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چکيده
برخی از نقاط ناآرام سیاسی روی کره زمین ،بهعنوان حائل میاان قارر هاای بارر تار عمال کارههانار.
اینگونه کشورها چنانچه نسبت به کشورهای هیگر بهویژه همسایگان از قرر

کمتاری برخاورهار بادانر ،باه

کشوری حائل تبریل میدونر .فضای جغرافیایی آنهاا هارای ارزشهاای ئئاویتیتی ی اسات و جا باه کشا
بازیگران سیاسی منطقهای و فرامنطقهای را هارنر .هر فضای حائل هارای کارکرههایی هر ابعاه خارجی و هاختی
است .این کارکرهها از هرجا
متفاو

اهمیت برخورهار است و هر درایط زمانی و م اانی مایتواننار هر نقا هاای

ظاهر دونر.

حمته ایاال متحره هر سال  3002میالهی به عراق موجب در این کشور از رهه کشورهای بازیگر و مؤثر
هر منطقه خارج دوه .با سقوط نظام بعثی و خأل قرر نادی از آن ،کشور عراق به موقعیت حائل تغییر یافت.
قرار گرفتن عراق هر موقعیت حائل و کارکرههای آن ،ییامرهای متفاو

و بغرنجی را هر هو ههه گذدته بارای

کشور عراق هادته است .هرف اصتی مقاله که به روش توصیفی – تحتیتی و با ت یه بر منابع کتابخانهای انجاام
دره ،این است که با بررسی کارکرههای هاختی و خارجی هولت حائل عراق ،نق
سیاسی عراق تبیین نمایر .نتایج یژوه

هولت حائال را هر ثباا

نشان میههر که موقعیت حائل و کارکرههای آن منجر به چال هاای

متعره دره و هرنتیجه ،محیط امنیتی عراق ،آسیبیذیر ،د ننره و حساس دره و هماواره بساتر مناسابی بارای
ایجاه تن های سیاسی و به هنبال آن بیثباتی سیاسی و به مخاطره افتاهن امنیت متی عراق دره است.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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سیاسی ،قرر های حائلساز.


مقدمه
محیط سیاسی هر جامعهای تابع و برآیناری از تعامال و تقابال متغیرهاای محایط هاختای و
محیط خارجی آن است و عوامل گونااگونی هر دا لگیاری و تاراوم ثباا سیاسای کشاورها
تأثیرگذار است .برون دک بخ

مهمی از عوامل ثبا و بیثباتی واحارهای سیاسای نادای از

برآینر مسائل ئئویتیتی ی و موقعیت و فضای جغرافیاایی آن اسات .عامال جغرافیاا خاوه را بار
نظامهای سیاسی تحمیل میکنر و سیاست هولتها را تحت تأثیر قرار میههر(اطاعت.)12 :1272،
از زمان د ل گیری مفهوم کشور هر تاریخ ثبتدره حیا
کشورهای حائل را ایفا کرههانر .وجوه و حیا

کشور حائال باه فضاای نفاو هو یاا چنار

منطقهای و جهانی وابساته اسات کاه باهعناوان قارر هاای حائالسااز هر فضاای

جغرافیایی کمقرر

و هارای خأل قرر

واره دره و جهت هستیابی به اهراف ئئاویتیتی ی

باهم رقابت میکننر .موقعیت حائل ،کارکرههایی را به هولت تحمیل میکنار کاه ییامارهای
متعرهی برای هولت حائل هر برهاره.
بازیگر و مؤثر هر منطقه خارج دوه .با سقوط نظام بعثی و خأل قرر نادی از آن ،کشور عاراق
به موقعیت حائل تغییر یافت .قرار گرفتن عراق هر موقعیات حائال و کارکرههاای نادای از آن،
ییامرهای متفاو

و بغرنجی را هر هو ههه گذدته برای کشور عراق هادته است.

این مقاله هرصره یاسخ به این سؤال است که وضعیت حائل عاراق چاه تاأثیری بار ثباا
سیاسی این کشور هاره؟ هرف اصتی مقاله که به روش توصیفی – تحتیتی و باا ت یاه بار مناابع

سیاسی (مطالعه مورهی :عراق)

حمته ایاال متحره هر سال  3002میالهی به عراق موجب در این کشور از رهه کشورهای

مقاله یژوهشی :هولت حائل و ثبا

قرر

بشر ،برخای کشاورها نقا

کتابخانهای انجام دره ،این است که با بررسی مؤلفاههاای نظاری هولات حائال و کارکرههاای
هاختی و خارجی آن ،نق

هولت حائل را هر ثبا سیاسی عراق تبیین نمایر .هر یاسخ به ساؤال

یژوه  ،نتایج نشان می ههار کاه موقعیات حائال و کارکرههاای آن از ی ساو و نقا آفرینای
بازیگران حائلساز از سوی هیگر ،چال های متعرهی را فراهم کارهه اسات .تاراوم چاال هاا،
محیط امنیتی عراق را آسیبیذیر ،د ننره و حساس کرهه و همواره بساتر مناسابی بارای ایجااه
تن های سیاسی و به هنبال آن بیثباتی سیاسی و به مخاطره افتاهن امنیت متی عراق داره اسات
که این بیثباتی قابتیت تسری به سایر مناطق جغرافیایی را هاره.
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با توجه به همسایگی و جایگاه عراق هر راهبرههاای جمهاوری اساالمی ایاران ،ثباا
سیاسی و جتوگیری از تهریرا

احتمالی با منشأ عراقی ،عتیاه ایاران بسایار حاائر اهمیات

است .عرم دناخت و ادرافیت به اهراف ئئویتیتی ی باازیگران ماؤثر هر عاراق و همچناین
عرم آگاهی از نحوه تعامل هولت عراق با قارر هاای منطقاهای و فرامنطقاهای ،مایتوانار
موجب غافتگیری و انحراف هر راهبرهها دوه و ایران را با چال های متعرهی مواجه کنر.
فصتنامه عتمی مطالعا

پيشينه و مباني نظری تحقيق
پيشينه تحقيق
تا یی

از نگارش این یژوه  ،هرباره وضعیت حائل عراق ،کتاب یاا مقالاهای نگاداته

بینردتهای هان

نشره است .مهمترین اسناه یافتدره هر رابطه با برخی از هولتهای حائل عبار انر از:
عنوان:

راهبرهی ،سال یازههم ،دماره  ،23بهار 1200

Explanation of the Structural and Functional Characteristics of Geographical
Buffer Space
محقق/محققینHafeznia, m, Ahmadi,s and hourcad,b:
محل نشرGeopolitics Quarterly, Volume: 8, No 4 :
سال نشرWinter 2013:
نتایج یژوه  :تبیین ویژگیهای ساختاری و عمت رهی فضاهای حائل جغرافیایی
هر این مقاله نویسانرگان باه رونارها و ویژگایهاا و کارکرههاای هولات حائال یرهاختاهانار .هر رونار
د لگیری فضای حائال ،تحاوال
1

رواباط باین حائال کننارگان بسایار ماؤثر اسات .باا افارای

رقابات

حائل کننرگان ،کشور حائل هر موضع ضعف آد ار نسبت به آنها قرار میگیره .کشاور حائال باه سابب
کوچ ی و کمی قرر  ،نمیتوانر با آنها مخالفت کنر .هر منطقه حائال هارای ویژگایهاای جغرافیاایی،
اقتصاهی ،سیاسی و ئئویتیتی ی اسات .موقعیات همساایگی مهامتارین عاامتی اسات کاه موجاب بقاای
کشورهای حائل می دوه .برخورهاری از موقعیت استراتژیک و مسیرهای حملونقل میتوانر یاک کشاور
را به حائل تبریل کنر .بیشتر کشورهای حائل ،محیط متخاصم هارنار و هارای جمعیات نااهمگون از نظار
قومی و فرهنگی هستنر .قرر های حائلساز هر فضای حائل ،رقابت دریری با ی ریگر هارنار و تاالش
میکننر هر همه عرصههای اجتماعی ،اقتصاهی ،سیاسی ،نظامی ،صنعتی و ...نیروهاا و مهارههاای خاوه را
مستقر ساخته تا بتواننر منافع بیشتری را هر این فضا به هست آورهه و مانع هستیابی رقیب به منافع هر ایان
عرصه دونر .فضای حائل بایر هارای ویژگیهای جغرافیایی ،قومی ،استراتژیک ،نظاامی و...خاصای بادار
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تا توجه قرر های برتر را به خوه جتب کنر .چنانچه فضاایی فاقار چناین ویژگایهاایی بادار و بارای
قرر های برتر اهمیت استراتژیک نرادته بادر ،هر اصل فضای حائل تش یل نمیدوه.


عنوانLe Liban, la triste réalité d’un Etat tampon :
محققBALANCHE, Fabrice:
محل نشرwww.cafe-geo.net:
سال نشرjanvier 2007 :
نتایج یژوه  :لبنان ،واقعیت تتخ یک هولت حائل .این مقاله به بخشی از سیاساتهاای هولات لبناان هر
برابر همسایگان
3

یرهاخته است .لبنان از جهت قرار هادتن میاان قارر هاای منطقاهای و جهاانی ،یاک

کشور حائل به حساب آمره است .یس از ترور رفیق حریاری ،احاراب و جریاانهاای سیاسای همچاون
ائتالف هولتی ،مستمانان سنی ،احاراب دایعه ،حارباهلل ،جریاان میهنای ،احاراب مسایحی ،هروزیهاا و
سوسیالیست ها و...اختالفا

جری باهم هارنر .همه این احراب خارج از مرزهای لبنان تغذیاه مایداونر.

ایران از حرباهلل ،فرانسه از کاتولیکها ،انگتیس از هروزیها و روسها از ارترکسها حمایات مایکننار.
قرر های برتر باعث بیثباتی سیاسی و از هست هاهن اعتماه به هولت دره است.
عنوانL’Evolution du statut du Liban dans l’ordre régional et international :
محققCorm, Georges:
محل نشرwww.carin.info.com:
سال نشر2007:
این مقاله به بررسی موقعیت جغرافیایی لبنان و مقایسه آن با یوگسالوی یرهاخته و هر یای یاساخ باه ایان
2

سؤال است که به رغم وجوه میراث فرهنگی ،فتسفی و تاریخی بسیار غنی هر لبنان ،چگونه میتوان رفتاار
سیاسی لبنان را توضیح هاه که باعث دره این کشور  300ساال هر هام گارهاب رقاباتهاای قارر هاای
منطقهای و بینالمتتی هر خاورمیانه قرار گیره؟
این مقاله بیان میهاره ازآنجاکه لبنان چهارراه عبور کاال و فرهنگ از دمال و غرب مریتراناه باه دارق و
آسیا و بهویژه محل تالقی هو هین برر

سیاسی (مطالعه مورهی :عراق)

نتایج یژوه  :مقاله :تحول وضعیت لبنان هر نظام منطقهای و بینالمتل.

مقاله یژوهشی :هولت حائل و ثبا

اوضاع بر اقتصاهی ،برهیهای خارجی ،مهاجر

گسترهه مارهم و نااتوانی هولات هر جتاوگیری از نفاو

اسالم و مسیحیت بوهه؛ هرنتیجه تبریل به منطقه حائال میاان هو

هین و هو فرهنگ دره و به محیطی تبریل دره که دب ه ییچیره فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی قرر هاای
منطقهای یا بینالمتتی فعال ،هر آن نفو کرههانر .این سرزمین به یک فضای نمااهین تقابال یاا صاتح باین
درق و غرب تبریل دره است .لبنانیها که بین قرر ها محاصره درهانر ،بایار انتخااب کننار :یاا ابارار
بی طرفی را هادته بادنر که بتواننر هر صور

لروم ماننر سوئیس آن را اعمال کننر ،یا هر موره این اه چاه

کسی هوست است و چه کسی هدمن است هر طوالنیمر

از قرر های منطقهای و باینالمتتای کاه هر

صحنه لبنان هرگیر میدونر ،فاصته بگیرنر.
عنوانBuffer States, Power Politics, Foreign Policies and Concepts:
2

محققTurmanidze, Tornike:
محل نشرNova science Publishers, Inc. New York:
سال نشر1989:
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نتایج یژوه  :کتاب :کشورهای حائل ،قرر

سیاسی ،سیاست خارجی و مفاهیم

نویسنره تصمیم هاره تا بفهمر اصطالح حائل از نظر تئوری به چه معنا است و هرواقاع حائال باوهن چاه
ییامرهایی هاره و همچنین کرام کشورهای جهان را هر گذدته و حال میتوان بهعناوان کشاورهای حائال
دناسایی کره؟ نویسنره تعریف جریر و هقیقتری از اصطالح حائل را ارائه میههر .عالوه بر این ،مفهاوم
جریری از حالتهای دبهحائل و مقایسههایی بین قرر های حائلساز و مناطق حائل انجام میههر .این
کتاب با هرف کشف مفهوم کشورهای حائل و دناخت ویژگیهای سیاست خاارجی آنهاا باه بررسای
وضعیت کشور گرجستان یرهاخته که هر زمانهای مختتف نق

یک کشور حائل را باین امرراتاوریهاای

فصتنامه عتمی مطالعا

مختتف بازی میکرهه است .ویژگیهای جغرافیایی ،ئئاویتیتی ی و فرهنگای منااطق حائال را باه تصاویر
میکشر و موقعیت تاریخی و بینالمتتی گرجستان را هر آن قالب توصیف میکنر.
عنوان :الگويابي شخصيت سياسي فضاهاي جغرافيايي حائل ،مورد مطالعه :ايران
محقق :نودته سیروس احمری نوحرانی

بینردتهای هان

محل نشر :هانشگاه تربیت مررس
سال نشر1273:
نتایج یژوه  :حائلها قربانی رقابت قرر های برتر هستنر و خوه کشور حائل ،نق

راهبرهی ،سال یازههم ،دماره  ،23بهار 1200

5

چنرانی هر حائال

درن خوه ایفا نمیکنر؛ بت ه عوامل جغرافیایی و ئئویتیتیک هستنر که سرنودات حائال باوهن را بار آن
تحمیل میکننر .طی هو قرن گذدته الگوی رقابت ئئویتیتی ی قرر های هرجهیاک هر مقیااس جهاانی،
همواره هر سطح متی و هر فضای ایران انع ااس هاداته اسات؛ یعنای وضاعیت سیاسای هاختای ایاران،
انع اسی از الگوی رقابت هر سطح جهانی بوهه است .قرار گرفتن ایاران هر موقعیات حاائتی ییامارهای
متفاو

و بغرنجی هر هو سره گذدته برای کشور هاداته و هر رونار توساعه و تصامیمگیاری و تاروین

استراتژیهای متی با مش ال

و برخورههای متضاه از سوی قرر ها مواجه بوهه است.

مباني نظری
دولت حائل

0

هر تعریافهاای کشاور حائال کاه از ساوی نویسانرگانی چاون یاوتر 1720( 3م)،
اسرای من 1723) 2م) ماتیسن 1781( 2م) ،یارتم 1772( 5م) یا هر نویسنره هیگاری کاه هر
ساره اخیار هر ایان مقولاه قتامفرساایی کارههانار ،تفااو هاای زیااهی باه چشام
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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1. Buffer State
2. Potter
3. Spykman
4. Mathisen
5. Partem


نمیخوره) .(Mathisen,1971مهمترین تعریف مشترک بین انریشمنران هرباره هولت حائال
عبار

است از:

فضای جغرافیایی هارای واحر یا واحرهای سیاسی مستقل اما بیطرف کاه میاان هو یاا
چنر قرر

برتر و رقیب یا میان حوزه نفو هو قرر

هادته و این هو قرر

یا هو بتوک قرر

برتر و رقیب قرار

را از ی ریگر جرا ساخته و ام ان برخوره و هرگیری میان آنهاا را

کاسته و این قرر ها بر حائل بوهن این فضا توافق کرهه بادنر (احمری نوحرانی.)25 :1273،
کشورهای حائل ،بازیگران کوچ ی هستنر که میان چنر قرر

هارای اهراف جاهطتبانه

و گاه تهاجمی هر تنگنا قرار گرفتهانر .کشاور حائال توساط ایان رقیباان خاارجی دا ل
توسط بازیگران قویتری که ابعاه و اصول و چهارچوب رقابت را تعیین مایکننار ،ناهیاره
گرفته میدوه).(Ziring,1986,153
کارکردهاي فضاي حائل
 .0حفظ صلح و جلوگيري از برخورد ميان قدرتها :نخستین نق
جراسازی طرفین مناقشه و کاه

کشورهای حائل،

احتمال تماس فیری ی میان آنهاا اسات).(Chay,1986:2

وقتی فشارها بهطور تقریبی برابر بادنر و رسیرن به یک مرز مشترک ثابات ،کااری هداوار
جتوه کنر ،یک کشور حائل هرجهای مطمئن از ایمنی را برای طرفین ایفا میکنر و همچون

سیاسی (مطالعه مورهی :عراق)

کارکرد در بعد خارجي
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میگیره .کشورهای حائل عناصر قربانی هر رقابتی گسترههتر هستنر و مناافع آنهاا اغتاب

ناحیهای بیطرف و بسان حافظ صتح ،واره عمل دره و حراقل با جراسازی طبیعی موقت
هو جناح بالقوه جنگجو ،مایه آرام

میدوه). (Spykman,1939;410

 .4تشويق کشور حائل به شرکت در ائتالفهاي قدرتهاي حائلساز :هر سطح باین
منطقهای ،رفتار کشور حائل مم ن است تحت تأثیر فشار کشورهای همسایه برای تشا یل
ائتالف بادر .کشور حائل یا بیطرف باقی میمانر و خوه را متعهر رفتارهای خیتی خاا
میکنر یا این ه هست به ائتالفهای نظامی میزنر.
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 .9برخورد منفي قدرتهاي حائلساز نسبت به روابط فضاي حائل با ساير قدرتها
بهويژه قدرت سوم :قرر های حائلساز بهدر

نسبت به روابط کشاور حائال باا هیگار

قرر ها حساسیت نشان هاهه ،این روابط را یای

کرهه و کشور حائل را تحت فشار قارار

میههر .برترین حالت برای قرر های حائلساز ،نرهی ی کشور به نیروی سوم است.
 .2حساسيت قدرتها به هرگونه حرکت و سياست قدرت رقيب در فضااي حائال:
فصتنامه عتمی مطالعا

هو قرر

حائلساز بهدر

رفتار و اقرام رقیب هر فضای حائل را یای

و نظار

کرهه و

نسبت به آن واکن

نشان میههنر .هر تاریخ کشورهای حائل ،مواره بسیاری وجوه هاره که

قرر ها هر واکن

نظاامی،

به اقرام رقیب به لش رکشی نظامی ،ادغال سرزمین ،حماال

بینردتهای هان

تحریم و تهریر روی آورههانر.
 .1حفظ منافع قدرتهاي بارر

در عرصاه جهااني :هر اصال ی ای از مهامتارین

راهبرهی ،سال یازههم ،دماره  ،23بهار 1200

کارکرههای حائل ،حفظ منافع قرر های برر

هر عرصه جهانی و منطقهای اسات و اگار

حائل برای قرر های رقیب و برتر ،هارای ارزش استراتژیک نبادر ،قرر هاا تماایتی باه
حائل نموهن آن نشان نراهه و تالش میکننر آن کشور را تحت ستطه خوه هرآورنر.
کارکردها در بعد داخلي

 .0مداخله مستمر قدرتها در حکومت فضاي حائل :قرر های برر از طریاق حمایات
از گروههای مذهبی و قومی بهوسیته سافار خاناه و کنساولگریهاا یاا از طریاق کماکهاای
اقتصاهی و مشارکت هر یروئههای عمرانی هر قالب معاهرا هوستی و هم اری زمینه هخالات
را مهیا میکننر .حتی با انعقاه توافقنامههای امنیتی و کمک به نیروهای مساتح ،هخالات خاوه را
تا حر کوهتا هر کشور حائل گسترش میههنر).(ziring,1986:161-163
 .4جهتگيري سياسي نخبگان ،نيروهاي سياسي و ...به نفع يکي از قدرتها :نخبگان
و بازیگران صحنه سیاسی کشورهای حائل و دبهحائال ،اغتاب جهاتگیاری متمایال باه
سیاست خارجی ی ی از قرر های حائلساز هارنر و این اقارام باه نااتوانی هرچاه بیشاتر
کشورهایشان هامن میزنر و ابرار هیگری برای قرر های بارر
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خوی

میدونر). (Turmanidze,2009:15

هر جهات توساعه نفاو


 .9انرواي سياسي حکومت حائل :کشور حائل خواسته یاا ناخواساته واره کان هاای
استراتژیک جهانی دره و بایر سیاستهای آگاهانه و بابرنامهای را ییریری کنر .گرای

به

سیاست انرواطتبی تا حروه زیااهی نادای از د ساتهاای نظاامی ،هیرتماتیاک ،سیاسای،
ئئویتیتیک ،اقتصاهی و ...است که هر روابط با قرر ها رقم خورهه و حائل باهوضاوح هر
ییگیری مطالبا

بینالمتتی خوه ناتوان است ).(ziring,1986:157

 .2چالشهاي رژيمهاي سياسي حائل :رئیامهاای ح اومتی هر کشاورهای حائال از
وضعیت نایایراری برخورهار هستنر .گاه این وضعیت از سوی قرر ها صور

میگیره و

گاه از هرون .هولت کشور حائل تحت هر درایطی بر بیطرفی و عرم تعهر خوه یافشااری
بیطرفی برهایر و این امر خوه زمینهساز و منبع هائمی بحران است). (Maila,1986:38-39
مهم هولتهای حائل این است که

 .1عدم انسجام کارکردي حکومت :ی ی از مش ال

نمیتواننر بهطور مستقل از قرر های حائلساز برنامهریری و تصامیمگیاری کننار .فشاار و
انرام ح ومت دره و آن را از دروع و ییگیری اقراما

توسعهای بازمیهاره).(Chay,1986:32

 .6تصميمگيريهاي سياسي واکنشي :سیاستگذاری و تصمیمگیاریهاای اساسای هر
کشور حائل ،گاه نادی از مالحظا

سیاسی قرر ها و کن های مثبت و منفی آنان بسایار

مقطعی ،واکنشی و برون برنامهای منسجم صور

میگیره .بسیار یی

میآیار کاه کشاور

سیاسی (مطالعه مورهی :عراق)

هخالتهای بی ازحر این قرر ها هر فضای حائل موجب نوعی عرم انساجام کاارکرهی هر
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میکنر .ولی هر هر حال نمیتوانر دک و ترهیر همسایگان برر تر خوه را نسبت به ایان

حائل بهیکباره هر درایط بحرانی قرار گرفته و ناگریر به اتخا تصمیمی داوه کاه مم ان
است منجر به تحوال

مثبت یا منفی چشمگیری دوه). (Turmanidze,2009:25

 .7مناقشات مرزي با همسايگان و درگيريهاي منطقهاي با کشورهاي همسايه :یاک
حائل واقعی بایر طوری طراحی دوه که هرباره مرزهاای

های مسائتهای وجاوه نراداته

بادر؛ اما وضعیت حائلها همیشه مناسب نیست و اغتب آنها به هلیال هساتکااریهاای
مرزی ،ادغالها ،جراسازیهای سرزمینی و...هارای اختالفا
هستنر ).(Ibid:75

مرزی زیااهی باا همساایگان
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روش پژوهش
این تحقیق از نوع نظری است .روشدناسای حااکم بار یاژوه  ،ماهیات توصایفی-
تحتیتی و روی ره جغرافیای سیاسی و ئئویتیتیک هاره که هر کتیت خاوه بار کان
سیاست و جغرافیا هاللت هاره .این کن

متقابال

متقابل ناظر بر هرهامتنیارگی قارر  ،سیاسات و

خط مشی با م ان ،فضا و سرزمین است .فنون گرهآوری و تحتیل اطالعا

با توجه به ناوع

فصتنامه عتمی مطالعا

تحقیق ،بر اساس روش کتابخانهای و اسناهی و با بهره جستن از آثار معتبر و مهم هاختای و
خارجی م توب (اعم از کتاب ،مقاله ،گرارش و )...و ال ترونیاک (ساایتهاای اینترنتای و
مقاال

ال ترونیک) انجام دره است .این مقاله بر آن است تا ضامن بررسای مباانی نظاری

هولت حائل و کارکرههای هاختی و خارجی هولت حائل عاراق ،نقا

آن را هر بایثبااتی

بینردتهای هان

سیاسی عراق تبیین نمایر.

راهبرهی ،سال یازههم ،دماره  ،23بهار 1200

یافتهها و تجزیهوتحليل یافتهها
الف .يافتههاي تحقيق
هر این یژوه

برای بررسی کارکرههای هولات حائال عاراق و نقا

آن هر بایثبااتی

سیاسی ،به هفت کارکره آن هر سطح هاختی و خارجی یرهاخته میدوه:
 .0مداخله مساتمر قادرتهاا در فضااي عارا  :یاس از سارنگونی صارام ،رقابات
قرر های همسایه و فرامنطقهای برای گسترش نفو سیاسی -امنیتی ،اقتصااهی و فرهنگای
هر عراق افرای

هادته است .ایران ،ترکیه ،عربستان ،آمری ا و روسیه ،مهمتارین باازیگرانی

هستنر که با اثرگذاری و اهراف متفاو

به نق آفرینی هر عراق یرهاختهانر.

عربستان سعودي :به هلیل جمعیت دیعیان هر دارق ایان کشاور و نارضاایتی آنهاا از
هولت ،رونر هموکراسیسازی هر عراق ییامرهای منفی زیاهی برای عربستان به هماراه هاره؛
بنابراین افرای

بیثبات ی هر عاراق ،نهاهیناه دارن هموکراسای و کااه

مشاروعیت رئیام

ستطنتی عربستان را هر یی نخواهر هادت (مراهی کالرهه .)88 :1272،اگر عراق به ثبا
برسر و ح ومت مقترری هر این کشور بریا گرهه ،نق
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و آرام

و نفاو عاراق هر اویاک و منطقاه

بیشتر خواهر در و کنترل سیاستهای نفتای عاراق و سیاسات گاذاری کاالن نفتای بارای


عربستان نگرانکننره میدوه .به قرر

رسیرن دایعیان باهعناوان متغیار جریار ،سیاسات

خارجی عربستان هر عراق را هر رقابت مستقیم با ایران تحت تأثیر قرار هاهه است .عربستان
سعوهی برای کنترل و به چال
هر عراق ،ثبا

کشیرن ایران هر عراق ،با حمایت از گروههاای تروریساتی

و امنیت عراق را به چال

کشیره است (داهریاری .)377 :1278،عاالوه بار آن،

برای هستیابی به نفو فرهنگی و سیاسی ،سرمایهگاذاری وسایعی هر جمعیات هارف اهال
تسنن و استانهای دیعهنشین انجام هاهه است (وفایی فره.)1277،
ترکيه :یس از روی کار آمرن حرب عرالت و توسعه و اتخا استراتژی نگااه باه دارق،
رواباط سانتی و تااریخی باا تارکمنهاای عاراق ) (International CrisiS Group,2007:16و
افرای

یافته است .ترکیه سعی هاره نیاز دریر به نفت را از عراق باهویاژه اقتایم کرهساتان

رفع نمایر و مجرای اصتی انتقاال انارئی خاورمیاناه باه ارویاا بادار .ترکیاه نمایخواهار
خوهمختاری دمال عراق برای کرههای ترکیه الگو دوه و ماهامیکه مسائته کرههاا و ک ک
تراوم خواهر هادت .افارای

حجام سارمایه گاذاری هر عاراق و تأسایس کنساولگری هر

دهرهای عراق ،عالوه بر کسب اهراف اقتصاهی ،جتوگیری و مهاار نفاو اقتصااهی ایاران
بهعنوان رقیب منطقهای ترکیه است (بهرامی.)1270،
ايران :هر میان همسایگان عراق با روی ره مثبت به واقعیتها و ساختار سیاسای جریار
آن کشور ،همواره از برقراری امنیت ،ثبا  ،تمامیت ارضی و وحر

سیاسی (مطالعه مورهی :عراق)

ک هر دمال عراق برای ترکیه حل نشره بادر ،نفو ترکیاه و هرنتیجاه بایثبااتی هر عاراق
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گروهای سیاسی سنی و س والر ،عمق استراتژیک ترکیه با حمایت از این گروهها هر عاراق

متی هر عراق حمایات

کرهه است .ییوستگی مذهب تشیع و نگرانیهای ایران از احتماال تجریاه عاراق و تشا یل
هولت مستقل کره باعث دره تا جمهوری اسالمی ایران با بهرهگیری از کرهای ئئاویتیتی ی
مذهب و قومیت و ایجاه همگرایای بیشاتر باین دایعیان (فرجای راه )70-71 :1272،و کرههاای
متمایل به ایران اهراف خوه را ییگیری نمایر و آنها نیر هر رسیرن به اهراف خوه به تهران
متوسل دره و خواستههای خوه را از ایران مطالباه کننار .حال مشا ال

مارزی و کنتارل

اهعاهای ارضی عاراق نسابت باه بخشای از سارزمین ایاران و یایبناری باه معاهاره 1785
الجرایر(نامی و محمریور )2 :1278،ازجمته مسائتی است که ایران به دایوه مساالمتآمیار هربااره
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آنها با هولت عراق هم اری میکنر .ی ی از اهراف سیاست خارجی ایران تبریل عراق باه
یک متحر استراتژیک دیعی هر منطقه است تا از این راه حتقه اتصاال باه ساوریه و محاور
مقاومات ،مح ام تار و عماق اساتراتژیک ایاران هر دارق مریتراناه تثبیات داوه .حضااور
طوالنی مر

آمری ا هر عراق ،فعالیت وهابیت ،هاع

و سایر گروههاای تروریساتی ،نفاو

عربستان هر استانهای سنینشین و نفو رئیم صهیونیستی هر دمال عراق نگرانی امنیتای را
فصتنامه عتمی مطالعا

برای ایران فراهم کرهه ،بنابراین نفو و حضور ایران هر عراق هر جهات رفاع نگرانایهاای
امنیتی قابل تبیاین اسات .حجام رواباط اقتصااهی( )www.mehrnews.com/news/4655101و
صاااهرا

غیرنفتاای ایااران بااه عااراق ،تعااراه گرهدااگران مااذهبی و زائااران ایراناای و

بینردتهای هان

عراقی(رئیسی ،)1275،تأمین برق و گاز عراق ،کااه

تعرفاههاای گمرکای و...از بهیناه باوهن

حضور اقتصاهی ایران هر عراق خبر میههر.
آمريکا :د لههی به ساختار و رونر جریر هولتسازی هر عراق ی ی از اهراف آمری ا

راهبرهی ،سال یازههم ،دماره  ،23بهار 1200

است .هرچنر که این رونر با اهراف و منافع آمری ا به یی
ساختار فررال  -هموکراتیک را مناسبترین ترتیبا

نرفت؛ ولی باهصاور

کاالن،

برای مریریت درایط عراق مایهانار و

هر هولتهای مختتف فارغ از برخی تفاو ها هر جهت حفظ این رونر تالش میکنر.

(Nasr,

) 2006 July/ Augustآمری اییها برای کنترل رونارها و معااهال سیاسای هر عاراق ،ضامن
تضمین مشارکت و هم ااری گاروه هاای سیاسای کاره و سانی هر هولات جریار عاراق ،از
نخستوزیری سیاستمرارانی که به ایران کامالً نرهیک هستنر ،جتوگیری میکننر (اساری.)1277 ،
بهرغم توافق امنیتی بین هو کشور ،تعراه نیروهای آمری ایی هر عراق ،نهتنها کااه

نیافتاه،

بت ه رونر افرایشی هادته است .آمری ا با این کار حراقل هو هارف را هنباال مایکنار .اول
این ه میخواهر به وسیته نیروهای خوه هر خاک عراق ،مرزهای ساوریه و عاراق را کنتارل
کنر .هوم این ه حضور نیروهای نظامی آمری ا هر عراق ،نوعی هلگرمی به رئیم صهیونیستی
بادر ) (www.islamtimes.org؛ به عبارتی باا خاروج نیروهاای نظاامی آمری اا از ساوریه و
انتقال آن به عراق ،آمری ا سعی میکنر که نگرانیهای امنیتی تلآویاو را هر ساایه گساترش
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نفو محور مقاومت و بهخصو
مختتفی هر خصو

جمهوری اسالمی ایران رفع کنر .هرحالیکه تحتیالهاای

سیاست واقعی آمری ا هرباره وحر

عراق وجوه هاره ،واقعیاتهاای


رفتاری هولت آمری ا نشان می ههر که وادینگتن ضمن تالش برای حفاظ رواباط ویاژه باا
مشارکت آن ها هر بغراه ،با جرایی کرههاا از عاراق و تجریاه ایان کشاور

کرهها و افرای

مخالف است .چراکه استقالل کرهستان میتوانر ثبا
سازه و مش ال

بررگی را برای مقاما

آمری ا هر راستای مقابته با نفو و کاه

و امنیت هر منطقه را باهدار

آمری ایی هر مریریت ثبا
نق

متاأثر

هر منطقه ایجااه کنار.

ایران هر عراق و سیاست فشار حراکثری بار

ایران قصر هاره با هرف قرار هاهن گروههای عراقی نرهیک به ایران ،از میران نفو ایاران هر
عراق ب اهر و هم اریهای اقتصاهی و سیاسی و فرهنگی ایران با این کشاور را کاه نقا
اثاارا

مهماای هر کاااه

تحااریمهااای آمری ااا عتیااه تهااران هادااته ،تحاات تااأثیر قاارار

نسبی ،کشورهای عربی روابط و تعامال

خوه را با هولت عراق ارتقا هاهه و کودیرهانر کاه

به گسترش نفو خوه هر عراق مباهر

ورزنر .تالشها و حمایاتهاای هولات آمری اا را
روابط کشاورهای عربای باا بغاراه اثرگاذار

میتوان از عوامل کتیری هانست که هر افرای
روسيه :تمایل به ایفای نقا
ئئویتیتی ی با غرب

فعاال هر خاورمیاناه )  (Vatchagaev, 2013: 16هر رقابات

)(Nemtsova, 2015: 79

و بهرهگیاری از خاأل نادای از خاروج نظاامی

احتمالی آمری ا از عراق ،فرصت مغتنمی را برای حضاور روسایه هر عاراق فاراهم نماوهه
است(یرهانی و هم

اران .)82 :1275،مالحظا

امنیتی و جتوگیری از نفو تحرکا

تروریست های ستفی -ت فیری به حیاط ختو
روس را به واکن
عراق افرای

افراطگرایان و

سیاسی (مطالعه مورهی :عراق)

بوهه است (اسری.)1277،

مقاله یژوهشی :هولت حائل و ثبا

ههر) .(www.donya-e-eqtesad.comبا گذار عاراق از بحاران هجاوم هاعا

و ایجااه ثباا

روسیه هر قفقاز دمالی و جناوبی ،مقاماا

عمتی هر قبال عراق متقاعر کارهه و نقا

و نفاو روسایه را هر آیناره

خواهر هاه). (gambhir,2015: 2

با توجه به اهراف متفاو

و متعارض کشورهای حائالسااز ،هر رقاابتی گساترهه باین

آنها ،منافع کشور عراق اغتب توسط بازیگرانی که ابعاه و اصول و چهاارچوب رقابات را
تعیین میکننر ،ناهیره گرفته میدوه .قرر های حائلساز از طریاق حمایات از گاروههاای
مذهبی و قومی بهوسیته سفار خانه و کنسولگریها یاا از طریاق کماکهاای اقتصااهی و
مشارکت هر یروئههای عمرانی و با انعقاه توافقنامههای امنیتی و کمک به نیروهای مساتح،
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زمینه هخالت هر عراق را مهیا میکننر .هخالت و نفو قرر های حائلساز هر امور سیاسی،
اقتصاهی ،اجتماعی و بهویژه امنیتی ،به بیثباتیهای سیاسی هر عراق منجر میدوه.
 .4جهتگيري سياسي نخبگان نيروهاي سياسي :ی ی از واقعیتهای سیاسای عاراق،
وجوه مرجعیتهای سیاسی متعره خارجی برای گروههاای قاومی و ماذهبی و احاراب و
جریانهای سیاسی است (جرول دماره  .)1هر برخی مقاطع ،اهل سنت عراق باه یشاتوانه
فصتنامه عتمی مطالعا

بتوک سنی منطقه ،راه تقابل مستحانه با هولت دیعهمحاور را برگریارهانار .کرههاا نیار باا
حمایت سیاسی و اقتصاهی کشورهای خارجی ماننر ترکیه کود
عراق امتیازا

میکننر از هولت مرکری

بیشتری بگیرنر .هو جریان اصتی دیعه؛ یعنی حرب الرعوه و مجتاس اعتای

بینردتهای هان

نیر هر تالشانر با ایجاه توازن بین اراهه سیاسی ایران و آمری ا ،موقعیات خاوه را هر رأس
هرم قرر

سیاسی حفظ کننر .جریان صرر نیر بهعنوان یک جریان دیعه اسالمگرا ،با اتخا

گفتمان قومی (عربی) میکودر از ظرفیات ایان گفتماان و امتاراه عربای خاوه هر منطقاه

راهبرهی ،سال یازههم ،دماره  ،23بهار 1200

بهرهبرهاری کنر

(زارعان و هم

اران.)137 :1278،

جدول شماره  :0احراب سياسي عرا و مرجعيت آنها
حرب یا جریان سیاسی

مرجعیت سیاسی

مجتس اعتی

آمری ا ،ایران

حرب الرعوه )دیعه(

آمری ا ،ایران

جریان صرر )دیعه(

بتوک عربی منطقه

اتحاهیه میهنی )کره(

ایران ،آمری ا

کرهستان )کره(

آمری ا ،ترکیه ،اتحاهیه ارویا

جریانهای الئیک )دیعه و سنی(

آمری ا و بتوک عربی منطقه

جریانهای سنی

بتوک سنی منطقه

حرب هموکرا

نخبگان و بازیگران صحنه سیاسی عراق اغتب جهتگیری متمایل به سیاست خاارجی
ی ی از قرر های حائلساز را هارنر و ابرار هیگری برای توسعه نفو هر عراق میداونر و
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از سوی هیگر موجب نوعی عرم انساجام کاارکرهی هر انارام ح ومات داره و آن را هر
درایط بحرانی قرار میههنر .وجوه مرجعیتهای سیاسی خارجی متعره بارای گاروههاای


عراقی باعث دره تا رقابتهای منطقهای به هاخل عراق کشیره دوه و گسلهاای قاومی و
مذهبی فعال و عمیقتر دونر .این وضعیت ،دارایط نایایاراری را هر عرصاه سیاسای و باه
هنبال آن هر عرصه امنیتی ،یریر آورهه و عراق را آبستن بحرانهای متعره کرهه است.
 .9تصميمگيري سياسي واکنشي :ی ی از مش ال

مهم هولت حائل عراق ایان اسات

که نمیتوانر هرباره سیاست خارجی و حتی هاختی بهطور مستقل از قرر های حائلساز،
برنامهریری و تصمیمگیری کنر .قرر های حائلساز بهدر
با هیگر قرر ها حساسیت نشان هاهه ،این روابط را یای
هر کشم

کرهه و کشور عراق ناگریر است

ها و تن های منطقهای بیطرف باقی بمانر و خوه را متعهر به رفتارهای خیتی

کنر.
عراق هر هوره بعاث هارای سااختار قارر

متمرکاری باوه کاه اهاراف یاانعربای و

سیاستهای تهاجمی و ماجراجویانهای را هر سطح منطقاه هنباال مایکاره .اکناون هخالات
هولتهای حائلساز ،باعث سرهرگمی هر سیاست خارجی عراق دره و مانع از آن است که
کنر .بسیاری از کاردناسان و سیاستمراران عراقی معتقرنر بارای حال بحارانهاای عاراق،
کشورهای ایران ،آمری ا ،عربستان و ترکیه بایر یشت یک میر بنشیننر و مش التشان را باهم
حل کننر .از نظر آنها ،هی راهحتی برای بحرانهای عراق جر توافاق قارر هاای بارر
خارجی وجوه نراره .هولت عراق هر حوزه خارجی ،سیاستهایی را اتخا میکنار کاه باا

سیاسی (مطالعه مورهی :عراق)

هولت عراق بتوانر سیاست منسجمی را هر قبال کنشاگران منطقاهای یاا فرامنطقاهای اتخاا

مقاله یژوهشی :هولت حائل و ثبا

خا

نسبت به روابط کشور عاراق

مخالفت کشورهای حائلساز مواجه نشوه .اینگونه محافظهکاریها باعاث اتخاا سیاسات
منفعل و کماثر هر قبال تحوال

و همه بازیگران خارجی هر عراق دره است (اسری.)1270،

 .2حفظ صلح و منافع قدرتها :منطق سیاست خارجی عراق بر اساس موقعیت حائال
بر روی تمام قرر های حائلساز تروین میدوه .با مشاهره سیر حرکت سیاست خارجی
عراق هر منطقه ،هرمییابیم که این کشور هر جهات ایفاای برقاراری صاتح و حفاظ مناافع
قرر های حائلساز گام برهادته است و قصر هاره از طریق آن تعاهلی به ماهیت تعامال
منطقهای جاری برهر .سیاست خاارجی عاراق اساتراتژی گشاای

چنرجانباه را هر یای

گرفته تا جایی که سیاستی با هرف نرهیک کرهن هیرگاههای باینالمتتای متضااه روسایه و
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آمری ا ،ایران و عربستان و آمری ا و ایران را هنبال مایکنار .عاراق هر عاین حاال رواباط
استراتژیک خوه را با قرر های حائلساز حفظ کرهه و میکودر گاامهاایی را هر جهات
کاستن تن های سیاسی موجوه میان این کشورها را برهاره.
توجه ویژه قرر های حائل ساز به موقعیت ئئاویتیتی ی و ئئواساتراتژی ی عاراق ،ایان
کشور را ناگریر میسازه که هر مواضع سیاست خارجی خوه تا جایی که مم ن اسات باه
فصتنامه عتمی مطالعا

ایفای نق

یک عامل توازنبخ

هر جریان بازی ائاتالفهاای منطقاه خاورمیاناه و حفاظ

منافع قرر های حائل ساز هر عرصه جهانی و منطقهای بررهازه .هولت عاراق ،باه اقتضاای
موقعیت حائل ،سیاستهایی را هنبال میکنر که با مخالفت کشاورهای حائالسااز مواجاه

بینردتهای هان

نشوه .ایجاه امنیت یایرار و ثباا

سیاسای هر هاخال نیااز باه قاطعیات و تح ام هر برابار

جریانهای تأثیرگذار هاختی و قرر های برتر منطقهای و فرامنطقهای هاره کاه باا سیاسات
منفعل و محافظهکار هولت عراق ،قابل تحقق نیست.

راهبرهی ،سال یازههم ،دماره  ،23بهار 1200

 .1چالشهاي رژيمهاي سياسي حائل :رئیمهای ح اومتی هر کشاورهای حائال از
وضعیت نایایراری برخورهار هستنر .گاه ،این وضعیت از سوی قرر ها صور
و گاه از هرون .هر هرون عراق ،د افهای قومی و مذهبی بیشترین تأثیرا
سیاسی این کشور هاره .تعارضا

میگیره

را هر عرصه

و د افهای اجتماعی میتوانر به د لگیری نیروهاا

و گروههای سیاسی مختتفی هر هر جامعهای بیانجامر که نق

مهمی هر زنرگی سیاسای

ایفا خواهنر کره .تعمیق و فعال درن این د افها ،کشم

های خونینی را سبب دره

و هر عمل جامعهای یاره یااره بار مبناای خطاوط قاومی -ماذهبی را دا ل هاهه اسات.
د افهای قومی -مذهبی ،امروزه نق

مهمی نیر هر آرای

نیروها هر زنارگی سیاسای

عراق ایفا میکنر ،تعمیق این دا اف و سیاسای دارن آن ،ناهتنهاا باعاث بتاوکبناری
اجتماعی -سیاسی خواهر در ،بت ه تعریل و تخفیف این د اف هر آیناره نرهیاک نیار
امری آسان نخواهر بوه .د افهای مذهبی و قومی ،باربینی داریر نیروهاای سیاسای و
هریک از گروههای قومی -مذهبی نسابت باه ی اریگر و عارم تحمال اناروای سیاسای،
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موجب دره عراق را به سمت چال ها و حتی تجریه سوق ههر و زمینهسااز منازعاا
خشونتبار آینره بادر.


مراخته نظامی ایاال متحره هر عراق ،وضاعیت نگارانکنناره امنیتای و خشاونتهاای
مر بار و ضعف هولت بغراه هر برقراری امنیت نسبی همراه باا کشام
نظامی جریانا

سیاسی ،نقض فاح

هاای سیاسای-

حقوق بشر از سوی نیروهای هولتی و غیرهولتای را

هر یی هادته است .از طرف هیگر مشارکت نیروهای مختتف باا هارف مقابتاه باا هاعا ،
اهراف متضاه هر رونر آزاهسازی مناطق هر سایطره هاعا

و مساائل حالنشاره هر زمیناه

د افهای مذهبی ،همچنان باعث تراوم چال های امنیتی و بیثباتی سیاسی هر این کشور
خواهنر بوه .به نظر میرسر ،چال هایی که هولت ضعیف بغاراه باا آن مواجاه اسات تاا
مر ها تراوم هادته بادر و زمینه را برای هخالت کشورهای منطقه هر امور هاختای عاراق
کشور را بی ازیی

آدفته خواهر کره

(یوراحمری و هم

اران.)70 :1275،

 .6مناقشات مرزي :کم بوهن میران هسترسی عراق به آبهای ختیجفاارس باه نسابت
گستره خاک و مرزهای آبی همسایگان  ،هماواره رهباران عاراق را باه توساعهطتبای هر
مرزهای درقی خوه با ایران بر سر حاکمیت مطتق بر ارونرروه و چشم طمع آنها به استان
زرخیر و غنی خوزستان ،هرنهایت سبب حمته آنها به خاک ایران در .ارونرروه که بارای
هر هو کشور ایران و عراق ارزش نظامی و اقتصاهی هاره ،همواره موره مناقشه بوهه اسات.
بهرغم امضای عهرنامه ارز روم هوم هر سال  1728میالهی ،یروت ل استانبول هر سال 1732

سیاسی (مطالعه مورهی :عراق)

مرزهای آبی عتیه همسایگان تشویق مایکارهه اسات .اخاتالف مارزی رهباران عاراق هر

مقاله یژوهشی :هولت حائل و ثبا

فراهم کنر که آنهم لروماً به سوه رونر هموکراتیک هر عراق نخواهار باوه و اوضااع ایان

میالهی ،توافقنامه تعیین مرزها هر سال  1712میالهی ،عهرنامه  1728مایالهی و توافقناماه
 1785میالهی الجرایر و اختالف بر سر مرزهای آبی ارونرروه هنوز میتوانر منازعاهانگیار
بادر .اهعای سرزمینی نسبت به استان نفتخیر خوزستان و اختالف بر سر تعیین مرزهاای
آبی ،درایط بسیار هدواری را هر روابط این هو همسایه رقم زه .این روابط که هر سالهای
 1785 -1787به مجاهلهای سخت انجامیر و هر یی انعقاه قرارهاه الجرایر فروک

کاره ،هر

سال  1787میالهی یایه هجوم نظامی عراق باه ایاران قارار گرفات (خساروی)85 :1277،؛ اماا
مهمترین عتت آن دایر این بادر که عراق فاقر کرانههای آبی مناسب و عماق اساتراتژیک
است .از نگاه عراقیها ،ارونرروه تنها آبراه و داهر

ئئویتیتی ی کشوردان است.
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ترکیه از سال  1775میالهی بهطور رسمی مرعی الحاق استان نفتخیر موصل به خااک
ترکیه است .این اهعا با هخالت های م رر نیروهای نظامی ترکیه هر دمال عراق همراه باوهه
است .اختالفا

مرزی – سرزمینی ،نفت ،اختالفا

عوامتی هستنر که هر چاال هاا و منازعاا

قومی و هخالتهای قرر های برر ،

باین ترکیاه و عاراق بارای تساتط آن کشاور

تأثیرگذارنر (جعفری ولرانی.)318 :1277،
فصتنامه عتمی مطالعا

مناقشا

مرزی و حمته نظامی گاه و بیگاه ترکیه به دمال عراق ،جوالنگااه گاروههاای

تروریستی و نیروهای گریر از مرکر هر عراق دره ،به نوعی که حاکمیت عاراق بار ثباا
امنیت این منطقه را به چال

و

کشیره است.

بینردتهای هان

همچنین عراق هر گذدته روابط مناقشهآمیری با کویت و اهعای مال یت نسبت به کل یا
بخ هایی از آن هادته است .اگرچه مرزهای هو کشور بهموجب موافقتناماههاای ئوئیاه
 1712میالهی ،معاهره  1732میالهی و توافقنامه  1723میالهی مشخص داره ،اماا عاراق

راهبرهی ،سال یازههم ،دماره  ،23بهار 1200

همواره از میتهگذاری مرزی امتناع ورزیره است .رهبران عراقی از متاک غاازی گرفتاه تاا
عبرال ریم قاسم و صرام حسین به استقالل کویت معترض بوهنر و آن را بخشی از اساتان
بصره میهانستنر که هر سال  1712میالهی به هسیسه انگتیس و بهناحق از این کشور جرا
گرهیر (مجتهرزاهه.)38-38 :1287 ،
هر قرن بیستم ،بغراه بارها از طریق تهریر یاا توسال باه زور ،آراما

ایان امیرنشاین

کوچک اما ثروتمنر را بههم زه .عراق هر سطحی محروه اهعاای سارزمینی نسابت باه هو
جریره وربه و بوبیان و منطقه نفتخیر رمیته هادته و بارها کویت را برای بازگرهانرن آنها
تحت فشار قرار هاهه است .بغراه حراقل زمانی خواستار اجاره هاهن این هو جریره از سوی
کویت بوه ) (Hinnebusch,2003:110و (اهواره و کتیف.)135 :1275،
حمته عراق به ایران و کویت با اهعاهای مرزی و ارضی ،سرآغاز چال های متعاره
و متنوعی در ،به گونه ای که مرتی یس از آن ،عراق را هر گرهاب بحران های یی هریی و
هامنه هاری فرو بره .ثبا

و امنیات را از عاراق هور کاره و زمیناه مراختاه کشاورهای

قررتمنر منطقه ای و فرامنطقه ای را فراهم آوره .اهعای سرزمینی کشور عراق نسبت باه
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همسایگان جهت خروج از تنگنای ئئویتیتی ی هر ختیج فارس همراه با حمایت برخای


هولت ها می توانر مناقشه برانگ یر دوه و بار هیگر ثبا

خوه و کشاورهای منطقاه را باه

خطر بیانرازه.
 .7ترغيب به ائتالف با قدرتهاي حائلساز :یس از سقوط صرام و وقوع تحاوال

و

بحرانهای منطقهای همچون بیراری اسالمی ،ظهور هاع  ،اعالن استقالل کرهستان عراق و
بروز اختالفهای نادی از آن ،هولتهای حائلساز را بر آن هادت که عراق را به نفع خوه
جذب کننر؛ زیرا بر این باور بوهنر که مواضع عراق میتوانر توازن قوا را هر منطقاه تغییار
ههر .از این رو کودیرنر تا آن را بهعنوان یک دریک استراتژیک هر منطقه به سمت خاوه
جذب کننر؛ چراکه اخالل هر توازن استراتژیک قوا هر منطقه ،تغییرا

عمرهای هر سااختار

جمهوری اسالمی ایران هر قباال حضاور بیگانگاان و تقویات محاور مقاومات ،متحار
استراتژیک نراره .نتیجه هرگیری و جنگ و بیثباتی هر عراق هرچه بادر ،باهطاور مساتقیم
با امنیت متی ایران و توان منطقهای ایران برای رسیرن به اهراف مرنظرش هر ارتباط اسات.
عراق است (Bartelland and Gray,2012: 137) .به اعتقاه بسیاری ،جبهه سوریه و عراق محل
تالقی نیروهای مقاومت به رهبری ایران و کشورهای محافظهکار عربی به رهباری عربساتان
تبریل دره اسات و دا ست هریک از طرفین هر این جنگ نیابتی به معنای برتری هیگری
هر منطقه است ) . (Goodarzi,2013:33برای ایران ،از هست هاهن عراق ،هرست هر زمانی کاه
هر اوج قرر

سیاسی (مطالعه مورهی :عراق)

بنا بر همین عتت است که ایران بهرغم فشار جامعه بینالمتتی خواهان یایراری رئیم دیعی
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ائتالفهای بینالمتتی و منطقهای و طرفهای آنها ایجاه کرهه است.

منطقهای خوه هر چنر ههه اخیر است ،یک فاجعه است .هرگیریهای کنونی

هر عراق تهریری بارای قارر

و نفو ایران هر سطح منطقه است ،چراکه سرنگونی رئیام

عراق بهنوعی د ست دیعیان هر این منطقه جغرافیایی است

)(Bartelland Gray,2012: 136

 .ی ی از اهراف سیاست خارجی ایران تبریل عاراق باه یاک هم اار و متحار اساتراتژیک
دیعی هر منطقه است تا از این راه ،حتقه اتصال با سوریه و محور مقاومت مح متر و عمق
استراتژیک ایران هر درق مریترانه تثبیت دوه .عالوه بر این ،ترغیاب عاراق باه ائاتالف باا
ایران و هم اری نظامی – امنیتی هر مبارزه با هاع  ،تهریرا
و باعث جتوگیری از فرویادی عراق در.

را از مرزهای ایران هور کره
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از طرف هیگر ،با توجه به اهمیتی که عراق برای اهراف راهبرهی آمری ا هر منطقه هاره،
آمری ا ییشنهاه گفت وگوهای راهبرهی با این کشور را بار مبناای توافاق اساتراتژیک ساال
 3007میالهی میان هو طرف مطرح کارهه کاه هارف از آن ،باازبینی کامال رواباط بغاراه-
وادنگتن است .ایاال متحره برای رسیرن به اهراف خاوه هو ابارار اصاتی هر اختیاار هاره:
اول این ه از ضعف هولت عراق و وابستگیهای اقتصاهی ،سیاسای و نظاامی آن هر جهات
فصتنامه عتمی مطالعا

رسیرن به توافق مطتوب استفاهه کنر .هوم این ه آمری ا ،برخی جریانها و گروههای همساو
با منافع خوه را تحت فشار قرار میههر تا با بهرهگیری از ظرفیتهای خوه و اختالفاا

و

د افهای هاختی عراق ،گروههای مخالف آمری ا را تحت فشار قرار ههنار .نتیجاه نهاایی

بینردتهای هان

ایاان سیاساات آمری ااا ،افاارای

تاان

میااان جریااانهااای سیاساای هاخاال ایاان کشااور

است(یوراسمعیتی.)1277،

راهبرهی ،سال یازههم ،دماره  ،23بهار 1200

ب .تجريهوتحليل يافتهها
برخی کشورها به هلیل عمت ره ضعیف هرونی یا حمته بیرونی به فضای حائل یا فضای
نفو هو یا چنر قرر

برتر تبریل میدونر .ضعف هولت ،کارکرههایی را به اقتضای حائال

به هولت تحمیل میکنر که ییامرهای متعرهی برای هولت حائال هر بارهاره .قبال از حمتاه
آمری ا به عراق هر سال  3002میالهی ،عاراق ی ای از باازیگران ماؤثر هر خاورمیاناه باوه.
حمته ایاال متحره ،سرنگونی صرام و خأل قرر
حائل تبریل دوه .نق

نادی از آن باعث در که عراق به فضای

و عمت ره نادی از فضای حائل هر سطح هاختی و خارجی ،باعاث

بیثباتی سیاسی هر عراق دره است.
مراخته مستمر قرر ها هر فضای حائل عراق و اهراف متفاو

و متعارض کشاورهای

حائلساز هر رقابتی گسترهه باعث دره منافع کشور عراق اغتب توسط بازیگرانی که ابعااه
و اصول و چهارچوب رقابت را تعیین میکننر ،ناهیره گرفته دوه .قرر های حائالسااز از
طریق حمایت از گروههای مذهبی و قومی بهوسیته سفار خانه و کنسولگریها یا از طریق
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کمکهای اقتصاهی و مشارکت هر یروئه های عمرانی و با انعقاه توافاقناماههاای امنیتای و
کمک به نیروهای مستح ،زمینه هخالت هر عراق را مهیا میکننر.


قرر های حائلساز بهدر نسبت به روابط کشور عراق با هیگر قرر ها حساسیت نشان
هاهه ،این روابط را یای

کرهه و کشور عراق ناگریر است هر کشم

بیطرف باقی بمانر و خوه را متعهر به رفتارهای خیتی خا

ها و تن هاای منطقاهای

کنار .ی ای از کارکرههاای مهام

هولت حائل عراق این است که نمیتوانر هرباره سیاست خارجی و حتی هاختی بهطور مساتقل
از قرر های حائلساز برنامهریری و تصمیمگیاری کنار .نخبگاان و باازیگران صاحنه سیاسای
عراق اغتب جهتگیری متمایل به سیاست خارجی ی ی از قرر هاای حائالسااز را هارنار و
ابرار هیگری برای توسعه نفو هر عراق میدونر و از سوی هیگر موجب ناوعی عارم انساجام
کارکرهی هر انرام ح ومت دره و آن را هر درایط بحرانی قرار میههنر .تعره بحاران و اضاافه
کارکرههای سیاسی هاختی همچون ایفای نقا
مناقشا

حاافظ مناافع هولاتهاای حائالسااز،

مرزی با همسایگان ،روی رههای هویتی به سیاست ،اقترارگرایی هر امر ح ومات،

عرم توجه به نهاهینهسازی جامعه مرنی ،قبیتهگرایی ،فرقهگرایی و بیتوجهی به مقوال
مواجه کرهه است.

نتيجهگيری
فضاها و م انها عرصه رقابت قرر ها و باازیگران سیاسای بارای نفاو و اثرگاذاری
است .فضای جغرافیایی برخی کشورها همچون عراق هارای ارزشها و یتانسیلهایی اسات
که جا به کش

سیاسی (مطالعه مورهی :عراق)

امنیت ،مانایی هولت را با چال

نرم
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درن هیگر مؤلفههای تن زای هرونمتی ،به بیثباتیهای سیاسی هر عراق منجر میدوه.

بازیگران منطقهای و فرامنطقهای را هارا است .حمته ایاال متحره هر ساال

 3002میالهی به عراق موجب در این کشور از رهه کشورهای باازیگر و ماؤثر هر منطقاه
خارج دوه و با سقوط نظام بعثی و خأل قرر

نادی از آن ،عراق به هولتای حائال تباریل

دوه .قرار گرفتن عراق هر موقعیت حائل و کارکرهها و نقشی که فضاای حائال باه عاراق
تحمیل کرهه ،ییامرهایی هاره که به بیثباتی عراق منجر دره است.
موقعیت حائل این کشور زمینه نفو  ،مراخته و رقابت قرر هاا را هر خاوه فاراهم کارهه و
موجب بروز روی رههای متفاو میان قرر های حائلساز به فراخور اهراف ئئویتیتی ی آنهاا
دره است .نحوه وقوع تحوال

و اثریذیری ساختار سیاسی عراق از محیط حائال ،سابب داره
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تا هولتها هر بغراه روی خط باری ی بین کشورهای حائلساز همسایه ،ایران ،ترکیه و عربساتان
از ی سو و کشورهای روسیه و آمری ا از سوی هیگر حرکت کنر .هریک از کشورهای منطقاهای
مناافع و کاساتن

و فرامنطقهای به فراخور اهراف و نوع نگاه امنیت متی خوه باه هنباال افارای

تهریرا  ،برون هر نظار گارفتن هیارگاه ی اریگر هر عاراق دارهانار و سیاساتهاای کمتار
آدتیجویانه و رقابتهای بهطور عمره غیر سازنره ،روهررویی و گسترش تضاه میان آنها طای
فصتنامه عتمی مطالعا

ههه اخیر هر عراق به محیطی د ننره و بیثبا هر این کشور منجر دره است.
از هیگر کارکرههای هولت حائل عراق ،جهت گیری سیاسی نخبگاان نیروهاای سیاسای
است .وجوه مرجعیتهای سیاسی خارجی متعره برای گروههاای عراقای باعاث داره تاا

بینردتهای هان

رقابتهای منطقهای به هاخل عراق کشیره دوه و گسلهای قاومی و ماذهبی ،فعاالتار و
عمیقتر دونر .این وضعیت ،درایط نایایراری را هر عرصه سیاسی و به هنبال آن هر عرصه
امنیتی یریر آورهه و عراق را آبستن بحرانهای متعره کرهه است.

راهبرهی ،سال یازههم ،دماره  ،23بهار 1200

منطق سیاست خارجی عاراق بار اسااس موقعیات حائال ،بار روی تماام قارر هاای
حائلساز تروین میدوه .تصمیمگیری سیاسی واکنشی هولات عاراق هر حاوزه خاارجی،
سیاستهایی را اتخا میکنر که با مخالفت کشورهای حائلساز مواجاه نشاوه .ایانگوناه
محافظهکاریها باعث اتخا سیاست منفعل و کماثر هر قبال تحاوال

هاختای و باازیگران

خارجی هر عراق دره است.
د افهای مذهبی و قومی ،بربینی دریر نیروهاای سیاسای و هریاک از گاروههاای
قومی -مذهبی نسبت به ی ریگر و عرم تحمل انروای سیاسی ،عراق را به سمت چال هاا
و حتی تجریه سوق هاهه و زمینهساز منازعا

خشونتبار آینره دره است.

کشور عراق به هلیل اداغال نظاامی از ساوی آمری اا و چاال هاای هرونای و ضاعف
ساختاری ،همواره هر معرض از هست هاهن امنیت و تمامیت ارضی خوه بوهه است .ضعف
اقترار هولت و نبوه امنیت و اهراف کشورهای حائلساز باعث میدوه کاه ایان کشاور باه
ائتالف با قرر های برتر تشویق دوه .هر این صور

یا بایستی جهت حفظ توازن ،مناافع

قرر های حائلساز خوه را بیطرف و متعهر به رفتارهای خیتی خا
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کنر یا برای امنیات

خوه هست به ائتالف برنر .هولتهای حائلساز به سبب ائاتالف صاور گرفتاه ،نیروهاا و


گروههای موافق خوه را جهت مقابته با سایر هولتها تحت فشار قرار میههنار و عاراق را
به صحنه رویارویی تبریل میکننر .نتیجه نهایی ایان عمت اره نیار تان

باین جریاانهاای

سیاسی و بیثباتی سیاسی است.
پيشنهادها
 .1کشورهای حائلساز ،بهویژه ایران ،ترکیه و عربساتان ،بایساتی باا هر یای

گارفتن یاک

سیاست عمتی تن زهای منطقهای و کاستن و کمرنگ کرهن تقابل و تخاصم منطقاهای دایعی-
سنی ،فرمولهای هم اری و هماهنگی جریاری را هر حاوزههاای نفو داان بار یایاه مناافع و
همچون هان

را قررتمنرتر خواهر کره ،بت ه میتوانر تمامیت ارضی عراق و امنیت خاوه ایان

کشورها را با خطر جری مواجه سازه و بیثباتی و ناامنی هر عراق را به کل منطقه تسری ههر.
 .3هولت عراق بایر ایجاه هویت متی فراگیر را بهعنوان یی درط تشا یل هولات متای
هر هستور کار خوه قرار ههر .نمیتوان با حذف عامل هین ،قومیت و زبان باهعناوان ماواره
ایجاه هویت متی ییرا کره .از این رو استفاهه از تجربه کشورهای چنرقومی یا چنرمتیتی که
توانستهانر به رغم ت ثر قومی ،مذهبی ،نژاهی ،زبانی و فرهنگی یک هویت متی فراگیر ایجاه
کننر ،میتوانر هولتمرهان عراقی را هر این مهم یاری کنر.

سیاسی (مطالعه مورهی :عراق)

اختالفی و به هلیل تفاو های فرهنگی موجوه میان اعراب و اکراه ،زمینهای مشاترک بارای
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مخاطرا مشترک یایهریری کننر؛ هر غیر این صور  ،تراوم رونار فعتای ،ناهتنهاا یریارههاایی

 .2کمرنگ کردن نقش بازيگران خاارجي .هماانگوناه کاه بحاران عاراق نشاان هاه،
متتهای منطقه هماننر گذدته حاضر به یذیرش نق

و نفاو یررناگ عناصار مراختاهگار

خارجی نیستنر .از سوی هیگر ،حضور یررنگ نیروهای خاارجی و هر رأس آن آمری اا هر
عراق نشان هاه که تا چه انرازه این حضور میتوانر هرینههای امنیتی و سیاسی زیاهی بارای
عراق هادته بادر .این هرینهها چه هر قالب افرای
جناحهای سیاسی و چه هر قالب خطرا
هولت عراق را هر تأمین ثبا

د اف و بیاعتماهی میاان گاروههاا و

نادای از گساترش عمتیاا

تروریساتی ،قارر

و امنیت خوه با ناکامی مواجه میکنر.
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