دﻟﯿـﻞ واﮔـﺬاری ﻃﺮحﻫـﺎی ﻋـﺮاق ﺑـﻪ
ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
][ad_1
»ﻧﺎﻇﻢ دﺑﺎغ«  ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻗﻮاﻧﯿﻦ
و ﻣﻘﺮرات ﺳﻬﻠﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺮی دارﻧﺪ و ارﺗﺒﺎط ﺗﺠﺎری ﺑﺎ آﻧﻬﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ،دﺑﺎغ اداﻣﻪ داد:
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﻋﺮاق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری آزادﻧﺪ؛ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اروﭘﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و …
ﻣﯽ روﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺎﻣﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و… ﺑﺎ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺟﺬاﺑﯿﺖ دارد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ در
ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﻋﺮاق رﺑﻮده اﻧﺪ.
** اﻃﻤﯿﻨﺎن آﻓﺮﯾﻨﯽ؛ ﮐﻠﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﯾﺎدآوری ﮐﺮد :ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﺮان ،ﻋﺮاق و اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻋﺮاق از ﺷﯿﻌﻪ ،ﺳﻨﯽ ﯾﺎ ﮐﺮد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﯾﺮان راﺑﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
»در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و
آزادی ﻋﻤﻞ آﻧﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮدآوری دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮاق دارﻧﺪ
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﺠﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ.
دﺑﺎغ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت دوﻃﺮﻓﻪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ 2
ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﮔﻔﺖ
وﮔﻮﻫﺎی دوﻃﺮﻓﻪ ﻣﺸﮑﻼت را ﻣﻄﺮح و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ راﻫﮑﺎر ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.

اﯾﻦ ﻣﺴﻮول ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﺑﻐﺪادﻧﺸﯿﻨﺎن ﺳﻬﻢ و ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی در ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﯾﺮان دارﻧﺪ و اﻓﺰود :در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ وزﯾﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺎرﻟﻤﺎن و … ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران
ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی دارﻧﺪ؛ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺷﻮد رواﺑﻂ
ﺑﯿﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن  2ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد.
دﺑﺎغ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻮﺳﻌﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻮوﻻن  2ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺰﺑﯽ و
وﯾﮋه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از رواﺑﻂ
ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻮوﻻن 2ﮐﺸﻮر ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﻗﺘﺼﺎد
ﻋﺮاق و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ آن اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺳﻌﻪ
رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺮاق از ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و اﻓﺮاد ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت اﻗﻮام ،ﻋﺸﺎﯾﺮ ،ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن و ﭘﯿﻠﻪ
وران ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
»ﺳﯿﺪﺣﻤﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ« اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻐﺪادﻧﺸﯿﻨﺎن و ذﯾﻨﻔﻌﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺰرگ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﯾﺮان ﻧﻔﻌﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اردن ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و … ﺗﺠﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﻐﺪاد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎدرات ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺧﺪﻣﺎت آب و ﺑﺮق اﯾﺮان
)ﺻﺎﻧﯿﺮ( ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و
ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭼﯿﻦ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﮐﺮه
ﺟﻨﻮﺑﯽ و … رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻮرد
آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻠﺒﮑﺎراﻧﻪ اﺳﺖ.
»ﺑﻬﻤﻦ ﺻﺎﻟﺤﯽ« اﻓﺰود :ﻋﺮاق ﺑﺎزار ﻣﺴﺘﻌﺪی اﺳﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ
دارد اﻣﺎ ﺿﻌﻒ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺎ واﮔﺬار
ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ واﮔﺬار ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺳﻔﯿﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺑﻐﺪاد ﻧﯿﺰ ارزش رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و

ﺗﺠﺎری اﯾﺮان و ﻋﺮاق را ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻋﻼم ﮐﺮد.
»اﯾﺮج ﻣﺴﺠﺪی« ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ و ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی را رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزار ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﻓﺰود:
اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺟﺎی ﭘﺎی ﺧﻮد را در ﻋﺮاق ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در
ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﻣﺴﺠﺪی ،ﻋﺮاق را ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺰرﮔﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ درآن ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﻣﯿﺪان اﻗﺘﺼﺎدی دﺷﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﺮان ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در
ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺮاق ﺣﺮف ﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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