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209غرب خلیج فارسایران و عراق: تحلیل منابع جغرافیایی تنش در شمال

غرب خلیج فارسمنابع جغرافیایی تنش در شمالتحلیل ایران و عراق: 

3اسماعیل پارسایی، 2هومان شهریور،1نژادریباز قربانی

چکیده
بخشی از هاي همسایه بر سر عوامل سرزمینی و غیر سرزمینی هموارهملت-تنش و مناقشه میان کشور

ص داده است. در این بین جغرافیا و ژئوپلیتیک هر منطقه را به خود اختصاجهانهاي تاریخ سیاسیواقعیت
جوار ایفا نموده است. به طوري که فضایی هم- نقش مهمی را در بروز تنش و مناقشه میان واحدهاي سیاسی

هاي هر منطقه ریشه در وضعیت، موقعیت و ژئوپلیتیک ثباتیها و بیتوان گفت ریشه بسیاري از ناآرامیمی
دارد.رهاي آنو کشوآن منطقه

جهان ، به عنوان یکی از مناطق مهم و استراتژیکملیضایی ف- هشت واحد سیاسیبامنطقه خلیج فارس 
شناخته شده است. وجود منابع عظیم انرژي و وابستگی کشورهاي صنعتی به نفت و گاز آن، موقعیت 

ی آن در جهان اسالم در کنار ارتباطی و گذرگاهی،  بازار مصرف انبوه کشورهاي ساحلی آن، موقعیت فرهنگ
- اي موفقیتحال، تاکنون همگرایی منطقهبا اینسایر عوامل بر اهمیت ژئوپلیتیکی خلیج فارس افزوده است.

اختالفات ارضی و مرزي میان کشورهاي آمیزي میان همه کشورهاي ساحلی آن صورت نگرفته است.
اي به عنوان هاي فرامنطقههاي قدرتدخالتاي، اختالفات قومی و مذهبی وهاي منطقهساحلی، رقابت

1458با دو کشور ایران و عراقروابط در این بین، اند.موانع عمده همگرایی در خلیج فارس قلمداد شده
همواره در طول سده غربی خلیج فارس را در اختیار دارند، که سواحل شمالی و شمالکیلومتر مرز مشترك،

عراق آفرین حکومتزا و منازعهریشه بسیاري از رفتارهاي تنششه بوده است.گذشته مبتنی بر تنش و مناق
گردد. ساختار انسانی ناهمگن به لحاظ قومی و به جغرافیا و ژئوپلیتیک عراق برمی،در روابط با همسایگان

هاي آزاد در خلیج فارس،مذهبی، وابستگی هیدروپلیتیکی به کشورهاي همسایه، دسترسی محدود به آب
ادعاهاي سرزمینی به اختالفات سرزمینی و مرزي با همسایگان ومشکالت عدیده در صادرات نفت و گاز،

آیند که به طور قطع بر هاي جغرافیایی و ژئوپلیتیکی عراق به شمار میتنها بخشی از واقعیتهاآنقلمرو 
سعی شده است پژوهشدر این د.گذارت حاکمه آن در تنظیم روابط با دیگران تأثیر میئرفتار و عملکرد هی

هاي اي، به تبیین و بررسی سرچشمهتحلیلی و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه-با رویکردي توصیفیتا 
اي که این مقاله بر آن فرضیهجغرافیایی و ژئوپلیتیکی تنش و منازعه در روابط ایران و عراق پرداخته شود.

Rebazghorbani@gmail.comسیاسی، دانشگاه تربیت مدرس،دانشجوي دکتري جغرافیاي،نویسنده مسئول-1
ریزي روستایی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه-2
سیاسی، دانشگاه تربیت مدرسفیايدانشجوي دکتري جغرا-3
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، ادعاهاي و مذهبایی و ژئوپلیتیکی نظیر مسأله مرزها، قومیتاستوار است این است که عوامل جغرافی
هاي انرژي مشترك، وابستگی هیدروپلیتیکی عراق به ایرانسرزمینی، مرز دریایی در خلیج فارس، حوزه

د کرد.ن ایران و عراق ایفا کرده و خواهاي را در بروز تنش و منازعه میانقش عمده

.ج فارس، ژئوپلیتیک، تنش و منازعهایران، عراق، خلیواژگان کلیدي:

مقدمه
The(کیلومتر مرز مشترك1458دو کشور ایران و عراق با داشتن  World Factbook/Iraq،( در

غرب شمالکیلومتر خط ساحلی در 58اند. عراق با داشتن شدهغرب خلیج فارس واقعشمال و شمال
، نیاحافظ(خط ساحلی در شمال خلیج فارسکیلومتر 1259خلیج فارس، کمترین و ایران با داشتن 

جا که اند. از آندر این خلیج استراتژیک به خود اختصاص داده، بیشترین مرز آبی را )307: 1381
باشد، وابستگی کامل آن به خلیج فارس به عراق در خلیج فارس داراي مرز دریایی محدودي می
رسد. همین امر باعث کامالً بدیهی به نظر میمنظور صادرات انرژي و واردات کاالهاي اساسی امري 

هاي داخلی ایران و یابی به آبهاي زمانی مختلف جهت دستهاي حاکمان عراق در برههبلندپروازي
کویت به منظور رهایی یافتن از این تنگناي جغرافیایی از یک طرف، و حساسیت نسبت به روابط 

ده است.سایر کشورهاي ساحلی خلیج فارس از طرف دیگر ش
اند به یک هنوز نتوانستههاي فرهنگی و مذهبیبا وجود اشتراکات متعدد در زمینهایران و عراق

میالدي 1921آمیز دست یابند. در واقع، عراق از زمان تأسیس در سال مسالمتیرابطه استراتژیک
ل شده است. که ایران تبدیبرايآفرینساز و مناقشههاي بحرانهمسایهبه یکی از تا به امروز 

بارزترین نمونه آن جنگ هشت ساله میان دو کشور بود. چنین وضعیتی هم در زمان حکومت
دهنده پایداري و جمهوري دو کشور پابرجا بوده است. که نشانپادشاهی و هم در زمان حکومت

ایی ویژه ساختار جغرافیباشد.تداوم عوامل به وجود آورنده تنش و منازعه در روابط دو کشور می
بروز تنش و مناقشه با کشورهاي همسایه را عراق در ابعاد طبیعی و انسانی، خود به خود زمینه

فراهم نموده است. تداخل قومیتی با همسایگان، ساختار انسانی و فرهنگی ناهمگن داخلی، 
ادعاهاي دسترسی محدود به آبهاي آزاد در خلیج فارس، وابستگی هیدروپلیتیکی به ترکیه و ایران، 

هاي مذهبی و قومیتی داخلی، اختالفات مرزي با ایران، سرزمینی نسبت به کویت و ایران، کشمکش
تر ساختگی بودن این اي با عربستان و ایران، و از همه مهمهاي منطقهکویت و عربستان، رقابت

زي و ... تنها ساآمیز پروسه ملتکشور توسط بریتانیا بعد از جنگ جهانی اول و طی نکردن موفقیت
هاي روند که به شکلبه شمار میبخشی از تنگناها و مشکالت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی عراق
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در این دهند.گوناگون تأثیر خود را در برقراري روابط خصمانه و یا دوستانه با همسایگان نشان می
-. همبا همدیگر دارندترین مرز خشکی را باشد که طوالنیبین، ایران تنها همسایه شرقی عراق می

هاي مخالف یکدیگر را تجربه چنین تاریخ طوالنی از اختالفات مرزي و سرزمینی و حمایت از گروه
هاي فرهنگی و تاریخی مطالعه دقیق جغرافیاي طبیعی و انسانی دو کشور در کنار ویژگیاند.کرده

گران و و تحلیلشن نمایدها و مناقشات دو طرف را روتواند ریشه بسیاري از کشمکشها میآن
پژوهشگران را در تبیین رفتارهاي سیاسی طرفین نسبت به هم یاري نماید.

تعریف مفاهیم و چارچوب نظري
در ادبیات جغرافیاي سیاسی و 5و بحران4، منازعه3، مناقشه2، چالش1واژگان و مفاهیم تنش
ب براي بیان نوع روابط خصمانه دو کشور و یا و اغلالملل کاربرد فراوانی دارند.ژئوپلیتیک و روابط بین

روند. تنش و منازعه میان واحدهاي سیاسی در ابعاد مختلف داخلی، ملی، دو قدرت رقیب به کار می
اي به درازاي عمر بشر دارد و همواره در طول تاریخ سیاسی و اجتماعی اي و جهانی، سابقهمنطقه

عنوان بارزترین واحدهاي سیاسی داراي حاکمیت و اقتدار ها نیز به انسان مشاهده شده است. حکومت
در فضاي سرزمینی تحت کنترل خود، به خاطر تالش براي بقاي ملی و گسترش حوزه نفوذ و نیز 
دستیابی به منافع ملی خود، روابطی مبتنی بر تنش و منازعه را با همسایگان و کشورهاي دیگر تجربه 

هاي جغرافیایی و ها نسبت به برخی عوامل و ارزش، حکومتاند. در بسیاري از مواقع نیزکرده
اي هاي منطقهژئوپلیتیکی بیرون یا درون قلمرو خود، دیدگاهی ناسازگار با دیدگاه همسایگان یا قدرت

کند.ها بروز میو جهانی دارند و در چنین حالتی نیز کشمکش و مشاجره بین آن
شود که مردم ظن مربوط میایالتی چون عدم اعتماد و سوءاي از ایستارها و تمواژه تنش به مجموعه

گردند ها به خودي خود موجب اختالف نمیهاي دیگر دارند. تنشگذاران در قبال طرفو سیاست
سازند تا در صورت تالش براي دستیابی به اهداف ناسازگار، رفتاري ها را آماده میبلکه تنها طرف

). به عبارتی دیگر، 693: 1373ا از خود نشان دهند(هالستی،مبتنی بر اختالف در پیش گرفته ی
تنش معموالً به خصومت پنهان، ترس، سوء ظن، تصور تضاد منافع و شاید میل سلطه طلبی یا 
انتقام جویی اشاره دارد. با این حال، تنش لزوماً از سطح گرایشات و ادراکات فراتر نرفته و تعارض 

-گیرد. در حالی که، منازعه به وضعیتی گفته میبر نمیده را درهاي بازدارنعملی آشکار و کوشش

1- Tension
2- Challenge
3- Dispute
4- Conflict
5- Crisis
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اي، قومی، زبانی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی شود که در آن یک گروه انسانی معین، قبیله
هاي انسانی معین دیگري به دلیل ناسازگاري واقعی یا ظاهري اهدافشان، تعارضی با گروه یا گروه

مبارزه براي «کند: ، منازعه را چنین تعریف می»1لوئیس کوزر«ه باشند. آگاهانه با یکدیگر داشت
ها، مطالبه منزلت، قدرت و منابع کمیاب که در آن، هدف هر یک از طرفین، خنثی کردن، ارزش

,Coser(»آسیب رساندن یا از بین بردن رقباي خوییش است 1996: جوزف «به عقیده ).30
-ها درصدد باشند کنشدو ملت یا دو دولت یا هر گروه از آنمنازعه وضعیتی است که »2فرانکل

,Frankle(هایی انجام دهند که با یکدیگر ناسازگارند 1973: اي جهانی است و منازعه پدیده.)57
دهد. ولی همواره به شکل خشونت آمیز بروز به طور مداوم درون کشورها یا میان کشورها رخ می

هر هاي ظریف مانند اقتصادي، روانی و اجتماعی بروز کند.تکند، بلکه ممکن است به صورنمی
چند تنش، اغلب مقدم بر بروز منازعه و همواره مالزم با آن است ولی با منازعه مترادف نبوده و 

هاي منازعه هاي تنش احتماالً با ریشههمیشه نیز با همکاري ناسازگار نیست. با وجود این، ریشه
ها به اندازه کافی شدت یابند بسته به میزان تأثیرگذاري الوه، اگر تنشارتباط نزدیکی دارد. به ع

گیري، ممکن است مستقالً به علل مساعد یا مقدماتی براي بروز منازعه مبدل ها بر روند تصمیمآن
). 296-297: 1383شوند(دوئرتی و فالتزگراف،

گاه کلی وجود دارد: روانشناسان، هاي تنش و منازعه دو دیدبه طور کلی، در رابطه با مطالعه ریشه
گیري از رفتار پردازان تصمیمها و نظریهپردازان بازيشناسان، نظریهروانشناسان اجتماعی، زیست
جویند. در مقابل، انسان می3هاي تنش و منازعه را در طبیعتافراد شروع کرده و ریشه

سازمان و ارتباطات، دانشمندان علم پردازان شناسان، جغرافیدانان، نظریهشناسان، انسانجامعه
ها، ها نوعاً منازعه را در سطح گروهپردازان سیستمالملل و نظریهگران روابط بینسیاسی، تحلیل

هاي بزرگ سیاسی، واحدهاي مذهبی یا اجتماعات، نهادهاي اجتماعی، طبقات اجتماعی، جنبش
دهند(دوئرتی و بررسی قرار میهاي فرهنگی مورد هاي ملی، ائتالفات و نظامقومی، دولت

هاي بروز تنش و منازعه بین کشورها فراوان هستند. در ). با این وجود زمینه289: 1383فالتزگراف،
هاي متعارض در روابط نظریه«در کتاب »5رابرت فاتزگراف«و »4جیمز دوئرتی«این رابطه 

دانند:کشورها میساز ایجاد تنش و منازعه بین موارد زیر را زمینه»6المللبین

1- Lewis Coser
2- Joseph Frankle
3- Nature
4- James Dougherty
5- Robert L. Pfaltzgraff
6- Contending Theories of International Relations
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هاي تسلط یافتن بر سرزمین، تقویت امنیت، به دست آوردن ثروت و اعتبار، حفظ هویت و ارزش
ها، حفظ یا گسترش منافع خاندانی، تضعیف قومی، فرهنگی و مذهبی از طریق دفاع یا گسترش آن

یک دشمن خارجی، به دست آوردن یا نگهداري یک امپراطوري مستعمراتی، گسترش یک 
ایدئولوژي سیاسی، جلوگیري از انفصال و فروپاشی ملی یا از دست رفتن خاك کشور، مداخله 
نظامی در منازعات خارجی(خواه براي احترام گذاشتن به یک تکلیف معاهداتی، پشتیبانی از یک 
حکومت دوست، براندازي یک حکومت دشمن، کمک به مبارزات رهایی بخش و ...)، حفظ اعتبار 

ظ یا اعاده توازن قدرت و خنثی کردن اهداف استیالجویانه قدرتی دیگر، حمایت از اتحادیه، حف
قدرت قبل از خالءمنافع اقتصادي حیاتی در خارج، پشتیبانی از اصل آزادي دریاها، پر کردن 

تر در بعدها یا هاي بزرگدیگران، جنگیدن در یک جنگ کوچک در حال حاضر به جاي جنگ
هایی که در ده در برابر قدرت در حال رشد، انتقام کشیدن از حکومتمبادرت به جنگ بازدارن

اند، حمایت از اتباع به خطر افتاده، دفاع از شرف ملی و تالفی کردن اي وارد ساختهگذشته صدمه
,Dougherty and Pfaltzgraff(یک اهانت سنگین 1981: بسیاري از عوامل فوق در ).512-515

شوند که زمینه بروز تنش و منازعه رافیایی و ژئوپلیتیکی محسوب میهاي جغزمره عوامل و ارزش
کنند. عواملی که به عنوان ارزش و منافع ملی از قبیل سرزمین، فضا، میان کشورها را فراهم می

هاي شود. عواملی که موجبات تمایز و تفاوت گروهمرز، منابع معدنی، آب و غیره به آن نگریسته می
-بندي ساختار سیاسیچنین موجودیت و شکلآورند و همدي را به وجود میقومی، مذهبی و نژا

اي و جهانی عمدتاً هاي محلی، منطقهفضا و تأسیس یا تغییر وضعیت جغرافیاي سیاسی در مقیاس
به عبارتی دیگر، شوند.ها به عنوان هدف سیاسی جنگ تعیین میاز نظر بازیگران سیاسی و دولت

میان کشورها ممکن است تحت تأثیر عوامل ایدئولوژیکی و یا حتی سیاسی هرچند بروز منازعات 
جغرافیایی داشته و منشاءها و منازعات میان کشورها، اتفاق بیفتد ولی اکثریت قریب به اتفاق تنش

ریشه در تلقی طرفین منازعه از منفعت ملی ارزش جغرافیایی دارد. حتی اگر این عوامل ایدئولوژیک 
شود که این نوع عوامل نیز نیز به خوبی کالبد شکافی و تحلیل گردد مشخص میو سیاسی جنگ 

هاي توسعه حوزه نفوذ به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ماهیت ژئوپلیتیکی برخوردارند. نظیر انگیزه
هاي داراي تجانس ساختاري، المللی، دفاع از حقوق گروهفکري و عقیدتی، مشارکت در ائتالف بین

). پژوهشگران و اندیشمندان حوزه 129: 1385،نیاحافظاماکن مذهبی و هویتی و غیر آن(دفاع از
- 1اند: جغرافیاي سیاسی به طور سنتی به سه عامل اصلی ایجاد کننده تنش و منازعه توجه داشته

ها و منازعات به علت ترکیبی از این عوامل منابع. بسیاري از کشمکش-3ایدئولوژي - 2قلمرو 
گیرند. این پژوهشگران و اندیشمندان به تازگی عامل قومیت را نیز به عنوان یکی دیگر از میشکل 

اند. با این حال شماري از هاي داخلی معرفی کردهعوامل بروز تنش و منازعه، به ویژه در کشمکش
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ترین ج) بر این باورند که عوامل اقتصادي رای2006(»1االفالین«پژوهشگران و اندیشمندان، مانند 
هاي اخیر توجه بیشتري به علل کشمکش و منازعه هستند. کارشناسان جغرافیاي سیاسی در سال

ها و منازعات در اند. گاهی اوقات، این نوع کشمکشهاي هویتی و سرزمینی معطوف داشتهکشمکش
هاي تر صورت گرفته و با خشونت کمتري همراه هستند که قابل قیاس با جنگمقیاسی کوچک

میلی در به کارگیري واژه کشمکش و م عیار نیست. این تغییرات باعث شده است نوعی بیتما
هایی براي توصیف مناقشه2منازعه شکل گیرد و به جاي آن در این موارد، اغلب از اصطالح رقابت

-بیشتر براي وصف درگیري3شود و واژه منازعهکه بیشتر صبغه محلی و هویتی دارند، استفاده می
).242-243: 1390شود(گاالهر و دیگران،ها به کار برده میین دولتهاي ب

روش تحقیق
ها و اطالعات به طور کلی بر آوري دادهتحلیلی بوده و روش جمع- این مقاله مبتنی بر روش توصیفی

اي بیشتر بررسی و مطالعه کتب داخلی و خارجی اي است. در روش کتابخانهمبناي روش کتابخانه
هاي اینترنتی مورد تأکید قرار گرفته است. پس از گردآوري و ها، و سایتمجالت و فصلنامهمربوطه،

ها به طور عمده از طریق توصیف و مبتنی بر تفکر و منطق و بندي اطالعات، تجزیه و تحلیل آنطبقه
شود که در واقع، در این مقاله سعی شده است که به این سؤال پاسخ دادهاستدالل صورت گرفته است.

عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی چه نقشی در بروز تنش و منازعه در روابط دو کشور ایران و عراق دارند؟

هاي تحقیقیافته
)1972ي پیتر هاگت(»پوتیتکاهاي«مدل

هاي جغرافیایی تنش در روابط کشورها را در قالب یک ، جغرافیدان انگلیسی، سرچشمه4پیتر هاگت
، »5پوتیتکاهاي«نموده است. این مدل متضمن کشوري است فرضی به نام یک مدل تصویري بیان 

شود. مدل هاي اختصاصی که موجب پیدایش تنش با همسایگان میاي از وضعیتداراي مجموعه
با همسایگانش »پوتیتکاهاي«هاگت، شامل دوازده عامل جغرافیایی تنش در روابط کشور فرضی

باشد:باشد که به شرح زیر میمی
حقوق داالنی براي کشور محصور در خشکی جهت دسترسی به دریا از طریق خاك کشور همسایه- 1

1- Oloughlin
2- Contestation
3- Conflict
4- Peter Hagget
5- Hypothetica
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پخشان) در مرزهاي کوهستانیاختالف در نحوه تفسیر خط تقسیم آب(آب-2
اي متغیرالمللی رودخانهمرز بین-3
برداري از منابع آناختالف در تعیین مرز در دریاچه مشترك و چگونگی بهره-4
ربودن آب قسمت علیاي رود توسط کشور فرادست رودخانه-5
زبانی به خاك کشور همسایه-امتداد و گسترش سرزمینی و فضایی یک گروه قومی- 6
المللیاستقرار یک گروه اقلیت نژادي و قومی در امتداد دو مرز بین-7
المللینشینان در دو سوي مرز بینجابجایی فصلی کوچ-8
لبان قومی در فضاي داخلی یک کشورطجنبش جدایی-9

المللی در نزدیکی مرز که مورد ادعاي همسایگان باشد. این منبع مهم استقرار یک منبع مهم بین- 10
هاي مقدس باشد.ممکن است یک منبع استراتژیک نظیر اورانیوم و یا یک منبع فرهنگی نظیر مکان

وقعیت برتر و حیاتی مناطق و منابع مرزي خویشادعاي یک کشور به خاك کشور همسایه براي حفظ م- 11
منازعات قانونی بر سر باروري مصنوعی ابرها به منظور تأمین باران در فضاي داخلی یک کشور -12

).Hagget,2001:522-527(هاو ایجاد بارش در قلمرو کشور همسایه در اثر حرکت و جابجایی ابر
میالدي در چاپ اول کتاب 1972بار در سال هاگت این مدل را براي اولین)1(نقشه شماره 

1975هاي هاي بعدي کتاب در سالاین مدل بدون تغییر در چاپارائه داد.»1جغرافیا: ترکیبی نو«
جغرافیا: «چنین در کتاب جدید پیتر هاگت به نام میالدي نیز ذکر شده است. هم1995و1983و

اپ رسیده است، مورد اشاره قرار گرفته میالدي به چ2001که در سال »2ترکیبی جهانی
).Haggett,1972, 1975, 1983, 1995, 2001(است

1- Geography: A Modern Syntheses
2- Geography: A Global Synthesis
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ي پیتر هاگت»هاي پوتیتکا«: مدل1نقشه شماره 
(Hagget, 2001: 522)

مشخصه هاي طبیعی عراق 
س خاورمیانه کیلومتر مربع، در جنوب غربی آسیا و در منطقه حسا437072کشور عراق با وسعت 

48دقیقه تا 13درجه و 39دقیقه عرض شمالی و 22درجه و 37دقیقه تا 3درجه و 29بین 
). این 1382:3دقیقه طول شرقی واقع شده است(سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح، 36درجه و 

متر با کیلو605غرب کیلومتر با ترکیه، از331کیلومتر با ایران، از شمال 1458کشور از شرق 
کیلومتر با کویت مرز 242کیلومتر با عربستان و 814کیلومتر با اردن، از جنوب 181سوریه و 

). 1379:28، زادهسیفرد(کیلومتر نیز در خلیج فارس مرز دریایی دا58حدود مشترك دارد. ضمناً
اي لگهترین بخش عراق که حیات اقتصادي آن در گذشته و حال مرهون آن است، بخش جبا ارزش

رودخانه بزرگ دجله و فرات است که در النهرین است. اهمیت این جلگه به علت وجود دو بین
اي خلیج فارس ). این کشور تنها کشور حاشیه1381:22سرتاسر این کشور جریان دارد(عزتی، 

له یکی از مشکالت عراق ازحیث أهاي آزاد دارد. همین مسبآّاست که کمترین ساحل را با 
نظامی دولت -اي بر رفتارهاي سیاسیادي، ارتباطی، نظامی و استراتژیک است که به گونهاقتص

). سرزمین عراق به لحاظ جغرافیایی از تنوع و 1371:27، نیاحافظعراق اثر گذاشته است(
-هاي پایین دجله و فرات تا بلنديهاي آبرفتی درهي چشمگیري بر خوردار است. از دشتهاتفاوت

ها، منطقهزیاد است. رسوبات ناشی از آبرفتها بسیارکردستان و جنوبی بصره، تفاوتالیهاي شم
ترین قطب کشاورزي کشور در آورده است. در مناطق شمالی که بین دجله و فرات را به صورت مهم
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متر 3555ها به حدود ارتفاع آناًهاي مرتفعی وجود دارد که بعضکردنشین است، سرزمینعمدتاً
هاي خوب در منطقه کردنشین هاي حاصلخیز با چراگاهدرصد زمین40د. همچنین حدود رسمی

درصد از کل اراضی عراق نیز قابلیت کشاورزي 12شمالی جاي دارد. چیزي در حدود 
). به لحاظ طبیعی شمال عراق مشکالت بسیار کمتري نسبت به دیگر 1379:118، زادهسیفدارد(

هاي گوناگون به کمک این منطقه آمده است در مساعد به شیوهنسبتاًمناطق عراق دارد. بارندگی 
هاي متر است، این مقدار در قسمتمیلی155ی ساالنه این کشور حدود حالی که میانگین بارندگ

به .)6-1382:5شرقی آن بسیار بیشتر است(سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح،شمالی و شمال
ها، عراق در موقعیت مطلوبی قرار ندارد. قسمت اعظم رودهاي هاي سطحی و رودخانهلحاظ آب

گیرند و همین امر موجب وابستگی بیشتر عراق شور از کشورهاي همسایه سرچشمه میجاري این ک
گیرد. دو رود بزرگ دجله و فرات که در ه از کشورهاي دیگر سر چشمه میبه آبی شده است ک

جنوب شرقی ترکیه سرچشمه گرفته و پس از عبور از هايسراسر خاك عراق جریان دارند از کوه
زاب «و » سیروان«شوند. دو رود هاي شمالی عراق وارد این کشور میترکیه و سوریه از بخش 

-مه گرفته و به سوي عراق جریان مینیز از ارتفاعات غربی و شمال غربی ایران سرچش» کوچک
جنوبی دارند که موجب وابستگی بیشتر -مالیاکثر رودهاي مهم عراق جهتی شیابند. عالوه براین

مناطق مرکزي و جنوبی کشور به ایالت کرد نشین شمالی آن گردیده است. به لحاظ اقتصادي، 
ولی و متکی بر محصتککشور عراق مثل اکثر کشورهاي منطقه خلیج فارس داراي اقتصادي

دهد. میزان عراق را تشکیل میلید ناخالص ملی درصد تو60باشد. نفت حدود صادرات نفت خام می
میلیارد بشکه اعالم شده است. با این احتساب 100حدود 1994منابع شناخته شده عراق در سال 

درصد ذخایر نفتی جهان مقام دوم جهانی را به خود اختصاص داده است. میزان 10عراق با داشتن 
.درصد کل ذخایر جهانی است2/2رسد که تریلیون متر مکعب می109ذخایر گاز این کشور نیز به 

از: کرکوك، جمبور، باي حسن. در جنوب نیز دو حوزه هاي نفتی عراق عبارتندمهمترین حوزه
رومیله و زبیر براي صدور از طریق بندرهاي واقع در خلیج فارس در نظر گرفته شده 

باشد که آن میمربوط به مسیرهاي صادراتی مشکل عمده نفت عراق).1379:144، زادهسیف(است
این کشور را به همسایگان شمالی، غربی و جنوبی خویش وابسته نموده است.کامالً

قومی عراق-هاي فرهنگیویژگی
مرکزي آن اعراب سنی متفاوت تشکیل شده است. حوزهعراق از سه حوزه جغرافیایی با مردم کامالً

یچیدگی و تنوع در ترکیب و ساختار مذهب، جنوب از آن شیعیان و شمال در اختیار کردهاست. پ
-ی و مذهبی رقم زده است. در تقسیمهاي متراکم و متداخلی را در ابعاد قومجمعیتی عراق، شکاف
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هاي شیعه، سنی، مسیحی، ایزدي، شبک و صائبی گروهمذهبی، جامعه عراق از-بندي دینی
ي قومی کرد، عرب و ترکمن هاتشکیل شده است. به لحاظ قومی نیز جامعه عراق ترکیبی از گروه

مذهبی به پیچیدگی اوضاع و -تنیدگی و پیوندهاي متداخل قومیاست. در کنار این تنوع، در هم
ه است. وجود کردهاي شیعه، سنی، ایزدي، مسیحی با ها کمک کرداحوال سیاسی و تشدید شکاف

ي سنی در شمال و اهاي سنی و شیعه، با توجه به استقرار کردههاي شیعه و سنی، ترکمنعرب
هاي سنی در هاي شیعه در جنوب، ترکمنهاي سنی در مرکز و غرب، عربشرقی، عربشمال

سازد(مقصودي،در عراق آشکار میشرق و شرق درهم آمیختگی مرزهاي قومی را محدوده شمال
راك ین با هم اشتها و کردها هستند که اگر چه در دعراق عربدو گروه قومی عمده). 1384:126

ها را از هم جدا نگه داشته است. به ، زبان، نژاد، فرهنگ و آرمان سیاسی متفاوت آندارند ولی تاریخ
طوري که درطول مدت زمانی که از تأسیس عراق گذشته باالترین مانع در راه وحدت این کشور، 

ق شمالی و در در مناطاًکردها عمومتمایز و جدایی بین اکثریت عرب و اقلیت کرد زبان بوده است. 
اند. به غیر از این چهار استان که اکثریت چهار استان سلیمانیه، اربیل، دهوك و کرکوك ساکن

سکونت هاي نینوا و دیاله نیز هایی از استانکردها در بخش،قریب به اتفاق مردم آن کرد هستند
هاي قومی و مذهبی روه). آمارهاي متفاوتی در رابطه با تعداد جمعیت گ1379:71زاده،(سیفدارند

دن ها سعی در باال بردن آمار جمعیتی خویش و پایین آورعراق وجود دارد و هرکدام از گروه
درصد کل 65در حالی که شیعیان جمعیت خود را در حدود . کندآمارهاي جمعیتی گروه مقابل می

م نموده است(همان،درصد اعال55آورند، آمارهاي دولتی تعداد آنها را جمعیت عراق به شمار می
درصد ذکر کرده 42ها را حدد درصد و سنی53و یا دایره المعارف بریتانیکا شمار شعیان را )33

به لحاظ قومیامریکا، مراکز تحقیقاتی ایاالت متحده همچنین از نظر ). 1384:87است(احمدي،
-ترکمن و آشوري میدرصد بقیه نیز5درصد کرد و 20تا 15درصد مردم عراق عرب، 80تا 75

باشد. در میان % هم مسیحی و سایر ادیان می3% آن مسلمان و 97باشد. به لحاظ دینی نیز، 
The World Fact(درصد آن سنی هستند37تا 32ها شیعه و درصد آن65تا 60مسلمانان نیز، 

book/Iraq/Cia.gov .(

تنگناهاي ژئوپلتیکی عراق
ثري رفتار سیاسی ؤي ریشه در جغرافیاي آن کشور دارد که به نحو متنگناهاي ژئوپلتیکی هر کشور

سازد. کشور هم در عرصه سیاست خارجی متأثر میآن کشور را هم در عرصه سیاست داخلی و 
گذرد از این امر مستثنی نبوده و پیوسته خود اي که از استقالل آن مینیز در طول هشت دههعراق 
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ه جغرافیاي این کشور بر آن تحمیل کرده است. اهم تنگناهاي را با تنگناهایی مواجه دیده ک
باشد:وپلتیکی کشور عراق به شرح ذیل میژئ

هاي آزاددسترسی محدود به آب
:1384احمدي، باشد(ر میکیلومت58طول ساحل عراق در خلیج فارس بسیار اندك و در حدود 

هاي آزاد هم ه دسترسی آسان به آبز است. امروزکه نسبت به مساحت این کشور بسیار ناچی،)78
به جهت صادرات کاالها و انرژي و هم به جهت واردات کاالهاي مورد نیاز براي هر کشوري از 

له دسترسی محدود عراق به أاهمیت اساسی برخوردار است. آن چه که بیشتر باعث حساسیت مس
هاي آزاد شده، این است که این کشور بعد از عربستان دومین ذخایر نفتی ثابت شده جهان را آب

داراست و بالتبع براي انتقال آسان و امن این ماده حیاتی به سمت بازارهاي مصرف در خارج به 
مسیرهاي آبی انتقال انرژي بیش از پیش نیازمند است و فقدان همین امتیاز کشور عراق را به 

عراق،رهاي همسایه خویش نظیر ترکیه و سوریه و اردن براي صدور نفت وابسته نموده است.کشو
آید که طول مرز آبی و خط ساحلی شان به نسبت وسعت در واقع جزو کشورهایی به حساب می

خشکی که دارند، بسیار اندك است.
وابستگی هیدروپلیتیکی به کشورهاي همسایه

-اي است که آبیعی کشور عراق در قیاس با همسایگانش به گونهموقعیت و وضعیت جغرافیاي طب
النهرین هاي جنوبی ترکیه به سوي سرزمین پست بینهاي غربی ایران و کنارههاي جاري کناره

موقعیت باالدستی ازشوند. به عبارتی، دو کشور ترکیه و ایران به لحاظ هیدروپلیتیکی سرازیر می
هاي دور نقش بسیار مهمی را هاي دجله و فرات از گذشتهدخانهرونسبت به عراق برخوردارند.

80اند. درحالی که حدود النهرین ایفا نمودهدي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بیندرحیات اقتصا
درصد آب این دو رودخانه از خارج از 80درصد شبکه دو رودخانه در قلمرو عراق قرار دارد، بیش از 

الخصوص ترکیه و سوریه و و همین امر کشورهاي همسایه عراق و علیشودمرزهاي عراق وارد می
ایران را در موقعیت فرا دستی نسبت به عراق قرار داده است و اختالفات همیشگی را بین کشورهاي 

ایجاد سدهاي متعدد بر عراق، ترکیه و سوریه بر سر تقسیم آب دجله و فرات موجب شده است. 
هاي اصلی انحراف مسیر جریان آب، سدسازي ایران بر روي سرشاخهروي دجله و فرات در ترکیه،

اي براي عراق در دجله در خاك خود و استفاده بیشتر از آب آن همگی باعث ایجاد مشکالت عدیده
درازمدت خواهد شد.

شرقی ملت عربی عراق به عنوان دورازه 
ر شمال و ایران در شرق و تالش همجواري عراق با دو کشور غیر عرب در خاورمیانه یعنی ترکیه د

اسطوره جغرافیایی ،دولتمردان عراق براي معرفی آن کشور به عنوان دروازه شرقی ملت عرب
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یر درعراق و خاور میانه تبلیغ دیگري است که توسط رهبران عراق ساخته و طی چند دهه اخ
افراطی عربی در این ایده باعث رشد و پرورش تفکر ناسیونالیسم).85-83: 1384،احمدي(شد

هایی را در سیاست خارجی این ساختار سیاسی حزب بعث و طبقه نخبگان جامعه گردید که تنش
کشور با همسایگان غیر عرب خود ایجاد کرد.

داخل عراق اي درتعارضات منطقه
النهرین دیروز یشه در طبیعت مناطقی دارد که بینیکی دیگر از تنگناهاي ژئوپلتیکی کشور عراق ر

و عراق امروز را ساخته است. سرزمین عراق نه تنها از نظر ساکنان آن بلکه از جهت شرایط اقلیمی 
ابل تقسیم است. اجتماعی ناشی از آن نیز به سه منطقه متمایز ق-و جغرافیایی و وضعیت اقتصادي

ارت و هاي شهري و اقتصاد متکی به تجدو رود دجله و فرات داراي ویژگیهايدر حالی که کناره
ها که محل سکونت قبایل بیاناگرد کشاورزي است، در مناطق بیابانی جنوب و غرب یا حواشی آن

ناطق کردنشین شمال، زندگی سنتی همچنان غالب است. این در حالی است که در ماست، شیوه
طقه از دو ها و نیز مرتفع بودن این مناطق بر متمایز بودن این منزیاد و وجود چراگاهبارندگی نسبتاً

دیگر افزوده است.منطقه
ضعف انسجام سیاسی ـ اجتماعی در عراق

طوط قومی، مذهبی و داخل جامعه عراق که به طور عمده در امتداد خهاي متعددي دروجود گسل
اجتماعی -سیاسیاي در راه انسجام داخل، مانع عمدهاي دراي است، درکنار تعارضات منطقهقبیله

- اتفاق نظر وجود دارد که حاکمان بیندر بین محققان تاریخ عراق تقریباًرود.عراق به شمار می
هاي شمالی و اد بین قسمتسال قبل از میالد تا به امروز هدف مشترك ایجاد اتح2000النهرین از 

اند. عراق جدید نیز کردهسیاسی بین این مناطق را دنبال میجنوبی حوزه دجله و فرات و انسجام 
یرون کشیده شد که سه ایالت توسط انگلیس از درون امپراتوري عثمانی ب1920طی دردههدر شرای
دهنده آن یعنی والیت موصل، بغداد و بصره، سابقه زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادي تشکیل

هاي متفاوت به داشته و ضمن داشتن فرهنگ و گرایشمشترکی در چارچوب یک واحد سیاسی را ن
اده تا مفاهیم انتزاعی ل از هم اداره می شدند. همه این موارد دست به دست هم دطور مجزا مستق

وجود خارجی نداشته باشد و فقط در حد حرف و شعار باقی ملت عراق و هویت عراقی
).145-146: 1387، نژادقربانی(بماند
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ارس و در مجاورت مرزهاي غربی ایران: موقعیت کشور عراق در شمال غرب خلیج ف2نقشه شماره
Source: www.cia.gov/The fact book/Iraq

زا در روابط ایران و عراقتنشو ژئوپلیتیکیعوامل جغرافیایی
پایدار هاي توان موارد زیر را به عنوان سرچشمهپوتیتکاي پیتر هاگت، میهايبا مبنا قرار دادن مدل

ایجادکننده تنش و مناقشه در روابط عراق با ایران در نظر گرفت: تنگناهاي دریایی عراق، اکثریت 
مرزيهاي خوزستان، کردهاي ساکن مناطقشیعی جمعیت عراق و عالیق دوجانبه، مسأله عرب

هاي جوار دو کشور، مرز دریایی محدود عراق در خلیج فارس، برداشت از بخش علیاي رودخانههم
. در گراییهاي حکومتی متفاوت دو کشور، ناسیونالیسم و قوممنتهی به عراق از جانب ایران، نظام

یافته، مسأله اسیران جنگی، کنار این عوامل پایدار، منابع ناپایدارتري نیز نظیر پناهندگان سازمان
، عدم اجراي قطعنامه نو ترددهاي غیرقانونی از آالمللیتنگناهاي زیارتی، مسائل کارکردي مرز بین

صلح دائمی پس از پایان هاي نفتی متفاوت، امضا نشدن پیمانالعرب، سیاست، الیروبی شط598
، هاي مشترك انرژيحوزه)، 33-52: 1379پور، (کریمیهاي نفتیجنگ، نصب نشدن برخی از میله
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هاي عراق به از بیابانو گرد و غبار نشأت گرفته تمدنی،-اختالفات فرهنگیاي،هاي منطقهرقابت
.به عنوان دیگر عوامل جغرافیایی ممکن است روابط دو کشور را تیره و متشنج سازدسمت ایران 

تنگناهاي دریایی عراق
آید. یعنی کشورهایی عراق در زمره کشورهاي داراي شرایط نامساعد به لحاظ دریایی به شمار می

-). آسیب52: 1376نی خود دارند(چرچیل و لو، که سواحل بسیار کوتاهی نسبت به قلمرو سرزمی
ترین تنگناي جغرافیایی این پذیري ژئواستراتژیک عراق از نظر دسترسی مناسب به دریا، بزرگ

کیلومتر به خلیج فارس دسترسی دارد(فولر، 58اي به طول کشور است. عراق که تنها در ناحیه
اي و متناوب، یالدي به این سو به صورت دورهم1960)، براي غلبه بر این تنگنا از سال 49: 1373

ها تحمیل اش یعنی کویت و ایران را تحت فشار گذاشته و دو جنگ بزرگ را بر آندو کشور همسایه
طی نیم سده گذشته، عراق بارها تالش کرده تا با ارائه تعریف جدیدي از مرزهایش با کرده است.

میالدي، کشور تازه 1930صل کند. در اواخر دهه کویت و ایران، این مشکل را به نوعی حل و ف
استقالل یافته عراق تصمیم گرفت با ایجاد بندرگاهی در خور زبیر، راه دستیابی خود به دریا را 

العرب نیز تالشی در ). اختالف با ایران بر سر رودخانه شط34: 1379پور، گسترش دهد(کریمی
150اي ف که سابقهباشد. این اختالفارس میراستاي دستیابی بیشتر به خط ساحلی در خلیج

میالدي، از 1960اي جدي بین ایران و عثمانی بود، از سال موضوع مناقشه19ساله دارد و از قرن 
سال تیرگی روابط دو دولت، جنگی 40آغاز شد و زمینه 1938سوي عراق و با استناد به عهدنامه 

ره از جانب عراق را فراهم کرد. دولت عراق در طرح الجزی1975طوالنی و دوبار پذیرش قرارداد 
ادعاهایش علیه ایران و کویت به دنبال غلبه بر موقعیت نامناسب فضاي سرزمینی خود بوده 

-). تالش عراق براي فرار از خفگی ناشی از دسترسی محدود به آب21: 1371، ولدانیجعفرياست(
استمرار تنش و منازعه باشد.منشاءچنان همتواند هاي آزاد، واقعیتی است استراتژیک که می

شیعیان عراق و عالیق دوجانبه
مذهبی، در کانون -در بین پانزده کشور همسایه، عراق به دلیل پیوندهاي نهادینه شده تاریخی

رغم جنگ هشت ساله میان دو کشور که به دلیل بیشترین عالیق ایرانیان شیعی قرار دارد. علی
چنین با وجود اي را براي کینه و دشمنی متقابل دو ملت فراهم کرده و همینهصدها هزار کشته، زم

ها دالیل محکمی چون وجود عتبات عالیات و مراکز زیارتی خصومت تاریخی ایرانیان و اعراب، ایرانی
براي استمرار عالیق خود و ،شیعیان در عراق، حوزه علمیه نجف و نقش سیاسی شیعیان در منطقه

). 36- 37: 1379پور، (کریمیمذهبی و حتی سیاسی با عراق دارند-رار تعامل فرهنگیحفظ و استم
درصد جمعیت این کشور شیعه بوده 60عراق در زمره کشورهاي ناهمگن مذهبی است. در حدود 

باشند. با وجود اکثریت اي نسبت به ایران میکه در قیاس با سایر اعراب، داراي تمایالت دوستانه
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میالدي در حاشیه قدرت 2003عراق، این گروه از زمان استقالل عراق تا سال نسبی شیعیان
درصد جمعیت عراق بود. 20سیاسی این کشور قرار داشت و قدرت در اختیار اقلیت عرب سنی با 

ها و نخبگان سیاسی شیعیان عراق را به سمت همین امر به نوبه خود زمینه توجه و تمایل توده
کرد.میحکومت ایران فراهم 

هاي خوزستانعرب
جلگه خوزستان و مناطق جنوبی عراق تا سماوه در کنار فرات، از نظر زبانی، فرهنگی و مذهبی به 

ها و پیوندهاي مذهب شیعه، زبان عربی و تعاملشباهت تام دارند.یک واحد مشخص فرهنگی 
فرهنگی بوده است. ها، موجب تکوین این منطقه مشخصها و طایفهسببی و نسبی دیرینه قبیله

هاي هایی سبب شد که دولت عراق در هنگام هجوم به ایران به حمایت عربچنین ویژگی
ز پذیري استراتژیک درازمدت اهاي عراق در قبال آسیبخوزستان پشتگرم باشد. در واقع دولت

ه هاي بغداد تکیهاي خوزستان نسبت به سیاستگرایش عربجانب اکثریت شیعی این کشور، بر 
هاي تبلیغاتی را در این زمینه میالدي، حجم زیادي از برنامه1960که از سال کردند. به ویژه اینمی

تدارك دیده بود. اما حتی به رغم تردیدهاي بعضی از ایرانیان نسبت به وفاداري جمعیت عرب، 
اي جنگ، اعراب ایرانی ساکن خوزستان، در دوران اشغال این استان توسط عراق در نخستین روزه

رسد عراق در حمله به ایران دو هدف به نظر می).48: 1373با عراق همراهی نکردند(فولر، 
ن الحاق جلگه خوزستان به ویژه قلمرو آارضی و مرزي داشت. هدف حداکثري حداکثري و حداقلی

العرب الجزیره راجع به شط1975فسخ قرارداد سال نشین آن به عراق و هدف حداقلیعرب
هاي خوزستان را راز و رمز مرکزگرایی دیرینه و استوار عربحال، ). با این45: 1379پور، کریمیبود(

باید در عوامل متعددي جستجو کرد که در رأس این عوامل، پیوندهاي عمیق مذهبی با سایر 
ایرانیان است.

کردهاي ساکن مناطق مرزي همجوار
سازي داشته، مسأله کرد اي عراق اهمیت سرنوشتیکی دیگر از منابع تنش دو کشور که به ویژه بر

در واقع، دو کشور و به ویژه ایران همواره از کردها در جهت اعمال فشار براي دستیابی به است.
پذیري عراق در برابر تهدید کردها اند. اما چند عامل اساسی زیر، آسیبهاي خود سود بردهخواست

را بیشتر از ایران کرده است:
دهند، این نسبت در درصد جمعیت عراق را تشکیل می25کم که کردها دستدر حالی -

زنی ایران بسیار کمتر است. بنابراین قدرت جمعیتی کردهاي عراق عامل مهمی در چانه
اي دست آوردن سهم بیشتر در قدرت سیاسی به ویژه خودگردانی منطقهه ها براي بآن

بوده است.
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هاي زنگنه و شیبلو در شمال شهرستان اي ایران از دشتاز نظر پراکنش جغرافیایی، کرده-
-ماکو تا استان ایالم، تقریباً به موازات مرز استقرار یافته و داراي گسترش نواري و حاشیه

اند. به همین دلیل در تمام مناطق شمال عراق پراکندهاي هستند، در حالی که کردها
).67: 1372پور، ي ایران است(کریمیها بسیار بیشتر از کردهاقدرت تحرك و مانور آن

هاي چنین عبور خطوط لولهمنطقه کردنشین عراق به دلیل ذخایر و منابع نفتی و هم-
شود، در حالی که منطقه نفتی به ترکیه، استراتژیک و حیاتی براي عراق محسوب می

قل در حدا-غربیکردنشین ایران به جز قابلیت زیاد آبی، نسبت به مناطق جنوبی و جنوب
نقش و کارکرد نازلتري دارد.-حال حاضر

هایی باعث شده که نقش و کارکرد مناطق کردنشین دو کشور نسبت به هسته اصلی چنین زمینه
گیري دهنده دو کشور متفاوت باشد. در حالی که قلمرو کردنشین عراق، در طول تاریخ شکلتشکیل

شود، این قلمرو در ایران، منطقه د محسوب میاین کشور، منطقه بحرانی دایمی و شدیدي براي بغدا
آید.اي و شدید به حساب میبحرانی دوره

مرز دریایی در خلیج فارس
اي در تحدید العرب مانع عمدههاي بوبیان و وربه کویت و رودخانه شطادعاي عراق نسبت به جزیره

در واقع، بوده است.غرب خلیج فارس بین سه کشور ایران، عراق و کویتمرزهاي دریایی شمال
جانبه داشته و نیاز به تفاهم و غرب خلیج فارسف ماهیتی سهتحدید حدود مرزهاي دریایی در شمال

ه در که عراق به دلیل داشتن ساحل کوتاهمکاري ایران، عراق و کویت دارد. این در حالی است
داند، زیرا م حل و فصل آن میاي براي این مسأله ندارد، بلکه نفع خود را در عدخلیج فارس، انگیزه

: 1371، ولدانیجعفريدر صورت تعیین فالت قاره خلیج فارس، سهم عراق بسیار کم خواهد بود(
-هاي پی در پی عراق نسبت به مشخص نمودن مرزهاي دریایی شمالتمایل نداشتن دولت).320

یان ایران و عراق گردد. تواند در آینده دستاویزي براي بروز تنش و مناقشه مغرب خلیج فارس می
هاي اخیر به کشف ذخایر نفت و گاز در میادین مشترك میان سه کشور در خلیج فارس نیز در سال

پیچیدگی موضوع افزوده است و زمینه منازعه و تنش بیشتري را میان سه کشور فراهم نموده است.
وابستگی هیدروپلیتیکی عراق به ایران

هاي دو فالت مرتفع هاي جاري حاشیهزمین پستی است که آبالنهرین(عراق امروزي) سربین
هاي غربی فالت ایران، درصد آب رودخانه80در حدود شوند. آناتولی و ایران به سوي آن جاري می

شوند و بخش عمده آب رودخانه بزرگ النهرین وارد میدر قالب چندین رود بزرگ و کوچک به بین
رودخانه دائمی و بزرگ زاب کوچک و دو).1369بع آب ایران، کنند(اطلس منادجله را تأمین می

هاي آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه وارد هاي متعدد خود در استانسیروان با سرشاخه
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اي دراز هاي توسعهها در قالب برنامهشوند. استفاده بیشتر ایران از آب این رودخانهسرزمین عراق می
تواند زمینه ها و انحراف آب به سمت مناطق داخلی کشور میروي آنمدت ملی و احداث سد بر 

ایجاد تنش و مناقشه جدي را میان دو کشور ایجاد کند. نیاز مبرم عراق به آب این دورودخانه در 
زاب و دربندیخان بر روي رودخانه دوکان بر روي مناطق شمالی کشور خود و احداث سدهاي بزرگ 

-شمالی و شمالهايبه منظور تأمین برق استان،میالديسده بیستمومنیمه ددرسیروان رودخانه 
-شرقی خود حکایت از وابستگی کامل عراق و حساسیت آن نسبت به میزان آبدهی این رودخانه

هاي داخلی خود به آب به به خاطر نیاز مبرم مناطق و سرزمینهاست. در حال حاضر، دولت ایران 
مشغول احداث سد بر روي این دو رودخانه در نقاط آن مناطق، منظور توسعه کشاورزي و صنعتی

هاي داخلی کشور، عراق از صفر مرزي است. به طور قطع با تکمیل این سدها و انحراف آب به بخش
لحاظ هیدروپلیتیکی در تنگنا قرار خواهد گرفت و تنش میان دو کشور افزایش پیدا خواهد کرد. 

تجزیه و تحلیل
زا و ي پیتر هاگت که در آن به دوازده عامل جغرافیایی تنش»پوتیتکاهاي«ررسی مدلبا مطالعه و ب

هاي ایجاد کننده تنش آفرین میان کشورها اشاره شده است، و تطبیق آن با علل و سرچشمهمنازعه
پایدار و زايرسیم که تقریباً همه عوامل تنشدر روابط دو کشور ایران و عراق به این نتیجه می

دو کشور از ماهیتی جغرافیایی و ژئوپلیتیکی برخوردار بوده و ریشه در جغرافیاي دو کشور یدار ناپا
المللی ، یعنی مرز بینموارد سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، نهم، دهم و یازدهم مدل هاگتدارند.

برداشت بیش برداري از منابع آن، اي متغیر، اختالف در تعیین مرز دریایی و چگونگی بهرهرودخانه
از حد از قسمت علیاي رودخانه توسط کشور فرادست و انحراف مسیر آب، گسترش سرزمینی یک 

دي و قومی در امتداد دو مرز ازبانی به خاك کشور همسایه، استقرار یک گروه اقلیت نژ-گروه قومی
-بینطلبان قومی در فضاي داخلی یک کشور، استقرار یک منبع مهمالمللی، جنبش جداییبین

المللی در نزدیکی مرز که مورد ادعاي همسایگان باشد، و ادعاي یک کشور به خاك کشور همسایه 
هاي ایجاد دقیقاً در زمره سرچشمهبرتر و حیاتی مناطق و منابع مرزي خویش،موقعیت براي حفظ

ن دوازده عامل به عبارتی دیگر، از میاروند. کننده تنش و مناقشه در روابط ایران و عراق به شمار می
کند. هر چند روابط ایران و عراق صدق میموردزا در مدل هاگت، هشت مورد درجغرافیایی تنش

خط چهارم، یعنی اختالف در نحوه تعیینکه چهار عامل دیگر مدل هاگت و به ویژه عوامل دوم و 
- المللی نیز مینشینان در دو سوي مرز بینتقسیم آب در مرزهاي کوهستانی و جابجایی فصلی کوچ

عواملی که ممکن است در روابط دو کشور ایران و حال،. با اینتواند روابط دو کشور را متشنج کند
هاي مشترك عراق تنش و مناقشه بیافریند، تنها محدود به این موارد نیست. عواملی نظیر حوزه
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جاد محدودیت در انرژي، الیروبی رودخانه مرزي، اسکان پناهندگان سیاسی سازمان یافته، ای
هاي متفاوت و متضاد نفتی در اپک، ورود گرد و غبار نشأت گرفته از عراق سفرهاي زیارتی، سیاست

المللی دو کشور و تردد غیر قانونی از مرز و ... که به سمت ایران، مسائل کارکردي مربوط به مرز بین
تواند اند، نیز میگت دیده نشدهها هم از ماهیتی جغرافیایی برخوردارند ولی در مدل هاهمگی این

در بروز تنش و منازعه میان دو کشور تأثیرگذار باشد.

گیرينتیجه
هاي فراوانی هاي مختلف تاریخی از فراز و نشیبروابط دو کشور همسایه ایران و عراق در برهه

-طی یکصد سال اخیر هیچتوان گفت که در میان همسایگان، در برخوردار بوده است. به یقین می
- اند. خط گسل فرهنگی آریاییایجاد تنش و مناقشه براي ایران نبودهمنشاءکدام به اندازه عراق 

سازد، با وجود اشتراکات عربی) که در امتداد مرزهاي دو کشور خود را نمایان می-سامی(فارسی
زا بر سایر عوامل جغرافیایی تنشعمده مذهبی، توانسته بر رابطه غبارآلود دو کشور سایه بیفکند و 

نظیر منابع بالفعل و بالقوه تنش و منازعه براي دو تعدد بیدر روابط دو کشور نیز تأثیر بگذارد.
پذیري بیش از پیش روابط دو کیلومتر مرز مشترك هستند، باعث آسیب1458کشوري که داراي 

یت عرب سنی این کشور بود، یعنی از در زمانی که قدرت در عراق در اختیار اقلجانبه شده است.
میالدي، رابطه مبتنی بر تنش و مناقشه میان دو کشور به طور 2003زمان تأسیس تا سال 

تنگناهاي دریایی عراق-
مرز دریایی دو کشور در خلیج فارس-
شیعیان عراق و عالیق دوجانبه-
اي خوزستانهعرب-
جوار دو کشورمسأله کردهاي مناطق هم-
هاي جاري ایرانوابستگی هیدروپلیتیکی عراق به آب-
هاي مشترك انرژيحوزه-
المللی و ترددهاي غیر قاتوتیمسائل کارکردي مرز بین-
هاي متضاد نفتی در اپکسیاست-
محدودیت در انجام سفرهاي زیارتی-
العربق به شطادعاهاي تاریخی عرا-
العربالیروبی شط-
گرد و غبار نشأت گرفته از بیابانهاي جنوبی عراق به سمت ایران-
اسکان پناهندگان سیاسی سازمان یافته در خاك یکدیگر-

ش و مناقشه 
عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی تن
در روابط ایران و عراق
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آشکاري قابل مشاهده بود. امروزه، اگرچه با به قدرت رسیدن شیعیان در عراق مقداري از رابطه 
اي استراتژیک بر اري رابطهمتشنج دو کشور در گذشته کاسته شده است و دو کشور به سمت برقر

هاي جغرافیایی پایدار ایجاد حال، سرچشمهروند، با اینپایه احترام متقابل و منافع مشترك پیش می
کننده تنش و منازعه در روابط دو کشور هنوز به قوت خود باقی هستند و با دست به دست شدن 

ر چند که شیعیان عراق که به لحاظ به عبارتی، هقدرت در یک کشور، تغییر ماهیت نخواهند داد.  
ها و مناقشات پایدار مذهبی به ایرانیان نزدیک هستند، امروزه قدرت را در دست دارند، ولی تنش

چنان از توانایی ایجاد مناقشه در بین دو کشور که عمدتاً مبناي جغرافیایی و ژئوپلیتیکی دارند، هم
گذاران به همین خاطر، سیاستاسته نشده است.ها کروابط دو کشور برخوردارند و از اهمیت آن

سیاست خارجی ایران در تنظیم رابطه با عراق جدید پس از سقوط صدام، باید همواره این شرایط را 
گیري کنند.در نظر گرفته و بر مبناي آن تصمیم
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