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 الملل دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهراناستاديار گروه روابط بين* 
  .5ـ  35ص  ، ص1395و سوم، شماره اول، بهار  ، سال بيستفصلنامه مطالعات خاورميانه
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  چكيده
هاي اصلي سياست خارجي ايران بوده است،  نگراني عراق از زمان استقالل تاكنون و به داليل متعدد يكي از دل

كند  مقاله حاضر تالش مي. ار مي دهدتاثير قر چراكه تحوالت عراق به آساني و به سرعت امنيت ايران را تحت
، سياست خارجي ايران در قبال عراق را به ضميمه و 2033تا نشان دهد اشغال عراق توسط آمريكا در سال 

بر اين اساس ايران سياستي محتاطانه در  .اي از سياست خارجي ايران در قبال آمريكا تبديل نموده است دنباله
هدف آن اعاده نظم و ثبات به اين كشور و در عين حال بسيج نمودن قبال تحوالت عراق پيش گرفت كه 

اين مقاله نشان خواهد داد . شيعيان اين كشور براي رسيدن به سهمي عادالنه از قدرت سياسي در عراق بود
گري و نيز روابط نزديك با  مردم عراق در قبال اشغال  كه به علت اشتباهات سياسي آمريكا، مقاومت فزاينده

بر اين اساس، پيامد . هاي سياسي شيعي، ايران در نيل به اين اهداف تا حدود زيادي موفق بوده است مانساز
تر از آن بسط و توسعه قابل مالحظه نفوذ ايران  اصلي اشغال عراق تضعيف هژموني آمريكا در خاورميانه و مهم

 . در خاورميانه بوده است

  ان، شيعيان عراق، هژموني آمريكا، خاورميانه جديداشغال عراق، سياست خارجي اير: كليدواژگان
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 مقدمه

هاي  نگراني به داليل متعدد عراق همواره يكي از دل 1311از زمان استقالل عراق در سال 
اولين و آشكارترين اين داليل آن است كه دو كشور بيش . اصلي سياست خارجي ايران بوده است

همين امر سبب شده است تحوالت سياسي، . دارندكيلومتر مرز خشكي و دريايي  1300از 
. تاثير قرار دهند اقتصادي و اجتماعي در عراق به آساني از مرزها عبور كرده و امنيت ايران را تحت

هاي  توان به وجود اقليت از جمله مي. نزديكي جغرافيايي پيامدهاي امنيتي ديگري هم داشته است
. كه در دو سوي مرزهاي مشترك دو كشور سكونت دارندها اشاره كرد  قومي نظير كردها و عرب

هر . اي در روابط بين اين اقوام ايجاد كنند اند خلل قابل مالحظه گاه نتوانسته المللي هيچ مرزهاي بين
. سوي مرز رخ داده، اثراتش به آن سوي مرز هم منتقل گشته است اتفاقي كه در اين جوامع در يك

گرايي قومي كردي و عربي در قرن بيستم در عراق و در  ور مليتوان به ظه در همين راستا مي
رو  از اين. د و عرب ايران اشاره كردطلب در ميان اقوام كر هاي جدايي ظهور جنبش ،نتيجه آن

اند از نزديك بر سير تحوالت سياسي در ميان اقوام عراقي  هاي متوالي در ايران ناگزير شده دولت
  . ند اثرات اين تحوالت بر امنيت داخلي خود را بهتر درك كنندنظارت داشته باشند تا بتوان

هاي نفت يكي ديگر از عواملي است كه عراق را در كانون توجه سياست خارجي ايران  سياست
) اوپك(گذاران سازمان كشورهاي صادركننده نفت  ايران و عراق هر دو از پايه. قرار داده است
بعد از عربستان سعودي از نظر ميزان ذخاير نفتي در مكان  كه عراق از آنجايي. گردند محسوب مي

اگر . تاثير قرار دهد هاي جهاني نفت را تحت كه قيمت را دارداين توان  طور بالقوه هدوم قرار دارد، ب
دولت عراق به داليلي تصميم بگيرد از اوپك خارج گردد و توليد خود را افزايش دهد و يا در اوپك 

ايي نظير عربستان و كويت كه خواستار قيمت پايين هستند همكاري كند، بماند ولي با كشوره
تواند سبب كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني گردد و اين امر اثرات سوء قابل  آنگاه مي
اگر  ،از سوي ديگر. اي بر اقتصاد ساير كشورهاي عضو اوپك از جمله ايران خواهد داشت مالحظه

ليبي و  ها نظير ايران،  دار افزايش قيمت ماند و به ساير كشورهاي طرفعراق كماكان در اوپك باقي ب
د كردن توليد و در نتيجه افزايش وامكان اينكه اوپك به سمت محد ،الجزاير دست همكاري دهد

  . بسيار بيشتر است ،كند  هاي جهاني حركت قيمت
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از زمان روي كار آمدن . ها عراق از منظر سياسي نيز براي ايران صاحب اهميت است در كنار اين
، اين كشور همواره رقيب اصلي ايران براي 1337دنبال كودتاي سال  در عراق به گرا مليهاي  دولت

فارس  عنوان مانعي بر سر تسلط بر خليج لذا ايران همواره به عراق به. فارس بوده است استيال بر خليج
  . جانبه داشته استبه روابط دودادن  ل توجهي در شكلنگريسته است و اين موضوع نقش قاب

كه انقالب اسالمي در ايران به پيروزي رسيد، دولت ايران همواره  1357از سال  ،ديگر آنكه
در چارچوب اين برنامه . تالش نموده است تا انقالب اسالمي را به ماوراء مرزهايش صادر نمايد

توان  جوارش را مي و كشورهاي همعراق . نشين خاورميانه بوده است هاي مسلمان اولويت با سرزمين
اگر جمهوري اسالمي ايران بتواند اسالم انقالبي را به اين . عنوان هسته اصلي دنياي اسالم انگاشت به

. سالمي نيز به توفيق دست يابدتواند اميدوار باشد كه در ساير بالد ا مي ،ها صادر نمايد سرزمين
با توجه به مرزهاي گسترده عراق با ساير . چيز استغير اين صورت امكان موفقيت ايران بسيار نادر

. آل براي نفوذ اسالم انقالبي ايران به اين كشورهاست اي ايده اين كشور دروازه ،كشورهاي عربي
اردن و عربستان سعودي داشته باشد و از   تواند از طريق عراق دسترسي مستقيم به سوريه، ايران مي

  . تر در خاورميانه نفوذ كند از سوي شرق و هم غرب عميق تواند هم طريق اين كشورها نيز مي
همچنين ايران انقالبي هميشه خواستار آن بوده است كه در مناقشه اعراب و اسراييل نقش داشته 

اهللا كمك شاياني نموده است و روابط  در گذشته ايران به پيدايش و رشد و بالندگي حزب. باشد
سر  همانند حماس و جهاد اسالمي كه با اسراييل در جنگ ب هاي اسالمي محكمي را با ساير گروه

اما اين روابط هميشه تا حد زيادي از طريق سوريه صورت گرفته است . ريزي نموده است پايه، برند مي
طبيعي . هاي اشغالي فلسطين را ايفا كرده است كه نقش پل ارتباطي بين ايران با لبنان و سرزمين

جاي تكيه بر دمشق روابط مستقيمي با اين كشورها داشتند باشد كه  به دده است كه ايران ترجيح مي
  . حزب بعث سوريه نتواند آن را كنترل كرده و چنانچه منافعش ايجاب نمايد قطع كند

رغم اهميت عوامل پيش گفته در اهميت بخشيدن به عراق براي ايران بايد توجه داشت كه   به
 است؛ در كانون توجهات سياسي خارجي ايران قرار داده اين پيوندهاي مذهبي است كه عراق را

نه تنها اين بلكه مرقد چند تن از ائمه شيعه مانند . مانند ايران اكثريت مردم عراق شيعه هستند
در . السالم و فرزند ايشان حضرت سيدالشهداء نيز در عراق قرار دارد حضرت اميرالمومنين علي عليه
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گاه شيعيان ايران بوده و در  ترين زيارت نجف و كربال همواره مهمطول تاريخ پس از مكه مكرمه، 
تن از مردم ايران براي زيارت راهي   هر ساله هزاران ،دوراني كه روابط ايران و عراق حسنه بوده است

بايد به وجود دو حوزة علميه نجف اشرف و كربال نيز اشاره كرد كه   در كنار اينها، . اند شده  عراق مي
بسياري از علما و فقهاي ايران . گردند ترين مراكز تدريس علوم ديني شيعه محسوب مي مجزو مه

اند و بعضي از آنها بعد از طي دوران طلبگي در اين كشور رحل  در اين مراكز كسب علم نموده
خويشاوندي  گاه پيوندهاي دوستي و. اند اقامت دايم افكندند و بعضي نيز به ميهن مراجعت نموده

نقش مهمي در دادن يك  ،ايراني و عراقي حاصل شده يهاي تحصيل بين علما طي سالكه در 
  . خارجي ايران داشته است  جايگاه واال به عراق در سياست

اقامت بعضي از مراجع شيعه ايراني در عراق كه بسياري از مردم ايران جزو  ،عالوه بر اين
اي حاكم بر ايران در طي يكي دو قرن اخير ه پيامدهاي سياسي براي دولت ،اند مقلدين آنها بوده

بعضي اوقات مراجع شيعه مقيم عراق از نفوذ مذهبي خود در ميان مردم ايران استفاده . داشته است
  نمونه. حق مردم كنند هاي به هاي حاكم را وادار به تمكين در مقابل خواسته اند تا دولت نموده

عليه حكومت خودكامه كه مبارزات مردم ايران  تندهس )ره(امام خميني ،اي از اين دسته برجسته
اهللا سيستاني و مرحوم  در كنار اينها حضور مراجع ايراني نظير آيت. كردند شاه را از نجف رهبري مي

سبب افزايش اهميت عراق براي ايران شده  ،اهللا خويي كه مقلدين فراواني در عراق داشتند آيت
  . ز اين نفوذ براي نيل به اهداف خود در عراق استفاده كندچرا كه دولت ايران سعي داشته ا ؛است

علماي شيعه عراقي نيز نقش مهمي در تحوالت . جانبه نبوده است اما اين اعمال نفوذ يك
اهللا  اهللا محمد عراقي كه در ايران به نام آيت توان به آيت از اين دست مي. سياسي ايران داشتند

اهللا الريجاني در سال گذشته رياست قوه  ز انتصاب آيتشود و تا پيش ا شاهرودي شناخته مي
علماي عراقي مقيم ايران هميشه از نفوذ خود . عنوان نمونه نام برد به ،يه ايران را به عهده داشتيقضا

  . اند تا عراق را در راس دستور كار سياست خارجي ايران قرار دهند استفاده كرده
الدعوه و مجلس اعالي انقالب  عراقي نظير حزب هاي معارض به موازات اينها حضور گروه 

) 1359ـ1367(ها در جنگ تحميلي سال، حضور فعاالنه آن 25اسالمي عراق به مدت قريب به 
عليه رژيم بعث، و ارتباط نزديك اين دو گروه با سپاه پاسداران انقالب اسالمي و بيت مقام معظم 
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  . نموده است ايران نقش مهمي ايفا لماسي خارجيرهبري در اعتالي جايگاه عراق در ديپ
دنبال آن سقوط رژيم  و به 1382رو طبيعي است كه حمله آمريكا به عراق در فروردين  از اين

اين مقاله به بررسي سياست . تاثير قرار داد جوار عراق تحت بعث ايران را بيش از ساير كشورهاي هم
پردازد كه اصوال  در اين موضوع مي خارجي ايران در قبال عراق اشغالي پرداخته و به كاوش

ها نشأت  هايي از اين ديدگاه هاي ايران در قبال حمله آمريكا به عراق چه بودند، چه سياست ديدگاه
  . ها در واكنش به سير وقايع در عراق متحول شدند ها و سياست گرفتند، و چگونه اين ديدگاه

ط آمريكا سياست خارجي ايران در قبال كند تا نشان دهد اشغال عراق توس اين مقاله تالش مي
با توجه به . اي از سياست خارجي ايران در قبال آمريكا تبديل نمود عراق را به ضميمه و دنباله

اول اينكه اجازه  :دولت ايران دو هدف را در عراق تعقيب نمود ،خصومت ميان تهران و واشنگتن
دوم اينكه مانع از آن گردد كه آمريكا بتواند در  ؛گر آمريكا قرار گيرد ندهد ايران طعمه ارتش اشغال

بر اين اساس ايران سياستي . نشانده بر سركار آورد عراق نيز مانند افغانستان حكومتي دست
محطاطانه در عراق پيش گرفت كه هدف آن اعاده نظم و ثبات به اين كشور و در عين حال بسيج 

اين مقاله . النه از قدرت سياسي در عراق بودنمودن شيعيان اين كشور براي رسيدن به سهمي عاد
مردم   كند تا نشان دهد كه به علت اشتباهات سياسي آمريكا در عراق، مقاومت فزاينده تالش مي

هاي سياسي شيعي ايران در نيل به اين  گري، و نيز روابط نزديك با سازمان عراق در قبال اشغال
  . اهداف تا حدود زيادي موفق بوده است

  دهي به سياست خارجي ايران در قبال عراق موثر بر شكل عوامل
جانبه تركيبي از عوامل در شكل دادن به سياست خارجي تاريخ روابط دوطور كلي در طول  به

اي، و بعضي ديگر نيز  المللي، بعضي منطقه بعضي از اين عوامل بين. اند ايران در قبال عراق موثر بوده
و در نتيجه كنترل امور عراق  1382ق توسط آمريكا در فروردين اما اشغال عرا. اند داخلي بوده

با توجه به اينكه در طي اين دوره عمال اين . كلي تغيير داد اين وضعيت را به  توسط اين كشور
الشعاع عامل  اي كال تحت كرد بالطبع تاثير عوامل داخلي و منطقه آمريكا بود كه عراق را اداره مي

كه در گذشته روابط ايران و آمريكا يكي از فاكتورهاي مؤثر در  درحالي .المللي قرار گرفت بين
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دهي به روابط ايران و عراق بود، روابط تهران و بغداد بعد از اشغال نظامي آن كشور اساسا  شكل
امنيتي ميان كشورها بري بوزان  در بحث پيرامون روابط. تابعي از روابط ايران و اياالت متحده گشت

] الشعاع قرار گرفتن تحت[آن  :كند قرار گرفتن ياد مي »الشعاع تحت«عنوان  ت بهاز اين وضعي
هاي خارجي آنقدر قوي است كه عملكردهاي عادي پويايي  دهد كه حضور قدرت هنگامي رخ مي

اين امر معموال مستلزم استقرار نيروهاي  ...كند امنيتي ميان كشورهاي يك منطقه را متوقف مي
و كامال با فرآيند عادي   هاي بزرگ است الشعاع قدرت يا قدرت است كه تحتاي  مسلح در منطقه
ي مداخله معموال پوياي. تفاوت دارد هاي امنيتي محلي هاي بزرگ در امور مجموعه مداخله قدرت

تر ميان  الشعاع قرار دادن آنها را تابع الگوي رقابتي گسترده تحت. كند امنيتي موجود را تقويت مي
   1.كلي از ميان ببرد هكند و حتي ممكن است آنها را ب رگ ميهاي بز قدرت

هاي بزرگ مطرح  قرار دادن را در چارچوب رقابت بين قدرت »الشعاع تحت«گرچه بوزان اثرات 
هاي بزرگ و   هاي او به همين ميزان قابل تسري به روابط بين قدرت گيري كند، ولي نتيجه مي

  . ز هستدشمنان آنها در كشورهاي جهان سوم ني
هاي  ي، پويايقرار گرفتن خاتمه پيدا كند »الشعاع تحت«الزم به گفتن نيست كه هرگاه فرآيند 

اي و داخلي بار ديگر در روابط امنيتي  آيند و بدين شكل عوامل منطقه امنيتي محلي بار ديگر رو مي
زايش استقالل دولت در مورد روابط ايران و عراق، با اف. گيرند ميان كشورها نقش خود را از سر مي

  . عراق از آمريكا بايد بتوان بازگشت روند عادي در روابط دوجانبه را مجددا رؤيت كرد

  المللي  عوامل بينـ 1
اي بر روي  هاي بزرگ هميشه اثر قابل مالحظه توزيع جهاني قدرت و اتحادهاي ايران با قدرت

و نظام ) 1324ـ1368(ي دوقطبي بود الملل در دوراني كه نظام بين. روابط ايران و عراق داشته است
از . شد قدرت ايران از متحدين آمريكا محسوب ميميان دو ابر پادشاهي بر ايران حاكم بود، در رقابت

راه  ،عرب قدرت را در آن به دست گرفتند گراي مليكه نيروهاي  1336سوي ديگر، عراق از سال 
عنوان  ز اين رو شاه به حكومت عراق بها. دوستي و مودت با روسيه شوروي را درپيش گرفته بود

به همين علت از . نگريست ثباتي سياسي در خاورميانه مي مهره روسيه در منطقه و يكي از منابع بي
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دو كشور در آستانه جنگ با يكديگر  بسيار متشنج بود و گاها   آن سال به بعد روابط دوجانبه اكثرا
   2.گرفتند قرار مي

گيري جمهوري اسالمي ايران در آن سال  و شكل 1357همن سرنگوني حكومت شاه در ب
عليه  اتحادهاي سابق با غرب. ران گشتموجب يك تغيير جهت بنيادين در سياست خارجي اي

عنوان  اتحاد شوروي جاي خود را به خصومت عميق با اياالت متحده داد كه ايران اسالمي بدان به
ي، صدور انقالب اسالمي به خارج، كمك به ستيزاز آن پس آمريكا. نگريست بزرگ ميشيطان 

هاي وابسته به آمريكا  بخش، و تالش براي واژگوني حكومت هاي آزادي هاي اسالمي و سازمان گروه
  . در خاورميانه محور اصلي سياست خارجي ايران گشت

اين تغييرات اساسي در سمت و سوي سياست خارجي ايران، آمريكا و عراق را به سمت يك  
سوق  ،كردند عليه ايران كه هر دو كشور به آن به چشم يك دشمن مشترك نگاه ميي ضمناتحاد 

هاي مرتجع عربي وابسته به آن و  تبا حمايت آمريكا و دول 1359مهر  از اين رو عراق در. داد
دولت عراق اميدوار بود كه با يك ضربه سريع . منظور سرنگوني انقالب اسالمي به ايران حمله كرد به

ري انقالب ايران را ساقط نموده، خوزستان را به خاك خود ضميمه نموده، به قدرت برتر خليج و كا
ها نيز اميدوار بودند كه  يآمريكاي. اي عرب را از آن خود كندفارس تبديل شده، و نقش رهبري دني

  . ديگر سلطه خود را بر ايران احياء كنند با سرنگوني زودرس نظام اسالمي بتوانند بار
خاتمه پيدا كرد، روابط ايران و آمريكا همچنان  1367 ه جنگ ايران و عراق در تيرماهگرچ

ايران مدعي بود كه آمريكا گرچه در تالش براي سرنگوني انقالب اسالمي به . خصمانه باقي ماند
كماكان در پي ساقط نمودن حكومت اسالمي از طرق  ،دست رژيم بعث عراق شكست خورده بود

عليه ايران، فشار آمريكا به  هاي گسترده اقتصادي ن به تحريمنوان شاهد دولت ايراع به. ديگر است
نظامي به ايران، حمايت  فناوريروسيه، چين، و ساير كشورها براي عدم فروش تسليحات و انتقال 

هاي ضد انقالب مستقر در خاك آمريكا و اروپا، و فشار به بقيه كشورها  آمريكا از عناصر و سازمان
نوبه خود، ايران را متهم  دولت آمريكا، به. كرد اي به ايران اشاره مي ي هستهفناورعدم انتقال  براي
هاي كشتار جمعي را در پيش گرفته، تالش  اي براي ساخت سالح نمود كه برنامه گسترده مي
هاي  هايد، از گرونمايد تا مساعي انجام شده براي برقراري صلح بين اعراب و اسراييل را عقيم نم مي
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كند، و حقوق بشر  كار عربي هستند حمايت مي هاي محافظه دنبال سرنگوني رژيم تروريستي كه به
   3.نمايد را در خاك خود پايمال مي

اثرات ) 1359ـ1367(تداوم دشمني ميان اياالت متحده و ايران پس از جنگ ايران و عراق 
چه ايران اشغال كويت از سوي عراق را گر 1369در سال . ملموسي بر روي روابط ايران و عراق داشت

هاي عضو ائتالف براي بيرون راندن  ولي استفاده از زور از سوي آمريكا و ساير دولت ،محكوم نمود
گرفت كه دولت  عليه آمريكا از آنجا نشأت ميموضع ايران . را نيز محكوم كردنيروهاي عراقي از كويت 
اي  تبديل به رويه  منطقه هاي تعليه يكي از دولها  مريكاييفاده از زور توسط آايران نگران بود كه است

دليل بود  دقيقا به همين. عليه ايران هم به زور توسل جويدآينده آمريكا با استناد به آن شود كه در 
براي وادار  1370تا  1381هاي  ي موشكي آمريكا به عراق در فاصله سالكه ايران با حمالت هواي
عليه آن كشور مخالفت هاي وضع شده توسط سازمان ملل  ن به تحريمنمودن عراق به تن داد

با آمريكا منجر به آن نشد كه ايران دست دوستي به سوي عراق دراز   با اين همه، خصومت. كرد مي
   4.ساله با اين كشور هنوز التيام نيافته بود هشتهاي رواني ناشي از جنگ  زيرا جراحت ؛كند

  عراقه ي بر حمله بايران و تصميم آمريكا مبنـ 2
براي جلوگيري . به داليل متعدد ايران مخالف سرسخت تصميم آمريكا براي حمله به عراق بود

هايي را براي تثبيت نفوذ خود در عراق  از اين امر ايران به ديپلماسي روي آورد، به موازات آن گام
تواند هر تهاجمي از  يبرداشت، و در كنار آن قدرت نظامي خويش را به رخ كشيد تا نشان دهد م

  . سوي آمريكا را پس بزند
هاي بسيج ماشين نظامي آمريكا براي حمله به عراق  اولين نشانه 1381كه در سال  هنگامي
يازي به زور براي سرنگون نمودن رژيم بعث  ايران بدون فوت وقت مخالفت خود با دست ،ظاهر شد

ه عراق پرده اول از سناريوي آمريكا براي تحكيم از ديدگاه دولت ايران حمله ب. عراق را اعالم كرد
خاتمي، اظهار   در همين رابطه محمد ابطحي، معاون پارلماني دولت. سلطه خود درخاورميانه بود

خاورميانه خواهد  هاي تداشت آمريكا پس از سرنگوني صدام توجه خود را معطوف به ساير دول
از ديدگاه دولت ايران هدف از حمله به  5.ان و سوريه بوداير ها تمنظور او در اينجا از ساير دول. نمود
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هاي موجود بر سر راه تثبيت هژموني آمريكا  عراق و سپس ايران و سوريه از ميان بردن تمام چالش
طور علني توجيهات ديگري براي تبيين داليل ايران براي  البته در عمل و به. در خاورميانه بود

داشت كه آمريكا  دولت ايران اعالم مي ،براي مثال. شود ق عنوان ميمخالفت با حمله آمريكا به عرا
سازمان  ،به عبارت ديگر. عليه عراق را داردازمان ملل قصد استفاده از زور بدون گرفتن مجوز از س

 ،از اين رو. عليه عراق را مجاز نمايد ه است كه استفاده از قوه قهريهاي صادر نكرد ملل قطعنامه
الملل  امي به عراق فاقد وجه قانوني و در نتيجه از نظر دولت ايران و حقوق بينهرگونه حمله نظ
فارس  به هنگام اولين جنگ خليج 1369اما بايد توجه داشت كه حتي در سال . غيرقابل قبول بود

باز هم ايران با  ،عليه عراق زده بود سازمان ملل دست به اقدام نظاميكه آمريكا با كسب مجوز از 
دولت ايران بر اين نظر بود كه حتي اگر اتهاماتي كه  ،عالوه بر اينها. ام مخالفت نموده بوداين اقد

هاي كشتار جمعي و همكاري  ساخت يعني تالش پنهان براي ساخت سالح آمريكا به عراق وارد مي
د دولت ايران اعتقا. بود، رويكرد آمريكا براي حل اين مشكل مطمئنا غلط بود با القاعده درست مي

الملل براي حل اين مشكل، دولت آمريكا بدون هيچ توجهي  جاي مشورت با جامعه بين هداشت كه ب
از ديدگاه دولت . عليه عراق زده بودجانبه دست به اقدام نظامي  يك طور به نظر جامعه جهاني و به

دي را گرايي دولت بوش بود كه تهديد ج جانبه مريكا به عراق نمونه ديگري از يكايران حمله آ
ها به  وفصل مناقشات دولت در حلچرا كه سازمان ملل را  ؛كرد المللي مي متوجه صلح و امنيت بين

پارچگي ملي  الملل مانند احترام به حاكميت كشورها و يك حاشيه رانده و اصول اساسي حقوقي بين
   6.نمود آنها را تضعيف مي

دليل اصلي مخالفت خود با حمله به  گرچه دولت ايران عدم صدور مجوز از سوي سازمان ملل را
جمله اينكه ايران از. شد هاي ديگري نيز از سوي دولت ايران اقامه مي نمود، برهان عراق عنوان مي

شدت نسبت به توجيهات آمريكا براي حمله به عراق مبني بر تالش اين كشور براي ساخت پنهاني  به
نمود كه  دولت ايران عنوان مي. اعده مشكوك بودتسليحات كشتار جمعي، و نيز ارتباط پنهاني با الق

وجو در خاك عراق بازرسان سازمان ملل متحد به مدركي دال بر اينكه عراق  ها جست رغم سال به
عالوه بر اين، . دست نيافته بودند ،هاي كشتار جمعي خود را احياء كرده است برنامه ساخت سالح

برد و  هاي كشتار جمعي را زير سؤال مي با اشاعه سالح دولت ايران صداقت دولت آمريكا براي مبارزه
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هاي كشتار جمعي  نمود كه آمريكا و متحدين آن كشور خود عراق را به سالح اين بحث را مطرح مي
عنوان دليل ديگري دال بر عدم صداقت آمريكا  به 7.در طول جنگ ايران و عراق تجهيز نموده بودند

خانه ه سكوت دولت آمريكا در قبال زرادمعي، دولت ايران بهاي كشتار ج براي مبارزه با سالح
اي  هاي هسته نمود كه در ساخت سالح كرد و واشنگتن را متهم مي اي عظيم اسراييل اشاره مي هسته

دولت ايران همچنين اتهامات آمريكا به عراق در مورد رابطه با القاعده را . به اسراييل كمك نموده است
الدن و طالبان حمايت  آمريكا از بن 1370و  1360نمود كه در دهه  م ميساختگي دانسته و اعال

دولت ايران با اشاره به  ،عالوه بر اين. دهي طالبان نقش اساسي را ايفاء نموده بود نموده و در سازمان
نمود كه نسبت  اخبار موجود در مورد همكاري آمريكا با سازمان تروريستي مجاهدين خلق عنوان مي

   8.آمريكا در مبارزه با تروريسم شك و ترديد جدي دارد به صداقت
هاي دولت ايران مبني بر اينكه پس از عراق خود آماج حمالت ايالت متحده گردد  گرچه نگراني

توان تصور نمود كه حتي اگر  مي ،نقش اساسي در مخالفت تهران با حمله آمريكا به عراق داشت
باز هم  ،نمود ايران را آشكارا يا تلويحا به حمله تهديد نمي آمريكا به حمله به عراق بسنده نموده و

ايران از آن نگران بود كه دولت آمريكا با استفاده از . ماند ايران مخالف حمله آمريكا به عراق باقي مي
طور كه  ماندقيقا ه ؛نشانده در عراق بر سر كار آورد ، دولتي دستنمود تسلطي كه بر عراق پيدا مي

روي كار آمدن . بود نشاندهچنين دولتي را در افغانستان بر اريكه قدرت  از آن اينيك سال پيش 
توانست  چنين دولتي مي. نمود دولتي وابسته در عراق تهديدات مختلفي را متوجه منافع ايران مي

بخش مهمي از حصاري باشد كه دولت آمريكا براي مهار انقالب اسالمي تالش داشت به دور ايران 
 ،توانست تماميت ارضي ايران را تهديد نمايد بلندمدت، يك دولت وابسته در عراق مي در. بكشد
  طور كه  همان ،نآعالوه بر . اين كار را انجام داده بود 1360طور كه سلف بعثي آن در دهه  همان

هاشمي رفسنجاني، رييس شوراي تشخيص مصلحت نظام، اشاره داشتند، يك دولت آمريكايي در 
هاي  انست عراق را از اوپك خارج نموده و با استفاده از ذخاير نفتي عظيم خود قيمتتو عراق مي

ايشان همچنين اضافه كردند كه ظهور . سو با منافع اياالت متحده تنظيم كند جهاني نفت را هم
فارس قطعا باعث تغيير  يك دولت وابسته به غرب در عراق و اتحاد آن با شوراي همكاري خليج

   9.گرديد ر منطقه خاورميانه به ضرر ايران ميتوازن قوا د
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توانست جبهه ضداسراييلي متشكل از ايران،  چنين مي ظهور يك دولت وابسته به غرب هم
 10.آويو تغيير دهد سوريه و لبنان را تضعيف نموده و توازن قوا در اين گوشه از جهان را به نفع تل

يعني سوريه و لبنان بر سر ميز مذاكرات صلح با  زني متحدين ايران اين امر سبب تضعيف توان چانه
هاي ضداسراييلي و  طور سبب تضعيف و انزواي دولت همين اين امر. گرديد مي اسراييل

چنين نگران بود كه اشغال  دولت ايران هم. شد  ضدآمريكايي در منطقه يعني ايران و سوريه مي
شك پيامدهاي امنيتي  اين امر بي. دعراق و تحوالت سياسي حاصله از آن سبب تجزيه عراق گرد

جوار عراق يعني  توانست كشورهاي هم زيرا كه مي ؛دنبال داشت بسيار مهمي براي ايران و منطقه به
تركيه، سوريه، عربستان، اردن و ايران را به پرتگاه جنگ براي تسلط بر اين كشور و يا حداقل 

ان بود كه تهاجم آمريكا به عراق سيلي از طور نگر دولت ايران همين 11.هايي از آن بيفكند بخش
طور كه در جنگ اول آمريكا به عراق در  همان ،پناهندگان عراقي را به سوي ايران روانه نمايد

 12 .نفر از مردم عراق براي فرار از جنگ به ايران پناه آورده بودند 202000 ،1369ـ1370هاي  سال
ود يك صدام حسين تضعيف شده به روي كار آمدن در يك كالم بايد گفت كه از ديدگاه تهران وج

در اين زمينه آقاي هاشمي رفسنجاني گفتند، . يك دولت وابسته به آمريكا در عراق رجحان داشت
   13.تر از صدام حسين و حزب بعث است از ديدگاه ما اياالت متحده خطرناك

هاي ديپلماتيك  م تالشها از اوضاع عراق و منطقه دولت ايران تما با توجه به اين استنباط
ايران از دولت عراق درخواست نمود تا از تمام . كار بست تا مانع از بروز جنگ گردد ممكن را به

به اين  اي را از آمريكا براي حمله هاي سازمان ملل تبعيت نموده و به اين ترتيب هر بهانه قطعنامه
رهاي عضو اتحاديه اروپا و چنين تالش كرد تا روسيه، چين، كشو ايران هم 14.كشور بگيرد

ها  فت اين تالش ر طور كه انتظار مي اما همان ،كشورهاي منطقه را در اين جهت به فعاليت وادارد
   15.عاقبت ناكام ماند

اي به عمل آورد تا جايگاه خود را در عراق تقويت نمايد  هاي گسترده به موازات آن، ايران تالش
. عراق بعد از صدام در موقعيت مناسبي قرار داشته باشدسر كسب قدرت در  تا دركشمكش آتي بر

هاي  خصوص گروه اي بر روي معارضين عراقي به گذاري عمده ايران سرمايه 1370و  1360در دهه 
ايران براي معارضه شيعه در خاك خود مأمني فراهم كرده بود، آنها را آموزش . شيعه نموده بود
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ترين گروه معارض شيعي مستقر در ايران  مهم. ح نموده بوددهي كرده، و تسلي نظامي داده، سازمان
در آن ايام مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق به رهبري شهيد سيدمحمد باقر حكيم بود كه بازوي 

آمريكا به عراق  1382فروردين  كه در هنگامي. شد نظامي آن تحت عنوان سپاه بدر شناخته مي
اين نيرو در طول جنگ تحميلي در كنار . رسيد نفر مي 000/16تعداد سپاه بدر به حمله نمود، 

شيعي ديگري نيز بودند كه ايران را پايگاه خود  هاي گروه. و آبديده شده بود نيروهاي سپاه جنگيده
از اين دست . براي مبارزه رژيم بعث عراق نموده بودند كه هر كدام داراي يك شاخه نظامي بودند

يعني در  ؛بسيار پيش از آنكه آمريكا رژيم صدام را سرنگون نمايد. كردالدعوه اشاره  توان به حزب مي
در عراق برپا  هاي مقاومت هاي مخفي از سلول هاي معارض شيعه شبكه گروه 1370و  1360دهه 

با نزديك شدن زمان حمله  16.عليه دولت بعث دست به عمليات نظامي ميزدندساخته بودند كه 
دولت ايران از فرصت  ،توجه رژيم بعث در عراق به مقابله با آمريكاآمريكا به عراق و منحرف شدن 

طور منظم نيروهاي معارض شيعه عراقي مستقر در ايران را از طريق مرزهاي  استفاده نمود و به
هدف از عودت اين نيروها به عراق نه مقاومت در برابر . طور پنهاني راهي عراق ساخت مشترك به

بعد از سقوط . ظت از شيعيان عراق و منافع آنها در عراق پس از صدام بودبلكه محاف ،تهاجم آمريكا
تدريج با مناسب شدن زمينه براي  ها نيز به رهبريت اين گروه 1382حزب بعث در فروردين 

  . بازگشت به ميهنشان به عراق مراجعت نمودند
دست به انجام يكسري  زمان با استقرار نيروهاي آمريكا در منطقه براي حمله به عراق، ايران هم

مانورهاي نظامي در خاك خود زد تا توان تدافعي خود را براي دفاع از خاك كشور در مقابل تجاوز 
ايران نيروهاي نظامي خود را در مرزهاي مشترك با عراق . احتمالي آمريكا در آينده به نمايش بگذارد

هاي نظامي  زمان يكسري رزمايش هم. ردباش درآو مستقر نمود و ارتش و سپاه را هر دو به حالت آماده
هاي بسيج و سپاه در شهرهاي ماهشهر، بندر  توان به مانور مي ،براي مثال. هم به مورد اجراء گذاشته شد

هدف . امام، و هنديجان كه همه در استان خوزستان كه داراي مرزهاي مشترك با عراق است اشاره كرد
بعد از سقوط رژيم صدام  17.هاي شهري بود ا در انجام جنگاز اين مانورها افزايش مهارت اين نيروه

  . حسين اين مانورها با سرعت بيشتري انجام شد و شامل آزمايش توان موشكي بالستيك ايران نيز گرديد
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  موضع ايران در قبال تهاجم آمريكا به عراق
را پيش  »طرفي فعال بي«ايران سياست  ،جنگ آغاز گشت 1381كه در اواخر اسفند  هنگامي

هاي متخاصم حمايت  كدام از طرف معني اين سياست آن بود كه ايران در جنگ از هيچ. گرفت
شد  مي ،اما با توجه به اظهارات سران كشور و نحوه گزارش اخبار در راديو و تلويزيون 18.نخواهد كرد

بدر برده و رژيم عراق از اين جنگ جان سالم فت كه دولت ايران انتظار داشت گونه نتيجه گر اين
عنوان درگيري  هاي گروهي كشور جنگ را به رسانه. نيروهاي ائتالف دچار شكستي مفتضحانه شوند

گر اشاره نموده، و در عين  عنوان ارتش اشغال بين اسالم و كفر تصوير نموده، به نيروهاي ائتالف به
همين . دادند يجديد مورد تقدير قرار م» صليبيون«حال شجاعت مردم عراق را در مبارزه با 

ها نيروهاي ائتالف را به خاطر بمباران شهرهاي عراق و آنچه كشتار هزاران تن از مردم  رسانه
از ديدگاه دولت ايران آزادي و . كردند محكوم مي ،دانستند گناه اين كشور مي غيرنظامي و بي

ز كشتار چيزي ج ،دموكراسي كه نيروهاي ائتالف براي مردم عراق به ارمغان آورده بودند
كه در كشور اين تصور ؛ چرابرانگيز نبود اين مواضع زياد تعجب 19.مراه نداشت گناه به غيرنظاميان بي

  . نحوي به يكديگر گره خورده است وجود داشت كه سرنوشت ايران و عراق به
بيني رهبران سياسي كشور و فرماندهان نظامي نيروهاي مسلح اين  قبل از شروع جنگ پيش

يكا در عراق جنگي طوالني و خونين در پيش رو دارد كه طي آن متحمل خسارات بود كه آمر
تنها پس از چند هفته جنگ ارتش  1382كه در ارديبهشت  هنگامي 20.جاني فراواني خواهد گرديد

ها ناشي  اين نگراني. هاي زيادي ايجاد شد نگراني ،پاشيد همراه آن رژيم بعث به سرعت فرو عراق و به
بلكه به قول يكي از نمايندگان مجلس وقت از اين  ،ولت ايران به دولت بعث عراق نبوداز عالقه د

حال كه عراق به چنگ . داد گرفت كه عراق خط دفاعي غربي ايران را تشكيل مي انديشه نشات مي
. سپاهيان دشمن در سرتاسر مرزهاي غربي خاك كشورمان استقرار يافته بودند آمريكا افتاده بود، 

ها طبيعي بود كه پايداري اندك ارتش عراق در قبال تهاجم آمريكا سبب شود كه آنها  نگرش با اين
   21.از طرف رهبران سياسي كشور مورد نكوهش و مذمت شديد قرار گيرند

زيرا اين تصور را ايجاد كرد كه  ؛هاي ايران نسبت به آمريكا گشت اشغال عراق سبب تشديد نگراني
فته است، در جنوب ايران، اياالت متحده از جايگاه مستحكمي در كشورهاي ايران در محاصره قرار گر
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در شمال و شمال غرب تركيه از متحدين . مند بود فارس بهره شيخ نشين عربي حاشيه جنوبي خليج
كشور تازه استقالل يافته آذربايجان نيز تالش . با سابقه اياالت متحده و از اعضاي پيمان ناتو بود

و  1381با اشغال افغانستان و عراق به ترتيب در سال . دست آورد مشابه تركيه بهداشت موقعيتي 
بيشتري   اما نگراني. اياالت متحده در مرزهاي شرقي و غربي ايران نيز حضور پيدا كرده بود 1382

عراق مانند ايران يكي از اعضاي محور  ؛ زيرانسبت به اشغال عراق نسبت به افغانستان وجود داشت
يعني تالشي براي  ؛عليه عراق مطرح كرده بودحده اتهاماتي را كه اياالت مت ،عالوه بر آن. بود شرارت

دقيقا همان اتهاماتي بود كه آمريكا به ايران  ،هاي كشتار جمعي و ارتباط با القاعده دستيابي به سالح
    . رسيد ر مينظ الوقوع به اجم نظامي آمريكا قريببنابراين از اين ديدگاه ته. ساخت وارد مي

  سياست ايران در قبال عراق تحت اشغال
هدف نخست آن بود  :پس از سقوط حزب بعث دولت ايران دو هدف را در عراق تعقيب نمود

نشانده در عراق همانند آنچه در افغانستان روي داد ممانعت به عمل  كه از نصب يك دولت دست
ق تسهيل اجراي انتخابات در عراق قابل اجرا از ديدگاه دولت ايران نيل به اين هدف از طري. آورد
شيعيان با توجه به اينكه اكثريت كه دولت ايران معتقد بود اين انتخابات سبب خواهد شد چرا ؛بود

. بتوانند قدرت سياسي در عراق را تا حد زيادي قبضه كنند، دهند را در عراق تشكيل مي
، سقوط حزب شود كه به ايران مربوط مي ييكه آقاي رفسنجاني اظهار داشتند تا آنجا طوري همان

له مهم اين است كه پس از سقوط حزب بعث چه ئمس. خود نه خوب است نه بد وديخ بعث به
نشانده بر سر كار آورد،  يكا موفق شود در عراق حكومتي دستاگر آمر. رژيمي جايگزين آن گردد

از سوي ديگر، اگر . همراه خواهد شداين امر پيامدهاي ناگوار فراواني براي امنيت ملي ايران به 
اين امر منطبق با  ،انتخابات در عراق صورت گيرد و دولتي مستقل از دامان اين انتخابات برخيزد

در اين . گيرد تحت كنترل اكثريت شيعه قرار مي ناگزيرچنين دولتي ؛ زيرا منافع ملي ايران است
   22.ناپذير خواهد بود نابصورت برقراري يك اتحاد سياسي بين ايران و عراق اجت

در . شماري براي ايران در پي داشته باشد توانست منافع بي از ديدگاه ايران چنين اتحادي مي
داد تا نيروهاي نظامي  گرداند و به ايران اجازه مي وهله اول امنيت را به مرزهاي غربي ايران بازمي
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اي حمله احتمالي نيروهاي يعني محلي كه مسير طبيعي بر ؛خود را در جنوب متمركز كند
عالوه بر اين، اتحاد با عراق ضربه محكمي به سياست مهار ايران وارد . آمريكايي به خاك ايران بود

تري به هنگام مذاكره با آمريكا  پيماني با عراق همچنين ايران را در موضع بسيار قوي هم. ساخت مي
  . داد هاي مختلف قرار مي و اتحاديه اروپا در زمينه

ازن شد كه تو باعث مي ،يعني دو قدرت بزرگ در خليج فارس ؛همين نحو اتحاد تهران ـ بغداد هب
فارس  پيمانانش در شوراي همكاري خليج عليه عربستان سعودي و هم قوا در منطقه به نفع ايران

ان كار آمدن يك دولت تحت كنترل شيعي از ديدگاه دولت ايران به ،گذشته از اينها. تغيير پيدا كند
توانست سبب آن گردد كه عراق به ائتالف ضداسراييلي سوريه، ايران و لبنان بپيوندد و  در عراق مي

اتحاد بين دو . پيمانان عربش در قبال اسراييل گردد بدين شكل باعث تقويت موضع ايران و هم
توانست سبب تقويت موضع شيعيان در  قدرت شيعي منطقه يعني ايران و عراق همچنين مي

رهايي گردد كه اعراب سني قدرت سياسي را در دست دارند و آنها را قادر سازد كه به شكل كشو
هرگونه  ،طور كه در عراق شاهد آن بوديم ضمنا همان. مؤثرتري حقوق سياسي خود را تعقيب كنند
جوار باعث تقويت قدرت ايران و بسط نفوذ سياسي آن  افزايشي در قدرت شيعيان در كشورهاي هم

اي  توانست پل زميني باشد بين ايران و متحد منطقه در عين حال عراق مي. گرديد قه ميدر منط
پذيرتر از خطوط  در اوقات بحران خطوط مواصالتي هوايي و دريايي بسيار آسيب؛ زيرا عربش سوريه

تواند دروازه مهمي براي نفوذ ايران به  طور بايد گفت كه عراق مي همين. مواصالتي زميني هستند
توانست سير  ايران از طريق سوريه و لبنان مي ،تا پيش از تحوالت اخير در عراق. ياي عرب باشددن

هاي نفوذ هميشه موكول به  اما استفاده از اين كانال ،تاثير قرار دهد سياست در دنياي عرب را تحت
فوذ آن در هاي ن دهد كه كانال ايران بسيار ترجيح مي. رضايت رژيم بعث حاكم بر سوريه بوده است

در كنار . دنياي عرب وابسته به رضايت رژيم حاكم به سوريه و لزوم رعايت منافع آن كشور نباشد
زيرا از اين طريق ايران  ؛مند است كه در بازسازي عراق مشاركت داشته باشد اينها، دولت ايران عالقه

ر كلي بايد گفت كه دولت ايران طو به. درآمد صادراتي خود بيفزايد ها دالر بر تواند ساالنه ميليون مي
انتظار دارد بسط روابط اقتصادي دوجانبه در زمينه توريسم، انرژي، حمل و نقل، و فروش كاال و 

  . خدمات منافع فراواني را نصيب اقتصاد ايران سازد
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ممانعت از اينكه آمريكا بتواند يك دولت : هدف نخست ايران در عراق داراي دو بخش بود
عراق بر سر كار آورد و هموار نمودن راه براي به قدرت رسيدن دولتي در عراق كه  سرسپرده را در

هاي آمريكا  براي به شكست كشيدن تالش. آن دولت تحت سلطه اكثريت شيعه اين كشور باشد
بالفاصله پس از . نشانده در عراق ايران اقدامات متعددي انجام داد براي تشكيل يك حكومت دست

ت ايران از آمريكا درخواست نمود كه نيروهاي نظامي خود را از عراق خارج سقوط حزب بعث دول
د كه پس از انجام اين ايران اميدوار بو. لل واگذار كندو قدرت را در اين كشور به سازمان مساخته 

آنگاه دولت برآمده از . ملل بتواند در اولين فرصت ممكن انتخابات عمومي را برگزار نمايدامر سازمان 
دولت  23.توانست اقدامات الزم براي بازگشت امنيت و آرامش به كشور را اتخاذ نمايد انتخاب مي اين

دست  انگليس بتوانند كنترل عراق را بهكه آمريكا و ن نظر بود كه اين رويه امكان اينايران بر اي
از سوي  دوم اينكه ايران مخالفت شديد خود را با تشكيل هر نهادي. رساند به حداقل مي ،گيرند

اي بود  از ديدگاه ايران هر اقدامي در اين راستا مقدمه. آمريكا براي حكومت بر عراق را اعالم نمود
كه بعد از اشغال عراق اين خبر در  بنابراين هنگامي. نشانده در عراق براي نصب يك دولت دست

م نظامي عراق عنوان حاك هاي گروهي منعكس شد كه دولت آمريكا ژنرال جي گارنر را به رسانه
عنوان والي عراق ياد  ه و از گارنر بهمنصوب نموده است، دولت ايران اين اقدام را قويا محكوم نمود

در اين رابطه آقاي هاشمي . اش تبديل اين كشور به يكي از مستعمرات آمريكا بود نمود كه وظيفه
رفسنجاني به دولت آمريكا هشدار دادند كه ايران دست روي دست نخواهد گذاشت تا آمريكا يك 

ايران همچنين مخالف اعزام سرباز از دولت  24.نشانده را به مردم عراق تحميل كند دولت دست
زيرا از ديدگاه ايران حضور  ؛پيمان آمريكا نظير استراليا و لهستان به عراق بود هاي هم سوي دولت

اين نيروها در عراق سبب تحكيم استيالي آمريكا بر عراق گشته و توان واشنگتن را در كنترل 
ايران مخالف آن بود كه انتخابات مجلس عراق به همين نحو،  25.داد اوضاع سياسي عراق افزايش مي

مثابه  هر تاخيري در انتخابات به. افتد به تعويق ،در نظر گرفته شده بود 1384كه براي بهمن 
   26.افزايش فرصت براي آمريكا براي تحكيم نفوذش در عراق بود

ز طريق دولت ايران همچنين اقداماتي را اتخاذ كرد تا تشكيل يك دولت مستقل در عراق ا
شرط اساسي براي  پيش از آنجايي كه دولت ايران معتقد بود. برگزاري انتخابات را تسهيل نمايد
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از نفوذ خود در عراق بهره گرفت تا شيعيان  ،برگزاري انتخابات اعاده صلح و ثبات به عراق بود
درو بعضي در اين راستا، دولت ايران رهبران تن. جنوب و مركز عراق را تشويق به آرامش نمايد

اي كه  زده داري پيشه كرده و از اقدامات شتاب هاي شيعي را تشويق و ترغيب نمود تا خويشتن گروه
در . اجتناب نمايند ،ممكن است باعث بروز جنگ و درگيري با نيروهاي آمريكايي در عراق گردد

ن حكومت ماه پس از روي كار آمد سهيعني نزديك  1382خرداد ايل همين چارچوب بود كه در او
منظور از اين . دولت ايران از مقتدا صدر دعوت نمود تا ديداري از ايران داشته باشد ،جديد در عراق

اين اولين ديدار مقتدا صدر از ايران . سفر مشاركت در مراسم چهاردهمين سالگرد رحلت امام بود
روحانيت، وي متعلق به رغم سن نسبتا پايين مقتدا صدر و مرتبه نسبتا پايين او در مدارج  به. بود

اي درخشان در مبارزه با رژيم بعث  هاي برجسته از روحانيون عراق بود كه سابقه يكي از خانواده
ام حسين توسط دولت صد 1379پدر او مرحوم آيت اهللا سيد صادق صدر، در اوايل . عراق داشت

اخر علمي دنياي اسالم آيت اهللا سيد محمد باقر صدر، از مف  خانم وي،پدر. به شهادت رسيده بود
واسطه مخالفت با حكومت بعث در  عنوان خميني عراق شناخته شده و به بود كه در كشورش به

االسالم مقتدا صدر  حجت. الهدي صدر به شهادت رسيده بود همراه با خواهرش بنت 1358بهار 
سكونت داشت، ) شهر قم(گرچه وي در ايران . همچنين نماينده آيت اهللا كاظم حائري در عراق بود

  27.اما مقلدين فراواني در ميان شيعيان عراق داشت
. ها ها و غيرفعال فعال: شدند از ديدگاه مقتدا صدر روحانيون شيعه عراق به دو دسته تقسيم مي

گرفت كه  مي آن دسته از رهبران مذهبي را دربر ،دانست گروه نخست كه خود را نماينده آن مي
كديگر جدا نيستند و روحانيون ملزمند در مسائل سياسي دخالت معتقدند دين و سياست از ي

كه مصالح  گروه دوم معتقدند كه روحانيت بايد خود را از سياست دور نگه دارد و تنها زماني. كنند
صدر مخالف . وارد معركه سياست گردد، گيرد اساسي جامعه اسالمي در معرض خطر قرار مي

در عراق بود و بر اين نظر بود كه بايد از زور براي اخراج ) گليسآمريكا و ان(حضور نيروهاي ائتالف 
عنوان يك  ها به شوراي حكومت انتقالي عراق كه آمريكايي ،از ديدگاه او. آنان از عراق بهره گرفت

لذا او . نهادي غيرقانوني و از ابزار اشغالگران بود ،نهاد موقتي براي اداره عراق تشكيل داده بودند
طور كلي از آيت اهللا سيستاني مرجع بزرگ  گرچه او به. د را از همكاري با آن منع نمودطرفداران خو
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خاطر  اهللا سيستاني و ساير روحانيون بلندمرتبه عراقي به نمود، اما از آيت شيعيان عراق حمايت مي
قتدا در ضمن گرچه م 28.كرد انتقاد مي ،خواند ها مي آنچه آن را پذيرش اشغال عراق توسط آمريكايي

اما مواضع او با مواضع نامبرده كه ضمن محكوم  ،خواند صدر خود را از مقلدين آيت اهللا حائري مي
جويانه با نيروهاي  كردن اشغال عراق توسط آمريكا در عين حال خواهان داشتن روابط صلح

   29.مغايرت داشت ،آمريكايي و انگليسي حاضر در عراق بود
جمله هاشمي از قتدا صدر با روحانيون طراز اول ايراندر طي دوران اقامتش در ايران م

 در مذاكراتش با مقتدا صدر، رفسنجاني بر اهميت اتحاد ميان شيعيان. رفسنجاني مالقات داشت
خاطر نيل به  تا اختالفاتش با ساير روحانيون شيعه عراقي را به عراق تاكيد نموده و از او خواست

هاي شيعي عراق  او همچنين اهميت همكاري با ساير گروه. رداي بهتر براي عراق كنار بگذا آينده
ي شيعيان عراق به وي گوشزد نظير مجلس اعالي انقالب اسالمي را براي اعتالي جايگاه سياس

عليه اشغالگران آمريكايي و قيام مسلحانه   نمود كه انديشهاو مشخصا به مقتدا صدر توصيه . نمود
   30.گشت امر تنها سبب تاخير خروج آنها از عراق مي اين ؛ زيراانگليسي را كنار گذارد

به توصيه به رهبران شيعه عراق جهت حفظ صلح ميان شيعيان اين كشور و   اما ايران صرفا
هاي شيعه و نيروهاي  بين گروه ،هرگاه وضعيت از كنترل خارج شده. نيروهاي ائتالف اكتفاء نكرد
. گرفت تا اوضاع را آرام نمايد كار مي نفوذ خود را به ايران بالفاصله ،شد ائتالف درگيري حاصل مي

كه آتش  هنگامي ؛رخ داد 1383ايران در اين زمينه در فروردين و ارديبهشت   نخستين مداخله
ر از شهرهاي بغداد و بعضي ديگ  ها در نجف،  صدر و آمريكايي اجنگ ميان طرفداران مقتد

ها دستگيري معاون مقتدا  رسيد علت اين درگيري به نظر مي. ور شده بود نشين عراق شعله شيعه
عليه يازي به خشونت  يق مردم به دستوابسته به وي به اتهام تشو الحوزهصدر و تعطيل روزنامه 

هاي نظامي بسيار  نظر از داليل اين درگيري، از ديدگاه ايران اين درگيري صرف. نيروهاي ائتالف بود
بسته به صدر و نيروهاي ائتالف المهدي وا ودرويي بين جنبشتهران به هرگونه ر. كننده بود نگران

ها  دولت ايران بر اين باور بود كه اين درگيري. نگريست صورت يك ضربه به منافع شيعيان مي به
در كنار اينها، اين . شود تنها به نفع عوامل رژيم سابق و افراطيون سني وابسته به القاعده تمام مي

اشت كه تبديل شدن نجف و كربال به صحنه جنگ از حرمت اين دو شهر نگراني در ايران وجود د
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   31.مقدس كاسته و سبب آسيب رسيدن به قبور مطهر ائمه در اين دو شهر گردد
است به اين صدر خو امقتد صدا با رهبران شيعيان عراق از در پاسخ به اين بحران، ايران هم

فروردين ايران هياتي را راهي عراق كرد  25ر براي كمك به خاتمه جنگ د .ها خاتمه دهد درگيري
هاي  اما تالش. كند  تا با رهبران شيعيان اين كشور و اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق مذاكره

هاي نابخرادانه مقامات  سياست ،وزير خارجه دولت وقت ،كمال خرازي. ديپلماتيك ايران ناكام ماند
دولت آمريكا به نوبه خود عدم رضايت . اني قلمداد كردآمريكايي را سبب شكست ماموريت هيات اير

مهر سكوت  دولت ايران ،ن بحراندر ارتباط با نقش صدر در اي. مودخود از وساطت ايران را اعالم ن
  . ها مقصر نيست توان استنباط كرد كه صدر در اين درگيري چنين مي بر لب زد كه از آن اين

المهدي وابسته به صدر و نيروهاي ائتالف آغاز   بين جنبشكه دور دوم جنگ  هنگامي  شهريور، در
ايران از يك سو نيروهاي آمريكايي را . شد، ايران موضع انتقادآميزتري در قبال صدر پيش گرفت

و  ،صدر به درگيري و عدم رعايت حرمت قبور ائمه شيعه محكوم نمود اخاطر تحريك نيروهاي مقتد به
خاطر تيراندازي به سوي نيروهاي ائتالف از مرقد  ا صدر را بهه مقتدنيروهاي وابسته ب ،از سوي ديگر

 ،و تبادل آتش حاصله كه سبب آسيب ديدن اين اماكن مقدسه شد )ع(و امام حسين )ع(امام علي
تا جايي  ،اهللا حائري را نيز برانگيخت اين اقدامات نيروهاي وابسته به صدر خشم آيت 32.محكوم كرد

وي اظهار  ،در توضيح اين تصميم. وي در عراق نيست  دا صدر ديگر نمايندهكه وي اعالم داشت مقت
صدر بدون اجازه او دست به تشكيل نيروهاي نظامي زده و وارد جنگ با نيروهاي  اداشت كه مقتد

مسلما بركناري صدر از سوي آيت اهللا حائري با حمايت دولت ايران صورت . ائتالف گرديده است
  . هاي اتخاذ شده از سوي وي باشد نده عدم رضايت تهران از سياستده گرفته بود تا نشان

از زمان پايان جنگ سرد در اوايل دهه . ممانعت از حمله آمريكا به خاك خود بود ،هدف دوم ايران
دست آمريكا در ماجراي اشغال  هخصوص پس از شكست تحقيرآميز نيروهاي عراقي ب و به 1370

ز اهداف مستمر سياست خارجي ايران ممانعت از درگيري نظامي ، يكي ا1369ـ1370كويت در سال 
آمريكا ايران را  كردند كه پس از عراق،  با توجه به اينكه زمامداران كشور فكر مي. با آمريكا بوده است

نحوي هدايت  بسيار مهم بود كه سياست خارجي ايران به ،آماج حمالت نظامي خود خواهد ساخت
خصوص از  اين امر به. در اختيار دولت بوش براي حمله به ايران قرار نگيرد اي شود كه كمترين بهانه
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تمايلي به  ،سال جنگ خونين با عراق هشتتحمل  اين جهت مهم بود كه مردم ايران بعد از
، 1382فروردين  از اشغال عراق توسط آمريكا درپس . درگيرشدن در يك جنگ ديگر را نداشتند

ي دولت خاتمي، اين نكته را مورد تاكيد قرار داد كه در يك دنياي زاده، سخنگو عبداهللا رمضان
تا  33.در پيش گيرد كه مانع از بروز جنگ با آمريكا گردد اي قطبي ايران بايد سياست خارجي تك

شد، اين بدان معني بود كه ايران يك  آنجايي كه به سياست خارجي ايران در قبال عراق مربوط مي
طور كه چنين نقشي را در افغانستان بعد از طالبان  همان، عراق در پيش گيرد نقش سازنده را در قبال

در اين جا به اين معني است كه ايران به حق تعيين  »نقش سازنده«عبارت . ايفاء نموده بود
سرنوشت مردم عراق از سوي آنان احترام بگذارد و تالش ننمايد كه حكومتي به سبك ايران را به 

ان عراق به شورش و مايد و نيز اينكه از نفوذ خود در عراق براي برانگيختن شيعيها تحميل ن عراقي
عليه نيروهاي ائتالف استفاده نكند و يا به عوامل حزب منحله بعث عراق و يا عناصر  جنگ مسلحانه

طور مستقيم يا  به ،وابسته به القاعده در اين كشور كه در حال جنگ با نيروهاي ائتالف بودند
   34.ثباتي سياسي در عراق نگردد يم كمك نكند، و اصوال به هر شكل باعث بيغيرمستق

طور كه در افغانستان  ايران سعي كرده است به جامعه جهاني نشان دهد همان  در اين راستا،
عنوان اولين قدم  به. كند در عراق نيز در همين مسير حركت مي ،نقش مثبتي را ايفاء كرده است

هاي معارض شيعي استفاده كرد تا آنان را ترغيب نمايد با  در ميان گروهايران از نفوذ خود 
ها  حاصل اين تالش. دهي به نظام سياسي عراق پس از بعث مشاركت كنند ها در شكل آمريكايي

حضور سيدعبدالعزيز حكيم به نمايندگي از مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق و ابراهيم جعفري از 
الدعوه از درگير  اجتناب نيروهاي نظامي مجلس اعال و حزب. كومتي بودالدعوه در شوراي ح حزب

ا و حامي آنها يعني ه شدن با ارتش آمريكا و انگليس يكي ديگر از داليل تمايل جدي اين گروه
عالوه بر نشان دادن حسن نيت ايران نسبت  35.ايران براي مشاركت در بازسازي سياسي عراق بود

بود كه حمايتش از شوراي حكومتي سبب تسريع انتقال قدرت از طرف  به عراق، تهران اميدوار
طور كه آقاي خاتمي،  همان. نيروهاي ائتالف به يك حكومت منتخب از سوي مردم عراق گردد

جمهور وقت ايران، گفتند همكاري با شوراي حكومتي سبب اعاده حاكميت به مردم عراق و  رييس
   36 .گردد تا تشكيل يك دولت برخاسته از دامان مردم عراق ميتسريع خروج نيروهاي اشغالگر و نهاي
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جاي خود را به دولت  1383خرداد مت انتقالي عراق در كه شوراي حكو هنگامي  به همين شكل،
ايران اين انتقال قدرت را مورد تاييد قرار داده و آمادگي خود را  ،موقت عراق به رهبري اياد عالوي داد

عنوان قدمي ديگر به  ايران به تشكيل دولت موقت عراق به 37.جديد اعالم نمودبراي همكاري با دولت 
كامل نگريست و از اين رو از اياد عالوي خواست تا براي اعاده حاكميت  سوي خاتمه اشغال عراق مي

خروج نيروهاي اشغالگر از اين كشور، و برگزاري انتخاب آزاد در تاريخ از پيش تعيين شده بر عراق، 
مانند شوراي حكومت انتقالي عراق در دولت موقت عراق نيز گروهي از اعضاي مجلس  38.ماردهمت گ

  . جمهور حضور داشتند عنوان وزراي كابينه و معاون رييس الدعوه به اعال و حزب
 1383 شهريور در. ايران همچنين دست به اقدامات عملي براي كمك به دولت جديد عراق زد

در اين . در تهران تشكيل شد »اي همكاري اقتصادي ايران و عراقه فرصت«كنفرانسي به نام 
كنفرانس دولت ايران اعالم كرد كه نهادي به نام دفتر بازسازي عراق را در وزارت خارجه تشكيل 

صفدر حسيني، وزير اقتصاد وقت، اعالم داشت كه دولت ايران  ،در همين كنفرانس. داده است
در اين . ر به منظور كمك به بازسازي عراق اختصاص داده استميليون دال 300اي به مبلغ  بودجه

اين كشور در رأس هياتي متشكل از چند وزير ماليه كنفرانس از سوي عراق عادل عبدالمهدي، 
در همين سال دولت ايران  39.هاي خصوصي حضور داشت نفر از مديران شركت 300معاون وزير و 

نمود تا به دولت عراق كه با  مگاوات برق به اين كشور امضا 100قراردادي به منظور صادرات ساالنه 
  . كمك نمايد ،مشكالت شديدي در زمينه تامين برق كشور رو به رو بود

رغم نقش مثبتي كه ايران تالش نموده بود در قبال عراق تحت اشغال ايفاء نمايد، دولت اياد   به
وقت دفتر  به گفته اصغر خواجي، رييس . وداي نسبت به ايران اتخاذ نم عالوي مواضع بسيار خصمانه

هاي توريستي  كتبازسازي عراق، عالوي روابط كشورش با ايران را بسيار محدود كرد و حتي دفاتر شر
 1384كه عالوي در بهمن  هنگامي. تعطيل نمود ،آوردند كه زوار ايراني را به عراق مي ايراني در عراق

به موازات اينها  40.ايران در عراق وجود سفارتش در بغداد بودتنها حضور رسمي  ،از قدرت كناره گرفت
اي را متوجه ايران ساخت و تهران را متهم نمود كه در وراي  دولت عالوي حمالت تبليغاتي گسترده

حازم  وزير دفاع وقت عراق، . گيرد مي هايي است كه بر ضد دولت جديد عراق انجام تمام فعاليت
موضوع خصمانه عالوي از . فت كه ايران را دشمن شماره يك عراق ناميدشعالن، حتي تا آنجا پيش ر
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برخاسته از آن بود كه وي با ترسيم  ،سو ناشي از رابطه بسيار نزديك او با واشنگتن و از سوي ديگر يك
اي زشت از ايران سعي داشت تا رقباي خود در انتخابات آينده، يعني مجلس اعلي و  نمودن چهره

  . تضعيف نمايد ،كه روابط نزديكي با ايران داشتند حزب الدعوه، را
ايران را به دخالت  بارهادولت آمريكا  ،هاي ايران در كمك به بهبود وضعيت عراق رغم تالش  به

  در پاسخ دولت ايران، . ثبات ساختن اين كشور متهم نمود و تالش براي بي عراقدر امور داخلي 
كند  سعي مي ،ش براي سركوب قيام مردم ناكام مانده استواشنگتن را متهم نمود كه چون در تال

دولت ايران توجه آمريكا را به اين حقيقت معطوف . ايران را مسئول مشكالتش در عراق معرفي كند
از . اي داخلي است كه هيچ ارتباطي با ايران ندارد لهئها در عراق اساسا مس ساخت كه قيام سني

سازي براي  ا هدفي جز منزوي كردن ايران در منطقه و زمينهاين تبليغات آمريك ،ديدگاه ايران
بعضي مقامات دولت موقت عراق نيز  41.سرنگون كردن جمهوري اسالمي با توسل به زور نداشت

جمهور، و هازم شعالن، وزير دفاع، ايران را  الياور، رييس مثال قاضي. كردند همين اتهامات را تكرار مي
كند، به گروهاي شيعي  سني و اعضاي القاعده در عراق حمايت مي انيكردند كه از شورش متهم مي

دهد براي رسيدن به عراق از خاك ايران  هاي سني اجازه مي نمايد، و به تروريست كمك مالي مي
تجربگي  مداران عراقي را ناشي از بي در ابتدا ايران اتهامات مطرح شده از سوي سياست. عبور نمايند

اما با استمرار اين قبيل اتهامات آنان را متهم نمود كه خود را آلت  ،ن دانستو ناپختگي سياسي آنا
   42.اند دست آمريكا ساخته

عنوان دخالت نابجا  توان به هاي ايران در قبال عراق را مي اما اين سوال باقي است كه آيا سياست
دولت . عريف كنيمگردد كه دخالت نابجا را چگونه ت پاسخ به اين سوال به اين مي ؟توصيف كرد

اما . كند نداشت ايران ابايي از اذعان به اينكه از شيعيان عراق حمايت معنوي، سياسي و مالي مي
آقاي خاتمي . توان دخالت نابجا توصيف كرد اين عمل را نمي ،طور كه آقاي خاتمي گفتند همان

در سرتاسر جهان كمك  عنوان يك كشور شيعه اين وظيفه ايران بود كه به شيعيان معتقد بود كه به
ها را كه  اما آقاي خاتمي اين اتهام آمريكايي. شيعيان عراق نيز از اين شمول خارج نبودند. نمايد

داد را  هاي شيعي قرار مي ايران مشغول به جاسوسي در عراق بوده و يا كمك نظامي در اختيار گروه
بايد  ،شد هاي القاعده مربوط مي تهاي عراق و فعالي تا آنجا كه به شورش سني 43.اكيدا رد نمود
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بنابراين منطقي است كه بپذيريم . قدر نگران اين وقايع بود كه دولت آمريكا گفت كه ايران همان
البته بعضي از . دولت ايران هيچ نقشي در كمك به نيروهاي شورشي سني در عراق نداشت

اكبر  مثال، عليطور  به. عراق بودندها از  هاي سياسي در ايران معتقد به لزوم اخراج آمريكايي چهره
كه مايل به جنگيدن با نيروهاي اشغالگر  يهاي پور از دولت ايران خواست كه به ايراني محتشمي

هاي سياسي نيز شروع به  بعضي جناح. اجازه دهد كه از مرز گذشته و وارد خاك عراق گردند ،بودند
عليه نيروهاي آمريكايي در ليات استشهادي بودند دست به عم نام از افرادي نمودند كه حاضر ثبت

گونه اقدامات ابراز داشته و به همگان اعالم  اما دولت ايران مخالفت خود را با اين. خاك عراق بزنند
   44.عليه نيروهاي ائتالف كامال مغاير با منافع ايران است نمود كه استفاده از زور

  ه اين كشور تاثير تحوالت داخلي عراق بر مواضع ايران نسبت ب
هاي حاكي از آن كه ايران در حال  تنها دو ماه پس از اشغال عراق اولين نشانه 1382 در خرداد

چند دليل در مورد اين . ظاهر شد تجديدنظر تدريجي در مورد نتايج حمله آمريكا به عراق است، 
  اين كشور،نشين عراق در مقابل اشغال  افزايش مقاومت در مناطق سني: تجديدنظر وجود داشت

كه شكست  درحالي. ناتواني دولت آمريكا در سركوب اين مقاومت، و افزايش تلفات آمريكا در عراق
هاي جدي نسبت به امنيت كشور در ايران  سريع نيروهاي عراقي به دست ارتش آمريكا نگراني

ا در سركوب قيام ه ها و ناتواني آمريكايي مقاومت در ميان سني  برانگيخته بود، افزايش قابل مالحظه
گيري در تهران شد كه عراق به ويتنام ديگري براي نيروهاي آمريكايي تبديل  آنان باعث اين نتيجه

اوليه در مورد احتمال حمله آمريكا به ايران مرتفع  يها تدريج نگراني ، بهبه اين ترتيب. گشته است
ن كشور را به دامي بزرگ براي هاي غلط آمريكا در عراق اي از ديدگاه دولت ايران سياست. گرديد

همچنين اين تصور در تهران شكل گرفت كه با توجه به اينكه . نيروهاي آمريكايي تبديل كرده بود
زمان در حال جنگ در دو محور مجزاي افغانستان و عراق بودند و نيز اينكه  نيروهاي آمريكايي هم

امكان اينكه  ،اين دو كشور نداشتند پيمان آمريكا تمايل به اعزام گسترده نيرو به كشورهاي هم
همچنين با توجه به اينكه . بسيار بعيد است ،آمريكا با حمله به ايران جبهه نبرد سومي را بگشايد

غيرمحتمل به نظر  ،تغيير رژيم دولت بوش در عراق با مشكالت بزرگي مواجه شده بود  سياست
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د از برنامه دولت بوش براي حمله به ايران رسيد كه كنگره آمريكا يا مردم اين كشور حاضر باشن مي
كه آمريكا  ي يونسي، وزير اطالعات وقت، گفتبا توجه به همين مطلب بود كه عل. حمايت كنند

سال آينده به فكر تغيير رژيم در هيچ  40يا  30آنچنان بهاي سنگيني در عراق پرداخته است كه تا 
هاي ايران در مورد  نين برداشت كرد كه تمام نگرانيچ البته نبايد اين 45.خواهد افتادكشور ديگري ن

رغم تمام  بهوجود داشت كه   زيرا هنوز تا حدي اين نگراني ؛حمله آمريكا مرتفع شده بود
عنوان يك  هنوز ممكن بود حمله به ايران به ،هايي كه آمريكا با آن در عراق مواجه شده بود ناكامي

  .گزينه مدنظر دولت آمريكا باشد
ها در مورد وضعيت نيروهاي آمريكايي در عراق و اين بينش كه نيروهاي آمريكا در  داشتاين بر

سبب يك تجديدنظر اساسي در مورد  ،اند كه توان خالصي از آن را ندارند اي افتاده عراق به ورطه
واضح است كه اين . حمله آمريكا به افغانستان و عراق و پيامدهاي آن براي امنيت ملي ايران گشت

تصرف  ،به گفته علي يونسي. تر بودند تر و اميدواركننده هاي جديد از اوضاع بسيار مثبت رداشتب
سياري را براي كشور ي قرار داده بود كه منافع بعراق ايران را در موقعيتي استثنايافغانستان و 

ر افغانستان او معتقد بود كه كنترل طالبان ب. كرد همراه آورده و خطرات ناچيزي را متوجه آن مي به
زيرا ايران تلفات زيادي در جنگ با طالبان متحمل شده  ؛گرديد براي ايران يك فاجعه محسوب مي

حمله . ينده افغانستان تيره و تار بودآ ،كردند كه طالبان بر افغانستان حكومت مي بود و تا هنگامي
فغانستان بازنگشته حكومت پادشاهي به ا  آمريكا به عراق سبب متالشي شدن طالبان گشته بود،

وي معتقد . نمود بود، و در نتيجه ايران ديگر از جانب مرزهاي خود با افغانستان احساس خطر نمي
چرا كه اين امر  ؛بايد نگران حضور نيروهاي آمريكايي در مرزهاي ايران با افغانستان بود بود كه نمي

د كه ايران بيشتر از همه كشورها از در رابطه با عراق ايشان معتقد بودن. حالت موقتي داشت ناگزير
تا آنجا كه به حضور ارتش آمريكا در . سرنگوني رژيم بعث به دست نيروهاي ائتالف سود برده بود

چه مند بود كه هر داليل داخلي عالقهچون آمريكا به  ؛شد نيز جاي نگراني نبود عراق مربوط مي
ه با تشكيل مجلس ملي عراق دولتي عراقي بر ديگر آنك. زودتر نيروهايش را از اين كشور فرا خواند

وي افزود . سر كار خواهد آمد كه پذيراي حضور نظاميان خارجي در خاك اين كشور نخواهد بود
توانست حالت يك رويا را داشته  كه تا چند سال پيش تصور پديدآمدن چنين وضعيتي تنها مي
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هاي حمله آمريكا به افغانستان و عراق هاي آقاي هاشمي رفسنجاني در مورد پيامد برداشت 46.باشد
با اشاره به حضور نيروهاي آمريكايي در مرزهاي شرقي و غربي كشور . تر بود از اين هم خوشبينانه

وي گفت گرچه اياالت متحده حضور فيزيكي در مرزهاي ما پيدا كرده است اما اين آمريكا است كه 
تواند از  ظهار نظر كنايه از آن داشت كه ايران مياين ا. در محاصره ايران قرار گرفته و نه بالعكس

وي معتقد بود كه . نفوذ خود در افغانستان و عراق استفاده كند تا آمريكا را تحت فشار قرار دهد
طالبان،  ـاشغال افغانستان و عراق پيامدهاي مثبت فراواني به همراه داشته است و دشمنان ايران 

يا نابود گشته و يا حداقل مجاهدين خلق مستقر در عراق، ازمان حزب بعث عراق، و نيروهاي س
   47.خنثي شده بودند

ها در مورد حمله احتمالي آمريكا به  تر از اوضاع عراق سبب كاهش نگراني بينانه اين ارزيابي خوش
. در واقع، از ديدگاه دولت ايران وضعيت در عراق، نه يك تهديد بلكه يك فرصت بود. ايران گرديد

عتقد بود كه اكنون در موقعيتي قرار دارد كه بتواند با بسيج كردن شيعيان نيروهاي ائتالف را ايران م
در پاسخ به . اين ارزيابي جديد در روابط ايران و آمريكا نيز انعكاس پيدا كرد. تحت فشار قرار دهد

داد كه در اي ايران، تهران به واشنگتن هشدار  تهديدات آمريكا مبني بر حمله به تأسيسات هسته
. صورت عملي شدن اين تهديدات ايران نيز متقابال عرصه را به آمريكا در عراق تنگ خواهد نمود

   48.تيپ بود ششكاهش نيروهاي ايراني مستقر در مرزهاي مشترك با عراق به   پيامد ديگر اين ارزيابي

  سياست ايران در قبال اولين دولت انتخابي عراق
نخست آنكه . مجلس عراق نقطه عطفي در روابط دو كشور بود 1384 به چند علت انتخابات

دولت انتقالي عراق از سوي آمريكا منصوب نشده   برخالف شوراي حكومتي و دولت موقت عراق،
اين . بنابراين تبلور اراده سياسي مردم عراق بود. بلكه از سوي مردم عراق انتخاب شده بود ،بود

ين تحت نفوذ آمريكا بود و آزادي عمل بيشتري در عرصه هاي پيش دولت همچنين كمتر از دولت
ديگر اينكه در انتخاباتي كه منجر به . گذاري چه در داخل و چه در خارج در اختيار داشت سياست

الدعوه به  گروهاي شيعي طرفدار ايران يعني مجلس اعال و حزب ،تشكيل دولت انتقالي عراق شد
ب راه براي پيدايش روابط نزديك بين ايران و عراق هموار به اين ترتي. پيروزي دست يافته بودند
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گرفت، اما  سال اداره امور كشور را در دست مي گرچه دولت انتقالي عراق تنها براي يك. شده بود
هاي شيعه طرفدار آن بتوانند در انتخابات آينده نيز پيروز شده و كماكان  ايران اميدوار بود كه گروه

  . دست داشته باشندزمام امور كشور را در 
پس از تشكيل دولت انتقالي عراق به رياست ابراهيم جعفري تثبيت دولت وي تبديل به هدف 

توانست نيروهاي شيعي طرفدار خود را بر اريكه قدرت نگاه  اگر ايران مي. اصلي دولت ايران شد
يك تلفات عراق  توانست به درستي ادعا كند بدون شليك يك گلوله و يا تحمل حتي آنگاه مي ،دارد

هاي  ها با تحمل هزينه مانست كه آمريكايي به آن مي  صورت، در اين. را از آن خود ساخته است
انساني و مادي فراوان رژيم صدام حسين را شكست داده، شيعيان را به قدرت رسانده، عراق را 

  . اند تثبيت كرده، و سپس آن را دو دستي تقديم ايران نموده
هاي گسترش روابط  وزير خارجه ايران، كمال خرازي، از عراق ديدن نمود تا راه 1384ماه در تير

. هاي بيشتر به عراق را مورد مذاكره قرار دهد با دولت جديد را بررسي نموده و طرق ارايه كمك
دوجانبه اي مشترك جهت گسترش روابط  حاصل اين مذاكرات توافق طرفين براي تشكيل كميته

دنبال جنگ ايران و عراق تعطيل  ي خود كه بهاه گري مورد بازگشايي كنسول چنين درآنها هم. بود
دولت عراق همچنين موافقت نمود صدور ويزاي تجاري براي بخش . به توافق رسيدند ،شده بودند

چندي بعد در پانزدهم تير وزير دفاع وقت عراق، سعدون  49.خصوصي ايران را تسهيل نمايد
طي  در. جمهور، وزير دفاع، و وزير خارجه وقت مالقات نمود كرد و با رييسالدوليمي، از ايران ديدار 

سازي ايران بازديد نمود و با محصوالت صنايع دفاعي ايران  ديدارش از ايران او از صنايع هليكوپتر
در طول ديدار خود وي . اين امر نشانگر آمادگي دولت ايران براي تسليح دولت عراق بود. آشنا شد

براساس اين . رساندهاي امنيتي به امضا  زمينه همكارياي در  نامه اش تفاهم ايرانيبا همتاي 
نامه مقرر شد كه يك كميسيون مشترك براي تضمين امنيت مرزها، ممانعت از ورود  تفاهم

ها به عراق از خاك ايران، و همكاري در زمينه يافتن اجساد شهداي جنگ تحميلي  تروريست
ل قرار شد كميسيون مشترك ديگري صرفا به منظور مبادله نقشه به همين شك. تشكيل شود

هاي نظامي  ايران مشتاق بود كمك. گذاري شده در مناطق مرزي تاسيس گردد هاي مين مكان
ولي ظاهرا فشار آمريكا مانع از  ،ديگري مانند آموزش نيروهاي نظامي در اختيار اين كشور قرار دهد
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از آن ابراهيم جعفري در راس هياتي مشتكل از ده وزير كابينه از ده روز پس . تحقق اين امر گرديد
هاي گسترده و  نامه در طي مدت اقامت سه روزه ايشان اعضاي اين هيات موافقت. ايران ديدن كرد

انرژي،  ي در زمينه امنيت، كردند كه شامل همكار هاي ايراني خود امضا اي با طرف هسابق بي
ي امنيتي دو طرف كميته مشتركي ها در چارچوب همكاري. گرديد نقل و توريسم ميو حمل

در زمينه انرژي، ايران . هايشان در زمينه تروريسم برپا كردند منظور هماهنگ ساختن تالش به
. هاي نفتي در اين كشور كمك كند متعهد شد كه به دولت عراق براي جبران كمبود فرآورده

مقرر شد خط لوله . و پااليشگاه آبادان احداث گرددبندر  ،همچنين قرار شد دو خط لوله بين بصره
بشكه نفت خام را روزانه به پااليشگاه آبادان تحويل دهد و در مقابل از طريق  000/300اول معادل 

ايران همچنين موافقت كرد با . هاي نفتي دريافت كند خط لوله دوم معادل آن را به صورت فرآورده
ماه  ششها كمك نمايد و ظرف  ه عراق در كاهش خاموشيمگا وات برق در سال ب 220صادرات 

طرفين همچنين . مگاوات در سال افزايش دهد 560پس از آغاز صادرات برق ميزان آن را به 
عنوان گام  به. نمودند وسعه ارتباطات ريلي، زميني، دريايي، و هوايي امضااي در زمينه ت نامه تفاهم

آهن دو كشور در منطقه مرزي شلمچه در نزديكي خرمشهر قرار شد شبكه راه  ،اول در اين زمينه
در زمينه توريسم عراق پذيرفت تا امكانات الزم را براي زوار ايراني جهت . به يكديگر متصل گردد

قرار شد در مرحله نخست زوار از نجف و كربال و سپس با افزايش . زيارت عتبات عاليات فراهم آورد
دولت ايران همچنين اعالم . ن و سامرا نيز زيارت به عمل آورندامنيت در عراق از شهرهاي كاظمي

داشت كه وامي به مبلغ يك ميليارد دالر براي خريد كاالها و خدمات از ايران در اختيار دولت عراق 
  . قرار خواهد داد

دولت ايران از حضور هيات بلندپايه عراقي استفاده نمود تا مسائل مهمي را كه از تجاوز عراق به 
بس ميان ايران و  با توجه به اينكه بعد از برقراري آتش. مطرح كند ،گرفت اك ايران نشات ميخ

تهران بسيار مشتاق بود تا از نظرات طرف عراقي  ،عراق پيمان صلحي ميان دو كشور امضا نشده بود
اساس از سوي عراق به ايران بر  الجزاير، پرداخت غرامت 1975پيرامون مسائل مهمي نظير قرارداد 

تصميم سازمان ملل متحد، و حضور نيروهاي معارض ايراني نظير سازمان مجاهدين خلق آگاه 
و پرداخت غرامت جنگ طرف عراقي بر اين نظر بود كه  1975در ارتباط با قرارداد الجزاير . شود
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چون دولت موقت عراقي، نهادي انتقالي است صالحيت قانوني براي مذاكره پيرامون اين موضوعات 
پرسي و تشكيل  همهبايد تا تصويب قانون اساسي عراق در يك  ناگزيررا ندارد و حل و فصل آنها 

ديگر اينكه طرف عراقي بر اين باور بود كه با توجه به اينكه سال . عيار به تعويق افتد يك دولت تمام
چرا  ؛ت نبوداكنون زمان مناسبي براي مذاكره درباره اين موضوعا ،سال انتخاب بود) 1385(آينده 

رقيب در انتخابات آينده مورد سوءاستفاده هاي سياسي  كه هر تصميمي در اين زمينه از سوي گروه
در مورد موضوع غرامت جنگ موضع دولت عراق اين بوده است كه  ،عالوه به. گرفت قرار مي
دولت ايران   ،اند پوشي كرده هاي عراق به اين كشورها چشم هاي اروپايي از بدهي گونه كه دولت همان

دردي با عراق برخورد كرده و پذيرفت تا  ايران از موضع هم. نظر كند نيز بايد از دريافت غرامت صرف
اما بسيار بعيد است كه تهران بدون گرفتن بعضي  ،زمان روي كار آمدن دولت بعدي صبر نمايد

همين صورت، در  به 50.امتيازها از عراق از درخواست خود براي دريافت غرامت صرف نظر كند
ارتباط با حضور نيروهاي معارض ايراني در خاك عراق طرف عراقي تصريح نمود كه آنها مايل به 

دولت ايران . اند واسطه فشار آمريكا قادر به انجام اين امر نشده ، ولي بهها هستند اخراج اين گروه
هاي  اينكه دست به فعاليت مشروط بر ،پذيرفت كه حضور اين نيروها در خاك عراق را موقتا بپذيرد

  . عليه ايران نزنندـ نظامي  سياسي

  گيري نتيجه
هاي  تاثير نگراني تحت هاي ايران در قبال عراق عمدتا  در طي دو سال اول اشغال عراق، سياست

. گرفت ايران در مورد نيات آمريكا در مورد عراق و احتمال حمله نظامي اين كشور به ايران شكل مي
دست به محكوم نمودن حمله آمريكا به عراق و اشغال نظامي ها بود كه ايران را واداشت  نياين نگرا

ها از اوايل سال  ريكاييگي روابط با دولتي بود كه آم ها عامل اصلي تيره همين نگراني. اين كشور بزند
 ها بود كه ايران را ين نگرانيدر ضمن هم. بر عراق تحميل كرده بودند 1384 تا اسفند 1382

البته اين بدين معني نبود . اش وادار نمود همسايه غربي لاسوي اتخاذ سياستي محطاطانه در قب به
طور منظم و مستمر  بلكه ايران به ،گر در تحوالت سياسي عراق را داشت كه ايران صرفا نقش نظاره

دد كه هاي سياسي شيعه و رهبران مذهبي شيعيان عراق همكاري نمود تا مانع از آن گر با گروه
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ها را  ايران تالش كرد آمريكايي ،به همين نحو. نشانده بر عراق تحميل نمايد آمريكا دولتي دست
زيرا اميدوار بود از اين  ؛وادار نمايد تا در اولين فرصت ممكن انتخابات عمومي در عراق برگزار كنند

اختيار گيرند و عراق  هاي شيعي طرفدار ايران بتوانند از طريق دموكراتيك قدرت را در طريق گروه
مقاومت شديد . ناپذير تبديل به يك متحد قابل اتكاء براي ايران نمايند را از يك دشمن سازش

اي به ايران در جهت  هاي عراق در قبال اشغال اين كشور توسط آمريكا كمك قابل مالحظه سني
  . الذكر نمود نيل به اهداف فوق

دار ايران در اولين انتخابات مجلس عراق در هاي سياسي شيعي طرف به قدرت رسيدن گروه
براي اولين بار پس از . سبب تغييرات اساسي در روابط سياسي ميان دو كشور گرديد 1384بهمن 

. ايران خود را با دولتي مواجه ديد كه منتخب مردم عراق بود و نه منتصب اشغالگران ،اشغال عراق
اگر . نه را براي رشد سريع روابط دوجانبه باز كرداز آن پس قرابت ايدئولوژيك ميان دو دوست زمي

بيني رخ ندهد و با توجه به روند روابط دوجانبه از زمان سركار آمدن دولت  اتفاق غيرقابل پيش
اين امر . ن دو كشور خواهد بودگيري روابطي بسيار نزديك ميا ابراهيم جعفري، آينده شاهد شكل

اگر روند . دنبال خواهد داشت ، بلكه براي كل خاورميانه بهراقتنها پيامدهاي مهمي براي ايران و ع نه
به اين . موجود در عراق ادامه يابد، ايران و نه اياالت متحده برنده اصلي در عراق نوين خواهد بود

بلكه تضعيف  ،ترتيب بايد گفت كه پيامد اصلي اشغال عراق نه تحكيم هژموني آمريكا در خاورميانه
  . بسط و توسعه قابل مالحظه نفوذ ايران در خاورميانه بوده است تر از همه ن و مهمآ
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