
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


    

   

 

 

 بررسی عوامل مؤثر ژئوپلیتیکی عراق و تأثیر آن بر امنیت

 ایران ملی جمهوری اسالمی

 

 3رحیم سرور 2رادعبدالرضا فرجی 1سید مصطفی هاشمی
   

  70/70/5931تاریخ دریافت:

 33/30/1331تاریخ پذیرش: 

 چکیده

کند و دائم با یکدیگر در حوزه ژئوپلیتیکی عراق دارای نیروهای همگرا و واگرایی است که تحت شرایط خاص عمل می

شده در ساختار قدرت و هویت آن و تحول تغییر این تحوالت منجر به که روبرو بوده تحوالتی با عراق حال رقابت هستند. 

قومی و  هایگروه. استنداشته  ایو کنشگران منطقهوپلیتیک و رویکردهای بازیگران در ژئ دگرگونیای جز و نتیجه

مذهبی، هیدروپلیتیک، هویت ملی و هویت عربی، منابع نفتی و درامدهای عظیم ناشی از آن و کیفیت دسترسی به 

که بسته به وضعیت عراق و  دهش ژئوپلیتیکی هایباعث اتخاذ استراتژی ،در آمایش و روند تحوالت عراقو ...  فارس خلیج

نوع و ترکیب حکومت عراق، بر امنیت ملی ایران اثر گذاشته و تبدیل به دشمن، رقیب راهبردی و یا شریک استراتژیک 

جغرافیای سیاسی،  تحلیلی انجام گرفته و ضمن بررسی -با روش توصیفیژوهش ذیل شود. پجمهوری اسالمی ایران می

 پردازد.می سیاسی -امنیتی ،الزامات فضاییمجموعه  هی عراق،  بپلیتیکژئو فضای درونی، تاریخی و

 ژئوپلیتیک، کد ژئوپلیتیک، وزن ژئوپلیتیک، امنیت ملی، جمهوری اسالمی ایران، عراقکلیدی:  یاه هواژ

 

                                                      

احد علوم و تحقیقات تهران، سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی، ودانشجوی دکتری تخصصی جغرافیای. 1

m.hashemi2006@gmail.com  

  a.farajirad@yahoo.com  سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات تهراندانشیار جغرافیای. 2

  rahim.sarvar@gmail.com  ریزی شهری دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات تهراناد جغرافیا و برنامهاست .3

 المللی فصلنامه تحقیقات سیاسی بین
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا

 33 - 39/ صص  1331 پاییز - بیست و هفتمشماره 
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 مسألهطرح  -1

های های حماس، کاهش وخلع سالحعواملی همچون تقابل ایران و آمریکا، تغییر در آرمان

های ای، صلح اعراب و اسرائیل، حاکمیت دریایی چین و نگاهی دوباره به موضوعهسته

تپنده سیاست در دهد که هنوز هم خاورمیانه قلبگانه ژئواستراتژیک جهان، نشان میپنچ

( و ایران و عراق به عنوان دو بازیگر تأثیرگذار در 132: 1333جهان معاصر است)خلیلی،

های یِ برخاسته از واقعیتهای همگرایانه/واگرایانهتأثیر کنشتحتمقاطع تاریخی، همواره 

های ای خود را به نظامگونهبه اند. چراکه عامل جغرافیابوده مابین و منطقهجغرافیایی فی

-تاثیر قرار میها را تحتهای سیاست خارجی دولتکند و دادهسیاسی تحمیل می

های مدرن در خاورمیانه، نوعی پیوستگی دولتیری گشکلاز تا پیش (.32: 1311دهد)قوام،

های جغرافیایی و وابستگی تاریخی میان ایران و عراق وجود داشت. این پیوستگی در برهه

های ایران به سمت اروپا و آفریقا وجود های امپراتوریی کشورگشاییزمانی به واسطه

راتوری ساسانی انجامید نمود داشت و در زمان حمله خلیفه دوم به ایران؛که به شکست امپ

های تاریخی، در قالب وابستگی ژئوپلیتیکی فرهنگی، بیشتری یافت؛ این پیوستگی،در برهه

پایه در عصر گیری حکومت ملتحال پس از شکلیافت. بااینسیاسی، نظامی و... نمود می

رتباط صفویه و بعد از تغییر چندباره حاکمیت سیاسی عراق؛ میان ایران و عثمانی؛ ا

جغرافیایی ایران با شامات به واسطه تسلط امپراطوری عثمانی براین منطقه، منقطع شد. با 

الملل و سرپرستی بریتانیا خروج نیروهای عثمانی از عراق، تحت قیمومیت جامعه بین

گرفت. با استقالل پادشاهی عراق از بریتانیا قرارگرفت و نظام پادشاهی در این کشور شکل

وجود به دلیل نیاز مستقل عراق آغاز شد بااین گیری دولتفرایند سیاسی شکلم، 1332در 

های نظامی و اجتماعی بریتانیا به نفت عراق و شرایط حساس نظام جهانی، کماکان از پایگاه

م، و سقوط رژیم پادشاهی در عراق، تا 1330برد. با کودتای سال خود در عراق بهره می

میان نظامیان تبادل شده و در نهایت با کسب مسند قدرت  م چندین بار قدرت1331سال 
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جمهور عراق، زمام قدرت البکر به عنوان اولین رییستوسط حزب بعث عراق، احمد حسن

زند. گیرد و پس از وی صدام حسین بر مسند قدرت در عراق تکیه میرا در اختیار می

نیز روندهای سیاسی در حال بدین ترتیب به موازات تغییرات قدرت در عراق؛ در ایران 

انجام بود و رخدادهای بسیاری در فضای سیاسی ایران شکل گرفت. به مجرد پیروزی 

ثباتی ایران؛ )و البته خواست نظام انقالب اسالمی در ایران، صدام حسین با توجه به بی

ن پهلوی الملل وقت(، مناقشات مرزی میان ایران و عراق را که بازمانده دوراژئوپلیتیکی بین

آمده در جهت ریزی منازعه مستقیم، از فرصت پیشبود، بهانه قرار داده و تالش کرد با طرح

کردن عراق بهره بگیرد و به موقعیت برتر ژئوپلیتیکی در منطقه دست یابد. روندهای خارج

های ملی الملل در آن زمان، به موازات سیاستسیاسی، اقتصادی و نظامی حاکم بر نظام بین

ای کشورهای منطقه، سبب شد منازعه طوالنی شود. علیرغم اتمام جنگ، منازعه منطقهو 

میان دو کشور خاتمه نیافت و با گذشت ربع قرن از پایان جنگ و سقوط رژیم صدام 

شدن حزب بعث از فرایند سیاسی عراق، همچنان روابط دو و خارج 2333حسین در سال 

ها، های ژئوپلیتیکی قرار دارد که این بنیانوعه بنیانتأثیر یک مجمکشور ایران و عراق تحت

تأثیر قرارداده و قابلیت تغییر ژئوپلیتیک روابط خارجی را دارد. در روابط دو کشور را تحت

های ژئوپلیتیکی مؤثر بر روابط ایران و عراق، اثر رو برآنیم ضمن بررسی بنیانتحقیق پیش

-بنیان»که ان را ارزیابی کنیم. سئوال پژوهش اینستآن را بر امنیت ملی جمهوری ایالمی ایر

های ژئوپلیتیکی مؤثر بر روابط دو کشور ایران و عراق چه هستند و چه اثری بر امنیت ملی 

رسد نفت، مذهب و مرزهای مشترک از مهمترین عوامل تاثیرگذار به نظر می« ایران دارد؟

 باشد.راق میهای ژئوپلیتیکی موثر در روابط ایران و عبر بنیان

 

 روش تحقیق -2

تحلیلی است و به روش تحلیلی و تفسیری  -های توصیفیمقاله حاضر از نوع پژوهش
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و اینترنت(و  ای)شامل کتب، نشریاتهای پژوهش به روش کتابخانهاست. یافتهانجام شده

-مصاحبه با اساتید دانشگاه و خبرگان امنیتی و حضور در جلسات خبرگی گرداوری شده

 ت.اس

 

 مبانی نظری تحقیق -3

ی زیربنای این تحقیق مبتنی بر سه مقوله شیوه: . سیری در ادبیات پژوهش ژئوپلیتیک1-3

-ی ژئوپلیتیک و استراتژی است. گرچه از آغاز شکلپژوهشِ ژئوپلیتیک و دو کلید واژه

: 1313پور،گیری مبحث ژئوپلیتیک تاکنون تعابیر زیادی از آن به عمل آمده است)کریمی

(. به اعتقاد هاوس هوفر، ژئوپلیتیک منطقی جهت شکست دشمن با توجه به موقعیت و 1

(. پسوند سیاست در این اصطالح، سیاست C.Troll, 1949:116امکانات جغرافیایی است)

روز یا حتی سیاست دولت نیست، مگر آنکه دولت راهبرد ژئوپلیتیک را در دستورکار 

ها از جایگاهی ژئوپلیتیک بر اساس کارآمدترین تئوری درازمدت خود قراردهد. سیاست در

 پنج وجهی برخوردار است:

منظور از پیوند سیاست در این واژه، سیاست خارجی است نه هر سیاستی  .1

 (1333پور، )آریان

پسوند سیاست در این واژه دارای بارِ استراتژیک است. چنانچه استراتژی برپایه تعریف  .2

نر ترکیب قدرت ملی)دربرگیرنده شش توانمندی ملی( به منظور دستیابی پنتاگون به فن یا ه

-توان استراتژیبه پیروزی بر دشمن به هنگام جنگ یا صلح دانسته شود، ژئوپلیتیک را می

جغرافیایی نامید. چنین تعبیری تا حدودی متمایز از سیاست کابینه از سیاست ژئوپلیتیک 

 است.

ژئوپلیتیک پیروی شان از استراتژیها و نظامورهایی که دولتبر اساس بند قبلی، تنها کش .3

کنند، میل به پایداری و ثبات امنیتی دارند. برعکس دور شدن از استراتژی و می
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گونه که های آن، به معنای دور شدن از بقای ملی و امنیت ملی است. در واقع همان رهیافت

راه دستیابی به اساسِ جغرافیایی قدرت  جفری پارکر باور دارد: ژئوپلیتیک دانشی است که

 (.Parker,1988: 168دهد)می ملی و سرزمینی را به رهبران کشورها نشان

ژئوپلیتیک، هر کشوری، برپایه قدرت خویش، تواناییِ مشخصی داشته .از دیدگاه استراتژی9

در  شود. لذا قدرتو شعاع عملکرد جغرافیایی آن برپایه همان میزان قدرت تعریف می

 شود.بندی میای و ملی تقسیمای، ناحیهای، منطقهسطوح پنجگانه جهانی، فرامنطقه

.سیاست ژئوپلیتیکی دارای سه بُعد سرزمینی، درازمدت و راهبردی است لذا بارِ 1

 ژئوپلیتیک مبین پنجگانه فوق است.استراتژیک دارد. استراتژی

واقعیات ی  دولت بر پایهیک   مشی خط ژئوپلیتیکیاستراتژی :استراتژی ژئوپلیتیکی .2-3

تواند به اهداف و منافع است که میجغرافیایی و عوامل ژئوپلیتیکی ثابت و متغیر -فضایی

(. 1385:111نیا،ملی خود برسد و مانع رسیدن رقبای خود به اهدافشان شود)حافظ

یک کشور نسبت به استراتژ ای جامع و یکپارچه بر پایه نگرشاستراتژی ژئوپلیتیکی، برنامه

المللی است که بر محور ادارک کشور از منافع حیاتی خود نسبت به محیط پیرامونی و بین

اش شکل گرفته است. این مفهوم برای اولین بار توسط هاوس هاوفر وارد محیط پیرامونی

ادبیات ژئوپلیتیک شد. به اعتقاد وی آلمان و روسیه دو قدرت بزرگ در اروپا هستند که 

 (.32: 1303د به همکاری بر اساس اشتراک منافع برسند)عزتی،بای

های انتزاعی که حاصل رابطه به مجموعه عوامل ژئوپلیتیکی و پدیده: .بنیان ژئوپلیتیک3-3

شود درحالیکه این عوامل و تأثیر متقابل عوامل جغرافیایی و سیاسی بر یکدیگرند اطالق می

های و واکنش پدیدهست بلکه محصول کنش نه صرفاً عامل جغرافیایی و نه سیاسی ا

 :1332پورپویان،شود)حسینجغرافیایی و سیاسی در فضا است که منجر به تولید قدرت می

در روندهای نظام  های ژئوپلیتیکی به عنوان متغیرهای مستقل و وابسته(. بنیان133

ئوپلیتیکی، به اعتبار کنند و در یک رابطه ژای و ملی نقش ایفا میژئوپلیتیک جهانی، منطقه
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های جغرافیایی وزنی که هر یک از این عوامل دارند، باعث برتری ژئوپلیتیکی پدیده

 (.11: 1310شوند)کوهن،وسیاسی می

ها، عنصر ژئوپلیتیکی هستند که در چارچوب مفهومی ژئوپلیتیک، هریک از این بنیان

ته است منجر به ساخت به اعتبار ویژگی ذاتی و نقشی که در یک رابطه به خود گرف

شود. لذا عناصر ژئوپلیتیکی، ای و یا ملی میژئوپلیتیک جدیدی در نظام جهانی، منطقه

دهی ساخت ژئوپلیتیک را دارند. از جمله اند که قابلیت شکلایهای ژئوپلیتیکی بالقوهبنیان

-(هسته1توان به های ژئوپلیتیکی را دارند میاین عناصر ژئوپلیتیکی که توان تبدیل به بنیان

ی دولت و های مرکزی و تاریخی )رابط محیط فیزیکی هسته و نظام سیاسی؛ مرکز توسعه

(پایتخت و مراکز سیاسی )دارای 2ای و ایدئولوژی مبرز(؛ های ملی، منطقهتداعی هویت

های سیاسی حکومت و قلمرو سیاسی رفتارهای متقابل فعالیت کارکرد اداری و کانون

ها (آیکیومنی3ای و جهانی(؛ سطح ملی، منطقه م با انعکاس مستقیم در سهحاکمیت و مرد

)نواحی فعال اقتصادی شامل زیرساختهای ارتباطی، منابع معدنی، ذخایر انرژی و 

ای؛ )مناطق با جمعیت متوسط، منابع (سرزمین مؤثر ملی و منطقه9زیرساختهای صنعتی(؛ 

(مناطق خالی؛ )مناطق فاقد جمعیت ساکن با 1 ای بسیار باال(.قابل قبول و توان توسعه

های (بخش0(مرزها؛ مبین حدود قلمرو سیاسی حکومت(. 3امنیتی( -ظرفیت دفاعی

 (.19-11: 1310ها در داخل دولت()کوهن،طلب اقلیتهای جداییغیرهمسان؛) بخش

گانه به مجموعه روابط بازیگران و کنشگران سیاسی ذیل سه: .روابط ژئوپلیتیکی4-3

شود. جغرافیا، بستر برقراری رابطه میان چند بازیگر سیاست، جغرافیا و قدرت اطالق می

ی دو بازیگر سیاسی از ماهیت رابطه و قدرت مبین شکل، الگو و سیاسی؛ سیاست اراده

(. روابط ژئوپلیتیکی 333-332: 1311نیا،باشد)حافظنگرش بازیگران نسبت به یکدیگر می

باشد. این مچون تعامل، رقابت، تقابل، منازعه، سلطه و نفوذ میدارای اشکال متفاوتی ه

 الگوها تابعی از نحوه ترکیب و تعامل عناصر جغرافیا و سیاست در بستر زمان است.
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های دستورکار عملیات سیاست خارجی یک کشور که به ارزیابی مکان: .کد ژئوپلیتیکی5-3

های ( و مبنای تدوین استراتژیTaylor,1994: 80پردازد )جغرافیایی در ماورای مرزها می

باشد. در نظام ریزی نقشه عملیاتی مسیرهای توسعه ملی و فراملی میخرد وکالن و طرح

ای اگر کدهای ژئوپلیتیکی کشورهای منطقه در تضاد با اهداف و منافع )ملی و منطقه

درگیری، جای حرکت به سمت صلح وثبات به سوی ای( یکدیگر باشد، منطقه بهمنطقه

ای منوط به کدهای ژئوپلیتیکی رود. همگرایی و واگرایی منطقهمناقشه و منازعه می

ای های منطقهدهی سیاستای است که سبب جهتمتعارض و غیرمتعارض در نظام منطقه

 (.1313نیا،شود)حافظمی

ه شد اما مفهوم امنیت ملی بعد از جنگ جهانی دوم در محافل آکادمیک استفاد :امنیت ملی.6-3

بود. سرآغاز پیدایش این ها شکل گرفتهموجودیت این مفهوم در بستر تاریخی و طی قرن

رسد. در این زمان به مجرد پایان نزاع گیری دولت ملی میمفهوم به قرارداد وسفالیا و شکل

ها و تاسیس دولت ملی، حفظ وبقای ملی اهمیت بسیاری های مذهبی و شاهزادهمیان گروه

است)افتخاری ترین موضوع بودهنحویکه تأکید بر امنیت ملی مهمیافت به

های امنیت ملی به مواردی همچون امکانات، بینی(. جهت براورد و پیش21:1313،ونصری

ساختار امنیت  ،فرهنگ استراتژیک کشور ،تهدیدات ،هافرصت ،هاپذیریتعهدات، آسیب

پرداز و یا کنشگر ( لذا هر نظریه20: 1339ی،شود)امیرالمللی توجه میای و امنیت بین منطقه

-ای خود تفسیر میسیاسی، امنیت ملی را بنابر مقتضیات زمانی، مکانی، ساختاری و اندیشه

مبهم ولی از  ،کند. از نگاه باری بوزان، امنیت ملی از لحاظ مفهومی ضعیف، ازلحاظ تعریف

 لحاظ سیاسی مفهومی قدرتمند است.

واره فرض بر وجود تنازع و برخورد استت، لتذا بته ابعتاد     در تعاریف کالسیک، هم

شود. از اینرو ارتقاء سطح توان نظامی و تستلیحاتی یتک کشتور    نظامی این مفهوم تأکید می

-کشتتور متتی کتته تتتوان مواجهتته بتتا تهدیتتدهای ختتارجی را دارد در راستتتای امنیتتت ملتتی
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ه تتأمین منتافع ملتی و    (. اندیشمندان تتأمین امنیتت ملتی را منتوط بت     23:1301،باشد)بلیس

-هتتای یتتک ملتتت از گزنتتد تهدیتتدهای داخلتتی و ختتارجی متتی    دورنگهداشتتتن ارزش

(. تتتأمین امنیتتت ملتتی نیازمنتتد مجموعتته کتتاملی از اقتتدامات  121:1311،دانند)مجتهتتدزاده

گیترد  ها است که بر دو مؤلفه قدرت ملی و  اقتدار ملی شکل میپیشگیرانه بوسیله حکومت

دیپلماستتی و طراحتتی نظتتامی مرتفتتع  ،قتتدرت متتالی ،هتتای ملتتیو بتتا بکتتارگیری سیاستتت

 (23: 1339شود)امیری، می
 های امنیت: شاخص5جدول

 های عمده امنیتشاخص

 حفظ موجودیت کشور از تهدیدهای نظامی-1

 حفظ نظام سیاسی و جلوگیری از تهدید نسبت بدان-2

 حفظ نظام اقتصادی و جلوگیری از تهدید نسبت بدان-3

 های حیاتی و جلوگیری از تهدید نسبت به آنهاشحفظ ارز-9

 دادن انسجام ملیدوام و قوام -1

 کردن رفاه اقتصادی برای مردمفراهم-3

 زیست و جلوگیری از تخریب آنحفظ محیط-0

 امنیت

 (20: 1339)منبع:امیری،

 

 شناسی تحقیق محیط -4

بسیاری از نمودهای  و رشد پیدایشمحل عراق، جغرافیای : ژئوپلیتیکی عراق.استراتژی1-4

هماوردی و کشمکش بوده و از طرفی محل بروز تعارض، درخشان فرهنگی و مدنی 

بوده  فرهنگیو  مذهبیگیری تعارضات و شکل ای و جهانی های منطقهقدرت

سامان سیاسی نابهعدم بلوغ ژئوپلیتیکی عراق ناشی از جغرافیای. (11 :1339)موجانی،است

کند. با فروپاشی و تجزیه ارضی المللی تغییر میتحوالت بینآنست که به موازات 

موصل؛ محل استقرار -1بنای عراق بر محور سه فضای جغرافیایی؛ امپراتوری عثمانی؛ سنگ
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بصره؛ فضای جغرافیایی شیعیان -3بغداد؛ فضای جغرافیایی اهل تسنن و -2اکراد عراقی، 

دهه تحت ی عراق؛ این کشور یکمل-عراق گذاشته شد. باآغاز فرایند زیست سیاسی

های سیاسی به قدرت رسیدند و قیمومیت انگلستان قرار گرفت اما با کسب استقالل، گروه

باسقوط رژیم پادشاهی، حکومت جمهوری جایگزین رژیم پادشاهی شد و حزب بعث با 

در  ها(. حضور بعثی03-03 :1313راد،کودتا علیه قاسم، قدرت را در اختیار گرفت)کاویانی

گیری انقالب اسالمی در ایران و بروز تالطم در رأس حاکمیت عراق به موازات شکل

ژئوپلیتیکی عراق شد. تنگنای ساختار ژئوپلیتیک خاورمیانه، موجب تغییر در استراتژی

ژئوپلیتیکی عراق و گسست در ساخت ژئوپلیتیک ایران، سبب شد عراق درصدد گسترش 

ای، ایجاد های فرامنطقهپیمانی با قدرتاماتی نظیر همژئوپلیتیک خود برآید. لذا اقد

گیری منازعه نظامی و شکل-های ملی، فشار سیاسیای بر مبنای هویتهای منطقه ائتالف

ای عراق بود که با هدف های منطقهمستقیم با ایران، حمله به کویت، همگی جزء سیاست

ر در این منطقه رخ ای این کشوبسط ژئوپلیتیک عراق و تثبیت قدرت منطقه

ی عراق به کویت و های جهانی به حمله(. واکنش منفی قدرت1339داد)مجتهدزاده،

ای نسبت به آن؛ سبب انزوای ژئوپلیتیکی بیشتر ای و فرامنطقههای منطقهگیری ائتالف شکل

سقوط رژیم بعث المللی وحمله نظامی آمریکا، منجر بهعراق شد و افزایش فشارهای بین

ذف حزب بعث و خأل حاکمیت مقتدر در صحنه قدرت عراق، باحضور بازیگران و شد. ح

های سیاسی درصدد های متفاوت همراه شد و عاملی شد تا طیفکنشگران با وزن

های خواهی قدرت در عراق باشند. خأل حاکمیت مقتدر و یکپارچه سبب شد تا گروه سهم

رصدد اعمال حاکمیت جداگانه بر های سیاسی ضمن اعالم موجودیت، داجتماعی و طیف

شده تا در دهه اخیر تسلط خود برآیند. تفرق اجتماعی و مذهبی سببپهنه سرزمین تحت

سازی شود و درصدد تقویت ملت -ژئوپلیتیکی عراق متمرکز بر احیاء دولتاستراتژی
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مذهبی، به سمت -های قومیگسیخته خود باشند که تحت تأثیر هویتهویت ملی از هم

 (.1339راد و دیگران،اند)فرجیرایی و تجزیه قرار گرفتهواگ

موقعیت ژئوپلیتیک ایران در دو قرن اخیر : ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایراناستراتژی .2-4

ی قدرت جهانی قرار گرفته و عاملی نحوی بوده که در موقعیت حائل در میان دو سازهبه

های قدرت تعامل مؤثر و فعال با سازه شده تا برای تأمین منافع ملی خویش نیاز به

های پیرامونی، برای کشوری ی قدرتباشد. الزمه تعامل فعال و مؤثر با سازهپیرامونی داشته

طرفانه، مثبت، فعال و که در موقعیت حائل قرار دارد اینست که سیاست خارجی بی

وز کشمکش و وقوع های پیرامونی سبب برباشد. انفعال در برابر قدرتتأثیرگذار داشته

(. 13 :1332نیا،شود)حافظهای قومی، ملی، مذهبی در درون مرزهای ملی میانواع بحران

ترین شرح وظایف حکومت در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، استفاده از مناسب

ای هایی است که منجر به همگرایی منطقههای داخلی و پیرامونی بر مبنای ارزشظرفیت

(. سقوط رژیم بعث و مشارکت گسترده نیروهای آمریکایی و اروپایی 1339راد،شود)فرجی

های نظامی ناتو که با هدف حرکت به سمت شرق و در عراق؛ به موازات فعالیت

گیری همجواری با مرزهای سیاسی و ژئوپلیتیکی روسیه صورت گرفته بود و منجر به شکل

های سیاسی و امنیتی ثباتیبود، سبب بروز بیهای منطقه شده ای با دولتهای منطقهائتالف

در محیط پیرامونی ایران شد. لذا استراتژی ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران انتخاب 

-کدهای ژئوپلیتیکی است که ضمن ارتقاء وزن ژئوپلیتیک ایران، سبب تثبیت قدرت منطقه

 (.1339راد ودیگران،ای جمهوری اسالمی ایران شود)فرجی

 ایرانو  ی ژئوپلیتیکی عراقکدها.3-4
 .وضعیت قومی، نژادی و مذهبی1-3-4

و   مذاهب ها، از قومیت یواحد موزائیک، عراق اجتماعی  بافت: نژادی -الف:وضعیت قومی

عراق   و خارجی  یلداخ  در محیط  خود را بر رفتار سیاسی  اقتضائات  که  هاستفرهنگ

  این . است و اقتصاد ایجاد کرده  سیاست  های حوزه را در  متعددی  های و شکاف  کرده  تحمیل
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ای  زمینه عراق؛در   ناامنی ایجاد دارد که ضمناز کشور   در خارج  هایی هدنبال  قومی  موزائیک

 :1309،لوران )سالینجر وعراق دخالت کنند  در امور داخلیگان عراق همسای فراهم کرده که

 یملت عراق از دو ملیت اصل عراق آمده است: نویس قانون اساسیپیش 3ماده در   (.22

فارس(، ، شبک)ی، ارمنی، سریانیآشور ،یترکمان، کلدان یاصل هایعرب و کرد و قومیت

 شان مساوییبه حقوق و واجبات مل یدر دسترس یزیدیه و صابئین تشکیل شده که همگی

 از ٪1و غیره حدود  آشوریان، ترکمنانان ،٪23تا ٪11 کردها ،٪13تا ٪01 ها عرب. هستند

تا  ٪32، شیعه عراق مردم درصد ٪31تا  ٪33حدود دهند. می تشکیل را عراق جمعیت

گیری از فضای جغرافیایی یکپارچه و . بهرههستند مسیحیدرصد  3و  سنیدرصد  30٪

داشتن سرزمین به موازات همبستگی قومی در فضای سیاسی ناهمگون عراق، حضور در 

جمهوری، توانایی بازی دوسویه در معادالت سیاسی داخلی رأس حاکمیت و مسند ریاست

د به عنوان کانون سیاسی عراق، برای اقلیم کردستان نقش و خارجی و حضور در بغدا

(. همجواری اقلیم کردستان، با 113-110: 1339وترابی،است)محمدیانپررنگی رقم زده

شده این گروه قومی یکی از کدهای اصلی ژئوپلیتیکی مناطق کردنشین ایران و ترکیه سبب

و مشترک سیاستگذاری محسوب طوریکه از عوامل اصلی شمار رود بهایران و عراق به

اند لذا شود. اکراد عراقی به دلیل داشتن سرزمین، همواره درصدد حاکمیت مستقل بوده

اند بعد از سقوط رژیم بعث، با ارتقاء وزن ژئوپلیتیکی خود، تا سطح خودمختاری و توانسته

 (.1339تشکیل اقلیم کردستان پیشرفت کنند)نوریان،
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 مذهبی عراقی -های عمده قومیهای بالقوه و بالفعل گروهیلمیزان پتانس :2جدول

 گروه قومي   

 شاخص  
 هاتركمن كردها های سنيعرب شیعیان

 کم متوسط نسبتاً زیاد زیاد وسعت جغرافیایی

تعداد و تراکم 

 جمعیت
 بسیار کم متوسط متوسط زیاد

 بسیار کم بسیار زیاد زیاد زیاد مجاورت جغرافیایی

 بسیار کم نسبتاً زیاد محدود بسیار زیاد نی زیرزمینیمنابع غ

پیشینه مبارزه برای 

 استقالل
 بسیار کم بسیار زیاد بسیار کم بسیار کم

 کم زیاد زیاد بسیار زیاد پیشینه تمدنی

همسویی با گفتمان 

 المللی بین
 زیاد بسیار زیاد بسیار کم بسیار زیاد

 کم بسیار زیاد بسیار کم بسیار زیاد کادر رهبری مجرب

 کم بسیار زیاد بسیار کم بسیار زیاد سازماندهی گروهی

 کم زیاد بسیار کم بسیار زیاد موقعیت ژئوپلیتیک

 بندیجمع
پتانسیل باالی 

 استقالل

پتانسیل باال برای 

 انزوا و عدم استقالل

پتانسیل بسیار باال 

 برای استقالل

پتانسیل کم برای 

 استقالل

 (1331ه عراق،)جلسه خبرگی کارگرو

 

است که ریشه آن به  سیاسیی تاریخی با سابقه چالش ،د در عراقاراک مسأله

ی ی متفاوتهارونداکراد در جامعه سیاسی عراق با  مسألهگردد. بازمی فروپاشی عثمانی

با حکومت عراق و اکراد درگیری طوریکه تاریخ سیاسی عراق روندهایی نظیر همراه بوده به

های سازمان ملل و دخالت، شدن از طرف دولت مرکزی تا جنگ داخلیسرکوب

وجود در دهه گذشته و پس از تشکیل بااین .استثبت کردهخودمختاری مناطق کردنشین را 
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تشکیل  در ودر صحنه سیاسی عراق ایفا کردند  کردها نقش بارزیحکومت مستقل، 

اند. حضور اکراد گی داشتهحضور پررن مجلس و دولت عراق وتشکیل «شورای حکومتی»

، فؤادمعصوم و طالبانی، جاللبارزانی در دهه گذشته از وزن باالیی برخوردار بود و مسعود

خارجه جمهوری، وزارتدر مناصب اجرایی ریاستبه نمایندگی از کردها هوشیار زیباری 

 (. 1310:13اند)رشید،و وزارت دفاع و چندین پست وزارت در دولت عراق حضور داشته

وجود تفاوت نژادی و فرهنگی کردها با سایر اقوام عراقی و شرایط اقلیمی بااین

شده میان اکراد و دولت عراق بر سر استقالل و خودمختاری منطقه کردستان عراق، باعث

نحویکه در قرن بیستم دولت مرکزی عراق حداقل هفت برخورد نظامی درگیری باشد. به

آمیز کردها و اعراب از رویدادهای مهم عراق از ت خشونتاست. منازعابا کردها داشته

نحویکه مطابق تاریخ سیاسی هشتادساله عراق، کردها یا ابتدای استقالل آن کشور است، به

اند. دولت مرکزی درحال مذاکره و یا جنگ با دولت مرکزی برای کسب خودمختاری بوده

ومی و جابجایی اجباری جمعیت کردن کردستان از طریق تصفیه قهمواره سعی در عربی

های کردی، اجازه استقالل از المللی به جریانای و بیناست. اگرچه شرایط منطقهداشته

وجود کردستان عراق به دلیل وزن باالی ژئوپلیتیکی؛ اهرمی جغرافیای عراق را نداده بااین

های زمانی، در برههرود و شمار میثباتی و تغییر روندهای سیاسی در عراق بهقوی برای بی

زدن موازنه قوا در عراق را داشته است. بنابراین انسانی کردستان توان برهمجغرافیای

های داخلی عراق بوده ثباتیگرایش به گریز از مرکز توسط کردها همواره از عوامل مهم بی

ه هایی که دولت مرکزی از قدرت کمتری برخوردار بوده، تشدید شدو این مورد در زمان

 است.

 یاناکثریت شیع عرصه بر ،تا قبل از سقوط رژیم بعث: ب: وضعیت مذهبی ـ ایدئولوژیک

ای در سطح گستردهکه رژیم بعث  ،عراق با ایرانتحمیلی بویژه طی جنگ تنگ بوده  یعراق

و هزاران کرده و میدستگیری، شکنجه و اعدام شیعیان مخصوصاً رهبران شیعی اقدام به 
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از گسترش و ضمن ابراز نگرانی حکام عراق  ج شدند.ید، تبعید و یا اخراشهاز شیعیان نفر 

کنترل و یا  یرهبران شیعه را به نحوکردند تا میحاکمیت تفکر شیعی در این کشور تالش 

طی همکاری اطالعاتی رژیم  ،از رهبران شیعی عراق "سیدمحمدباقر صدر"از میان بردارند.

رغم وجود اکثریت به سیاسی عراق حذف گردید.با دول عربی ربوده و از صحنه بعث 

های دولتی، شیعیان همواره از دستیابی به مناصب کلیدی دستگاهشیعه در ترکیب ارتش و 

المللی ای و بین. سیاست رژیم بعث در محدودسازی شیعیان در ابعاد منطقهبودند محروم

دلیل تمایزات مذهبی های عرب منطقه به دولتو  مورد حمایت کشورهای عربی قرارداشت

بعد از حمله نظامی آمریکا به عراق،  .اندهیچگاه خواهان قدرت یافتن شیعیان عراق نبوده

آسیا نمود یافته و بر روابط قدرت در سطح منطقه قدرت معنوی شیعیان در تحوالت غرب

-درصد شیعیان در حاشیه خلیج03ویژه که بالغ بر است بهو جهان تاثیر بیشتری گذاشته

 (.323: 1331زاده،اند)قصابهای نفتی پراکنده شدهفارس ودر حوزه

نقش  سیاسی، و خروج شیعیان از تنگنایبعث تحوالت ناشی از سقوط رژیم 

برخالف گذشته اکثریت مجلس  ژئوپلتیک شیعیان در عراق را ارتقاء بخشیده است.

 بعث، سقوط .است های دولتی اکنون در اختیار شیعیانوزیری و پستنمایندگان، نخست

و برخورداری از هویت دوگانه در میدان سیاست شیعیان  حضور نقطه عطفی در روند 

اند با شیعیان توانسته، پس از صدامشود. سیاسی و مذهبی در جامعه عراق محسوب می

و حضور خود را در عراق گسترش کنند برداری از فرصت بهره ،های قدرتاتکاء به مؤلفه

-تواند بدون در نظر گرفتن شیعیان در عراق نقشامروزه هیچ قدرتی نمی .و تعمیق بخشند

و بدون مالحظات ساختار توزیع قدرت سیاسی در عراق که شیعیان در آن از  کندآفرینی 

ای ظهور عراق جدید که در آن شیعیان سهم عمده .برخوردارند، تأثیرگذار باشدوزن باالیی 

. در میان کشورهای داردای برای ژئوپلتیک خاورمیانه در قدرت دارند، پیامدهای گسترده

اند اما از نظر ایران و ترکیه در مقابل این تحوالت مواضع مثبتی اتخاذ نموده ؛همسایه عراق
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تغییرات به منزله تهدیدی برای هویت عربی و حاوی  ، اینکشورهای عرب همسایه

اصل  .(23: 1331وهمکاران،)خلیلیشودمیکننده برای منطقه تلقی ثباتپیامدهای سوء و بی

یازدهم قانون اساسی، دولت جمهوری اسالمی را موظف نموده که سیاست کلی خود را بر 

جمهوری  (، لذا سیاست11: 1333ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار دهد)خلیلی، پایه

-حدتتکثرگرایی و و»اسالمی مدیریت تنوعات اجتماعی و افزایش همبستگی ملی بر بنیاد 

ی خیزش و تقویت (. انقالب اسالمی جرقه112: 1311اعالم شده است)ترابی،« طلبی دینی

. پیوند تاریخی، (132: 1311)یوسفی،دانندشیعه بوده و شیعیان جهان، ایران را مأمن خود می

مجرد حضور در  شده که بهسیاسی و عقیدتی شیعیان عراقی با جمهوری اسالمی، سبب

بخش مبارزات آنها های مذهب تشیع، الهامهنمودهای اسالم و آموزهرأس حاکمیت عراق، ر

ظلم و شهادت، عدالت، غیبت، انتظار، جهاد نفی»شود و اعتقادات اسالمی و شیعی نظیر

-های مردمی در عراق جهت دهد)احمدی و حافظبه حرکت« ظالم، رهبریِ مرجعیت

 (.113: 1313نیا،

آب، از مهمترین کدهای ژئوپلیتیک عراق است  مسأله: هیدروپلیتیک ایران و عراق .2-3-4

  بهایران و عراق   آبی  منابعشود. های اصلی سیاست خارجی عراق میکه در آینده از چالش

  تقسیم فارس خلیج  ساحلی  های ها، هورها، سدها و آب ها، دریاچه رودخانه  چهاردسته

 عراق و و فرات)ترکیه،  دجله  وزهح  کشورهای  در مثلث(. 20 :1311)عزتی،شوند می

  سدسازی  نگران سواز یک ؛فشار قرار دارد حتتازنظر منابع آبی   عراق از دو جهت، سوریه(

 ها و نیاز ترکیه وشدت خشکسالی باشد. می  ترکیه  تهدیدهای  دیگر نگرانسویو از   سوریه

 دو کشورتوسط این رات ف های دجله ومنابع آبی سرشاخه بیشترشده سببسوریه به آب، 

میلیارد 31  که  است  میلیارد مترمکعب 13  سالیانه عراق  سطحی  آبهای  منابع  شود. کنترل 

  حجمدرحالیکه  . است  دجله  رودخانهاز   میلیارد مترمکعب13و   فرات  رودخانه  به  مترمکعب

های به ذخایر آبباتوجه  . است  میلیارد مترمکعب133در عراق  باران  ریزش  سالیانه
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 های سطحیشود و میزان آبمی تخمین زده  میلیارد مترمکعب 31که حدود  ایران زیرزمینی

میلیارد 131استحصال ایران ، ذخایر آبی قابلشدهبیان  میلیارد مترمکعب133که بالغ بر 

، م2311استحصال، سرانه آب ایران در سال  بااین میزان آب قابل شود.برآورد می مترمکعب

به دلیل موقعیت فرادستی ایران نسبت به عراق، مسیر  مترمکعب خواهدبود.1113حدود 

های کوههای رشتهکرانهغربی است و در پس-های مرزی ایران و عراق، شرقیرودخانه

سوی پهنه سرزمینی عراق جریان دارد و به اند که بههای طبیعی شکل گرفتهزاگرس آبخوان

های دردسترس شوند و همین عاملی شده تا به امار حجم آبر میحوزه آبریز عراق سرازی

افزوده شود که شود  وارد عراق می  ایران  از خاک  که  سطحی  هایآب  آمار میزان عراق،

 شود.به سمت عراق وارد می  میلیارد مترمکعب0/3حدود   ساالنه

 

 (13: 1331،)کالنتری(1333( و عراق )1339) وضعیت منابع آبی ایران :3جدول

 كشور

 

 مساحت

(km
2) 

متوسط 

سالیانه  بارش

 )میلیاردمترمکعب(

حجم ریزش 

بارش 

 )میلیاردمترمکعب(

حجم آبهای 

سطحي 

 )میلیاردمترمکعب(

منابع آبهای 

زیرزمیني 

 )میلیاردمترمکعب(

 23 322/19 393 213 1103313 ایران

 2 01 13 03 930302 عراق

های سطحی بیشترین پیوند توپوگرافیکی و نظر جریانات آب ایران با عراق از

  موقعیت  و داشتن  در باالدست  ایران  قرارگرفتن  علت دارد. بهرا تداخل حوزه آبریز 

. از یابد می  عراق جریان  بهایران   های سطحیآب  میلیاردها مترمکعب  سالیانه ، کوهستانی

رودخانه از مرزهای 31ه توسط های حوزه آبریزی که ساالنمیلیارد مترمکعب آب33مجموع 

با توجه به بیالن آبی کشور ریزد. می میلیارد مترمکعب به حوزه ابریز عراق9شود خارج می

شود، برآورد می  میلیارد مترمکعب2عراق که حدود   زیرزمینی آب  عراق و ذخایر منابع

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 21/  اسالمی ایران ملی جمهوری بررسی عوامل مؤثر ژئوپلیتیکی عراق و تأثیر آن بر امنیت

-ر سال بودهمترمکعب د 2113در عراق  2311  هرنفر در سال  آبی  توان گفت سرانه می

 (.01: 1310)رشید،است

 

 

 
-)عزتیهای ورودی ایران به خاک عراقهای آبریز ج.ا.ایران و عراق و رودخانهتداخل حوضه :1نقشه

 (132: 1310ونامی،
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-)عزتیکنندهای سطحی ورودی از خاک ایران استفاده میمناطق حاشیه مرز عراق که توسط آب :2نقشه

 (113: 1310ونامی،

 

نکه عراق از نظر منابع آبی در وضعیت بهتری قرار دارد اما به خاطر باوجودای

-است. داشتن موقعیت پایینموقعیت جغرافیایی، منابع آبی این کشور با تهدید جدی مواجه

ترکیه و ایران به  شود.لیتیکی برای عراق محسوب میودستی یک تهدید و تنگنای هیدروپ

های عراق در قلمروشان از مزیت رودخانه رچشمه س و آبگیر  هایخاطر قرارگرفتن کانون

ترین منابع آبی ها اصلیرودخانه برخوردارند.عراق لیتیکی بسیارباالیی نسبت به وهیدروپ

در   که  است  و فرات  دجله  ترین رودخانه عراق دو رودخانهسطحی عراق هستند. مهم

چهار رود زاب کوچک، زاب  و ربالعشط ، براین یابد. عالوه می  کشور جریان  سرتاسر این

-شوند. همهکه به رود دجله متصل می دارد  جریان  سرزمین  رود در اینبزرگ، دیاله و عظیم

گیرند. با توجه به این رودها از خارج از عراق )ایران، ترکیه و سوریه( سرچشمه می

های ز دامنهها اگرفتن دو رود زاب کوچک و دیاله از ایران و جریان سایر رودسرچشمه
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میلیارد مترمکعب  0/3رودخانه( که ساالنه حدود 21زاگرس در ایران) غربی سلسله جبال

توان گفت که کنند، میسطحی این کشور را به دجله و حوضه آبریز آن سرازیر می آب

از آب دجله از منابع آب سطحی ایران تغذیه  (پنجمنزدیک به یک)درصد قابل توجهی 

 .(01: 1301شود)نهازی،می
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 (13: 1331)کالنتری،1333در سالمنابع آبی و میزان سرانه آب در ایران وعراق  :3جدول

 كشور
 مساحت

(km
2) 

 م(1755)جمعیت

حجم آب 

دریافتي از 

m)بارش
3) 

های حجم  آب

m)سطحي
3) 

 هایحجم آب

m)زیرزمیني
3) 

 مقدارآب قابل

m)استحصال
3) 

سرانه آب درسال 

 رمکعب( )مت5939

 1033 113 23 19 213 09133333 1103313 ایران

 2013 13 2 01 13 32033333 931312 عراق
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قوم عرب مستقر در خوزستان، یکی : طلبانه کشور عراق.قوم عرب و ادعاهای انضمام3-3-4

کیلومتر مربع به  301/39ستان با مساحت از کدهای ژئوپلیتیکی ایران و عراق هستند. خوز

آنها  عرب نژاد هویت تاریخی همواره مورد ادعای عراق بود. عراق با استناد بهلحاظ 

عثمانی   با تجزیه کرد. ی خوزستان مطرح می ی تجزیه ی خود را درباره طلبانه ادعاهای توسعه

ی خوزستان و  شیخ خزعل درصدد تجزیه؛ کویتو و پدیدآمدن کشورهای ترکیه، عراق

: 1311)حسینی،ی خزعل پایان گرفت ی رضاشاه غائله هکه با مداخلشد رانی برآن  حکم

مجدداً پس از ی شد تا عراق ا و انفعاالت سیاسی خوزستان زمینهی فعل مجموعه( 110-111

، این استان را طلبجداییاقلیت عرب  نسبت به این منطقه را مطرح کند.ادعاهایش انقالب 

ها و شیوخ گسترده عراق با گروهک کانون توجه زمامداران عراق قرار داد، طوریکه روابط

درتالش بود عراق  قرار گرفت.این کشور  دستورکار سیاست خارجیقبایل عرب استان در 

سعی  شود. لذاجدایی خوزستان  نشین موجب عربیسم و جذب نواحی عرب پانگفتمان با 

 که خوزستان باکرد هایی چاپ  خصوص نقشهدر ایننموده و در تحریف تاریخ خوزستان 

گرایانه دولت و الحاق ادعای آزادسازی( 33-39: 1311)رشید،بودعنوان شدهنام عربستان 

بین ایران و  است که جنگ، از عواملیای و قومیاز تقسیمات فرقهعراق و سوء استفاده 

استان خوزستان  واردالعرب )اروندرود( . هنگامیکه عراق با عبور از شطکرد عراق را پیچیده

(. ادعای سرزمینی 111: 1313)ساالرنژاد،اعالم کرد "عربستان"آزادسازی را شد، هدفش 

خیز خوزستان و اختالف بر سر تعیین مرزهای آبی، شرایط دشواری را نسبت به استان نفت

(.بطوریکه جریانات و 03: 1311است)خسروی،در روابط دو کشور ایران و عراق رقم زده

-ب خوزستان، جنبش ناسیونالیست عرب، جبههطلبی همچون اتحادیه عرهای تجزیهگروه

ند که درصددند زمینه طلبانیالتحریر، فداییان خلق و حزب کارگران سوسیالیست از جدایی

 (.21-11: 1310وعزتی،جدایی از ایران را فراهم کنند)بیژنی

و دسترستی   خشکی محصوربودن نسبی عراق در: فارس.تنگنای دسترسي به خلیج0-9-0
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تمایتل  تالش برای رفع ایتن تنگنتا،   ایجاد کرده و  یتنگنای ژئوپلیتیک ،آزاد هایبه آبمحدود 

ی دریتایی   طتول کرانته   .(193: 1311وهارکتاوی، شتود)کم  محسوب میاستراتژیک عراق 

ی خورعبداهلل)مرز مشترک عتراق بتا کویتت( و     کیلومتر است که در فاصله 11عراق حدود 

کیلتومتر در   13راه خورعبداهلل، عراق حداکثر طول آبی آبادان قرار دارد. با احتساب  جزیره

ناکارامتد  عتراق،   تأمین نیتاز عدمهای جنوبی عراق به دلیل  کرانهلذا  فارس ساحل داردخلیج

فتارس هستتند کته بتته     القصر و فاو سه بندر در خلیج  بصره، ام(. 93: 1311باشد)اسدی، می

ایتن امتر از    هتا مناستب نیستتند.    کتش  فتوآمد نبودن براى رفتدلیل عتمتق کتم و باتالقی

ژئتوپلیتیکی عتراق از نظتر اقتصتادی، ارتبتاطی، نظتامی و راهبتردی محستوب         های چالش

عتراق  بازیگری مانع داده و  تأثیر قراررا تحتعراق نظامی -طوریکه رفتار سیاسیبهشود،  می

بود فضتای آبتی و   جویی برای تنگنای ناشی از کم چاره شود.می یی ژئوپلیتیک منطقهاین در 

گستترش ختط    (.101: 1311نیتا، )حافظاستساحلی به هدفی آرمانی برای عراق مبدل شده

 فارس از اهداف استتراتژیک عتراق بتوده   های ساحلی خلیج ساحلی و دسترسی آسان به آب

که از طریق پیوستِ خوزستان ایران به عراق، حاکمیت انحصاری این کشور بتر ارونتدرود،   

پتذیر استت.    ی کویتی وربه و بوبیان امکتان  حاکمیت بر دو جزیره و ن کویتدر اختیار داشت

-شده تحدید حدود مرزهای دریایی در شتمال خلتیج  یی عراق سبب وضعیت نامساعد کرانه

فارس که به همکاری و تفاهم ایران، عراق و کویت نیاز دارد، هرگز عملی نشتود. در واقتع   

ی برای حل موضوع ندارد و منتافع ختود را   ا نگیزهاین کشور به دلیل مشکالت ژئوپلیتیکی ا

 (.11-19: 1303پور،)کریمیکند وفصل نشدن آن ارزیابی میدر حل

ای ندارد که از داخل آن کشور سرچشمه گرفته باشد عراق هیچ رودخانه :اروندرود. 5-3-4

-فریاند)جعشوند، از ایران و ترکیه سرچشمه گرفتهعراق می هایی که واردو رودخانه

( این مساله در سیاست خارجی و مناسبات دو کشور عراق و ایران از 31: 1311ولدانی،

های جاری در عراق از اغلب رودخانهحساسیت قابل توجهی برخوردار است چراکه 
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اند اند و به نوعی عراق را در گروگان خود قرار دادهکشورهای همسایه سرچشمه گرفته

 انند اهرم فشارهای الزم را بر عراق وارد کنند.توبنابراین در مواقع الزم می

پس از طی مسافت طوالنی در ، اروندرود از پیوستن رودهای دجله، فرات و کارون

این رود میان ایران  (.91: 1300)منصوری،رسد ه به خاک ایران میکیی فیل محلی به نام قصبه

یکسانی در استفاده از المللی هر دو کشور حقوق  و عراق مشترک است و طبق قوانین بین

شد، اما عراق مدعی مالکیت  باید به روش تالوگ تعیین مرز می ی اروند آن دارند. رودخانه

های  با این فرض اروندرود جزء آب .دانست کامل بر رودخانه بود و مرز را ساحل ایران می

و برداشت  گیری رانی، ماهی ی ایران برای کشتی آمد و حق استفاده داخلی عراق به شمار می

آب از این رودخانه باید با اجازه و تصویب عراق و پرداخت عوارض انجام 

ی  ی الجزایر و با پذیرش خط تالوگ به منزله به موجب عهدنامه (.1313)پارساپور،شد می

خط مرزی دو کشور، عمالً حاکمیت ایران بر اروندرود پذیرفته شد. بااینحال، پس از این 

نظام شاهنشاهی ایران، رهبران عراق بارها در خواستار برقراری وط سققرارداد به ویژه با 

خواهند به موضع پیش از سال  حاکمیت مطلق بر اروندرود شدند و اعالم کردند که می

 (.91-93: 1301ولدانی،)جعفریبرگردند 1301

است که اروندرود  عراق ایران ونشده میان حل  و ارضی  مرزی  تعارضاتمهمترین 

این   دسترسی  و محدودیت  عراق در منطقه  ژئواستراتژیک پذیری وضعیت آسیب ریشه در

آنرا به  شده و  مسأله  این  کشور به  این  زدن دامندارد و سبب   فارس خلیج  سواحل  بهکشور 

 (.32: 1310)رشید،ترین منبع بحران و تنش در روابط دو کشور مبدل کرده استمهم

عراق   داخلی  و قلمروهای  فارس خلیج  میان  حیاتی  ا مسیر دریایی، تنه آبراهه  این

کیلومتر  در شش که کیلومتراست31 مرز میان دو کشور در مسیر اروندرود حدود . است

-بهداند  می  پذیری آسیب  خود را در معرض  مسیر حیاتی  ، عراق این فارس با خلیجابتدایی 

را   آبراه  این  عراق به  وابستگی  ژئوپلیتیک  ، فرضسال جنگ ایران و عراقطوریکه هشت
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  این  اصالحم، 1331در سال   کویت  کردن ضمیمه  برای  صدام  در محاسبات. کرد  کامالً اثبات

تحدید حدود مرز ایران و عراق  (93: 1333،داشت)فولر  ای کننده تعیین  نقش  پذیری آسیب

شروع و روند اجرایی آن با هماهنگی کامل .ش، ه1313با همکاری خوب دو کشور از سال 

 های فنی مشترک ادامه دارد.تیم

 

 گیرینتیجه -1

 وضعیت در .استبوده امنیتی نگاهی یکدیگر، به و عراق ایران نگاه گذشته قرن نیم طی

 سیاست در کشور این جایگاه عراق، سیاسی حوزه در تازه عناصری واردشدن با جدید

. استشده نزدیک همکاری به تخاصم از هایافته و گرایش یشتریب اهمیت ایران خارجی

 عوامل سایر و هاآب شبکه منطقه، کشورهای به مواصالتی هایراه جغرافیایی، موقعیت

 عوامل عراق ژئوپلیتیک بررسی. برخوردارند زیادی اهمیّت از کشور این ژئوپلیتیک ثابت

 سیاست در زیادی اهمیت از کشور این تیقومیّ ترکیب و انسانی منابع ویژه به و متغیّر

 عامل گذشته های دهه در عراق  تهاجمی خارجی سیاست است اما برخوردار ایران خارجی

 روابط و اخیر های بحران. است بوده ای منطقه امنیت همسایگان و همچنین برای نگرانی

 های زایی بحران ینا عوامل دادن تقلیل که دهد می نشان همسایه، کشورهای با عراق  خصمانه

مربوط به موقعیت  بحران های ریشه و است انگاری بعث، ساده ایدئولوژی به مکرر

تواند به می عراق، ژئوپلیتیک خاص وضعیت. سیاسی عراق استژئوپلیتیک و جغرافیای

 تاریخی مقاطع در رهبری و ایدئولوژی درکنار عامل این چالش امنیتی ایران شود. تأثیر

. است بوده عراق خارجی سیاست  کننده تعیین عوامل از تقریبی طور به ولینوسان داشته 

 تحمیلی و طبیعی مرزهای وجود آزاد، های ب آ به چالش دسترسی نفتی، عظیم منابع وجود

 این در مختلف مذاهب و اقوام مشترک، رودهای از در استفاده همسایگان، اختالف با

باشد. دارای اثر منفی بر امنیت ملی ایران می است که عراق های چالشیشاخص کشور، از
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 کشور، حکومت این نوع از فارغ عراق، ژئوپلیتیک  ویژه شرایط داده که نشان عراق تاریخ

 است. بوده کشور این خارجی سیاست  کننده تعیین عوامل از همواره

 ایهای منطقهژئوپلیتیک ایران است. اتخاذ سیاستعراق جزء الینفک استراتژی

های صورت گرفته بدون درنظرگرفتن نقش این کشور ناقص است. با توجه به بررسی

ترین عوامل ژئوپلیتیکی عراق که بر امنیت ملی ایران تاثیر دارد به دراین پژوهش مهم

اولویت انرژی، تعامالت اقتصادی و سیاسی ناشی از آن و نیز روابط مذهبی بر پایه مذهب 

کشور به مراکز مهم مذهبی و نیز مرزهای دو کشور دانست. خاطر مردم دو شیعه و تعلق

بایست این فاکتورهای ژئوپلیتیکی مناسب میان ایران و عراق میبرای ارایه یک استراتژی

مهم ژئوپلیتیکی لحاظ گردد. آنچه مبرز است وجود تنگناهای ژئوپلیتیکی است که 

یتیکی به ایران وابسته شود. این شده عراق از لحاظ ژئوپلباشد و سببگریبانگیر عراق می

شده عراق مجبور به اتخاذ سیاست مثبت و یا منفی در برابر ایران وابستگی ژئوپلیتیکی سبب

شده همواره یا با ایران و یا علیه ایران باشد و باشد. به عبارت بهتر ژئوپلیتیک عراق سبب

غیرممکن است. وجود  اتخاذ سیاست خنثی و بیطرفی از سوی عراق نسبت به ایران عمالً

حکومت قدرتمند و مقتدر در عراق که توان عرض اندام در برابر ایران را داشته باشد، به 

ژئوپلیتیکی خود بکاهد همواره باعث افزایش سبب آنکه درصدد است تا از میزان وابستگی

وجود حضور حکومت ضعیف در عراق، چالش ژئوپلیتیکی میان طرفین خواهدشد، بااین

ژئوپلیتیکی این کشور به ایران خواهد شد و در چنین شرایطی به افزایش وابستگیمنجر 

 ای میان دو کشور خواهیم بود.گیری حداکثر همگرایی منطقهشاهد شکل

حول سه محور هویت  ایران،امنیت ملی بر آن  عراق و تأثیر یژئوپلیتیک یکدها

. منابع عظیم نفتی، تنگنای سیاسی و انزوای ژئوپلیتیکی، استمذهبی، جغرافیای-ملی

اشعاع قراردادن امنیت ملی عجم، عامل اصلی برای تحت-ژئوپلیتیکی و رقابت هویتی عرب

شود. نوع حاکمیت عراق، اثر به سزایی در امنیت ملی ایران دارد. حضور ایران محسوب می
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ی تسنن در رأس حاکمیت عراق، این کشور را به دشمن اصلرژیم بعث و یا اقلیت اهل

کند و اثر مستقیم بر امنیت ملی جمهوری اسالمی خواهد داشت. درحالیکه ایران مبدل می

بخشد که این دوگانگی حضور اکثریت شیعی در رأس حاکمیت، به عراق، وجه دوگانه می

-زده و درگیر جنگ داخلی، بیبسته به وضعیت عراق، متفاوت خواهد بود. عراق بحران

نگرد که های ژئوپلیتیکی، به ایران با نگاه شریک راهبردی میتوجه به هویت عربی و چالش

وجود، نسبت به هویت ملی و کند با اینهای امنیتی به عراق کمک میبرای مقابله با چالش

-ریزی میدهد و برای تحکیم و تقویت آن برنامهانزوای زئوپلیتیکی خود واکنش نشان می

حفظ جغرافیایی فعلی(، که شیعیان حاکمیت را در پس از بحران داخلی)با  کند. و اما عراق

شود، اختیار دارند، عراقی است که نه یک شریک راهبردی و نه دشمن ایران محسوب می

بلکه عراقی که تبدیل به رقیب استراتژیک ایران شده و یک رقابت راهبردی با ایران خواهد 

منافع خود، از  داشت و درصدد است برای نیل به اهداف ملی و تأمین حداکثری

پذیر خود، به عنوان اهرمی برای فشار بر جمهوری اسالمی های ژئوپلیتیکی رقابت شاخص

ایران استفاده کند. ژئوپلیتیک نفت و درامدهای عظیم حاصل از فروش منابع نفتی برای 

های طرفین، حفر کانال به طول ها و نشستتوسعه عراق، تأکید بر هویت عربی در اجالسیه

ها با قابلیت ه کیلومتر در عمق منطقه بصره که دارای ظرفیت کشتیرانی است و نفتکشپنجا

های مشابه، از پهلوگیری در این بنادر، ظرفیت بسط ژئوپلیتیک عراق را دارند و نمونه

شود در بینی میگیری رقابت راهبردی میان عراق و ایران است که پیشهای شکلزمینه

 برامنیت ملی ایران داشته باشد. آینده دارای آثار مستقیم

 

 قدرداني

مقاله حاضر مستخرج از رساله دکتری اینجانب با عنوان ژئوپلیتیک روابط ایران و عراق 

باشد که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران انجام شده است. از می
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و آقای دکتر رحیم  نجانبیای   رسالهراد که راهنمای زحمات آقای دکتر عبدالرضافرجی

 .کنمی میارزسپاسگدار مشاوره رساله اینجانب بودند سرور که عهده
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 منابع 

ی تجدید حیات های بازدارنده( موانع و شیوه1313نیا)احمدی، عباس و محمدرضا حافظ

 .1313، تابستان 33شناسی، سال هشتم، شماره شیعه در جهان، فصلنامه شیعه

 (؛ فرهنگ لغت انگلیسی، تهران: نشر امیر کبیر1333پور، کاشان)یانآر

 .خلیج فارس و مسائل آن، تهران: انتشارات سمت (.1311یژن.)اسدی، ب

 پژوهی. تهران: مرکزامنیت در نظریه و روش .(1313)افتخاری، اصغر، نصری، قدیر

 .راهبردی مطالعات

 رساله.ایران شرقجنوب هایناامنی ربنایزی فضا استعماری (.سازماندهی1339امیری،هاشم)

  تهران تحقیقات و علوم اسالمی واحد آزاد دانشگاه. دکتری

 محمدی، حسین:ترجمه سرد. جنگ از عصر پس در المللبین .امنیت(1301)جان بلیس،

 .سپاه جنگ عالی تهران، دوره

در استان  های قومی(.کالبدشکافی جنبشها و گروه1310اله)بیژنی، علی، عزتی، عزت

 .1310، زمستان 23خوزستان. فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال پنجم، شماره 

(.اروندرود یادگاری از هزاران سال تمدن کهن ایران زمین.کانون 1313پارساپور، روزبه)

 www.persiangulfsutdies.irفارس، برگرفته از سایت اینترنتی: های خلیجپژوهش

های جمهوری اسالمی در مدیریت تنوعات اجتماعی، (. سیاست1311ترابی، یوسف)

 .1311فصلنامه دانش سیاسی، سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان 

ایران و عراق. اطالعات سیاسی  1301عهدنامه   بررسی. (1301)ولدانی، اصغرجعفری

 .1301و اردیبهشت ، فروردین 290اقتصادی، شماره 

(؛ استفاده از منابع آب رودهای مرزی ایران و عراق و حقوق 1311ولدانی، اصغر)جعفری

 1311، بهار و تابستان 23الملل، پژوهش حقوق و سیاست، سال یازدهم، شمارهبین

 (. اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد: انتشارات پاپلی.1311نیا، محمدرضا)حافظ
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(. گرایش سیاست خارجی ایران باید چگونه باشد؟، قابل 1332)نیا، محمدرضاحافظ

 .2/11/1339، تاریخ دسترسی http://hafeznia.irدسترسی در سایت به نشانی 

های ژئوپلیتیکی تولید صلح، امنیت و توسعه. (. نظریه استراتژی1313نیا،محمدرضا)حافظ

 .20/13/1339، تاریخ دسترسی http://hafeznia.irت به نشانی قابل دسترسی در سای

های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی روابط در مناطق (. تبیین مؤلفه1332پور پویان، رضا)حسین

 .1332، تابستان 2ژئوپلیتیکی. فصلنامه ژئوپلیتیک، سال نهم، شماره

سی علل وقوع جنگ ایران و عراق. مجموعه مقاالت تجزیه و (. برر1311حسینی، حسین)

های تهاجم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ تحلیل جنگ ایران و عراق: ریشه

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی.

های داخلی پایدار و موثر بر سیاست خارجی عراق (؛ مولفه1313خسروی، غالمرضا)

 1313، سال سیزدهم، شماره اول، بهار جدید، فصلنامه مطالعات راهبردی

ی عربی، ی ژنوم ژئوپلیتیک در خاورمیانهشوندهی دگرگونمایه(؛ بن1333خلیلی، محسن)

 مجموعه مقاالت همایش اسالم و تحوالت خاورمیانه، تهران: سوم اسفند

سازی (؛ مدل1331خلیلی، محسن، جهانگیر حیدری، هادی صیادی و حسین اصغری)

ئوپلیتیک تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران و عراق، فصلنامه مطالعات های ژژنوم

 1331جهان اسالم، سال اول، شماره سوم، پاییز 

های (. ژنوم1333ثانی، حسین. و صیادی، هادی)خلیلی، محسن، حیدری، جهانگیر، اصغری

ه ژئوپلیتیک تأثیرگذار بر کدهای رفتاری در سیاست خارجی ایران و روسیه. فصلنام

 .1333سیاست جهانی، دوره سوم، شماره اول، بهار 

های (. ژنوم1331ثانی، حسین)خلیلی، محسن، حیدری، جهانگیر، صیادی، هادی، اصغری

ژئوپلیتیک مؤثر در سیاست خارجی ایران و جمهوری آذربایجان. فصلنامه مطالعات 

 .1331، پاییز 3جهان اسالم، سال اول، شماره 
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(. پیوند کد و ژنوم ژئوپلیتیک در 1331هادی، حیدری، جهانگیر)خلیلی، محسن، صیادی، 

. فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، (سیاست خارجی )نمونه پژوهشی: ترکیه و ایران

 .1331، پاییز و زمستان 11سال پنجم، شماره 

نقش عوامل ژئوپلیتیک در راهبرد »(. رساله دکتری با عنوان 1310غالمعلی)  رشید،

 مدرس. تهران: دانشگاه تربیت«. ی موردی، ایران نسبت به عراق( لعهدفاعی)مطا

(. تأثیر عوامل ژئوپلیتیک در راهبردهای دفاعی ایران در برابر عراق، 1311رشید، غالمعلی)

 .1311تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 

م سیاسی فدرال احتمالی عراق بر امنیت داخلی (؛ تاثیر الگوی نظا1313ساالرنژاد، مومن)

سیاسی، استاد راهنما: هادی اعظمی، ارشد در رشته جغرافیاینامه کارشناسیایران، پایان

 دانشگاه فردوسی مشهد.

  ترجمه سوسن. ) محرمانه ةپروند  فارسخلیج  جنگ. (1309) ریکا ، لوران یر،سالینجر،پ

 . اطالعات  انتشارات:  تهران ، دوم  چاپ ،( احمدزاده

 سمت. ژئواستراتژیک. تهران: انتشارات(. 1303اله)عزتی، عزت

 تحلیل و بررسی»(. رساله دکتری با عنوان 1310اله، نامی، محمدحسن)عزتی، عزت

دانشگاه آزاد اسالمی، «. ملی امنیت بر آن تأثیر و عراق و ایران مرزهای ژئوپلیتیکی

 واحد علوم تحقیقات تهران. 

موسسه چاپ و   (. تحلیلی بر ژئوپلیتیک ایران و عراق، تهران،1311اله)،عزتعزتی

 انتشارات وزارت امورخارجه.

(. کلید موفقیت برجام: لزوم تعیین استراتژی ملی در سیاست 1339راد، عبدالرضا)فرجی

، http://irdiplomacy.irخارجی. قابل دسترسی در دیپلماسی ایرانی به نشانی اینترنتی:

 .23/11/1339تاریخ دسترسی 
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 13/  اسالمی ایران ملی جمهوری بررسی عوامل مؤثر ژئوپلیتیکی عراق و تأثیر آن بر امنیت

(. جلسه 1339پور، عباس)راد، عبدالرضا، امیری، هاشم، هاشمی، سیدمصطفی، علیفرجی

ژئوپلیتیکی ایران در منطقه. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد خبرگی با موضوع استراتژی

 تحقیقات تهران.علوم

 ه عالم، ژئوپلیتیک ایران. نرجمه:عباس مخبر، تهران:نشر مرکز.(. قبل1333فولر، گراهام)

( جایگاه ژئواکونومی ایران در منطقه خاورمیانه بزرگ، مجموعه 1331زاده، مجید)قصاب

 مقاالت پنجمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران، جلد دوم، رشت: دانشگاه آزاد

الملل، تهران: انتشارات سمت، ( اصول سیاست خارجی و سیاست بین1313قوام، عبدالعلی)

 چاپ شانزدهم

(.جایگاه مفهوم فضای حیاتی در استراتژی ژئوپلیتیک عراق عصر 1313راد، مراد)کاویانی

 .1313، بهار 32فصلنامه نگین ایران. سال نهم، شماره  صدام.

ای بر روابط ایران و همسایگان. تهران: جهاد دانشگاهی (. مقدمه1303پور، یداهلل)کریمی

 .1303تربیت معلم 

گرایی و تقسیمات کشوری، تهران: نشر دانش (؛ ژئوپلیتیک ناحیه1313پور، یداهلل)کریمی

 1313پویان جوان، چاپ سوم، دی ماه 

نقش عوامل موثر ژئوپلیتیکی بر راهبرد »ن (. رساله دکتری با عنوا1331اهلل)کالنتری، فتح

«. امنیتی جمهوری اسالمی ایران در مقابل تهدیدات از مبداء سرزمینی عراق-دفاعی

 .1331دانشگاه عالی دفاع ملی. بهار 

جغرافیای استراتژیک خاورمیانه:پیشینه، مفاهیم و  (.1311ابرت.)هارکاوی، رفری، کم ، ج

ی مطالعات راهبردی، جلد  ه تین، تهران: پژوهشکدم ی سیدمهدی حسین ترجمه .مسایل

 .1311اول،

(. ژئوپلیتیک نظام جهانی. تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و 1310کوهن، سوئل. بی.)

 المللی ابرار معاصر تهران.تحقیقات بین
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 انتشارات تهران: جغرافیایی، سیاست و سیاسیجغرافیای ،(1311)پیروز مجتهدزاده،

 .دوم چاپ.سمت

ژئوپلیتیکی عراق پس از (. مصاحبه تخصصی با موضوع استراتژی1339جتهدزاده، پیروز)م

 .3/13/1339جنوب. صدام. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران

(؛تأثیر تحوالت پس از سقوط صدام بر وضعیت 1339محمدیان، علی.، ترابی، قاسم)

، 2، شمارهالملل، سال سومکردهای عراق. پژوهشنامه ایرانی سیاست بین

 .1339بهاروتابستان

 (. نظری به سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران.تهران:امیرکبیر.1312منصوری، جواد)

. های تجدید حیات خالفت اسالمی و تاثیر ژئوپلتیک آن ریشه(. 1339موجانی، سیدعلی)

 تهران: وزارت خارجه

ر خاورمیانه و شمال آبی د(. عوامل ایجاد و تشدید بحران کم1301غالمحسین) نهازی،

 .1313، بهار 21، شماره فصلنامه مطالعات خاورمیانهآفریقا. 

های سیاسی جریانات سیاسی شیعی بر حاکمیت سیاسی (. تأثیر کنش1339نوریان، عباس)

سازان نور، تاریخ برگزاری عراق. جلسه خبرگی برگزارشده در مؤسسه اندیشه

23/13/1339 

کارگروه عراق برگزارشده در مرکز تحقیقات راهبردی  ، جلسه خبرگیتتتتتتتتتتتتتتت

 .3/2/1331دفاعی، تاریخ برگزاری 

 www.persiangulfstudies.com/userfiles/images/PDFlogo.jpg&imgrefurl , تاریخ
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