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  )مي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايرانفصلنامه عل(جغرافيا 

  1392 تابستان، 37سال يازدهم، شماره دوره جديد، 

 

  امنيت ملي جمهوري اسالمي ايرانامنيت ملي جمهوري اسالمي ايران  بربر    ثيرآنثيرآنأأمذهبي عراق و تمذهبي عراق و ت  --ژئوپليتيك قوميژئوپليتيك قومي

 
  3داود امينيو  2نژاد مهدي علي 1،زاده مقدم يچوخاچ باقر دكتر محمد

  

  چكيده

 و كردها به توان يم آنها نيمهمتر از .است شده ليتشكي متنوعي مذهب وي قومي ها گروه از عراق كشور

 .دارندي ا نهيريد مشترك وجوه رانيا باي خيتار وي مذهب ،يقوم ،يفرهنگ لحاظ به كه نمود اشاره انيعيش

الحمايگي اين كشور از سوي  گيري عراق كه با تحت از زمان فروپاشي امپراتوري عثماني و شكل

 الؤس نيا حال. مذهبي در عراق شروع شد - اجتماعي و قومي - هاي فرهنگي ، تنشانگلستان مقارن بود

ي اسالمي جمهوري مل تيامن بري ريتأث چه عراقي مذهب -يقومي ها شكاف وجود كه گردد يم مطرح

 توجه با ست؟يچ عراقي مذهب -يقوم كيتيژئوپل حوزه در رانياي تيامن داتيتهد و ها فرصت دارد؟ رانيا

 حال نيع در و مختلفي تيجمعي گروهها  وجود – عراق ناهمگني تيجمع بيترك ق،يتحقي اه افتهي به

ي اقتصاد وي نظام ،يتيامن ،ياسيس ابعاد در را ريتأث نيشتريب ،يكيتيژئوپل ريمتغ عامل عنوان به -زا بحران

 تحوالت نيچن هم وي الملل نيب تحوالت ازي واقع درك با ديبا رانيا لذا. دارد رانياي اسالمي جمهور بر

 مبادرت ه،يهمساي كشورها و كايآمر با آن روابط و عراقي فرهنگ وي اجتماع ،ياقتصاد ،يتيامن ،ياسيس

 ويي همگرا روند بر تواند يم سياست نيا كه دينما عراق در كرد تياقل و انيعيش با ارتباط به

 اتيواقع درك با و باشد تأثير مثبت داشته بين دو كشور ينظام وي اسيس ، ياقتصادي ها يهمكار

 كاهشي برانهايت  در. باشد يم توسعه و رشد حال در شرايط نيا ن،يطرف توسطي جار كيتيژئوپل

  .است دهيگرد ارائهي شنهاداتيپي مل تيامن و منافع بر عراقي مذهب ـ يقوم مسائل ازي ناش تبعات

 
  .كردستاناقليم  امنيت ملي، مذهب، ، قوميت عراق، ژئوپليتيك،: واژگانكليد

 

                                                 
 ايجغراف ،گروه)ع(نيحس امام جامع دانشگاه ارياستاد. 1

 )ع(نيحس امام جامع دانشگاهي نظامي ايجغراف ارشدي كارشناسي دانشجو .2

 )ع(ي عل امام افسري دانشگاه يعلم ئتيه عضودانشجوي دكتري جغرافيا و  .3
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  مقدمه

. امنيت جهاني به علت تعارضات قوميتي بارها به چالش كشيده شده است ،در جهان معاصر

 شده وگيري مجموع هويتي قوي  موجب شكلدر بستر جغرافياي سياسي ها اگر  مسئله قوميت

ز سا تواند زمينه ميمانند قوم كرد،  ؛آن در خارج مرزها ادامه داشته باشد گسترش حوزه نفوذ

كه براي  دارنداعتقاد  پردازان بر اين موضوع بنابراين بسياري از نظريه. باشدبحران امنيتي 

هويتي به صورت  ها در ساير فضاهاي غير بايست حقوق اقليت ايجاد بحران، مي جلوگيري از

در سال  الحمايگي انگلستان و شروع تحتگيري  جامعه عراق از آغاز شكل. كامل رعايت گردد

هاي  هاي قومي مذهبي در كنار شكاف شكاف .پرتنشي بوده است همگون و امعه نا، ج1920

مدرنيته كه در قرن بيستم تشديد شد، همراه با تسلط اقليت  اجتماعي، بين سنت و - فرهنگي 

كه از ديگر  حكومتي استبدادي پديد آورد، ...هاي كرد و تركمن و سني بر اكثريت شيعه و اقليت

 ).49:1386، شعباني( تر بود تر و وحشتناك مخوف ، تر ميانه، خشن ورهاي مستبد خا حكومت

 كرده و كردها از زمان قيموميت انگلستان بر عراق، مبارزه با حكومت مركزي را آغاز شيعيان و

شيعيان و كردها  جمعيت عراق را درصد 85با توجه به اينكه حدود . اند تاكنون نيز ادامه داده

 و .اجتماعي آن شكل نگرفت خور ساختار گاه حكومتي فرا گذشته هيچ ولي در دهند، تشكيل مي

. گذشته گرديد تر از سختمراتب ه وضعيت ب عمالً 1968در سال  ها پس از روي كار آمدن بعثي

  .مذاهب آن شدت گرفت اقوام و باهاي مركزي  بدين ترتيب درگيري بين حكومت

اند؛  ره تحت ظلم و سيطره حكام قرار داشتهدر طول تاريخ معاصر، اكثريت شيعه در عراق هموا

دستگيري، شكنجه و اعدام شيعيان مخصوصاً رهبران  ،عليه ايرانساله عراق  8ويژه طي جنگ ه ب

اي از سوي رژيم بعثي صدام حسين رخ داد و هزاران نفر شهيد، تبعيد و  شيعي در سطح گسترده

كه وجه غالب آن  1979سال  جمهوري اسالمي ايران در گيري شكل .يا اخراج گرديدند

كه  طوريه ب. نمايندعنوان يك تهديد تلقي ه ب ها آن را يغربموجب شد لوژي شيعي بود،  ايدئو

 عراق از در جنگ ايران و را از رژيم صدام كنار گذاشته و ريگان دشمني خود دولت بوش و

  .حمايت كردند صدام

 ردند مانع توسعه روابط بين ايران وك تالشها  پس از فروپاشي رژيم بعثي صدام برخي كشور

با اين اعتقاد كه پيوندهاي دوستانه بين دو كشور مسلمان به ايجاد هالل شيعي در  .عراق گردند

تحت نفوذ بعضي كشورهاي عرب همسايه كه  سفانه اين فرضيات،أمت. شد منطقه منجر خواهد
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ثقفي ( د، شكل گرفته استجهان هستن در واقع بستر اصلي خيزش تروريسم  عربي در منطقه و

تهديدي براي ة از نظر كشورهاي عرب همسايه تغييرات در عراق به منزل. )115: 1385عامري، 

 ثبات كننده براي منطقه تلقي گرديده است هويت عربي اين كشور و حاوي پيامدهاي سوء و بي

)www.bashgah.net/sources-208.(  از طرفي كردها كه همواره يكي از عوامل مهم

گر قدرت مركزي در عراق  در عراق محسوب شده و به عنوان يك نيروي چالش يژئوپليتيك

شوند و در  گذار بودند، در حال حاضر  به عنوان بخشي از حاكميت عراق محسوب مي تأثير

مختاري به  اعطاي خود. ؤثر دارندهاي اين كشور دخالت مستقيم و م طراحي و اجراي سياست

كردها توسط قانون اساسي جديد عراق، نقش ژئوپليتيك آنان را در صحنه عراق فزوني بخشيده 

حضور و حمايت مستقيم آمريكا در كردستان عراق طي دوازده سال پس از جنگ دوم . است

اي بازيابي بسترهاي الزم بر 2003تا سقوط صدام حسين در سال  1991خليج فارس در سال 

تعقيب  اهداف متعددي را حمايت از كردهادر البته آمريكا . فراهم آورد را قدرت توسط كردها

ويژه ه ب( منطقه خاورميانه اهداف ملي كشورهاي همسايه عراق و چارچوب منافع و نموده كه در

كردستان  ياهميت ژئوپليتيك ياصلي در ارتقا عوامل ها يكي از نبوده است اما اين حمايت) ايران

  ).115: 1385ثقفي عامري، (گردد  محسوب مي

به همين دليل . هر كشورديگري بوده است ايران بيش از در مجموع، درهم تنيدگي مسائل عراق با

اين نوشتارعوامل  در. ايران خواهد داشت بر بيشترين تأثيرات را هرگونه تحوالت در اين كشور

شامل شيعه (، و مذهب )عرب شامل كرد و(قوميت  هحوض دو مذهبي ژئوپليتيك عراق در قومي و

صدد پاسخگويي بر اين سئواالت  اين اساس مقاله حاضر در بر .گردد ارزيابي مي طرح و )سني و

چه مذهبي در عراق كدامند و اين عوامل  - هاي قومي ترين عوامل ايجاد شكاف مهم باشد كه مي

ايران درحوزه  يتهديدات امنيت و ها فرصت امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران دارد؟ ثيري برأت

  ژئوپليتيك قومي مذهبي عراق چيست؟
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  قيتحقي ها افتهي

  قومي عراق ي وجمعيتمشخصات 

النهرين  در آن وواقع شدن جلگه بين دو رود دجله و فرات جريانسرزمين عراق به خاطر 

ممتاز و  جغرافيايي موقعيت .ساله است 8000در قلب اين سرزمين داراي تمدن ) مزوپوتاميا(

هجوم آورند و  اين سرزميناقوام مختلف به باعث گرديده در طول تاريخ ، حاصلخيري آن

هاي  فرمانروايي سلسله. از جمعيت عراق را تشكيل دادندبخشي  دائمسكونت  آنان با برخي از

هور اسالم و ظ ور، بابل و سپس هخامنشيان، يونانيان، اشكانيان و ساسانيان قبل ازشسومر، آكد، آ

همچنين موقعيت بغداد در زمان خلفاي عباسي موجب گرديد كه مردم بسياري از نقاط براي 

و اين امر شرايطي به وجود . جنگ، كار و يا براي امور فرهنگي و سياحت به خاك عراق بيايند

از جمعيت  كل در .مختلف محسوب شودگروه نژادي  باآورد كه جمعيت فعلي عراق يك ملت 

درصد نيز  5و حدود  كردهادرصد  20تا  15درصد اعراب،  80تا  75 يليون نفري عراقم 29

  .)Encarta premium 2009( دهند ها، آشوريان، ارامنه و غيره تشكيل مي تركمن
  

  اعراب. الف

 چيره شدن سپاه اسالم بر در دوران اسالم با و عربي شدن عراق از، قبل از اسالم شروع شده بود

سان اعراب از  بدين .ورود اعراب به اين منطقه افزايش يافت سرعتاساني، وري ستامپرا

مركز خالفت عربي  براي مدتي طوالني بغداد و .شدند مي به سمت عراق سرازير العرب جزيره

 غربي همسايگان از و خاورميانه در قوم ترين بزرگ اعراب،). 5: 1386جعفريان، ( اسالمي گرديد

 است موضوعي و داشته منطقه كهن تاريخ در ريشه اعراب با ايران وابطر. هستند ايران جنوبي و

 و اجتماعيـ  سياسي نيروهاي از يكي. داشت خواهد ادامه آينده هاي هزاره و قرون در كه

 هاي ناسيوناليست است چشمگير و بارز آنان ايراني ضد هاي نگرش كه عراق در مؤثر بازيگران

 اهل مذهبي چارچوب در را آن اند كرده تالش القاعده مانند ييها گروه كه جريان اين اند؛ عربي

 هم را عراق شيعه جامعه از هايي بخش و نيست محدود ها سني به تنها كنند، هدايت سنت

 اشتراك با و كرده ايفا را عربي كشورهاي ژئوپليتيك مكمل نقش مجموعه اين. گيرد دربرمي

 اقدامات با كوشند مي آنها. كند مي پيدا بيشتري اريگذ تأثير توانايي اي، منطقه و داخلي مساعي

 اهداف و آورند فشار عراق داخلي بازيگران و امريكا ايران، بر رواني و تبليغاتي سياسي، نظامي،

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

    251            ژئوپليتيك قومي ـ مذهبي عراق و تأثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسالمي

 

  .)www.news.studio.com( سازند محقق را خود
  

  كردستان كردها و. ب

 و زيستگاه اكولوژيكي نظر از كه شود مي گفته خاورميانه در مرتفعي جغرافيايي فضاي به كردستان

 جنوب و شرق ايران، غرب شمال و غرب از هايي بخش مرتفع منطقه اين. است كردها موطن

 كم هاي سرزمين و ها فالت بر و گيرد دربرمي را سوريه و عراق شرق شمال و شمال تركيه، شرق

 مردمان عنوان به آنها معروفيت باعث كردها، مرتفع سرزمين .باشد يم مشرف خود اطراف ارتفاع

 با را كردها ها، عرب و ها ايراني ها، ترك بعضي .است شده پيراموني اقوام نظر در كوهستان

 كنند مي پيدا كردقوم  به نسبت منفي نگرش اساس اين بر گاهي و دانند مي مترادف كوهستان

)Ciment, 1996: 1 .(به آرارات كوه بين است تقريبي فضايي خاورميانه دنشينكر محدوده 

 و مندلي تا غرب سمت به سپس و ايران در كرمانشاه و سنندج اروميه، شهرهاي تا جنوب سمت

 شرق و سوريه در قامشلي تا غرب سمت به سپس و عراق در جزيره و موصل به آنجا از

 حدود در محدوده اين مساحت رات،آرا و ارزروم به شرق سمت به سپس و تركيه در اسكندرون

 ايران، در آن كيلومتر 124950 تركيه، در آن كيلومتر 194400 كه است كيلومترمربع 409650

: 2003،يكمال يكوه( است واقع سوريه در آن كيلومتر 18300 و عراق در آن كيلومتر 72000

 و عراق سوريه، تركيه، ن،ايرا يعني اي، خاورميانه دولت پنج بين كردستان موقعيت لحاظ از. )26

 و اروپا آسيا، اي قاره ميان گذرگاه يك مسير در و فرهنگي و تمدني سازه چهار بين و ارمنستان

اين پراكندگي متأثر از جنگ جهاني اول و تجزيه ). 12: 1387، اين حافظ( است گرفته قرار آفريقا

ياد شده، كردها تابع هويت هاي  ملت - گيري دولت قبل از شكل. امپراتوري عثماني بوده است

هاي نژادي  در دوران حاكميت اسالمي قوم كرد مانند ساير اقوام و اقليت. اند قومي خويش بوده

با . در قالب امپراتوري عثماني به حيات خود ادامه داده و در قدرت مشاركت داشته است

تلف قومي در هاي مخ گيري كشورهاي عراق، تركيه و سوريه، گروه فروپاشي عثماني و شكل

. نبوده است آميز هاي ملي اقدام كردند اما تالش كردها در اين مسير موفقيت جهت تشكيل دولت

طلبي و استقالل اين گروه طي  به دليل پراكندگي كردها در كشورهاي مختلف، مسئله جدايي

. ترين مسايل منطقه به ويژه در كشورهاي تركيه و عراق بوده است سده اخير يكي از حساس

هاي پراكنده طي  جنگ. اند كردها در عراق سه دوره منازعه با دولت مركزي را تجربه نموده
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 1980هاي  سال هاي كشي نسلو  1975تا  1925هاي  هاي سال ، درگيري1925تا  1915هاي  سال

از سال . روند گيري كردها و اعراب در عراق به شمار مي هاي اصلي جنگ و در از دوره 1991تا 

در عراق، نظام سلطنتي سرنگون و رژيم جمهوري در  »عبدالكريم قاسم«با كودتاي ژنرال ، 1958

هاي زيادي براي تحت تابعيت درآوردن كردها  عبدالكريم قاسم تالش. اين كشور مستقر گرديد

ها پس از روي  گيري به همين دليل در. مختار بودند، به عمل آورد كه در زمان نظام سلطنتي خود

 1947از رهبران كرد عراقي در سال  »مال مصطفي بارزاني«. تر بوده است وي جديكار آمدن 

طلبانه، حزب دموكرات كردستان عراق را تأسيس  هاي جدايي ميالدي به منظور پيگيري سياست

ميالدي از دولت  70كرد و موفق شد پس از يك جنگ و درگيري طوالني مدت در اوايل دهه 

سر آرنولد «. مختاري نقض گرديد ها اين خود نمايد؛ اما بعد مختاري اخذ مركزي عراق خود

ديپلمات ارشد انگلستان پس از جنگ جهاني اول طي گزارشي از منطقه كردستان عراق  »ويلسن

خواهند زير حكم و نفوذ دولت تركيه باشند و نه تحت فرمان  چنين اظهار نموده كه كردها نه مي

: 1381عزتي،( قل در ميان كردها طرفداران بسيار دارددولت عراق؛ فكر تشكيل كردستاني مست

 اين كردنشين مناطق كه است شده سبب خاورميانه كشورهاي بين كردستان تقسيم ).149

 با همراه اي حاشيه موقعيت. شوند برخوردار اي حاشيه موقعيت از جغرافيايي لحاظ از كشورها

 عنوان به آنها به ملي اكثريت گروه و ها تدول نگرش نيز و پيچيده جغرافيايي فضاي و توپوگرافي

 محسوب نيافته توسعه عموماً كردنشين مناطق كه است شده سبب شورشي و دو درجه شهروند

 اين كه باشند كشور نقاط ساير از تر مانده عقب عمراني و اجتماعي و اقتصادي لحاظ از و شوند

 دولت با را آنها روابط و داده شگستر كرد اقليت بين در را عدالتي بي و تبعيض باور خود،

  ).13: 1387، اين حافظ( كند مي بدتر مركزي

 كه بوده خود خاص هاي ويژگي داراي 1نفري ميليون 5/26 جمعيت با انهيم خاور منطقهي كردها

 شباهت مشترك، اءمنش و اجدادي افسانه مشترك، فرهنگ داراي آنها. دهد مي شكل را آنها هويت

 اين بر كردها. هستند اسالمي مشترك عقيده و خارجي با مبارزه رنج و ددر پر تاريخ، زباني

 وريتامپرا و شده متشكل ميالد از پيش ششم قرن در كه باشند مي مادها نسل از آنها اندكه عقيده

                                                 
 پس را كردها تيجمع نيانگيم 1387 سال در اين دكترحافظ كنيل ست،ين كردهادردست تيازجعي قيآماردق .1

 .است نموده انيب نفر ونيليم 5/26 يآماري ادعاها و منابع دهها از استخراج از
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  ).13: همان( دادند تشكيل را ايران

ن و نيروهاي افزايش يافت و عده زيادي از رهبرا ي عراقحسين فشار بر كردها در زمان صدام

هاي زيادي جهت  صدام حسين تالش. مؤثر در كردستان متواري و يا تسليم رژيم بعثي شدند

اجراي سياست عربي كردن برخي مناطق كردنشين به عمل آورد و با زور و تهديد و ترور 

توانست دو حزب عمده كردستان عراق يعني حزب دموكرات كردستان و حزب اتحاديه ميهني 

در طول جنگ تحميلي عراق عليه ايران، دو حزب ياد . وادار به تسليم و تبعيت نمايدكردستان را 

آوري كرده و عليه ايران عمليات ايذايي  شده در مقطعي براي نيروهاي عراقي اطالعات جمع

صدام حسين در تهاجم به كويت كه منجر به  اقدامبا پايان يافتن جنگ و . دادند انجام مي

هاي شوراي  عليه رژيم وي گرديد، كردها توانستند تحت حمايت قطعنامه المللي اقدامات بين

، كه مربوط به ممنوعيت ورود نيروهاي نظامي عراق به مناطق شمالي 688امنيت به ويژه قطعنامه 

نظر از اهداف پنهاني آمريكا و اسرائيل  صرف. شد، قدرت خود را بازيابند و جنوبي اين كشور مي

هاي آمريكا پس از يك دوره  كردستان عراق، اين منطقه با كمك در همكاري و حضور در

پس از سقوط رژيم صدام حسين كردها با . اختالف، سياست خود مختاري را دنبال نموده است

سازي شركت نمودند و موفق شدند  همكاري آمريكا به صورت فعال در روند دولت

نون اساسي جديد اين كشور به مختاري مناطق كردنشين شمال عراق را در چارچوب قا خود

  .تصويب برساند

بدون ترديد تحوالت اخير بر ژئوپليتيك كرد تأثيرگذار بوده و عالوه بر دستيابي كردها به 

خودمختاري به نحو چشمگيري موجب مشاركت مؤثر آنان در قدرت سياسي در عراق گرديده 

در عراق هستند و به عنوان يك  يامروزه كردها كه همواره يكي از عوامل مهم ژئوپليتيك. است

گذار بودند، خود به عنوان بخشي از حاكميت  گر قدرت مركزي در عراق تأثير نيروي چالش

هاي اين كشور دخالت مستقيم و مؤثر  شوند و در طراحي و اجراي سياست عراق محسوب مي

يك آنان را مختاري به كردها توسط قانون اساسي جديد عراق، نقش ژئوپليت اعطاي خود. دارند

حضور و حمايت مستقيم آمريكا در كردستان  .منطقه فزوني بخشيده است در صحنه عراق و

تا سقوط صدام حسين در  1991عراق طي دوازده سال پس از جنگ دوم خليج فارس در سال 

البته آمريكا از . بسترهاي الزم براي بازيابي قدرت توسط كردها را فراهم آورد 2003سال 

يت از كردها اهداف متعددي را تعقيب نموده كه در چارچوب منافع و اهداف حضور و حما
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ها يكي از عوامل  ملي كشورهاي همسايه عراق و منطقه خاورميانه نبوده است اما اين حمايت

  .گردد كردستان محسوب مي ياصلي در ارتقاء اهميت ژئوپليتيك

  

   عراق يژئوپليتيك ازتحوالت پس كردي ها و گروهك وضعيت احزاب

  )كردستان آزاد اتيح حزب(پژاك 

 در اخير ده چند در كه است كردي جنبش ترين افراطي و ترين خشناين حزب در واقع يكي از 

 هدف پژاك تجزيه مناطق كردنشين ايران در .است شده ظاهر كردستان مسلحانه مبارزات صحنه

اطق مرزي كردنشين حمله و من اعضاي اين گروه به روستاها .راستاي طرح كردستان بزرگ است

مسدود كردن  اداري، و سياسي گذاري در مراكز بمب طريق ترور، امني از نا ايجاد با و كنند مي

امنيت ملي  ،...و كشورعليه  توسعه جنگ رواني بر ، غرب مرزي شمال مناطقراههاي مواصالتي 

 عاليت پژاك دراصلي ف مراكز. اند به دفعات متعدد با چالش جدي مواجه ساخته راايران 

 وجوده تحوالت ب پس از .باشد غربي مي  اروميه استان آذربايجان سلماس و هاي خوي، شهرستان

هاي  ر محسوسي در فعاليتيتغي يا نشيني و گونه عقب هيچ شمال عراق در حال حاضر آمده در

 با ارتباط درگفتني است  .وجود نيامده استه ب ا.ا.نظامي اين گروهك بر عليه ج سياسي و

 اعم مختلف هاي استان از مجلس كرد نمايندگان ران،يا كردستان منطقه در1384 سالي ها ناآرامي

. نمايند پيگيري را مردم مدني مطالبات بتوانند تا دادند تشكيل را كرد فراكسيون سني و شيعه از

 كنار در. است مذهبي هويت برابر در قومي هويت يابي اصالت كننده منعكس واقعه اين

 عمليات نيز كارگران حزب شاخة عنوان به پژاك گروه مزبور، اجتماعي و سياسي هاي اآرامين

 اين مجموع). 24/5/84 ايران، روزنامه( داد توسعه ايران امنيتي نيروهاي عليه را خود ينظام

 ايران، كردنشين منطقه در تحول پتانسيل پيدايش از حاكي امنيتي و سياسي رويدادهاي و حوادث

  .است عراق كردستان جهاني، و اي منطقه سياسي فضاي أثيرت تحت

  كومله

كشان كردستان ايران يا سازمان كردستان حزب  نام سازمان انقالبي زحمته اين حزب در ايران ب

صورت ه سالهاست كه در مناطق كرد نشين ايران ب ها كومله. شود كمونيست ايران خوانده مي

هاي جنبش نوين كمونيستي ايران بود كه  مله در زمره سازمانكند در واقع كو فعاليت مي مخفيانه
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مواضع كومله در راديو صداي آشنا، راديو  معموالً. آمدند وجوده قرن چهاردهم ب 40در دهه 

اهداف آن جدايي و تجزيه كردستان  .شود پيك ايران، تلويزيون پارس و صداي امريكا مطرح مي

يشترين فعاليت خود را در عرصه جنگ رواني بر عليه درحال حاضر اين حزب ب .باشد ايران مي

عراق  كردستان  منطقه حكومت  كه ييها كمك در .حكومت مركزي ايران متمركز ساخته است

  دهيد دموكرات و خبات كومله، ي ماننداحزاب نام است، داده اختصاص احزاب  به) كردستان مياقل(

  .)Tabnak news.com,1388( كنند يم افتيدري كالني ها پول  انهيماه  كه شود يم

   )خبرات( خبات

 - مخفف سازمان ملي (زميني است كه در كردستان ايران فعال است  هاي زير از جمله جنبش

هدف فعاليت اين سازمان آزادي  .استسال  15سابقه تشكيل آن حدود  .)اسالمي كردستان

اين سازمان از اقدامات  .ه استكردستان ايران و مبارزه عليه جمهوري اسالمي ايران عنوان شد

  .است آنكه بيانگر ماهيت خصمانه . كند منافقين حمايت مي
  

  ها تركمن. ج

دهند در نواحي روستايي مرز  از نيم ميليون نفر از جمعيت عراق را تشكيل مي قومي كه كمتر

ن اقليت اي. كنند، جمعيت كمي از آنها در شهر اربيل ساكن هستند بين اكراد و اعراب زندگي مي

اند تا در موارد لزوم از آنها براي  ترك زبان در دوره حاكميت عثماني به عراق كوچ داده شده

تا بين آنها و كردها دشمني  شدپيدايش اين زمينه باعث . سركوب شورشيان كرد استفاده شود

اي ه اتحاديه اسالمي تركمن 1991مارس  جوانان دانشگاهي تركمن در .وجود آيده داري ب ريشه

شاخه  .اسالمي منشعب شد كه بعدها اين اتحاديه به دو جناح قومي و تشكيل دادند عراق را

ها  جناح اسالمي تركمن. باشد شاخه قومي نيز تحت نفوذ تركيه مي اسالمي آن متمايل به ايران و

فدراليسم با حفظ  - نيز به مشاركت در ساختار سياسي عراق نوين در چارچوب نظام پارلماني

 .دارند اسالمي تاكيد - قومي هويت

  

  مذهب دين و

 .درصد بقيه آشوري، ارمني، يزيدي و صائبي هستند 5درصد مردم عراق مسلمان هستند و  95

 1508(هجري شمسي  887نگاران معتقدند شاه اسماعيل صفوي با فتح بغداد در سال  اكثر تاريخ
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جمعيت كل از % 65تا  60ضردر حال حا. موجب ترويج مذهب تشيع در اين كشور شد) ميالدي

بيشتر در  اين كشور شيعيان ).www.theodora.com /iraq people.htm(هستند عراق شيعه 

به نسبت مساوي ميان  تقريباً(درصد  37تا  32همچنين  .كنند مناطق جنوب و مركزي زندگي مي

اعراب سني در عراق پيرو . دهند از جمعيت عراق را اهل تسنن تشكيل مي) د و اعراباكرا

مقبره و مسجد او در شمال بغداد . كنند ياد مي »امام االعظم«حنيفه هستند و از او با نام  مكتب ابو

گذاري شده است و در مقابل كاظمين كه اكثر  نام او نامه ب »االعظميه«اي بنام  است و منطقه

كردهاي عراق پيرو مكتب  .يت آن شيعه هستند، اعظميه مركز ثقل اهل تسنن بغداد استجمع

  .در عراق پيروان چنداني ندارند) حنبلي و مالكي(مكاتب ديگر اهل تسنن . شافعي هستند

  

  هاي مذهبي در عراق شكاف

مردم عراق مسلمان  درصد 93گرچه بيش از  و ،هستندجمعيت عراق عرب  درصد 75قريب 

به  گذشته دور هاي سنّي از عرب اما ،هستندبيش از دو سوم آن شيعه  باشند كه از اين تعداد مي

اي كه تفوق  اند به گونه سياسي عراق مسلّط بوده خاطر حمايت امپراتوري عثماني بر ساختار

در ارديبهشت  )الحكم مجلس(برنظام سياسي تا تشكيل شوراي انتقالي حكومت عراق  ها سنّي

حوزه مذهب  در هاي اجتماعي عراق را با توجه به آنچه گفته شد شكافت .ه يافته استادام1382

ن ياين بخش براي تبي در .تقسيم كرد» كرد- عرب« »سنّي محور و شيعه محور« نوعتوان به دو  مي

 ها و سپس به طرح و بسط وضعيت جامعه شناختي و سنّي مسئلهشكاف مذهبي ابتدا به 

  .پردازيم ژئوپليتيكي شيعيان مي
  

  اعراب سنّي. الف

) النهرين بين( مسلمانان صدر اسالم طي جنگ با امپراتوري ايران بر اين منطقه كه،  زماني اعراب از

 .فرات عزيمت كردند هاي دجله و به سمت نواحي حاصلخيز يعني پيرامون رودخانه غالب شدند،

ن با جمعيت اعراب سنّي غالب در شا اعراب سنّي به واسطه پيوستگي  ، رغم در اقلّيت بودن علي

همواره در تاريخ كشور عراق از موضع برتري برخوردار  ، شان خاورميانه و نيز نقش برجسته

هاي  نسبت به صالحيت ، با توجه به داشتن پايگاه قوي در بين قبايل سنّي» بعث« حزب. اند بوده

مشي انتقال هر چه  خط فراوان، با تالش ، در گذشته گرايانه و عربي خود اغراق ورزيده و ملّي
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يكي از بنيانگذاران حزب  ها را به داخل عراق دنبال كرده است ميشل عفلق انديشمند و بيشتر سنّي

يك ملت ( وحدت: دارد قالب يك ايدئولوژي خاص بيان مي هاي سياسي خود را در بعث، آرمان

 تظاهرات و اجتماعات و انجمن، تشكيل بيان عقيده، قلم، :آزادي( آزادي ،)يك رسالت ابدي ، عرب

است كه  مانند احزاب كمونيست معتقد( سوسياليسم ،...)و رهايي از يوغ استعمار آزادي و

هاي حزب بعث  انديشه ).دهد در اختيار عموم مردم قرار مي اي را تازه سوسياليسم امكانات وسيع و

يك كشور معين محبوس ديواري  چهار در را خود و از همان آغاز متوجه كل جهان عرب شد

وي معتقد  .كند هاي فرهنگي عرب معرفي مي ارزش ميشل عفلق ميراث فرهنگي اسالم را. نساخت

عفلق عقيده  .گيرد گسترده است كه اسالم را نيز در بر مي ، ناسيوناليسم عرب چنان وسيع و است

در «: گويد مي و كند مي رد دانند ايدئولوژي چاره جويانه مي كه اسالم را را ها آن دسته از تئورسين

 جهت نيرومندي و در بايد ها شرايط كنوني، اسالم به اين نياز اعراب اعتراف دارد كه همه كوشش

بنابراين  .اگر اسالم چيزي غيراز اين باشد اسالم راستين نيست .وضع اعراب صرف شود بهبود

 قدرت و ديگر براي اتحاد، بار راه را و تواند جاي اسالم را بگيرد ناسيوناليسم احيا شده عرب مي

شود كه ايدئولوژي  بدين ترتيب مالحظه مي). 97: 1386 اميرعبدالهيان،( »پيشرفت اعراب باز كند

سعدون حمادي وزير امور خارجه وقت عراق  .بعث براساس جدايي دين از سياست استوار است

 ايدئولوژي ما بر«:گويد مي 1359 مهر 23در در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد

» توانيم امور سياسي را با امور مذهبي يكي بكنيم ما نمي اساس جدايي دين از سياست است و

در واقع تالشي  يعني از كويت تا سوريه، تشويق براي اتحاد با اعراب ديگر، بنابراين، ).98 :همان(

  .در جهت حفظ قدرت جمعيتي اعراب سنّي در عراق بوده است

از علل اصلي تداوم حاكميت گروه عرب  ، ني شي عثما گسترش آن پس از فروپا و» بيسمپان عر«

در دولت عثماني  كه قبالً ، اين اقلّيت مذهبي . جمعيت در عراق بوده است %35سنّي با قريب 

 ، نشين بصره را به عهده داشت هاي كردنشين موصل و شيعه ثبات در ايالت وظيفه اصلي ايجاد

وذ نيروهاي ايراني را،كه در تقويت عناصر ناراضي ساكنان اين دو ايالت عليه مقامات مقابله با نف

همچنين اين گروه كنترل ارتش را  .به عهده گرفت ، عثماني وحاكمان بغداد نقش اساسي داشتند

شد، از رفاه  هايي كه از طرف دولت عثماني نسيب آنان مي در دست داشت و به دليل مزّيت

تنها در ايام فروپاشي  .بودند تر و سطح سواد باالتري نيز برخوردار ني قوي ت مدتشكيال ، بيشتر

به  ، گيري دولت سلطنتي عراق عثماني و اشغال نظامي عراق از سوي نيروهاي انگليسي و شكل
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به علت نظر مساعد حزب  هاي بعد، ولي در سال .قدر محسوسي از نفوذ اين گروه كاسته شد

ش فراهم يبيش از پ دوباره زمينه كسب قدرت سياسي براي اين گروه، به اين گروه،» بعث«

 وي اسيس اتيح بر دوري ها گذشته از بودن تياقل در رغم بهي سني ها عرب نيبنابرا .گرديد

از طريق نظام  1958تداوم حكومت اعراب سني در عراق تا سال . اند داشته الياست عراقي اجتماع

 1968ها در سال  بود كه آخرين آنها را بعثي يودتاهاي متعددپادشاهي و پس از آن از طريق ك

مندي آنها از بسياري از منافع جامعه،  ها باعث بهره ياستيالي سياسي سنّ. طراحي و اجرا كردند

هاي  تسهيالت اجتماعي بيشتر و متعاقب آن از سطح آموزش و رفاه بهتري نسبت به ساير گروه

دهند،  ها در جهان عرب اكثريت را تشكيل مي يه اينكه سنّجمعيتي عراق برخوردارند و نظر ب

اند و همواره از  گرايي عربي داشته هاي سني عراق نيز تمايل بيشتري به فلسفه مادي ملي عرب

از  ).28 - 29 :1380مار،  فب( .هاي عربي نيز برخوردار هستند ي و آشكار دولتيحمايت نها

صدد افزايش نسبت جمعيتي  در شيعه خوفناك بودند،رهبران عراق از وجود اكثريت  آنجايي كه

فرهنگ «آنها فرهنگي موسوم به  ، در جهت نيل به اين هدف .ها به هر وسيله ممكن بودند سنّي

در جستجوي جذب اعراب سنّي كشورهاي همسايه به  ، به وجود آوردند كه بر اساس آن» الحاق

  .هر طريق ممكن بودند
  

  شيعيان . ب

 نكهيا وجود با زين و استي ارتيز مقدسي فضاها رندهيبرگ در و عيتش گاهواره نكهيا با عراق

 است بوده تياقل در هموارهي اسيس لحاظ از كشور نيا در عيتش اند، عهيش آن مردم تياكثر

كنند  شيعيان بيشتر در مناطق جنوب و مركزي زندگي مي از نظر جغرافيايي، ).81: 1379 توال،(

 كربال، قادسيه، سماوه، قار، ذي عماره، ، ها و شهرهايي همچون بصره و اكثريت جمعيت استان

 .دهند بابل و شهرهاي مذهبي همچون كاظمين و سامرا را تشكيل مي دياله، نجف، واسط،

ها و نيز بخشي از كردهاي عراق موسوم به  همچنين يك سوم از جمعيت دو ميليون نفري تركمن

شرايط جغرافيايي خاص جنوب عراق  ).27: 1383،ياجبلد برنا(هستند شيعه » اكراد فيلي«

 ، داده است كه با مانورهاي نظامي و اعمال قدرت بيشتر در آن منطقه همواره به صدام امكان مي

است كه بر  جلگه همواريجنوب عراق داراي زيرا  .هرگونه قيام شيعيان را سركوب نمايد

   .دهد قدرت مانور زيادي مي موتوري ، مكانيزه وبه نيروهاي سنگين زرهي خالف كردستان،
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 انگليس، از جنگ جهاني اول با ورود استعمار شيعيان همواره در طول تاريخ و به طور مشخص،

گرچه درجه شدت و ضعف  ، اند ها مطرح بوده به عنوان يك گروه مبارز در مقابل حكومت

كارانه  كرد سنّتي و محافظهبه دليل روي و از سوي ديگر، ، ها مبارزتشان و سركوب از سوي حكومت

هاي  حوزه كه همان شهرهاي مذهبي، ، قشري از مراجع و علماي مقيم در مراكز قدرت شيعيان

شكاف مذهبي در عراق از . متفاوت بوده است ،استبيوت علما و تكاياي مذهبي  ، علميه

حقوق سياسي ريشه ناديده گرفتن  ، باشد كه به طور خالصه هاي اجتماعي مي ترين شكاف اساسي

هاي استعماري  سياست ، شيعيان و سركوب آن را بايد به لحاظ تاريخي در رفتار دولت عثماني

كه نقطه عطفي در نهادينه شدن ساختار  م،1968خصوص از سال ه ب ، حاكمهاي  انگليس و دولت

فعاالنه  هاي حذف شيعيان از شركت در مورد ريشه ، از نظر تاريخ سياسي .دنبال نمود بعثي گرديد،

  :استدو عامل ذيل راموثر در ساختار سياسي عراق ،

  . كه سنّي مذهب بودند ها عثماني زمان سياسي تربيت شده در - نقش كادر اداري  −

هاي غاصب طي حكم جهاد علماي شيعه بر  مبارزات متعدد شيعيان اين كشور با اجنبي −

  .)29:همان(هاي پس از آن  موارد مشابه سال و.م 1915ضدانگليس در 

خاستگاه معاصر آنان در  :بايد گفت نظرازتاريخ پرفراز و نشيب جنبش اسالمي شيعيان، صرف

وجود مباني نظري مشترك مذهب شيعه و اشتراكات .پيوند با شيعيان ايران تعريف شده است 

» فرهنگي ي ـهمبستگي ايدئولوژيك و تاريخ«هايي است كه  از جمله شاخص ، فرهنگيـ  تاريخي

   .دهد وضوح نشان ميه ب م ايدئولوژيك جمهوري اسالمي ايران و شيعيان عراق رابين نظا

  

  هاي استراتژيك آمريكا درباره مؤلفه تشيع در خاورميانه  دغدغه

عضو پيشين سيا و متخصص امور خاورميانه در موسسه پژوهشي رند معتقد است » 1گراهام فولر«

عكس، امريكا از ايران به عنوان يك كشور شيعي با نقش تلقي امپرياليستي ايران از امريكا و به «كه 

هاي متفاوت در مناطق خزر، خليج فارس، آسياي مركزي و عراق، موجب تلقي تهديدآميز  آفريني

از نظر سران كاخ سفيد و اسرائيل، وجود ) 109: 1383خليلي، ( .»دو كشور از همديگر شده است

درصد  68كه ) خزر و خليج فارس(دو منبع انرژي كشور مسلمان و نيرومندي چون ايران، ميان 

                                                 
1. Graham fooler 
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، براي استراتژي، منافع و امنيت ملي غرب در قرن اند منابع انرژي جهان را به خود اختصاص داده

وهفتمين رئيس  از همين رو، ريچارد نيكسون، سي) 111: همان( .ويكم خطرناك است بيست

هاي زورآزمايي  ويكم، مهمترين ميدان جهان اسالم در قرن بيست«: جمهور آمريكا معتقد است

هاي  كار آمريكا، نقش شيعيان در ميان جنبش از نظر حزب نو محافظه .»سياست آمريكا است

، از سوي انديشمندان غرب و 1357جنبش شيعي ايران در سال . گرا، بسيار حائز اهميت است بنياد

ياالت متحده، پيوندهاي معنوي ميان از عوامل نگراني ا .گرا معرفي شده است آمريكا، جنبشي بنياد

چنان كه گفته شد، فروپاشي حكومت . جمهوري اسالمي ايران و ملت شيعه در خاورميانه است

بعث عراق و به وجود آمدن فرصت تاريخي براي شيعيان اين كشور، به منظور مشاركت در 

هاي استراتژي  به نگرانيبا توجه  .هاي امريكا افزوده است ساختار سياسي عراق، بر ميزان نگراني

ثير تحوالت عراق بر مسائل نفت و امنيت اسرائيل، ايجاد ساختار حكومتي أآمريكا، در مورد ت

حل اساسي براي مهار و كنترل  فدرال در عراق و دادن نقش بيشتر به كردها، به عنوان يك راه

سازي مفهوم  با برجستهسران آمريكا و اسرائيل،  ).111: همان( شيعيان، در نظر گرفته شده است

گيرند و  پي مي» اسرائيل«گيران عرب را از مسئله اصلي، يعني  ، انحراف اذهان تصميم»هالل شيعه«

نگراني آنها را نسبت به حاكميت ايدئولوژي شيعه تحت رهبري نظام جمهوري اسالمي ايران در 

سازي و نهادينه  برجسته چنان كه بايد اذعان داشت، آنها از سوي ديگر،. كنند منطقه تحريك مي

دانند و اين موضوع  شدن مفاهيمي چون هالل شيعي را در تعارض با الزامات طرح خاورميانه مي

؛ به اين معنا كه براي تضعيف  است كه آمريكا در حل آن با مشكل رو به رو است» متناقض نمايي«

القرايي آن را ّ ر ما ادعاي ام، از نوعي كه كشو»اسالم سياسي«و به طريق اولي  نظام اسالمي ايران

گيري هالل شيعي و نهادينه شدن آثار آن در تحوالت  كند، مخاطرات واهي شكل دارد، تالش مي

هاي سني گوشزد كند و از سوي ديگر  اي را همواره به كشورهاي منطقه، به ويژه عرب منطقه

به تضعيف و استحاله داند كه طرح هرگونه الگوي رفتاري در كنار طرح خاورميانه بزرگ،  مي

هاي  ميان ايران و احزاب و گروه» ارتباط طبيعي«براي مثال آنها . الزامات اين طرح منجر خواهد شد

كنند تا از يك سو، چهره نظام جمهوري  شيعه عراقي را با عنوان دخالت ايران در عراق مطرح مي

هاي  ز سوي ديگر، زمينهاسالمي ايران را در ميان كشورهاي مسلمان منطقه مخدوش سازند و ا

  .اعمال فشار بيشتر بر شيعيان عراق را ميسر سازند

، با ابزار نگراني از ژئوپليتيك متحول تشيع در خاورميانه و به منظور 2003در آوريل  پنتاگون
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در اين نشست، . بررسي راهبرد آمريكا در قبال شيعيان در خاورميانه، نشستي برگزار كردند

و استراتژي امريكا در قبال بنيادگرايي اسالمي، به اين نتيجه رسيدند كه براي  درباره شيعيان عراق

ايجاد امنيت در خاورميانه، بايد به جاي هالل شيعي، در كشورهاي منطقه هالل دموكراسي به 

نشين عربستان سعودي از سوي پنتاگون در اين طرح،  مشخص كردن منطقه شيعه .وجود آيد

ها و شيعيان در اين  يجديد اياالت متحده براي ايجاد درگيري ميان سنّ هاي تواند نشان نقشه مي

كشور و در نتيجه، اعمال مديريت دلخواه بر منابع نفت خاورميانه، به خصوص عربستان سعودي 

ميليارد بشكه نفت را در اختيار دارد، با بهره برداري  5/1چنان كه منطقه كركوك كه حدود . باشد

شود و تاكنون تكليف  ها و منافع آمريكا مديريت مي تيك، در راستاي سياستاز اختالفات ژئوپلي

 آن از جهت اينكه متعلق به منطقه فدرال كردي يا منطقه مركزي باشد، روشن نشده است

نگراني اياالت متحده درباره ايجاد دموكراسي در  بنابراين). 192شماره : 1385نامه پگاه،  هفته(

ست كه اين طرح، موجب بيداري مسلمانان، به ويژه شيعيان شده و نشين آن ا كشورهاي شيعه

در خاورميانه تحريك كند و به » سازي شده گرايي باز اسالم«اشتياق آنها را براي نوع جديدي از 

گيري هالل شيعه در منطقه خاورميانه، فرصت جديدي براي احياي هويت  دليل امكان شكل

يجاد دموكراسي در عربستان سعودي، در راستاي طرح شيعي فراهم سازد؛ براي مثال، اگر ا

گيران كاخ سفيد، تضميني  خاورميانه بزرگ، به بارزتر شدن نقش شيعيان منجر شود، براي تصميم

هاي قدرت  لفهؤيابي شيعيان در اين كشور چه تأثيري بر ساختار و م وجود ندارد كه هويت

مين يا آن را أمنافع ملي آمريكا را در منطقه ت شيعيان در خاورميانه خواهد داشت و تا چه اندازه

ريسك بزرگ با «هاي آمريكا اين طرح را نوعي برخي ژنرال. پذير و تهديد خواهد كرد آسيب

هاي ظريفي  ساله است و به برنامه 25كنند و معتقدند، اين پروژه  ارزيابي مي» پيامدهاي ناشناخته

  .نياز دارد

  

  تحليلو  تجزيه

مذهبي  - ژئوپليتيك قوميدر حوزه  ا.ا.و تهديدات بالقوه امنيت ملي ج ها طور كلي فرصت هب

  : توان در دو مدل زير تبيين كرد عراق را مي

 :زير قابل بررسي است شرحلفه و تعامل به ؤسه م كه در ها، چالش تهديدات و .الف
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ها به معناي  ئيليواسرا ها آمريكايي تعامل فزاينده كردها با :خودمختاري آنانمسئله  كردها و )1

ايجاد يك دولت فدرال در  .باشد اهداف امپرياليستي آنان مي متابعت از ا و.ا.ج دور شدن آنان از

شمال عراق را مبدل به پايگاهي براي غرب  نفوذ آنها، هاي غرب و شمال عراق، باتوجه به كمك

  .عليه امنيت ايران خواهد كرد

 و اجتماعي ـ سياسي نيروهاي از يكي :بعث ميرژ بازماندگانو ناسيوناليست ي سنّ اعراب) 2

 هاي ناسيوناليست است چشمگير و بارز آنان ايراني  ضد هاي نگرش كه عراق در مؤثر بازيگران

 پرورش و صدام رژيم بازماندگان همان واقع در عراق و ايران روابط گسترش مخالفان .اند عربي

 احزاب، نام به و جديد هاي پوشش و ها نام با امروزه كه هستند بعث حزب مكتب يافتگان

 از ممانعت و خود پيشين قدرت از بخشي بازيابي براي و گوناگون هاي سازمان و ها جمعيت

 حتي و غيرقانوني هاي روش كارگيري به با عراق، ملت منتخب حكومت هاي پايه تحكيم

 گرفتن ناديده اهانخو و پرداخته خواهي فزون و طلبي زياده به تروريستي و تخريبي اقدامات

 براي هدفي را عراق در ايران نفوذ با مخالفت آنها. هستند ناحق امتيازات كسب و مردم آراي

 كه دانند مي عراق مردم منتخب دولت موقعيت تضعيف براي اي وسيله و خود قدرت افزايش

 و ها گيريدر اختالفات، از ها جريان اين. آورند مي حساب به ايران دوستان از را آنها همگان

 از هايي بخش به را خود وجود كرده، برداري بهره عراق در موجود مذهبي و قومي هاي شكاف

 شده، نزديك آمريكا به گذشته از بيش اند توانسته همچنين آنها. اند كرده تحميل كشور اين مردم

 تبليغات و ديپلماسي عرصه در نيز عربي كشورهاي. شوند همسو ايران عليه كشور اين با

 مشترك جبهة اين سوي از وارده رواني و تبليغاتي فشار رو اين از كنند، مي تأييد را آنها ادعاهاي

 تواندي م امر نيا كه دارد، افزايش به رو روند و است زياد عراق در ايران دوستان و ايران بر

ه ان بخوزستدر استان نشين ايران  مناطق عرب. بكشد چالش به زين را رانيا نينش عرب منطقه

علت همجواري با عراق و ارتباط مستقيم با خليج فارس و برخورداري از منابع عظيم نفت و 

طوري كه اين ه ب .اي برخودار بوده است استراتژيك ويژه گاز از اهميت اقتصادي، سياسي و

گر موجه مخاطراتي ساخته است كه ممكن است در قالب  منطقه را براي كشورهاي سلطه

  . هور يابدتهديدات قومي ظ

مردم اين منطقه . هاي ايران در بخش مركزي و جنوب غربي استان خوزستان استقرار دارند عرب

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

    263            ژئوپليتيك قومي ـ مذهبي عراق و تأثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسالمي

 

اعراب . و از حيث مذهب با بخش مركزي ايران همگوني دارند هستند شيعه مذهب عمدتاً

دانند و نيروهاي همگرايي  ها خود را وابسته به هويت ملي ايراني مي خوزستان نيز همچون آذري

هاي قومي همچون قيام شيخ خزعل  الشچبااين حال  .هاي واگرايانه برتري دارد در آن بر كشش

 1979ميالدي همزمان با پايان جنگ جهاني اول و جنبش خلق عرب در سال  1925 - 1920در

هاي  گريخته سال اعمال تروريستي جست و اغتشاشات و طلبي، به داعيه خودمختاري يا جدايي

ها در  تحريكات خارجي شكل گرفته است كه نقش اعراب ناسيوناليست و غربيثر از أمت اخير،

  .است مشهود آن كامالً

منطقه خليج فارس به لحاظ ...): و لياسرائ كا،يآمر( اي اي و فرامنطقه منطقه يها قدرت) 3

برخوداري از منابع عظيم نفت و گاز از اهميت اقتصادي، سياسي واستراتژيك برخوردار بوده 

 نفوذ در ويژه آمريكا با اشغال اين منطقه وه گر غربي ب به همين منظور كشورهاي سلطه است،

ابزارهاي  استفاده از خيز شمال عراق ضمن برخورداري از منافع مادي آن در صدد مناطق نفت

نشين ايران  عرب مناطق كردنشين و ا با بحران آفريني در.ا.عليه امنيت ملي ج مذهبي بر قومي و

محاصره ايران  ويژه عراق وه ها نيز آرزوي فروپاشي كشورهاي عربي ب طرفي اسرائيلي از .است

  .پرورانند توسط آمريكا را در سر مي

   

      
  مذهبي در عراق و تأثير آن بر امنيت ايران- هاي قومي مدل عوامل موثر در ايجاد شكاف :1نمودار 

  نگارندگان: منبع 

  

 مذهبي و قومي، شيعيان دو گروه جمعيتي در عراق هستند كه با ايران به لحاظ فرهنگي، و اكرده

اقليم كردستان و  تعامل سازنده ايران با توسعه روابط و. اي دارند تاريخي وجوه مشترك ديرينه

 كردها و مسئله خودمختاري كردستان

اي و  هاي منطقه قدرت
 )آمريكا و اسرائيل(اي فرامنطقه

 تفكرات ناسيوناليتي اعراب سنّي 

هاي متعدد امنيتي ايران در  ايجاد چالش

 مذهبي عراق - حوزه ژئوپليتيك قومي
شكاف  هاي ايجاد تقويت زمينه

 مذهبي در عراق - قومي
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مناصب قدرت عراق  شيعيان جنوب عراق نه تنها باعث تقويت جايگاه آنها در عرصه سياسي و

 از طرفي تعامل كردها و شيعيان و .امنيت ملي ايران را نيز به دنبال دارد ي بلكه ارتقا ،گردد مي

مقابل ساير  را در آنها نفوذ سياسيكند، قدرت  را تقويت مي  روابط آنها كه ايران نيز آن بهبود

تضادند  در ران نيزيا.ا.سياسي عراق كه به نوعي با نظام ج - هاي اجتماعي قدرت ها و گروه

   .دهد فزايش ميا

 
  

                         
  

  مذهبي در عراق وتأثيرآن برامنيت ايران - مدل عوامل موثر در تقويت اتحاد قومي: 2نمودار

  نگارندگان: منبع

  

   

 اقليم خودمختار كردستان

 جمعيت شيعه عراق

 جمعيت سنّي عراق

هاي اتحاد  تقويت زمينه

 مذهبي در عراق - قومي

ارتقاي سطح 

 امنيت ملي ايران
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  گيري نتيجه

ي جمعيتي ها هوجود گرو - عراق يتركيب جمعيت ، هاي تحقيق تحليل يافته با توجه به تجزيه و

 را ثيرأبه عنوان عوامل متغير ژئوپليتيكي بيشترين ت - زا بودن آنها  مختلف و در عين حال بحران

دو گروه جمعيتي . نظامي و اقتصادي بر جمهوري اسالمي ايران دارد ابعاد سياسي، امنيتي، در

اطق مرتفع و اي دارند يكي كردها كه در من درعراق وجود دارد كه با ايران وجوه مشترك ديرينه

تاريخي با جمهوري اسالمي ايران  به لحاظ قومي، فرهنگي و خيز عراق متمركزند و نفت

جنوبي عراق است كه از لحاظ قومي و  مناطقدسته دوم، ساكنين . اي دارند اشتراكات ديرينه

هاي جهاني در رابطه با  اين دو گروه هم در استراتژي. مذهبي با ايران وجوه مشتركي دارند

باشند كه به جهت وضعيت  اي حائز اهميت مي هاي منطقه ورميانه و هم در استراتژيخا

سال اخير پيوندهاي كرد ايران و عراق در ايجاد  100توپوگرافي حاكم بر مرز ايران و عراق، در 

در حال حاضر كردستان عراق هم به  .ثر بوده استؤحدي م اي و محلي تا هاي منطقه بحران

اجتماعي نقش  اقتصادي و سياسي، حيث وضعيتهم از  و فيايي ممتازموقعيت جغرالحاظ 

موفقيت آنها در فعليت بخشيدن  .كند سيستم مركزي را براي مناطق كردستان پيراموني بازي مي

تقويت انديشه ناسيوناليسم كردي را  الگويي از همگرايي كردي و به خودگرداني در شمال عراق،

هاي  آرمان سياسي براي مطالبه خواسته نجر به گسترش انگيزه وتواند م كه مي .به همراه دارد

و  هاي گوناگون از قبيل اقدامات مدني تا اعتراض شديد هاي مركزي به روش خود از دولت

 ولي نگراني ايران از اين مسئله به چند دليل، به مراتب كمتر از كشورهاي ديگر .گيري باشد در

گرداني كردستان عراق  جمهوري اسالمي ايران از خود اول اين كه :استمنطقه مانند تركيه 

را به رسميت شناخته است كه اين امر موجب   آن موسوم به اقليم كردستان حمايت كرده و

منطقه شده و زمينه افزايش روابط  كرد مردم كرد عراق و نخبگان و خرسندي سياسيون،

دليل دوم روابط بازرگاني  .استاقليم كردستان را فراهم كرده  عراق و ديپلماتيك ايران و

همگرايي  .است شدههاي ايراني با اقليم كردستان كه موجب رونق اقتصادي هردو طرف  شركت

پيشينه  از همه مهمتر. كند دليل ديگر است را تقويت مي  شيعيان عراق با كردها كه ايران نيز آن

 تحت كه استي متمادي ها رنق رانيا كردنشين ناحيه رايزباشد،  وابستگي كردها به ايران مي

 ياسيسي فضا چارچوب در كردستان گريدي نواحي ول دارد قرار ايران دولت سياسي فضاي

 زيگر شاتيگرا بالطبع و .است نموده تجربه را مختلفي تحوالت و داشته قرار متفاوتي هاي دولت
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 به در ها ييكايآمر ارآشكي ها تيفعال به توجه با اما .است رانياي كردها از شتريب آنها مركز از

ي مخف اقدامات نيهمچن و خودي غرب هيهمسا در رانياي معنو وي اسيس نفوذ رساندن اقل حد

 اذعان توان يم عراق كردستان دري صنعت وي تجاري ها يگذار هيسرما پوشش در ها يلياسرائ

 سمت به كشور نياي كردها چرخش منجربه ، نهيزم نيا در غفلت نيتر كوچك كه داشت

  .خواهدشد رانياي مل تيامن دنيكش چالش وبه رانيا مخالف جبهه و ليسرائا

اعراب  و هاي سياسي عراق، آمريكا، اسرائيل مشاركت فعال شيعيان در عرصه گر،يدي سو از

 كنند زيرا همگي آنان سعي مي .چالش جدي مواجه ساخته است ناسيوناليست منطقه را با

طرح  بدين منظور با. دهي كنند ، به نفع خود جهتتحوالت سياسي اين كشور را در آينده

در خاورميانه، كشورهاي منطقه را عليه ايران، » شيعه هالل«گيري  تهديدهاي ناشي از شكل

 امنيتي، سياسي، تحوالت ن،يبنابرا .كنند عراق تحريك مي شيعه سوريه، لبنان و حاكميت

 بر مستقيم تأثيري همسايه، كشورهاي و امريكا با آن روابط و عراق فرهنگي اجتماعي، اقتصادي،

 آن، هاي ويژگي و تحوالت اين عميق شناخت و درك رو اين از. دارد ايران ملي اهداف و منافع

 حمله از بعد عراق تحوالت نيهمچن .آيد مي شمار به ايران براي استراتژيك و حياتي ضرورتي

 جمهوري با عراق جنوبي هاي اناست عرب اقوام مذهبي و ديني تمايالت كه داده نشان آمريكا

 و نقش اسالمي جمهوري نظام اصول هاي سياست از آنان استقبال و خوزستان اعراب و اسالمي

 تواند مي فرهنگي و اقتصادي تعامالت و بخشد مي ايران اعراب حركت به جديدي كاركردهاي

  .سازد فراهم عراق در ايران اي منطقه نقش توسعه براي را زمينه

 و كشمكش ها سال كه ديجد عراق در كرد تياقل و انيعيش با رانيا كينزد روابط مجموع در

 رانيا نيبي همكار ويي همگرا روند بر تواند يم است گذارده سر پشت بغداد دولت با را منازعه

 دريي همگرا ريمس در حركت و كشور دو نيبي همكار ساز نهيزم و گذاشته مثبت ريتأث عراق و

ي جار كيتيژئوپل اتيواقع درك با رسد يم نظر به كه گرددي نظام وي اسيس ،ياقتصاد ابعاد

  .باشد توسعه و رشد حال در تيوضع نيا ، نيطرف توسط
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  هاپيشنهاد

امنيت ملي، براي كاهش خطرات  ثير مسائل قومي مذهبي بر منافع وأاهميت ت باتوجه به نقش و

تگي ملي وافزايش ضريب امنيت ملي همبس همچنين تقويت وحدت و آن و تهديدات ناشي از و

  .استراهكارهاي زير موثر 

  ؛يدانيمي ها يبررس وي علم قاتيتحق انجام باي قوم مناطق بهتر شناخت •

 ؛يمذهب و يقومي ها تياقل ضد بر غاتيتبل هرگونه ازي ريجلوگ و زيپره •

 و يقومي ها تياقل گريد و كردستان مياقل با سازنده وتعاملي پلماسيد روابط توسعه •

 ؛عراقي مذهب

 نينش كرد مناطق دري اقتصاد تيمحروم رفع وي سازندگ اقدامات بر افزون روز تالش •

 ؛رانيا

 ؛يمل منافع وي اسالم اصول حفظ باي داخل امور اداره در مذاهب و اقوام دادن مشاركت •

 با كه ا.ا.ج نظام دشمنان با مرتبط و معارضي اسيسي ها گروهي كن شهير اي و كنترل •

 هستند؛ي قوم اختالفات و ها تنش ازي بردار بهره صدد در خاص اغراض و اهداف

 ؛عراق جنوب انيعيش با داريپا و مستحكم روابط توسعه •

 متحد نيتر يقو كه سازد متوجه را كردها ديبا ران،ياي ها ياستگذاريس ،يتيامن لحاظ به •

 را رانياي دهاكر مركز از زيگر شاتيگرا قيطر نيا از كه است رانيا آنها كياستراتژ

 ؛رساند حداقل به توان يم زين

كند كه نسبت به نقش  شك حفظ و حراست از نظام و حاكميت ملّي ايجاب مي بي •

هاي قومي توجه جدي داشته باشيم فلذا بررسي  گيري بحران عوامل خارجي در شكل

هاي ايجاد شده  همه جانبه عوامل داخلي و خارجي، مؤثر بر گرايشات قومي و چالش

 .اين زمينه امري ضروري است در
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