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منطقه ،بسترهای اصلی برای ایجاد اتحاد راهبردی درمناسبات ایران -عراق به
دالیلی بیش از هر زمان دیگری ُمهیا است :نخست ،تحوالت عراق نقش کلیدی

در مسائل سیاسی -امنیتی ایران همچون حفظ امنیت ،تمامیت ارضی و مقابله
با تروریسم دارد .دوم ،اشتراکات فرهنگی ،پیوندهای مذهبی و مبادالت اقتصادی
در ایجاد اتحاد راهبردی دو کشور نقشی مهم دارند .با توجه به این مهم ،پژوهش
حاضر به تبیین عناصر و متغیرهای اثرگذار بر اتحاد راهبردی دو کشور میپردازد.
پرسش اصلی پژوهش حاضر عبارت است از :در پرتو تحوالت سیاسی پس از
صدام تا چه میزان امکان اتحاد راهبردی در مناسبات دو کشور ایران و عراق
وجود دارد؟ فرضیه پژوهش به این صورت است که با توجه به اشتراک مذهبی،
فرهنگی ،اقتصادی و مسائل امنیتی ،دو کشور ایران و عراق میتوانند در راهبرد
بلندمدت مناسبات سیاسی خود مکمل واقع شده و به اتحاد راهبردی دست
یابند .روش تحقیق در این پژوهش ،تبیین علّی و نوع پژوهش کاربردی است.
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واژههای کلیدی :ایران ،عراق ،امنیت ،اتحاد ،راهبرد.

مقدمه

عراق کشوری با تنگنای ژئوپلیتیکی ،موقعیت ژئواکونومیکی مناسب ،تنوع قومی و

مذهبی و نیز تحت سلطه حاکمان مستبد در طول تاریخ است .شکافهای قومی -مذهبی

در کنار شکافهای فرهنگی – اجتماعی ،به خصوص فعال شدن گسلهای تاریخی ،قومی،
مذهبی و قبیلهای که به دنبال تهاجم نظامی آمریکا به عراق در مارس  2003ممکن

گردید ،محیط بسیار مساعدی را برای گروههای مسلح ستیزهجو در تقابل با حکومت
مرکزی بهوجود آورد (دهشیار .)24 :1395 ،حمله نظامی یادشده و سرنگونی رژیم صدام،
ضمن تشدید مشکالت موجود ،معادالت ژئوپلیتیک خاورمیانه و عراق را تغییری اساسی

داد و دگرگونیهایی در بلوکبندی قدرت و رویکردهای بازیگران منطقه نسبت به این
کشور ایجاد کرد .حذف رژیم بعث و حضور شیعیان و اَکراد در ساختار قدرت عراق،
فرصتهای جدیدی در راستای گسترش همکاریهای دو کشور ایجاد نموده است .از
سویی ،تحوالت سیاسی جدید رُخ داده از جمله شکلگیری و گسترش حوزه فعالیت

گروههای تروریستی تکفیری -سلفی که از حمایت محور محافظهکاری منطقه به رهبری
عربستان سعودی برخوردارند ،ضمن آنکه بیشترین تأثیرگذاری را بر امنیت و منافع م ّلی
ایران برجای میگذارد ،از موانع مهمی هستند که در صورت تداوم ،میتوانند شکلگیری
اتحاد راهبردی ایران و عراق را خدشهدار سازند.

با عنایت به مطالب یادشده ،مساله اصلی پژوهش حاضر تحلیل پیامدهای منطقهای

تغییر رژیم سیاسی عراق بر مؤلفههای اثرگذار بر امکان اتحاد راهبردی ایران با این کشور

و نیز شناخت موانع آن است .با توجه به این مهم ،پژوهش حاضر درپی آن است تا برای
پرسش حاضر ،پاسخ مناسبی بیابد :در پرتو تحوالت سیاسی پس از صدام تا چه میزان

امکان اتحاد راهبردی در مناسبات دو کشور ایران و عراق وجود دارد؟ فرضیه پژوهش

بدین قرار است که با توجه به اشتراک مذهبی ،فرهنگی ،اقتصادی و مسائل امنیتی ،دو
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کشور ایران و عراق میتوانند در راهبرد بلندمدت مناسبات سیاسی خود مکمل واقع
شده و به اتحاد راهبردی دست یابند .برای دستیابی به اهداف موردنظر ،روش تحقیق در

این پژوهش ،تبیین علّی ،ابزارگردآوری اطالعات کتابخانهای و نوع پژوهش کاربردی است.

متغیرهای مستقل این پژوهش ،مذهب تشیع ،اقتصاد نفتی و مسائل امنیتی هستند و متغیر
وابسته ،اتحاد راهبردی است .هدف از انجام این پژوهش ،رصد روندهای سیاسی عراق جهت
شناسایی و امکان سنجی بسترهای اتحاد راهبردی دو کشور است؛ امری که تحقق آن برای

دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران دارای اهمیتی اساسی است؛ چراکه وجود دولتی

متخاصم که رویکردی تقابلی نسبت به ایران داشته و یا با جبهه عربی -ضدِایرانی همسو
باشد ،پیامدهای ناگواری بر منافع و امنیت ملّی ایران دربلندمدت برجای خواهد گذاشت.
 .1مبانی نظری

همگرایی و واگرایی دو اصطالح رایج در ژئوپلیتیک و روابط بینالملل هستند.
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کشورها تحت تأثیر انگیزهها ،نیروها ،اهداف و منافع در حالت همکاری ،1رقابت 2و تعارض

3

با یکدیگر به سر میبرند .براین اساس دادههای سیاست خارجی دارای آثار متفاوتی هستند
و در نتیجه طیف وسیعی از همکاریهای دور یا نزدیک ،برخوردهای شدید یا ضعیف و

نیز رقابت در مقیاسهای گوناگون را شکل میدهند .درهمین ارتباط دو دیدگاه در نظام

ژئوپلیتیک جهانی و منطقهای قابل طرح است :دیدگاه همگرایی 4که ناظر بر روابط مطلوب

و زمینههای مناسب همکاری میان کشورها به عنوان بازیگران اصلی نظام بینالملل است

و دیدگاه واگرایی 5که بر وجود تعارضات و تضادها میان قدرتها و کشورها داللت دارد .در

نظریههای ژئوپلیتیک ،این اصل پذیرفته شده است که کشورهای دارای تقارن جغرافیایی،6
اغلب دارای ارتباط سیاسی دوجانبه و چندجانبه هستند و سیاست خارجی آنها به شدت

از هم تأثیر میپذیرد .هرچه تقارن جغرافیایی بیشتر باشد ،اثرپذیری متقابل بیشتر است و
1. . Cooperation
2. . Competition
3. . Conflict
4. . Convergency
5. . Divergenency
6. . Political synchronism

متناسب با نوع رابطه متقابل و همانندیهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ،انتظار ایجاد

همگرایی بین آنها بیشتر است .عالوه بر متغیر جغرافیا ،عوامل فرامادی نظیر هویتهای
تاریخی در تکوین و تداوم مناسبات خصمانه و دوستانه بین کشورها مؤثرند .تشابه بین

شاخصهای سیاسی و اقتصادی کشورها نیز همگرایی را تقویت خواهد کرد .در سازههای

منطقهای غیرمنسجم که تضادها و تعارضها توسعه مییابند ،هرچند روابط دوجانبه و
چندجانبه بین اجزا وجود داشته باشد ،الگوهای مناقشه گسترش یافته و فضای بحرانی

بر منطقه حاکم میگردد .در این گونه مناطق ،شکافهای ایجاد شده بین سازهها و و

قدرتهای منطقهای ،فرصتهای مناسبی را برای مداخلهگران و بازیگران فرامنطقهای
فراهم میسازد .برعکس ،هراندازه نظام و سازه منطقهای قدرت بیشتری داشته باشند میزان

مداخله کمتر و الگوی رقابتآمیز و ستیز ضعیفتر خواهد بود (حافظنیا و کاوندیکاتب،

.)۱۱-۱۲ :۱۳۸۹

در منطقِ روابط بینالملل ،این اصل پذیرفته شده که همکاری و منطقهگرایی

1

میتواند عاملی مهم درایجاد صلح و ثبات بینالمللی تلقی شده و رشد و توسعه اقتصادی
را بههمراه داشته باشد .در بیشتر موارد از همگرایی بهعنوان شیوهای برای حل و فصل

درگیریهای منطقهای وبینالمللی یاد شده است که طی آن ،بهتدریج واحدها و مناطق
دیگر را شامل شده و در بلندمدت ،باعث گسترش انترناسیونالیسم میشود .ازدیدگاه

نظریهپردازان روابط بینالملل از جمله کارکردگرایان 2و منطق ه گرایان ،3ایجاد و توسعه

همکاریها و برقراری روابط اقتصادی ،تجاری وحمل و نقل ،از روشهای مناسب برای

ایجاد اتحاد در مناسبات بینالمللی و تعمیق دوستی و ایجاد صلح وثبات ب ه ویژه در میان

کشورهای یک منطقه است). (Plano, Olton, 1982: 309-310

در همگرايي تالش بر اين است که از عوامل اختالفزا به نفع اهداف جمعي و

مشترک ،کاسته شود و از طريق گسترش همکاريهاي فني و تکنيکي ،اقتصادي و تجاري
و فرهنگي و سياسي به ايجاد صلح و آرامش در منطقه کمک گردد .همگرایی هم میتواند

به عنوان فرآیند و هم وضعیت تعریف شود .وضعیت همگرایی یعنی شرایطی که در آن
1. . Regionalism
2. . Functionalists
3. . Regionalists
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کُنشگران به یک اجتماع جدید میرسند .فرآیند یا فرایندهای دخیل در آن نیز عبارتند
از وسایل و ابزاری که این اجتماع از طریق آنها حاصل میشود (مشیرزاده40 :1389 ،

؛ قوام .)44 :1388 ،مهمترین عامل برای شکلگیری همگرایی ،وجود توافق عمومی و

اجماع واحدهاست .همگرایی محصول پویایی منطقهای در رابطه کشورها با یکدیگر است

(دهقانیفیروزآبادی .)28-29 :1389 ،آنچه در همگرایی اهمیت دارد ،فرآیندی است که

میتواند به تعمیق وگسترش همکاریها کمک کند .هر اقدامی برای همگرایی در یک

بخش وضعیتی را ایجاد میکند که مستلزم همکاری در بخشهای دیگر میشود و

همگرایی از بخشی به بخش دیگر تسری مییابد که از آن به همگرایی بخشی 1یاد میشود
(مشیرزاده.)64-63 :1389 ،

در یک نگاه کلی ،نظريههايي ارائه شده در زمينه همگرايي دولتها و شکلگيري

اتحاديههاي سياسي را ميتوان به چند دسته تقسيم کرد .1 :نظریه فدرالیسم .2 ،نظریه
ارتباطات .3 ،نظریه کارکردگرایی .4 ،نظریه نوکارکردگرایی .متناسب با موضوع پژوهش
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حاضر ،در ادامه به طرح پارهای از مفروضههای نظریههای کارکردگرایی و نوکارکردگرایی

جهت بهرهبرداری مناسب در چارچوب نظری تحقیق خواهیم پرداخت.

در رهیافت کارکردگرایی به همگرایی ،بر ابعاد نهادی و سیاستگذارانه تأکید

میشود .کارکردگرایان در روابط بینالملل بر این باورند که دراثر پيشرفتهاي علمي،

فني تکنيکي و افزايش پيچيدگيهاي جوامع کنوني ،واحدهای جداگانه سیاسی قادر به
تأمین خواستهها و نیازهای انسانی در چارچوب بسته خود نیستند .زیرا احتیاجهای جوامع
بشری را باید در ورای مرزهای ملّی جستجوکرد .بنابراين همکاري گسترده بين دولتها

اجتنابناپذير است و اين نوع همکاريها خود موجب افزايش عناصر صلحآميز بينالمللی
ميشود .به عبارتی انگیزه اصلی دولتها برای چنین همکاریهای نزدیکی دسترسی به
منافع و امکاناتی است که قبل از ورود به فرآیند همگرایی دست یافتن به آن برایشان
غیرممکن است .این امر همکاریهای گستردهای را میان دولتهای ملّی بوجود میآورد.

چنین همکاریهایی که دولتها را از پوسته ومدار بسته خود خارج کرده و وارد عرصه

همکاریهای برونمرزی کند ،میتواند خود عامل عمدهای برای کاهش تشنجها و استقرار

صلح باشد (قوام .)246-248 :1380،از این منظر ،تجانسهای فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی،
1. . Sectoral convergence

اقتصادی و جغرافیایی از مؤلفههای وحدتبخشی هستند که این امکان را به دولتهای

مستقل واقع در یک منطقه میدهند تا از منابع مادی و معنوی خود با همکاری مشترک

بهره مطلوب ببرند (کاظمی.)112-113 :1370 ،

از دیدگاه دیوید میترانی ،1سرمنشأ تعارضات میان دولتها ،وجود شکافهای

سیاسی است و نمیتوان بر این شکافها با توافق حقوقی نایل آمد ).(Popoviciu, 2010
فرض او بر این است که اقتصاد وسیاست را میتوان از هم جدا کرد .آنچه به اقتصاد و حیات

اجتماعی مربوط میشود ،در عرصه سیاست پایین یا مالیم قرار میگیرد و امکان همکاری
در آن هست (مشیرزاده .)60 :1389 ،میترانی در کتابي تحت عنوان نظام عملي صلح

2

به بسط دیدگاههای خود در این خصوص میپردازد .وي با اين فرضيه شروع ميکند که

نظام بينالمللي جديد بايستي جايگزين نظام موجود که مسبب بروز جنگ است شود و در

جستجوي يافتن يک راه حل عملي و جهاني ،ايده گسترش همکاريهاي کارکردي را مطرح

مینماید .از دیدگاه ميتراني همکاري در يک زمينه فني به تدريج به همکاري در بخشهاي

ديگر منجر ميگردد .نياز به همکاري ،کشورها را به يکديگر پيوند ميدهد و باعث ميشود

که فعاليت و تجربه همکاري در زمينههاي اقتصادي ،مبنايي را براي همکاري و توافقهاي
سياسي فراهم سازد .از این منظر ،اگرچه ادغامهاي اقتصادي و يا فني به تنهایی نميتوانند

به صلح منجر شوند ،ولي پايههايي را ايجاد ميکنند که موجب موافقتنامههاي سياسي
ميشوند که اين امر زمينهساز صلح ميگردد) . (Mitrany, 1975از ایرادهای وارده به رهیافت

کارکردگرایی اين است که اهداف ،تقاضاها و نيازهاي دولتها را يکسان و مشابه فرض

ميکند و معتقد است اين تشابه موجب همکاري در زمينههاي فني و اقتصادي ميشود.
هرچند که فرض تسري همکاريهاي دولتها از موضوعات ُخرد به موضوعات کالن قابل

پذيرش است ،ا ّما رهیافت کارکردگرايي به نقش نخبگان سياسي و رهبران جوامع اهميت

چنداني نميدهد و چنین فرض مینماید که همگرايي براي رهبران سياسي جوامع اجباری
و الزامي است؛ چراکه خارج از حيطه کنترل آنها است و اين امر مهم را ناديده میگیرد که

وجود اختالف ميان دولتها ،مانع از اتفاق نظر و همکاري در اين امور مي شود .هرچند
که نظریه کارکردگرایی ،وا ُکنشی به وضعیت اروپای پس از جنگ جهانی دوم بود و درپی
1. . David Mitrany
2. . A Working Peace System
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تبیین بسترهای ایجاد همگرایی اروپایی بود ،ا ّما امروزه اقتصاد ،سیاسی شده واهمیت مسائل

اقتصادی اگر بیشتر از مسائل سیاسی نباشد کمتر هم نیست؛ پس این نظریه به تنهایی

نمیتواند پاسخگوی نیازها و تحوالت جدید صورت گرفته در عرصه مناسبات بینالمللی
باشد(دهقانیفیروزآبادی.)32 :1389 ،

با گذار زمان برخی از مفروض ه های کارکردگرایی ،بنیان نظریهای جدید با عنوان

نوکارکردگرایی 1شد که بیشتر در پیوند با ایدههای نظری ه پردازی به نام ارنست هاس 2است.
هاس با این انتقاد از میترانی که وی به اندازه کافی به عنصرقدرت توجه نکرده است ،تصریح

میکند که قدرت را از رفاه نمیتوان جدا کرد (دوئرتی و فالتزگراف .)674 :1376 ،از دیدگاه
وی هدف نوکارکردگرایی تبیین این مساله است که چرا و چگونه دولتها ،حاکمیت خود را

رها میکنند و حاکمیتها در هم ممزوج میشوند و فنون جدیدی برای حل و فصل تعارضات
میان کشورها تدبیر میشود .هاس برخالف میترانی ،اقتصاد و سیاست را جدای از هم در نظر

نمیگیرد و به اهمیت سیاسی مسائل اقتصادی اذعان دارد .از یک سو ،همگرایی مستلزم وجود
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نهادهای فراملّی و فوق ملّی در سطح منطقهای است) (Haas, 1975 ; Gehring, 1996و ازسوی

دیگر ،گروههای ذینفع و احزاب سیاسی در داخل کشورها نیز منافعی را در ایجاد همگرایی
دنبال میکنند .این گروهها معموال پیوندهای فراملّی نیز دارند؛ در این برداشت از همگرایی،
ِ
مشترک متقابل است (مشیرزاده.)61-62 :1389 ،
تأکید بر منافع

با عنایت به تحوالت سیاسی صورت گرفته در ساختار سیاسی عراق پس از صدام و روی

کارآمدن گروههای سیاسی شیعی و دولت متمایل به همکاری با جمهوری اسالمی ایران و نیز

با عنایت به درهم تنیدگی مرزهای جغرافیای سیاسی و فرهنگی دو کشور و نیز تهدیدهای

امنیتی مشابه ،با بهرهگیری از رهیافت نوکاردگرایی ارنست هاس در تحلیل مناسبات بینالمللی
به تبیین عناصر و متغیرهای اثرگذار بر امکان اتحاد راهبردی ایران و عراق خواهیم پرداخت.
 .2پیشینه مناسبات ایران و عراق

 .2-1دوره رقابت (قبل از انقالب اسالمی ایران)

ت تأثیر ساختار رقابتی
مهمترین مسائل و دستورکارهایی که در این دوران و تح 
1. . Neo-Functionalism
2. . Ernest Haas

موجود میان ایران و عراق وجود داشت را میتوان در موارد زیر جستجو کرد:

 .1مشکل تعیین تکلیف خطوط مرزی و آبهای مرزی از دهانه اروندرود تا شمال کردستان.
 .2مسائل اقتصادی و تجاری و اتباع ایرانی مقیم عراق.

 .3وجود حوزه های علمیه و اماکن مقدس عتبات عالیات و همچنین دعوای حمایت

از شیعیان عراق.

 .4مسئله ُکرد و کردستان.

 .5مساله کنترل ایالت مرزنشین و عشایر ساکن در دو سوی مرزهای دو کشور.

 .6همکاریهای بینالمللی و منطقهای مانند پیمان بغداد ،پیمان سنتو.

با خروج انگلیس از منطقه و روی کارآمدن حزب بعث در عراق ،روابط دو کشور

وارد مرحله جدیدی از رقابت میان دو دولت شد که تشدید رقابت وجه مشخصه آن

بود .در سالهای  1350تا 1352تیرگی روابط ایران و عراق به باالترین سطح خود
رسید و جنگ سرد تبلیغاتی شدیدی بر روابط دو کشور حاکم شد .به دنبال استرداد

جزایر سهگانه ایرانی تنب بزرگ ،تنب کوچک و ابوموسی از سوی ایران و اعمال
حاکمیت برآنها در آذرماه  ،1350دولت عراق روابط سیاسی خود را با ایران قطع و

اعالم نمودکه سه جزیره متعلق به اعراب است .به دنبال این مسائل ،رقابت سخت
میان ایران و عراق بر سر ژاندارمی منطقه خلیج فارس ،سبب تشدید درگیریها میان
دوطرف گردید و درپی آن عراق با شوروی سابق قرارداد پانزدهساله همکاری سیاسی

و اقتصادی و نظامی را منعقد کرد و این عمل سبب شد که ایران از عراق به عنوان
بزرگترین تهدید امنیتی خود یاد کند ).(Singh, 1981: 41

 .2-2دوره تضاد و دشمنی (از پیروزی انقالب اسالمی تا سقوط صدام)

عاملی که باعث بازنمایی عراق از ایران به عنوان یک دشمن گردید ،هنجارهای برآمده

از انقالب اسالمی در ایران بود .تفسیری که عراق از رفتارسیاسی ایران انقالبی ارایه میداد،
تصویر یک دشمن بود .هنجارهای حاکم بر ایران را در این سالها میتوان در قانون اساسی

ایران ،سخنان امام خمینی(ره) و دیگر دولتمردان و شعارهای مردم که در نمازهای جمعه

ی ها و گردهماییها داده میشد ،آشکارا مشاهده کرد (Ehteshami, 2003: 116-
و راهپیمای 

) .118نتیجه به وجود آمدن چنین تصویری از ایران در اذهان کشورهای منطقه و قدرتهای
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نافذ فرامنطقه ،ایجاد حس مشترک میان آنها با هدف تالش برای رهایی یافتن از امواج

انقالبی تجدیدنظرطلب بود .کشورهای منطقه از جمله عراق و عربستان از
سیاسی ایران
ِ
این نگران بودند که انقالب اسالمی ایران به کشورهای آنها نیز سرایت کند و ملّتهایشان را

علیه حکومت آنها بشوراند .از این رو ،چاره کار را در این میدیدند که انقالب اسالمی ایران
را در نطفه خفه کنند .عراق به نمایندگی از همه دولتهای مخالف انقالب اسالمی ایران در
منطقه خلیج فارس این وظیفه را برعهده گرفت و با استناد به اختالفات و مسائل مرزی و

ارضی گذشته ،جنگ تمامعیاری را با هدف از پای در آوردن انقالب نوپای اسالمی و نابودی

ایران و ایرانیان آغاز کرد). (Bakhash ,2004: 21-26

 .2-3دوره همزیستی (پس از صدام و تشکیل دولت شیعی)

در این مرحله ،جمهوری اسالمی ایران ضمن استقبال از فروپاشی رژیم بعث ،خواهان

خروج هرچه سریعتر نیروهای خارجی از عراق و گسترش مناسبات با این کشور شد
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) .(Haji-yousefi, 2006: 204افزون بر این ،دولت ایران اولین کشوری بود که شورای
انتقالی حکومت عراق را به رسمیت شناخت و با حمایت از گسترش اختیارات آن به ویژه

در حوزه اختیارات امنیتی ،به تشکیل سریعتر یک دولت باثبات و مقتدر در عراق کمک

کرد .در این دوران ،شیعیان در انتخابات ژانویه  2005در صدر نظام سیاسی عراق قرار
گرفتند .محاکمه صدام از سوی دستگاه قضایی و صدور بیانیهای در مورد به رسمیت

شناختن قرارداد  1975الجزایر از سوی دولت عراق از دیگر عواملی بود که نگرش دستگاه

دیپلماسی ایران نسبت به دولت جدید عراق را تغییر داد .افزون بر همسویی سیاسی،

زمینههای تاریخی نیز باعث نزدیکی میان شیعیان ایران و عراق گردیده است .وجود

شهرهای مذهبی شیعه در عراق و همچنین حوزه علمیه نجف به عنوان یکی از مراکز مهم
شیعی از دیرباز مورد عنایت شیعیان ایران بوده است .عالوه بر این ،همکاریهای الزم برای

انتقال زائران ایرانی جهت زیارت عتبات عالیات و همچنین ورود زائران عراقی برای زیارت
مرقد امام رضا(ع) و نیز همکاریهای دوجانبه اقتصادی از سوی ایران از جمله همکاری

در عرصه انرژی ،اتصال خط لوله نفت بصره-آبادان ،ترانزیت ،فنآوری و همکاری در جهت

مقابله با تروریستهای تکفیریَ -سلفی ازدیگر اقدامات مشترک دو کشور در زمینه بهبود
رابطه حسنه محسوب میشوند (دهقانی.)132-138 :1388 ،

 .3بسترهای اتحاد راهبردی ایران و عراق

 .3-1مؤلفههای ژئوپلیتیکی

موقعيت جغرافيایى كشور آثار قابلتوجهی بر قدرت آن كشور دارد ،زيرا ممكن است

ت الشعاع آنها قرارگيرد
كشورى را همجوار كشورهاى بزرگتر از خود قراردهد كه به كلى تح 
و گاه ممكن است كشورى را در كنار كشورهاى كوچكتر قرارداده كه در اين صورت

مىتواند برآنها مسلط شود .با توجه به اين مبانى ،پارهاى از صاحبنظران روابط بينالملل

بر اين باور قرار مىگيرند كه موقعيت جغرافيایى در واقع تمام سياست خارجى يك كشور

را تعيين مىنمايد (قوام 83 -87 :1370 ،؛ بهزادى 1368 ،؛  .(Cohen, 1973: 207با

بررسى سياست خارجى عراق ،خواهیم دریافت که ساختار جغرافيایى يكى از عوامل ثابت
و تأثيرگذار بر رفتار سياسى اين كشور در منطقه بوده است .عراق از نمونه كشورهایى است

كه در تنگناى جغرافياى سياسى دشوارى قرار گرفته است (نقشه.)1
نقشه  :1تنگنای ژئوپلیتیکی عراق
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براى درک بيشتر مطلب در اينجا ضرورى است كه موقعیت جغرافيای سیاسی اين

كشور را در بین همسایگان ترسیم نماییم .در بخش خاورى ،عراق در همسايگى یکی از
امپراتوریهای بزرگ دنیای کهن ،كشور پهناور و قدرتمند ايران قرارگرفته است .بهرغم
قرار گرفتن در جوار همسایه قدرتمندی همچون ایران ،ادعاهاى مرزى و ارضى اين كشور

عليه ايران و نيز تقابل ايران با اين دعاوى ارضى ،همواره شرايط سختى را در روابط
دو كشور بوجود آورده است .صرفنظر از ريشههاى تاريخى اين اختالفات ،اين روابط

از درطی سالهای  1968 -1975دوران پُرمخاطرهاى را گذراند و در فاصله سالهاى

 ،1980 -1988منجر به بروز وتداوم جنگى توانفرسا ميان دو همسايه شد .در مرزهاى
شمالى و شمال باخترى ،عراق روابط بسيار تيرهاى را با سوريه دنبال كرده است .در اين
بخش ،گذشته از تعارض و اختالفهای شديد ايدئولوژيك شاخههاى حزب بعث در دو

كشور و نيز رقابتهاى گسترده بغداد و دمشق در مورد مسائل خاورميانه عربى ،اختالفات
هيدروپليتيكى بر سر مساله آب رود فرات و چگونگى بهرهبردارى دو كشور از آن ،همچنين
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قطع لوله نفت ماوراى سوريه از سوى دولت دمشق در پارهای از مواقع ،مجموعهاى از

دشواريها را فراهم مىسازد كه از ديد جغرافياى سياسى ،اين كشور را در آن مرزها
محبوس ساخته است (مجتهدزاده.)242 :1372 ،

از سویى روابط عراق با تركيه نيز هيچگاه اطمينانبخش نبوده است ،اين روابط

پيوسته متأثر از دو مساله عمده است :نخست ،مساله كنترل تركيه برآب دجله كه
مىكوشد بابستن سدهایى بر روى آن ،حداكثر بهرهبردارى را از اين رودخانه بهعمل آورد؛

اقدامى كه بر زندگى كشاورزى عراق اثر ويرانكنندهاى بر جاى گذاشته است .دوم ،مساله

ادعاى كم سر و صداى تركيه در زمينه مالكيت بر مناطق نفتى اقلیم کردستان .تركيه

همچنین در طول جنگ ايران و عراق ،لوله نفتى ماوراى تركيه را در پاسخى مثبت به غرب
قطع كرد؛ اين اقدام براى بغداد به منزله هشدارى بود مبنى بر اينكه به روابط با تركيه در

مقاطع حساس نمىتوان چندان اطمينان نمود(جعفرىولدانى .)62 – 70 :1374 ،هرچند

كه در بخش شمال غربى ،مناسبات عراق با اردن هميشه عادى بوده است؛ ا ّمادسترسى
به دنياى خارج از راه اردن نيز براى بغداد نامطمئن بوده است؛ چرا كه كرانه اردن و تنها

راه دسترسى آن كشور به درياى آزاد به خليج عقبه محدود است؛ جایي كه چيرگى
استراتژيك اسرائيل بر آن ترديدناپذير است .در بخش جنوبى ،مرزهاى عراق و عربستان

سعودى از ميان بيابانهاى بیكران شمال شبه جزيره عربستان مىگذرد؛ جایى كه هيچ

امتياز اقتصادى و استراتژيكى را به اين كشور وعده نمىدهد .مناسبات سياسى بغداد و

رياض نيز به دليل تفاوت ماهوى ديدگاههاى هيأتهاى حاكمه دو کشور چه در دوران

صدام و چه پس از آن ،تنها جنبه تاكتيكى داشته است .با اين حال ،عراق خط لوله نفتى
ماورای عربستان را در سال  1985تكميلكرد؛ ا ّما اين خط نيز در جريان بحران اشغال

كويت در اوت  1990مسدود شد و يكبار ديگر رهبرى عراق را متوجه اين نكته نمود كه

دسترسى به دنياى خارج از راه كشورهاى همسايه نمىتواند راه حلى مطمئن و نيز تأمين

كننده منافع اين كشور به شمار رود؛ زيرا چنين امكانى براى هركشورى نامطمئن است.

با چنين دشوارى تنگناى جغرافياى سياسى ،عراق براى تأمين منافع ژئوپليتيك

خود در منطقه چارهاى نمىدید جز اينكه نگاه استراتژيك خود را بر ایران متمركز سازد؛
سرزمينى كه با 1800کیلومتر خط كنارهاى در خليج فارس و دریای عمان ،آزمندى بغداد

در دوران صدام را سخت به خود جلب مینمود .دسترسى عراق به آبهاى خليج فارس

نهاى كوتاهى حدود 60کیلومتر محدود است .قابليت اقتصادى و نظامى اين
به خط كرا 

خط كرانهاى بسيار اندك و نامساعد است .عدم قابليت كرانه كوتاه عراق در شمال باخترى
خليج فارس تا آن اندازه است كه گسترش پايانه و تأسيسات نفتى عراق به منطقه فاو در
دهانه اروندرود محدود است .حتى براى گسترش كارآیى بندر فاو ،عراق ناگزير است كه
پايان ه هاى نوين خود را در فاصلهاى نسبتاً طوالنى در آبهاى خليج فارس گسترش دهد؛
تأسيساتى چون بنادر البكر و االميه درفاصله  12مايلى كرانههاى عراق ،در آبهاى خليج

فارس بوجود آمدهاند .در سال  ،1972هنگامي كه عراق با امضاى قرارداد دوستى -همكارى

و دفاعى پانزدهساله با شوروى ،تأسيس يك پايگاه دريایى را در منطقه تدارك ديد چارهاى
جز انتخاب اُمالقصر براى اين مقصود نداشت .اُمالقصر نيز در انتهاى خور عبداهلل واقع شده

است و زیرنفوذ موقعيت استراتژيك جزاير وربه و بوبيان كويت قراردارد .به اين ترتيب،
عراق براى تأمين منافع ژئوپليتيك خود درمنطقه ،تصاحب كويت يا دو جزيره ياد شده را

تنها راه رهایى از تنگناى جغرافياى سياسى خود مىدید(مجتهدزاده .)243 :1372،

در يك جمعبندى ،مىتوان استنتاج نمود كه سياست خارجى عراق در

طى نیمه دوم قرن بیستم يك انطباق تهاجمى 1با ملحوظ داشتن محيط پيرامونى
1. . Interansigent Adaptation

141
فصلنــامه
پژوهشهای
روابط بینالملل،
دوره اول،
شماره بیست و دوم
زمستان 1395

بوده است كه اين خود يكى از انواع رفتار سياست خارجى درميان ديگر رفتارهای

رضايتمندانه ،1تبليغى 2و محافظتى 3است .مطابق اين ديدگاه ،انطباق تهاجمى سياست

خارجى ،آمادگى يك واحد سياسى در تغيير محيط و ايجاد آن مطابق با تقاضاهاى ذاتى،

حداقل بهعنوان يكى از ويژگيهاى سياست خارجى انطباق تهاجمآميز مىباشد .عملكرد

سياست خارجى چنين دولتى بدين نحو طراحى مىشود كه بتواند محيط را مطابق
با ويژگيهاى درونى خود هماهنگ نمايد .رفتار سياست خارجى عراق چه در دوران

بعثيسم و چه پيش از آن درهمين راستا توجيه مىشود .در اين چارچوب ،تصميمگيرى
محيط بيرونى واحد سياسى عراق ،بستر آزمايشى براى تحقق نيازها و تمايالت مذکور

بودهاست (سريعالقلم.)392 –393 :1374 ،
 .3-2موقعیت ژئواکونومیک عراق

هدف از کاربرد مفهوم ژئواکونومیک ،4مطالعه اثرگذاری عوامل یا زیربناهای اقتصادی
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شامل منابع طبیعی ،کانیها ،معادن ،نفت و انرژی بر تصمیمگیریهای سیاسی دولتمردان و

رقابت برسر تصاحب و اثرگذاری این منابع در ساختار شکلگیرنده ژئوپلیتیک ملّی ،منطقهای
و جهانی است (مجتهدزادهُ .)128-131 :1372،مراد از موقعیت ژئواکونومیک عراق ،تأکید بر

منابع انرژی این کشور است .ذخایر نفت عراق تا پایان سال  2014م .بالغ بر  141میلیارد بشکه

بوده است که  11درصد از کل ذخایر جهانی نفت را شامل میشود (نمودار .)1

عراق همچنین دارای  110میلیارد فوت مکعب ذخائر گاز است .چشمانداز صادرات

نفت عراق تا سال  2030بالغ بر هشت میلیون بشکه در روز خواهد بود (نمودار .)2
افزایش تولید نفت ،در پی خود افزایش درآمدهای رانتی را درپی خواهد داشت؛ با توجه به

ماهیت اقتدارگرای دولتهای خاورمیانه و نوع اتصاالت سیاسی -امنیتی آنان با قدرتهای
نافذ ماورای منطقه ،افزایش درآمد نفتی درپی خود افزایش خریدهای تسلیحاتی ،انعقاد

پیمانهای نظامی و نفوذ امنیتی قدرتهای جهانی را به همراه خواهد داشت که این امر
به نوبه خود می تواند تعادل قوای استراتژیک را در همسایگی ایران برهم زند.

Acquisent Adaptation
Promotive Adaptation
Preservative Adaptation
Geo-Economic

1. .
2. .
3. .
4. .

نمودار  :1میزان ذخایر اثباتشده نفت ایران و عراق در مقایسه با دیگر کشورهای جهان
Source: EIA, (2014).
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نمودار  :2چشمانداز تولید نفت عراق ()1990 -2030
Source: IEA. (2005). World Energy Outlook 2005: Middle East and North Africa Insights, P.398.

با این وصف به رغم منابع غنی انرژی ،عراق برای انتقال نفت به بازارهای بینالمللی

با تنگای ژئوپلیتیکی مواجه است .دسترسی اندک عراق به آبهای آزاد و قرارگرفتن

بنادر صادرات نفت این کشور در حاشیه مرزهای ایران و نیز مالکیت مشترک بر رودخانه
اروندرود ،موجب شده تأمین امنیت دسترسی آزاد این کشور به نفتکشهای انتقالدهنده

نفت خام در گرو همکاری دوجانبه با ایران باشد (نقشه  )2که این خود میتواند نیاز به
همکاری ایران را در پی داشته و بستر را برای همکاری راهبردی در مناسبات اقتصادی دو

کشور ایجاد نماید.

نقشه:2تنگنایجغرافیایسیاسیعراقدردسترسیبهآبهایآزادوانتقالانرژیازمسیرخلیجفارس
Source: http://visibleearth.nasa.gov/view_set.php?categoryId=2114

144
ایران -عراق

چشم اندازی بر راهبردی شدن

مناسبات دوجانبه

 .3-3مؤلفههای فرهنگی

 .3-3-1عتبات عالیات و شیعیان

کانون فرهنگی شیعیان عراق ،شهرهای نجف ،کوفه ،کربال ،کاظمین و سامرا و بصره است

(کاظمیدینان .)95 :1388 ،در این میان ،نجف اشرف از اهمیت فرهنگی -سیاسی به سزایی

برخوردار است ،چراکه کانون مهم تحصیالت مذهبی تشیع بهشمار میرود و از این لحاظ با مقام

و موقعیت األزهر در قاهره و دانشگاه زیتونیه در مصر مقایسه میشود (نفیسی .)34:1364،نجف

اشرف سه ویژگی برای ایرانیان شیعه مذهب دارد :نخست آنکه مرقد امام علی (ع) در آنجا قراردارد؛

دوم آنکه مرکز علمی شیعه و مرکز استقرار مجتهدان است؛ سوم آنکه به جهت وجود قبرستان
وادیالسالم که برای دفن در آنجا ارزش قائل هستند (جعفریان.)183-184 :1385 ،کشور و
منطقه دیگری ازجهان اسالم به جز مدینه منوره که از لحاظ معنوی و تعدد قبور ائمه اطهار(ع) به

عراق شبیه است ،همانند عراق دارای شش مرقد ائمه اهل بیت (ع) نیست .در پی سقوط صدام
و فروپاشی حزب بعث ،حجم زیادی از سفرهای فرهنگی و مذهبی بین دو کشور صورت پذیرفته

است .روزانه تعداد زیادی از مردم ایران به زیارت اماکن مقدسه یادشده میروند و نیز تعداد زیادی

از مردم عراق به زیارت مشهد و قم میآیند(جوادیارجمند و دیگران.)181 :1391 ،

در خصوص شیعیان نیز باید گفت که ازجمله گروههای قومی و مذهبی مهم عراق

هستندکه به لحاظ فرهنگی ،مذهبی و تاریخی با ایران وجوه مشترک دیرینهای دارند .از
زمان فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکلگیری عراق که با تحتالحمایگی این کشور از

سوی انگلستان مقارن بود ،تنشهای فرهنگی ،اجتماعی و قومی -مذهبی در عراق شروع

شد (چوخاچیزادهمقدم و همکاران .)247 :1392 ،در بُعد قومی -مذهبی کشور عراق به

دو منطقه تقسیم میشود .1 :نیمه جنوبی عراق از بغداد به پایین که بیشتر ساکنان آن
اعراب شیعیاند؛  .2اعراب ُسنی در نیمه شمالی و بخش باختری و ُکردها در بخش خاوری
آن ساکن هستند .از جمعیت حدود  ۳۱میلیون نفری عراق ،عربها  ۸۰-۷۵درصدُ ،کردها

 ۲۰–۱۵درصد ،ترکمانان ،آشوریان و غیره حدود  ۵درصد را تشکیل میدهند .همچنین
حدود  ۶۵-۶۰درصد مردم عراق شیعه ۳۲ ،درصد سنی و  ۳درصد مسیحی و پیروان سایر
ادیان هستند (نادری 5 :1386 ،؛ یزدانی و تویسرکانی.)95 :1385 ،

با سرنگونی صدام ،زمینه حضور شیعیان و خروج آنها از انزوا فراهم گردید .از آن زمان،

شیعیان در عرصه سیاسی -اجتماعی به شدت فعال شدهاند (تالشان.)116-117 :1389 ،
این در حالی است که تا قبل از این رُخداد نقش مهمی در تصمیم گیریهای سیاسی نداشته

و در حکومت ،اپوزیسیون محسوب میشدند .سیاست رژیم بعث درخصوص محدودسازی

شیعیان در ابعاد منطقهای وبینالمللی مورد حمایت کشورهای عربی و قدرتهای نافذ
فرامنطقهای قرار داشت .ا ّما درحال حاضر شیعیان با داشتن اکثریت جمعیت و یکپارچگی
درونی ،قدرتمندترین نیروی بدیل موجود در عراق هستند (حسینی .)87: 1387 ،تحوالت
سیاسی عراق و به قدرت رسیدن شیعیان در این کشور ،چشمانداز قدرت و سیاست

درمنطقه خلیج فارس را تحت تأثیر قرار داده است .فوریترین نتیجه این تحوالت افزایش

حوزههای ظرفیتسازی در سیاست خارجی ایران ،نه تنها در روابط با عراق ،بلکه در روابط

با کشورهای حاشیه جنوبی منطقه خلیج فارس است .امری که در قالب نگرانیهای جهان

عرب از شکلگیری هالل شیعی و در نزد قدرتهای خارجی از افزایش نقش و نفوذ ایران در
سطح منطقه یاد میشود .همزمان با خروج عراق از حالت یک بازیگر تهدیدآمیز و افزایش

نقش ایران ،ضرورت شکلگیری نظام امنیت منطقهای مبتنی بر ویژگیها و تحوالت جدید
سیاسی اجتنابناپذیر شده است ).(Kubba, 2004: 141-149

در پرتو تحوالت جدید در ساخت قدرت عراق و قرارگرفتن اکثریت شیعه در مسند
حکومت عراق ،بستر مناسبی برای سیاستگذاری دستگاه دیپلماسی ایران در سطوح ملّی و
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منطقهای فراهم شده است .در سطح ملّی ،حضور شیعیان در رأس قدرت ،زمینههای ایجاد

روابط راهبردی مبتنی بر همکاریهای فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی -امنیتی را فراهم میسازد.

در سطح منطقهای ،بیش از هر چیز تقویت عنصر شیعه در عراق جدید ،نقش مهمی درمتعادل

کردن روابط ایران با ملّتهای شیعی منطقه و با جهان عرب خواهد داشت (برزگر-62 :1386 ،

 .)60وجود مبانی نظری مشترک مذهبی و اشتراکات تاریخی -فرهنگی از جمله شاخصهایی
هستند که همبستگی تاریخی -فرهنگی بین نظام جمهوری اسالمی ایران و شیعیان عراق را
به وضوح نشان میدهد (چوخاچیزادهمقدم و همکاران .)258-259 :1392،تهران با آگاهی
از این موضوع که بیش از  60درصد مردم عراق شیعه هستند ،مایل به همکاری راهبردی با

دولت شیعی عراق است .سقوط صدام ،فرصتی تاریخی و بستری مساعد برای ایجاد مناسبات
راهبردی بین دو ملّت شیعی ایران و عراق ایجاد نموده است (جلیلی و سپهر.)203 :1384 ،
 .3-3-2اقوام ُکرد
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جنگ جهانی اول در شکلگیری وضعیت فعلی مناطق ُکردنشین نقشی مؤثر داشته

استُ .کردها در دوره صدام اغلب تحت سرکوب و تبعیض بوده و مشارکت چندانی در ساختار

قدرت نداشتهاند .عالوه بر این ،سیاست همگونسازی رژیم بعثی سعی در تضعیف عناصر قومی

و فرهنگی کُردی در این کشور داشت .صدام تالشهای زیادی جهت اجرای سیاست عربی
کردن برخی مناطق ُکردنشین به عمل آورد و با زور و تهدید و ترور توانست دو حزب عمده
کردستان عراق ،یعنی حزب دموکرات و حزب اتحادیه میهنی را تضعیف نماید .با پایان یافتن

جنگ تحمیلی هشت ساله با ایران و اشتباه مجدد صدام در تهاجم به دیگر کشور همسایه
(کویت) که اقدامات نظامی بینالمللی علیه این اشغال نظامی را درپیداشتُ ،کردها توانستند
تحت حمایت قطعنامههای شورای امنیت به ویژه قطعنامه  688که مربوط به ممنوعیت ورود
نیروهای نظامی عراق به مناطق شمالی و جنوبی این کشور میشد ،قدرت خود را بازیابند.

قدرتیابی اقوام کُرد در عراق جدید که سالها کشمکش و منازعه را با دولت بغداد پشت

سرگذارده و از روابط نزدیک با ایران برخوردار است بر روند همگرایی و همکاری بین ایران

و عراق تأثیر مثبت دارد) .(Bakhash, 2004: 19-20گرچه طی یک قرن گذشته عواملی نظیر
اوضاع نامطلوب اجتماعی و اقتصادی و فقدان مشارکت سیاسی اَکراد ،موجب واگرایی این قوم
از دولتهای مرکزی در دو کشور ایران و عراق و در پیشگیری مشی مسلحانه درپارهای از مواقع

گردیده است (نقشه  ،)3ا ّما وجود اشتراک زبانی و فرهنگی و مجاورت جغرافیایی در پرتو مدیریت
کارآمد میتواند زمینهساز فرصتهای مناسب جهت همکاری راهبردی دوکشور باشد .با وجود
حضور اَکراد در صحنه سیاست عراق و توجه جمهوری اسالمی ایران به توسعه و آبادانی مناطق
مرزی کُردنشین ،بستر همکاریهای راهبردی دو کشور بیش از پیش فراهم شده است .حضور

ایران دربازارهای اقتصادی عراق ،تشکیل بازارچ ه های مرزی ،تأسیس مناطق آزاد تجاری و ایجاد

زیرساختهای اقتصادی در ایران ،بسترهای مناسبی را برای همکاری راهبردی دو کشور فراهم

کرده است.
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نقشه  :3قلمرو حوزه نفوذ احزاب سیاسی ُکرد عراق ،ایران ،ترکیه و سوریه.
Source: http://www.institutkurde.org/en/kurdorama/map_of_kurdistan.php

 .3-4ساختارسیاسی جدید عراق

دولت جدید عراق به نظامی فدرالیسم تغییر ساختار داده است که آثار آن بر
سیاست خارجی و امنیت ملّی ایران در این راستا میتواند حائز اهمیت تلقی شود .در پرتو
تحوالت جدید ،قانون اساسی عراق که متشکل از  5فصل و  152اصل میباشد ،در اصل

اول اِشعار میدارد :عراق کشوری با حاکمیت مستقل است که نظام حکومتی آن جمهوری

پارلمانی–دموکراتیک و فدرال است (نانوا و عزتی .)13-15 :1390 ،قانون اساسی تازه

عراق که در حقیقت تعیینکننده ساخت قدرت و سیاست در عراق است بر پایه قطعنامه

 1546شورای امنیت سازمان ملل متحد تدوین شد .این قانون در همهپرسی اکتبر 2005

به تأیید  78/56درصد عراقیها رسید .برپایه این قانون ،نظام حکومتی عراق فدرالیسم
است .اصل  112این قانون بیان میدارد :نظام عراق یک نظام فدرال متشکل از اقلیمها و

استانهای مستقل و ادارات محلی است .برپایه قانون اساسی جدید عراق ،نقش رئیس
جمهوری این کشور تشریفاتی است و امور اجرایی در دست نخستوزیر است که از سوی
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مجلس که امروزه بیشتر کرسیهای آن در دست شیعیان است ،برگزیده میشود .هر چند

قانون اساسی جدید به تأیید بیشتر مردمان آن کشور رسیده است ،ولی اختالفهایی
میان گروههای گوناگون عراقی بویژه اعراب سنی ،شیعه و ُکردها وجود دارد که هر یک
خواستهای ویژه خود را از قانون اساسی و موضوع فدرالیسم پیگیری میکنند (نادری،

.)50: 1386

حكومت جدید عراق حتی اگر به یك حكومت سكوالر و حامی غرب تغییر گرایش

دهد ،به واسطه ساختارهای جدید مدنی و مردمیاش ،تهدیدی به مراتب كمتر از تهدیدات
رژیم صدام برای ایران خواهد بود .محتوا و مفاد قانون اساسی عراق جدید این امر را تأیید

میكند .توقف روند پانعربیسم ،خروج شیعیان از انزوا ،فعال شدن آنها در عرصههای

سیاسی– اجتماعی ،تثبیت حضور شیعیان در سیاست و حکومت ،تأثیرگذاری مرجعیت
شیعه در روند تحوالت سیاسی– اجتماعی عراق ،تشکیل دولت فدرال ُکرد و اصرار دائمی
آنها بر فدرالیسم به عنوان خط قرمز ،تدوین و تصویب پیشنویس قانون اساسی بر اساس

اصول دموکراتیک ،اسالمی و فدرال و مسدودکردن هرگونه راه نفوذ سران حزب بعث

جهت ورود به مناصب اصلی حکومت از مهمترین شواهد زوال دولت استبدادی و تحقق

حکومت دموکراتیک مبتنی بر فدرالیسم است .از آنجاکه عراق اولین کشورعربی منطقه

است که در آن اقلیت قومی و مذهبی در قدرت سهیم میشوند ،میتواند بهعنوان الگو

و بستری مناسب برای توسعه همکاریهای سیاسی و فرهنگی ایران درنظر گرفته شود
(تالشان 121 :1389 ،؛ پورسعید.)448 :1382 ،

 .3-5تهدید مشترک :شکلگیری گرو ه های تکفیریَ -سلفی

یکی دیگر از بسترهای اتحاد راهبردی ایران و عراق ،شکلگیری گروههای تکفیریَ -سلفی

در این کشور است .پس از سقوط صدام ،به تدریج گروههای ارهابی ،تکفیریَ -سلفی ،کشور عراق
را مأمنی مناسب برای پیشبرد اهداف و مطامع سیاسی خود دیدند .چراکه استقرار یک دولت

شيعي در رأس امور اجرايي عراق ،منافع برخي از سران منطقه ،بعثيها و گروههاي تندروي ُسني
مذهب اين کشور را به مخاطره انداخته است .با عطف توجه به خاطره هشت سال دفاع ايران از

مرزهاي خود و حمايت همهجانبه سران عرب منطقه از صدام حسين در جنگ تحميلي ،تصويري

از ديکتاتور بعثي به عنوان سرداري مدافع عربيت و مذهب اهل سنت ،در برابر خطر عجمهاي
شيعي مسلک در باور ُسنيان عراق و سايرکشورهاي حامی این جریان چنان نفوذ کرده که تصور

ميکنند حضور ايرانيان در عراق و برقراري پيوند مستحکم ميان شيعيان منطقه ،حيات سياسي
عرب و نفوذ مذهب اهل سنت را به خطر خواهد افکند .از اين پس ،روند خشونت در عراق شتاب

بيشتري به خود گرفت و تکفيريها ،بخصوص داعش در اين کشور عرصه را براي اقدامات خود
مناسب ديدند .در رابطه با داعش بایستی اشاره کرد که نطف ه شکلگیری اولی ه این گروه در اکتبر

 2006با عنوان دولت اسالمی عراق و شام 1توسط فردی به نام ابو ُعمر بغدادی بسته شد .البته

ابوعُمر مدتی بعد در جریان درگیریهای مسلحانه در منطقه الغزالیه عراق کشته شد و اکنون
جانشین او ابوبکر بغدادی است که فرماندهی گروه داعش را در دست دارد .در حقیقت داعش یکی

از زیر مجموعههای جریان وهابیت است که با توجه به شرایط و سیاستهای حاکم بر منطقه به
طور مرتب تکثیر شدهاست .ایدئولوژی اصلی داعش همان وهابیت بوده و در رویکرد فکریشان
قائل به این امر هستند که باید به اسالم اولیه و َسلف صالح بازگردند .این گروه مذهب تشیع و

حتی تمامی مذاهب به وجود آمده بعد از صدر اسالم را نوعی بدعت تلقی میکنند و جهاد با هدف

نابودی آنان را رسالت تاریخی خود میدانند (نعمتپور.)1 :1393 ،

)1. . The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS
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 .4موانع اتحاد راهبردی ایران و عراق

 .4-1تقابل نظم عربی با هالل شیعی

پس از فروپاشی رژیم بعث ،برخی ازکشورهای عرب تالش کردند مانع توسعه روابط

ایران وعراق گردند با این اعتقادکه پیوندهای دوستانه بین دوکشور مسلمان به ایجاد هالل
شیعی درمنطقه منجرخواهد شد (ثقفیعامری .)115 :1385،در نگاه برخی از کشورهای

عرب منطقه ،سقوط یک رژیم ناسیونالیست عرب ُسنی مذهب که درعین حال مهمترین

عامل بازدارنده و وزنه متعادلکننده یا مهارکننده ایران به شمار میرفت ،سبب افزایش
قدرت و نفوذ ایران و شیعیان شده و وضعیت سیاسی منطقه را تغییرداده است .ترس از

تقویت عنصرشیعی و بنابر تعبیر پادشاه اردن تشکیل هالل شیعی به نوعی نمایانگر نگرانی

جهان عرب از به قدرتیابی شیعیان دریک کشورعربی است (دیدگاهها و تحلیلها.)1384 ،

در جهان عرب ،نظم عربی به مثابه حفظ هویت ،فرهنگ و سنت عربی است .این

نظم ،پیکره جهان عرب را بر مبنای تعامالت عربی ،سامان سیاسی و ایدئولوژیک کشورهای
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عرب تعریف میکند .با روی کارآمدن شیعیان در عراق ،نظم منطقهای عربی دچار تغییرات
اساسی شد .به این معنی که ترتیبات در منطقه عربی عمدتاً حول کشورهای ُسنی مذهب

و عرب معنا مییافت ،ولی ورود عراق شیعی به این نظم ،سنت نظم عربی را خدشهدار
کرد و واکنش منفی اعراب را درپی داشت .عدم ارتباط سیاسی و دیپلماتیک کشورهای

عرب با عراق جدید از این منظر قابل بررسی است .به طور کلی عربیت عراق با نظم عربی

رابطهای دوسویه دارد .در همین زمینه روزنامه الشرقاالوسط مینویسد :شرط عادیسازی
اعراب با نظام شیعی عراق تنها در حفظ عربیت این کشور است (ابراهیمی.)129 :1389 ،

نگرانی از افزایش نقش و نفوذ ایران در قالب هالل شیعی ،سبب انسجام کشورهای

ُسنی مذهب در برابر گروههای شیعی عراق گردیده است .از این منظر ،شیعیان با حضور

در ساختار جدید قدرت ،رئوس هرم قدرت را از آن خود ساختهاند و به طورطبیعی ُسنیها
در حاشیه قرار خواهند گرفت .این در حالی است که سیاست رژیم بعث در خصوص

محدودسازی شیعیان در ابعاد منطقهای وبینالمللی مورد حمایت کشورهای عربی و
قدرتهای بینالمللی قرارداشت .شیعیان عراق ،ایران را حامی معنوی خود میدانند .از این

منظر ،نگرانی از شکلگیری هالل شیعی به دلیل نگرانی ازافزایش نقش ونفوذ منطقهای
جمهوری اسالمی ایران است (فولر و فرانکه 171 :1384 ،؛ معروف .)270 :1392 ،در نگاه

کشورهای عرب منطقه ،پُررنگ شدن نقش عنصر شیعی در ساختار قدرت منطقه با ایجاد
زمینههای ائتالف بین ایران و عراق ،ساختار سیاسی منطقه را به ضرر جوامع ُسنی به هم

خواهد زد .دوم ،این ائتالف در درون سرزمینهایی صورت میگیرد که حکومتهای مخالف
نظم سنتی موجود در رأس قدرت قرار دارند و این همگرایی سیاسی ،تعادل قدرت را به هم

میزند .سوم ،تشکیل و تقویت چنین ائتالفی با نوع نگاه متفاوت نسبت به نقش بازیگران

و حضور قدرتهای بزرگ ،تهدیدی برای حکومت های محافظ ه کار منطقه محسوب
میشود .این امر به ویژه از لحاظ تأثیرگذاری بر اقلیتهای شیعی حوزه خلیج فارس حائز
اهمیت است (برزگر؛ .)66-67 :1386

 .4-2رویکرد شورای همکاری خلیج فارس

در چینش ساختار ژئوپلیتیک قدرت در شورای همکاری خلیج فارس ،سه کشور

عربستان سعودی ،قطر و امارات متحده عربی ،ضمن داشتن بیشترین نقش و نفوذ
در تحوالت سیاسی منطقه ،بیشترین نگرانی را از قدرت نرم 1ایران در عراق و ایجاد

اتحادراهبردی دو کشور ابراز

نمودهاند(Eisenstadt (etal) ,2011: 12-17 ; Maggiolini,

)2013: 5؛ مطلبی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت:
ن سعودی
 .4-2-1عربستا 

از کشورهای مهم خاورمیانه است و مناسبات این کشور با ایران ابعاد گستردهتری

نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر منطقه دارد .این کشور ضمن حفظ رابطه با ایران
یک رقابت آشکار نیز دارد :رقابت درمساله عراق ،مسئله لبنان ،سوریه و رقابت دو کشور

در اوپک و میزان تولید و سهمیه صادرات نفت ،تالش برای نفوذ در فلسطین اشغالی و

نفوذ مذهبی در منطقه از جمله در بحرین و یمن (حافظنیا و کاوندیکاتب.)19 :1389 ،
عربستان یکی از رُقبای جدّی منطقهای ایران در عراق جدید است؛ زیرا دولتسازی
دموکراتیک و مشارکت گروههای شیعی و ُکرد در عرصه قدرت که از تغییرات مهم در
عراق پس از صدام است در بلندمدت میتواند منجر به تغییر درساختار نظام سیاسی ونظم

منطقهای خواهد شد ،امری که مورد حمایت و پذیرش سعودیها نیست (اسدی:1387 ،
1. . Soft Power
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 .)80محور اصلی رویکرد سعودیها در قبال تحوالت عراق پس از صدام ،عدم پذیرش
واقعیتهای سیاسی جدید این کشور به ویژه ساختار جدید قدرت در عراق است .تغییر
ساختار قدرت در عراق وکاهش سطح قدرت اَعراب سُنی و قدرتیابی شعیان و ُکردها ،نمود
این رویکرد جدید است .اظهارات سران عرب و اعالم نگرانی و نامناسب خواندن شرایط

جدید عراق و مخالفت با روند سیاسی عراق ،تنها چهره مسالمتجویانه مخالفت سعودیها
را نشان میدهد؛ در عمل نیز محور فعالیت عمده سعودیها ،حمایت از عملیات تروریستی
و شورشیان سُنی برای به شکست کشاندن روند سیاسی عراق جدید است .سعودیها،

مهمترین حامی شورشیان در عراق بودهاند و از نظر مالی نیز بیشترین کمک را به این

جریان نمودهاند(اسدی.)11 :1388 ،

به رغم دور شدن گروههای سُنی از قدرت و آشوبسازی چندساله سعودیها در

عراق ،ازسال  2007به بعد سعودیها از منافع امنیتی خویش در عراق تعریف جدیدی

ارائه نمودهاند .در سطح داخلی ،به دنبال تثبیت حکومت عراق و حضور مستمر و تأثیرگذار
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درصحنه عراق هستند؛ چراکه غیبت آنها در نهایت سبب تضعیف بیشتر گروههای ُسنی
خواهد شد .در سطح منطقهای نیز به دنبال مشارکت و تعامل مثبت به عنوان رویکردی
جدید برای توازنسازی در مقابل ایران هستند .عراق نقطه حساس سیاست خارجی دو

کشور برای کسب تفاهم یا تقابل احتمالی است .عراق متمایل به عربستان و اعراب منطقه
به منزله تنگترشدن حلقه انزوا علیه ایران است و برعکس عراق متمایل به ایران به

منظور اتحاد راهبردی شیعه ،برهم خوردن توازن قدرت در منطقه و خطر گرایشهای

جداییطلبانه از سوی شیعیان عربستان سعودی است .بنابراین ،عراق از وزن ژئوپلیتیکی
قابل توجهی در منطقه برخوردار است و قادر خواهد بود گرانیگاه توازن قوا را در منطقه به

شکل جدیدی متحول سازد (ذاکراردکانی.)61 :1390،

براین مبنا ،سعودیها معتقدند عراق آینده به عنوان متحد راهبردی آمریکا،

جایگاه عربستان در چارچوب سیاست خارجی آمریکا را متأثر میسازد .از این منظر،

خروج آمریکا از عراق و تثبیت دولت شیعی تحت نفوذ ایران در بغداد باعث شده که
آمریکا دیگر به عنوان حایل در مقابل نفوذ ایران عمل نکند و این امر به تغییر توازن
قوای منطقهای خواهد انجامید (اسدی .)20-21 :1387 ،این درحالی است که شیعیان

عراق باتوجه به تجربه تاریخی ناشی از فشار حکومتهای ُسنی ،باالخص رژیم بعث و به

رغم قومیت عربی آنان ،نزدیکی و سنخیت کمتری با دولت عربستان سعودی دارند .در
پرتو تحوالت جدید ،نزدیکی شیعیان به آمریکا و ایران باعث تثبیت موقعیت آنان در

صحنه سیاسی عراق شده است .سعودیها ازاین وضع نه تنها ناراضیاند ،بلکه سعی

بر عرب و غیر عربی کردن صحنه سیاسی عراق دارند تا تفکیکهای مذهبی شناخته
شده در فضای مردمی این کشور رنگ باخته و بار دیگر عراق را نیروی موازنهدهنده

حکومتهای غیر عرب منطقه از جمله ایران گردانند .تحوالت دموکراتیک عراق در

کنار حکومت موروثی عربستان ،به همراه تحرک شیعیان عراق و قانون فدرالیستی
جدید این کشور ،تهدیدی دیگر در حوزه امنیت ملّی وتمامیت ارضی عربستان سعودی
تلقی میگردد .بنابراین عربستان هم از بیثباتی عراق که باعث تشدید تجزیهطلبی
شود نگران است و هم از ثبات این کشور که باعث قدرتیابی گروههای سیاسی شیعه

و کُرد در صحنه معادالت منطقهای و جهان عرب گردد ،ناخرسند

است(Katzman,

) .2015: 8در رابطه با گروههای تکفیری -سلفی ،از آنجاکه عربستان سعودی بهعنوان
متحد سنتی و ژئوپلیتیکی آمریکا در منطقه از آغاز پیروزی انقالب اسالمی به عنوان

یک بازیگر موازنهگر با هدف جلوگیری از امواج انقالب اسالمی و نفوذ منطقهای ایران،

نقش مؤثری را ایفا کرده است ،این کشور مایل است که بازیگران همپیمان ایران

یعنی عراق و سوریه تا سرحد ممکن تضعیف شوند تا نفوذ خود را در منطقه گسترش

دهد .در همین راستا این کشور به لحاظ مالی و فکری ،حامی گروههای َسلفی و
رادیکال در منطقه و جهان بوده است .شواهد موجود حاکی از آن است که عربستان

از گروههای َسلفی افراطی که معارض حکومت سوریه و عراق بوده و خاک این کشور

را جوالنگاه اعمال خشونتآمیز و تروریستی خود نمودهاند ،حمایت و پشتیبانی کرده
است (نیاکویی و بهمنش.)118-122 :1391 ،
 .4-2-2قطر

سیاست خارجی قطردرسال  ،1995سیاستی غیرپویا بود .دردوره ریاست شیخ حمد،

قطر به یکی از اضالع اصلی سیاستهای منطقهای وعربی تبدیل شد .قطر در سالهای
اخیر به دلیل رقابت با ریاض به سمت ایاالت متحده آمریکا گرایش پیدا کرده است .این

شیخنشین پذیرای ده هزارسربازآمریکایی است و همچنین میزبان پایگاه عملیات مشترک
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نیروهای ارتش آمریکا به جای پایگاه االمیرسلطان درعربستان است .بدون شک ،دوحه

نقش بارز و مهمی با آمریکا در ایجاد عراق جدید و در هنگام حمله مارس  2003بازی

کرده است .این کشور با حمایت از منافع آمریکا مبلغی درحدود 100میلیون دالر به

بغداد کمک بالعوض نمود .همچنین دوحه درسال  2004میزبان کنفرانس بازسازی عراق
زیرنظرصندوق بینالمللی 1بود که توافق برسر بیش از یک میلیارد دالرکمک به بازسازی
عراق ازنتایج اجالس فوق است .شیخ حمد یکی از معدود سران عرب است که ازگسترش

روابط کشورهای عربی با عراق جدید حمایت میکند .قطریها همواره از حامیان ُسنیها
در عراق هستند .برای مثال الشیخ یوسفالقرضاوی درمصاحب ه های گوناگون درشبکه

الجزیره نسبت به تضییع حقوق سُنیها درعراق هشدارداده و بارها ایران را مسئول این روند

دانسته است (الشیخالقرضاوی .)2007 ،سیاست خارجی قطر نسبت به تحوالت سیاسی
عراق جدید ،سیاستی دوگانه است :قطر ضمن گسترش روابط با آمریکا از منافع گروهای

ُسنی و بعثی حمایت کرده و سیاست خارجی خود را طبق آرمان عربی و در چارچوب
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 .4-2-3امارات متحده عربی

شیخ زاید بنسلطان آلنهیان ،امیر متوفی امارات متحده عربی ،معمار سیاست
خارجی این امیرنشین در قبال جهان عرب بود .وی تأکید ویژهای برامنیت ملّی عرب و

گسترش گفتمان عربگرایانه در جهان عرب داشت .شیخ زاید قبل از حمله آمریکاییها
به عراق ،طرح پناهندگی سیاسی صدام به ابوظبی و کنارهگیری وی از قدرت را به بغداد

پیشنهاد داد ،چرا که معتقد بود بهزودی رژیم بعث فرو خواهد پاشید و امنیت و حیثیت
اعراب بر باد خواهد رفت .مؤسس امارات متحده عربی ،همواره مردم عراق را مورد تمجید

قرارداده و آنان را پیکره جهان عرب مینامید .پس از سقوط صدام ،امارات متحده عربی از
نخستین کشورهایی بود که در جهت مقابله با نفوذ ایران در عراق در کادردیپلماسی خود
در این کشور تغییرات اساسی ایجاد کرد ،چرا که ابوظبی به شدت ازنفوذ هواداران شیعی

ایران درعراق جدید هراس داشت.

)1. . International Monetary Fund (IMF

امارات متحده عربی نفوذ ایران درمنطقه و عراق را تهدیدی علیه امنیت خود

و اعراب میداند و کشوری که در سالهای اخیر بیش از همه به اختالف ایرانی -عربی
دامن زده ،در تالش است تا دیگر کشورهای عرب را در پیکار تبلیغاتی خود علیه ایران

درگیرکند و از این رهگذر درپی آن است که مساله جزایرسهگانه ایرانی در خلیج فارس را
مسالهای عربی و از اولویت اَعراب قلمداد نماید ) .(Katzman, 2015: 8-9در همین راستا،

این کشورطبق برنامه نوسازی دفاعی خود 15میلیارد دالر سالح جدید شامل  80فروند

جنگنده اف  16را از ایاالت متحده آمریکا خریداری نمود  (Alterman, 2007: 10).بدین
سان ابوظبی تالش مینماید تا عراق را کشوری عربی و هویت آن را هویت عربی معرفی

کند و با گسترش روابط تجاری و سیاسی با بغداد از نفوذ ایران جلوگیری نماید .ابوظبی

مانند عربستان ،آشکارا از سیاست مشروط ،یعنی ورود سُنیها به قدرت سخن نگفته ،بلکه
ازسیاست همهجانبه درقبال عراق و پذیرش این کشور به عنوان کشوری با هویت عربی و

متصل به پیکره اُمت عربی حمایت مینماید .این حمایت در واقع به دلیل وجود جمعیت
کم شیعی دراین کشور و به طور اساسی نوعی بازدارندگی درقبال نفوذ ایران درعراق جدید

تلقی میشود (خسروی.)44 :1390،
نتیجه

دانش ژئوپلیتیک به ما میآموزد که کشورهای نزدیک به هم از نظر جغرافیایی،

مناطق ارتباط سیاسی دوجانبهای را شکل داده و سیاست خارجی آنها به شدت

از همسایگانشان تأثیر میپذیرد .این تأثیرپذیری به ویژه از اتصال جغرافیایی ،سطح
پیوستگی ،ماهیت و ساختار روابط بین آنها نشأت گرفته است .وجود عنصر ُکردی ،تنگنای
ژئوپلیتیکی عراق ،جمعیت  65درصدی اهل تشیع این کشور ،ناامن بودن فضای داخلی
بعد از مارس  ،2003قدرتیابی نیروهای سیاسی شیعی ،نیازمندیهای اقتصادی -عمرانی،

حضور قدرتهای نافذبینالمللی و رقابت قدرتهای منطقهای در این سرزمین از جمله
مواردی هستندکه اهمیت عراق را برای ایجاد مناسبات راهبردی با ایران برجسته میسازد.
تحوالت عمیق ژئوپلیتیکی در عراق بعد از صدام آثار گستردهای بر این کشور و

منطقه خلیج فارس برجای گذاشته است .ظهور عراق جدید ،ساختارهای نظامی -امنیتی

منطقه خلیج فارس و ماهیت روابط بین قدرتهای این منطقه را متحول ساخته است .با
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توجه به تغییرات اساسی در ساخت قدرت عراق جدید ،این کشور در کوتاه مدت نه تنها

یک تهدید خارجی برای ایران محسوب نمیشود ،بلکه میتواند یکی از درواز ه های اصلی
ورود ایران به سوی جهان عرب به شمار آید .حضور شیعیان و اَکراد در ساخت قدرت،

حذف رژیم بعثی ،حضور بازیگران فرامنطقهای در آمایش و روند تحوالت عراق نوین ،اتخاذ
راهبردهای سیاسی -امنیتی جدید ایران از جمله حمایت از ایجاد نظام سیاسی متکثر و

متعادل با حضور تمام گروههای قومی -فرقهای ،حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی عراق،
برقراری روابط مبتنی بر همکاری و رقابت سازنده در تمامی حوزهها ،تالش برای ارتقای
سطح روابط و تغییر هویت سیاسی عراق از عربیُ -سنی  -بعثی به عربی – شیعیُ -کردی
از جمله بسترهای مساعد جهت ایجاد مناسبات راهبردی دو کشور است .در مقابل ،تشکیل

ائتالف سیاسی -امنیتیِ منطقهای به رهبری عربستان سعودی که در قالب شکلگیری
گروههای سَلفی -تکفیری با هدف دامن زدن به نزاعهای مذهبیُ ،کشتار شیعیان و تجزیه
سرزمینی خود را بازتولید نموده است ،از موانع مهم اتحاد راهبردی ایران و عراق در پرتو
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تحوالت سیاسی پس از صدام تلقی میشود.

به رغم وجود موانع منطقهای اتحاد راهبردی دو کشور ،روند همکاری دو کشور

ایران و عراق در سازمانهای منطقهای وبینالمللی و نوع روابط دو کشور با قدرتهای
بزرگ و شیوه مواجهه آنان با مسائل منطقه خاورمیانه از حوز ه های قابل تصور همکاریهای
راهبردی در آینده است .نوع نگاه درباره منافع رُقبای منطقهای ،رصد تحوالت شمال

عراق ،قدرتیابی تشیع ،تعیین تکلیف قراردادهای مرزی و سایر عوامل مؤثر ،مواردی از
واقعیتهای موجود در روابط دو کشور محسوب میشوند .در این راستا ،دستگاه دیپلماسی

جمهوری اسالمی ایران ضمن در پیشگیری رویکردی متعامل نسبت به صحنه سیاسی

عراق ،میبایستی در پی تحقق اهداف راهبردی با بازیگران منطقهای و فرامنطقهایِ

صحنهگردان صفحه شطرنج سیاست عراق ،تعاملی سازنده و کارآمد در راستای افزایش
منافع و تأمین بهینه امنیت ملّی ایران همت گمارد .درشرایط کنونی ،بسترهای اصلی برای
ایجاد اتحاد راهبردی در مناسبات ایران و عراق به دالیلی بیش از هر زمان دیگری ُمهیا

است؛ چراکه تحوالت صورت گرفته در سپهر سیاسی این کشور و منطقه خاورمیانه ،نقش

کلیدی در مسائل سیاسی -امنیتی ایران همچون حفظ تمامیت ارضی و امنیت سرزمینی،
مقابله با داعش و گروههای تکفیریَ -سلفی دارد .اشتراکات فرهنگی ،تاریخی ،پیوندهای

مذهبی ،وجود اماکن مقدس مذهبی و حوزههای علمیه قم و نجف به عنوان بزرگترین

پایگاههای علمی مکتب تشیع در ایجاد تعامل هرچه بیشتر دو کشور نقشی مهم دارند.
همچنین مبادالت اقتصادی دو کشور ،بخصوص همکاری و هماهنگی در عرصه انرژی

میتواند در تحقق اتحاد راهبردی دو کشو مؤثر واقع شوند* .
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