها را در فضای سیاسی خیلی آدم های زیرکی می شناسند. لذا این  داستان 
هسته ای که به نتیجه رسید خیلی باعث افتخار این ها بود. آن جبهه ای که طرف ایران است به خود 
می بالید. یکی از رفقای ما رئیس دانشکده است. می گفت ما اصالً می آمدیم این جا می نشستیم و 
اساتید را می آوردیم. بعد یک مرتبه بحث هسته ای را پیش می کشیدیم، و آن ها را از کالس بیرون 
می انداختیم. این جزء افتخار آن ها بود. فضای آن ها این بود که مسئله هسته ای ایران پیروز شده 

است. 
چون صدام خیلی اّدعا داشت، تهدید می کرد که ما ایران را نابود می کنیم، ما فالن می کنیم. یک 
فضایی در عراق است و ایرانی ها هم همین هستند و هیچ چیز در آن نیست. اّول و آخر آن را که 
بزنند در آخر مانند صدام و آمریکا نابود می کنیم. بعد یک مرتبه آن ها می گویند ببینید می گویید 
هیچ چیز در این ها نیست انرژی هسته ای خود را آوردند و بیست درصد غنی سازی و فالن بعد 
یک مرتبه همه را پای میز مذاکره نشاندند و گفتند حاال بیایید امضاء کنید. یا مثالً عراقی ها 
پیشرفت های علمی ما را خیلی رصد می کنند. بحث های ماهواره ای که ما در فضا فرستادیم یا بحث 
نانو، تکنولوژی همه  این ها را آن ها بهتر از ما اّطالع دارند و پیگیری می کنند، رصد می کنند. به این 

معترف هستند که یک قدرت علمی خیلی برتر هستیم.
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به ما بپیوندید



این جا میعاد گاه بزرگی است که با 
جمع شدن در آن، باید همواره هدف 
بیاورید  یاد  به  نیز  را  اسالم  بزرگ 
که همانا »تشکیل نظام اسالمی « و 
تالش در راه آن حتی در حد شهادت 

است.
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