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سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نسبت به عراق و تأثیر آن بر جایگاه منطقهای ایران
ابراهیم متقی ،1آقای اسماعیل

سلطانی*2

 -2استاد گروه علوم سياسي دانشگاه تهران
 -1کارشناس ارشد دانشگاه جامع امام حسين (ع)

چکیده
حمله آمریکا به عراق و فروپاشي رژیم بعث ،سرآغاز مجموعه تحوالت و روندهایي محسوب ميشود که نههتنهها
ساخت قدرت و سياست در عراق را دگرگون ساخت ،بلکه منجر به تغييراتي در چشمانداز قدرت ،سياست ،امنيت و
روابط خار جي منطقه خاورميانه شد .با توجه به اینکه نوع حکومت آینده عراق و چگونگي تنظيم روابط دوجانبهه در
سطوح منطقهای و بين المللي ،حوزه سياست خارجي ایران را تحت تأثير قرار ميدهد؛ تنظيم سياست خهارجي ایهران
در برابر عراق ،به نوعي ورود ایران به صحنه منطقهای و نظام بينالملل محسوب ميشود .در ایهن مقالهه ،نگارنهده بها
بهرهگيری از روش توصيفي  -تحليلي ،چگونگي تأثيرگذاری سياست خارجي جمههوری اسهیمي ایهران نسهبت بهه
عراق را بر جایگاه منطقهای ایران مورد ارزیابي قرار داده و نهایتاً این نتيجه ،حاصل شده است که« :سياسهت خهارجي
ج.ا.ایران نسبت به عراق ،منجر به ارتقاء نقش سياسي و منطقهای ایران به عنوان قدرت منطقهای گردیده است».
واژههای کلیدی :سياست خارجي ،بحران ،معمای امنيت ،امنيت منطقهای ،قدرت منطقهای.

* نویسنده مسؤول

Ebrahimi_Shahrooz@yahoo.com
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تحوالت در عراق و شکلگيری سهاخت جدیهدی

مقدمه
هرگونه تغيير و تحول مهم در خاورميانه و منطقهه

از قدرت و سياست در ایهن کشهور نقطهه عطفهي در

از جنههج جهههاني دوم،

روابط دو کشور ایران و عراق به حساب مهيآیهد .در

همواره با طراحي و برنامهریهیی یها حهداقل ،تأیيهد و

شرایط حاضر ،هر چند تهدیهد ههای سهنتي نظهامي از

ترغيب قدرت های بیرگ مثل آمریکا انجام شده است

سوی عراق رفع شده ،امها ماهيهت پيديهده سياسهي و

(اسدی .)102 :2932 ،به عبهارتي روشهن و دقيه تهر

فرهنگي این کشور و بيثباتي و ناامني سالهای اخيهر

مي توان گفت که منطقه خاورميانه و علهيالخصهو

از یکسو و حضور بيگانگان در این کشهور از سهوی

خلههي فههارس ،از جنههج جهههاني دوم وارد حههوزه

دیگر ،تهدیهد ههای جدیهدی را وارد حهوزه سياسهت

استراتایک کشور آمریکا گردید .از آن هنگام تهاکنون،

خارجي ایران کرده است .تحوالت سياسهي در عهراق

سياست آمریکا در این منطقه بنا بر مقتضيات ،متحمل

در عين آنکه برخهي تهدیهدههای را بهرای منطقهه بهه

خلههي فههارس ،بههه ویههاه په

تغييراتي شده ،اما ههد

اصهلي آن کهه همانها تطبيه

وجود آورده است ،فرصتهایي را نيی بهرای سياسهت

اوضاع سياسي منطقه با فرآیند هاموني بر منطقه است

خهارجي ایهران از جملهه برقهراری روابهط مبتنهي بههر

تغييری نکرده است (سایکل.)036 :2333 ،

همکهاری متقابهل در روابهط دوجانبهه و همدنهين در

اشهغال عههراق توسههط آمریکهها در واقههع بههه منیلههه
دروازه ورود به خاورميانه تلقي ميشود .با اینکه رژیم
بعث عراق به عنوان عامل قدرتمند و تهدید مههم بهر
ضد ایران مطرح بهود ،امها ایهاالت متحهده بها نادیهده

روابط با کشورهای منطقه و به خصو

جهان عهرب

فراهم آورده است.
بيتردید عراق با ویاگيها و قانون اساسي جدیهد
و روابط بينالملل متفاوت ،تأثيرات بسياری از لحها

مههمتهر خهود،

سياسي ،فرهنگي و اقتصادی بهر مهدلههای حکهومتي

از اشهغال عهراق ،طهرح

منطقه خواههد گذاشهت .بنهابراین برقهراری و تنظهيم

خاورميانه بیرگ از سوی ایاالت متحده مطرح شد؛ به

سياست خارجي ایران در برابر عراق بهه نهوعي ورود

این مفهوم که کشورهای خاورميانه یا باید بهر اسهاس

ایران به صحنه منطقههای و نظهام بهينالملهل و تنظهيم

شرایط اعیم شده تسليم شوند یا مورد هجوم نظهامي

روابط جدید با جههان عهرب و نظهام بهينالملهل نيهی

قرار خواهند گرفت (اکبری.)33 :2931 ،

محسوب ميشود.

گرفتن این اهميت برای تحق اهدا
عراق را اشهغال نمهود .په

طرح این واقعيت که ریشه های اختیفات گذشهته

ميتوان گفت بازیهای آینده در منطقه خاورميانه،

ایران و عراق بيش از هر چيهی حاصهل سياسهتههای

در راستای تثبيت حوزههای رقابت و نقشها صهورت

نقهش دو

ميگيرد .طبيعهي اسهت جمههوری اسهیمي ایهران بهه

کشور به عنوان تهدیدگر متقابل بهوده اسهت ،شهرایط

عنوان مهمترین بهازیگر ایهن منطقهه سهعي در تثبيهت

جدید را فرصت مناسبي در نظر ميگيرد تا دو کشهور

نقش خود به عنوان بازیگر محوری و قدرت منطقهای

روابط خود مبتني بر واقعيت های جدید

دارد .از این لحا جایگهاه عهراق در حهوزه سياسهت

قدرتهای مداخلهگهر خهارجي در تعریه

به باز تعری

سياسي در منطقه بپردازند.

خارجي ایران قابل تعری

است (برزگر.)30 :2930 ،

بر این اساس ،پاوهش حاضر با توجه بهه شهرایط
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خا
پ

تحوالت در منطقه و اهميهت تحهوالت عهراق
از صدام و ابعاد منطقهای آن ،ميکوشهد کيفيهت

مبانی نظری
نظریه ها با ترسيم چشمانداز تازه موجب توجه بهه

تههأثير سياسههت خههارجي ج.ا.ا در عههراق بههر جایگههاه

واقعيات و درک علهل و معلهولههایي مهيشهوند کهه

از

بياعتنایي به مباني نظری ،به نادیده گرفتن آنها منجهر

طری مطالعه نظهاممنهد سياسهت خهارجي ایهران در

مي گردد .در ایهن راسهتا بررسهي نظریههههای روابهط

چارچوب رهيافهت واقهعگرایهي تهدافعي و واکهاوی

بين الملل که در مطالعهه سياسهت خهارجي ج.ا.ایهران

منطقهای ایران را پردازش و تحليل کند .این ههد

فرصتها و چالشههای عهراق په

از صهدام ،بهرای

مورد استفاده قرار ميگيرند ،ضرورت ميیابد.

منافع ملي ایران انجام خواهد گرفت؛ لذا سؤال اصهلي
پاوهش این گونهه شهکل گرفتهه اسهت کهه :سياسهت
خارجي ج.ا.ایران در عهراق چهه تهأثيری بهر جایگهاه
منطقهای ایران به جا گذاشته است؟

نظریههای رئالیستی و سیاست خارجی
رئاليسم از بنيانهای نظری و مفروضههایي جدی و
قابل توجه برخوردار اسهت و ضهمن پاسهخگویي بهه

در پاسخ به سؤال فوق ،فرضيه پاوهش این اسهت

بسهياری از انتقهادههای همدنهان بهه عنهوان یکهي از

که« :سياست خارجي ج.ا.ایران نسبت به عراق ،منجهر

نظریههای برجسته و اصلي روابهط بهينالملهل تهداوم

به ارتقاء نقهش سياسهي و منطقههای ایهران بهه عنهوان

حيات یافته است .بر این اساس رئاليسم بها توجهه بهه

قدرت منطقهای گردیده است».

غنای نظری به عنوان چهارچوبي مفههومي و تئوریهک
بهرای تبيهين و تحليهل پدیهدههها و تحهوالت روابهط

روش پژوهش
توصي

شرایط عراق و تحوالت منطقهه از طریه

بينالملل و سياست خارجي مورد استفاده قهرار گرفتهه
است (اسدی .)113 :2933 ،اما از آنجایي که پهارادایم

جمعآوری اطیعات مورد نياز ،برای دریافهت درکهي

رئاليسهم بهه شهاخههها و گرایشهات مختلفهي تقسهيم

درست و واقعي از تحوالت در این پهاوهش الزم بهه

رئاليسهتي در

ميشود ،ميتوان به تبيهينههای مختله

نيی اشاره کرد .یکي از مقولههههایي

نظر ميرسد .از سوی دیگر به دليل ارایه راهکارههای

مقولههای مختل

عملي (از طری تبيين و تحليل ارتبها بهين دادهههای

که نظریههای رئاليستي مختل

جمعآوری شده) در جهت اتخاذ تصميمات و مواضع

خصو

درست در قبال این تحوالت ،پاوهش وجه کهاربردی

خارجي دولتهاست.

تبيينهای متفهاوتي در

آن ارایه ميدهند ،بررسي و تبيهين سياسهت

نيی پيدا کرده است؛ لذا روش پاوهش دراین پهاوهش

در طبقهبندی نظریهههای رئاليسهتي بهرای نوشهتار

با توجه به ماهيت موضوع ،توصيفي ه تحليلي بهوده و

حاضر ،منطقي آن است که با توجه به موضهوع مهورد

برای گردآوری اطیعات از منابع کتابخانهای ،اینترنتهي

بررسي یعني سياست خهارجي ،بهه تقسهيمبنهدی ایهن

و در برخههي مههوارد ،از نظههرات کارشناسههان و

نظریهها پرداخت .در این راستا ميتوان به نظریهههای

صاحبنظران بهره گرفته شده است.

رئاليسم تهاجمي و رئاليسم تدافعي اشاره کرد.
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سيستمي به صورتي مشابه عمل ميکنند و تنها تفاوت

رئالیسم تهاجمی
رئاليسم تهاجمي 2شاخهای از مکتب رئاليسم است

عمده در رفتار سياست خارجي دولهتهها بهه ميهیان

که مفروضه هایي چون قدرت ،امنيت ،دولت ،آنارشهي

قدرت نسبي آنها بستگي دارد .بر این اساس با توجه به

و قدرتهای بیرگ ،مؤلفهههای اصهلي آن را تشهکيل

اهميت باالی عوامل سطح واحد یا متغيرههای درونهي

مههيدهنههد .از دیههد واقههعگرایههان تهههاجمي ،آنارشههي

دولتها در شکلدهي به متغير وابسته یعنهي سياسهت

بين المللي حایی اهميت زیادی اسهت و ایهن آنارشهي

خارجي ،این نظریه از برخهي نقصهانهها و مشهکیت

عموماً وضعيتي هابیی است کهه در آن امنيهت امهری

برای ایجاد چارچوب نظری جامع برای تبيين سياست

کمياب است و دولتهها مهيکوشهند بها بهه حهداکثر

خارجي برخوردار است.

رسههاندن امتيههازات نسههبي خههود بههه آن نایههل شههوند
(مشيرزاده .)296 :2934 ،ميتوان فرید زکریا و جهان

رئالیسم تدافعی

مرشههایمر را مهمتههرین نظریهههپههردازان واقههعگرایههي

در رئاليسم تدافعي 1دولتها مهيتواننهد از طریه

تهاجمي دانست .مرشایمر پن اصل را در ارایه تئهوری

ایجاد موازنه قدرت از عهده عمده تهدیدهای خارجي

رئاليسم تهاجمي خهود مفهرو

قهرار مهيدههد کهه

عبارتند از:

برآیند؛ بنابراین تنها در شهرایط ترسهناک یها از طریه
دولتههای شهرور غيرعقینهي اسهت کهه در محهيط

 .2نظام بينالملل آنارشيک است؛

بينالمللي خشونت ایجاد ميشود .بهر ایهن اسهاس از

 .1قدرتهای بیرگ دارای ميیانهي از تمهاییت و

منظر رئاليسم تهدافعي سياسهت خهارجي دولهتهها از
واکنشهای مسالمتآميی به عوامل سيسهتمي تشهکيل

توانمندیهای تهاجمي هستند؛
 .9دولتها هرگی نميتوانند در خصهو

اههدا

ميشود (رز 246 :2333 ،تا .)244
استفان والت با ارایه نظریه توازن تهدید 9در تبيهين

سهایر دولهتهها مطمهئن باشهند و بهي اعتمهادی از
مشخصههای اصلي روابط بين دولتهاست؛

رفتار خارجي دولتها و تیش آنها برای ایجاد موازنه

 .3دولتها در پي بقاء هستند؛

در برابر دولتهای قدرتمند دیگر یهک گهام از نظریهه

 .4قدرتهای بیرگ بازیگراني عقیني یا محاسهبه

توازن قوای والتی فراتر ميرود و ایهن بهاور را مطهرح

گراني استراتایک هستند (مرشایمر 96 :1662 ،و .)92

ميکند که موازنه در برابر دولتهایي صورت ميگيرد

از جمله محدودیتهای اصهلي ایهن نظریهه بهرای

که قهدرت آنهها از منظهر دولهت ایجادکننهده موازنهه،

تبيين سياست خارجي دولتها ،عدم توجه کهافي بهه

تهدیدکننده نيی باشد .بر ایهن اسهاس از منظهر والهت،

عوامل سطح ملي و داخلي دولتها در تحليهلهاسهت.

صِر

عنصر قدرت باعث رفتار موازنهگرا نميشود و

به عبارت دیگر رئاليسم تهاجمي ،دولتها را به مثابهه

موازنه تهدید مفههومي جهامعتهر و بها قهدرت تبيهين

جعبهای سياه در نظر ميگيرد که فارغ از ویاگهيههای

کنندگي باالتر تلقي ميشود .در رئاليسم تدافعي استفان

دروني آنها در عرصه بينالمللي بها توجهه بهه شهرایط

والت ،موازنه دولتها در برابر قدرتههای تهدیهدگر
Defensive realism

1 Offensive realism

Balance of Threat

2
3
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قاعده اصهلي رفتهار آنهها در سياسهت خهارجي اسهت

سیاست خارجی ایدئولوژیك و عملگرایانه:

(وات 4 :2334 ،تا  .)29در رئاليسم تدافعي عمدتاً بهر

اگر ایران از ایدئولوژی شهيعي و پویهای خهود بهه

رفتارهای امنيتجویانه و محافظهکارانهه و در رئاليسهم

منظور دست یابي به اههدا

ایهدئولوژیکي در

تهاجمي بر رفتارهای قدرتطلبانه و تهاجمي دولتها

حوزه سياست خهارجي اسهتفاده کنهد ،په

در عرصه سياست خارجي تمرکی ميشود.

خارجي آن ایدئولوژیک است و اگر از ایدئولوژی بهه

صِهر

سياسهت

عنوان وسيله ای برای ایجاد روابط راهبهردی دوسهتانه
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرران ا منظرر

با دولت های ملي در سطح همسایگان یها گهروهههای

رئالیسم تدافعی

سياسي استفاده کند ،چنين سياستي بيشتر عملگرایانهه

از نظر نگارنده ،جمهوری اسیمي ایران با سياست

و در چارچوب حفظ امنيت و منافع ملي ایران اسهت.

تدافعيفعال و از راه حضهور مهؤثر 2در منطقهه سهعي

با توجه به ویاگيهای سياسي ،امنيتي و فرهنگي منابع

افهیایش

قدرت ایران ،سياست های منطقه ای این کشور همواره

ناامني در فضای سياسي -امنيتي بعد از بحهران عهراق

از دو عامل مهم اثر پذیرفته است :نخست ،واقعهيهها

باال ببرد؛ زیرا تحوالت جدید سياسهي بعهد از بحهران

ژئوپليتيههک؛ دوم ،جهههتگيههریهههای ایههدئولوژیک

عههراق و در پههي آن تغييههرات جدیههد ژئوپليتيههک در

(مناشری .)1661 ،این دو عامهل در اجهرای سياسهت

منطقه ،از دو جهت برای ایران معمای جدید امنيتي به

خارجي ایهران در قالهب دو رویکهرد عمهلگرایانهه و

وجود آورده است :نخست ،حضور مستقيم نيروههای

ایدئولوژیک ظاهر شده و همواره سهعي کهردهانهد تها

آمریکایي در مرزهای بیفصل ایران ،همراه با احتمهال

یکدیگر را به نوعي متعادل کنند .در طهول سهالههای

ایجاد پایگاه های جدید نظامي؛ دوم ،تهدیدهای ناشهي

گذشته ،عنصر ژئوپليتيک همواره عنصهر ایهدئولوژیک

از تغييرات جدید ژئوپليتيک در منطقهه کهه بهه دنبهال

را در جهتدهي سياسهت خهارجي ایهران در منطقهه،

روند انتقال منطقه به نظم جدید سياسهي -امنيتهي ،بهه

تحت تأثير قرار داده است .علت این امهر بهه ماهيهت

دارد امنيت نسبي خود را در شهرایط خها

خصو

پ

مسایل در محيط سياسي  -امنيتي ایران در منطقهه ،بهه

از بحران عراق پدید آمدهاند.

سه معيار اصلي برای فهم اینکه سياسهت خهارجي

خصو

در حوزه عراق و خلي فارس بهر مهيگهردد

ایران بعد از بحران عراق بهر مبنهای رئاليسهم تهدافعي

که ایران را مجبور به در پهيش گهرفتن سياسهتههای

قرار دارد ،مورد تجییه و تحليل قرار ميگيرد:

واقعگرا ميکند.

 .2پيههروی از سياسههت خههارجي ایههدئولوژیک و
راهبرد امنیت به هم پیوسته

عملگرایانه؛

جمهوری اسیمي ایران چالش های امنيتي موجهود

 .1به کارگيری راهبرد امنيت به هم پيوسته؛

یا حهداقل برخهي از تأثيرههای آن بهر کهل منطقهه را

 .9به کارگيری سياست مبتني بر اتحاد و ائتی .

پذیرفته و بهه نهوعي سهعي در رفهع آنهها دارد .ایهران
امنيههت در منطقههه را در قالههب بههازی حاصههلجمههع
Decisive engagement

1
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غيرصفر در نظر مي گيرد کهه در آن ،بهتهرین سياسهت
برای حفهظ منهافع و امنيهت ملهي ایهران ،حرکهت در
جهت بازی برد  -برد است.

ایجاد اتحاد و ائتی

با سوریه و حیباله در لبنان

به افیایش چانهزني ایران در سطح منطقه برای تهأمين
منافع راهبردی اش منجر مي شود .هد

اصلي افیایش

همدنين توسعه همکاریهها بها ایهاالت متحهده و

حضور ایران در مسایل سياسهي  -امنيتهي منطقهه ،بهه

سایر بازیگران درگير منطقه ای در حل و فصل نهاامني

نوعي پيوند زدن امنيت خود به امنيت منطقه ،افهیایش

در عراق نمونه دیگری در رویکرد سياسهت خهارجي

قدرت چانهزني و سرانجام ،رفع تهدیدهای امنيتهي در

ایران است .در همين چارچوب ،تمایهل جهدی ایهران

محيط امنيتي این کشور است .به عبارت دیگر امنيهت

به ادامه گفتگوهای مستقيم با آمریکا در مسایل نهاامني

ایران مساوی با امنيت منطقه و ناامني ایران مساوی بها

در عراق نشان مي دهد که ایران به صهورت راهبهردی

ناامني برای منطقه است .در این چارچوب نيی اههدا

نقش آمریکا را در عراق پذیرفته است و تیش ميکند

سياسهههت خهههارجي ایهههران در منطقهههه راهبهههردی و

که تهدیدهای ناشي از حضور نيروهای آمریکهایي در

عملگرایانه تعریه

مهيشهود (برزگهر-233 :2933 ،

منطقه را از راه همکاری و انجام گفتوگهو بهه حهداقل

.)211

ممکن برساند .ایهران همهواره بهر آن بهوده اسهت تها

بنابراین اهدا

سياست خهارجي ایهران در منطقهه

همکاریهای سياسي  -امنيتي را در سطح دولتههای

بعد از بحران عهراق بيشهتر دارای ماهيهت تهدافعي و

منطقهههای افههیایش دهههد و در همههين چههارچوب ،در

در چارچوب دفاع

بسياری از کنفران ههای منطقههای بها ههد

عملگرایانه بوده است .این اهدا

حهل و

فعههال و از راه حضههور مههؤثر در مسههایل منطقهههای،

فصل بحرانهای منطقهای همانند عراق مشارکت فعال

واکنشي به رفهع تهدیهدهای امنيتهي ناشهي از حضهور

داشههته اسههت؛ از جملههه مههيتههوان بههه کنفههران هههای

مستقيم نيروهای آمریکهایي در محهيط فهوری امنيتهي

شرمالشيخ ،استانبول و امان اشاره کرد.

ایههران و سياسههتهههای تقههابلي آمریکهها از یههکسههو و
پيشگيری از تهدیدهای امنيتهي ناشهي از رونهد انتقهال
منطقه در تثبيت نظمها و نقهشههای جدیهد از سهوی

سیاست مبتنی بر اتحاد و ائتالف
بهرهگيری از سياست اتحاد و ائهتی

در سياسهت

دیگر قرار دارد.

خارجي ایران در منطقه ،واکنشي تهدافعي بهرای رفهع
تهدیدهای امنيتي است نه فقط تیشهي بهرای افهیایش

 -یافتههای پژوهش

قدرت در سطح منطقه ،ایهن سياسهت دو جنبهه دارد:

 -روابط ایران و عراق بعد ا سرنگونی صدام

با دولتهای منطقهه یها

موقعيههت جغرافيههایي عههراق و روابههط تههاریخي،

نخست ،ایجاد اتحاد و ائتی

گههروههههای سياسههي دوسههت در سههطح منطقهه بههرای

مذهبي ،اقتصادی و فرهنگي دو کشور بهه انهدازهایهي

منابع مشترک تهدیهدهای امنيتهي؛ دوم ،رفهع

دارای اهميت است که به جرأت ميتوان گفت کمتهر

این تهدید های از راه حضور مؤثر و فعال در مسهایهل

دو کشوری در جههان چنهين مشهترکاتي دارنهد و بهه

سياسي  -امنيتي منطقه.

علت همين شرایط و ویاگيها ،دولتهای اسهتعماری

تضعي
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جلوگيری از عادی شهدن

کشور به کار برده است .زیرا تقویت روابط دو کشور،

تیش جدی خود را صر

و برقراری مناسبات فعال دو کشور نمودهاند .نيروهای

نویههدبخش نظههام جدیههد امنيتههي در خلههي فههارس

یافتههانهد کهه در سهایه

اسههت(.فتحي ،سههایت اینترنتههي اندیشههکده روابههط

و درگيرشدن دو دولت همسایه و هم-

بينالملل؛  )2933/1/11علهياصهغر خهاجي ،نماینهده

مذهب ،منافع آنان بهتر تأمين شده و حضهور آنهان در

ویاه اسب وزیر خارجه ایران در امور عهراق ،دربهاره

منطقه توجيهه مهيگهردد و در صهورت بهروز نهوعي

روابط ایران و عهراق مهيگویهد« :جمههوری اسهیمي

همگرایههي بههين دو دولههت بههه لحهها ژئوپلتيههک و

ایران با تمام توان از روند تکامل سياسي جدید عهراق

ژئواستراتایک ،منطقه دگرگون مهيگهردد (منصهوری،

حمایت نموده و روابط في مابين دو کشور در عهالي-

.)232 :2934

ترین سهطح در جریهان اسهت» (خهاجي ،بهه نقهل از:

استعمارگر به این مهم وقو
تفرقه ،تعار

از زمان فروپاشي عثماني و شکلگيری دولهت در

همشهری دیپلماتيک شماره 13؛ .)2933

غرب ایران ،سياستهای اتخاذ شده از سهوی دولهت-

همدنههين تأکيههد رهبههران شههيعه عههراق ،همدههون

مردان کشور عراق همواره به عنوان تهدید عليه امنيت

عبدالعیییحکيم (رحمهاله عليه) و نهوریالمهالکي بهر

ملّي ایران بهه شهمار آمهده و ایهن کشهور بهه نهدرت

دوستي دو ملت و دو کشور و رفهع هرگونهه عوامهل

روابطههي دوسههتانه بهها ایههران داشههته اسههت .در طههول

اختی زا ميان دو طر  ،نشاندهنده اهميهت روابهط

دهههای گذشته که عهراق بهرای ایهران همهواره یهک

دوستانه ميان دو کشور از نگاه رهبهران جدیهد عهراق

تهدید امنيتي به شمار ميرفته؛ از دیدگاه ایران ،بخهش

است .تأکيهد نخسهتوزیهر وقهت عهراق بهر قهرارداد

بهه امنيهت ملهي آن

2314م الجیایر در هنگام سفر به ایهران ،بهرای تنظهيم

کشور از ناحيه عراق و رژیم بعث حاکم بهر آن بهوده

روابهط دو کشهور در آینهده ،بههه نهوعي بيهانگر پایههان

است .اما فروپاشي رژیم صهدام و شهکلگيهری نظهام

اختی های مرزی دیرپهای دو کشهور بهوده و پيامهد

سياسي دمکراتيک و مبتني بر مشارکت تمامي گهروه-

چنين تحولي ،مذاکره درباره غرامتهای جنج هشهت

های عراق در ساختار قدرت و بهویاه راهیابي گهروه-

سههاله دو کشههور خواهههد بههود کههه خواسههته ای هران را

های شهيعي در سهاختار قهدرت ،شهرایط جدیهدی را

برآورده ميسازد (نقل از .)ban.comwww.irandid

عمدهای از تهدیهدههای معطهو

ایجاد کرده که ميتواند بهه پایهان یهافتن تهدیهد ههای

ایران در چارچوب سياست حکيمانه خود دولهت

امنيتي عراق برای ایران و حتي تبدیل ایهن کشهور بهه

انتقههالي عههراق را بههه رسههميت شههناخت و در جهههت

شریک اقتصهادی و سياسهي ایهران منجهر شهود .ایهن

پيشرفت روند سياسي این کشهور بهه ویهاه تهدوین و

فرصت تاریخي ،ایران را به سوی حمایت همههجانبهه

تصویب قانون اساسي و ایجاد نهادههای مهدني و آرام

از دولت جدید عراق از سال  1669رهنمون شده و به

کردن اوضاع عراق ،نقهش فعهال و مثبهت ایفها نمهود.

رغم حمایت نکردن اغلب کشورهای منطقه از دولهت

بي تردید ،برای ایران ،آینده و سرنوشت عهراق جدیهد

عراق و فقدان مشارکت آنها در روند امنيت سازی در

به دليل وجود منافع و چالشهای ملموس و جاری از

این کشور ،ایران سطح باالیي از تهوان خهود را بهرای

جمله مشکیت حقوقي ،سياسهي و اقتصهادی بهه جها

حمایت از دولت عراق و ایجاد ثبات و امنيت در ایهن

مانده از دوران جنج از یکسو و چگونگي برقهراری
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ترتيب های امنيتي در سطح منطقه و حضور نيروههای
خارجي از سوی دیگر ،اهميتي دو چندان یافته است.

سرنگونی بزرگترین دشمن منطقهای ج.ا.ایران:
بها نهابودی رژیهم بعهث ،یکهي از خطرنهاکتهرین
تهدیدهای استراتایک برای ایران نيهی از ميهان رفهت.

چالشها و فرصتهای ایران در عراق

قدرت نظامي رژیم بعث ،پهيش از ههر چيهیی بهرای

با بروز تحوالت جدید در عراق ،نظامهای سياسي

همسایگانش از جمله ایهران خطرنهاک بهود .سياسهت

 -امنيتههي ،فرهنگههي و اقتصههادی جدیههد در حههال

آمریکا اگرچه مخال

ایران است اما بهگونهای نتيجهه

شکلگيری است .بر این اساس هر یهک از بهازیگران

آن ،در خدمت به منافع ملي ایران بوده است .در واقع

صاحب نفهوذ در عهراق در حهال تثبيهت موقعيهت و

به باور بسياری از کارشناسان ،هيهه کشهوری حتهي

جایگاه منطقهای خود هستند .هر چنهد عهراق جدیهد

عههربههها از تأثيهههری هماننههد تههأثير ایههران در عههراق

ظرفيههتهههای بسههيار زیههاد فرصههتسههازی را بههرای

نميتوانند بهرهمند شوند (کوارترلي ،نقل از :همشهری

جمهوری اسیمي ایران فراهم ميکنهد ،امها در مقابهل

دیپلماتيک ،شماره 46؛ .)2933

زمينهساز چهالشههای جدیهدی نيهی اسهت .از زاویهه
سياست خارجي ایران در برخورد بها عهراق :فرصهت

ایجاد موا نه منطقهای به نفع ج.ا.ایران در منطقه:

انههدک ،درجههه تهدیههدهههای بههاال و رقابههت بههازیگران

بحران عراق و بروز تحهوالت جدیهد سياسهي در

منطقهای و فرامنطقهای برای تثبيهت نقهش و نفهوذ در

سياسي -امنيتهي

منطقه منجر به ایجاد تغييرات شگر

حال افیایش است .نتيجه منطقي ویاگيهای فوق این

و ژئوپليتيک و بهازتعری

است که سياست خارجي ایران در کوتهاهتهرین زمهان

منطقهههای و فرامنطقهههای شههده اسههت .نقههش و نفههوذ

ممکن باید از بهترین شرایط در جهت بهرهبهرداری از

جمهههوری اسههیمي ایههران بههه دليههل برخههورداری از

فرصتها و رفع چالشها استفاده کند.

ویاگيههای خها

نقهش و جایگهاه بهازیگران

ژئوپليتيهک (ترتيبهات سياسهي-

امنيتي) ،ژئواکونوميک (مسایل نفت ،انهرژی ،خطهو
فرصتهای ج.ا.ایران ،پس ا تحوالت عراق

لوله و بازارههای مصهرفي) و ژئوکهالدر (ژئوپليتيهک

سرنگوني صدام و متعاقب آن به بنبست رسهيدن

شيعه ،کرد و سني) حایی اهميت فراواني شهده اسهت.

امنيهت منطقههای،

منط افیایش نقش و نفوذ ایران در شرایط جدیهد بهه

فرصتهای جدیدی را بهرای منهافع ملهي جمههوری

دليههل نيههاز نظههام امنيههت منطقهههای و بههينالمللههي بههه

اسیمي ایهران بهه همهراه آورده اسهت .شهناخت ایهن

بهرهبرداری از نقش ایران است (برزگر.)214 :2930 ،

فرصتها بر اساس واقعيات موجود ميان دو کشهور و

در شرایط کنوني ،نقش و جایگاه جمههوری اسهیمي

واقعيات و تحهوالت منطقههای و جههاني ،از اهميهت

ایران و گروهها و جریهانههای نیدیهک بهه ایهران در

خاصي برخوردار است .در زیر به مهمترین فرصهت-

محيط سياسي عراق ،تمایل به وضعيتهایي است کهه

های ایجاد شده برای جمهوری اسهیمي ایهران اشهاره

محدودکننهده رونهد یهک جانبههگرایهي غهرب باشههد.

ميگردد.

انتقادها و هشدارهای مکرر مسئوالن آمریکایي دربهاره

ایدئولوژی حیب بعث در تعریه
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آنده آنها از آن به دخالت ایران در امور داخلي عهراق

فرصتسازی ج.ا.ا در عراق از جنبههای اقتصادی،

یاد ميکنند؛ نشاندهنده مهؤثر بهودن نقهش ایهران بهه

فرهنگي و سياسي  -امنيتي در سطح روابط دوجانبه و

عنوان بازیگر اصلي در سهطح منطقههای در تحهوالت

در صحنه روابط بهينالملهل قابهل بررسهي اسهت .در

عراق و قدرت و نهوع بهازی ایهران در مقابهل تمایهل

درجه اول ،فرصهتسهازی اقتصهادی از زاویهه ایجهاد

آمریکا برای سهلطه بهر عهراق اسهت (اکبهری:2933 ،

گههرههههای اسههتراتایک اقتصههادی و کسههب بازارهههای

.)294

مصرفي منطقه و مشارکت در طهرحههای زیرسهاختي

تههرودی روبههين ،از نویسههندگان نيویههورک تههایمی

همدون ایجاد شبکه حمهل و نقهل ،اتصهال راهآههن،

مينویسهد« :هنگهامي کهه دولهت بهوش ،صهدام را از

لولههای انتقال نفت و گاز ،پروژهههای اتصهال شهبکه

حکومت ساقط کرد ،ناخواسته شيعيان ایران را تبهدیل

برق و بهطور کلي ایجهاد زیرسهاختههای سهرمایهای

به ابرقدرت بالقوه منطقه ساخت ».مقامات آمریکهایي،

ماندگار و  ...قابهل بررسهي اسهت .در درجهه دوم ،بها

اميدوار به همکاری با اکثریت شهيعه تهازه بهه قهدرت

فرصتسازی در جهت نیدیکي ملهتههای شهيعي دو

رسيده در عراق بودنهد و کسهاني بودنهد کهه آمریکها

کشور روبرو هسهتيم .هرچنهد دو ملهت شهيعي بهرای

عقيده داشت در برابر شهيعيان ایهران مهيایسهتند؛ امها

ساليان دراز از هم جدا بودهاند؛ اما درجه همبستگي و

شيعيان عراق تمایلي به قطع روابهط نیدیهک خهود بها

پيوستگي فرهنگي ميان آنها کم نشهده اسهت .نجه ،

ایران نداشتند (قدیری ،ویاهنامهه همشههری؛ بهه نقهل

کربی ،کاظمين و سهامراء در عهراق ،قهم و مشههد در

از.)www.did.ir :

ایران مکانهای مقدسي هستند که از لحها فرهنگهي،
دو ملت را به هم نیدیک ميکنند و در یک روند دراز

ایجاد مینههای فرصرت سرا ی در صرحنه عرراق

مههدت زمينههه تههنشهههای مههذهبي و قههومي را کههاهش

جدید

ميدهند.

هماننههد هههر بههازیگر و قههدرت منطقهههای دیگههر،

عراق جدید با مهاهيتي متفهاوت مهيتوانهد ميهدان

جمهوری اسیمي ایران ضمن دفع زمينههههای نهاامني

نیدیکي استراتایک ميان ایران و قدرتههای بهیرگ و

مرزهای خود ،در پي فرصتسازی و تأمين

به تبع کاهش تنشهای موجود منطقهای و بينالمللهي

منافع ملي کشور در صحنه منطقه اسهت .بهرای اولهين

باشد .از سویي نيی با ورود پررنهج عنصهر شهيعه بهه

از انقههیب اسههیمي ،بهها بههروز حهوادث 22

ساخت قدرت و سياست عراق و روابط نیدیهک آنهها

سپتامبر ،ایران زمينههای فرصتسهازی مناسهبي را در

با ایران ،نوع جدیدی از ثبات و امنيت منطقهای بهرای

صحنه سياست خارجي پيدا کرده است .دالیل این امر

ایران از طری تحق ژئوپليتيک شيعه فراهم ميشهود.

در درجه اول به دليل اهميهت ایهران در جنهج عليهه

به همين دليل سياست خارجي ایران باید بهه گونههای

تروریسم جهاني و در درجه دوم به نقش متعادلکننده

تنظههيم شههود کههه بهها روشههي محتاطانههه و مبتنههي بههر

ایههران در بحههرانهههای منطقهههای همدههون عههراق بههاز

واقعگرایي و همدنين با توجه بهه اصهول اسهتراتایک

ميگردد.

حاکم در روابط دو کشور ضمن رفع و خنثهي کهردن

در اطرا
بههار په

تهدید های ناشي از عراق ،زمينههههای فرصهتسهازی
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برای منافع ملهي ایهران فهراهم گهردد (برزگهر:2933 ،

آمریکا در منطقه ،ایجاد خاورميانه جدیهد بهوده اسهت

)04-03

کههه گههام اول آن عههراق و ایجههاد حکومههت بهها مههدل
آمریکایي و با شعار دمکراتيک بود .بهه نظهر مهيآیهد
چنانده آمریکا در عراق موف ميشد ،گهام بعهدیاش

چالشهای جمهوری اسالمی ایران در عراق:
عراق ظرفيتههای بسهيار زیهاد فرصهتسهازی را

حملههه بههه جمهههوری اسههیمي ایههران خواهههد بههود

برای جمهوری اسیمي ایهران فهراهم مهيکنهد امها در

(کاظميقمي .)2936 ،پ

ميتهوان گفهت ههر گونهه

مقابل زمينهساز چالشهای جدیدی نيهی اسهت .مههم-

تداوم حضور نيروهای آمریکا در عراق ،عليرغم ایجاد

ترین این چهالشهها مبتنهي بهر وجهود شهرایط ویهاه

چههالش بههرای ایههران ،موانههع و چههالشهههایي را بههرای

سياسي  -امنيتي و تهدید های ملموس از ناحيه عهراق

مدیریت و عملکرد بهينه دولت عهراق جههت حهل و

است کهه مهيتهوان بهه حضهور نيروههای آمریکهایي،

فصل چالشها و معضیت عراق ایجهاد خواههد کهرد

حضور و فعاليت گروههای معاند جمههوری اسهیمي

(واعظي.)2930 ،

ایران در خاک عراق ،چالشهای ناشهي از ژئوپليتيهک
قومي عراق و چالشهایي ناشي از ایجاد شهکا

بهين

نيروهای سني و شيعي اشاره نمود.

چالش های ناشری ا رقابرت هرای ایردئولوژیك و
مذهبی در عراق
یکي از چالشههای اصهلي در آینهده حکومهت و

حضور نیروهرای آمریکرایی در نزدیکری مر هرای

سياسههت در خاورميانههه ،وجههود رقابههت بخههشهههای

ایران

مههذهبي ،ایههدئولوژیک و حتههي سههکوالر در سههاختار

در زمينه چهالشههای ناشهي از حضهور نيروههای

حاکميت سياسي و بخهشههای اقتصهادی و فرهنگهي

بيگانه در عراق و تأثيرهای آن بهر منهافع ملهي ایهران،

جوامع این منطقه اسهت .بهروز تحهوالت سياسهي در

استدالل محوری این است کهه ایهن حضهور نهه تنهها

عههراق ،جایگههاه ریشهههدار مههذهب و ایههدئولوژی در

تهدید های امنيتي جدیهدی را بهرای ایهران بهه همهراه

سياست و حکومت منطقه را آشکار کرد.

داشته بلکه به نوعي مانع از گسترش نفهوذ ،قهدرت و
افیایش نقش ایران در دامنه نفوذ فرهنگهي ،سياسهي و

چالشهای ناشی ا تقویرت هویرتهرای قرومی -

امنيتي خود ميشود (برزگهر ،همهان .)231 :از طرفهي

سیاسی در عراق

شواهد بسياری داللهت بهر مصهمم بهودن آمریکها در
اجرای سياستهای منطقهای خود با ههد

تضهعي

استدالل اصلي این است که ویاگيههای قهومي و
بافت سياسي و جمعيتي ایران بهه گونههای اسهت کهه

موقعيت و حتي تغيير نظهام سياسهي در ایهران وجهود

بروز هرگونه تحول در سطح کشهورهای همسهایه بهه

دارد.

نوبه خود بر مسایل داخل ایران نيی تأثير ميگذارد .بهه

بنا به گفته جناب آقای کاظميقمهي (سهفير سهاب

عبارت دیگر ،به عنوان یک واقعيت انکارناپهذیر بایهد

ج.ا.ا در عراق) بعد از حوادث یازده سپتامبر ،سياسهت

توجه داشت کهه ایهران کشهوری اسهت کهه از اقهوام
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مختل

تشکيل شده و بخش بیرگي از این اقوام (به-

تأثيرگذار نقطه عطفي در تقویت گرایشات قومگرایانه

خصو

اقوام سني مذهب) در کشهورهای همجهوار

در درون مرزهای ایران بهه حسهاب مهي آیهد .از ایهن

سکونت دارند (بشهيریه)29 :2939 ،؛ بهر ایهن اسهاس

لحا در شرایط جدید ،ههم اسهتفاده ابهیاری از ایهن

گههرایشهههای قههومگرایانههه و حرکههت بههه سههوی

موضوع به وسيله بازیگران رقيهب و متخاصهم و ههم

خودمختاری بيشتر یا استقیل در کشورهای هم جوار

تأثيرپههذیری طبيعههي از وقههایع و تحههوالت سياسههي -

بههر امنيههت ملههي ج.ا.ایههران نيههی تههأثير مههيگههذارد و

فرهنگههي در کشههور همسههایه حههایی اهميههت هسههتند

چالشهای جدیدی را برای امنيت ملي ایران به همراه

(برزگر.)204-203 :2930 ،

دارد.
فروپاشي رژیم بعثي نقطه عطفي در تثبيت جایگاه
کردها در منطقه است .هر چند کسب خودمختاری در

حضور گروههای معاند با نظام جمهروری اسرالمی
ایران مستقر در خاک عراق

چارچوب عراق متحد ،از سوی گروههای سياسي کرد

از دیگر چالشهای ج.ا.ایران در عراق ،تهدیدههای

به عنوان یک اسهتراتای مطهرح مهيشهود ،امها کهامیً

امنيتي ناشي از حضور گروهههای متخاصهم در خهاک

مشهود اسهت کهه جههت حرکهت کردهها بهه سهوی

عراق ،همدون سازمان مجاههدین خله (منهافقين) و

خودمختاری بيشتر و فراهم آوردن زمينههای اسهتقیل

احههیاب معانههد ضههدانقیب کههردی ،از جملههه حههیب

در درازمدت است .از لحها تهاریخي توجيهه کردهها

دموکرات ،گروهکهای کومله ،خبات ،پهاک و پهااک

برای تشکيل یهک دولهت مسهتقل کهردی بهر اسهاس

است که بهر عليهه جمههوری اسهیمي ایهران از درون

قرارداد « 2316سور» بين قدرتههای متحهد پيهروز و

خاک عراق فعاليهتههای عمليهاتي و سيههاسي انجهام

حکومت عثماني است که در آن خودمختاری مهوقتي

ميدهند.

برای ناحيه کردنشين شرقي و جنوبشرقي آناتولي بها

با توجه به روابط بسيار نیدیهک بها دولهت شهيعي

استقیل در نظر گرفته شد (کاتم.)229 :2912 ،

عراق ،جمهوری اسیمي ایران مي تواند خواسهتهههای

هر چند معاهده سور در عمهل بهه صهورت نوشهتهای

خود را در راستای محدود نمودن این گروهها مطهرح

بياثر و مردود باقي مانده است؛ ولي مسلّم اسهت کهه

و به تواف ها و قراردادهای امنيتي دوجانبه و پایدار در

انعقاد آن نقطه عطفي در تحول مسئله کردهها بهوده و

این زمينه دست یابد .الزم به ذکهر اسهت کهه اخهراج

در واقههع بههرای نخسههتين بههار در تههاریخ ،یههک سههند

مفتضحانه سازمان مجاهدین خل (منافقين) ،دستاورد

دیپلماتيک خودمختاری ملي برای مناط کرد در نظهر

بسيار مهم این تواف ها است.

فر

گرفته است (قسمت سوم مواد  01-03معاهده).
امهها در مههورد اعههراب نيههی اسههتفاده ابههیاری از

بحران عراق و تأثیرهای منطقهای آن

گههرایشهههای قههومگرایانههه و تقویههت حرکههتهههای

تحوالت عراق متغيرهایي را در محيط پيرامهوني و

تجییهطلبانه توسط دولتهای خهارجي در ميهان ایهن

سياست خارجي ایران وارد کرده اسهت کهه تغييهر در

قوم سهابقه طهوالني دارد .بهيتردیهد بهروز تحهوالت

الگوهای رفتاری سنتي در تعامل با بازیگران منطقههای

سياسههي در عههراق ،بههه عنههوان یههک عامههل خههارجي
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و فرامنطقهای حاضر در خاورميانه را ضروری سهاخته

منطقه در نظر گرفته مهيشهدند ،بهه شهرق خاورميانهه

است .نگارنده با کوشش برای تبيهين تغيهرات بعهد از

تغيير جهت یافت .همدنين از لحا مهاهيتي ،مسهایل

سقو رژیم صدام در عراق و محيط منطقهای آن ،بهر

خاورميانه صرفاً از حهوزه تخصصهي انهرژی و تهأمين

این باور است که تحوالت عراق در درجه اول منجهر

منافع اسرائيل خارج شده و با ورود تهدیهدهها جدیهد

به تغييرات جدید ژئوپليتيکي در منطقه شده که نتيجهه

امنيتي همدون تروریسم القاعدهای ،بر مسایل مربهو

آن جابجایي در ميهیان نقهشهها و اهميهت بهازیگران

به رادیکاليسم مذهبي ،ژئوپليتيک قومي ،ایهدئولوژی و

منطقههای و فرامنطقههای بهوده اسهت .در درجهه دوم،

مذهب ،نقش تودهها در اقتصاد و سياست و بهه طهور

بحران عهراق چشهمانهدازهای قهدرت و سياسهت در

کلي مسایل مربهو بهه امنيهت بشهری و حهوزهههای

سطح منطقه خاورميانه را تغيير داده است.

عمومي متمرکی گردید (برزگر(2930 ،ال ).)04-00 :

بحررران عررراق و تیییرررات جدیررد ژئرروپلیتیکی در

بحران عراق و اهمیت نقش ژئوپلیتیك ایران
بروز بحران عهراق و تحهوالت سياسهي و امنيتهي

خاورمیانه
بحرانهای منطقهای عراق ،افغانستان و لبنان (بعهد

ناشي از آن در سطح منطقه بر اهميت ژئوپليتيک ایران

از سال  )1660از دو جهت مسایل خاورميانه را تحت

به عنوان نقطه متصلکننده تحوالت جدید افهیود .دارا

تههأثير قههرار دادهانههد :نخسههت ،تغييههر نقههش بههازیگران

بودن مرزههای طهوالني بها عهراق ،اتصهال بهه منطقهه

منطقهای و بينالمللي در مسایل خاورميانه؛ دوم ،تغيير

کردستان در شمال و بصره در جنوب و منطقه خلي -

ماهيههت تهدیههدهههای امنيتههي .در ایههن چههارچوب،

فارس موقعيت استراتایک منحصر به فردی بهه ایهران

ویاگههيهههای ژئوپليتيههک و ایههدئولوژیک ایههران در

در بحران عراق داد .با شکلگيهری عهراق جدیهد ،دو

دسترسي همزمان به نقا حساس ژئوپليتيک بحرانها

کشور ایران و عراق که سابقه طوالني دشمني و جنج

و تأثيرگذاری همزمهان بهر مسهایل سياسهي  -امنيتهي

داشتند و بخش عمدهای از منابع مالي خود را صهر

جاری خاورميانه بهر اهميهت نقهش ایهران در منطقهه

مهار یکدیگر ميکردند ،به دو دولت دوست و همکار

خاورميانه افیوده است.

منطقهای تبدیل شدند .این امر به نوبه خود تحول مهم

یکي از نتای بروز بحرانههای منطقههای همدهون

ژئوپليتيکي در سطح منطقه و علهيالخصهو

جههان

بحران عراق ،تغيير جهت مکاني و ماهيتي تهدیدهها و

عرب به حساب ميآید که قدرت چانههزنهي و نقهش

مسایل امنيتي  -سياسي خاورميانه است .بها تحهوالت

ایران را در منطقهه افهیایش مهيدههد (برزگهر:2931 ،

جدید ،مسایل خاورميانه که عمدتاً و به طور سنتي در

.)91

خاورميانه عربي و در غرب منطقه با تمرکی بر مسهایل
اعراب و اسرائيل ادامه داشت و کشهورهایي همدهون
ایران و ترکيه به عنوان بازیگران حاشيهای 2در مسهایل

بحران عراق و ژئوپلیتیك شیعی
فراتر از نقش و موقعيهت ژئوپليتيهک ایهران ،ورود
عنصر شيعي در سهاخت قهدرت و سياسهت عهراق و

1 Outsider
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تقاضای آن در برقراری روابط نیدیک با ایهران ،منجهر

مختل

به افیایش نقش ایران نهتنها در تحوالت عهراق ،بلکهه

این کشهور و همدنهين سهاختار قهدرت و امنيهت در

در صهحنه

سهطح خاورميانهه در ارتبها اسهت .بافهت اجتمهاعي

در کل منطقه و جهان عرب بهه خصهو

تاریخي ،اجتماعي ،سياسي و امنيتي مربو به

قومي ه

لبنان گردیده است .سرنگوني رژیم بعثي منجر به بههم

موزائيکي عراق و حضور گروههای مختل

ریختن این نظم سنتي و جهایگییني آن بها یهک نظهم

فرقهای ،این کشور را به مثابه مينياتور کوچکي از کهل

جدید گردید که عمدتاً مبتني بر تقویت نقش شهيعيان

منطقه خاورميانه به تصویر مهيکشهد؛ عهدم پيشهرفت

و کردها ،حکومت مستقيم و مبتنهي بهر رأی اکثریهت

فرآیند ادغام این گروهها در قالب یک ملهت واحهد و

است.

شکلگيری هویت ملي ،ابعاد واگرایانه و منازعههآميهی

از سوی دیگر ،افیایش نقهش منطقههای ایهران بهه

جامعه عراق را تشدید کرده است .این مسهئله باعهث

نوعي با نياز به پذیرش نقش و حمایتههای سياسهي،

ایجهاد نهوعي همهدردی و منهافع مشهترک بهين اکثهر

مالي و لجستيکي ایران از سوی نيروهای محلي شيعي

گروههای اجتماعي عهراق و کشهورهای منطقهه شهده

در سطح منطقه ارتبا ميیابد .شيعيان که ساليان دراز

است که حساسيتها ،میحظات ،نگرانيهها و منهافع

از ساخت قدرت دور بودهاند با تشکيل اولهين دولهت

بازیگران منطقهای را در قبال تحهوالت عهراق په

شيعي در جهان عهرب ،نيازمنهد حمایهتههای ایهران

صدام ،تشدید ميکند (واعظي(2931 ،ال ).)1-22 :

از

هستند (هيرو .)1663 ،بهرهگيری گروهههای شهيعي از
نقش و حمایت ایران نهتنها در جهت برقراری تعهادل

عراق و جایگاه منطقهای ایران:

در ساخت قهدرت سياسهي داخلهي در دوران انتقهالي

منطقه خاورميانهه ،بعهد از حهوادث  22سهپتامبر و

عراق ،بلکه در جهت تنظيم روابط دولت شيعي عراق

تحوالت بعهد از بحهران سهال  1669عهراق ،در حهال

با همسایگان عهرب سهني و نهایتهاً تنظهيم روابهط بها

انتقال به نظم جدید سياسي  -امنيتي است که در آن

قدرتهای خارجي است (برزگر.)93 :2933 ،

تمامي بازیگران مهم منطقهای در حهال رقابهت بهرای
تثبيت نقشهای جدید خود در منطقهه هسهتند .ایهران

بحررران عررراق و تیییرررات قرردرت و سیاسررت در

نيی به عنوان یک قدرت نوظهور منطقهای برای تثبيهت

خاورمیانه

نقش خود نياز به تقویت همکاری و گسترش تبادالت

اشههغال عههراق از سههوی آمریکهها در سههال ،1669

در سطح منطقهای ،تعامل با ملتهها و ایجهاد ائهتی

سرنگوني صدام حسين و تغيير رژیم در این کشهور را

های جدید در سهطح دولهتهها دارد .په

ميتوان مهمترین رویدادی تلقي کرد که به شکلگيری

عراق در سال  ،1669نقش و موقعيت بازیگری ایهران

دوره جدیدی از تعاملهای ميان بهازیگران منطقههای،

در سطح منطقه افیایش یافته است .چنين وضعيتي نه-

توازن قدرت در خاورميانه و در مجموع تصویر نویني

تنها مي تواند باعث توسعه روابط با کشورهای منطقهه

از منطقه شده است .اهميت و ابعاد منطقهای تحهوالت

شهود؛ بلکهه فرصهتي مناسههب بهرای حهل مشههکیت

و مسایل عراق پ

از صدام ،با عوامل و مؤلفههههای

از بحهران

استراتایک ایران با آمریکا است .افیایش نقهش منطقهه
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ای ایران نه صرفاً مبتنهي بهر مؤلفهه سهنتي ژئوپليتيهک
خا

بههازتعری

نقههش و جایگههاه بههازیگران منطقهههای و

ایران است که این کشهور را بهه عنهوان مرکهی

فرامنطقهای شده است و در ایهن ميهان نقهش و نفهوذ

خاورميانهه بهیرگ همدهون

ایران حایی اهميت فراواني شده است .منطه افهیایش

آسيای مرکیی و قفقاز ،افغانستان و پاکسهتان ،خلهي -

نقش و نفوذ ایران در شرایط جدید به دليل سياسهت-

فارس ،عراق و خاورميانه عربهي در نظهر مهيگيهرد و

های خارجي مدبرانه ایران و گره زدن نقش خهود بهه

عمههدتاً نگههاهي فرهنگههي  -تههاریخي و توسههعهای -

نظام امنيت منطقهای و نياز نظهام امنيهت منطقههای بهه

اقتصادی به ضرورت منطقهگرایي در سياست خارجي

بهرهبرداری از نقش ایران است.

زیرسيستم ههای مختله

ایران دارد؛ بلکه با توجه بهه ورود مؤلفههههای جدیهد
تأثيرگههذار در سياسههت خههارجي ایههران ،عمههدتاً بهها

عراق و روابط منطقهای ایران

محوریت نگاه امنيتهي  -سياسهي و اسهتراتایک قهرار

از ميان همسایگان عرب در منطقه ،بيتردید کشور

دارد که مبتني بر اهميت یافتن تروریسم القاعهدهای و

عراق به دليل دارا بودن ویاگيههای خها

سياسهي،

خطر گسترش تسليحات جمعي و ژئوپليتيک هستهای

امنيتي ،قومي ،فرهنگي و تاریخي ،نقطهه اصهلي نگهاه

در منطقه است که عمدتاً حایی اهميهت و ارزش بهين

ایران به منطقه و جهان عرب به حسهاب مهيآیهد .در

المللي بيشتری بعد از حوادث اخير شدهانهد (برزگهر،

راستای فرصتسازی در سطح منطقه ،راهبهرد اصهلي

(2931ال ).)043-044 :

سياست خارجي ایران در برخهورد بها عهراق جدیهد،

در فرآیند تحوالت جدید سياسي در منطقه ،عهراق

مبتني بر تبدیل عراق از یک دشمن استراتایک به یک

به عنوان مهمترین حلقه اتصال اسهتراتایک ایهران بهه

دولههت غيههر متخاصههم و دوسههت ،تقویههت نقههش

حوزههای رقابت و نفوذ و دستیهابي بهه نقهشههای

اسههتراتایک شههيعيان در قههدرت و سياسههت عههراق در

متناسب با پایه های قدرت ایران در دامنه نفوذ مستقيم

برای ایجاد تعادل در صحنه داخلي قدرت ،بهازتعری

و غيرمستقيم در سطح منطقه به حساب ميآید .از این

نقش عراق در ترتيبات امنيتي منطقهه (خلهي فهارس)،

لحا نقشسازی ایران از طری عراق ،باید با در نظهر

تعادل روابط با جهان عرب از طریه عهراق و نهایتهاً

گههرفتن اتصههال درون دادههها و بههرون دادههها صههورت

حل معضیت استراتایک در صحنه جههاني و تنظهيم

پذیرد؛ بدین معني که ج.ا.ا ضهمن اینکهه از ابیارهها و

سياست بينالملهل ایهران از طریه عهراق اسهت .لهذا

پایه های قدرت ملي خود از جمله ژئوپليتيک ،روابهط

دستيابي به سه هد

نیدیههک بهها بههازیگران اصههلي صههحنه سياسههي عههراق،

ال  .خروج از تعریه

ظرفيتهای فرهنگي ،اقتصادی و  ...در جهت متعهادل

منطقه؛

کردن شرایط جدید منطقه اسهتفاده مهيکنهد (برزگهر،

ب .بازتعری

.)41 :2930

بازیگر و قدرت منطقهای؛

ميتوان چنين نتيجهه گرفهت کهه بحهران عهراق و
بروز تحوالت جدید سياسي در منطقه ،منجر به ایجاد
تغييرات شهگر

سياسهي  -امنيتهي و ژئوپليتيهک و

اساسي زیر الیامي است:
سهنتي تهوازن قهوا در سهطح

نقش منطقههای ایهران بهه عنهوان یهک

ج .فراهم کهردن زمينههههای الزم بهرای شهکلگيهری
ترتيبهای جدید امنيتي.
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اصلي منطقه ،تاکنون ایهن کشهور تهأثيرههای مثبهت و

خروج ا تعریف سنتی توا ن قوا
با بروز تحوالت جدید تمامي شواهد حهاکي از آن

سازندهای بر ثبات و امنيت منطقهای داشته است .دليل

است که جایگاه عراق در نظهام امنيهت منطقههای بهار

این امر بيش از هر چيی ،نياز خود ایهران بهه برقهراری

دیگر از سوی نظام بهينالملهل و ایهاالت متحهده بهه

نظام و ثبات در منطقه است؛ چرا که هرگونه بينظمي

عنوان عنصر اصلي متعادلکننده نقش ایهران در قالهب

در منطقههه بههه دليههل ماهيههت و جههن

تهدیههدهههای و

سياست مهار همیمهان معرفهي مهيشهود .بهر اسهاس

چالشها ،در درجه اول امنيت ملي ایران را بهه خطهر

سياست جدیهد ،یهک عهراق دموکراتيهک بها الگهویي

مياندازد.

دارای ساخت قدرت و سياست متفاوت از گذشهته و

نقش جدید ایران در چهارچوب حضهور در نظهام

آمریکهها ،محههور اصههلي فشههار و

امنيهههت منطقههههای ،بههههرهبهههرداری از زمينههههههههای

متعادل کردن رفتار ایران در سطح منطقهه بهه حسهاب

فرصتسازی در منطقه به ویاه عراق و بههطهور کلهي

ميآید (وعيدی .)03 :2931 ،بيتردید چنهين تعریفهي

به عنوان عنصهر متعهادلکننهده امنيهت و سياسهت در

از نقش عراق ،دور جدیدی از خطرهای ایجاد تنش و

منطقه و اتصهال آن بها صهلح و امنيهت جههاني قابهل

در راسههتای اهههدا

بياعتمادی در روابط دو کشور همسایه را بهه همهراه

تعری

است.

خواهد داشت؛ لهذا راهبهرد اصهلي سياسهت خهارجي
ایران مبتني بر خروج از ایهن تعریه
عراق و بازتعری

سهنتي از نقهش

جایگاه ایهران و عهراق بهر اسهاس

مینههای شکلگیری ترتیبات جدید امنیتی
بروز تحوالت سياسي در عهراق ،ماهيهت سهاخت

شههرایط و ویاگههيهههای جدیههد منطقههه قههرار گرفههت.

قدرت و سياست در منطقه خاورميانه را بطهور عميه

بيتردید ایهران و عهراق رقيهب دائمهي و اسهتراتایک

تحت تأثير قرار داده ،بنحویکه ضرورت شهکل گيهری

یکدیگر نيستند و ریشه دشمنيههای گذشهته بهيش از

یک نظام جدیهد امنيهت منطقههای را اجتنهاب ناپهذیر

هر چيی ناشي از نقش مداخلهگرایانه عوامهل خهارجي

کرده است .از آنجا که ماهيت تهدیدهای امنيتي تغييهر

در جهت تأمين منافع ملي خود و در چهارچوب قهرار

کرده اند و عناصهر فرهنگهي ،اجتمهاعي و سياسهي در

دادن دو کشور در برابر یکدیگر بوده است.

قالب قدرت نرم به تدری جهایگیین عناصهر قهدرت
سخت ميشوند؛ لذا در شرایط جدید بدون همکهاری

با تعریف نقش منطقهای ایران

جمعي و متقابل ميان تمامي کشورهای منطقه از جمله

ایران ميتوانهد بهه عنهوان جیئهي از نظهام امنيهت

ایران و عراق هي نظام امنيت منطقهای موف نخواههد

منطقهای دارای نقش سازنده باشد و یها در مقابهل ،بها

شد (برزگهر .)292-299 :2930 ،بها خهروج عهراق از

کنار گذاشهتن از نظهم منطقههای و فراتهر از آن مهورد

یک بازیگر تهدیدگر و تغيير ماهيت امنيتي و همدنين

تهدید قرار گرفتن ،نقشهي غيرسهازنده در منطقهه ایفها

با ورود و افهیایش نقهش عنصهر شهيعه در تحهوالت

نماید .عليرغم کارشکنيهای نظام بينالملل و برخهي

قدرت و سياست منطقه و به دنبال آن نیدیکي ایران و

کشورهای منطقه در معرفهي ایهران بهه عنهوان تهدیهد

عراق ،شکلگيری یک نظام امنيتهي جدیهد مبتنهي بهر
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ویاگهيهها و واقعيهات سياسهي -امنيتهي ،فرهنگههي و

وجود دارد که شيعيان نيروهایي هستند که ههر لحظهه

اقتصادی منطقه ضروری است.

مي تواننهد بسهي شهده و منهافع آمریکها را بهه خطهر
بيندازند .دليل این امهر بهيش از ههر چيهی بهه ماهيهت

عنصر شیعی و سیاست خارجی جمهوری اسرالمی

ایدئولوژی شيعه بر مهيگهردد کهه وقتهي بهه جایگهاه

ایران

سياسي دست یابد هماننهد انقهیب اسهیمي ایهران و

سياست خارجي ایران در حمایت از شيعيان عراق

شيعيان لبنهان خواسهتار تهداوم نقهش خهود در قالهب

به گونهه ای تنظهيم شهده اسهت کهه ایهن حمایهت تها

فعاليتهای فرهنگي و سياسي در حکومهت و کشهور

مرحلهای امتداد یابد کهه منجهر بهه نارضهایتي و عهدم

خواهد بود (فولر و فرانکه .)231 :2933 ،به هر حهال،

تعادل در موقعيت و نقش سایر هویهتههای داخلهي،

انجام تحوالت سياسي در عراق و به قهدرت رسهيدن

تقویت ناسيوناليسهم عهرب و نارضهایتي قهدرتههای

شيعيان در عراق برای نخستين بار چشمانداز قدرت و

بیرگ نگردد .در واقع حمایت پر رنج ایران از گروه-

سياست در منطقه خاورميانه را تحت تهأثير قهرار داده

های سياسي شيعي ،ضمن فهراهم سهاختن و تقویهت

است .بحث محوری در زمينه شهکلگيهری وضهعيت

زمينههههههای فرصههتسههازی ،متضههمن فههراهم آوردن

ميان جوامع

چالشهایي نيی در سطوح مختل

داخلي ،منطقهای و

بينالمللي برای منافع ملي ایران است.

جدید این است که با تشکيل یک ائتی

شيعي منطقه از جمله ایران ،عراق ،سهوریه و لبنهان و
اتصال ژئوپليتيکي آنها ،ساخت قدرت و سياسهت بهه

در سطح منطقهای ،واکنش منفي نسبت به افهیایش

ضرر جوامع سني به هم ميریید .سعود الفيصل ،وزیر

نقش ایران در عراق از سوی جهان عرب بهروز مهي-

امور خارجهه عربسهتان در بيهان نگرانهي عربسهتان از

کند .از دیدگاه جهان عرب ،عراق یک کشور عربهي و

افیایش نفوذ ایران در عراق و به طور کلي شهيعيان در

متعل به جهان عرب است .هر چنهد شهيعيان عهراق،

منطقه ،در شورای روابط خارجي آمریکا ابراز ميدارد

عرب هستند اما به عنهوان یهک واقعيهت انکارناپهذیر

که« :ما همه با ایران جنگيهدیم کهه نگهذاریم عهراق را

نوعي دلبستگي هویتي و تمایلهای دوستانه بهه ایهران

اشغال کند ،اما حاال ما همه کشهور (عهراق) را بهدون

اسههیمي نيههی دارنههد .در ایههن راسههتا از همههان ابتههدای

دليل به ایران تقدیم کردهایم» (لوسآنجل

تایمی ،نقل

بحران ،کشورهای عربهي منطقهه ،نگرانهي خهود را از
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افیایش نقش ایران در عراق ابراز داشتهاند.
در سطح بينالمللي نيهی قهدرتههای بهیرگ و در

ميتهوان گفهت نقهش عنصهر شهيعي در سياسهت
خهههارجي ایهههران در چهههارچوب ایجهههاد اتصهههاالت

رأس آنها ایاالت متحده به نفع یک حکومهت مسهلط

استراتایک در حاکميت سياسي عهراق و از آن طریه

شيعي و ایدئولوژی محور عمل نخواهنهد کهرد؛ زیهرا

فراهم کردن ظرفيتهای فرصهتسهاز در زمينههههای

پذیرش چنين وضعيتي بهه معنهای گسهترش نقهش و

اقتصههادی ،فرهنگههي و سياسههي – امنيتههي صههورت

نفوذ ایدئولوژیک جمهوری اسیمي ایران در منطقه به

ميپذیرد .بر این اساس ،هدایت روابط بها گهروهههای

حساب ميآید .این نگراني همواره در نید آمریکایيها

سياسههي طرفههدار ایههران در عههراق بههر اسههاس تثبيههت
موقعيت و نقهش و نفهوذ آنهها در حاکميهت سياسهي

سياست خارجي جمهوری اسیمي ایران نسبت به عراق و تأثير آن بر جایگاه منطقهای ایران 43 /

صورت پذیرفته شده است؛ چرا که تقویت مشروعيت

فرامنطقهای دارد.

و قدرت این گروهها در درازمدت منجهر بهه تقویهت

جمهوری اسهیمي ایهران بهه عنهوان یهک قهدرت

نفوذ و نقش ایران در چارچوب روابهط دولهتهها در

منطقه ای ،از جایگهاه مهمهي در ایجهاد امنيهت منطقهه

سطح منطقه ميشود .از این لحها روابهط بها عنصهر

خاورميانههه برخههوردار اسههت و مههيتوانههد در تعامههل

شيعه تنها از زاویه ایدئولوژیک نگریسته نميشهود؛ در

سازنده با دیگر کشورهای منطقهه ،نقهش محهوری در

واقع ایدئولوژی تنها یک بخش از این روابط است.

برقراری ثبات و حهل بحهرانههای دیرینهه ایفها کنهد.

از طرفي با بروز تحوالت جدیهد در عهراق نقهش

نشستهای چندجانبهه ماننهد اجهیس شهرمالشهيخ و

عنصر شيعي به عنوان یهک مسهير غيرقابهل برگشهت

مذاکرات مقامات ایران و آمریکا در بغداد نشاندهنهده

وارد مسایل قدرت و سياست خاورميانه شهده اسهت؛

آگههاهي فیاینههده بههازیگران منطقهههای و فرامنطقهههای

لذا تقویت این نقش در حوزه سياست خارجي ایهران

تأثيرگذار ،از لیوم حل و فصهل تعهاملي چهالشههای

به معنای تقویت جایگاه ایران در منطقه خاورميانه بهه

موجود در منطقه ،از سهوی قهدرتههای مهؤثر دیگهر

حسههاب مههيآیههد .بههه بيههان دیگههر ،بههازی پههر رنههج

ماننههد ایههران اسههت .مههيتههوان گفههت ایههران یکههي از

ایدئولوژیک از طری تقویت عنصهر شهيعي در عهراق

ستونهای اصلي امنيت منطقه است و باید از نقش آن

ميتواند زمينههای چالش و بياعتمادی در روابهط بها

در جهت سازنده و مؤثر در خدمت نظام امنيتجمعي

این کشور و جهان عرب و همدنين نظهام بهينالملهل

استفاده شهود .دسهتيابي بهه نهوعي تعهادل و نیدیکهي

(قدرتهای بیرگ) را فراهم سازد؛ در مقابهل تقویهت

خواستههای مشترک در ایهن زمينهه و یها بهه عبهارتي

روابط معقول و استراتایک از طری عنصر شهيعه ،بهه

دسترسي به یک موازنه مبتني بر نقشهای بازیگران بر

نوعي نقطه قوت در تنظيم سياست خهارجي ایهران در

اساس پایههای قدرت آنها اهميت حياتي دارد.

سطح منطقه و سياست بينالملل محسوب ميگردد.

خاورميانه از نظر موازنه قهوای منطقههای در حهال
طههي یههک دوره گههذار اسههت کههه مههيتوانههد بههالقوه

موا نهگرایی منطقهای در خاورمیانه

چالشهایي را برای امنيت و ثبهات خاورميانهه ایجهاد

تاریخ تحوالت خاورميانه در دهه های اخير نشهان

کند .در این شهرایط یکهي از مشخصههههای گهذار را

مي دهد که تأمين امنيهت و ثبهات ،مهمتهرین اولویهت

ميتوان افیایش نسبي قدرت و نفوذ منطقهای و سطح

کشورهای این منطقه و قدرتهای فرامنطقههای بهوده

تأثيرگذاری ایران تلقي کرد .مشخصهای که به واسهطه

است .در نيم قرن گذشته هر الگوی امنيتهي کهه بهرای

نقش فعال ایران در مسایل و عرصههای مهم منطقهای

تأمين منافع قهدرت ههای بهیرگ طراحهي شهده و در

چون عراق ،لبنان ،فلسطين ،برنامه هسهتهای ،ترتيبهات

جهههت نادیههده گههرفتن نقههش برخههي از قههدرتهههای

امنيتي منطقه و انرژی نمایان ميشود.

منطقهای بوده در عمل موفقيتي به همراه نداشته است.

آنده که در حال حاضر با توجه بهه نقهش کنهوني

موفقيت هر طرحي در منطقه خاورميانه بستگي زیادی

ایههران اهميههت دارد ،افههیایش سههطح کههنشگههری و

به هماهنگي و تعامهل ميهان قهدرتههای منطقههای و

تأثيرگذاری فیاینهده در سياسهت خهارجي اسهت .امها
کنش گری خود باید از عوامل متعددی متهأثر باشهد و

 / 06فصلنامه دانش سياسي و بينالملل ،سال اول ،شماره چهارم ،زمستان 2932

قههدرت منطقهههای جدیههد ایههران و تعامههل مثبههت و

است.

فرصت آفرین بر مبنای این قدرت در خور توجه است

برای خروج از چنين معمای امنيتي ،توازن جدیهد

(واعظي(2930 ،ب) ،به نقل از همشهری دیپلماتيهک؛

باید مبتني بر توازن امنيت به عنهوان نظهام سياسهي -

شماره  .)24به نظر ميرسهد شهرایط گهذار همهراه بها

امنيتي جهایگیین در منطقهه صهورت پهذیرد و تهوازن

قدرت منطقههای ،باعهث گردیهده جمههوری اسهیمي

امنيت در درجه اول باید بين ایران و آمریکها صهورت

ایران با اتخاذ سياست و تدابير الزم ،در راستای تحق

گيرد .در ایهن چهارچوب ،رفهع تهدیهد امنيتهي ایهران

چشم انداز  16ساله و بها شهرایط قهدرت کنهوني ،بهه

مهمترین اصل برای ایجاد ثبات و همکهاری ایهران در

عنوان بازیگری مثبت در عرصهه منطقهه ای و جههاني

منطقه است زیهرا بسهياری از سياسهتههای ایهران در

مطرح گردد.

منطقه ،در واکنش به تهدیدهای امنيتي آمریکها اسهت.

ایههران و آمریکهها تنههها دو بههازیگر منطقهههای و

بر این مبنا ،استراتای امنيت بههم پيوسهته ،در راهبهرد

فرامنطقهای هستند که توان و پنانسيل هدایت عمليات

دفاعي ایران ،واکنشي بهه تهدیهدههای مسهتمر نظهامي

نظامي در خلي فارس و شکلدهي ائتی های سياسي

آمریکا عليه جمهوری اسیمي ایران است .همانگونهه

 -امنيتي در منطقه را دارند؛ لذا توازن جدید باید بهين

که بحث شد ایران و آمریکا تنها دو بهازیگر منطقههای

این دو بازیگر صورت پذیرد .از آغاز بحران عهراق در

و فرامنطقهههای هسههتند کههه تههوان و پتانسههيل هههدایت

سال 1669م ،مبارزه بهيوقفهه ایهران و آمریکها بهرای

عمليههات نظههامي در خلههي فههارس و شههکلدهههي

تثبيت نقشهای جدید در منطقهه بهوده اسهت .یعنهي

ائتی های سياسي  -امنيتي در منطقهه را دارنهد؛ لهذا

آنده که برای آمریکها افهیایش امنيهت بهوده همیمهان

اهههدا

راهبههردی آمریکهها در خاورميانههه و در پایههان

برای ایران کاهش امنيت و ضرر برای منافع ملي تلقي

روابط ایران با آمریکا مورد توجه و بررسي قرار گرفته

ميشود.

است.

در گذشته آمریکا خارج از سيسهتم منطقههای و از
طری ایجاد ائتی ها و اتحادها سعي ميکرد تا نوعي

اهداف راهبردی آمریکا در خاورمیانه

توازن قدرت در منطقهه برقهرار کهرده و بهه نهوعي از

حادثه یازده سپتامبر اولویتهای سياست خهارجي

هاموني ایران جلوگيری کند .اما جنجهای آمریکها در

آمریکهها در منطقههه را در سههه نظههام بههههههم پيوسههته

منطقههه اساسههااً ماهيههت قههدرت ،سياسههت ،امنيههت و

خاورميانه ،خلي فارس و عراق دچار تحول کرد؛ حل

کهرده

بحران خاورميانه ،رفع تهدیدهای ناشي از تروریسم و

است .مثیً تقویت نقش شهيعيان در عهراق و پيهروزی

سیح های کشهتارجمعي و سهرانجام حضهور نظهامي

حیباله در جنج با اسرائيل ( )1660تهأثيرات جهدی

گسترده در خلي فارس ،از این موارد بود.

همدنين نقهش بهازیگران در منطقهه را عهو

در افیایش نقهش منطقههای ایهران داشهته اسهت؛ لهذا

پ

از حوادث  22سهپتامبر ،آمریکهایيهها تهیش

آمریکا برای جلوگيری از افیایش قدرت ایران ،مجبور

کردند تعاری

است خود وارد صحنه شود .نتيجه این امر شکلگيری

عرضهه کننهد .از ایهن رو درصهدد گسهترش نفههوذ در

یک معمای جدید امنيتي بين ایران و آمریکا در منطقه

تازهای از منهافع ملهي و حيهاتي خهود
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منطقه خاورميانه به عنوان بحرانخيیترین و ناامنترین

جهه

سههيمونی ،حملههه آمریکهها بههه عههراق را در

منطقه جهان برآمدند .با تشدید بحهران در خاورميانهه،

چارچوب طرح کین آمریکا برای بازسازی خاورميانه

تصميمسازان سياست خارجي آمریکا با تنظهيم طهرح

ميداند .او ميگوید :منطقه خاورميانه ميتواند تکلي
بهين تمهدنهها یعنهي اسهیم و

خاورميانه بهیرگ تهیش کردنهد بهه نهوعي وضهعيت

مهمترین خط تعار

موجههود ایههن منطقههه را از طری ه ایجههاد یههکسههری

ليبرال دموکراسي را روشن کند .آمریکا واقه

تحوالت ساختاری در ارکان سياسهي کشهورهای ایهن

که اکثر دولتهای عربي ،فاسد ،ناکارآمد ،سرکوبگهر

حوزه دگرگون کنند (اکبری.)30 :2931 ،

و فاقد مشروعيت مردمياند و اگر به حال خهود رهها

اسهت

اشغال افغانستان و عراق و اعمال فشار بر ایهران و

شوند دیری نميگهذرد کهه قهدرت را بهه آسهاني بهه

بعضي از کشورهای عربي منطقه ،آغهاز خشهونتبهار

مسلمانان رادیکال واگذار ميکنند .لذا طرح آمریکا بهر

این راهبرد بود .از دید آنها ،عراق به عنوان نقطه آغهاز

جایگییني نيروهای جدید به جای نيروهای سهنتي در

نمههایش قههدرت آمریکهها بههه منظههور تغييههر و تبههدیل

جهان عرب استوار است (جعفریولداني.)91 :2933 ،

سههاختارهای سياسههي خاورميانههه و ایجههاد بسههترهای

راهبردی و درازمدت آمریکا

ميتوان گفت اهدا

مناسب برای توزیع بهينه قدرت منطقههای ،بها ههد

که به وسيله حضهور سهختافهیاری و ههم از طریه

تأثيرگذاری بر الگوی سيستمي در نظام بينالملل بهود

اصیحات اقتصادی ،سياسي و امنيتي طرح خاورميانهه

(دیوساالر .)93 :2934 ،ميتوان گفهت اشهغال عهراق

بیرگ و با بهرهمندی از منابع نفت و گهاز خاورميانهه

سرآغازی بر نيات بلند آمریکا بود کهه بها ارزشههای

دنبال ميشود و در نهایت ادغام خاورميانه را در نظهام

آمریکایي به منظور برپایي عراقي بها مهدل آمریکهایي،

اقتصاد سياسي جههاني دنبهال مهيکنهد ،از مههمتهرین

تغييهرات دامنههداری را در سراسهر منطقهه خاورميانههه

عناصر تأثيرگذار بر روند تحوالت نوین در خاورميانه

تحق بخشد (سعيد ادری  )929 :2931 ،و بهه بيهاني

و طهرح مهذکور ،منهافع ملهي و

اهدا

آمریکا در عراق را مهيتهوان جییهي از راهبهرد

کین خاورميانهای این کشور دانست.

است .مطمئناً اههدا

منطقه ای جمهوری اسیمي ایران را تحت تهأثير قهرار
خواهند داد .این اهدا

عبارتند از:

اظهارنظر «روبرت کراوت هامر» نویسهنده مشههور

 .2تضمين جریان انرژی منطقه به سوی غرب؛

آمریکایي که از او به عنوان یکي از چهرههای بارز در

 .1پيشبرد فرآیند به اصطیح صلح خاورميانه؛

تحليل بينش رهبران پنتاگون یاد مي شود ،جالب توجه

 .9تأمين و تضمين منافع اسرائيل؛

است که مي نویسد :برنامه جنج عليه عراق بها ههد

 .3سههتيی بهها اسههیم سياسههي بهها عنههوان مبههارزه بهها

وارد آوردن ضربه نظامي به این کشور و خروج از آن
طراحي نشده اسهت ،بلکهه جنهج بهه مثابهه آوردگهاه
نظامي آمریکا به منطقه است؛ به عبارت دیگهر ،عهراق
دروازه ورود آمریکا به جهان عرب به منظهور اجهرای
تغييرات زیربنایي در سراسر جهان عرب و اسهیم بهه
شمار ميرود (الغمری.)1669 ،

تروریسم و بنيادگرایي؛
 .4گسترش فرهنج آمریکهایي در پوشهش ایجهاد
دموکراسي ،اقتصاد بازار آزاد و سکوالرییم در منطقه؛
 .0رویارویي با کشورهای مخهال
(پوراحمدی.)43 :2933 ،

منهافع آمریکها
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وجود آورده است .ایران حمایت گسهترده و نیدیکهي

روابط ایران و آمریکا پس ا بحران عراق
بروز حوادث  22سپتامبر ،نقطهه عطفهي در تهداوم

از مخالفين و مبارزان عراقي در طول مبارزات آنهها بها

روابط خصمانه آمریکا و ایران به حساب ميآید؛ چهرا

رژیم صهدام در  13سهال گذشهته داشهته اسهت .و از

متقابهل از

سوی دیگر آمریکا به عنوان قدرت اصلي که در ساقط

از

کردن رژیم صدام و متعاقبهاً حضهور در عهراق نقهش

یکدیگر وارد مرحله حساسهي شهد .در ایهن شهرایط،

اصلي را ایفا کرده است ،خود را بها تعارضهي اساسهي

ابعاد جدید تنازع بين ایران و آمریکا مبتني بهر مبهارزه

مواجه مي بيند .به این معنا کهه از یهکسهو رهبهران و

فیاینههده بههرای افههیایش نقههش و فرصههتسههازی در

عوامل قدرت در عراق ،پيوندها و روابط نیدیکهي بها

اقتصادی ،سياسي ،امنيتي و فرهنگي

ایران دارند و از سوی دیگر همين افراد و گروههها در

در سطح منطقهای اسهت .در ميهان کشهورهای منطقهه

حمایت از آمریکا در سرنگوني رژیم صدام و به دنبال

خاورميانه ،بيتردیهد ایهران بهه دليهل برخهورداری از

آن موفقيت آینده دولت جدیهد عهراق نقهش کليهدی

درونهي،

خواهنههد داشههت .بههه ایههن ترتيههب هرگونههه تقویههت

ساخت سيستم و سياستهای خود از اهميت ویاهای

گروههای میبور بهه طهور مسهتقيم تقویهت مواضهع و

برخوردار است و همانند ههر بهازیگر مههم منطقههای

موقعيت ایران در عراق جدید محسهوب مهيشهود .از

دیگر ،نقشآفریني ایران در چارچوب منافع ملي و در

سوی دیگر ایران با یهک اسهتراتای مناسهب توانسهته

جهت ایجاد امنيت در دامنه نفوذ و فرصهتسهازی در

است ،علي رغم کارشکنيها و دسيسهههایي کهه عليهه

صحنه منطقهای و جهاني صورت ميگيرد.

همکاری نیدیک ایران با عراق به وجود آوردهاند ،بهه

که برای اولينبار رویارویي جدی و تعری

تهدیههد مسههتقيم از سههوی هههر یههک از دو طههر

زمينههای مختل

پایههای ذاتي قهدرت ،ویاگهيههای خها

پ

از بحران عراق و به دنبال آن حضور مسهتقيم

نظههامي آمریکهها ،شههعارهای تهدیههدآميی آمریکهها در

بسط و گسترش نفهوذ خهود بيفیایهد (احهدی:2931 ،
.)33

تغيير نظهام حکهومتي ایهران (تحهت عنهوان

ناکامي آمریکا در بهبود شرایط سياسهي ه امنيتهي

یکههي از محورهههای شههرارت) جنبههه عملههيتههری در

عراق تا سال  1660و حتي تشدید منازعات فرقهای و

راهبردهای سياست خهارجي آمریکها یافهت .در ایهن

خشونت ها در این سال ،باعث شد تا دولت بهوش در

شرایط ،جمهوری اسیمي ایران تنها کشور مهم منطقه

ابتدای سال  ،1661رویکرد نویني را برای موفقيت در

خصو

خاورميانه است که با نظم ،اهدا

و راهبردهای بلنهد

عرصه عراق طراحي نماید .این رویکرد ابعاد مختله

مدت آمریکا در منطقه هماهنج نيست .تجلي دشمني

داخلي و منطقه ای داشت و بخش مهمي از آن نيی بهه

آمریکا در سياست «محور شرارت» این کشهور اسهت

چگونگي رفتار با ایران در عرصه عهراق مربهو بهود

که گام دیگهری در تعميه روابهط مبتنهي بهر تهدیهد

(اسههدی .)91 :2931 ،بهههه بيههاني دیگهههر ،اسهههتمرار

متقابل به حساب ميآید (برزگر.)292-293 :2931 ،

سياستهای غلط آمریکا در عراق و به تبهع آن تهداوم
و

بيثباتي و ناامني در این کشهور و حتهي تشهدید آن و

زمينه های اشتراک منافع مهمي را بهرای دو کشهور بهه

احتمهال گسهترش

رویکرد ایران و آمریکا در عراق ،نقا اخهتی

نگراني های موجهود در خصهو

بحران عراق به یهک منازعهه منطقههای ،موجهب شهد
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الگوها و سياستهای یکجانبهگرایانه از سوی آمریکها

بحث و نتیجهگیری

و تیش این کشهور بهرای کنهار گذاشهتن جمههوری

منطقه خاورميانهه ،بعهد از حهوادث  22سهپتامبر و

اسیمي ایران از معادالت منطقهای ،با توجهه بهه نفهوذ

تحوالت بعهد از بحهران سهال  1669عهراق ،در حهال

غيرقابل انکار آن ،مورد بازبيني قهرار گيهرد (واعظهي،

انتقال به نظم جدید سياسي  -امنيتي است که در آن

(2931ب) )23 :و از آنجا که وخامت شهرایط امنيتهي

تمامي بازیگران مهم منطقهای در حهال رقابهت بهرای

در عراق و افیایش احتمال شکست رونهد سياسهي -

تثبيت نقشهای جدید خود در منطقه هستند و ایهران

از صههدام مههيتوانسههت بههار دیگههر

نيی به عنوان مهمتهرین بهازیگر ایهن منطقهه سهعي در

تهدیدهای امنيتي به مراتب گستردهتری برای ایران بهه

تثبيت نقش خهود در ایهن رونهد انتقهالي دارد .انجهام

همراه داشته باشد .جمهوری اسیمي ایران علهي رغهم

تحوالت سياسي در عراق و به قدرت رسيدن شهيعيان

داشتن روابط مخاصمه آميی با آمریکها و بها توجهه بهه

در این کشور ،چشمانداز قدرت و سياست در منطقهه

دعوت دولت عراق در سال  ،1661مذاکره بها آمریکها

خاورميانههه و خلههي فههارس را تحههت تههأثير قههرار داده

را برای کمک به برقراری ثبات در عراق پهذیرفت .بها

اسههت .فههوریتههرین نتيجههه ایههن تحههوالت ،ایجههاد

توجه به این مهم ایران تعامل با آمریکا در عراق را بهه

چالشهای جدید و افیایش حوزههای ظرفيهتسهازی

عنوان فرصتي مهم برای بهبود شرایط امنيتي در عهراق

در سياست خارجي ایران نهتنهها در روابهط بها عهراق

و حل و فصل معضهیت و چهالشههای امنيتهي ایهن

بلکه در روابط با جهان عهرب و قهدرتههای بهیرگ

کشور تلقي نمود .این وضعيت حداقل نشهانگر چنهد

است .از این لحا جایگاه عهراق در حهوزه سياسهت

نکته است که اعم آنها عبارتند از:

خهارجي ایهران بهر اسهاس فهراهم آوردن زمينهههههای

امنيتههي دوره پ ه

 .2آمریکا به عنوان یهک قهدرت فرامنطقههای کهه

فرصتسازی در جهت شکلگيری نظام امنيت جدیهد

داعيه قدرت هامهوني در جههان را دارد؛ در موضهوع

منطقهای قابهل تعریه

از بحهران

عراق ،نيازمند تعامل با ایران به عنهوان قهدرت اصهلي

عراق ،به عنوان قدرت منطقههای و بهازیگر نقهش اول

منطقه است و این خود فرصتي است کهه بایهد مغتهنم

منطقه ایفای نقش نموده و در سياست خهارجي خهود

شمرده شود؛

نسبت به عراق ،چند موضهوع مههم را لحها نمهوده

 .1رسههيدن ایههران بههه موقعيههت منطقهههای برتههر و
دستيابي به ثبات؛
 .9ایجاد چنين بسترهایي که احساس نيازمندی بهه

اسهت .ایهران په

است که عبارتند از:
 .2تبدیل عراق از یک دشمن استراتایک بهه یهک
دولت غيرمتخاصم و دوست؛

تعامل با ایران را برای آمریکها بهه وجهود مهيآورد از

 .1اجرایي نمودن عهدنامه  2314الجیایر؛

راهبردهایي است که تأثيرگهذاری جمههوری اسهیمي

 .9تقویت نقش اسهتراتایک شهيعيان در قهدرت و

ایران را در صحنههای بينالمللي به رخ ميکشهد؛ لهذا

سياست عراق در جهت ایجاد تعادل در صحنه داخلي

بایستي در سياست منطقهای ،نقش همکهاری را بهرای

قدرت؛

رسيدن به یک قدرت منطقهای پر رنجتر ساخت.

 .3دفع تهدید اشغالگر (حضور نيروهای آمریکایي
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در عراق) و ناکام گذاشهتن سياسهتههای آمریکها در

استحکام بخشد و همدنين توازن و تعادل را مبتني بر

منطقه؛

توازن امنيت ،در منطقه ایجهاد کهرده و توانهایي آن را
نقش عراق در منطقه ،تعهادل روابهط

دارد که خود را در قبال اتحاد کشورهای دیگر حفهظ

 .4بازتعری

با جهان عرب و نهایتاً حل معضهیت اسهتراتایک در

و حراست کند و اجازه ندههد رفتهاری در همسهایگي

صحنه جهاني و تنظهيم سياسهت بهينالملهل ایهران از

این کشور شکل گيهرد کهه منهافع ملهي و منطقههای و

طری عراق؛
 .0ایجاد موازنه امنيت در نظهام امنيتهي  -سياسهي
منطقه و ایفا نمودن نقش قدرت اول منطقه.

ارزشهههای حيههاتي آن را هههد

قههرار دهههد .لههذا

توانایيهای فوق داللهت بهر ارتقهاء نقهش سياسهي و
از بحران عراق ،به عنهوان قهدرت

منطقهای ایران پ

تاکنون نظام سياسي ،دولت حاکم و قانون اساسهي

منطقهای دارد و همهانطور کهه در ایهن نوشهتار شهرح

عراق ،طب نظر و خواست آمریکها نبهوده اسهت و در

گردید ،این توانایيها نتيجه سياست خهارجي مدبرانهه

حالي که استراتایستهای آمریکایي درصدد بودند تها

ایران نسبت به عراق پ

از صدام است و این مطلب،

پایه رییی نظام امنيتي در منطقهه را بههگونههای انجهام

ما را به فرضيه اصلي پاوهش رهنمون مهيسهازد کهه:

دهند که همدنهان کشهورهای منطقهه داشهتن روابهط

«سياست خارجي ج.ا.ایران نسبت به عراق ،منجهر بهه

نظامي ،سياسي و اقتصهادی خهویش بها آمریکها را در

ارتقاء نقش سياسي و منطقهای ایران به عنوان قهدرت

صدر اولویتهای خویش قرار دهنهد و عهیوه بهر آن

منطقهای گردیده است».

ایههاالت متحههده از حضههور مسههتمر در ایههن منطقههه
برخههوردار باشههد و عههراق را بههرای ایههران تبههدیل بههه

منابع

سرزمين تهدید نمایند ،ایران با ایجاد مؤلفههای دفاعي

 -2احدی ،افسانه« .)2931( .ایران و آمریکها :تعامهل

و سياسههت خههارجي تأثيرگههذار و مدبرانههه از طریهه

در عرصه عراق» ،پاوهشنامه شماره  ،24تههران:

عههراق ،آمریکهها را در اجههرای سياسههتهههای خههود در

مرکی پاوهش های اسهتراتایک مجمهع تشهخيص

منطقه ناکام گذاشت .در این راستا ایران بها توجهه بهه

مصلحت نظام.

توان موجود در ایجاد نظمنوین منطقهای ،ميتوانهد از

 -1اسههدی ،بيههان« .)2932( .ماهيههت رونههد حادثههه

رقابتهای بينالمللي با آمریکا بهره بهرده و بها اتخهاذ

یازدهم سپتامبر ،1662.بهرهبرداریهای آمریکها از

استراتای (تحميل) از مانعتراشهي آمریکها بهر سهر راه

رخههدادهای افغانسههتان و اثههرات آن بههر موقعيههت

خود عبور نماید .نه جنج و نه تسليم ،بلکهه تحميهل

سياسي و ژئوپلتيک جدید ایران و خلي فهارس»،

بر آمریکا ،راه برونرفت ایران از شرایط ناامني منطقهه

مجموعه مقاالت دوازدهمين همایش بهينالمللهي

است و این کار با کمک پارادایم ایران منطقهای ممکن

خلي فارس ،تهران :وزارت امور خارجه.

است و بيتردید تحقه ایهن وضهعيت از راه ارتقهای
جایگاه ایران در منطقه صورت ميگيرد.
ایران از طری عراق جدید توانسته است در منطقه
عامل نظهم و ثبهات باشهد و بهه نفهوذ خهود ثبهات و

 -9اسدی ،علياکبهر« .)2931( .عربسهتان سهعودی و
عراق په

از صهدام» ،پهاوهشنامهه شهماره ،21
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تهههران :مرکههی پههاوهشهههای اسههتراتایک مجمههع
تشخيص مصلحت نظام.
 -3اسدی ،علياکبر« .)2933( .رئاليسم و رویکردهای
رقيهب بهه سياسهت خهارجي» ،فصهلنامه راهبهرد،
شماره .40
 -4اکبری ،حسين« .)2931( .بازی با آتش؛ استراتای
آمریکا در خاورميانه» ،تهران :شميم طوبي.
 -0اکبههری ،حسههين« .)2933( .بحههران حاکميههت در
عراق» ،تهران :مؤسسه مطالعهات اندیشهه سهازان
نور.
 -1برزگر ،کيهان« .)2930( .سياست خهارجي ایهران

 -29پوراحمههدی ،حسههين« .)2933( .تههأثير اهههدا
راهبردی آمریکا در خاورميانه بر منافع ج.ا.ایران»،
فصلنامه بينالمللي روابط خارجي ،شماره دوم.
 -23جعفههری ولههداني ،اصههغر« .)2933( .مواضههع و
عملکرد کشهورهای عربهي نسهبت بهه تحهوالت
عراق» ،در مجموعه مقاالت عراق پ

از سهقو

بغداد ،تهران :دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي.
 -24خاجي ،علياصغر .)2933( .به نقهل از همشههری
دیپلماتيک ،شماره .13
 -20دیوسههاالر ،مجيههد« .)2934( .سياسههت خههارجي
آمریکا در خاورميانه پ

از  22سپتامبر؛ مؤلفههها

در عههراق جدیههد» ،تهههران :مرکههی پههاوهشهههای

و ابعاد» ،ماهنامه اطلعات راهبردی ،سهال چههارم،

استراتایک مجمع تشخيص مصلحت نظام.

شماره .91

 -3برزگر ،کيهان)2930( .اله « ،جایگهاه تروریسهم

 -21سههایت اینترنتههي اندیشههکده روابههط بههينالملههل،

جدید در مطالعات خاورميانه و روابط بينالملل»،

«مصيب فتحي ،روابط ایران وعراق بعد از صدام»،

فصلنامه مطالعهات خاورميانهه ،سهال سهيیدهم و

مورخ .2933/1/11

چهههاردهم ،شههمارههههای یههک و چهههار ،زمسههتان
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