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 چكيده
نـابودي  .  و سقوط صدام باعـث تحوالتـي نـوين در عـراق شـد              2003 حمله آمريكا به عراق در سال 

گرايي و نظام پارلماني و دموكراسي رو بـه رشـد مبتـني بـر           گيري شيعيان، قوميت بعث، قدرت حزب
تحـوالت ذكـر    .  ها و طوايف موجود در روند قدرت عراق ازخصوصيات آن است          شركت تمامي قوميت

با اين حال، هنوز اختالفـات سـيا        . از همه باعث نزديكي مراودات سيا سي ايران و عراق شد شده بيش
سي و ژئوپليتيكي بين دو كشور كه قسمتي از آن مربوط به قبل در زمان صدام و قسمتي از آن مربوط      

موضوع اصلي ايـن مقالـه،      .  به ناامني و حضور نيروهاي بيگانه درعراق است، بين دو كشور وجود دارد      
 . تبيين و بررسي منابع تنش و اختالفات دو كشور پس از سقوط صدام مي باشد

 ژئوپليتيكي -عراق ، ايران ، اختالفات ، تعارضات سياسي: ها كليد واژه
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 مقد مه
هاي بزرگ    دليل موقعيت خاص ژئوپليتيكي در طول زمان همواره مورد توجه قدرت    منطقه  به

هـاي    مسايلي مانند ذخاير عظيم نفت وگاز، امنيت ، مسابقه رقابتي قـدرت    .  اي بوده است فرامنطقه
بزرگ براي نفوذ در خاورميانه و  جهت تامين منافع ملي خود، وجود كـشورهاي متعـدد و بعـضا                
تاثيرگذار عربي جهت تحقق روند صلح خاورميانه مانند عربستان، باعث شده است كه اين منطقـه       

ايـران و عـراق دو كـشور        .  هاي بزرگ غربي و آسيايي باشـد   همواره جوالنگاه و محل حضور قدرت
سال سلطه بالمنازع برعـراق و       35 رژيم بعثي عراق با قريب به     .  باشند  بزرگ و تاثيرگذار منطقه مي

مشي سوسياليستي و تجديدنظرطلبانه در منطقه ازجمله كشورهاي برهم زننده نظم سنتي       با خط
طـور جـد      به.  اندازي سه جنگ در منطقه داشته است در منطقه، مشكالتي براي منطقه ازجمله راه

توان گفت، عراق تنها كشوري بوده است كه در چند دهه اخـير بيـشترين مـشكالت را بـراي               مي
جنـگ سـوم خليـج      .  ساله تحميلي نشان داده شـد      8 ايران ايجاد كرده است كه اوج آن در جنگ     

و سقوط صدام، منجر به تولد عراقي جديد بـا هويـت دموكراتيـك و منـش             2003 فارس در سال
هـاي نفـوذ و       گيري شيعيان در عراق شد كـه زمينـه          بركناري حزب بعث باعث قدرت    . جديد شد

عراق جديد با نظام دموكراتيك و پارلمانـي       . گرايي دو ملت و دولت را بيش از بيش فراهم نمود هم
ديگر به فكر ايدئولوژي پيشين خود و وحدت جهان عرب نبود و فكر رهبري جهان عـرب را كنـار      

هاي روابط بين عراق و كـشورهاي        اين خصوصيات باعث شد كه به همان ميزان از تالطم. گذاشت
ترين حالـت     دليل شرايط مذكور روابط ايران و عراق به نزديك  در اين ميان به.  همسايه كاسته شود

با اين حال، اين شرايط بدين معني نيست كـه       .  رسيد 1932 ممكن از سال استقالل عراق در سال
هـاي موجـود در روابـط دو كـشور بـه دو دسـته                اختالفات و تنش.  اختالفي بين دو كشور نباشد

در اين مقاله سعي بر اين است كه منـابع تنـش و تعـارض           . شود سياسي و ژئوپليتيكي تقسيم مي
ابتدا به بررسي منـابع تنـش احتمالـي         .  بين دو كشور پس از صدام با رويكردي تحليلي بيان شود    

هاي موجود در روابط دو كـشور را در نـه            پردازيم و سپس چالش ايران و عراق در خليج فارس مي
گيري و ارايه پيشنهاداتي جهت كاهش اختالفـات اشـاره     كنيم و در انتها به نتيجه مورد بررسي مي

بين از اهميت بسيار      به گسترش دو كشور، بررسي اختالفات فيما با توجه به مراودات رو.  نماييم مي



69 

 

 

قسمتي از اين مشكالت نتيجه ناامني و حضور نيروهـاي بيگانـه و شـرايط             .  زيادي برخوردار است
خاص سياسي است كه با خروج اين نيروها و قوام گرفتن اوضـاع سياسـي عـراق رو بـه بهبـودي            

علت مسايل ژئوپليتيكي بين دو كشور است كه بـا روحيـه      يابد و قسمتي ديگر اين تعارضات به مي
دارد كـه     سوال اصلي مقاله عنوان مـي  .  توان آن را به حداقل كاهش داد تساهل و درك يكديگر مي

چه مشكالت و تعارضاتي در روابط ايران و عراق پس ازصدام وجـود داشـته و علـل و عوامـل آن                   
توان گفـت كـه پـس از سـقوط صـدام اختالفـات               عنوان فرضيه مقاله، مي كدامند؟ و در پاسخ، به

سياسي و ژئوپليتيكي در روابط ايران و عراق بوده است؛ اختالفاتي ماننـد حـل اختالفـات مـرزي             
هـاي نفتـي      خاطر مطامع ارضـي و وجـود حـوزه          جا مانده از دوران صدام و تاخير در حل آن به     به

بـاران و خطـر       كشف نشده يا مورد اختالف دو كشور، قرارگرفتن دو كشور در ناحيه خـشك وكـم   
شوري آب در عراق و تعارضات ناشي از استفاده از منابع آب مرزي و يا مسايلي ديگر مانند غرامت        

دانـد و     علت بدهي و بازسازي اقتصادي خود را قادر به پرداخت آن نمـي             جنگ كه طرف عراقي به
ثبـاتي در     امني و بـي     ها و زائران ايراني كه ناشي از نا       ديگر مسايلي در مورد امنيت عراق، تروريست

باشد؛ كه البته با آمدن ثبات و آرامش عراق و خروج نيروهاي آمريكايي قـسمتي از    عراق جديد مي
توان مطرح كرد، اين است كه آيـا          عنوان سوال جانبي مي سوال ديگري كه به.  آنها حل خواهد شد
هاي نظامي و اقتصادي شـود؟ بـا بـه            توانند مانند دوران صدام منجر به درگيري    اين اختالفات مي

، مناسبات ايران و عراق در اثر تشديد عنصر ايـدئولوژي    1347 قدرت رسيدن حزب بعث در تيرماه 
دولـت    1348 فروردين   26 در.  ـ شد   ـ به نسبت قبل     در سياست خارجي عراق وارد مرحله جديدي

جانبـه    در ايـن مـورد را يـك         1937 عراق ادعاي حاكميت بر اروندرود را مطرح ساخت و قـرارداد     
دولت عراق ادعاهاي ديگري را نيز در مـورد         .  دنبال آن ايران نيز آن را فسخ اعالم نمود   لغوكرد و به

كرد، تا جايي كه دولت عراق به سازمان ملل و اتحاديـه عـرب           گانه تكرار مي خوزستان و جزاير سه
وخيزهاي فراوان، دو طرف در جريان كنفرانس سران كـشورهاي           سرانجام بعد از افت.  شكايت كرد

بـا  .  را امـضا كردنـد      1975 عضو اوپك در الجزيره به توافق رسـيدند و عهدنامـه مـرزي مـشترك          
هاي عراق دوباره از سر گرفتـه شـد     طلبي پيروزي انقالب و تشكيل جمهوري اسالمي ايران، توسعه

سـوز    ساله خانمان   8 از سوي عراق و در نهايت جنگ     1975 جانبه عهدنامه  كه سرانجام به لغو يك



 

 

70 

كتـاب و     1 .منجر گرديد كه براي دو كشور جز ويراني، كشتار و هزينه سنگين و خصومت نداشـت      
بيشتر ايـن مقـاالت بـه       .  مقاالت بسياري در مورد اختالفات ايران و همسايگان نگاشته شده است       

اي كه اختالفات و تعارضـات        اند، ولي ضرورت مقاله   اختالفات مرزي و ارضي دو كشور اشاره داشته
هاي ژئوپليتيكـي، سياسـي و امنيـتي را           طور اخص و در تمام زمينه    بين دو كشور پس از صدام به

گرايـي    مقاله حاضـر بـا چـارچوب روش نظريـه واقـع           .  شد  مورد نقد و بررسي قرار دهد، حس مي    
 .مابين ايران و عراق پس از صدام دارد تدافعي، سعي در توضيح و تحليل تعارضات في

 : چارچوب نظري

بـه  )  1988 (گرايـي نئوكالسـيك اسـت كـه كيـدئون رز              اي از واقـع   گرايي تدافعي شاخه واقع
الملل داده و توجه آنان بيش از هر چيز به قدرت است و قـدرت را       اي از آثار در روابط بين مجموعه

افـرادي ماننـد جـك اسـنايدر،        .  كننـد   گرايان بـر اسـاس توانمنـدي تعريـف مـي           نيز مانند نوواقع
. باشـند   گرايـي تـدافعي مـي       ترين انديشمندان واقع    گليسر از مهم  والت، باري پوزن و چارلز استفن

اسـت؛ يعنـي    »  خيـم   خـوش «المللـي معمـوال       گرايي تدافعي اين است كه آنارشي بين  فرض واقع
يابنـد، رفتـار تهاجمـي        هـايي كـه ايـن را درمـي          امنيت چنـدان نايـاب نيـست و بيـشتر دولـت           

داشت و تنها در شرايطي كه احساس كنند تهديدي عليه آنان وجود دارد، نسبت بـه آن            نخواهند
واكنش نشان مي دهند و اين واكنش نيز اغلب تنها در سطح ايجاد موازنه و بازداشـتن تهديدگـر               

 :مفروضه است 4 گرايي تدافعي مبتني بر به نظرآنان واقع. است
شرايطي است كه تالش يك دولت براي افزايش امنيت خود باعـث كاهـش          :  معضله امنيت.  1 

 شود؛ طلبي هميشه به امنيت منجر نمي به نظرآنان توسعه. شود امنيت ديگران مي
 ؛»قدرت سخت«جاي به» قدرت نرم«اعتقاد به زواياي: ساختار ظريف قدرت. 2 
هاي مـادي بـر رفتـار         كه تاثير ساختار قدرت نرم و توانمندي     :  هاي ذهني رهبران برداشت. 3 

 كند؛ و هاي ذهني رهبران از شرايط تعيين مي دولت را برداشت
معنـاي توانايـي      گرايي تدافعي قدرت سياسـي ملـي بـه      از نظر واقع:  عرصه سياست داخلي.  4 

 2 .بسيج منابع مادي و انساني دولت بسيار اهميت دارد
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ها در مقابل قدرتي كه تهاجمي اسـت و تهديـد         دولت«افرادي نظير استفن والت معتقدند كه 
تنهايي يا با ائتالف بـا       ترتيب كه خود به اين به ».زنند شود، دست به موازنه تهديد مي محسوب مي

زنند و موازنـه الزامـا در برابـر           ساير كشورها در مقابل قدرت تهديدگر و مهاجم دست به موازنه مي 
گرايي   طوركلي، واقع   به.  كشور داراي قدرت نيست، بلكه موضع تهديدي و تهاجمي آن مطرح است     

يابي به امنيت     ميزان مناسب آن است و نه تمام آن؛ زيرا دست    يابي قدرت به دست تدافعي معتقد به
 .شود الملل مي مطلق موجب بدبيني ساير كشورها در نظام بين

المللي هستند كـه در       گرايي تدافعي، ايران و عراق دو كشور در نظام آنارشي بين   بر اساس واقع
دو كـشور   )  فايـده  ــ   هزينـه (كنند و بر اساس انتخـاب عقاليـي       پي حفظ موجوديتشان تالش مي

امـا  .  اي خود هـستند     دنبال افزايش نقش منطقه  كنند و به اساس منافع ملي در منطقه رفتار مي بر
كنند كه موجب نقض غرض ديگري نـشود و     گيري مي اي پي گونه اين افزايش قدرت و امنيت را به

دو كشور و به خصوص جمهوري اسالمي ايران با اعتقـاد بـه    .  ديگري آن را مخل امنيت خود نداند
قدرت نرم و نفوذگري فرهنگي، توريستي، مذهبي، سياسي و اقتصادي سـعي دارنـد در سـاختن                 

پـي   عنوان كـشوري كـه در       هاي دو كشور خود را به      هاي ذهني رهبران و ملت تصورات و برداشت
عنوان يك قدرت تهديـدگر از طـرف ديگـري            كسب قدرت معقول و نسبي است، نشان دهد تا به    

افتد كه معضله امنيت بسيار      گرايان تدافعي معتقدند كه جنگ زماني اتفاق مي واقع.  محسوب نشود
االذهانـي     هـاي بيـن     كوشند بـراي ممانعـت از برداشـت         بنابر اين، دو كشور مي   .  حاد و جدي شود

االمكان   داري انجام دهند و حتي      نادرست تعارضات بين دو كشور را با مذاكره و مفاهمه و خويشتن
اين تعارضات را حل نمايند و قسمتي از آن هم كه مربوط به وضـعيت ژئوپليتيكـي و امنيـتي دو             

دو طرف به تـالش بـراي       .  طرف است را با درك و تسامح به يكديگر به رقابت سازنده تبديل كنند
 .شمارند كسب قدرت نسبي يكديگر در منطقه احترام گذارده و منافع يكديگر را محترم مي

 منابع تنش ايران و عراق در منطقه. 1 

بيـشترين مـرز در مقايـسه بـا ديگـر كـشورهاي همـسايه بـا                 (دليل مرزهاي طوالني  ايران به
گـيري    فـارس و پـي     نگاه ايـران بـه خليـج      .  بيشترين منافع را در خليج فارس دارد      )  فارس خليج
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ها ازجمله دولت نهـم و    سياست خارجي ايران براي حصول منافع، در صدر اولويت در تمامي دولت
مسايلي مانند جمعيت زيـاد، قـدرت نظـامي برتـر در منطقـه، موقعيـت ژئوپليتيكـي                 .  دهم است

الملل، جايگاه انرژي درخليج فـارس، طـول مـرز سـاحلي زيـاد، قدمـت               فارس در نظام بين خليج
فارس و صادرات اعظم آن از آنجا و حفاظت از تنگه          هاي نفت و گاز در خليج ساله، حوزه چندهزار

گير منافع با توجه بـه منزلـت آن         عنوان قدرت اول منطقه و پي هرمز، باعث شده است كه ايران به
درصـد  16/5 (ايران با داشتن منابع غني نفت و گـاز   .  اي باشد عنوان قدرت برتر منطقه در منطقه به

در منطقه خليج فارس سعي در ايجـاد ثبـات و امنيـت و               )  درصد ذخاير گاز45/3 از ذخاير نفت و 
خصوص كه تمامي نفت ايران از طريق خليج فارس صـادر      صدور آزاد انرژي در اين منطقه دارد؛ به

 3 .شود و ايران برخالف كشورهاي عربي فاقد خطوط لوله انتقال نفت است مي
اولين نگاه عراق به خليج فارس همانند ديگر كشورهاي خليج فارس معطوف به ذخـاير انـرژي           

ميليارد بـشكه بـوده اسـت كـه         115 بالغ بر    2008 ذخاير نفت عراق تا پايان سال . اين منطقه است
هـزار بـشكه در      2/423 ، 2008 عراق در سال.  درصد از كل ذخاير نفتي جهان را در اختيار دارد 9/1 

دو كـشور     4 .درصد از توليد نفت جهاني را در اختيار داشـت  3 ، 2008 كرد كه در سال  روز توليد مي
عنـوان مهـار      عنوان دو رقيب قدرتمند در منطقه بودند كـه هريـك بـه              ايران و عراق ساليان دراز به 

با تغيير شرايط در عراق ممكن است تعـدادي از ايـن مـسايل         .  شدند ديگري در منطقه شناخته مي
عنـوان    مورد اختالف و رقابت تعديل شود، ولي دو كشور در جهت افزايش نقش خود در منطقه بـه         

توجهي به منافع يكديگر منجر به بروز درگيري و تعارض بين دو كشور    رقيب يكديگر هستند كه بي
 :توان به موارد زير اشاره كرد در مجموع از موارد مورد اختالف دو كشور در منطقه مي. شود مي

عـراق در بيـن     .  اولين مشكل عراق درخليج فارس مساله خط ساحلي در خليج فارس است.  1 
كيلومـتر و     18/5 اعضاي كشورهاي همسايه كمترين خط ساحلي را بـا خليـج فـارس درحـدود                 

عمـق بـودن و بـا         دليل كـم    عالوه بر اين، به.  درصد از كل سواحل خليج فارس را در اختيار دارد 6 
. گـيرد   سـختي انجـام مـي       پيكر و تخليه كاال بـه     هاي غول گرفتن كشتي تالقي سواحل عراق، پهلو

دسترسي اين بنادر به خليج فارس از طريق اروندرود يا از طريـق آبهـاي مـشترك بيـن عـراق و                  
افزايد، قرارگرفتن دو     كويت، از ديگر مشكالت اين بنادر است و مشكلي كه بر بار اين مشكالت مي      
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جزيره وربه و بوبيان كويت بر سر راه ديدنماي عراق درخليج فارس است كه عراق را با محدوديـت    
 .كند مواجه مي

ترين دستاويز براي اشغال كويت       دسترسي به طول خط ساحلي بيشتر در خليج فارس از مهم  
سازد كه بعد از صـدام هـم در جهـت رفـع آن              اين مشكل عراق را مجبور مي.  بود 1990 در سال 

هاي دوستانه يا تهديـدآميز خـود بـا همـسايگان در آينـده بـه رفـع                جويي نمايد و با فعاليت چاره
اين امر در خليج فارس باعث شده است كـه عـراق در گـسترش         .  هاي خود اقدام نمايد محدوديت

هايي مواجه شود، درنتيجـه       نيروي دريايي و صادرات نفت خود از طريق خليج فارس با محدوديت   
خط لوله نفتي كه از عربـستان،         4 اين كشور مجبور شد براي صادرات نفت خود از طريق زميني و  

بـار توسـط كـشورهاي        حـال چنـدين     اين خطوط لوله تا بـه .  گذرد، اقدام نمايد سوريه و تركيه مي
 .اند مذكور به علت اختالفات بسته شده

القصر و فاو و سكوهاي نفتي االميه و البكـر و نـيز صـدها             عراق با داشتن بندرهاي بصره، ام.  2 
ونقـل    اي از كاالهاي خـود را از طريـق حمـل        ونقل كاال و نفتكش، بخش عمده فروند ناوگان حمل
زدايي را با كشورهاي همـسايه        با بركناري صدام، عراق جديد سياست تنش  5 .دهد دريايي انجام مي

گذاري كشورهاي عرب همـسايه بـا عـراق بيـشتر             گيرد و نقش مبادالت بازرگاني و سرمايه  مي پي
عـراق در جهـت بازسـازي اقتـصادي و ايجـاد اشـتغال، سـعي در رقابـت صـادراتي و                       .  شـود   مي

ونقـل    بـديهي اسـت حمـل     .  وجوي بازار مصرف با كشورهاي همسايه از جملـه ايـران دارد             جست
تـرين مـسير محـسوب        هايي كـه بـراي عـراق دارد، ارزان        طريق خليج فارس با تمام محدوديت از

هاي منطقه خليج فـارس و ايـران باشـد و           تواند رقيبي براي كشور از اين جهت، عراق مي.  شود مي
 .منبع تنشي در آينده تبديل شود به

ميليـون بـشكه در       10 با سياست جديد عراق در زمينه افزايش توليد نفت خام خود به مرز    .  3 
عنـوان رقيـب نفـتي بـراي كـشورهاي منطقـه، افـزايش نقـش عـراق در                      سال به 10 روز در طي  

گذاري، افزايش توليد نفت جهاني و كاهش قيمـت آن، بـه كـشمكش         هاي اوپك و قيمت سياست
 .شد  براي گرفتن سهميه بيشتر در اوپك و كسب بازارهاي مصرف بين ايران و عراق منجر خواهد

جمعـي    دنبال امنيت دسته  در مورد ترتيبات امنيتي در خليج فارس، عراق نيز مانند ايران به.  4 
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در حال حاضر كه عراق در اشـغال     .  توسط كشورهاي منطقه بدون حضور كشورهاي خارجي است
ايـران نقـش    .  نيروهاي خارجي است، ايران در خليج فارس در حال بازي با مجموع غيرصفر اسـت 

اياالت متحده را در عراق پذيرفته و خواهان مذاكرات مستقيم و رو در رو با امريكا و ديگر بازيگران       
حـداقل رسـاندن      دنبـال بـه     سـادگي بـه     ايـران بـه   .  منطقه براي حل مشكل امنيتي در عراق است

. باشـد   خطرهاي احتمالي حضور آمريكا در غرب مرز كشورش با سياست همكـاري و تعامـل مـي          
همـراه    تالش اين دو كـشور بـه      6 .برد را براي دو طرف برگزيده استـ  اين روش ايران بازي برد در

توانـد بـه رقابـت        جمعـي، مـي     دست گرفتن نقش اول در ترتيبات امنيتي دسـته  عربستان براي به
 .عنوان منبع جديد تنش تبديل شود امنيتي و تسليحاتي و به

 هاي موجود در روابط دو كشور چالش. 2 

 :اختالفات مرزي بين دو كشور. 1 ـ2 
ايران و عراق از ديرباز داراي اختالفات مرزي و دريايي بودند كه باعث تيرگي روابـط در طـول         

اين اختالفات تا مرحله رويارويي و برخوردهاي نظامي در مرز تا قبل از قـرارداد         .  ها بوده است سال
كيلومتر مـرز مـشترك دارد كـه ويژگـي آن             1336 كشور عراق با ايران حدود .  الجزاير پيش رفت

يك از مرزهاي اين كـشور        كه هيچ   باشد، به طوري  نحوي است كه با همه همسايگان متفاوت مي به
با همسايگانش به اندازه اين مرز دچار تحول و دگرگوني نـشده و در نتيجـه اثـراتش بـر سـاختار              

دانـشمندان    7 .سياسي، اقتصادي، اجتماعي و نظامي در كشور بيـش از سـاير عوامـل بـوده اسـت           
اي   كنند كه هيچ مرزي در عراق به اندازه مرز ايـن كـشور بـا ايـران داراي تاريخچـه                     استدالل مي

تريـن    از بـزرگ  «:  كننـد   آنها مرز ايران و عراق را اينچنين توصـيف مـي       .  باشد چنين بااهميت نمي
هـا در منطقـه       قومي در روي سطح زميـن و تـاريخي نمـادين از خـصومت              ـ  هاي فرهنگي حايل

اختـالف بـر سـر ارونـدرود منجـر بـه جنـگ                1980 -1988 هـاي     بيـن سـال   .  خاورميانه اسـت  
پايـان    با پايان جنگ، اختالفات مرزي و ارضـي دو كـشور بـه          8 ».طرف شد سوزي براي دو خانمان

نرسيد و دو دولت هنوز در بسياري از مسايل حتي پـس از صـدام نـيز اختالفـات مـرزي دارنـد؛                  
 :توان به موارد زير اشاره كرد جمله مي آن از
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ميله  750 حدود1975  موجب عهدنامه   قبل از جنگ ايران و عراق به    :  عدم نصب ميله مرزي.  1 
جـا   بـه  ميله مرزي جا 450 كيلومتر نصب شده بود كه با شروع جنگ حدود 1250 مرزي در طول

 مانده است؛ بس تاكنون اين مشكل باقي از زمان برقراري آتش. و تخريب گرديد
هاي دريايي كه امنيت كشتيراني را        هاي غرق شده و مين اليروبي اروندرود و مشكل كشتي.  2 

 خطر انداخته است؛ و به
علت تداخل فـالت قـاره ايـران،        عدم تحديد مرزهاي دريايي ايران و عراق درخليج فارس به.  3 

 .عراق وكويت در شمال خليج فارس
. دهـد   هـاي نفـت نـشان مـي         مساله مشخص نشدن مرز بيش از همه خود را در  مقولـه چـاه   

نـشدن مـرز صـريح بيـن ايـران و عـراق باعـث                 طور كه بعدا شرح آن خواهد آمد، مشخص      همان
هاي نزديك مرز بالاستفاده مانده و دو طرف دربـاره مالكيـت منابـع                است كه بسياري از چاه شده

هاي نفـتي و گـازي،      طور حتم مساله حوضه به. فسيلي نزديك مرز با يكديگر اختالف داشته باشند
ترين دليل مشخص نشدن و راغب نبودن سران كشورهاي خليج فارس در دستيابي به يك      از مهم

طور مثال، عربستان با قطـر مـشكل تعييـن تحديـد              به.  مرز مشخص بين كشورهاي منطقه است 
امارات بـا عمـان،     .  نيز شد   1990 فالت دارند كه باعث برخورد نظامي بين قطر و عربستان در دهه     

بعد از سقوط صـدام، مـسئوالن دو كـشور          .  قطر با كويت، و عراق با كويت مساله تحديد مرز دارند
رياسـت    اي بـه    كميتـه  1386 در پايـان زمـستان    .  جهت تحديد مرزها با يكديگر مذاكراتي داشتند     

اي با مسئوالن ايـران    محمد حاج حمود، معاون وزير خارجه عراق، به ايران آمدند و جلسات فشرده
ازجمله وزارت امور خارجه برگزار كردند و مذاكراتي در خصوص تشخيص دقيق خـط تـالوگ در               

هاي غرق شده و اليروبي آن، تعيين و بازسـازي            سازي اروندرود از شناورها و كشتي اروندرود، پاك
 9 .مجدد عاليم مرزي آبي و خشكي ميان دو كشور كه در اثر جنگ تخريب شده بودند، انجام شـد     

روزه به عـراق از تـشكيل         ، طي سفر يك 1388  امور خارجه وقت ايران، در ديماه آقاي متكي، وزير
گذاري رسمي خطـوط مـرزي مـورد اختـالف در خـشكي و                خصوص عالمت هاي فني در كميته

سـامرايي،   اين سفر آقايان جالل طالباني، رييـس جمهـوري عـراق، و ايـاد          در.  نواحي آبي خبرداد
در سـفر     10 .رييس مجلس عراق، در ديدار جداگانه با متكي، از تشكيل اين كميته استقبال كردنـد  
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، دو طرف ايراني و عراقي در مورد بازسازي مناطق مرزي         2008  نژاد نيز به عراق در مارس احمدي
اما اظهارات عجيب طالباني باعث ايجـاد مـوج عظيـم             11 .آبي و زميني بين دو كشور توافق كردند   

وگو   در گفت   1386  جالل طالباني در سوم ديماه  .  اعتراضات مقامات ايراني و نخبگان دو كشور شد
او بـا ايـن ادعـا       ».دولت كنوني عراق قرارداد الجزاير را قبول ندارد«گفته بود كه الحيات با روزنامه 
الجزاير بين شاه سابق ايران و ديكتاتور سـابق عـراق بـسته شـده اسـت، آن را                     1975  كه قرارداد

چند ماه پيش از اظهـارات     .  اعتبار دانسته و خواستار تجديدنظر در بندهايي از قطعنامه شده بود بي
طالباني نيز در اين زمينه مسعود بـارزاني، رييـس خودگـردان كردسـتان عـراق، چنيـن ادعايـي                

بـودن قـرارداد الجزايـر، موجـب اعتراضـات           اظهارات طالباني در خصوص غيرمعتـبر       12 .بود كرده
لغو معاهده الجزاير فاقد وجاهـت      «:  خارجه، گفت  حسيني، سخنگوي وقت وزارت  .  اي شد گسترده

 ».قانوني است و از نظر من معاهده الجزاير سنگ بناي دوستي و تحكيـم روابـط دو كـشور اسـت        
المللـي    اين عهدنامه رسمي و جـزو اسـناد بيـن         «:  كاظمي قمي، سفير سابق ايران در عراق، گفت   

اعتراضاتي از سوي نهاد رياست جمهوري و رييس كميـسيون امنيـت ملـي و سياسـت              13 ».است
اعتراضـات مـذكور باعـث شـد كـه دفـتر رياسـت              .  خارجي مجلس نيز به اظهارات طالباني شـد       

آيـد كـه طـرف ايرانـي          مـي  اينچنيـن بـر   .  اي اين سخنان را تكذيب كند  جمهوري عراق در بيانيه
باشد، ولـي دولـت       ـ مي   كم وكاست   بيـ   الجزاير 1975 اساس قرارداد خواهان حل اختالف مرزي بر

باشـد،    ـ غيرقابل تغيير مي   1965 عراق به اين علت كه قرارداد الجزاير طبق مصوبات وين ـ مصوب    
اين مساله و طمع ارضي و مالكيت بـر  .  نفع عراق است خواهان تغييراتي در بندهاي اين قطعنامه به

نـشده باعـث تاخيـر        نشده و احتمال يافتن منابع نفتي كشف        هاي نفتي مشترك حل  سر حوضچه
مناسبات رسمي و عرفي ديپلماتيك جهت حل        كشور در رغم تاكيد دو تحديد مرزهاي بينابين، به

توانـد بـراي حـل ايـن مـشكل بـا انجـام                اسـالمي ايـران مـي      جمهـوري .  مشكالت مرزي، است  
فرستادن كارشناسان مرزي به عراق،گنجاندن اين مساله در      :  وگوهاي مكرر توام با فشار؛ نظير گفت

المللي به پشتوانه معاهدات مرزي طـرفين در     طريق مجامع بين طرف و فشار از ديدار مسئوالن دو
سازي در    خصوص با روند نزديكي دو كشور و پروسه تدريجي دموكراسي       به.  گذشته، استفاده نمايد

 .عراق اين مشكل با درايت و صبر حل خواهد شد
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 هاي مشترك نفتي دو كشور اختالفات بر سر حوضچه. 2 ـ2 
نشدن مرزهاي دو     مشخص.  مخزن نفتي مشترك وجود دارد    5 در طول مرز مشترك ايران و عراق 

. هاي مرزي اختالفاتي پيدا كنند     هاي مرزي باعث شده است كه دو كشور بر سر ميله كشور و نبود ميله
در ايـران مـشهور     »  پيـچ انگـيزه     4 شماره«ارتش عراق يك چاه نفتي ايران كه به نام  1388 در تيرماه 

بـرداري از آن كردنـد و         نيروهاي عراقي پس از تصرف اين چاه نفتي، اقدام به بهـره  .  است را اشغال كرد
ـان بـه                        خارجه نامه   وزارت ـاي عراقـي همچن ـا نيروه اي در جهت اعتراض به دولـت عـراق نوشـت، ام
برداري از اين چاه نفتي مشغولند؛ گرچه اين خبر توسط حسن كاظمي قمي، سفير سابق ايران در       بهره

اين حركت درحالي صورت گرفت كه هفته پيـش از   .  عراق، و شركت مناطق نفت مركزي ايران رد شد
 14 .هاي نفتي مشترك مذاكره كند   آن هياتي از سوي وزارت نفت عراق به ايران رفته بود تا درباره ميدان

ـامبر  17 نيروهاي ايرانـي در   .  جا ختم نشد    هاي نفتي بدين   اما مناقشه بر سر حوزه ـاه     2009  دس وارد چ
آنها در اطراف چاه اقدام به حفر سـنگر        .  كيلومتري جنوب بغداد شدند 450 در منطقه فكه در 4  شماره

ـام بـراي تحويـل در               .  افراشـتند  كردند و پرچم ايران را بـر فـراز آن بـر             درپـي ايـن حادثـه، نفـت خ
ـاني نيويـورك             74/69 دالر افزايش يافت و به  2/04 ژانويه ـادالت بازرگ دالر براي هر بشكه نفـت در مب
ـاه       از تحليل حادثه اينچنين بر مي 15 .رسيد فكـه را در     آيد كه اقدام نظامي نيروهاي ايراني در تصرف چ

ـاه      .  توان تصور كرد    پاسخ به اشغال عراق در چاه نفت ايراني واقع در دهلران مي ساعتي پس از اشغال چ
وگو   نفت، وزيران خارجه ايران و عراق، آقايان متكي و هوشيار زيباري، طي تماس تلفني با يكديگر گفت

ـابين تاكيـد        منظور اجرايي   كشور به  كردند و به تشكيل جلسه كميته فني مرزي دو   كردن توافقات فيم
. اين تماس منطقه را ترك و به خاك ايـران برگـشتند           نيروهاي ايراني نيز چند ساعت پس از.  ورزيدند

ـاي    نشدن ميله   و مشخص   1975 مبناي قرارداد   نشدن اختالفات مرز دو كشور بر اين اختالفات از حل ه
نشدن تحديد مرزها و  نبود يك قانون مصوب در عراق و مشخص. شود مرزي در مرز دو كشور ناشي مي

ـامي و                       ـاي نظ ـا و حـتي برخورده ـال ايـن تجاوزه ـات، احتم كميسيون مشترك جهت حـل اختالف
كـشور را    اين امر اهتمام مـسئوالن دو     .  دنبال خواهد داشت    كشور را در آينده به   هاي امنيتي دو چالش

جهت حل اختالفات مرزي بينابين جهت رفع مشكالت موجود و تعارضاتي كه درآينـده بـه دليـل        در
 .كند نشدن مرزها ممكن است پيش آيد را دوچندان مي مشخص
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 غرامت جنگ تحميلي. 3 ـ2 
پايـان رسـيد و       شوراي امنيـت سـازمان ملـل بـه          598  جنگ ايران و عراق با پذيرش قطعنامه    

عنوان هشتمين قطعنامه ايران و عـراق در خـصوص جنـگ             اين قطعنامه به.  بس برقرار گرديد آتش
ايـن قطعنامـه در مقايـسه بـا         .  صـادر شـد   )  1366 تيرمـاه     29 ( 1987 ژوئيه    20 اين دو كشور، در   

قطعنامه ديگر نكات مثبتي داشت؛ براي اولين بار آغاز جنگ و نقض قواعد و اصول حقوقي جنگ    7 
طـرف تحقيـق در مـورد مـسئوليت           دهد و خواستار تشكيل يك هيات بي    را مورد سرزنش قرار مي

در يـك جلـسه كوتـاه در شـوراي            1988  اگوسـت    8 بس را پذيرفت و در     ايران آتش 16 .جنگ شد
ــار    ــاي خاوي ــت آق ــش            امني ــالم آت ــد، اع ــل متح ــازمان مل ــت س ــل وق ــار، دبيرك ــس را    دكوئي ب

اعالم كرد؛ جنگي كه بيش از يك ميليون كشته و بـالغ بـر هزارميليـارد دالر                  1988 اگوست 20 در
درسـت سـه هفتـه پيـش از پايـان دوره            )  1370 آذر   18 ( 1991 دسـامبر  9  در  17 .خسارت داشـت  
هـاي دوران     تـرين گـزارش     كم يكـي از مهـم       ترين، دست  دكوئيار، او اگر نه مهم پرز دبيركلي خاويار

مبناي صالحيت او بـراي تهيـه گـزارش،         .  ملل كرد   خدمت خويش را تسليم شوراي امنيت سازمان   
بود كه خواستار اعالم متجاوز و مسئول شناخته شدن آغـازگر جنـگ بـود و                 598  قطعنامه  6 بند

عهده عراق است و اين استدالل عراق را كه تهاجم به ايران      اعالم كرد كه مسئوليت آغازگر جنگ بر
مسلما بـا شـناخته شـدن آغـازگر جنـگ و            18 .دانست، رد كرد گيرانه از خود مي را نوعي دفاع پيش

هاي مستقيم و غيرمـستقيم آن        ها، مساله پرداخت غرامت و خسارت     مسئوليت آن در تمامي جنگ
ميليارد دالر خسارت در جنگ تحميلي را مطرح كرد، اما دبيركـل   1000 ايران مبلغ.  شود مطرح مي

صـفحه منتـشر سـاخت كـه         191 گزارشـي در  )  1991 دسامبر  24 (  1370 ديماه 3 سازمان ملل در
تـر    اساس تحقيقات سازمان ملل خسارت غيرنظـامي مـستقيم جنـگ بـه ايـران در حـد نـازل                     بر

طور مشخص خواهان پرداخـت غرامـت از          هرچند اين گزارش به  .  ميليارد دالر مشخص نمود 97/2 
المللـي    هـاي بيـن     سوي عراق نبود، ولي تشكيل يك ميزگرد در سازمان ملل را براي هدايت كمـك 

 598 سـال از پـذيرش قطعنامـه         22 با وجـود گذشـت       19 .كرد بازسازي به سوي ايران پيشنهاد مي
قبـال دريافـت     شوراي امنيت، متاسفانه تاكنون هيچ پاسخ شفافي از سوي مسئوالن كـشورمان در         

رژيـم بعـث عـراق در طـول         .  اسـت   نـشده   ساله تحميلي و اجراي مفاد اين قطعنامه داده        8 غرامت 
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ـا    5 روستا خـساراتي از     4000 شهر و شهرك،  51 حمالت خود به مناطق مسكوني به درصـد   100 ت
هـزار نفـر از افـراد        14 شـدن بيـش از        ميليون نفر و كـشته     2 وارد كرد كه منجر به آوارگي بيش از       

ـاكنون          34535 سازمان ملل خسارت غيرمستقيم را      20 .غيرنظامي شد ـا ت ميليارد ريال اعالم كـرد، ام
ـان    .  است گونه تعهدي در زمينه بازپرداخت خسارت حتي پس ازصدام نداشته        عراق هيچ بغداد در زم

دولـت ايـران دريافـت غرامـت را         .  خواست از دريافت غرامت جنگ خودداري كنـد    صدام از ايران مي
علي خ،رم مشاور ارشـد وقـت وزارت خارجـه ايـران، در ايـن مـورد                  .  كرد  گيري نمي   طورجدي پي  به

جواري دسـت   چنانچه حسن هم.  جواري با عراق است تر از دريافت غرامت، حسن هم مهم«:  بود گفته
اين كوتاهي همچنان در عـراق        21 ».يافتني باشد، از نظر كارشناسي اهميت آن بيشتر از غرامت است     

پس از صدام نيز وجود دارد كه باعث شده است بعضي از نخبگان و مسئولين عراقي رسما در مقابـل          
ـاد        1389  عنوان مثال، در تابستان     خسارت به ايران رفع مسئوليت كنند؛ به يك عضو فراكـسيون اتح

ـان          »سامي اتروشي«نام  اسالمي كردستان در پارلمان عراق به ،  كه عضو فراكـسيون اقتـصادي پارلم
وجه خسارت ايران را پرداخت نخواهدكرد؛       هيچ اي اعالم كرد كه عراق به عراق نيز هست، در مصاحبه

قبل از ايـن    .  زيرا هيچ تعهدي نسبت به آن ندارد و تنها خسارت كشور كويت را پرداخت خواهد نمود  
ـاراتي داشـت    »  محمود عثمان «نام    نماينده نيز نماينده ديگري از مجلس عراق به   جـالل  .  چنين اظه

هاي عراق از جمله خسارت       طالباني، رياست جمهوري عراق، نيز تا به حال خواستار لغو پرداخت بدي   
اين در حالي اسـت كـه كويـت بعـد از            .  جنگ تحميلي از ايران و ساير كشورهاي منطقه شده است      

ـازمان ملـل را               5 ساله قسمتي از     تجاوز عراق به اين كشور هر  درصد فـروش نفـت عـراق توسـط س
گيري غرامت جنگ تحميلي، مجلـس را بـر       توجهي دولت به پي بي.  دارد  عنوان غرامت دريافت مي به

گيري دريافت غرامت جنگ تحميلي از دولت عراق را در      آن داشته است كه موضوع الزام دولت به پي
ـاني نرسـيده اسـت، در                   .  قالب طرحي در مجلس مطرح كنـد     ايـن طـرح كـه هنـوز بـه مرحلـه پاي

تصويب اين طـرح    .  صورت تكميل به صحن علني مجلس خواهد آمد     مطرح شد كه در 1389  مرداد
ـاري دولـت عـراق در زمينـه                        و ملزم شدن دولت به مطالبات خسارت جنگ و عـدم تمايـل و همك
بازپرداخت خسارت، ممكن است منجر به بروز مناقشه در اين زمينه شود كه حتي در صورت فشار و       

 .المللي الهه كشانده شود بين اصرار دولت ايران  شايد كار به ديوان
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 مساله زائران . 4 ـ2 
روي   راه كربال و سفر به عتبـات عاليـات بـه            1359  از زمان شروع جنگ ايران و عراق در سال 

در راسـتاي   1997 ها جهت اعزام زائران ايراني بـه عـراق در سـال             ايرانيان بسته شد و اولين تالش   
نفر از زائران ايراني بـه       4500 هفته در اين كميته تصميم گرفته شد كه هر   .  گانه بود 5 هاي  كميته

عازم عراق شد،   1998  زيارت عتبات عاليات در عراق مشرف شوند و نخستين زائران ايراني در اوت       
با سقوط صدام و برچيده شدن حزب بعـث، ايرانيـان     22 .كردند ولي زائران عراقي از ايران ديدار نمي

هايي كه عـراق      گيري كه ارادت خاصي به ائمه معصومين مدفون در عراق دارند و با توجه به سخت
از حيث ورود زائران ايراني و برپايي عـزاداري در شـهرهاي مـذهبي عـراق بـر ايرانيـان داشـتند،                    

اين درحالي بود كه تازه عـراق جديـد بـه اسـتقالل رسـيده بـود و                   .  دسته وارد عراق شدند     دسته
سازوكاري براي ورود زائران به عراق وجود نداشت و زائران ايراني بدون مجـوز جهـت زيـارت بـه                  

يك هيات نمايندگي آمريكايي كه از طـرف شـوراي        .  شدند طور انفرادي و گروهي وارد مي عراق به
حكومتي عراق منصوب شده بودند، از تهران بازديد كردند و در مورد اسـتحكامات مـرزي كـه بـا                

بيــن آوريـل و    .  وگــو نشـستند    خيـل عظيمــي از زائـران ايرانــي مواجـه شــده بودنـد، بــه گفـت               
در ايـن حيـن،       23 .زائر كه قصد عبور از مرز را داشتند، كشته شـدند      200 بيش از  2003  سپتامبر

حال نيز گروه كثـيري       شدند كه تا به بسياري از زائران ايراني گرفتار مامورين عراقي و آمريكايي مي
بار از دولـت عـراق تقاضـا كـرده            دولت ايران تا به حال چندين  .  هاي عراق هستند از آنان در زندان

در ديـداري كـه     .  اند، آزاد كنـد    است كه زائران دربند را كه هدفي جز زيارت عتبات عاليات نداشته
داشت، وزير خارجـه    1387  مرداد 23 منوچهر متكي با برهم صالح، معاون نخست وزيري عراق، در

دنبال آن شوراي رياسـت جمهـوري       ايراني اسير آزاد شوند و به وقت ايران درخواست نمود كه زوار
نفر از زنـدانيان ايرانـي موافقـت         86 وزيري عراق، با آزادي عراق با درخواست نوري المالكي، نخست

براي ورود و خروج غيرقانوني به عراق در نظرگرفتـه           ساله را 10 دولت عراق مجازات حبس 24 .كرد
بـه  .  هـاي عـراق باشـند       نفر از زائران ايراني در زنـدان        150 تا    100 شود بين بيني مي است و پيش

اسارت گرفته شدن تنها مشكل زائران ايراني نيست، بلكه تنگناهاي زيارتي و عدم امنيت زائران در      
بيـن    1384 در تير مـاه     .  عهده دولت عراق است نيز يكي ديگر از مشكالت است    خاك عراق كه به
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اي امضا شد كه زائران ايرانـي از دو مـرز             نامه  سازمان حج و زيارت و وزارت جهانگردي عراق توافق  
هاي الشالمجه در بصره و زرباطيه در اسـتان واسـط عـراق بـه            شلمچه و مهران در ايران و گذرگاه

نگاري   ها در تفتيش زائران ايراني در انگشت      هايي مانند دخالت آمريكايي اما محدوديت.  زيارت روند
روزه و    سال، انتظار طوالني در هنگام ورود، محـدوديت هـشت          40 و اسكن قرينه برخي زائران زير    

اي است كـه توسـط سـازمان          سرويس فرسوده و نامناسب اتوبوسراني در عراق، از مشكالت عمده     
نبود امنيت جاني زائران ايراني و حمالت انتحاري وكمربندهاي         25 .حج و زيارت گزارش شده است

خطر انداخته است و هر سـاله        درپي در عراق، امنيت زائران ايراني را به انفجاري و بروز انفجارات پي
شمال بغـداد در     ساز در   ، انفجار بمب دست   2010 اكتبر  13 در .  شوند چندين زائر ايراني كشته مي

ايـن    26 .شـد   ايراني در بين آنان ديـده مـي    7 نفر مجروح بر جاي گذاشت كه  28 منطقه المقداديه 
تبـع آن اعـتراض       مسايل باعث نارضايتي زائران و مخدوششدن چهره عراق در اذهـان آنـان و بـه               

دولت .  شد.  ـ  ـ كه مسئول تامين امنيت زائران ايراني در عراق است      عراق  جمهوري اسالمي ايران به
. جمهوري اسالمي ايران در زمينه امنيت در عراق بايد بـا دولـت عـراق همكـاري الزم را بنمايـد                    

هاي مشترك و حل اختالفات بـا آنـان در      انديشي با همسايگان عراق دركنفرانس اين زمينه هم در
 .تواند مثمرثمر باشد رسميت شناختن جايگاه آنان در بطن مسايل سياسي درعراق، مي زمينه به

 منابع آب. 5 ـ2 

شبكه آبهاي يك كشور در ايجاد وحدت ارضي يا پراكندگي آن، قدرت اقتـصادي، ارتباطـات،              
عنـوان يـك      منابع آب غالبـا بـه     .  اي دارد طور كلي توان ملي يك كشور نقش عمده ونقل و به حمل

در بـسياري از منـاطق اداره سـلطه و          .  شـود   المللي تلقي مـي     مشكل امنيتي در سطح ملي و بين     
در منطقـه خاورميانـه،     .  ملي، موجـب تنـش ميـان كـشورها شـده اسـت              نظارت بر منابع آب فرا    

عنوان يـك دارايـي       حدي است كه سلطه بر عرضه آب، به درست يا غلط به    اعتمادي سياسي به بي
اي دارد    راهبردي وسيله چالش و يا حربه سياسي كه در توازن قدرت منطقه تاثير قابـل مالحظـه          

هـا و     هـا، درياچـه     رودخانـه :  شـوند   دسته تقسيم مي   4 منابع آب عراق به      27 .شود درنظر گرفته مي
دجله، فـرات، ديالـه،     :  هاي داخلي عراق عبارتند از ترين رودخانه مهم.  هورها، سدها و آبهاي ساحلي
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تريـن    كـه مهـم   )  العـرب   شط(خابور، زاب بزرگ و زاب كوچك، العظيم، كالل، السويب و اروندرود        
بخش اعظم آب مـورد نيـاز كـشور عـراق از خـارج آن تاميـن                    28 .رودخانه مرزي اين كشور است

درصد نياز كشور است و بقيه آب مورد نيـاز از كـشورهاي               25  تا 20 آب موجود در عراق .  شود مي
كـشورهاي تركيـه،    (به مرور زمان با كنترل اين آبهـا در باالدسـت            .  شوند ديگر به عراق جاري مي

همـراه خـساراتي كـه در طـي جنـگ             و باال رفتن ميزان مصرف آب در عـراق بـه      ) سوريه و ايران
روز  بـه  متحدين عليه عراق به تاسيسات ذخيره و انتقال آب در آن كـشور وارد شـده اسـت، روز                  

هـاي    علت عبور از زمين هاي عراق به خطر شور شدن آب.  شود تر مي آبي در عراق نمايان مشكل كم
چـاي    رودهاي آوارچـاي، الويـن چـاي، بانـه          29 .تر از كمبود آب در آن است        مراتب عمده  نمكي به

هـاي    سو و رودخانـه     هاي اصلي زاب كوچكند، و نيز قزل همچنين رودهاي چومان و شيخان شاخه
امـام حـسن،     پـو، ديـره، تنگـاب، چـم         آب شمشير، ليله، زمكان، آب زرشك، هواسان، الوند، قـوره  

كنگاگوش، كاني شيخ، سده، تلخ آب، گوارخوش، چم سرخ، كنجان چم، گاوي، چنگولـه، ميمـه و     
رسـد تـشديد      نظـر مـي     بـه .  شوند  گيرند و وارد خاك عراق مي  دويرج، از خاك ايران سرچشمه مي

هـاي    ويـژه در اسـتان      اي درازمـدت ملـي، بـه        هاي توسعه   دليل خشكسالي و برنامه  نيازهاي آبي به
تر غربي، دولت ايران را تشويق به استفاده بيشتر از اين آبهـا و حـتي انحـراف آب آنهـا بـه              محروم
شود بر عزم دولـت بـر اسـتفاده بهينـه از آبهـاي                بيني مي   پيش  30 .هاي داخلي خواهد نمود بخش

تواند آبهاي ورودي به عراق را دچار كاهش و حتي انحـراف           جاري و جهاد سدسازي در كشور، مي
تواند خود منبـع تنـشي در روابـط دو كـشور باشـد؛                رودهاي منتهي به عراق كند كه اين امر مي  

هايي در روابط تركيه و سوريه بـا     كه در زمان صدام مساله آب و سدسازي موجب بروز بحران چنان
ماننـد تجربـه    (هـاي مـشترك       توانند با ايجاد سد مشترك بر روي رودخانه دو دولت مي. عراق شد

اين اختالفات را كم و اعتماد بر سـر مـسايل آب مـشترك را          ) ايران در سد دوستي با تركمنستان
 .كنند ايجاد

 ها در عراق تروريست. 6 ـ2 

حمله آمريكا به عراق با اهدافي چند و ازجمله نابودي تروريسم در عـراق و ارتبـاط صـدام بـا                 
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وقمـع    تنها تروريست و القاعده در عراق قلع      ها پس از حمله آمريكا به عراق نه القاعده بود، ولي سال
. دارتـر گرديـد     هـا در عـراق و عـضوگيري از عراقيـان ريـشه              نشد، بلكه با ايجاد سازمان و پايگـاه       

پروسـه ناقـص    .  انـد   هاي تروريستي فرامرزي مواجـه      متحده و همسايگان عراق با انواع گروه    اياالت
وجود آورده كـه      هاي عراق به    گرايي موسسات امنيتي ترسي را در ميان همسايه     تجربه امنيتي و بي

ملـي   ــ   هـاي قومـي     سـازمان .  هـاي تروريـستي باشـد       تواند پتانسيل مناسبي براي گروه      عراق مي 
تروريستي در عراق مانند سازمان مجاهدين خلق، پژاك در كردستان و حزب كـارگران كردسـتان   

ماهي نيست كـه خـبر انفجارهـاي          31 .اند  وجود آورده تهديدهايي براي ايران و تركيه به)  ك.ك.پ(
هاي عراقي كه دست بـه خـشونت          ترين گروه   مهم.  تروريستي در عراق در جرايد دنيا منتشر نشود

هاسـت كـه مبنـاي        گرايان ديني كه نـام ديگـر آنهـا تكفـيري            افراط:  زنند، عبارتند از    در عراق مي
ها و بقاياي نظام سابق عراق كه چون از قدرت خلع شدند منافـع        تروريست در عراق هستند، بعثي

گرايـان،    هـاي مـسلح، فرقـه       خوران، گـروه    را در درگيري و ناامني در عراق ديدند، مزدوران و جيره  
گيرنـد و عـزت و پـيروزي را در            هاي تروريست قرار مـي      عناصر فريب خورده كه تحت تاثير گروه   

تـرين حاميـان تروريـسم در عـراق و            اي كـه خطرنـاك      مداران حرفه   پندارند و سياست    مبارزه مي 
تاثيرگذارترين طرف بر آينده عراق هستند كه نقش متناقض و دوگانه را بر عهده دارند و منافقانـه         

هـا حمايـت      دارند كه با روند سياسي عراق همراهنـد ولـي از سـوي ديگـر از تروريـست            اعالم مي
آمريكا   32 .بخشند  ها جنبه قانوني مي     كارگيري واژه مقاومت و جهاد به اين تروريست كنند و با به مي

ارتـش  .  پس از سقوط صدام و بالفاصله پس از ورود به مربه عراق انحالل ارتش عراق را اعالم كـرد 
اين عـده نـيز كـه در كنـار          .  هزاري عراق كه با آمريكا نجنگيده بودند، با اين تصميم رها شد      300 

هاي اطالعاتي عراق و محافظـان رياسـت          هزار نفر كه به انحاي مختلف در سرويس  بيش از يكصد
نتيجـه    33 .جمهوري و فداييان صدام انگيزه برخورد با آمريكا را داشتند، به واخوردگان اضافه شدند     

. هـاي تروريـستي مهيـا كـرد         وجود آمد و فـضا را بـراي گـروه       اين شد كه خال امنيتي در عراق به
تدريج آمريكا براي ايجاد نيروهاي امنيتي اقدام به جذب شيعيان عـراق بـراي ايجـاد نيروهـاي                    به

هـاي حـاكم سـني در         آمريكا كه در ابتداي امر با بعثيـان و گـروه        .  امنيتي و نظامي در عراق نمود
سـود شـيعيان      نتيجه آن شد كه نيروهاي نظامي به      .  تعارض بود، به شيعيان فرصت اين كار را داد  
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هاي سني و شـيعه       در رقابت .  شان گرديد  رفته ها براي قدرت از دست چرخيد و باعث خيزش سني
از   اين امر بيش  .  گرايي مذهبي وجود دارد   و حركت به سوي افراط)  فتنه مذهبي(گيري  نوعي شكل

ومـرج را     هاي هـرج    گردد كه وجود زمينه     گرا در عراق برمي    هر چيز به تحريكات نيروهاي خشونت
هـا نـاتواني و عـدم         از نظر اين گروه  .  گيرند توجيهي براي هدايت عمليات و اهداف خود در نظر مي

نقطه عطف آغاز، بـه انفجارهـاي       .  كارايي دولت جديد عراق به معني شكست شرايط موجود است     
 34 .هاي افراطي شيعه را وادار بـه واكنـش كـرد      گردد كه بعضي از گروه مرقدهاي مطهر سامرا برمي

هـاي شورشـي سـني       هاي تروريستي و انتحاري عراق، القاعده عراق و برخي از گروه    در ميان گروه
. دهنـدگان اصـلي حمـالت انتحـاري هـستند           سازمان)  مانند انصار السنت و ارتش اسالمي عراق     (
هاي سني افتاده اسـت و        سو، اداره القاعده عراق تا حد زيادي به دست عراقي     به اين 2005 سال  از

طبـق    35 .كننـد   جنگجويان خارجي بيشتر نقش پشتيباني را در طراحي عمليات انتحاري ايفا مـي      
عمليات تروريستي روي داد كه طـي آنهـا           2800 بيش از   2005 اعالم وزارت كشور عراق، در سال 

هـاي تروريـستي در       وجود ناامني و گروه     36 .نفر كشته و تعداد كثيري زخمي شدند   7000 بيش از
در جريان اين ترورهـا آمريكـا ايـران را متهـم بـه حمايـت و صـدور                    .  راستاي منافع ايران نيست   

كند كه باعث بدبيني دولـت عـراق و        تسليحات به عراق در جهت ناامني به سود منافع خويش مي
هـا و شـيعيان،       درگيري بين سـني    در.  شود  ها و احزاب در اين كشور و درگيري با آمريكا مي گروه

هـاي عراقـي و دولـت         گيرد كه باعث تعارض با گروه    عهده مي ايران به تبع حمايت از شيعيان را به
شدت و با تمام قـوا      دولت عراق به.  شود عراق و همچنين نگراني كشورهاي عربي همسايه عراق مي

هاي تروريستي است كه توانست ابومصعب الزرقاوي، رهبرگروه القاعـده،    پيگير دستگيري اين گروه
شدت در برابر افراد و كـشورهايي كـه حامـي             در عراق را در نزديكي بعقوبه به هالكت برساند و به   

دهد كه نمونه آن انتقاد شديد نوري المالكي از دولت سـوريه        ها باشند، واكنش نشان مي تروريست
شـدن   ها از خاك سوريه به خاك عراق بود كه باعث تيره ها و بعثي جهت ورود و خروج تروريست به

ايران و تركيه در اين جريان هر دو خواستار ميانجيگري بيـن دو كـشور              .  روابط بين دو كشور شد
امـني مرزهـا و       شدن كشور همسايه ايران، باعث نـا        امن      وجود تروريست در عراق عالوه بر نا . شدند
نـشين و پيـدايش مـشاجرات         ها به داخل خاك ايران و نفوذ در مناطق سـني      وآمد تروريست رفت
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اعالم كرد كه با توجـه بـه      2004 دسامبر 22 ايران در. شود هاي غربي مي قومي و مذهبي در استان
هـاي خوزسـتان در       تـوان نـاامني     با اين تفسير مي  37 .ناامني در عراق مرزهاي خود را خواهد بست

 .هاي تروريستي در عراق دانست هاي اين گروه هاي اشغال عراق را محتمل بر فعاليت سال

 نفوذ صهيونيسم در كردستان عراق.  7 ـ2 

تـرين نقطـات جهـان        ترين منـاطق و همچنيـن پرحادثـه           منطقه خاورميانه يكي از راهبردي    
اي بـراي     العـاده   اين منطقه به دليل داشتن منابع طبيعي و در راس آن نفت، اهميت فوق .  باشد مي

اي و ابرقدرت دارد و كشورهاي نوظهور سعي بر جاي پا نهادن و تثبيت نفـوذ          كشورهاي فرامنطقه
دليـل بلوكـه شـدن و         اسراييل تنها كشور منطقه خاورميانه است كه بـه . خود در اين منطقه دارند

اند و بيش از نيمي از نفت دنيـا         تحريم كشورهاي عربي كه قسمت اعظم خاورميانه را تشكيل داده
گـورين، اوليـن      بـن )  محورهـاي پـيرامون   (طبـق نظريـه     .  را در اختيار دارند، دچار انزوا شده است   

هـاي غيرعربـي      وزير رژيم صهيونيستي اسراييل، براي شكست ايـن انـزوا بايـد بـه دولـت                 نخست
يكي از اين نقاط براي اسراييل كردستان عراق است كه هر دو طرف اسراييل و كردهـا             . آورد روي

اوليـن دليـل حـضور اسـراييل در كردسـتان عـراق را              .  منافعي در جهت نزديكي به يكديگر دارند
ايـن  .  توان به همسايگي كردستان به سه كشور تركيه، ايران و سوريه و خود عـراق نـسبت داد        مي

تواند با نفوذ در كردستان به       باشند و اين كشور مي كشورها به غير از تركيه از دشمنان اسراييل مي
توانـد بـا حمايـت        اسراييل مي .  از طرفي كردستان در قلب خاورميانه قرار دارد.  آنان فشار وارد كند

جدايي كردستان از عراق، مانع تشكيل يك دولت قوي و نظامي مانند عراق زمـان صـدام شـود و           
هاي قومي و مذهبي را در عراق به علت تجزيه عراق افزون كند، كه ايـن امـر منجـر بـه                   درگيري
اي سوريه، تركيه، ايران و عراق كه تشكيل كردسـتان بـر خـالف منافعـشان                  هاي منطقه درگيري
 1965 شـروع شـد و در اوت          1964  نخستين رابطه اسراييل و كردستان در سـال    .  شود است، مي

، 1967  اسـراييل در سـال    .  انجام گرفت  »)قالي(رمز مرواد «مرگ كرد به نام  آموزش افسران پيش
هاي عربـي بـه دسـت آورده بـود، بـراي              هاي ساخت شوروي را كه از ارتش      تعداد زيادي از سالح

بـه اسـراييل      1967  بـار در سـپتامبر      كردها فرستاد و در پي آن مالمصطفي بارزاني بـراي اوليـن            
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و نيز مالحظات واشـنگتن،      1990 روابط اسراييل با ايران در زمان شاه و تركيه در دهه 38 .كرد سفر
ترين موانع عدم حمايـت اسـراييل از كردهاسـت و از ايـن رو همـواره اسـراييل ترجيـح                        از عمده 

است روابط مخفيانه با كردها داشته باشد تا روابط آشكار، اين امر نيز تا به امروز مـورد پـسند        داده
روابط اسراييل با كردها در پـي دسـتگيري عبـداهللا اوجـالن در نـايروبي در             . اسراييل وكردهاست

كردها اسراييل را متهم به همكاري با تركيه در دستگيري عبـداهللا اوجـالن         .  تيره شد 1999  سال
ايـن    2003  اما دوباره پس ازحمله آمريكا به عـراق در سـال            39 كردند، ولي اسراييل آن را رد كرد،

باشند و اسراييل تنهـا كـشوري اسـت          چون كردها خواهان استقالل مي. اي گرفت روابط جان تازه
از طرفـي بـا     .  كه در اين زمينه نظر مساعدي دارد، بنابراين در نزديكي با اسراييل درنـگ نكردنـد             

توانند حمايت آمريكا را در جهـت خودمختـاري كردسـتان داشـته           نزديكي به اسراييل، كردها مي
تواند منبعي جهت تامين آذوقه، ارسـال تجهـيزات فـني، غـذايي و            ضمن اينكه اسراييل مي.  باشد

بنابراين در شرايطي كه هيـچ كـشوري از خودمختـاري كردهـا حمايـت            .  تسليحاتي به آنان باشد
بعـد از   .  گاه مطمئن و بـانفوذ گزينـه مطلوبـي باشـد          عنوان تنها تكيه تواند به كند، اسراييل مي نمي

هاي خود را در عراق و        وجود حضور آمريكا در عراق بيش ازگذشته فعاليت اشغال عراق، اسراييل با
حيفا كه از موصل عـراق آغـاز و از خـاك اردن             ـ  بازسازي خط لوله موصل .  كردستان افزايش داد

 .شود، در دستوركار اياالت متحده از زمان اشغال عراق آمد وارد اسراييل مي
منظـور    الطريق به   پيشنهاد داده است كه حيفا جايگزيني براي ام    )  پنتاگون(وزارت دفاع آمريكا 

نـشين در عـراق، ازجملـه         خـيز و مرفـه      هـاي حاصـل     خريد زميـن    39 .صادرات نفت كركوك شود
هاي اسراييل دركردستان است كه منجر به فتواي مراجع تقليد و هـشدار علمـا بـه مـردم            فعاليت

هـا و افـسران اسـراييلي در          موضوع حضور گسترده صهيونيـست .  عراق در جهت فروش زمين شد
وزيران خارجـه شـش كـشور       .  عراق باعث هشدار سران كشورهاي منطقه به مسئولين عراقي شد      

همسايه عراق در اجالس هفتم خود در قاهره، به وزيـر خارجـه عـراق نـسبت بـه افـزايش نفـوذ                 
بديهي است حضور اسراييل در عراق در نزديكـي          40 .اسراييل در مناطق شمالي عراق هشدار دادند

جمهوري .  خطر اندازد   تواند امنيت ملي كشورمان را به      ترين دشمن اسراييل، مي عنوان مهم ايران به
اسالمي ايران بايد از نفوذ خود در عراق در جهتي استفاده كند كـه بـه عـراق بقبوالنـد، اسـراييل             
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توانـد از همـسايگان عـراق و سـازمان           در اين زمينه ايران مي.  دشمن مشترك ايران و اعراب است
كنفرانس اسالمي براي مبارزه دولت عراق بـا نفـوذ صهيونيـسم و توجـه اقليـم كردسـتان عـراق               

هاي عربـي خـود     ميان افكار عمومي و جهان عرب از طريق رسانه سمت جهان اسالم و تبليغ در به
 .كردن صهيونيسم در عراق بيابد كن راهي براي ريشه

 روابط سرد عراق و همسايگان به علت نفوذ ايران در عراق.  8 ـ2 

تحوالت سياسي عراق پس از سقوط صدام و استحاله حزب بعث چند اثر بر جاي گذاشت كه         
باعث نگراني كشورهاي عربي منطقه و غرب و آمريكا گشت و آن، روي كار آمدن شيعيان عـراق و   

دست گرفتن دولت در عراق و نيز افزايش نقـش و حـضور قدرتمنـد ايـران در عـراق و قـدرت                 به
اين امر باعث شد كه آمريكا و اعراب منطقه در كاهش نفوذ ايـران      .  اي آن در خاورميانه، بود منطقه

با سقوط صـدام قـدرت      .  در عراق منافع مشترك حاصل كنند و در رفع آن به اقداماتي دست زنند
جانبه كه تا به حال به دست اقليت سني و بعـثي بـود، از بيـن رفـت و شـيعيان كـه حـدود                     يك
ها جهت استقالل به جنـگ        طور كردها كه سال  دهند و همين درصد از جمعيت را تشكيل مي 65 

آوردن سهم قدرت خود در عراق شدند و بـا          دست با دولت مركزي عراق پرداخته بودند، خواهان به
روي كارآمدن يـك دولـت      .  دست آورند   پارلماني عراق توانستند رسما قدرت را به      2005 انتخابات 

اظهارات متعدد رهبران جهان عرب ازجمله      .  هاي سني عرب منطقه شد    شيعي باعث نگراني دولت
دوم، پادشاه اردن، از تشكيل هالل شيعي متشكل از شيعيان عراق، لبنـان و ايـران و                ...  ملك عبدا

اظهارات حسني مبارك، رييس جمهوري مصر، مبني بر اينكه اقليت شيعيان دركـشورهاي عربـي    
به ايـران وفادارنـد تـا بـه كـشورهاي خـويش، نگرانـي آنـان را از بـه قـدرت رسـيدن شـيعيان                            

تاثير خودآگاهي و     هاي شيعه درون كشورهاي خليج فارس ممكن است تحت  اقليت.  دهد مي نشان
طـور كـه توانـستند        بيداري جنبش شيعيان عراق، به تحرك و تكاپو ترغيب شوند، يعـني همـان            

رفتـه   دسـت  به بخشي از حقـوق از  )  هر نفر يك رأي(شيعيان عراق از طريق سازوكار دموكراتيك 
توانـد معطـوف بـه مبـارزات سياسـي و             طـور قطـع آنـان را مـي          تاريخي خود دسـت يابنـد، بـه       

يـابي بـه حقـوق از         هـاي همـسايه عـراق جهـت دسـت           مسلحانه اقليت شـيعي در كـشور       حتي
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اين اثر در عربستان سعودي، بحـرين و كويـت كـه در آنـان سـابقه فعاليـت                . كند شان رفته دست
تواند منشا بـروز تهديـدات بلندمـدت عليـه حيـات             سياسي شيعيان وجود دارد بيشتر است و مي

از نظر جهان عرب، عراق يك كشور با هويـت عربـي       41 .مذهب خاورميانه باشد سياسي حكام سني
شدن هويت عربي عـراق       معناي كمرنگ   تقويت عناصر كردي و شيعه در عراق از نظر آنان به  .  است

هـا در صـحنه       هاي زيادي در جهت حضور فعال و پررنـگ سـني      بنابراين، تالش.  آيد حساب مي به
سوي كشورهاي مهم عربي همچـون مـصر و عربـستان سـعودي در حـال انجـام                    قدرت عراق از  

جلوگـيري   .1 :كند  در حال حاضر، عربستان سعودي سه هدف عمده را در عراق دنبال مي        42 .است
خطـر نيفتـادن امنيـت داخلـي عربـستان؛            جهـت بـه     ثباتي و جنگ وكشمكش در عراق بـه    از بي

محـدود كـردن نفـوذ       .3 منظـور جلوگـيري از نفـوذ شـيعيان؛ و             هاي عراق به    حمايت از سني   .2 
عربستان سعودي تا كنون سفيري در عـراق نـدارد، مـصر        43 .اي در عراق ازجمله نفوذ ايران منطقه

برخـي  .  دنبال قتل سفير خود در عراق، روابط سياسي خود را با دولت شيعه اين كشور قطع كرد به
عـراق دسـت داشـته       هاي گروهي مصر، ايران را متهم كردند كه در قتل سفير اين كشور در رسانه
، سفيران خود را در عراق منصوب كردند       2009  و بحرين در اكتبر 2008  امارات در ژانويه 44 .است

هاي عربـي در كنفـرانس آشـتي          دولت  45 .سفير خود را به قطر اعزام نمود  2009  و عراق در نوامبر
جاي مخالفت و بايكوت روند فعلي عراق، مجدانه با محور حمايـت       ملي در قاهره تصميم گرفتند به

هـا    اي از تـالش     اند، دور تـازه  مالي و معنوي از سنيان ناراضي كه از قدرت سنتي خويش كنار رفته
گيري كنند و سرانجام اتحاديه عرب كه نماينـدگي جهـان         جهت كاهش نفوذ ايران در عراق را پي

هاي فراوان تصميم گرفت دبير كل خود، عمـر موسـي،     قوس اختيار دارد، پس ازكش و عرب را در
سفر عمـر موسـي بـه عـراق از ديـدگاه برخـي از نـاظران،                 .  به عراق اعزام كند    2005 را در اكتبر 

گردد كه جهان عرب به فكر پرداختن به پيامدهاي ظهور يك عـراق            دهنده اين امر تلقي مي نشان
هـاي جهـان      دموكراتيك افتاده است كه تحت سلطه شيعيان قراردارد؛ موضوعي كه برخي دولـت      

ايران در زمينـه حمايـت از قـدرت شـيعيان و روابـط عـراق بـا                     46 .نگرند عرب با نگراني به آن مي
حضور شيعيان در صحنه قدرت و سياست عـراق تـا        .  اش بايد هوشيار باشد همسايگان سني عربي

جايگـاه  .  هـا ازصـحنه قـدرت نگـردد         جايي بايد امتداد يابد كه منجر به كنار گذاشتن ساير هويت      
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منافع ايران در حمايت از شيعيان بايد تا محلي امتداد        .  تعريف منافع ملي نيز در همين نقطه است
هاي ديگر نگردد و در واقـع حمايـت         گرايي عرب و عدم تعادل با گروه يابد كه منجر به تقويت ملي

كـشورهاي    47 .المللي ايران نيست    اي، داخلي و بين  نفع منافع منطقه بيش از حد ايران از شيعيان به
گـرفتن شـيعيان، كمرنـگ شـدن نقـش            قـدرت  عربي نسبت به اين واقعه حساس هـستند و  از        

عربستان و مصر در ايـن زمينـه بـسيار          .  اي ايران نگرانند گرايانه عربي در عراق و قدرت منطقه ملي
فراموش نكنيم كه حمايت مادي عربستان و معنوي و مـادي      .  كم گرفته شوند فعالند و نبايد دست

مصر از نتيجه پارلماني اخير، در كمال ناباوري منجر به قدرت رسـيدن احـزاب سـني و سـكوالر                   
در واقـع عـدم     .  عراق شد   2010 آورنده در رقابت پارلماني   عنوان باالترين گروه راي شيعه العراقيه به

صـورت رقيـب      دنبال خواهد داشت كه ايران و عراق بار ديگر به   رضايت جهان عرب، اين خطر را به
زدايـي و     براي ايـران نـيز كـه طرفـدار سياسـت تنـش            .  يكديگر در صحنه امنيتي منطقه درآيند     

هاي بالقوه رقابت جديد با جهان عـرب را در           اعتمادسازي درخليج فارس است، صحنه عراق زمينه
عراق با توجه به موقعيت و مسايل ژئوپليتيكي و كشور عربي ناچار به ارتبـاط            48 .پي خواهد داشت

نفـع    با كشورهاي همسايه سني عرب خويش است و تيره شدن روابط عراق با جهان عرب نـه بـه          
 .است عراق و نه در راستاي منافع ايران

 مساله اكراد وتالش جهت تجزيه عراق. 9 ـ2 

. ها ناشي از تجزيه عراق و آثار آن بر امنيت ملـي اسـت      درمورد ژئوپليتيك قومي، عمده نگراني
هـاي مـستقل و جـدا، مـساله           گانه جمعيت عراق و حضور شهروندان در بخش   دليل ماهيت سه به

ژئوپليتيك و چگونگي برخورد با آن، همواره يك چالش اساسي در نوع تنظيـم سياسـت خارجـي       
ميليون نفر يـا     4/5  الي 2/5  ميليوني عراق، حدود 24 در حال حاضر، از جمعيت 49 .ايران بوده است

كردهـاي عراقـي بيـشتر در       .  درصد جمعيت اين كـشوركرد هـستند    20 تا  10 عبارت ديگر بين به
اسـتان سـليمانيه،      4  مرز ايران، تركيه و سـوريه سـاكنند و در           صفحات شمال و شمال شرقي هم  
سابقه تالش كردهـا جهـت خودمختـاري بـه جنـگ           50 .كنند اربيل، دهوك و كركوك زندگي مي

بعـد از شكـست     .  يابنـد   نتوانستند بـه آرزوي خـود دسـت         1990  گردد و تا دهه    جهاني اول برمي
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نيروهاي نظامي عراق از متحدين غربي كويت در جنگ دوم خليج فارس و استقرار منطقه امن در      
در جهـت عـرض جنوبـي بـراي           32 در جهت عرض شمال جغرافيـايي بـراي كردهـا و          36  مدار

با سقوط صـدام،      51 .اي شدند   شيعيان، كردهاي عراقي موفق به تاسيس دولت خودمختاري منطقه  
رهبري جالل طالباني و حزب دموكـرات    احزاب كرد عراقي نظير اتحاديه ميهني كردستان عراق به

دنبـال كـسب      بارزاني، اختالفات ديرينه خود را كنـار گذاشـتند و بـه             رهبري مسعود   كردستان به 
اي كه خوشـايند هيـچ كـشور عربـي و          استقالل و خودمختاري بيشتر به فعاليت پرداختند؛ مساله

يـك از كـشورهاي       نفـع هيـچ     تجزيه كشور عراق و كسب خودمختاري كردها بـه        .  همسايه نيست 
گرفتن كركوك ازجمله مواردي اسـت        تالش كردها براي به دست    .  باشد جز اسراييل نمي منطقه به

تريـن    كركوك يكي از غني   .  سازد  تر مي  دليل داشتن منابع نفتي، خودمختاري كردها را سهل كه به
دو خـط   .  كشف شـد    1927  درصد ذخيره نفت عراق است كه از سال      40  شهرهاي عراق و داراي

در كركـوك   .  كنند  بانياس نفت اين منطقه را به خارج منتقل مي  ـ  جيهان و كركوكـ  لوله كركوك
طبق قانون اساسي عراق، مقرر شده اسـت وضـعيت          .  سه جمعيت كرد، تركمن و عرب وجود دارد

پرسـي    قـانون اساسـي در چـارچوب همـه          140 كركوك و ساير مناطق مـورد مناقـشه در مـاده           
جوار و شرايط داخلي عراق هنوز        خاطر مخالفت كشورهاي هم تكليف شود؛ امري كه هنوز به تعيين

شود كـه اقليـت كـرد در         تجزيه عراق و خودمختاري كردها در عراق، باعث مي.  محقق نشده است
مثابه كردهاي كردستان عراق جهت       ايران كه سابقه مبارزه مسلحانه براي كسب استقالل دارند، به   

خودمختاري و استقالل به تكاپو افتند كه ايـن امـر باعـث مـشكالت و تهديـدات امنيـتي بـراي                    
مساله اكراد عراق باعث نزديكي سه كشور تركيه، ايران و سـوريه           . شود جمهوري اسالمي ايران مي

عالوه، تجزيه عـراق بـه سـه قـسمت            به.  باشند، شده است    منافع مي كه در اين مورد با يكديگر هم
شـود و     هاي تروريستي در اين مناطق مي     باعث ناامني و افزايش فعاليت گروه) شيعي،كرد و سني(

هـاي    تر از عراق سه قسمتي با هويت و قوميت پارچه با دولت شيعي سهل مسلما روابط با عراق يك
هاي ملـي در ائتـالف بـا          خصوص اگر در نظر گرفته شود كه هر يك از اين هويت مختلف است، به

در حـال حاضـر عقيـده كردهـا بـر             52 .اي باشند   هاي فرامنطقه  هاي ديگر منطقه يا با قدرت قدرت
آنان بر حمايت از اصل فدراليسم و عراق پارلماني با تكثرگرايـي قومـي     . كسب خودمختاري نيست



91 

 

 

كه باعث تضمين حقوق شهروندان كردي و دخيل در مناصب قدرت عراق باشند، مـورد حمايـت          
هـاي مجلـس در       اكنون كردها با در دست داشتن منصب رياست جمهـوري و كرسـي     .  آنان است

فدراليسم در عراق ازجمله مواردي است كـه منـافع ملـي            .  باشند  بطن مناسبات سياسي عراق مي 
هـاي پيـشرفته آن       كارگيري فدراليسم و ويژگـي      هرچند به. ايران را تحت تاثيرخود قرار داده است

دليـل    آيد، اما در مورد منطقه خاورميانه بـه  حساب مي گامي مهم در جهت پيشرفت يك منطقه به
وجود مرزهاي ساختگي و تضاد در روابط قدرت و سياست و وجود روحيه عدم تساهل و پـذيرش        

باشـد كـه      گـيري تنـش و تـضاد مـي          ها، همچنان اين مساله مالك شكل يكديگر از سوي قوميت
 53 .بار و منفي بر كل منطقه داشته باشد توان آثار زيان مي

 نتيجه گيري

دولـت ايـران بـا عـراق همـواره           ،1932  از زمان استقالل عراق از قيموميت انگلستان در سال     
اين مشكالت كه در ابتـدا بـه صـورت اختالفـات            .  اي و ساختاري بوده است داراي مشكالت ريشه

مرزي نمايش داده شد تا به امروز كه بر تنوع منابع تنش افزوده شـده، همـواره باعـث كـدورت و             
، تـالش عـراق بـراي       1968  از زمان روي كارآمدن حزب بعـث از   . تيرگي بين دو كشور بوده است

گيري رهبري جهان عرب كه در اصل از كودتاي عبدالكريم قاسم به بعد آغاز گـشته بـود،         دست به
بـا شـروع    .  فزوني يافت و عراق را در مواجه با همسايگان دچـار روابطـي پـرتالطم و نـاآرام كـرد                   

و پيروزي انقـالب اسـالمي در هميـن سـال، ايـن روابـط                 1979  جمهوري صدام در سال   رياست
خاطر نوع خاص ايدئولوژي      علت در انزوا بودن عراق به     پرتنش بين ايران و عراق كه در زمان شاه به

شاه ايران گشته بود، فرصت را مناسـب يافـت و بـا          نشيني در برابر تجديدنظرطلبانه منجر به عقب
خاطـر    شدن مصر از طرف جهان عـرب بـه       يابي به رهبري جهان عرب كه حال با بلوكه تفكر دست

ها و تهديدات در ايـن     قرارداد كمپ ديويد، فرصت مناسبي بود، به ايران حمله كرد و اوج اين تنش
هاي تعادلي بودنـد كـه قـدرت يكـديگر را             عنوان وزنه   ايران و عراق زمان صدام هر دو به.  زمان بود

كردند و امريكا و شيوخ خليج فارس از اين شرايط استفاده بهينه      منطقه خليج فارس خنثي مي در
و روي كارآمدن يك عراق بـا هويـت و قوميـت اكثريـت             2003  سقوط صدام در سال.  نمودند مي



 

 

92 

ترين حالت ممكـن      شيعه و نظامي دموكراتيك و پارلماني، باعث شد كه روابط دو كشور به نزديك   
خاطر مسايل ژئوپليتيـك دو كـشور و بخـشي         منابع تنش بين ايران و عراق امروز بخشي به.  برسد

. خاطر ناامني و اشغال توسط نيروهاي ائتالف است     ديگر به يادگار از حكومت بعث و قسمتي نيز به
آيد كـه ايـن       چنين بر مي  دليل نزديكي روابط اين دو كشور و تمايل شيعيان عراقي به ايران، اين به

كـشور   اختالفات به حدي نيست كه به درگيري فيزيكي و اقتصادي منجـر شـود و مـسئوالن دو        
ترين اختالفـات     از مهم .  باشند  هاي منطقه مي   خواهان به تفاهم رسيدن عراق با ايران و ديگر كشور

دو كشور، اختالف بر سر مسايل مرزي است كه هر دو بايد بكوشـند بـا احـترام بـه روح قـرارداد                   
خـيز بـودن منطقـه و         با توجه به نفت   .  هاي مرزي را حل نمايند      ، مساله تعيين ميله1975  الجزاير

حلي بـراي    احتمال پيدايش حوزه نفتي و گازي در مناطق دچار اختالف، تالش براي پيداكردن راه
بعضي از اين مشكالت مانند امنيـت زائـران، ورود و خـروج          .  شود اين مشكل مضاعف احساس مي

هاي معارض ايراني مانند كومله، مجاهدين خلق، دموكـرات         تر آنها و حتي وجود بقاياي گروه سهل
 . باشد وگو قابل حل مي و پژاك به راحتي و با گفت

عراق را تخليه كرد و فقط حدود يـك        )  2011 (ارتش آمريكا زودتر از موعد  1389  در شهريور
اي جهت حل مـشكالت    سوم ارتش آن، آنهم به بهانه آموزش ارتش عراق باقي ماندند كه اميد تازه

: داري در مـسايل دو كـشور ماننـد          توانـد بـا خويـشتن       دولت ايران نيز مي . بين دو كشور آغاز شد
، تـالش جهـت     )و نه قصورات در منافع ملي و مردمي ايران     (گرفتن در شرايط غرامت جنگ  آسان

وفصل روابط عراق با همسايگان عـرب    هاي عراقي از قدرت و كمك به حل برخورداري تمام قوميت
هاي اوپـك، موجبـات       هاي نفتي مشترك و همكاري در سياست   خويش، حل اختالفات در حوضه

اي از مـوارد      گفتـني اسـت دسـته     .  تداوم دوستي دو كشور در جهت كسب منافع ملي خود باشد        
خاطر مسايل ژئوپليتيكي و موقعيتي دو كشور است كه بـا كـاربرد اصـول و         تنش بين دو كشور به

انگيـز    تـوان رقابـت متعـارض و اختـالف          قواعد درست بازي و روحيه تساهل و درك يكديگر، مي        
 .يكديگر را به رقابت سالم و سازنده تبديل كرد
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