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ژنوم ژئوپلیتیک ،نقشه عوامل ثابت و متغیّر جغرافیایی تأثیرگذار بر سیاستت و برااستته اج جغرافیتا
یک کشور است که سیاست اارجی را تحت تأثیر قرارمیدهد .شناات دیدگاهها ژئوپلیتیک نشتأ
گرفته اج ژنومها ژئوپلیتیک همسایگان و شناسایی کدها ژئوپلیتیک موجتود در کشتورها هتد
میتواند نقشی مؤثر در اتخاذ سیاست اارجی همراستا با وجن ژئوپلیتیک ایفاکند .با توجه بته اشتترا
در پیشینه تاریخی ،فرهنگی و نژاد عراق با ایران و نفوذ قدر ها منطقها و فرامنطقتها در ایت
کشور ،شناسایی و مطالعه نقشه ژنگانِ ژئوپلیتیک ای کشور برا جهتدهی به سیاست اارجی ایران،
ضرور است .نگارندگان ،با تأکید بر تحلیل کدها و ژنومها ژئوپلیتیک موجود در جغرافیا سیاسی
ایران و عراق کوششکردهاند تا در قالب مدلی با عنوان متد تقابتل کتد /ژنتومهتا ایتران و عتراق،
پیامدها ای تقابل و تأثیر آن بر سیاست اارجی دو کشور را تحلیلکنند.
واژگان کلیدی :ژنوم ژئوپلیتیک ،کد ژئوپلیتیک ،سیاست اارجی ،ایران ،عراق.
................................................................................................................................................................

 . 7این نوشتار ،برگرفته از یک طرح پژوهشی است که در قالب طرحِ شمارهی یک و با شمارهی  ،06472زیر عنوانِ «پیوند کد /ژنوم

ژئوپلیتیک و سیاست خارجی :ایران و همسایگان» در تاریخ  ،9329/3/02به تأیید معاونت پژوهش و فنّآوری دانشگاه فردوسی
مشهد رسیده است.
* .دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد .نویسنده مسئو khalilim@um.ac.ir :

 .دانشآمواته کارشناسی ارشد جغرافیا سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد.
 .دانشآمواته کارشناسی ارشد روابط بی الملل دانشگاه فردوسی مشهد.
 .دانشآمواته کارشناسی ارشد روابط بی الملل دانشگاه فردوسی مشهد.
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مقدمه
همانطورکه هر موجود با توجه به اصیصهها انحصتار و ذاتتی اتود ،دارا ویژگتیهتایی
است یا هر مادها  ،دارا یک طیف تعیی شده مشخصههاست که همچون اثرانگشتت بترا آن متاده
منحصربهفرد است و با توجته بته ایت طیتف متیتتوان ستااتار و ویژگتیهتا آن متاده مجهتو را
شناساییکرد ،کشورها نیز ،براساس ژنومها ژئوپلیتیک منحصربهفرد اود ،یتک شخصتیت سیاستی و
طیفی اج توان تأثیرگذار در عرصه سیاست اارجی اود دارند .ژنومها ژئوپلیتیتک یتک کشتور اج
جانب کشورها رقیب بهعنوان کدها ژئوپلیتیک تلقی شده ،اج تقابل ای ژنتومهتا و کتدها ،فیتایی
استراتژیک براساس تعامل یا تیاد ،بر یک منطقته جغرافیتایی ،اتاکم متیشتود بتاجیگران سیاستی و
کشورها تحتتأثیر ای فیا استراتژیک واکنشها و رفتارها ژئوپلیتیک ااصی نظیر جنگ ،مناجعه،
همگرایی ،واگرایی و رقابت ،اج اود بروجمیدهند .ژنومها ژئوپلیتیک عبتار انتد اج :مشخصتههتا و
عوامل ثابت و متغیر جغرافیاییِ تعبیهشده بر بدنه جغرافیایی سیاسی و طبیعی یتک کشتور کته تحتت
تأثیرها مثبت و منفی ای عوامل بر قدر

ملی کشورهاست که اج ژئوپلیتیک بهعنتوان علتم مطالعته

روابط قدر ها یادمیشود.
بحران عراق سبب شد ،کشورها گوناگون به دالیل مختلف ،درگیر موضوعِ پویتاییِ هتمجمتان دو
پویشِ سیاست و جغرافیا در عراق شوند .بیگمان ،پیدایشِ ب مایهها ژئوپلیتیک جدید عراق پت

اج

سقوط صدام اسی  ،در ای جمینه ،نقش اساسی دارد درواقع ،در نقشه ژنتیک سیاستت و جغرافیتا در
عراقِ جدید ،موتاسیونی جالب رخداده که سبب شدهاست همه کشورها همسایه عتراق ،اتود را بته
نوعی ،درگیر رقابت تاجه ژئوپلیتیک تصورکنند .ترکیه به دلیل مسئله کردها ،اردن و مصر بهدلیل انزوا
سنّیها ،لبنان و سوریه و فلسطی به دلیل قدر گترفت شتیعیان در عتراق جدیتد ،استرائیل بته دلیتل
نگرانی اج شکلگیر یتک ائتت
عربستان ،قطر ،بحری و امارا

جدیتد قتدر

در منطقته التی فتارس ( )Barzegar,2008:79و

متحده عربی به دلیل واهمه اج شکلگیر ه

شیعی (برجگتر:7 11،

 ،)Alpher:2008:135 2- 1همگی سبب شدهاند بتوان اج یک عراق بسیار متمتایز بتا دوران پیشتی
نامبرد.
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با درنظرگرفت ِ عواملی مانند تقابل ایران و آمریکا ،تغییر در آرمانها اماس ،کاهش و العس ح
ها هستها  ،صلح اعراب و اسرائیل ،موضوع النشده ااکمیت در دریا چی  ،هنوج هم ااورمیانه
قلب تپنده سیاست در جهان معاصر است (الیلی .)71 :7 21،ایران که در قلب ااورمیانته قتراردارد
دولت ،همجوار است .اگر دولتها ایران ،تنها اهمیتت واقعیتت

با  7کشور مستقل ،هممرج و با

جغرافیایی را بهطور عمیق در میکردند ،در رفتار دراجمد
بهوجودمیآمد (کریمیپور:7 12،

استراتژیک آنهتا ،دگرگتونیهتایی عمیتق

) اا  ،اگر تعداد همسایگان یک کشتور ،کمتتر باشتد ،موقعیتت

نسبی بهتر اواهدداشت .جیرا با افزایش تعداد همسایگان ،بهدلیل اینکه اغلب ،اواستههایی متفتاو
دارند ،ااتما افزایش ااتت

میتان ایت کشتور بتا یکتی یتا تعتداد اج آنهتا پدیتدمتیآیتد (جیت

العابدی  .)7 7 :7 12،عراق اج نظر ژئوپلیتیک ،مهمتری همسایه ایران است کته بیشتتری طتو مترج
مشتر ایران نیز با ای کشور رقماوردهاست (7 12کیلومتر) ای در االی است که دو قوم مهم کرد
و عرب هر دو کشور نیز هتممترج هستتند (ستاالرنژاد .) :7 12،محتدودیت عتراق در دسترستی بته
آبها آجاد ،موضع فرودست در مبااث هیدروپلیتیک ،ماهیت تحمیلی مرج در کشورها ااورمیانه،
بیشتری جمعیت و شیعه ،مسائل مربوط به قوم کرد و عرب ،بحثهتا الحتاقگرایتی و دیاستپورا اج
مسائلی است که بر سیاست اارجی دو کشور ایران و عراق سایهافکندهاست.
در ای پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی ،نگارنتدگان ،بتا تأکیتد بتر تحلیتل کتدها و ژنتومهتا
ژئوپلیتیک موجود در جغرافیا سیاسی ایتران و عتراق کوشتشکتردهانتد تتا میتزان تتأثیر ژنتومهتا
ژئوپلیتیک در سیاست اارجی دو کشور را ارجیابیکرده ،به ای پرسش پاسخدهند که «در عرصه تقابل
سیاست اارجی ،اهرمها ژئوپلیتیک تا چته انتداجه تأثیرگذارنتد » بتهنظرمتیرستد ،کتد /ژنتومهتا
ژئوپلیتیک ،تأثیر بسزا در سیاست اارجی ای کشورها داشتهباشتند .نگارنتدگان کوشتیدهانتد تتا در
قالب مدلی با عنوان «مد تقابل کد /ژنومها ایتران و عتراق» ،پیامتدها ایت تقابتل و تتأثیر آن بتر
سیاست اارجی دو کشور را تشریحکنند.

الف -مبانی نظری
ژنوم ژئوپلیتیک ،نقشه جغرافیایی ژنتیک سیاست در یک کشور است کته تتأثیر بستزا در شتکل
بخشیدن به رفتارها نظام سیاسی در نظام بی الملل دارد بنابرای همانگونهکته انستانهتا ،مطتابق بتا

72

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات جهان اسالم ،دوره  ،1شماره  ،3زمستان 1331

نقشه ژنتیک اود عملمیکنند ،کشورها را نیز کدها ژنتیک راهبر متیکننتد( 7الیلتی.)717 :7 21،
ژنوم ژئوپلیتیک تحت شرایطی اگر بتواند میان منافع و اهدا

ملی یک کشتور یتا بتاجیگر سیاستی بتا

ارجشها و مزیتها جغرافیایی کشتورها و بتاجیگران دیگتر وابستتگی ژئوپلیتیتک ایجتادکنتد ،ایت
وابستگی متقابل جغرافیایی ،فلسفه همکار و تعامل بی المللی و توسعه و تکامل سیستم جهتانی متی
شود (اافظنیا .)7 1 :7 1 ،اجآنجاکه ژئوپلیتیک ،دانشی است که به سیاستمدار راصتتمتیدهتد ،اج
موقعیتها جغرافیایی سرجمی  ،اساسیتها استراتژیک دریایی و اشکی و منابع کمیاب اقتصاد
و انرژ و آبی بهرهبگیرد تا سیاست اارجی اکومت یا برتر اواهیها سیاسی منطقها و جهتانی
قدر

را جامه عمل بپوشاند (مجتهدجاده ،)7 2 :7 17،بنابرای در منطق ای دانش ،وابستگی در نقطه

مقابل قدر  ،استق

و آجاد عمل قراردارد .کشورها وابسته بته مزیتتهتا جغرافیتایی دیگتران

درصورتیکه فاقد عوامل و مزیتها جغرافیایی تعاد بخش و متواجنکننده باشتند در موضتع ضتعف
قرارگرفته ،سیاست ملی و اارجی آنها منفعل شده ،منافع و اهدا

ملی آنها با تهدید مواجه متیشتود

(اافظنیا.)7 1 :7 1 ،
کد ژئوپلیتیک عبار است اج دستور کار عملیاتی سیاستت اتارجی یتک کشتور کته در متاورا
مرجها اود ،مکانها جغرافیایی را ارجیابیمیکند .کد ژئوپلیتیک بهنوعی نتیجه استدال ژئوپلیتیتک
عملیاتی است که شامل مجموعها اج پتیشفترضهتا سیاستی-جغرافیتایی مربتوط بته جیرستاات
سیاست اارجی یک کشور است .کدها ژئوپلیتیک هر کشور ،مختص آن است و کشورها ستعیمتی
کنند برا رسیدن به منافع و اهدا
هد

قراردهند (اافظنیا:7 1 ،

اود بر کدها ژئوپلیتیک دیگتران تتأثیر گذاشتته ،آنهتا را متورد
 )7درواقع ،ژنوم ژئوپلیتیک یا نقشه ژنگانِ یتک کشتور بتهعنتوان

کدهایی ژئوپلیتیک اج جانب کشورها رقیب و همسایه قلمداد گشته ،برنامتههتا تصتور و ذهنتی
سیاست اارجی یک کشور نسبتبه کشور هد

را راهبر میکنند یعنی یک کشتور براستاس نقشته

................................................................................................................................................................

 . 7میمونی اینچنی  ،چندان بیسابقه هم نیست سخ اج « ااستگاه ژنتیک یک دولت» (گاالهر و دیگتران،)712 :7 21 ،
نمود اج آن است .کد ژئوپلیتیک در تعبیر تایلور ،عبار

اج دستور کار عملیاتی سیاست اارجی یک کشور استت کته در

ماورا مرجها اود ،مکانها جغرافیایی را ارجیابیمیکند ( .)Taylor,1994:330شاید تعریتف «مجموعته پتیشفترض
ها سیاسی-جغرافیایی مربوط به جیرساات سیاست اارجی یک کشور» ( ،)Taylor & Flint, 2000: 62رویها دیگتر
اج همان تعبیر باشد که نگارندگان مقاله« ،ژنوم ژئوپلیتیک» نامنهادهاند.
2 . Geopolitical Dependency.
3. Geopolitical Code.
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ژنگانِ اود ،سیاست اارجی اود را ساجماندهیمیکنت د و کشتور رقیتب هتم بتا توجته بته کتدها
ژئوپلیتیک موجود در آن کشور ،سعی بر انثیساج سیاستها اارجی آن کشتور دارد .ژئوپلیتیتک
بته

برا دستیابی به یک سیاست اارجی اثربخش و کارآمد بتر شناستایی محتدودیتهتا و امکانتا

وجودآمده اج وضعیت و موقعیتها در اا تحو منطقها و جهانی تأکیددارد .در ژئوپلیتیتک اج
سیاست اارجی کشورها به تحلیل واقعبینانه اج فیتا جغرافیتایی پیرامتون یتک وااتد سیاستی ،در
مقیاس عملکرد نیاجمند است .اج ای جهت ،ژئوپلیتیک بتهعنتوان یتک عرصته مطالعتاتی متیتوانتد
راهبردها سیاست اارجی کشتورها را تعیتی و اولویتت اساستی آن را مشتخصستاجد (قالیبتا
پورموسو :7 11،

) .جان ِک م ،تحلیلها ژئوپلیتیک را رابطه قدر

و

سیاسی بی المللی بتا محتیط

جغرافیایی تشکیلمیدهد.
آرمانگرایان و واقعگرایان ،بهعنتوان دو دستته اج نظریتهپترداجان تأثیرگتذار در روابتط بتی الملتل،
انسانها و کشورها را دراصوص محیط جیست مورد بررسی قرارمیدهند .آرمانگرایتان معتقدنتد کته
با تغییر محیط سیاسی بی المللی میتوان رفتار کشورها را تغییرداد .واقعگرایان نیز بر ایت باورنتد کته
موقعیت جغرافیایی کشورها اگر تنها عامل تعیی کننده رفتار کشتورها نباشتد ،دستتکتم محدودکننتده
رفتار سیاسی آنهاست ع وهبرای  ،موقعیت جغرافیایی ،یکی اج عناصر مهم تشکیلدهنده قتدر
است که قلمرو منافع ملی کشورها را معی میکند پ

ملتی

اگر رفتار سیاست اارجی کشتورها تتا اتدود

جیاد تابع شرایط جیستت محیطتی و جغرافیتایی استت ،درنتیجته سیاستتگتذاران همتواره بایتد در
چارچوب ای عوامل و شرایط تصمیمگیر کنند .نظریهپرداجان ژئوپلیتیک که اغلتب در طیتف مکتتب
واقعگرایی قراردارند ،رفتار سیاست اارجی کشورها را تابعی اج شرایط و موقعیت جغرافیایی آنها متی
دانند و تصمیمگیر تصمیمگیرندگان را در چارچوب الزامتا
فیروجآباد :7 1 ،

) .در

ژئوپلیتیتک تحلیتلمتیکننتد (دهقتانی

ژئوپلیتیک اج سیاست اارجی کشورها به تحلیتل واقتعبینانته اج فیتا

جغرافیایی پیرامون یک وااد سیاسی ،در مقیاس عملکرد نیاجمند است اج ای جهت ژئوپلیتیتک بته
عنوان یک عرصه مطالعاتی میتواند راهبردها سیاست اتارجی کشتورها را تعیتی و اولویتتهتا
اساسی آن را مشخصساجد .در تلقی بی المللی ،اج قدر
هد

بهعنوان موتتور محتر نظتام بتی الملتل و

اصلی رفتار دولتها برا کسب منافع و رفع تهدیدها یادمیشود .اجآنجاکه مهمتتری اصیصته

قدر  ،پویایی است ای ویژگی باعث میشود تا جایگاه کشورها در سلسلهمراتب قدر
الملل پیوسته تغییرکند .در

در نظام بی

ژئوپلیتیک نسبتبه نظام بی الملل بهعنتوان شتاکله برآمتده اج قتدر
7

در
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اا تحو دائمیجایگاه کشورها ،ااو بصیرتی عمیق برا سیاست اارجی دولتتهاستت .هتد
نهایی ژئوپلیتیک اج تشریح سااتار نظام روابط باجیگران و چارچوبها جغرافیایی قدر  ،ارائه ایت
دید به سیاستگذاران است که منابع قدر
سیستم ژئوپلیتیک جهانی و روابط قدر
تأثیرمیگذارند (قالیبا

برآیند چته عناصتر هستتند و چگونته بتر شتکلگیتر
در ستطح جهتانی و منطقتها و نیتز مناستبا

و پورموسو :7 11،

بتی المللتی

).

ب -پیشینه پژوهش
نامی( ،)7 11مار ( ،)7 11مرادیان ( ،)7 21کاتبی و راستینه ( ،)7 11علو پور ( ،)7 11اسرو
( ،)7 11دهقانیفیروجآباد (  ،)7 1کریمیپور ( ،)7 12سجادپور (  ،)7 1تیشهیتار و ظهیتر نتژاد
(  ،)7 1همگی ،به لحاظ سااتار  ،ژئوپلیتیک را پایدارتری عنصر تعیی کننده سیاستت اتارجی بته
شمارآورده ،نشیب و فراجها سیا بودن کانونها قدر

را سببستاج پیتدایش رابطتها بستیارپویا

میان سیاست اارجی ایران و ژئوپلیتیک تلقیکردهاند اما ،نگارندگان ،با درنظرگرفت نوعی فراتحلیتل
ژئوپلیتیک و بهرهگیر اج مد تعامل و تقابل ژنوم و کد ژئوپلیتیتک کته برستااتها نوآورانته استت
کوششکردهاند ،نشاندهند برمبنا ب پارها ژئوپلیتیک ،سیاست اارجی دو کشور عتراق و ایتران اج
چه ویژگیهایی در برابر هم بهرهمندند و درواقع ،برتر و فراتر اج آن کیست.

پ -محیطشناسی تحقیق :عراق و ایران
جهان انسانها در چارچوب پراکندگیها فیایی واکنشها متقابتل اتود ،اج شتبکه ستنگفرش
گونها شکل یافته است که نماد نمایان آن را کشورها تشکیلمیدهند هریک اج کشورها با نشانهها
نمادی اود با مرجهایی شنااتهشتده و اج هتم مجتزا متیشتوند (ایتدر :7 27،

) .در شتااص

سااتار کشورها که عوامل ،تکوی و انسجام فیتا و روابتط میتان آنهتا را مشتخصمتیستاجد ،عامتل
موقعیت ،جایگاه استوار را به اود ااتصاصمیدهد .در نگاه ژئوپلیتیتک موقعیتت در میتان هویتت
کشورها ،فیاها و مکانها اج بنیاد تری عوامل محسوب میشود و دیگر عوامل تحت تتأثیر موقعیتت
قراردارند (نامی و محمّدپور .)7 :7 11،عراق دارا موقعیت جغرافیایی و سیاسی مهمتی در منطقته
ااورمیانه است ای کشور اج طر

شما به ترکیه ،اج غرب به سوریه و اردن ،اج جنوب به عربستتان،

اج جنوب شرقی به کویت و اج شرق به ایران محدود است .کل مرجها عراق  1 2کیلومتر است کته
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اج ای میان 7 12 ،کیلومتر با ایران مرج مشتر دارد .طو نوار ساالی ای کشور در الی فارس کته
تنها مسیر دسترسی به آبها آجاد است ادود  1کیلومتر است که در بعیی منتابع براستاس اتریم
جزر و مد ،نوار ساالی عراق را میان  1تا  1کیلومتر برآوردمیکنند که با ای اساب ،کشور عتراق
دارا موقعیتی بهنسبت بر یا اشکی است (نتامی و محمّتدپور .) :7 11،دارابتودن طتوالنیتتری
مرجها کشور عراق با ایران و واقعشدن بیشتر شهرها پرجمعیت ایت کشتور در مشترق و در کنتار
مرجها ایران اججمله نقاط ضعف ژئوپلیتیک کشور عراق است کته آن را اج لحتاظ مستائل دفتاعی و
امنیتی آسیبپذیرمیساجد (علو پور.)771 :7 11 ،
ایتتران کشتتور تأثیرگتتذار ،قدرتمنتتد و بتتاجیگر توانمنتتد در ااورمیانتته استتت (قالیبتتا
پورموسو :7 11،

و

) که با مسااتی برابر با  71 172کیلومتر مربع و مرجهایی بهطو  11 7کیلومتر

(اافظنیا ) 11 :7 17،با مجموع  7کشور مستقل و

دولت ،همجتوار استت (کریمتیپتور:7 12 ،

) .اج نقطهنظر طبیعی کشور ایران ،دارا بستر ناام اج لحتاظ جغرافیتایی استت بتهطتور کته اج
ادود

اادثه طبیعی در جهان ،ایران بهصور

بتالقوه در معترض

بت (ستیل ،جلزلته ،گردبتاد،

طوفان) قراردارد .سرجمی ایران به دلیل بستر طبیعی و موقعیت جغرافیایی اود ،همواره دارا شترایط
ناپایدار و بیثبا

بوده ،در معرض رویدادها نتاگوار طبیعتی گونتاگون قرارداشتتهاستت .بته لحتاظ

موقعیت نسبی نیز ،ایران در جایگاه فوقالعاده استراتژیک در ااورمیانه قرارگرفتهاست وستعت آن در
ااورمیانه بعد اج عربستان بیهمتاست و دارا مرجهایی طوالنی با مناطق محور است همچنتی بتر
یکی اج مهمتری تنگهها جهان ،تستلط کامتل دارد و جهتتگیتر ارتفاعتا
مناسبی را پدیدآوردهاست .سطح تحصی

آن ،موقعیتت دفتاعی

باال ،همراه با تاریخ غنی ،نیتز بته آن قدرتمنتد ویتژها

بخشیدهاست ای ویژگی که مرهون تعامل ساجنده با سایر ملتهاست در کنتار نظتامی دموکراتیتک و
بهرهمند اج  7درصد منابع انرژ جهان باعتث شتده تتا در نظریتههتا اولیته ژئوپلیتیتک ،جایگتاهی
محور یابد (قالیبا

و پورموسو  )1 :7 11،درعی ِاا  ،کشور ایران با  1منبع تتنش و مشتاجره

پایها با همسایگانش( ،بهطور تقریبی در قبا هر همسایه ،ده منبع مشاجره فعتا یتا پنهتان (کریمتی
پور ،))7 1 :7 12،اج تأثیرگذارتری و تأثیرپذیرتری کشورها منطقه ااورمیانه بهشمارمیآید.
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ت -ژنومهای ژئوپلیتیک مؤثر بر سیاست خارجی ایران و عراق
به نظر برای تحلیلگران ،تنوع و تکثر قومی در ااورمیانه نهتنها مانع تکوی دولتت ملتی شتده و
کشورها را در معرض بیثباتی داالی و مدااله اارجی قترارداده ،بلکته عامتل بتروج کشتمکشهتا و
مناجعا

میان دولتی نیز بودهاست (اسرو  .)1 :7 11،در تقستیمبنتد قتومیتی کشتور عتراق1 ،

درصد ساکنان آن عرب 1 ،تا

درصدکرد و درصد باقیمانده را ترکم ها ،آسور ها و دیگر اقتوام

شکلمیدهند (علو پور .)777 :7 11،ژنومِ ژئوپلیتیک وجود قومیتها و مذاهب مختلف و متعتارض
در ای کشور ،اود عامل ایجاد نابسامانیها گوناگون در عراق و منطقه شدهاست.

 -1قوم بلوچ و مداخلهی عراق
مدااله اارجی در بلوچستان ایران اج روابط ایران و کشورها عربی منطقه الی فارس و اطرا
آن سرچشمهمیگیرد .نمونها اج تأثیر درگیر ها منطقها در طرح مسئله قومیتت را در بلوچستتان
ایرانرا میتوان در روابط ایران بتا عتراق پت

اج رو کارآمتدن اتزب بعتث در ستا  7211جستت

وجوکرد .دراتالیکته ایتران در اوااتر دهته 7211و اوایتل دهته  7211متی د اج کردهتا در عتراق
امایتمیکرد و اج ای طریق ،اندیشه هویت ملی آریایی کردها را در برابر عربهتا تقویتتمتیکترد،
ازب بعث عراق نیز فعاالنه اج رؤسا طوایف ناراضی و نخبگان تحصیلکرده بلوچ کته بته سیاستت
ها شاه معترض بودند امایت و بلوچها را در ایجاد ساجمانها سیاسی یار میکرد .گرچته عتراق
در ای ماجرا داالت بیشتر داشت ،سایر کشورها عرب اججمله سوریه و براتی شتیوخ عترب در
الی فارس نیز اج بلوچها ناراضی در ایران امایتمتیکردنتد .ایت کشتورها درمجمتوع بته تبلیت
اندیشها میپردااتند که ریشه نژاد بلوچها را به اعراب منتسبمتیکترد (علتو پتور:7 11،

).

اامیان عرب امیدوار بودند یک هویت مشخص عرب -سنی را در برابر اکثریت فارس -شتیعی بترا
بلوچها بیافرینند .نویسندگان عرب بر آن بودند که با ارائه شواهد مبتنیبر عرببودن بلوچها ،نظریته
آریاییبودن آنها را بیاعتبارساجند آنها ضم ابراج تأستف اج ایت کته بلتوچهتا جبتان عربتی اتود را
فراموشکردهاند ،اج ای جهت امیدوار بودند که بلوچها هنتوج بستیار اج عناصتر هویتت فرهنگتی و
مذهبی عربی اود را افظکردهاند .مهمتری ساجمان سیاسی بلتوچ ایرانتی ،یعنتی جبهته آجاد بختش
بلوچستان ،تحت امایت سیاسی ،مالی و نظامیازب بعث عراق در اواار دهته  7211و اوایتل دهته
 7211فعا شد ای جبهه مرکتز اصتلی اتود را در بغتداد قترارداد و بترا تبلیت مستائل قتومی در
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بلوچستان ایران ،برنامها رادیویی تدار دید .بیشتر فعاالن سیاسی بلوچ در ای ستا هتا در عتراق یتا
شیخنشی ها الی فارس پایگاه داشتند آنها در پایگاهها نظتامی ایت کشتور آمتوجشمتیدیدنتد و
رهسپار بلوچستان ایران میشدند تا ضد رژیم شاه به عملیا

نظامی دستبزنند ای ستاجمان سیاستی

در قاهره و دمشق نیز دفتر داشت و مقامها سور به آن ،بهعنوان نماینتده یتک اکومتت ایتالتی در
تبعید ،موقعیت شبهدیپلماتیک دادهبودند .ازب بعث عراق در مبارجه با شاه ت شکرد ائت فی ضدشتاه
متشکل اج گروهها مختلف جبانی و مذهبی در ایران تشکیلدهد به ایت منظتور ،سرلشتکر پناهیتان،
عیو سابق ارتش ایران و فرقه دموکرا

آذربایجان و عیو ازب توده یک گروه سیاسی به نام «جبهه

ملی الق ایران» در بغداد تشکیلداد ای گروه ،شااها بته نتام «اتزب دموکراتیتک بلوچستتان» بته
وجودآورد و نشریها به نام راه اتحاد به تمام جبانها رای در ایران منتشرساات جبهه آجاد بخش
بلوچستان نیز بهمنظور جلب امایت سیاسی ،نظامی و مالی اج عراق و سایر کشتورها عترب ،شتعار
عرببودن بلوچها را مطرح کردند ای جبهته همچنتی اج ادعاهتا عتراق و ستایر کشتورها عترب
نسبتبه اوجستان ایران یا به قو عربها «عربستان» امایتکرد و ادعاها عراق مبنیبر تعلق کامتل
بر شطالعرب را پذیرفت.

 -2قوم کرد و استفاده ابزاری دو کشور
در ااورمیانه ،مطالبا

قومی برا کسب اقوق سیاسی ،همواره تحت لتوا ناسیونالیستم عترب

سرکوبشدهاست بنابرای مناقشا

قومی در فیا پ

اساسی محسوب میشود .مسئله کردها نمونه بارج مناقشا

اج جنگهتا جهتانی ،هنتوج هتم مستئلها
است (میلتون و کلیتف )27 :7 1 ،کردهتا

اج آغاج ،همواره بهعنوان وسیله فشار دولتها همسایه بر دولت عراق متورد استتفاده قرارگرفتتهانتد.
اججمله مهمتری بهرهگیر کشورها همسایه را میتوان در امایت دولتت ایتران اج شورشتیان کترد
عراق در دهه  7211دانست که درنهایت ،دولت عراق را مجبورکرد معاهده  721الجزایر بتا ایتران را
بپذیرد که براساس آن ،اط مرج دو کشور در اروندرود بهگونها تنظیمشد که رضایت دولت ایتران
را بههمراهداشتهباشد (علو پور .)771 :7 11،ادامه رقابت ایران و عراق پ
هر دو کشور تأثیرگذاشت .ازب دموکرا

اج سا  7 1بر کردهتا

کردستان ایران و کومله پایگاهها نظامی اود را در عراق

مستقرکردهبودند و اج بغداد کمک نظامی و متالی دریافتتمتیکردنتد ایتران نیتز اج اتزب دمتوکرا
کردستان عراق و در موارد اج اتحادیه میهنی کردستان امایتمیکرد .تحو ژئوپلیتیتک دهته پایتانی
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قرن بیستم و جنگها او و دوم الی فارس در  7227و  11که به سقوط صدام منجرشد ،همراه
با آرجو دیرینه کردها برا نیل بته استتق

 ،جمینته را بترا ایجتاد اتودگردانی کردهتا و تأستی

اکومت منطقها فدرا در شما عراق فراهمکرد .شکلگیر ای اکومت اودمختار که بهظاهر بتا
امایت گفتمان غالب نظام بی الملتل بتوده ،بتا تثبیتت موقعیتت آن در قتانون اساستی عتراق ،کستب
امتیاجها برجسته اججمله بهرسمیتشنااتهشدن اکومت منطقتها آنهتا و اصتل فدرالیستم ،قتانونی
اع مشدن نیرو نظامی کردها و رسمیشدن جبان کرد در کنتار مشتارکت گستترده کردهتا در هترم
قدر

اکومت مرکز عراق جدید ،باعث شدهاست که دولت منطقها کردستتان بته مرکتز سیستتم

کردستان و همچنی به کانون تحو و تأثیرگذار بر دیگر عناصر ای سیستم تبدیلشود .دراصتوص
اقوام کرد دولت باید با هوشیار کامل در سیاست اارجی اود نسبتبه کشتورها عتراق و ترکیته،
جمینه داالت نیروها فرامنطقها را در ای مرجها بتهاتداقلرستانده ،در سیاستت داالتی بتا اتختاذ
سیاستها مدبرانه ،ایور نیروها کرد را در مدیریتها ملی و مشارکت مردم محلتی را در اداره
امور منطقه افزایشدهد تا اج ای طریق ،ضتم ایجتاد اعتمتاد و تقویتت همگرایتی ،همبستتگی ملتی،
جایگزی همبستگی محلی شود.

 -3قوم عرب و ادعاهای انضمامطلبانه کشور عراق
هرچند موضوع تجزیه اوجستان و پیونددادن آن با بی النهری اج قرن نوجدهم مدنظر بریتانیا بود و
در سا ها ،7 2

 7 1 ،7و  7 1ه.ش دولتها عراق بتا پشتتیبانی ضتمنی بریتانیتا و براتی

دولتها عربی مانند مصر ،سوریه ،کویت و لیبی آن را پیگیر میکردند اج آغاج تکوی ازب بعث،
فکر تجزیه اوجستان و الحاق آن به عراق بهعنوان هدفی کلی همواره متدنظر بتودهاستت .در جریتان
جنگ هشت ساله ،دولت و رسانهها عراق بارها به طرح ای آرمان پردااتند .بهنظرمیرسد عتراق در
امله به ایران دو هد

اداکثر و اداقلی ارضی و مرج داشت هد

اوجستان بهویژه قلمرو عربنشی آن به عراق و هد
(کریمیپور:7 12،

اداکثر آن ،الحاق جلگته

اداقلی ،فسخ قرارداد سا

 721الجزایر بتود

) .ادعا آجادساج و الحاقگرایانه دولت عراق در جمان جنتگ هشتت ستاله ،اج

عواملی است که موضوع بحران و جنگ میان ایران و عراق را پیچیدهمیستاجد .هتر دو کشتور بهطتور
آشکار سعیکردهاند اج تقسیمها فرقها و قومی یکدیگر بهرهبردار کنند .هنگامیکه عراق با عبور اج
مرج شطالعرب (اروندرود) به استان اوجستان که بیشتر ،عربجبان هستند ،داال شد ،تصریحکترد کته
1
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هدفش آجادساج «عربستان» است (ساالرنژاد .)7 1: 7 12،ادعا سرجمینی نسبتبه استان نفتتایتز
اوجستان و اات

بر سر تعیی مرجها آبی ،شرایطی بسیار دشوار را در روابتط دو کشتور ایتران و

عراق رقمجدهاست (اسرو .)11 :7 11،

 -4فرادستیِ هیدروپلیتیک ایران و فرودستیِ عراق
استفاده اج منابع آبی در بسیار اج کشورها ااورمیانه به دالیل متعدد ،مانند متکیبودن به اوضه
آبی اارج اج مرجها سیاسی ،شیوهها بهرهبتردار ستنتی و نادرستت ،اجترا پتروژههتا متعتدد
آبرسانی و انتقا آب ،افزایش سریع جمعیت بهاصوص جمعیت شهر  ،ت ش بترا تتأمی نیترو
هیدروالکتریک و ...به مسئلها سیاسی و استراتژیک مبد شدهاست (اامدیان ،) 1 :7 11،چون عراق
هیچ روداانها ندارد که اج داال آن کشور سرچشمهگرفتهباشد و روداانههتایی کته بته عتراق وارد
میشوند ،اج ایران و ترکیه سرچشمهگرفتهانتد (جعفتر ولتدانی )1 :7 11،ایت مستئله در سیاستت
اارجی و مناسبا

دو کشور عراق و ایران نیز ،اساسیتی دراور توجه دارد چراکه اغلتب روداانته

ها جار در عراق اج کشورها همسایه سرچشمهگرفتهاند و بتهنتوعی عتراق را در گروگتان اتود
قراردادهاند بنابرای در مواقع ضرور میتوانند اهرم فشارها الجم را بر عتراق واردکننتد .روداانته
ها آوارچا  ،الوی چا  ،بانهچا  ،همچنی رودها چومان و شیخان کته شتااههتا اصتلی جاب
کوچکاند ،نیز قز سو و روداانهها آبشمشیر ،لیله ،جمکان ،آب جرشک ،هواسان ،الوند ،قورهپتور،
دیره ،تنگاب ،چم امام اس  ،کنگاگوش ،کانیشیخ ،سده ،تلخآب ،گداراوش ،چم سرخ ،کنجانچتم،
گاو  ،چنگوله ،میمه و دویرج ،اج اا ایران سرچشهمتیگیرنتد و بته اتا عتراق وارد متیشتوند.
برداشتها ک نمقیاس ایران اج آب روداانهها وارده به عراق ،میتواند موضوع مناقشهها نتوینی
باشد که اتی منابع قدیمی مشاجره را تحتالشعاع اود قراردهد (نامی و محمّدپور:7 11،
افزایش مصر

آب در عراق و عدماستفاده بهینه اج آن ،موجب بتروج ااتت

).

هتا میتان ایت

کشور و ایران شدهاست .دولت عراق بهتاجگی ادعاکردهاست که ایران بتا انجتام براتی اقتدامهتا رو
روداانهها مرج  ،موجب کاهش میزان آب ورود به عراق شدهاست .معتاون وجار
ایران ،ضم رد ای ادعا آمادگی ایتران را بترا انجتام متذاکرا

اموراارجته

فنتی دراصتوص تقستیم فنتی آب

روداانهها مرج با عراق و سهم دو کشور اع مکردهاست .و با اشاره به توافق ایتران و عتراق در
مارس  111برا ال همه مشک

میان دو کشور براساس معاهده  721افزوده که در موافقتنامته
1
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تقسیم آب روداانهها منعقده در ستا

 ،721میتزان ستهم هریتک اج دو کشتور مشتخص نیستت و

کمیسیونی متشکل اج کارشناسان دو دولت در اا تعیی سهم هریتک اج دو طتر

هستتند (جعفتر

ولدانی.)11 :7 11،
کردها نیز که جایگاهی ویژه در دولت مرکز عتراق دارنتد ،اج قترارداد  721بتیش اج هتر چیتز،
اواهان اجرا موافقتنامه استفاده اج آب روداانهها مرج آن هستند جیرا آب سدها دربندیخان
و دوکان در منطقه کردستان عراق اج کوهها کردستان ایران سرچشمهمیگیرند و در سا ها اایر در
م قا

با مسئوالن کشور ایران ،بهکرا

ای اواسته را تکرارکردهاند بنابرای مسئوالن متذاکرهکننتده

کشور باید به ای موضوع عنایتداشتهباشند که به طر

عراقی پاسخدهند که قرارداد مزبتور براستاس

نص صریح آن بههمپیوسته ،جامع و یکپارچه است و الجم است همه بندها آن همجمان بهاجرادرآیند
تا بیجهت به طر

مقابل ،امتیاج دادهنشود (سجادپور و امیر مقدّم:7 11 ،

) .دنبتا کتردن طترح

هایی مانند سد دوستی در گوشه شما شرقی ایتران در مترج مشتتر ایتران و ترکمنستتان ،در طتو
مرجها غربی ایران در همجوار با اکومت اریم کردستان ،موجب همکتار بیشتتر ،رواج توستعه
در دوسو مرج و باعث رشد ااساس ایراندوستی در میان شهروندان کرد در آن سو مرج میشود و
اج طرفی اج هدررفت آبها روداانهها دایمیو فصلی جلوگیر میکند درعوض بتهنظرمتیرستد
اگر کشور ایران به سیاستی مشابه سیاست افغانستان دراصوص هیرمند و ساات کما اان و ااتکتار
اقآبه ایران ،رو بیاورد ،با توجه به پیوستگی قومی و عتاطفی متردم دو طتر

مترج اعمتا نظتار

اکومت مرکز در غرب کشور با چالش مواجه شده ،موجب همگرایی بیشتر کردها بدون توجته بته
نقش اکومت مرکز میشود ای سیاست اج طر

اکومت اریم کردستان ،اصمانه قلمداد شتده،

موجب بروج بحران ژئوپلیتیک دیگر در منطقته متیشتود اج باجتتابهتا ایت بحتران ژئوپلیتیتک،
راتبربست توسعه ،کاهش تولید محصوال

کشاورج و نارضایتی کردها دو طر

مرج و تشتدید

ااساس همگرایی در میان آنهاست.
بهطورکلی ،ادود  1روداانه مرج در غرب ایتران وجوددارنتد کته بته ستمت کشتور عتراق
سراجیر میشوند .چگونگی بهرهبردار مشتر اج آب روداانههایی که در غترب کشتور وجوددارنتد
میتواند هم بهعنوان عنصر برا ایجاد دشمنی و هم بهعنوان ابزار در جهت گسترش روابط میتان
دو کشور ایران و عراق مورد بهره بردار قرارگیترد و درصتور

نرستیدن ایت دو کشتور بته تفتاهم

دراصوص چگونگی بهرهبردار مشتر اج ای روداانهها ،در آینده مشک تی در روابتط میتان آنهتا
1
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پدیداواهدآمد.
جدول  .1ویژگیهای برخی از رودخانههای مرزی ایران و عراق
مرز مشترک ایران و عراق

درازا در ایران

(کیلومتر)

(کیلومتر)

موقعیت جغرافیایی

نام رود

ردیف

آذربایجان غربی

جاب کوچک

7

7

1

کردستان

قزلجه سو

1

12

کرمانشاه

کنگاگوش

771

کرمانشاه

الوند

کرمانشاه

قوره تو

71

کرمانشاه

جیمکان

1

2

کرمانشاه

سیروان

1

1

ای م

چنگوله

1

1

ای م

تلخاب

2

12

ای م

کنجان چم

71

1

ای م

دویرج

77

717

ای م

میمه

7

7

1

منبع( :جعفری ولدانی)66 :1311 ،

 -5کیفیت دسترسی کشورهای عراق و ایران به خلیج فارس
گرفتار ژئوپلیتیک عراق در دسترسی به الی فارس بهدلیل ساال بسیار کوتاه ،بغداد را به فکتر
دستاوردها ارضی در کویت و دو جزیره وربه و بوبیان انداات درواقع ،بخشی اج علل امله عتراق
به کویت ،ناشی اج ت ش رهبر عراق برا رفع ایت گرفتتار ژئوپلیتیتک بتود راهاتل استتراتژیک
دیگر که مورد توجه هر دو کشور ایتران و عتراق قرارگرفتت منحتر ستاات جریتان شتطالعترب
(اروندرود) بود .بهدنبا بحران  7212روابط دو کشور بر سر رود اروندرود ،ایرانیان به مطالعته امکتان
منحر ساات کارون به روداانه بهم شیر پردااتند تا هم ای روداانه را قابلکشتیرانیساجند و هتم
شطالعرب را اج جریان آب کارون محرومکردهباشند و به ای طریق اج دردسر شطالعرب ا صییابند
2

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات جهان اسالم ،دوره  ،1شماره  ،3زمستان 1331

البته ای طرح ،ایلی جود بایگانی شد .بهطورکلی انجام چندی فقره عملیا

نظامیعراق ضتد کویتت

همراه با تمایل ضمنی بغداد به ااکمیت بر استان اوجستان ایران ،تردید باقینمیگذارد کته چگونته
دولت عراق ت شدارد فیا تنفسی اود را در الی فارس وسیعترساجد (مجتهتدجاده)7 1 :7 1 ،
بنابرای بزرگتری تنگنا جغرافیایی کشور عراق ،کوتاهبودن سواال آن نستبتبته قلمترو سترجمینی
است .ای کشور ،ایران و کویت را مانع دسترسی آجادانه اود به الی فتارس متیدانتد چراکته بترا
استفاده اج بندر بصره باید اج آبها ایران و برا استفاده اج بندر امالقصتر بایتد اج آبهتا ستاالی
کویت استفادهکند (علو پور .)77 :7 11 ،با توجه به ای موضوع ،امنیت در الی فارس به معمتایی
تبدیلشده که عدم ارائه راهالی مناسب به داالت هرچه بیشتر کشتورها فرامنطقتها و گستیختگی
پیوندها کارآمد میان کشورها منطقه منجرشدهاستت (ابتراهیمفتر .)2 :7 11،در مقایسته بتا کشتور
عراق ،یکی اج ویژگیها منحصربهفرد ایران ،همانا دارابودن مرج طتوالنی در التی فتارس و دریتا
عمان است که ایران را به آبها آجاد متصلمیکند و به تعبیر اسپایکم  ،ایران را اج موقعیتت بحتر
نیز بهرهمندمینماید داشت چنی ویژگی مهمی ،ایران را نسبتبه دیگتر کشتورها همستایه و اتتی
منطقه جنوب غربی آسیا بهاصوص کشور عراق متمتایزکردهاستت (گتلورد  .)77 :7 12،موقعیتت
الی فارس و دریا عمان در جنوب بهتری و مطمئ تری موقع سیاستی را بترا مرجهتا جنتوبی
فراهمآوردهاست (اابار و نامی .)712 :7 11 ،درااتیارداشت تنگه راهبرد هرمتز و بهترهمنتد اج
موقعیت گذرگاهی ،ایران را به بهتری گلوگاه اقتصتاد و انترژ جهتان مستلطکتردهاستت .اهمیتت
راهبرد تنگه هرمز جان کالینز را به اظهارنظر وادارکردهاست« :تنگه هرمز ممک است ما را در جنگی
جودهنگام گرفتارکند .در صور

وقوع ،عوامل مختلف نظیر جغرافیا ،انرژ  ،اقتصاد و امنیت درهم می

آمیزند و موقعیتی اساس را بهوجودمیآورند» (گلورد .)7 :7 12،

ث -سیاست خارجی ایران
به لحاظ سااتار  ،ژئوپلیتیک ،پایدارتری عنصر تعیی کننده سیاست اارجی بودهاست .نشتیب و
فراجها سیا بودن کتانونهتا قتدر  ،رابطتها متحتو و متغیتر میتان سیاستت اتارجی ایتران و
ژئوپلیتیک بهوجودآورده و بر ادرا نخبگان سیاست اارجی اج تحوال

ژئوپلیتیک ،در سامانه نهتایی

ارکت سیاست اارجی ایران ،تأثیر دراور توجه داشتهاست بنابرای  ،باید بتوان تواجن الجم در ال
چالشهایی مانند تنهایی استراتژیک و ژئوپلیتیک ایران ،تعیی اتوجههتا تمرکتز توجته ژئوپلیتیتک،
1
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پرورش نگرش به سامانه ژئوپلیتیک در محافل تصمیمگیر  ،ژئوپلیتیک اتل تعتارضهتا و جهتانی
شدن و مدیریت چالشها جدید ژئوپلیتیک اججمله ژئوپلیتیک جدید شیعه ،تنشها هیتدروپلیتیک،
ژئوپلیتیک قومیت و  ...را برقرارکرد (سجّادپور.)7 1 :7 1 ،
اج ابتدا تأسی

جمهور اس می ایران ،عواملی متعدد در شکلگیتر سیاستت اتارجی ایتران

اثرگذار بودهاند .عامل ایدئولوژ اس می در کنار دیگر عوامل داالی ماننتد ناسیونالیستم ،ژئوپلیتیتک،
اقتصاد بهویژه وابستگی به درآمدها نفتی ،فرهنگ ،قومیت و رقابتها سیاسی جناحهتا مختلتف،
اهمیتی ااص داشتهاست .عامل اارجی بهمعنا نظام بی الملتل (منطقتها و جهتانی) نیتز بتر رفتتار
اارجی ایران تأثیر بسزا داشتهاست .با پیروج انق ب اس می ،سیاست اارجی جمهور است می
ایران به دنبا کسب آجاد عمل بیشتر کشتور در روابتط اتارجی اتود و اتختاذ نقشتی فعاالنتهتتر و
مستق نهتر بود و میاواست در روابط بی الملل ،صااب ابتکار عمل باشد ای مسئله موجب شده تا
نوعی بیگانهترسی ذاتی و درونیشده و نااشنود اج اارج که در تاریخ گذشته ایتران ریشتهداشتته و
در انق ب اس می ایران اج اهمیتی ویژه بهرهمنتد بتودهاستت ،راهنمتا سیاستت اتارجی جمهتور
اس می ایران شود .ژئوپلیتیک در روند گسترشطلبی قدر ها بتزرگ در قترن نتوجدهم و بیستتم و
درگیرکردن ایران در «باج بزرگی» که باجیگران آن قدر ها جهتانی بودنتد ،نقشتی متؤثر ایفتاکرد.
تحو ها نظام بی الملل و تحوال

سیاسی و اجتماعی ایران و مهتمتتر اج همته ،انقت ب است می و
طلبی بتا دیتدگاههتا بتهطتور کامتل ،متفتاو

جایگزی شدن جمهور اس می با گرایش استق

اج

گذشته ،هریک بهنحو ای کشور را در تعامل ساجگار یا ناساجگار با قدر ها جهانی درگیرکردهاند.
جمهور اس می ،الگو انطباق رضایتآمیز را که اج دیتد آن تستلیمطلبانته و بته اجدستترفتت
استق

ملی منجرمیشد ،کنارگذاشت و الگو نهشترقی و نتهغربتی را کته بتهمعنتا نفتی ستلطه

ابرقدر هاست ،جایگزی آن ساات .اجآنجاکه رویکرد ارجشی و ایدئولوژیک انق ب که نمود اتود
را در آرمانهایی مانند تشکیل امالقر اس می ،امایت اج مستیعفان و مظلومان ،مبارجه با قدر ها
ظالم ،استکبارستیز  ،صدور انق ب اس می و ت ش برا بیدار ملتل است می در عرصته سیاستت
اارجی نشانداد ،با مقتدورها ملتی و محتیط بتی المللتی ستاجگار نداشتت ،موضتعگیتر ستایر
کشورها منطقه و هر دو ابرقدر

جهانی را بههمراهآورد مخالفت ای کشورها با انق ب است می و

ت شهایی که برا برانداج آن صور گرفت تصمیمگیرندگان را به ای نتیجه رساند کته همته آنهتا
ضد ایران هستند و مخالفت با آنها و نظام سلطه ،ضرورتی ملی و دینی است نتیجته ایت نتوع نگتاه،
7
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جهتگیر اعتراضیِ سیاست اارجی ایران بود .با گذر اج شترایط انق بتی و تثبیتت نظتام بتهتتدری
الگو اعتراضی جا اود را به مدارا با جهان و تنشجدایی در روابط با سایر کشورها داد ایت الگتو
توانست با طیکردن گفتگوها انتقاد و ساجنده ،مذاکره و مفاهمه ،جمینه سوءتفاهمها میان ایران و
سایر کشورها را رفعکرده ،ایران را به باجیگر فعا در عرصه بی المللی تبدیلکند.
سیاست اارجی جمهور اس می در مقاطعی در االتی واکنشی نسبتبه استتراتژ هتا ستلطه
طلبانه ،االتی غیرواقعگرایانه و شتعار یافتته ،لتذا قتادر نبتوده بتهنحتو واقتعگرایانته ،امکانتا

و

محدودیتها ژئوپلیتیک اود را در منطقه بشناسد ای عدم در  ،باعث شده که سیاستت اتارجی
ایران بدون توجه به واقعیتها و امکانا

دیگران ،به ت شهایی اارج اج توان اود بترا شتکلدادن

به نظم مطلوب در ااورمیانه دستجند که نهتنها منتهی به هد

نیست بلکه هراس کشورها همسایه

و تحمیل هزینههایی را به کشور نیز باعث میشود .ایران طی سده اایر ،دو نوع رویکرد را در سیاست
اارجی اویش برگزیدهاست :الگوبودن و ملتینگتر

نگترش جهتاننگتر  .در االتت او دغدغته

نخبگان و ااکمان ،ساات ایرانی الگو و اثربخش در منطقته یتا جهتان بتودهاستت در رویکترد دوم،
دغدغه نخبگان و ااکمان و روشنفکران ایران ،ساات ایرانی جهانی بودهاست .براتی اج آنتان معتقتد
بودند که ایران باید کانون جهان اس م شود و بیدار اس میرا رهبر کرده ،قدر ها بی المللتی را
سر جا اود بنشاند .میتوان با بهرهگیر اج ابتکار هالستی در پرداجش نقشها کشورها در سیاست
اارجی در باب ایران ،دو نقش ویژه یعنی «مدافع اعتقتاد اتاص و دولتت الگتو» را ویتژه سیاستت
اارجی ایران اس می انق بی دانست که بهنحو میمر در هر دو نقش ،نوعی نگتاه فراوطنانته نهفتته
است (الیلی )7 :7 21،اج نظر قانون اساسی جمهور اس می ایران نیز ،عناوینی مانند اس میبتودن
(شیعیبودن) نظام سیاسی ،ایور مؤثر والیت فقیه ،افظ استتق
واد

و تمامیتت ارضتی کشتور ،افتظ

و همبستگی ملی در اوجه ارجشها اساسی قراردارند بهگونها که هرگتاه عوامتل اتارجی،

ایتت ارجشهتتا اساستتی را متتورد تهدیتتد قراردهنتتد ،امنیتتت اتتارجی جمهتتور استت می ایتتران
بهاطراواهدافتاد (مرادیان.)711 :7 21 ،

ج -سیاست خارجی عراق
عراق به دلیل وجن سیاسی و ظرفیت بالقوه اقتصاد  ،نظتامی و جغرافیتاییاش ،یکتی اج بتاجیگران
اصلی در منطقه ااورمیانه است و اجای رو ،به همان میزان که اج دگرگونیها منطقته تتأثیرمیپتذیرد،
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اود بر آن تأثیرگذار است (استرو  .)11 :7 11 ،سیاستت اتارجی عتراق در  721 -7211مرالته
عملگرایانها داشتهاست بهطور که توسعه سریع اقتصاد عراق ،روابط آن کشور با غترب و فاصتله
روبهاجدیاد آن اج اتحاد شورو  ،همگی پ

اج سا

 721در یتک سیاستت اتارجی معتتد و واقتع

گرایانه انعکاسیافت ای تغییر در الی فارس بستیار قابتل توجته بتود ،جتایی کته روابتط بتا ایتران،
عربستان سعود و شیخنشی ها محافظهکار الی فارس بهبودیافت .کمپ دیوید نیتز بیشتتر اج هتر
عامل دیگر عراق را با سیاست اعراب همگونساات .در نوامبر  ،7211رژیم عراق بهمنظور تشتکیل
اج سی متشکل اج تمام اکومتها عرب (بهجز مصر) برا نشاندادن عک العمل نسبتبه معاهده
کمپدیوید ،اولی قدم را برداشت .عراق برا بار دیگر ،مجبور شد تا موضع اتود را در قبتا مستئله
فلسطی تعدیلکند ،به امایت اود اج گروه تندرو نهیت فلسطی به رهبتر ابونیتا پایتاندهتد و
روابط اود را با عرفا

بهبودبخشد (مار ) 1 :7 11 ،اما آنچه در طتو تتاریخ یتک ستده گذشتته

عراق ،بیشتر جلبتوجهمیکند ،رفتار اارجی تهاجمی و ستیزهجویانهاش در نیمته قترن بیستتم استت
(اسرو  .)11 :7 11،سیاست اارجی تهاجمی عراق در دههها گذشته همواره عامل نگرانتی بترا
کشورها همسایه آن و همچنی ثبا

و امنیت منطقها بودهاست .نگاهی عمیق به بحرانهتا پتیش

آمده در دههها اایر ،مانند سه جنگ اانمانسوج و روابط اصتمانه عتراق بتا کشتورها همستایه،
نشانمیدهد که تقلیلدادن عوامل ای بحرانجاییها مکرر به ایدئولوژ بعثی ااکم بر ای کشتور اج
دهه  7211تا سا

 11نوعی ستادهانگتار استت و ریشتههتا بحتران را بایتد در جاهتایی دیگتر

بررسیکرد .وضعیت ااص ژئوپلیتیک عراق ،اججمله عواملی است که در ای میان متیتوانتد بتهویتژه
مورد توجه قرارگیرد .موقعیت ژئوپلیتیک کشور عراق ،اججملته عتواملی استت کته همتواره سیاستت
اارجی ای کشور را به شکلها متفاو  ،متأثرسااتهاست البته تأثیر ای عامل در کنار عواملی مانند
ایدئولوژ و رهبر در مقاطع تاریخی مختلف به نوسانهایی دچار بوده ،ولی بهطور تقریبتی همیشته
بهعنوان یکی اج عوامل تعیی کننده سیاست اارجی عراق بهاسابآمدهاست .وجود منابع عظتیم نفتتی
در عراق ،مشک

ای کشور در دسترسی بته آبهتا آجاد ،وجتود مرجهتا طبیعتی و تحمیلتی بتا

همسایگان و اات

بر سر نحوه استفاده اج رودها مشتر  ،وجود اقوام و مذاهب مختلتف در ایت

کشور که جمینها مناسب برا پدیدآمدن واگراییها در داال کشور است میتوانند بهعنتوان ویژگتی
ها ژئوپلیتیک و عوامل بروج چالش میان عراق و همسایگانش برشمردهشتوند کته سیاستت اتارجی
ای کشور را بهشد

تحت تأثیر قرارمیدهند .تاریخ معاصر عراق بهاوبی نشانگر آن است که شرایط
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ویژه ژئوپلیتیک عراق ،فارغ اج نوع اکومتی که در ای کشور بر سر کار بیاید ،همواره اج عوامل تعیی
کننده سیاست اارجی ای کشور بودهاست و بررسی دقیق ای ویژگیها میتواند متا را در تحلیتل آن
یار رساند (علو پور .)711 :7 11 ،بههراتا ایت واقعیتت را دراصتوص عتراق و ستمتگیتر
سیاست اارجی آن نباید منکر شد که ای کشور در لحظه تأسی  7با مشکل ضعف ژئوپلیتیک متولتد
شد و تا لحظها که ای مشکل تداوم یابد ،امیدها برا توسعه و پیشرفت آن برمبنا صلح و تفاهم با
همسایگان تا ادود جیاد رنگاواهدباات (علو پور )772 :7 11 ،بنابرای سیاست اارجی عتراق
جدید نیز ،همانند دوران پادشاهی و جمهور  ،تتا اتدود جیتاد اج منتابع پایتدار و ثابتت داالتی و
جغرافیایی ،متأثر است و ناساجگار میان هویت و ااکمیت یا دولت و ملت ،دشوار ها ژئوپلیتیک،
اقتصاد وابسته به نفت و هویت و ارجشها مشتر عربی اج مؤلفهها و ویژگیها اصلی آن هستتند
و بهرغم تغییر سااتار اقوقی ،ای عناصر و ویژگیها چنتدان تغییتر نیافتته ،بعیتد استت در آینتده
نزدیک ،دگرگون شوند (اسرو  .) 2 :7 12 ،میتوانگفتت سته متغیتر «بقتا رژیتم ،جلتوگیر اج
فروپاشی جامعه و سترجمی عتراق و ممانعتت اج مداالته اتارجی» ،نقشتی مهتم در شتکلگیتر و
جهت[دهی] سیاست اارجی عراق دارند بنابرای عوامتل و مؤلفتههتا جغرافیتایی ،همتواره نقشتی
اساسی و مستقیم در سیاست اارجی کشور عراق بهاصوص نسبتبه همستایگان مشتتر در اتوجه
الی فارس ایفاکردهاست.

نتیجهگیری
نگارندگان در مقاله ااضر کوشیدند تا با استفاده اج تحلیل کدها و ژنوم ژئوپلیتیتک ،متدلی نظتر
برا باجنمایی نحوه تأثیرگذار ای مؤلفهها بر سیاست اارجی کشورها ایران و عتراق ارائتهکننتد.
................................................................................................................................................................

 . 7در ای جمینه ،نگرشهایی چند درباره معیلِ ژنتیک در جایمان دولت/کشور عراق وجوددارد براتی اج «دستتستاج و
مصنوعیبودن دولت در عراق» ( )Stansfield, 2007نام بهمیانمیآورند برای ،اج «عراق بهمنزله کشور برسااته انگلیستی
ها پ

اج پایان قیمومیّتشان بر عراق در سا  ،)Dodge, 2003( »72 1یادمیکنند و برای ،به «یکپارچگی عتراق اتّتی

پیش اج قیمومیّت انگلیسیها و پیوندها گسترده میان کردها و عتربهتا در دوران پتیش اج تشتکیل امپراتتور عثمتانی»
( ،)Haj,1997باوردارند امّا کفّه تراجو در استدال ها همپیوند بتا ماهیّتت ژنتیتک ستااتار دولتتستاج و ملّتتستاج
(کشورساج ) بیشتر تقویتکننده هویّت تصنّعی و نمایشیِ عراق است در ای جمینته تاریخچته دراجآهنتگ درگیتر هتا
بسیار اشونتبار قومی و نژاد و مذهبی ( )Baram,1997; Zubaida, 2002میتواند نشانههایی بسیار قدرتمند را پتیش
چشم پژوهشگران بیاورد.
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یافته اصلی مقاله چنی است :کشورها ایران و عراق هریک دارا ژنتومهتا ژئوپلیتیتک منحصتربه
فرد هستند که ای ژنومها برا کشور رقیب به مثابه یک کد ژئوپلیتیک محسوب شتده ،در سیاستت
اارجی ،تأثیرگذار بسزا دارند بر ای اساس ،مد جیر برا تبیی چگونگی تأثیر کدها و ژنومها بتر
سیاست اارجی ایران در قبا کشور عراق ارائهمیشود.
مدل شماره  .1چگونگی تأثیر کد /ژنومهای ژئوپلیتیک در سیاست خارجی ایران
کدهای ژئوپلیتیکی
(عراق)

سیاست خارجی

ژنومهای ژئوپلیتیکی
(ایران)

قومیت کرد

طراای راهبرد و اولویتبند کد و ژنوم

تعدد قومیت

مذهب شیعه
محدودیت دسترسی به
آبها آجاد

مرکزیت شیعه

تصمیمساجان و
تصمیمگیران
سیاسی

معیل هیدروپلیتیکی
ضعف علیه استراتژیک

دسترسی به آبها آجاد
فرادستی هیدروپلیتیکی

شناسایی ژنومها داالی و کدها اارجی

مرکزیت نژاد آریایی

دستگاه دیپلماسی کشور

طراحی مدل( :نگارندگان)

برمبنا ای مد  ،دستگاه دیپلماسی کشور به شناستایی کتدها ژئوپلیتیتک کشتور متورد هتد
(عراق) براساس ژنومها ژئوپلیتیک کشور اود اقداممیکند .کدها و ژنومها ژئوپلیتیک بتهعنتوان
عواملی مؤثر بر جریان تصمیمساج و تصمیمگیر سیاسی تأثیرمیگذارند اج ایت رهگتذر براستاس
تواناییها ژنومیک و پتانسیلها تأثیرپذیر اج توان ژنومی که اج آنها بهعنوان کدها ژئوپلیتیتک یتاد
میشود ،اصو سیاستاارجی کشور شکلمیگیرد یافته دیگر مقاله ،ای است کته در جریتان تقابتل
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کدها و ژنوم ها ژئوپلیتیک تأثیرگذار بتر سیاستت اتارجی ایتران و عتراق ،براستاس برتتر نستبی
موقعیت و وجن ژئوپلیتیک بیشتر ایران ،و گرفتار ژئوپلیتیک کشور عراق در جمینه دسترسی بته التی
فارس و پیوندها مذهبی شیعیان 7و نژاد کردها با اج ایران ،در صتور

استتفاده اج موقعیتت و وجن

ژئوپلیتیک در سیاستگذار ها ایران در عرصه سیاست اارجی ،توانایی تغییر رفتار عراق بتهوستیله
ایران وجوددارد.
کشورها بهعنوان باجیگران اصلی عرصه بی الملل ناگریزند با دیگر باجیگران در مقیاسها محلتی،
منطقها و جهانی تعاملداشتهباشند که اج طریق دستگاه دیپلماستی کشتور ،کانتا هتا ورود بته ایت
عرصه مشخص و طراای میشوند .در ای مد القه مرکز و منشأ شتکلگیتر سیاستت اتارجی
یک کشور نشاندادهمیشود که در القه مرکز  ،تصمیمساجان و تصمیمگیتران سیاستی ،بتا هتر مترام
سیاسی و گرایش ازبی و ایدئولوژ وجوددارند اما ای تصتمیمگیتران و تصتمیمستاجان سیاستی اج
آجاد عملی نامحدود بهرهمند نبوده ،سیاستها و اندیشهها آنها در مستیر ورود بته کانتا سیاستت
اارجی بهوسیله عواملی به نام کدها ژئوپلیتیک کشورِ هد

و ژنومها ژئوپلیتیتک کشتور مقصتد

محدود میشوند درواقع ،ژنومها و کدها ژئوپلیتیک بتهعنتوان تابلوهتا دو طتر

کانتا سیاستت

اارجی قلمدادمیشوند که نمایانگر محدودیتها و مقدورا اند .تابلوها قرارگرفته در سمت ژنوم-
ملتی در راستتا توستعه دامنته نفتوذ در عرصته

ها ژئوپلیتیک ،در اتخاذ استراتژ افزایش قتدر

سیاست اارجی نقشایفامیکنند دراالیکه ،ژنومها ژئوپلیتیک در اتخاذ استتراتژ کتاهش قتدر
کشور رقیب و هد

بهکارگرفتهمیشوند درواقع ،شناستایی کتد و ژنتومهتا ژئوپلیتیتک در عرصته

سیاست اارجی اج عوامل اصلی ایجاد انگارهها ژئوپلیتیک و نگرشها استراتژیک ااص نسبتبته
سایر رقبا بهاصوص همسایگان رقیب هستند بهطور که اج پتانستیل تحتت تتأثیر قتراردادن مواجنته
قدر

و چانهجنی دیپلماتیک دستگاهها دیپلماسی کشورها بهرهمندند.
در ای مد کدها ژئوپلیتیک متعدد بر پیکره جغرافیا سیاسی عراق متصتورند کته اهتم آنهتا

................................................................................................................................................................

.7پ

اج تهاجم آمریکا به عراق و سقوط صدام اسی  ،درواقع ،شیعیان بهنوعی جهش ژنگانی در سااتار قدر

سیاستی

در عراق ،دست یافتند جیرا ،تا پیش اج سرنگونی ازب بعث ،شیعیان ،پن دشوار اساسی درجهت جیست دستهجمعتی در
عراق داشتند :ایور ضعیف در ساات قدر

سیاسی ،وضعیت بد اقتصاد  ،ااشیهنشی شدن شیعیان بهدلیل رشد و نمتو

پان عربیسم سنّیگرا بعثی ،محرومساج شیعیان اج برای اج اقوق شهروند  ،و سکوالریزاسیونِ تیعیفکننده نهتادههتا
و پایگاه دینی شیعیان بهمنزله برآمده طبیعی اج نظریه و پراتیک ازب بعث (.)Jabbar,2003: 69-70

1
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عبار اند اج :قوم کرد و مذهب شیعه اجطرفی در کشور ایران نیز ژنومها ژئوپلیتیک متعدد کته در
تقابل با کدها کشور عراق وجوددارند که عبار نتد اج :تعتدد قومیتتهتا بتومی ایرانتی بتا دنبالته
فرامرج و مرکزیت شیعه اا اگر تصمیمگیران و تصمیمساجان سیاسی در استراتژ هتا اتخاذشتده
اود ،سیاستهایی اتخاذکنند که به فعا ساج ژنومها ژئوپلیتیک در راستا تأثیرگذار بر کتدها
ژئوپلیتیک کشور عراق منجرشود ،در عرصه سیاست اارجی توان تفوق سیاستهتا ایتران بته چنتد
برابر افزایشمییابد بهطور نمونه اجآنجاکه قوم کرد ،قومی آریایی است که با دیگر اقوام ایرانتی ،نتژاد
مشتر  ،پیشینه تاریخی و تمدنی مشتر و ااطرا

سیاستی مشتتر دارد و اجطرفتی در جغرافیتا

سیاسی ایران در ااشیه کشور قرارداشته ،درصد کمی اج جمعیت ایران را شامل متیشتود ،قبایتل کترد
ایران دارا اات

مذهبی و تعدد لهجهاند و کمتری اطر را برا کشور ایران میتواننتد بیافریننتد

دراالیکه قوم کرد در عراق قسمت اعظم شما و غرب عراق و مناطق نفتایز را شتامل متیشتود،
ادود  1درصد اج جمعیت عتراق کردنتد ،تتاریخ سیاستی اشتونت و بتهتبتع آن اتاطرا

سیاستی

متحدکنندها ضد اکومت مرکز عراق دارند و اج توان تأثیرگذار جیتاد در سیاستت اتارجی و
داالی عراق بهرهمندند بنابرای یکی اج کدها تأثیرگذار بر سیاستت اتارجی عتراق و تحتت تتأثیر
قراردادن سیاستها ای کشور ،استفاده اج اهرم قومیت است .نمونه آن ،امایت اج شورش کردهتا
عراق در جمان پهلو دوم و تحت تأثیر قراردادن سیاست کشور عراق در جریان قرارداد  721الجزایر
است ای مزیت دراصوص سایر کدها و ژنومها به نفع ایتران وجتوددارد .البتته اگتر یتک کشتور اج
شناسایی و بهکارگیر ژنومها ژئوپلیتیک اود در عرصه سیاست اارجی عاجز باشد ،آن ژنومهتا اج
طر

کشور رقیب بهعنوان کدها ژئوپلیتیک ارجیابیشده ،سیاستها اود را در راستا تحت تأثیر

قراردادن کشور هد

اج آن ناایه تدوی میکنند.

در پاسخ به ای پرسش که «چگونته بحتث فرصتتهتا و چتالشهتا را متیتتوان اج متد نظتر
بیرونآورد  ،چنی استداللی را میشود ارائهکرد که فرصتآفرینی یا چالشآفرینی ژنتومهتا و کتدها
ژئوپلیتیک تحت تأثیر عواملی چند است که اصلیتری آنها عبار اند اج :فیا استراتژیک اتاکم بتر
منطقه ،نوع و سطح رابطه سیاسی کشورها همسایه ،پیمانها سیاسی و نظتامی و وابستتگی کشتور
همسایه به قدر ها فرامنطقها  ،تیادها ایدئولوژیک و ذاایر و منابع طبیعی مشتتر در مرجهتا
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مدل شماره  2تقابل کد /ژنومهای ژئوپلیتیک برتر ایران و عراق
ایران ،ژنومهای

عراق ،ژنومهای

پیامدها

مثبت و منفی

مثبت و منفی

تقابل

هیدروپلیتیکی

هیدروپلیتیکی

سیاسی نشأت گرفته از دستگاه
دیپلماسی کشور عراق

سواحل طوالنی
و ممتد

ماهیت
تحمیلی
مرزهای غربی

و جنوبی

موقعیت مستقل

موقعیت مستقل
و رقابت قدرت و
رهبری پان
عربیسم

شکلگیری جنگ تحمیلی ،رقابت
ژئوپلیتیک و ادعای رهبری جهان
عرب علیه ایران و ادعای
بازستاندن جزایر

انسجام
مذهبی و
ژئوپلیتیک
شیعه

اکثریت
جمعیت شیعه
و وابستگی به
ایران

شکل گیری اعتراضات شیعیان و
ایجاد توهم توطئه در سران کشور
عراق نسبت به شیعیان .امروزه
ارتباط دوستانه و نزدیک

وجود بارگاه امام

وجود بارگاه

تبادل عملی حوزه های نجف و

ائمه ی اطهار

قم .رونق توریست مذهبی و

در کشور عراق

تبادل فرهنگی

تعدد قومیت با

تعدد قومیت با

توسل به اهرم ژئوپلیتیک قومیت

تاکید بر قوم

تاکید بر قوم

در سیاست خارجی و تسلط و

کرد و عرب

عرب و کرد

نفوذ بیشتر ایران

ثبات نسبی

عدم ثبات

سیاسی

سیاسی

تقابل کد،
ژنومهای

و عراق

آبهای آزاد

کشور عراق بر علیه ایران و کویت

مرزهای شرقی

و قدرت

برتر ایران

دسترسی به

شکل گیری سیاست تهاجمی

ماهیت تحمیلی

منطقه ایی

ژئوپلیتیک

محدودیت

وابستگی ژئوپلیتیک به ایران و

هشتم و حضرت
معصومه در ایران

ترددهای غیرمجاز ،ناامنی مرزها،
تحرکات واگرایانه

ناتوانی عراق در کنترل اشتراکی
مرزها ،عدم توان تدوین سیاست
خارجی مدون و مستقل،مداخالت
همسایگان

برتری نسبی موقعیتی

موقعیت نسبتا

دیکته ژئوپلیتیک منطقه به سمت و

و وزن ژئوپلیتیک

ضعیف ژئوپلیتیک

سوی همگرایی و گسترش روابط

عراق

دوجانبه

بیشتر ایران

طراای مد ( :نگارندگان)

1

نتیجه
کلی

درصورت استفاده از موقعیت و وزن ژئوپلیتیک در سیاستگذاریهای ایران در عرصه سیاست خارجی،
توانایی تغییر و تعیین رفتار عراق به وسیله ایران وجود دارد

فرادستی

فرودستی

شکل گیری اعتراضات و تشنجات

مدلسازیِ ژنومهای ژئوپلیتیکِ تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران و عراق

ای عوامل میتوانند ژنومها و کدها ژئوپلیتیک را در راستا چالشآفرینی یا فرصتآفرینی برا
کشورها همسایه فعا کنند بهطور که ممک است کشورها تحت تأثیر انگیزهها ،نیروهتا ،اهتدا
منافع در یکی اج سه االت همکار  ،رقابت و تعارض قراربگیرنتد (قتوام:7 1 ،

و

) .درواقتع ،اگتر

نیروها سیاسی فعا در یتک ستاجه ژئوپلیتیتک اعتم اج درونتی و بیرونتی ،براستاس اصیصتههتا
سااتار و کارکرد ِ درونمنطقها با یکدیگر بته تفتاهم و همستویی برستند و نتوعی همبستتگی و
وابستگی متقابل توأم با در مشتر

نسبتبه امور منطقه فراهمآید ،ساجه ژئوپلیتیک بتهصتور

تتک

معیار و چندمعیار به کما همگرایی میرسد و بسترساج یک ساجمان منطقها میشود یعنی بایتد
ت شها توجیهی و دیپلماتیک ،رایزنیها و البیها و سیاستها تنشجدایی در روابط توسعهیابتد و
نوعی اودآگاهی درونمنطقها برا ضرور

توسعه همکار متقابل و برقترار صتلح و امنیتت در

منطقه شکلگیرد (اتافظنیتا .)77 :7 1 ،بتا توجته بته تحتو هتا شتکلگرفتته در کشتور عتراق،
فرصتها جیاد در راستا همکار ها بیشتر در تمام عرصهها شکلگرفته که در مقایسه کتدها و
ژنومها نمایان است که قدر

تأثیرگذار و چانهجنی ایران در عرصه سیاستت اتارجی دراصتوص

کشور عراق بسیار باالتر است .هرچند در عرصههایی مانند شکلگیر اکومت کردستان در عتراق و
برقرار نظام فدرالیسم یا ناایها در آن کشور و ایور قدر ها فرامنطقها  ،چتالشهتایی بترا
کشور ایران ممک است بهوجودآید .اج یافتهها دیگر پژوهش ،شناسایی و دستهبنتد پتانستیلهتا
مرتبط با فرصتها و تهدیدها شکلگرفته در مرجها همجوار با کشور عراق است کته در قالتب دو
جدو جیر میآیند.
جدول  :2فرصتهای ایران در مرزهای همجوار با کشور عراق (منبع و ترسیم :نگارندگان)
ردیف

فرصتها

شکوفایی قابلیت ترانزیتی استانها کردنشی و اوجستان بهدلیل همجوار با کشور عراق و
موقعیت دسترسی به آبها آجاد ،بهمنظور فقرجدایی اج ای استانها و گسترش ارتباط با کشورها
اوجه جنوب الی فارس
تقویت نقش ترانزیتی ایران و دولت کردستان و تقویت باجارچهها مرج
امکان استفاده اج قابلیت نژاد مشتر با کردها عراق و تجان

مذهبی با شیعیان در جهت منزو

ساات عنصر سنی در عرصه سیاستگذار اارجی کشور عراق

2
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ادامه جدول :2فرصتهای ایران در مرزهای همجوار با کشور عراق

ردیف

فرصتها

شرایط ممتاج ایران برا تصد نقش در باجرگانی ملی و ترانزیت اارجی میان اروپا و آسیا مرکز
با آسیا شرقی و جنوبی و امکان ایجاد و توسعه مبادال

قانونی درجمینه برق و گاج

استفاده اج ظرفیتها بندر کشور ایران درراستا توسعه مبادال

اقتصاد کشور عراق و

کمرنگشدن تنشها نشأ گرفته اج بحران ژئوپلیتیک اروندرود
انتقا گاج طبیعی اج منطقه عسلویه و استان ای م به عراق

1

امکان اتصا اط آه اج آذربایجان غربی به شما کشور عراق

1

وجود فیاها طبیعی بدیع دریایی و تاریخی برا توسعه صنعت توریسم

2

وجود مرقد مطهر امام رضا (ع) و ایر

معصومه(ع) در ایران و مرقد ائمه اطهار (ع) در راستا

جذب توریستها مذهبی

71

منبع( :نگارندگان)
جدول  .3تهدیدهای همجواری ایران با عراق ،منبع و ترسیم :نگارندگان
تهدیدات با منشأ خارجی و داخلی

مجاور

ردیف

7

با محور انتشار افکار پانعربیسم و تجزیهطلبانه قوم کُرد

سرمایهگذار عظیم دیگر کشورها درجمینه اقتصاد و کمک ب عوض به عراق و ایور نظامی
آمریکا
عدم وجود ارتباطا
توجه صر

بانکی ،مالی و پولی مناسب با کشورها همجوار

به باجارها کشورها همسایه و عدم ایور کشور مقابل در باجارچهها منتهی به مرج

پایی بودن سطح بهداشت در مناطق مجاور مرجها اارجی ایران و انتقا انواع بیمار ها به داال
مرجها کشور
ترددها مرج و مبادال

میان طوایف استانها کردنشی و عربنشی با کشور عراق و مشکل

شدن اعما ااکمیت و کنتر مرج
تأثیرگذار عقبافتادگی و توسعهنیافتگی مرجنشینان عراق بر فرهنگ ساکنان مناطق مرج به دلیل
وجود ارتباط میان آنها
بروج اات

و براورد میان کشورها منطقه و بروج ناآرامیها سیاسی(عراق ،سوریه و ترکیه)

وجود گروهها تروریستی و معاند مانند :ازب پژا و کومله و دموکرا

1

کردستان

1
1
1
2

مدلسازیِ ژنومهای ژئوپلیتیکِ تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران و عراق
ادامه جدول .3تهدیدهای همجواری ایران با عراق ،منبع و ترسیم :نگارندگان
تهدیدات با منشأ خارجی و داخلی

ردیف

تعصبها شدید مذهبی با گرایش وهابی اج طریق امایت عربستان سعود در ابعاد گوناگون در عراق

71

پراکندگی قوم کرد در سه کشور ایران ،عراق و ترکیه و اشتراکا
اایا قدر

قومی ،جبانی و مذهبی

77

فرقهها القاعده ،اازاب سنی و وهابیون افراطی با همراهی و موافقت کشورها

7

اشغالگر عراق
ایور قدر ها مداالهگر مخالف ایران در عراق بهدلیل عدم ایور بهموقع و مناسب ایران در
ا ء قدر

7

ایجادشده و ااتما پیوست عراق به پیمان نظامیِ آمریکامحور ناتو و تکمیل القه

محاصره فیزیکی ایران
ایور و نفوذ جاسوسان و سرمایهگذاران اسرائیلی در منطقه اودمختار کردستان عراق
تأثیرگذار شکلگیر دولت کردستان عراق در افزایش مطالبا

قوم کرد در ایران

افزایش شدید هزینهها بهداشتی و درمانی به دلیل ارائه ادما

به اتباع اارجی در استانها

غربی در مواقع بروج بحرانها اساسی در عراق
تنوع و تکثر جریانها سیاسی ،مذهبی و فرهنگی و عدم اعما کنتر بر ای جریانها بههمراه
مناجعا  ،تعارضها و واگرایی اجتماعی ناشی اج آن
عدم وجود ارتباط ریلی با داال کشور و کشور عراق به دلیل ضعف سااتارها ارتباطی در
استانها کردنشی
افزایش میزان استفاده اج آب روداانهها مرج و شکلگیر تعارضها هیدروپلیتیک بهدلیل
وابستگی شدید عراق
تقدم سیاستها امنیتمحور بر سیاستها توسعهمحور در استانها هممرج با کشور عراق

7
71
71
71
72
1
7

منبع( :نگارندگان)

منابع
 -1منابع فارسی
 ابراهیمیفر ،طاهره (« ،)7 11نظتم نتوی امنیتتی در التی فتارس بعتد اج اشتغا نظتامیعتراق»،
پژوهشنامه علوم سیاسی ،سا سوم ،شماره  ،بهار.7 11
7
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 اامدیان ،محمدعلی( ،)7 11ویژگیهای جغرافیایی کشورهای اسالمی ،مشهد :سخ گستر ،چ .
 اابار  ،محمّد و محمّداس نامی( ،)7 11جغرافیای مرز با تأکید بر مرزهای ایران ،تهران :ساجمان
جغرافیایی نیروها مسلح.
 برجگر ،کیهان ( ،)7 11ایران ،عراق جدید و نظام سیاسی-امنیتی خلیج فارس ،تهران :دفتر گستترش
تولید علم معاونت پژوهشی دانشگاه آجاد اس می.
 تیشهیار ،ماندانا و مهناج ظهیر نژاد (  ،)7 1سیاست خارجی عراق :بررسی نقش ژئوپلیتیک عرراق

در روابط با همسایگان ،تهران :مؤلفان.
 جعفر ولدانی ،اصغر (« ،)7 11استفاده اج منابع آب رودها مرج ایران و عراق و اقتوق بتی
الملل» ،پژوهش حقوق و سیاست ،سا یاجدهم ،شماره  ، 1بهار و تابستان .7 11
 اافظنیا ،محمدرضا (  ،)7 1اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ،مشهد :پاپلی.
 ایدر  ،جهانگیر (« ،)7 27راهبرد تبدیل مرجها تهدید استتراتژیک بته مرجهتا امت (مطالعته
مورد  :مرجها غربی کشور)» ،مجموعه مقاالت پنجمین کنگره انجمرن ژئوپلیتیرک ایرران ،رشتت:
دانشگاه آجاد اس می.
 اسرو  ،غ مرضا (« ،)7 12مؤلفهها داالی پایدار و مؤثر بر سیاست اتارجی عتراق جدیتد»،
مطالعات راهبردی ،سا سیزدهم ،شماره ،7بهار.
 الیلی ،محس (« ،)7 21ب مایه دگرگونشونده ژنوم ژئوپلیتیک در ااورمیانته عربتی» ،مجموعره

مقاالت همایش اسالم و تحوالت خاورمیانه ،تهران :سوم اسفند.
 دهقانیفیروجآباد  ،ستیّدج

( « ،)7 1منطتق ژئوپلیتیتک در سیاستت اتارجی عتراق :علتل و

پیامدها» ،مطالعات خاورمیانه ،سا دهم ،شماره  ،تابستان.
 جی العابدی  ،یوسف ( ،)7 12ژئوپلیتیک( ،ایده-کاربرد) ،رشت :دانشگاه آجاد اس می.
 ساالرنژاد ،مؤم ( ،)7 12تأثیر الگو نظام سیاسی فدرا ااتمالی عراق بر امنیتت داالتی ایتران،
پایاننامه کارشناسی ارشد جغرافیا سیاسی ،مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

مدلسازیِ ژنومهای ژئوپلیتیکِ تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران و عراق

 سجّادپور ،سیّدمحمّدکاظم رضا امیر مقدم (« ،)7 11نقش ساجوکارها اقوقی در اتل وفصتل
مناجعا

ژئوپلیتیک ،مطالعه مورد  :عهدنامه مرج اس همجوار

 721الجزایتر» ،ژئوپلیتیرک،

سا پنجم ،شماره  ،پاییز.
 س تجّادپور ،ستتیّدمحمّدکاظم ( « ،)7 1ژئوپلیتیتتک وسیاستتت اتتارجی ایتتران :تتتداوم و تغییتتر»،
ژئوپلیتیک ،سا دوم ،شماره ،7بهار.
 علو پور ،سیّدمحس (« .)7 11ژئوپلیتیتک عتراق و امنیتت در منطقته التی فتارس» .مطالعرات

خاورمیانه ،سا شانزدهم ،شماره .
 قالیبا  ،محمّتدباقر و سیّدموستی پورموستو ( ،)7 11ژئوپلیتیتک نتوی ااورمیانته و سیاستت
اارجی ایران ،پژوهشهای جغرافیایی ،شماره .11
 قوام ،سیّدعبدالعلی (  ،)7 1اصول سیاست خارجی و سیاست بینالملل ،تهران :سمت ،چ .71
 کاتبی ،محمود و اامد راستتینه (« ،)7 11دکتتری تعامتل ستاجنده در سیاستت اتارجی ایتران و
ژئوپلیتیک نوی عراق» ،تحقیقات سیاسی و بینالمللی ،شماره  ،پاییز.
 کریمیپور ،یداهلل ( ،)7 12مقدمهای بر ایران و همسایگان (منابع ترنش و تهدیرد) ،تهتران :دانشتگاه
تربیت معلم.
 گاالهر ،کارولی و دیگران ( ،)7 21مفاهیم اساسی در جغرافیای سیاسی ،ترجمه محمّداس نتامی
و علی محمّدپور ،تهران :جیتون سبز.
 گلورد  ،عیسی (« ،)7 12مرجها ،آسیبها و کارکردها» ،برنامه سیاستگرااری سیاسری دفراعی و

امنیتی ،سا او  ،شماره  ،جمستان.
 مار ،فب ( ،)7 11تاریخ نوین عراق ،ترجمه محمّد عباسپور ،مشهد :بنیاد پژوهشها اس می.
 مجتهدجاده ،پیروج (  ،)7 1کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلیتیک خلیج فرارس ،ترجمته امیدرضتا
ملک محمّد نور  ،تهران :دفتر مطالعا

سیاسی و بینالمللی.

 مرادیان ،محس (« ،)7 21مد ستاج ریاضتی بترا ستنجش امنیتت اتارجی ،مطالعته متورد
جمهور اس می ایران» .ژئوپلیتیک ،سا هفتم ،شماره ،7بهار.

1331  زمستان،3  شماره،1  دوره، پژوهشی مطالعات جهان اسالم-فصلنامه علمی

 ترجمته شتهرجاد رستتگار، بحران در خاورمیانه،)7 1 (  میلتون ادوارد و پیتر هینچ کلیتف، مورلی
.  قوم: تهران،شریعتپناهی
، جغرافیای کشور عراق با تأکید بر مسرائل ژئوپلیتیرک،)7 11(  محمّداس و علی محمّدپور، نامی
. ساجمان جغرافیایی نیروها مسلح:تهران
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Abstract
Geopolitical Genome is the geographical genetic and variable map of the
politics and derived from geography of a country that affects foreign policy.
Identifying geopolitical viewpoints coming from geopolitical genomes of the
neighbors and identifying the geopolitical codes existing in the target countries can
play a key role in adopting foreign policy in parallel with geopolitical weight.
With respect to historical, cultural and racial commonalities between Iran and Iraq
and the influence of regional and trans-regional powers in this country it is
necessary to identify and study the genomic geopolitical map of Iraq for directing
Iran’s foreign policy toward this country. Placing emphasis on analysis of
geopolitical codes and genomes in the political geography of Iran and Iraq, the
authors have tried to analyze the consequences of this contradiction and its
influence on bilateral foreign policy by presenting a model entitled “contradiction
of Iran-Iraq codes/genomes”.
Keywords: Geopolitical Genome, Geopolitical Code, Foreign Policy, Iran, Iraq.
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