
 المللایرانی سیاست بین ۀنامپژوهش

 1396 تابستان وبهار  ،2 ، شماره5 سال

 118-143 صفحات:

Iranian Research Letter of International Politics 

Vol. 5, No. 2, Spring and Summer 2017 

Pages:118-143 

 

 و عراق رانیمؤثر بر روابط ا کیتیعوامل ژئوپل نیتبب

 

 

 1مصطفی هاشمیسید

 2 رادیفرجعبدالرضا 

 3رحیم سرور

 

 

 دهیچک

کشور است که  کی یایو بر خاسته از جغراف استیبر س رگذاریتأث ییایجغراف ریّعوامل ثابت و متغ ۀنقش ک،یتیژئوپل کد

و  گانیهمسا کیتیژئوپل یگرفته از کدهاتئنش کیتیژئوپل یهادگاهید. شناخت دهدیم قرار ریتأثرا تحت یخارج استیس

 وزن با راستاهم یخارج استیس کردیدر رو ینقش مؤثر تواندیم فهد یموجود در کشورها کیتیژئوپل یکدها ییشناسا

وجود  رانیعراق با ا یِژادو ن یفرهنگ ،یخیتار ،یتمدن ینۀشیپکه در  ی. با توجه به اشتراک فراوانکند فایکشور ا کی کیتژئوپلی

 یکشور برا نیا کیتیژئوپل یکدها ۀعو مطال ییکشور، شناسا نیدر ا یافرامنطقهو  یامنطقه یهانفوذ قدرت نیدارد و همچن

 کیتیژئوپل یکدها لیبر تحل دینگارندگان، با تأک نیاست. بنابرا یالزم و ضرور یامر ران،یا یخارج استیبه س یدهجهت

 نیمابیکه بر روابط ف ژئوپلیتیکعوامل  یلیو تحل یفیا روش توصب تا اندکرده کوششو عراق  رانیا یاسیس یایفموجود در جغرا

 قرار دهند. لیو تحل هیو تجز یرا مورد بررس اثرگذار
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Abstract 

Geopolitical codes are the map of stable and variable geographical factors that arise 

from the geography of a given country and influence its foreign policy. Identification of the 

geopolitical viewpoints via decoding the geopolitical codes of neighboring countries as well 

as distinguishing the geopolitical codes of the target countries could play an effective role 

in the approach of a country to the issue of foreign policy in line with its geopolitical 

weight. Considering the extensive civilization, historical, cultural and ethnic commonalities 

of Iran and Iraq combined with influence of regional and trans-regional powers in Iraq, 

identification and studying of Iraq’s geopolitical codes is essential to the orientation of 

Iran’s foreign policy. For this, the authors have attempted to study and analyze the 

geopolitical factors influencing Iran-Iraq relations via employing a descriptive-analytical 

methodology while emphasizing the analysis of available geopolitical codes of Iran-Iraq 

political geography. 
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 مقدمه

از غرر    کره یطرور بره  ،شرده یمر  یو شررق  یاز مناطق غرب یعیوس ۀشامل پهن ران،یا یخیتار یایجغراف

سرند و پنجرا  را    ۀافغانستان، پاکستان و هند تا جلگر و از شرق  قایعراق، شامات تا شمال آفر یهانیسرزم

 بیفراز و نش ،یخیار. تحوالت تشدندیممحسو   رانیا یمناطق، قلمرو امپراتور نیو تمام ا گرفتیمدربر

 ،یجوامر  بشرر   یاسیو س فکری بلوغ کنار در هاجنگ شماریبخسارات  ،هایامپراتور کیتیدر روند ژئوپل
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قررارداد، برا تولرد     نیر مفراد ا  رشیپرذ  یبررا  ینظرام جهران   ۀشد. اراد ایفالتمنجر به انعقاد صلح وس تیدر نها

 یو فروپاش میپارادا نیا یشمولجهانهمراه شد. با  المللنیببه نظام  یز نظام جهانا رییمدرن و تغ یهادولت

از تولرد   شیمتولد شرد. ترا پر    زیعراق مستقل ن گر،ید یکشورها یریگشکلو به موازات  یعثمان یامپراتور

 نیر و عرراق وجرود داشرت و ا    رانیر ا انیر م یخیترار  یو وابسرتگ  ییایر جغراف یوسرتگ یپ یکشور عراق، نوع

عرراق   یریر گشرکل امرا برا    ،شرد یمر  لیتبرد  ژئوپلیتیرک  یبه وابستگ ،یخیتار یهابرهه یدر برخ یوستگیپ

درصردد   ،یکسب منراف  ملر   یو برا بردیمبهره  ژئوپلیتیک یو تنگنا ییایجغراف یهاینابرابرکه از  یمستقل

بره ارالش    لیتبرد  یگوابسرت  نیاستفاده کند، ا گانشیهمسا هیخود عل ژئوپلیتیک یبود تا از حداکثر کدها

کره برا آن مواجره     ژئوپلیتیرک تا برا ارالش    کردیم تالش ،هاسال نیشد. عراق در تمام دوران ا ژئوپلیتیک

اضرافه شرده    یبود که بر مشرکالت قبلر   اساسی معضل هم آن ساماننابه یاسیس یایاست مقابله کند؛ جغراف

نسربت   یهراجم ت استیمشکل داشت و س یانو جه هیهمسا یاز کشورها یتنها با برخجهت نه نیبود. به هم

خرود،   یو اجتماعرات مرذهب   یاسر یس یهرا گرروه از  یاریبا بسر  زیگرفته بود بلکه از درون ن شیبه آنان در پ

در عرراق، سربب شرده برود ترا سرطح        یداخلر  یهرا کشمکشو  یاسیس یو منازعه داشت. آشفتگ یریدرگ

 یطیشررا  اق،عرر  تیر محر  در حاکم  ییرگراشرود و اقتردا   لیتصاحب قدرت تبد یبه نزاع برا ،یریدرگ

 یکشرورها  گرر ید ژئوپلیتیرک  یبره کردها   ،یو مرذهب  یقوم یهاگروهو  یاسیفراهم کرده بود تا احزا  س

 یداشت و عراق از کدها زیحالت عکس ن هیرو نیشوند. ا لیاعمال فشار بر حکومت عراق تبد یمنطقه برا

 ،ژئوپلیتیکانبساط  جادیو ضمن ا ردحداکثر بهره را بب یاهمنطقتا در نظام  کردیمخود استفاده  کیتیژئوپل

 یاسر یس خیمواجره کنرد. ترار    ژئوپلیتیرک را با االش  تیو کو هیترک ه،یسور ران،یخود اعم از ا گانیهمسا

 یادیر ز اریبسر  ریاست و ترأث  تیحائز اهم اریو جنس حکومت در عراق بس تیفیعراق نشان داده که نوع، ک

عرراق، بره   ژئوپلیتیرک  یهرا مؤلفره  یوجود برخ نیبا ا ،اردکشور هدف د یبرا تیکژئوپلیاالش  جادیدر ا

کره فرارغ از نروع حکومرت عرراق، برر        شوندیممحسو   رانیا کیتیژئوپل یبرا زیبرانگاالش ریعنوان متغ

و  یاصرل  ژئوپلیتیک ریمتغ کی الذاتهیفاند دولت و حکومت عراق . هرگذاردیمو عراق اثر  رانیروابط ا

 یرهرا یبره متغ  یدهر جهرت  یبررا  یادیر ز اریبسر  تیر کره ررف  رودیمر و عراق به شرمار   رانیدر روابط ا مهم

عراق، با وجود  ژئوپلیتیک یهامؤلفه یوجود برخ نیبا ا ،را دارد رانیبر روابط با ا ریعراق و تأث ژئوپلیتیک

برر روابرط    یثرر منفر  ا ممسرتقی  صورتبه ،ناخواهخواه ،یاسالم یحضور حکومت و دولت همگرا با جمهور

 ،بکاهرد  یاثرر ترا حردود    نیاز وزن ا تواندیمهمگرا،  یعیش یهراند نقش دولت عراق ،دارد رانیعراق و ا

 یاثر دارد به تعداد معتنرابه  رانیعراق که بر روابط ا ژئوپلیتیک یکند. کدها یاثر آن را خنث تواندینم یول
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حرال در  نیابا ؛دو کشور دارد نیو تمدن ا نیذهب، داقتصاد، م است،یس ا،یجغراف خ،یدر تار شهیاست که ر

برر روابرط برا     میاثر مسرتق  یمؤثر عراق که دارا ژئوپلیتیک یهاانیبن نیتریاصلو  نیترمهمرو  شیپ قیتحق

 نیر پرژوهش مطررا ا   نیکه در ا یالؤس ق،یبه موضوع تحق تی. با عناردیگیمقرار  یبررسهستند مورد رانیا

به  روازاین« هستند؟ یو عراق شامل اه موارد رانیمؤثر بر روابط ا ژئوپلیتیک یهانایبن نیترمهم»است که 

عوامرل   نیمشترک از مهمتر یو مرزها یاسیس اناتیمذهب، جر ت،یاکراد، هو ک،یتیدروپلیه رسدیمنظر 

 .استو عراق  رانیدر روابط ا مؤثر ژئوپلیتیک یهاانیبنبر  رگذاریثأت

 قیروش تحق

قرار  یمورد بررس یریو تفس یلیاست و به روش تحل یلیتحل-یفیتوص یهاپژوهشنوع حاضر از  ۀمقال

( و مصاحبه با نترنتیو ا اتی)شامل کتب، نشر یاکتابخانهپژوهش به روش  ازینمورد یهاافتهی. است گرفته

 شرده  یورآردگر  یرگدر قالب مصاحبه و حضور در جلسات خب یتیو امن یدانشگاه و خبرگان نظام دیاسات

 است.

 ینظر یمبان

 کیتیژئوپل انیبن

و ترأثر عوامرل    ریترأث  ۀجر یکره نت  شرود یمر اطرالق   ژئوپلیتیرک به مجموعه عوامرل   ،ژئوپلیتیک یهاانیبن

نره   میرو هسرت هبا آن روب تینیآنچه که در ع کهیدرحال ،شوندیممحسو   گریکدیبر  یاسیو س ییایجغراف

 واکرنش بلکره محصرول کرنش و     ،شرود یمر محسرو    یاسیاست و نه صرفاً عامل س ییایصرفاً عامل جغراف

 ,Hosseinpour) شرود یمقدرت  دیمنجر به تول تیکه در نها استدر فضا  یاسیو س ییایجغراف یهادهیپد

2013, p.169). یو کنشگران داخل روهایعوامل در ارتباط با ن نیا یاثرگذار زانیم یابیارز تیقابل نیبنابرا، 

 ۀرابطر  کیر هستند کره در   ییرهایدر حکم متغ ژئوپلیتیک یهاانیبنوجود دارد.  یللالمنیبو  یامنطقه ،یمل

دارنرد، منجرر بره     ژئوپلیتیک ۀعوامل در رابط نیاز ا کیکه هر یو به اعتبار وزن شوندیممطرا  ژئوپلیتیک

 ،لیتیرک ژئوپ یهرا انیبن. شوندیم یاسیو س ییایجغراف ۀدیدو پد انیرابطه م ژئوپلیتیک یو برتر یریگجهت

و قرردرت در سرراختار  یاسرریس ،یطرریمح ،ییایرراز روابررط متقابررل عوامررل جغراف یاشررن یانتزاعرر یهررادهیررپد

 کیر تینظرام ژئوپل  یعوامرل و نقرش آن در رونردها    نیر از ا کیر که بسته بره کرارکرد هر   ندهست ژئوپلیتیک

. کننرد یمنقش  یفایه اوابست ایمستقل و  یرهایعنوان متغبه (Cohen, 2008, p.81) یو مل یامنطقه ،یجهان

 نمبری  و انرد گرفتره قررار   کیتیکه در ااراو  ژئوپل شودیماطالق  ژئوپلیتیکبه عناصر  ک،یتیان ژئوپلیبن

 یهرا انیر بن ،ژئوپلیتیکعناصر  نیا. بنابراست یمل ایو  یامنطقه ،یدر نظام جهان یدیجد کیتیساخت ژئوپل
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 نیر جملره ا را دارنرد. از  کیر تیسراخت ژئوپل  یِدهر لشرک  تیر که قابل شوندیممحسو   یابالقوه ژئوپلیتیک

 اشاره کرد: لیبه موارد ذ توانیمرا دارند  ژئوپلیتیک یهاانیبنبه  لیتبد تیکه ررف ژئوپلیتیکعناصر 

و مرکرز   یفرهنگر  -یاسر یهسته و نظام س یکیزیف طیمح انیکه رابط م ؛یخیو تار یمرکز یهاهسته -1

 هاتختیپا -2. استمبرز  یدئولوژیو ا یامنطقه ،یمل تیهو ۀکنندیاعتدو  استدولت  ۀدیا ۀتوسعو  دیتول

و قلمررو   شروند یمر حکومرت شرناخته    تیر فعال یاسسیعنوان محور و کانون مناطق، به نیا ؛یاسیو مراکز س

 یهرا واکرنش کرنش و   کره ینحرو به ،شودیمو مردم محسو   تیمتقابل حاکم یو رفتارها تیفعال یاسیس

 نیر است. ا یو جهان یامنطقه ،یمل ۀگاندر سطوا سه میبازتا  رسا و مستق یداراطق، منا نیحکومت در ا

از  یمنرراطق، ناشرر نیرروجررود، وزن و ارزش انیابررا ،دارنررد یکررارکرد ادار گررر،یمنرراطق همچررون منرراطق د

 ادبودهرا، ی ن،ینمراد  یهرا ارزشمراترب،  شکال سلسلهاست که از آن ارائه شده است. ا یاسیس یرسازیتصو

 یاسر یمراکز س ژئوپلیتیککه موجب ارتقاء وزن  اندییارهایمعاز  یاتیح یریگمیتصممراکز  ادبود،ی یهابنا

 ؛شروند یمر محسو   یاقتصاد ینواح نیترفعالو  نیترتیپرجمعکه  هایومنیکیآ -3. شودیم هاتختیپاو 

 نیسررزم  -4. اسرت  طیارتبرا  خطروط  و ونقرل حمل یهاشبکهبه  ینواح نیاتصال ا لیکه ارزش آنها، به دل

امرا از تروان    ،متوسرط و منراب  قابرل قبرول برخوردارنرد      تیر ؛ که از جمعیامنطقهمؤثر  نیو سرزم یمؤثر مل

کره   یتیساکن هستند و بسته بره مروقع   تیکه فاقد جمع ؛یمناطق خال -5برخوردارند.  ییباال اریبس یاتوسعه

حردود قلمررو    ۀکننرد نیری مرزها؛ که تع -6. روندیمبه کار  حاتیتسل شیو آزما یعنوان عمق دفاعرند بهدا

؛ کره  رهمسران یغ یهرا بخش -7. استو منازعه  یریاز درگ یعنوان منبعو به رودیممناطق به شمار  یاسیس

 (.Cohen, 2008, pp.81-84) شودیمدر داخل دولت  هاتیاقل طلبییجدا یهابخششامل 

 ژئوپلیتیک یاستراتژ

 -ییفضرا  اتیر واقع ۀیر پادولرت برر    کیر کره   شرود یمر اطرالق   ییهرا یمشر به خط ژئوپلیتیک یاستراتژ

خود دسرت   یتا بتواند به اهداف و مناف  مل کندیمخود اتخاذ  ریثابت و متغ ژئوپلیتیکو عوامل  ییایجغراف

 یاسرتراتژ  یرتبره عبرا   .(Hafeznia, 2006, p.92) خود به اهدافشران شرود   یرقبا دنیکند و مان  از رس دایپ

 طیکشرور بره محر    کیر  کیاسرتراتژ  یهرا نگررش  ۀیر کره برر پا   کپاراهیاست جام  و  یابرنامه ،کژئوپلیتی

آن کشرور نسربت بره     یاتیر شده و بر اساس نوع ادارک کشور از منراف  ح  یطراح اشیالمللنیبو  یرامونیپ

 کیتیوپلژئ اتیهاوفر وارد ادب سبار توسط هاونیاول یمفهوم برا نیشده است. ا یزیرطرا یرامونیپ طیمح

بر اسراس اشرتراک    یبه همکار دیدو قدرت بزرگ در اروپا هستند که با هیشد که معتقد بود آلمان و روس

 .(Ezzati, 2000, p.16) مناف  برسند
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 ژئوپلیتیکروابط 

که  شودیمو کنشگران اطالق  گرانبازی کشورها، ،هادولت انیبه مجموعه روابط م ،ژئوپلیتیک روابط

سره عنصرر، نقرش و کرارکرد      نیر کدام از ا. هرردیگیمو قدرت شکل  ایجغراف است،سی ۀگانسهمحور  لیذ

 ایدو  انیرابطه م یراربستر برق ا،یبر عهده دارد. عنصر جغراف ژئوپلیتیک ۀرابط یریگشکلخاص خود را در 

یمر کل رابطه را شر  تیاز ماه یاسیس گریدو باز ۀاراد استیعنصر س ؛آوردیمرا فراهم  یاسیس گریاند باز

 اسرت  گریکرد ینسربت بره    گرانیو نگررش براز   تیر شرکل، الگرو، ماه   نیعنصر قدرت مبر  تیو در نها دهد

(Hafeznia, 2006, pp.362-363) . خراص اسرت    یالگوهرا  یدارا یاسیس گرانیباز انیم ژئوپلیتیکروابط

 یمتفراوت  یرتبراط ا یاز الگوها یاسیکنشگران س انیم ژئوپلیتیک. روابط کندیمبروز  یکه به اشکال متفاوت

 نیر . اردیگیمهمچون تعامل، رقابت، تقابل، منازعه، سلطه و نفوذ شکل  یو از اشکال متفاوت کندیم تیتبع

 در بستر زمان است. استیو س ایعناصر جغراف ملو تعا بیترک ۀاز نحو یالگوها تابع

انرواع   ۀرنرد یدربرگآن  تیهبر تعامل است که ما یمبتن ۀرابط ،ژئوپلیتیک ۀرابط نی: مؤثرتریتعامل ۀرابط

وجرود اهرداف و    ،یرابطه تعامل یریگشکل ۀالزم. باشدیم گریکدیبا  یالمللنیب گرانیارتباطات متقابل باز

 نابرابر( است. یبرابر و حت ژئوپلیتیک)با وزن  یاسسی گرکنشاند  ایدو  انیمشترک م یمناف  مل

است که در  یاسیاند کنشگر س ایقدرت دو  یمسانو ناه یاز عدم برابر یسلطه ناش ۀسلطه: رابط ۀابطر

اسرت و سرمت   هیسرو کیر رابطه، جهرت رابطره    نی. در اکنندیم یگریاقدام به باز ژئوپلیتیکساختار  کی

بره   فیعسرنوشرت دولرت ضر    نییو کم قدرت است و تع فیضع گریبه باز یقو گریباز یآن از سو یسوو

نوع رابطه خواسرت   نیدر ا .(Hafeznia, 2006, p.364) شودیم نییتع یدولت قو یاشکال مختلف از سو

 گریو براز  کنرد یمر  فیر اسرت کره معرادالت را تعر    یقو گریبلکه اراده و خواست باز ست؛یمطرا ن نیطرف

 در جهت رابطه را ندارد. رییتغ یالزم برا ییتوانا ف،یضع

 کهینحواست. به گریاند باز ایدو  انیقدرت م ینفوذ، بازتا  سلطه، اقتدار و نابرابر ۀ: رابطنفوذ ۀرابط

یمر اعمال اقتردار خرود اسرتفاده     یبرا یاسیس یاز سازوکار و ابزارها ،یاستفاده از زور و ابزار نظام یجابه

 .(Dougherty & Pfaltzgraff, 2009, p.151) کنند
که بره   برابر است ینسب یهاقدرتبا  یاسیس گرانیرابطه، وجود باز نیا یریگشکل علت: یرقابت ۀرابط

هرم   کره ینحرو به ،پردازندیمخود به رقابت  یبه حداکثر مناف  با رقبا دنیرس یتعارض در مناف  و برا لیدل

 برسند. خواهندیمآنها به آنچه  بیبرسند و هم اجازه ندهند رق خواهندیمخود آنها به حداکثر آنچه 
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 کهیطوربه ،است یاسیکنشگران س انیم یرقابت ۀرابط ۀافتیشدت تیوضع ۀجیرابطه نت نیا: یتقابل ۀرابط

وجرود  نیابرا  .قردرت وجرود دارد   ینسرب  یبرابرر  ینوع ،ژئوپلیتیکحاضر در ساختار  یاسیس گرانیباز انیم

که ینحوبه ،است خورداربر نیطرف یبرا ییباال تیاست که از درجه اهم یاالش آنها بر سر مناف  متعارض

. در شودیم دیبر رعب و تهد یمبتن یهدف منجر به فضا به دنیرس یبرا یاسیس گرانیاز باز کیتالش هر

 یهاسالاو احتمال استفاده از  کندیمبا درجات متفاوت بروز  یحاتیتسل ،ینظام ییاروینوع رابطه، رو نیا

 ایهند و پاکستان و  یو اتم یحاتیتسل یهارقابت مانندوجود دارد. ه زین یاهسته حاتیمانند تسل رمتعارفیغ

 .کایمرآ ۀمتحد االتیو ا یشورو ریاتحاد جماه رمتعارفیرقابت غ

 ژئوپلیتیککد 

 یمرزها یکشور که در ماورا کی یخارج استیس اتیعبارت است از دستور کار عمل ژئوپلیتیک کد

 یمبنرا  ژئوپلیتیرک کرد   .(Taylor, 1994, p.80) دهرد یمر قرار  یابیرا مورد ارز ییایجغراف یهامکانخود، 

 یرو شیو پر  نرده یآ یرهایمسر  یاتیر طرا نقشره عمل  یبرا ییو مبنا استخرد و کالن  یاهیاستراتژ نیتدو

 یامنطقره نظرام   کیر . در شرود یمر محسو   یگریهر کشور و باز یبرا یو فرامل یمل یهاعرصهتوسعه در 

و در مجموع اهداف و منراف    گریکدیمنطقه در تضاد با اهداف و مناف   یکشورها ژئوپلیتیک یاگر کدها

از آنکه بره سرمت صرلح و ثبرات قردم برردارد بره سرمت          شتریشده باشد، منطقه ب نیوتدو فیتعر یاهمنطق

 یری و واگرا یری همگرا .خواهرد رفرت   شیآن منطقره پر   یهرا ملت و هادولت نیمناقشه و منازعه ب ،یریدرگ

سربب  است کره   یامنطقهنظام  کیمتعارض در ریمتعارض و غ ژئوپلیتیک یمنوط به وجود کدها یامنطقه

 یریر گشرکل موجرب   یامنطقره  ژئوپلیتیرک  یهرا مؤلفه. مجموعه شودیم یامنطقه یهااستیس یدهجهت

توسعه و ارتقراء   ،یگسترش صلح، همکار یدر راستا تواندیمراهبردها  نیاست که ا ییمجموعه راهبردها

 انیو تنازعات م یریگکشمکش، در زانیرا دارد که بر م تیررف نیا ایبه کار گرفته شود و  یامنطقه تیامن

 (.Hafeznia, 2010) با هم سوق دهد یریرا به سمت درگ نطقهم یمنطقه اثر بگذارد و کشورها یکشورها

 کیتیژنوم ژئوپل

اسرت  یشرور، س ک یرک  یایر است و برخاسته از جغرافیس ییایجغراف یکمثابه نقشه ژنتبه یکتیژئوپل ژنوم

. (Khalili, Heidari, Asqari & Sayyadi, 2014, p.41) دهرد یمر قررار   ریترأث شرورها را تحرت  ک یخرارج 

عناصرر،   نیر ا تیر فیو کنتررل ک  یزیربرنامهکشور و قدرت  کی ژئوپلیتیک یکیژنت ۀمطالعه و شناخت نقش

رقبرا   گرر ید ینفوذ و قدرت اثرگذار ۀترش حوزو از گس کندیمشدن کشور فراهم نهیواکس یرا برا طیشرا

کشور  کی ژئوپلیتیک یهاژنوم قیدق ی. شناخت و بررسکندیم یریکشور هدف جلوگ یدر داخل مرزها

 بیر قر یکشورها یبرا ژئوپلیتیک یکدها یریگشکل مان  تنهانه ،هاژنوم نیا تیفعال حیصح یو کدگذار
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کشرور را   کیر  یامنطقهنفوذ  ۀمناب  اقتدار و بسط و گسترش حوز دیتول یالزم برا یبلکه بسترها ،شودیم

هرر   ژئوپلیتیرک کرد   (.Khalili et al., 2014, pp.45-46) کنرد یمر فرراهم   بیر رق یرهادر ارتباط برا کشرو  

 کیر  یو جهران  یامنطقره  ،یآن کشور و منطبق بر مناف  مل ژئوپلیتیکژنوم  یگذارهدف یبر مبنا یکشور

 یرک تیژئوپل یهرا ژنروم  از برآمرده  یرک تیژئوپل یهرا دگاهیر دشرناخت   رونیر ااز ،اسرت  فیر کشور قابل تعر

در  یاسر ینظرام س  رفتارهرای  دادنشرکل  باعث هدف، یشورهاک یکتیژئوپل یدهاک ییشناسا و نگایهمسا

 توانرد یمر و  (Khalili, Heidari, Sayyadi, 2012, pp.40-41) شرود یم المللنیبو نظام  یامنطقهمناسبات 

 & Khalili, Sayyadi) نرد ک فرا یا یرک تیژئوپل وزن برا  راسرتا هرم  یخرارج  اسرت یس اتخراذ  در یثرمرؤ  نقش

Heidari, 2012, p.44-45.) 
 

 یپژوهش یهاافتهی

 عراق ژئوپلیتیک یاستراتژ

 ،یدرخشران فرهنگر   یاز نمودهرا  یاریبسر  ییرشرد و شرکوفا   ش،یدایمحل پ رباز،یعراق از د یایجغراف

و  یامنطقره  یهاقدرتو کشمکش  یهم محل بروز تعارض، هماورد یاز طرف ،بشر بوده یو مدن یاجتماع

سراخت  . (Moujani, 2015, p.18) ... بروده اسرت  و یفرهنگ ،یمذهب ،ینیتعارضات د یریگشکلو  یجهان

و وابسرته   یمقطعر  یهرا قدرتکشور همواره شاهد حضور  نیا خیعراق باعث شده تا تار ژئوپلیتیک یروند

 یاسر یس یایر سبب شده ترا جغراف  خیعراق در طول تار ژئوپلیتیکخود باشد. عدم بلوغ  یایدر درون جغراف

قردرت   کره یطرور بره  ،دمداوم همراه باش راتییهمواره با تغ المللنیب یاسیس راتییکشور به موازات تغ نیا

کودترا و برر اسراس جبرر و زور      قیاز طر ینظام یهاگروه انیکوتاه م یزمان یهادوره یدر عراق ط یاسسی

 یدر جنگ جهان یعثمان یامپراتور یارض هیو گسست قدرت و تجز یارخش داشته است. بعد از فروپاش

موصرل؛ محرل اسرتقرار اکرراد      -1شرامل   یاصل ییایجغراف یکشور عراق بر محور سه فضا یبنااول؛ سنگ

 یاسر یس سرت یز ییایجغراف یعنوان فضابصره؛ به -3اهل تسنن عراق و  ییایجغراف یبغداد؛ فضا -2 ،یعراق

دهره تحرت    کیر کشرور بره مردت     نیر عرراق؛ ا  یاسر یس ستیز ندیعراق بنا گذاشته شد. با آغاز فرا انیعیش

در  تیر و در نها دندیبه قردرت رسر   یاسیس یهاگروهاما با کسب استقالل،  ،انگلستان قرار داشت تیمومیق

کشرور سرقوط کررد و حکومرت      نیر در ا یپادشراه  میقاسم، رژ میسرهنگ عبدالکر یبا کودتا 1958سال 

 اریر بعرث قردرت را در عرراق در اخت    قاسم، حز  هی. با کودتا علدیگرد یپادشاه میرژ نیگزیجا یجمهور

عرراق بره مروازات برروز      تیر حضور حز  بعث در رأس حاکم .(Kavianirad, 2010, pp.76-79) گرفت

کره برا سرقوط     رانیر در ا یانقال  اسرالم  یریگشکلو  انهیخاورم ژئوپلیتیکدر ساختار  یاسیس یهاتالطم

 یاسرتراتژ  رییر تغ یبررا  طیراه برود، شررا  همر  رانیر در ا یاسرالم  یآمردن جمهرور  کاریو رو یپادشاه میرژ
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در منطقره،   رانیر ا کیر تیعراق و گسسرت در سراخت ژئوپل   ژئوپلیتیک یعراق فراهم شد. تنگنا ژئوپلیتیک

برا   یمران یپهم رینظ یعراق توسعه آن باشد. لذا اقدامات کیتیعراق درصدد بسط ژئوپل تیسبب شد تا حاکم

و  یو نظرام  یاسر یاعمرال فشرار س   ،یملر  یهرا تیر هو یبر مبنا یامنطقه یهاائتالف ،یافرامنطقه یهاقدرت

جرزء   یکشور، همگ نیا یو اشغال نظام تیسال، حمله به کو 8به مدت  رانیم با ایمنازعه مستق یریگشکل

برود کره برا هردف بسرط       رانیر در ا یدهه پس از وقوع انقال  اسرالم  کی یعراق ط یامنطقه یهااستیس

 یواکنش منفر  (.Mojtahedzadeh, 2015) منطقه رخ داد نیعراق در ا یاقهمنطقدرت  تیو تثب کیتیژئوپل

 یعراق؛ سبب انزوا هیعل یافرامنطقهو  یامنطقه یو ائتالف نظام تیبه حمله عراق به کو یجهان یهاقدرت

 ینظام ۀو حمل المللنیبنظام  یاز سو یاسیس یفشارها شیشد. افزا المللنیبکشور در نظام  نیا ژئوپلیتیک

 یاز فضرا  عثحز  ب یاسیس تیبعث عراق منجر شد. حذف حاکم میمتحده به عراق، به سقوط رژ االتیا

 یهرا فیر طو کنشرگران مختلرف از    گرانیحضرور براز   ۀنیمقتدر در عراق، زم تیو بروز خأل حاکم یاسیس

 و هرا گرروه شرد ترا    یعرامل  نیعرراق را فرراهم نمرود و همر     یاسیس ۀمتفاوت در عرص یهاوزنمختلف و با 

 یاسر یس تیر اکمعراق باشند. خرأل ح  یاسیس ۀقدرت در صحن یخواهسهمدرصدد  یمذهب-یقوم اناتجری

عراق را داشته باشد باعرث شرده ترا     ینیسرزم ۀکریبر پ تیاعمال حاکم ییکه توانا کپاراهیواحد، مقتدر و 

 تیر ال حاکمدرصردد اعمر   ت،یر ضرمن اعرالم موجود   یاسیس یهافیط و هاگروه ،ییایدر هر بخش جغراف

-دولت اءیبر اح ر،یاخ ۀده رعراق د ژئوپلیتیک یبخش تحت تسلط خود باشند. استراتژ ۀکریجداگانه بر پ

 ریترأث خود هستند کره تحرت  ملت  ختهیگسهماز یمل تیحس هو تیدنبال تقومنعطف شده و به یسازملت

 & Farajirad, Amiri, Alipour) انرد گرفتره قررار   یری و واگرا هیر حرال تجز در ،یمرذهب -یقروم  یهاتیهو

Hashemi, 2015). 

 رانیا یاسالم یجمهور ژئوپلیتیک یاستراتژ

 ۀدو ساز انیحائل و در م تیرقم خورده که در موقع ینحوبه ریدر دو قرن اخ رانیا کیتیژئوپل تیموقع

فعرال برا   به تعامل مرؤثر و   ازین شیخو یمناف  مل نیتأم یشده تا برا یعامل نیقرار گرفته و هم یقدرت جهان

 یکشور یبرا ،یرامونیپ یهاقدرت ۀسازتعامل فعال و مؤثر با  ۀداشته باشد. الزم یرامونیقدرت پ یهاسازه

مثبرت، فعرال و    ،طرفانره یبر  یخرارج  اسرت یاست کره س  نیدو قدرت قرار دارد ا انیحائل م تیکه در موقع

اجتنرا  کنرد.    یرامرون یپ یهاقدرت یاهاستیساز  یریرپذیداشته باشد و از هرگونه انفعال و تأث رگذاریتأث

... و یمرذهب  ،یملر  ،یقوم یهابحرانکشمکش و وقوع انواع  وزسبب بر یرامونیپ یهاقدرتبرابر انفعال در

بالقوه و بالفعرل   یو با توجه به مناب  مل یفعل طیدر شرا (.Hafeznia, 2013) شودیم یمل یدر درون مرزها
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اسرتفاده از   ران،یر ا یاسرالم  یجمهرور  یخارج استیومت در سحک فیشرا ورا نیترمناسبدر دسترس، 

 ,Farajirad) شود یامنطقه ییاست که منجر به همگرا ییهاارزش یبر مبنا یرامونیو پ یداخل یهاتیررف

 ینیسررزم  ۀمتحده در پهن االتیا ینظام یروهاین ۀو حضور گسترد 2003بعث در سال  میسقوط رژ .(2016

 یهرا تیر فعالهمراه بود، بره مروازات    ییاروپا یهادولتاز  یاریبس یمشارکت نظامو  یعراق؛ که با همراه

صرورت   هیروس ژئوپلیتیکو  یاسیس یبا مرزها یجوارناتو که با هدف حرکت به سمت شرق و هم ینظام

منطقه شده برود،   یگراتیقوم یهادولتبا  یو جهان یامنطقه یهاائتالف یریگشکلگرفته بود و منجر به 

 یاستراتژ نیترمناسب اساس نیشد. بر هم رانیا یرامونیپ طیدر مح یتیو امن یاسیس یهایثباتیبب بروز سب

در منطقه را ارتقاء دهد و سبب  رانیا کیتیاست که وزن ژئوپل ژئوپلیتیک یانتخا  کدها رانیا ژئوپلیتیک

 .(Farajirad et al., 2016) در منطقه شود رانیا یاسالم یجمهور یامنطقهقدرت  تیتثب

 و عراق رانیا ریمتغ ژئوپلیتیک یکدها

 رفترار  برر  را خرود  اقتضائات که هاستفرهنگو  مذاهبها، تیاز قوم ییکموزائ عراق، یاجتماع بافت

 در اریبسر  یهرا ینراامن  برروز  سبب ،یقوم تنوع. است نموده لیتحم عراق اقتصاد و یخارج استیس ،یاسیس

 & Salinger) اسرت  کررده  فرراهم عرراق را   یداخلر در امرور   هیهمسرا  یروهرا یندخالت  ۀنیزم و شده عراق

Laurent, 1995, P.22 .)80 ترا  ٪75هرا  ل شرده کره عرر    کیرد تشر کر ت غالب عر  و یاز دو قوم عراق٪ ،

 ٪65ترا   ٪60 . حدوددهندیم لیعراق را تشک تیجمع ٪5حدود  انی، ترکمنانان و آشور٪20 تا ٪15کردها 

در  یتنوع قوم. (Kalantari, 2016, p.62) هستند انیاد ریسا روانیو پ یحیمس %3 و یسن ٪37تا  ٪32 عه،یش

 یهرا خواسرته خرود   ژئوپلیتیرک بسرته بره وزن    یقوم یهاگروهاز  کیاست که باعث شده هر  یعراق عامل

 .استعراق  یو مذهب یقوم یهاگروه ژئوپلیتیکوزن  نی، مب1 کنند. جدول انیخود را ب یاسیس

 

 یعراق یمذهب - یقوم عمده یهاگروه بالفعل و بالقوه یهالیپتانسزان ی: م)1( جدول

 یگروه قوم            

 شاخص 
 هاترکمن ردهاک یسن یهاعرب انیعیش

 مک متوسط ادینسبتاً ز ادیز ییایوسعت جغراف

 مکار یبس متوسط متوسط ادیز تیم جمعکتعداد و ترا

 مکار یبس ادیار زیبس ادیز ادیز ییایمجاورت جغراف

 مکار یبس ادینسبتاً ز محدود ادیار زیبس ینیرزمیز یمناب  غن
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 یگروه قوم            

 شاخص 
 هاترکمن ردهاک یسن یهاعرب انیعیش

 مکار یبس ادیار زیبس مکار یبس مکار یبس استقالل ینه مبارزه برایشیپ

 مک ادیز ادیز ادیار زیبس ینه تمدنیشیپ

با گفتمان  ییهمسو

 یالمللنیب
 ادیز ادیار زیبس مکار یبس ادیار زیبس

 مک ادیار زیبس مکار یبس ادیار زیبس مجر  یادر رهبرک

 مک ادیار زیبس مکار یبس ادیار زیبس یگروه یسازمانده

 مک ادیز مکار یبس ادیار زیبس یکتیت ژئوپلیموقع

 استقالل یل باالیپتانس یبندجم 
انزوا و  یل باال برایپتانس

 عدم استقالل

 یار باال برایل بسیپتانس

 استقالل

 یم براکل یپتانس

 استقالل

 (1395)جلسه خبرگی کارگروه عراق، 

 عراق کردها

نفروذ خرود در    شیافرزا  یبررا  رانیهستند که ا ژئوپلیتیکو از عوامل مؤثر  یعراق یبزرگ تیاقل کردها

 ۀیر اتحاد و (PDK)ق از دو حرز  دمروکرات کردسرتان عررا     عمردتاً  ی. اکراد عراقبردیمبهره  هاآنعراق از 

درصردد   ،هرر دو حرز    یبرا همکرار   رانیر ا ،یلر تحمی جنگ سال تهش در. اندشده لیتشک( PUK) یهنیم

کردسرتان عرراق جهرت     میو دولرت اقلر   PDKو  PUK یکر یاز نزد رانیا نیاعمال فشار به عراق بود. همچن

مستقر در شمال عرراق سرود بررده     رانیا یاسالم یمخالف جمهور یاحزا  کرد یهاتیکردن فعالمحدود

دو حرز   روابط خود را با هرر  2005از سال  لذا ( Kevin, Williamson & Holaday, 2009, p.62) است

 ۀزودترر منطقر   اریبسر  رانیر ا رونیاعراق داشته باشد. از ندهیبر آ یو مژثرتر شتریب ریبتواند تأث اگسترش داد ت

یمر  لره یقب سیعنروان رئر  را بره  یمسرعود برارزان   هیترک کهیدرحال ،شناخت تیفدرال شمال عراق را به رسم

 تیحساسر  رانیر ادر مورد کرکوک  ی. حتبردیاز کردستان عراق به نام شمال عراق نام م شهیهمو  شناخت

 & Rogg)کردسرتان عرراق برود     میشردت مخرالف الحراق کرکروک بره اقلر      بره  هیر داشت. اما ترک یکمتر

Rimscha, 2007, pp. 16-18). 
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 (1396رندگان: )نگا منطقه یاحزاب کردستان عراق با کشورها ی: روابط کنون1ار نمود

 

حفر  و گسرترش    یو داعرش، عامرل اصرل    هیر داشتن مرز مشترک با ترک لیکردستان عراق به دل ۀمنطق

درصردد   رانیر ، ا2011شرده اسرت. از    یبرا تمرام احرزا  کررد     یبا کردستان عرراق و همکرار   رانیروابط ا

صردد کراهش آن   در لیو اسررائ  فارسجیعر  خل یکشورها ه،یگسترش نفوذ خود برآمده و درمقابل ترک

در  رانیر ا ژئوپلیتیرک کردستان عراق، از عوامل مرؤثر   یاسیاحزا  س. (Mustafa, 2016, pp. 7-8) اندبوده

 کیر تیسبب گسترش قلمرو ژئوپل یاسالم یآنها با جمهور ییکه همگرا شوندیممحسو   یارقابت منطقه

که سره حرز  اتحراد     است یاسیپنج حز  مهم س ی. کردستان عراق دارا(Nourian, 2015) شودیم رانیا

قررار دارنرد و برا دمروکرات      هیمانیدر سرل  یاسرالم  یو گروران همگررا برا جمهرور     یاسالم اعتجم ،یهنیم

گفته که کردها  حیطور صربه یهنیحز  اتحاد م گذارانانیبن. عادل مراد از دارندکردستان عراق اختالف 

   (.(Berman,2016, p.34کنند ستان استقبال و عرب هیبرخالف ترک دادهایدر رو رانیاز ورود ا دیبا

هستند، لذا به  زیاست و مناب  درآمد آن ناا ینامناسب طیشرا یدارا ژئوپلیتیکعراق از لحاظ  کردستان

گذشرته برا    یهرا سرال مناب ، از  نیصادرات ا برای رواز این. است آورده یرو یصادرات نفت و مناب  گاز

امضاء کنند  یاتوافقنامه رانای و عراق کردستان است قرار و اندشدهمذاکره  وارد رانیبا ا یو به تازگ هیترک

کردستان عراق از  یصادر کند. صادرات نفت رانیا قیهزار بشکه نفت از طر 250که کردستان عراق روزانه 

 & Salih)شد عراق خواهد  یبا کردها رانیحف  رابطه ا یبرا ژئوپلیتیکاز عوامل مهم  فارسجیخل قیطر

Naser, 2016). 
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 یمذهب تهوی – یعرب تیهو

لرذا از   ،عراق را گرفرت  بانیگر ،یمل تیاالش هو ،یو تولد عراق کنون یعثمان یامپراتور یفروپاش با

شرده   یعامل نیاست و هم عهیعراق ش تیجمع شتریمستقل بوده است. ب تیهو کیشکل دادن  الیابتدا به دن

و  یعراقر  انیعیشر  انیر م کیر وجرود روابرط نزد   رغمیوجود عل نید با اداشته باشن رانیبا ا یکیتا روابط نزد

کننرد. مقتردا صردر     فیر خرود تعر  یبرا یرانیا تیجدا از هو یتیدرصدد هستند هو شهیهم هایعراق ،یرانیا

بوده و  یستیونالیحسن ناس یدارا ران،یا یاسالم یداشتن روابط خو  با جمهور رغمیاست که عل یانمونه

 .(Daragahi, 2007) دارد دیتأک یعراق تیهمواره بر هو

 

 ((Kurdpress.com, 2016منبع:  کردستان عراق میاقل ییایجغراف تی: موقع1نقشه 

 

 (یمردم جی)بس یحشدالشعب

دفاع از کشور، مردم  یبرا ییروهاین لیرا به تشک هایعراق ،ییفتوا یط یستانیس اهللتیآ، 2014سال  در

 الهیاالنبار، د ،نیالدصالابعد اشغال داعش در موصل،  یجهاد یفتوا نیامقدس دعوت کرد.  یهامکانو 

فتروا، صردها هرزار جروان      نیر به اشغال کربال، نجف و بغداد داده شد. در واکنش به ا دیو کرکوک و تهد

بره   میفتوا پاسرخ مثبرت دادنرد. بعرد از آن دولرت عرراق تصرم        نیعراق به ا نینشعهیش مناطق در خصوصبه

و  الره یاز منراطق تحرت کنتررل در جنرو  بغرداد، د      یاریکرد و بسر  یمردم جیدواطلب بس یروهایاستقرار ن
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همچرون   یجهاد یهاهاز گرو یاریبس .(Al-kadhim, 2015) کرد تیریمد یآزادساز یرا برا نیالدصالا

 ،یکتائرب امرام علر    ،یالمهرد  شیالشهدا، عصائب اهل حق، جر  دیسازمان بدر، کتائب حز  اهلل، کتائب س

 تمحوریر . اندشدهادغام  روین نیدر ا (TRAC, 2015) رهیو غ یانخراس یالسبلم، سرا یعاشورا، سرا یسرا

امر بره معرروف شرکل گرفتره      ام،یجهاد، ق میاست که حول مفاه یعیش یاسیس ۀشیبر اند یسازمان، مبتن نیا

 یه اسرت انانکره بررا   صورت گرفتر  روهایدر آموزش ن یبانیپشت رانیا یاسالم یجمهور یاست فلذا از سو

 انیر مهندس( کره ب  یابو مهدکرد )اشاره  یمردم جیبس یروهایاز رهبران ارشد ن یکیبه گفته  توانیمنمونه 

نداشرت و   یلیکمک به حکومت عراق تما یبه درخواست عراق برا 2014نخست در سال  کایآمر کندیم

 نیر مقابلره برا ا   یبررا  یبه مقردار کراف   رانیشد و ا یدرخواست همکار رانیاما همان زمان از ا ،کمک نکرد

 .(Al-Mohandes, 2016) کمک کرد گروهک به حکومت عراق

 عراق یاسالم یمجلس اعال

بودنرد. بخرش    رانیدر ا 2003شکل گرفت و تا سال  یدیتبع یهایعراقدر تهران توسط  1982سال  در

 یاریبه جنو  عراق وارد شده و بسر  بدر انیهزاران نفر از سپاه 2003آن سپاه بدر است. بعد از سال  ینظام

 .اندشده یمل سیارتش و پل ژهیوبه ،عراق یتیامن یروهایاز آنها وارد ن

 حزب الدعوه

 یریر درگ ۀدر دور رانیر ا یاسالم یجمهور تیشکل گرفت و از حما یالدیم 50 ۀدر ده الدعوهحز 

 2005شرد و در سرال    یاسر یس یهانرد ی، حز  دعوه وارد فرا2003با عراق بهره جست. بعد از سال  انهیمخف

 یبررا  هرا یصردر و  یاسرالم  یحرز ، توسرط اکثرر رهبرران دولرت اعرال       نیر عنوان رهبرر ا به یمالک ینور

 انتخا  شد. یریوزنخست یدایکاند

 هایصدر

 رهبرری . انرد کررده  دایر رهور پ 2003و عراق در سال  یاسیس ۀعنوان قدرت عمده در عرصبه هایصدر

شیج یدگیو قدرت و ورز ییکایضد آمر دیعقا لیاست که شهرت خود را به دل حز  با مقتدا صدر نیا

 ,Eisenstadt)روند یمبه شمار  یو یاصل انیاز حام عهیش یشهر ریفق ۀاست و طبق آوردهبه دست  یالمهد

2015.) 

 و عراق رانیثابت ا ژئوپلیتیک یکدها

 نجف و کربال

دو  نیا .(Khan, 2014) کنندیم میرا ترس عهیش خیرقلب تا رانیا یاسالم یجمهور یو کربال برا نجف

یمر  ارتیر ز یبررا  انیر رانیاز ا یریر تعداد کث یرایاست که هرساله پذ انیرانیمهم و مقدس ا یهامکانشهر 
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انرد  رفتره وسامرا  کارمبننجف، کربال،  ارتیبه ز یرانیزائر ا ونیلیم 1.2به  کینزد 2014تا  2013. از باشد

Eisenstadt, 2015).) عرراق   یاسیروابط س یکیدر نزد یعراق، نقش مهم یارتیز ینجف، کربال و شهرها

 دارد. رانیو ا

 بغداد

و عرراق دارد کره    رانیبر روابط ا یمؤثر ژئوپلیتیکعراق است که نقش  ییایجغراف یهامکاناز  بغداد

و رم  رانیر ا یبرر محرور دجلره، گسرل تمردن      ینظر اسرت. بغرداد مبتنر   آن مردّ  یو حکومت یاسیس ۀجنب شتریب

 عنروان شرهر بره   نیر در ا یاسرتقرار مراکرز مهرم دولتر     لیر دلو به (Moujani, 2015, p.11) شودیممحسو  

یمر که قدرت را در بغرداد بره دسرت     ییهاگروه بیبرخوردار است. نوع و ترک یاژهیو تیاز اهم تختیپا

و  متحدهاالتیا کهیدارد. درحال یامنطقه یرقبا یبرا ییسزاب تیاهم ،شانیتمدن کیتیبسته به ژئوپل رندیگ

تالش  2003از  رانیا ،کنندیم تیاحم یبر اهل تسنن عراق یحکومت مبتن کیمنطقه از استقرار  یکشورها

 ,Nader)) داشته باشند ترا نفروذ خرود را حفر  کنرد      اریدر بغداد قدرت را در اخت انیعیکرده تا کردها و ش

 یدر جنگ با داعش به حکومت مرکز ژهیوبه هانهیزم، در تمام 2005از  یاسالم یجمهور رونیا. از2015

 عراق کمک نموده است.

 موصل

تمرام   ۀخرود، از گذشرته مرورد مناقشر     یکیژئروپلت  تیر موقع لیر دلاست که بره  ییایجغراف یفضا موصل،

موصرل،   یشهر یژگیو و ییایدر عراق بوده است. مختصات جغراف یو خارج یدرون یهاقدرت و هاگروه

 ،کررد  دایر پدسرت   یامنطقهآن به هر  قیاز طر توانیمدر منطقه کرده که  ینیبه ها  زم لیشهر را تبد نیا

داده  یخاصر  ییایر شرهر ارزش جغراف  نیر است کره بره ا   یدسترس کیتیبر ژئوپل یموصل مبتن کیتیلذا ژئوپل

 ریتأث انیذ آن جرنفو زانیبر م ،یمل -یاسیس انیهر گروه و جر یتسلط بر موصل، از سو ایتصرف و  .است

 یریر قرارگ لیر دلشهر بعد از سقوط داعش اسرت. بره   نیادنبال نفوذ خود بر به یدارد. لذا هر کشور ییسزاب

تسلط ارتش عراق  ه؛یحکومت سور تیو در نها هیکردستان عراق و کردستان سور ران،یموصل بر سر راه ا

در  رانیر ا یاسرالم  یجمهرور  کیر تیژئوپلعمرق   یبررا  ییسرزا ب تیشهر، اهم نیبر ا یمردم جیبس یروهایو ن

 Iraqi Committee in Defense Strategy Research Center of practice) و منطقه شرامات دارد  هیسور

session, 2016). 
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 و عراق رانیا کیتیدروپلیه

از  نرده یدر آ شرود یمر  ینر یبشیپر آن اسرت و   کیتیدروپلیر راق، هعر  کیر تیژئوپل یکردها  نیترر مهم از

و  هیر ترک یعراق، از سرو  آبی مناب  اکنونهمعراق باشد.  یخارج استیس زیبرانگاالش یاصل یهاتیاولو

 نیو همچنر  هیر ترک هرای یفشرار اسرت. سدسراز    تحرت و فررات؛   دجله ۀحوز مثلثعنوان دو ضل  به هیسور

 ازیر ن ،هرا یخشکسرال عرراق افرزوده اسرت. شردت      یشدت برر نگرانر  به ه،یورس زیدآمیتهد یآب یهااستیس

 ۀندیمنطقه در آ یکشورها انیبروز جنگ آ  م باالی احتمال آ ، به هیسور و هیترک کشور دو روزافزون

پ.ک.ک،  یروهرا یاز ن تیر از آ  جهرت کنتررل عرراق در حما    هیترک یابزار ۀاستفاد نیو همچن کینزد

 از. باشرند  فررات  و دجلره  یهرا سرشراخه  یشتر درصدد کنترل مناب  آبیاه بهر هیورو س هیسبب شده تا ترک

پرنج   بهو عراق است که  رانیا انیمشترک م یعراق، مناب  آب یکیتیدروپلیاز مناب  ه گرید یکی گرید سوی

 ,Ezzati, 2002) شوندیم میتقسفارس  جیخل یساحل یهاآ ها، هورها، سدها و ااهیها، دررودخانه ۀدست

p.27). یغرب یو عراق، شرق رانیا یمرز هایرودخانه رینسبت به عراق، مس رانیا یباالدست تیموقع لیدلبه 

 انیر عرراق جر  سروی بره  کره  اندگرفتهشکل  یعیطب یهاآبخوانکوه زاگرس رشته یهاکرانهپساست و در 

در  یهاآ شده تا به آمار حجم  یعامل نیو هم شوندیم ریعراق سراز ینیسرزم ۀپهن زیآبر ۀدارد و به حوز

 در سراالنه  کره  ،شرود  افرزوده  شرود یمر  عرراق  وارد رانیا از که یسطح یهاآ  زانیمدسترس عراق، آمار 

کره سراالنه    ییهرا آ متر مکعرب   اردیلیم 30از مجموع  کهیطور. بهباشدیم مکعبمتر  اردیلیم 7/9 حدود

 زدیر ریمر عرراق   زیر متر مکعرب بره حروزه آبر    اردیلیم 4 شودیمخارج  رانیا یرودخانه از مرزها 68توسط 
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(Rashid, 2008, p.78.) ۀسرران مترر مکعرب و    1850م. حدود  2011ران در سال یآ  ا ۀ(. لذا سران3 ۀش)نق 

منراب    تی، وضرع 2متر مکعب در سال برآورد شده است )جدول  2850در عراق  2011 سالهر نفر در  یآب

 .(Kalantari, 2016, p.86) و عراق( رانیا یآب
 

 (Kalantari, 2016, p.86)( 1393( و عراق )1394ران )یا یت منابع آبی: وضع)2( جدول

 کشور

 

 مساحت

(2km) 

متوسط بارش 

ارد یلیانه )میسال

 متر مکعب(

زش یحجم ر

ارد متر یلیبارش )م

 مکعب(

 یهاحجم آب

ارد یلی)م یسطح

 مترمکعب(

ر یز یهامنابع آب

ارد متر یلی)م ینیزم

 مکعب(

 29 622/84 340 250 1873959 رانیا

 2 78 80 76 437072 عراق
 

  

 به خاک عراق رانیا یورود یهارودخانهو عراق و  رانیا زیآبر یهاهضحو: تداخل 3 ۀنقش

 (Ezzti & Nami, 2008, p.102) 

 

آن  یمناب  آب ،ییایت جغرافیموقع لیاما به دل ،ران باالتر استیعراق نسبت به ا یآب ۀنکه سرانیوجود ا با

قرارگررفتن   لیر دله بره کیر ران و تریر ا قررار دارد و  یکیتیدروپلیر ه یمواجه است و در تنگنرا  ید جدیبا تهد

 ییار براال یبسر  یکیتیدروپلیر ه یهرا تیمز از قلمروشان در عراق یهارودخانه ۀو سراشم ریآبگ یهاکانون
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 زا  یفرعر  رودخانرۀ  اهار و العر شط؛ فراتو  دجلهبر (. عالوه4)نقشه  نسبت به عراق برخوردار هستند

. با توجه خوردیم وندپی دجله رودخانۀ به که دارد انیجر عراق در رودمیعظ و الهید بزرگ، زا  کواک،

 جبرال سلسرله  یغربر  یهرا دامنره پنج رودخانه کواک از  و ستیاله و بیگرفتن زا  کواک، دبه سراشمه

ز یر آبر ۀحوضر  قطریر  از عرراق  یسرطح  یهاآ  از مکعب متر اردیلیم 7/9 حدود ساالنه ران،یا در زاگرس

 باشرد یمر ران یر ا یسرطح  یهرا آ  از دجلره  رودخانرۀ  پرنجم آ  کیر ک بره  یر و نزد شروند یم هیتغذ رانیا

(Nahazi, 1999, p.71). 
 1393عراق در سال  ران ویزان سرانه آب در ایو م یت منابع آبی: وضع)3( جدول

(Kalantari, 2016, p.89) 

 کشور
 احتمس

(2km) 

ت در یجمع

 م 2011سال 

حجم آب 

از  یافتیدر

 (3mبارش )

 حجم

 یهاآب

 یسطح

(3m) 

حجم 

 یهاآب

 ینیزمریز

(3m) 

 مقدارآب قابل

 (3mاستحصال )

 آب در ۀسران

 1393سال 

 )مترمکعب(

 1730 113 29 84 250 74800000 1873959 رانیا

 2710 80 2 78 80 32700000 435052 عراق
 

 
 

 رانیاز خاک ا یورود یسطح یهاآب کننده ازاستفاده مرز عراقْ ۀیناطق حاش: م4 ۀنقش
 (Ezzati & Nami, 2008, p.116) 
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 اروندرود

 وسرتن یارونردرود اسرت کره از پ    ای العر شطو عراق،  رانیدر روابط ا ژئوپلیتیکاز عوامل مؤثر  یکی

 رسرد یمر  رانیر بره ا  هیر لکیف ۀقصرب م بره نرا   یکره در محلر   اسرت آمرده   دیر دجله، فرات و کارون پد یرودها

(Mansouri, 2003, p.48.) هرر دو   یالمللر نیبر  نیو عراق، طبق قوان رانیا انیرود م نیبا توجه به اشتراک ا

 یاما عراق مردع  شد،یمرز م نییبه روش تالوگ تع دیبا رودخانه نیبرخوردارند. ا یکسانیکشور از حقوق 

 یهرا آ  وفررض ارونردرود جرز    نیر برا ا  دانسرت؛ یم رانیساحل ا کامل بر رودخانه بوده و مرز را تیمالک

 ,Parsapour) شرد یبا اجازه عراق انجام م دیرودخانه با نیاز ا رانیا ۀاستفادو  آمدیشمار معراق به یداخل

انقرال    یروزیر برا پ  حرال نیاشرد. برا   رفتره یبر اروندرود پذ رانیا تیحاکم ریالجزا ۀعهدنامبا انعقاد  .(2010

مطلرق آن کشرور برر ارونردرود شردند و       تیر حاکم یرهبران عراق بارها خواستار برقرار ران،یدر ا یاسالم

 (.Jafari, 1999, pp.40-45) بودند 1975از سال  بلخواستار بازگشت به مواض  ق

سربب شرده ترا     فرارس جیخلر عرراق بره سرواحل     یدسترسر  تیو محردود  کیژئواسرتراتژ  یریپذبیآس

و منب  بحران و تنش در روابرط   کیتیدروپلیه ۀمسئل نیترمهم ،ق در اروندرودران و عرایا یمرز تعارضات

کره   اسرت  فارسجیخلعراق در  یاتیح ییایدرر یاروندرود تنها مس .(Rashid, 2008, p.92) دو کشور باشد

 را آبرراه  نیر ا به عراق یوابستگ کیتیژئوپل فرض ،فارسجیخلبا  آن ییلومتر ابتداکیشور در ششکمرز دو 

 ,Fuller, 1998) شرد  قطر   آبرراه  نیر ا بره  عرراق  یدسترس ،جنگ از پس بالفاصله رایز نموده؛ اثبات امالًک

p.49.) 

 عراق کشور طلبانهانضمام یادعاها

استان  نیاست. ا رانیو عراق، استان خوزستان ا رانیو مؤثر بر روابط ا یاصل ژئوپلیتیک یاز کدها یکی

بره   ، وفارس و اروندرود قررار دارد  جیو در جوار خل رانیا یغربنو جدر  لومترمرب یک 075/64با مساحت 

 ۀطلبانتوسعه یعراق بود. عراق با استناد به نژاد عر  آنها ادعاها یهمواره مورد ادعا یخیتار تیلحاظ هو

و تولرد   یعثمران  ۀیر تجزاول و  یجنرگ جهران   انیر . برا پا کررد یخوزسرتان مطررا مر    یرۀ تجز ۀدربرار خود را 

برر آن برآمرد    یخوزسرتان و حکمرانر   ۀیتجزدرصدد  زیخزعل ن خیو...؛ ش تیعراق، کو ه،یکتر یکشورها

 ۀمجموعر  .(Hosseini, 2009, pp.157-158) گرفرت  انیر خزعرل پا  ۀغائلر شراه  ارترش رضا  ۀمداخلر کره برا   

 پرس از  ژهیر ومنطقه، بره  نیا ۀدرباررا  شیشد تا عراق طرا ادعاها یانهیخوزستان زم یاسسی وانفعاالتفعل

از  یخوزسرتان انجرام دهرد. مشرکالت ناشر      ۀیر تجز یبررا  یاگسترده یهامطرا کند و تالش رانیانقال  ا

 ۀطلبانر توسرعه عراق فراهم کرده بود تا مطام   یبرا یمساعد تیوضع رانیا یانقال  و ضعف دولت مرکز

ا در کرانون  اسرتان ر  نیر خوزسرتان، ا  طلرب ییجردا عر   تیکند. وجود اقل یخوزستان عمل ۀدربارخود را 
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 لیر قبا وخیها و شعراق با گروهک ۀگستردروابط  کهیطوربهتوجه و مداخالت زمامداران عراق قرار داد، 

 یها. عراق در تالش بود با القاء آموزهافتی یاژهیو گاهیکشور جا نیا ژئوپلیتیک یعر  استان در استراتژ

سربب شرد ترا     یاقردام  نیا فراهم کنرد. انر  خوزستان ر ییجدا ۀنیزم نینشعر  یو جذ  نواح سمیعربپان

شروند.   ائرل ق یاژهیو تیعر  استان اهم تیو کمک اقل یهمراه یزمامداران عراق در اشغال خوزستان برا

رو، در نیر . از اردیر بره خرود گ   یتا اشغال خوزستان رنگ آزادساز شدیسبب م یهمراه نیآنان ا ۀدیبه عق

از کشرور   ییهرا خصوص به ااپ نقشه نیکه در ا کردین مخوزستا خیتار فیدر تحر یگام اول عراق سع

و  انرات یجر .(Rashid, 2009, pp. 64-66) آن برود  وبرا نرام عربسرتان جرز     زیخود اقدام کرد که خوزستان ن

 ریررالتحر ۀعرر ، جبهر   سرت یونالیعرر  خوزسرتان، جنربش ناس    ۀیر همچرون اتحاد  یطلبر هیر تجز یهرا گرروه 

هستند که  یطلبییجدا یهاتشکل و هاگروهجمله از ستیالین سوسخلق و حز  کارگرا انییخوزستان، فدا

-Bijani & Ezzati, 2008, pp. 18) را فراهم کننرد  رانیا یاز دولت مرکز یطلبییجدا ۀنیدرصددند تا زم

21). 

 فارسجیخلعراق به  یدسترس یتنگناها

آزاد  یهرا بره آ   یبره لحراظ دسترسر    کیر تیژئوپل یتنگنا ینوع یعراق در خشک یبودن نسب محصور

 کنرد یبرجسرته مر   فرارس جیخلر در  ترر  یوسر  یحضور یعراق را برا کیاستراتژ لیو تما شودیممحسو  

(Kamp & Harkavi, 2009, p.143).  است که  لومتریک 58حدود  فارسجیخلعراق در  ییایدر ۀکرانطول

راه رد. برا احتسرا  طرول آ    آبرادان قررار دا   ۀریر جز( و تیخورعبداهلل )مرز مشترک عراق با کو ۀفاصلدر 

 نیعدم تأم لیبه دل یجنوب یهالذا کرانه ،ساحل دارد فارسجیخلدر  لومتریک 80حداکثر خورعبداهلل، عراق 

و فاو سه بندر معرروف آن   القصرامبصره،  .(Asadi, 2002, p.46) را ندارند یکاف یعراق، اثربخش یازهاین

 هاکشنفت وآمدرفت یبودن برا یعرمرق کرم و باتالق لیدلبره اروندرود هستند که ۀدهانو  فارسجیخلدر 

 یو راهبررد  ینظرام  ،یارتبراط  ،یعراق از نظرر اقتصراد   ژئوپلیتیکاز مشکالت  یکیامر  نی. استندنی مناسب

 نیر آن در ا یگریقررار داده و از براز   ریترأث عراق را تحت ینظام -یاسیرفتار س کهیطور شود،یمحسو  م

بره   یو سراحل  یآبر  یاز کمبرود فضرا   یناشر  یتنگنا یبرا ییجو. در اارهکندیممانعت م یکژئوپلیت ۀمنطق

و  یرو، گسرترش خرط سراحل   نیااز .(Hafeznia, 2006, p.178) عراق مبدل شده است یبرا یآرمان یهدف

مهرم   نیعراق بوده و خواهد بود که ا کیاز اهداف استراتژ فارسجیخل یساحل یهاآسان به آ  یدسترس

داشرتن  اریاختکشرور برر ارونردرود، در    نیر ا یانحصرار  تیبه عراق، حاکم رانیخوزستان ا وستِیپ قیطر از

 یانامساعد کرانه تیاست. وضع ریپذامکان انیوربه و بوب یتیکو ۀریجزبر دو  تیکم حاکمدست ای تیکو

 ران،یر فراهم ا و ت یکه به همکار فارسجیخلدر شمال  ییایدر یحدود مرزها دیتحد استشده  ببعراق س
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 یبرا یازهیانگ ژئوپلیتیکمشکالت  لیکشور به دل نیواق  انشود. در یدارد، هرگز عمل ازین تیعراق و کو

-Karimipour, 2000, pp. 84) کنرد یم یابینشدن آن ارزوفصلوع ندارد و مناف  خود را در حلحل موض

85). 

 یریگجهینت

برا   ،یکنرون  طیبروده اسرت. در شررا    یتر یامن ینگراه  ر،گیکرد یو عراق به  رانیقرن گذشته نگاه امین یط

از تخاصم و تضاد  هاشیگراعراق،  یاسیس ۀدر صحن رانیا یاسالم یوزن عناصر همگرا با جمهور شیافزا

 رانیر ا یسرالم ا یجمهرور  یبررا  یفراوان تیاهم ،ژئوپلیتیکشده است. عراق از لحاظ  کینزد یبه همکار

عوامرل ثابرت    رسرای  و هرا آ مهم منطقه، شبکه  یبه کشورها یمواصالت یهاراه ،ییایجغراف تیدارد. موقع

. بره مروازات عوامرل    شرود یمعراق محسو   یبرا نیآفرقدرتارزش  یاز عوامل دارا یهمگ ؛ژئوپلیتیک

هستند کره   زی... نو یانسان ۀیسرما ،یمذهب-یقوم بیهمچون ترک ژئوپلیتیک ریعوامل متغ ،ژئوپلیتیکثابت 

بره عوامرل    تواننرد یمر که  شوندیممحسو   یمؤثر یرویدارند، بلکه ن ژئوپلیتیکاق ارزش عر یتنها برانه

 نیر از ا کیر بره هر  ،یاسر یدو واحرد مسرتقل س   نیرابطه ب برقراری در و بدهندعراق جهت  ژئوپلیتیکثابت 

 یقردرت ملر   یخروب که بتواند به یاستیاست. س یخارج یگذاراستیسهنر  ؛یپلماسی. ددهدیمعوامل وزن 

 انیر نما یخروب به یهنر زمان نیکشور را گسترش دهد. ا کی ژئوپلیتیک ۀنعکس کند و دامنکشور را م کی

عنروان منراب  و   که در راهر وجرود نردارد؛ بره    ییرهایمتغ یموجود و حت یرهایکه بتواند از تمام متغ شودیم

 ،یامنطقره  ،یف ملر دامنه قردرت خرود در سرطوا مختلر     شیکند و در جهت افزا فادهاست یراهبرد ییدارا

 استفاده کند. یو جهان یالمللنیب

 رانیر ا یاسالم یروابط با جمهور یدارد که تمام آنها بر رو یاریبس ژئوپلیتیک یهامؤلفه یعراق دارا

 ۀسرطح و دامنر   ،یاصرل  ۀهسرتند. امرا نکتر    یحائز اثرر منفر   یاثر مثبت و برخ یدارا یاثرگذار هستند که برخ

را در  ژئوپلیتیرک  مرل عوا نیر و الزم اسرت ا  ردیر توجره قررار گ  موردالزم اسرت  است کره   رانیا کیتیژئوپل

زده است کره قردرت   جنگ یکرد. عراق کشور لیو تحل هیدو کشور تجز ژئوپلیتیک یااراو  استراتژ

 ،شرود ینمشناخته  تیطور جام  و مان  به رسمخود، هنوز به یاسیو س ییایجغراف یدر درون مرزها اشیمل

 ،اثرگرذار اسرت   رانیر دوجانبه عراق و ا ۀطصرفاً بر راب کندیم فیخود تعر یکه برا پلیتیکژئو یلذا کدها

اسرت و   یامنطقره کرد   یدارا رانیر موضروع اشراره شرده؛ ا    نیر به ا زنی 1404 اندازاشمکه در سند اما انان

سرت. لرذا   نقش مرؤثر در سرطح منطقره ا    یفایو ا یگریشده، باز میترس رانیا یکه برا ژئوپلیتیک یاستراتژ

 ژئوپلیتیرک به کار گرفته شوند تا سطح، عمرق و نفروذ    دیکه با دهستن ییرهایعراق، متغ یکیژئوپلت یکدها

برر   رانیر روابرط برا ا   میخود جهت تنظ ژئوپلیتیک یعراق از کدها ۀدهند. استفاد شیدر منطقه را افزا رانیا
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 دیر بهترر با  لیر تحل یمؤثر است. لذا برا اریدر منطقه بس رانیا ژئوپلیتیک یاستراتژ یدهجهتو نوع  تیفیک

و روابرط   گرذارد یمر اثرر   رانیر عرراق و ا  انیروابط بهتر م جادیعراق، بر ا ژئوپلیتیککه عناصر  فتگ نیان

 یکردها  نیر از ا یریر گبهرهشده و  ژئوپلیتیک یکدها نیاز ا رانیو عراق، سبب استفاده ا رانیا انیحسنه م

عرراق   یخرارج  اسرت ی. سشودیمدر منطقه  رانیا ژئوپلیتیکدامنه  منجر به گسترش رانیتوسط ا ژئوپلیتیک

 اسرت یو عرراق دارد. س  رانیر روابرط ا  تیر فیدر ک ییسرزا ب تیاهم ،باشدیم تیحاکم کردیکه منبعث از رو

 تیر ثبرات و امن  نیو همچنر  هیهمسرا  یکشرورها  یگذشته همرواره عامرل نگرانر    یهادر دهه عراق یتهاجم

سروز و  مانند سه جنگ خانمان ر،یاخ یهادر دهه آمدهشیپ یهابحرانبه  قیمع ی. نگاهاستبوده  یامنطقه

مکرر به  یهاییزابحران نیعوامل ا دادنلیکه تقل دهدیمنشان ه،یهمسا یعراق با کشورها خصمانهروابط 

ان بحر یهاشهیراست و  یانگارساده ینوع 2003تا سال  1970 دههکشور از  نیحاکم بر ا یبعث یدئولوژیا

 یعرراق، ازجملره عروامل    کیر تیخراص ژئوپل  تیعراق دارد. وضرع  کیتیپلژئو تیو وضع تیمربوط به موقع

 یعراق، ازجمله عوامل کیتیژئوپل تی. موقعردیمورد توجه قرارگ ژهیوطور به تواندیم انیم نیاست که در ا

عامل  نیا ری؛ البته تأثاست متأثرساختهمتفاوت،  یهاکشور را به شکل نیا یخارج استیاست که همواره س

 طرور به یداار بوده ول ییهانوسانمختلف با  یخیدر مقاط  تار یو رهبر یدئولوژیمانند ا یعوامل اردر کن

. وجرود منراب    است آمدهحسا بهعراق  یخارج استیس ۀکنندنییتعاز عوامل  یکی عنوانبه شهیهم یبیتقر

با  یلیو تحم یعیطب یزهاآزاد، وجود مر یهاآ به  یکشور در دسترس نیدر عراق، مشکالت ا ینفت میعظ

کشور  نیمشترک، وجود اقوام و مذاهب مختلف در ا یاستفاده از رودها ۀنحوو اختالف بر سر  گانیهمسا

 یهرا یژگر یعنروان و بره  تواننرد یدر داخرل کشرور اسرت مر     هاییواگرا دآمدنیپد یمناسب برا یانهیکه زم

کشرور   نیر ا یخارج استیشوند که س برشمرده گانشیعراق و همسا انیو عوامل بروز االش م کیتیژئوپل

 ۀژیر و طشررای  کره  اسرت  آن دهنردۀ نشران  یخروب معاصر عراق بره  خی. تاردهندیقرار م ریتأثتحت شدترا به

 ۀکننرد نیری تعهمرواره از عوامرل    د،یایکشور بر سر کار ب نیکه در ا یعراق، فارغ از نوع حکومت کیتیژئوپل

که حز  حراکم دارد،   یکردیوجود، نوع حکومت عراق و رونیابا ؛استبودهکشور  نیا یخارج استیس

 .کندیمجهت تهاجم را مشخص 

برخوردارنرد و   یاژهیر و طیوشررا  تیاز موقع ا،یجنو  غر  آس کیژئواستراتژ ۀو عراق در منطق رانیا

وجرود عوامرل و   نبراای  ،دانر گرفتره قررار   یجهران  یهاقدرت موردتوجه همواره گذشتهۀ سد بلکه ودهه  یط

 رگرذار یتأث کیتیوپلژئ یتقابل کدها انی. در جرستین کسانیدو کشور  ژئوپلیتیکو  ییایجغراف یهاارزش

 یو گرفترار  ران،یا شتریب کیتیو وزن ژئوپل تیموقع ینسب یو عراق، براساس برتر رانیا یخارج استیبر س
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کردهرا برا    یو نرژاد  انیعیشر  یمرذهب  یونردها یو پ فارسجیبه خل یدسترس ۀنیزمکشور عراق در  کیتیژئوپل

 اسرت یس ۀدر عرصر  رانیر ا یهرا یگرذار استیسدر  کیتیو وزن ژئوپل تیدر صورت استفاده از موقع ران،یا

 یهرا ارزشبتروان از عوامرل و    کره ینحرو بره  ،دارد وجرود  رانیر ا ۀلیوسبهرفتار عراق  رییتغ ییتوانا ،یخارج

قردرت عرراق را در    ۀبر سرطح قردرت عرراق، دامنر     یرگیتا ضمن ا ،داستفاده کر ژئوپلیتیکو  ییایجغراف

از  یرویر اررخش و پ  یرا بررا  طیسراخت و شررا   محردود  رانیر ا یامنطقره و  یه با سرطح قردرت ملر   همواج

 فراهم کرد. رانیا یهااستیس

 یامنطقره  یهرا اسرت یسگونه اتخاذ هر نیبنابرا ،است رانیا کیتیژئوپل یدر استراتژ نفکیال وجز عراق

مقالره   نیر شرده در ا رفتره یپذصرورت  یهایبررستوجه به کشور ناقص است. با نیگرفتن نقش ابدون درنظر

و تعرامالت   یانررژ  تیر بره اولو  تروان یمر را  رانیر بر روابرط دو کشرور عرراق و ا    مؤثر ژئوپلیتیک یهاانیبن

گسرترش و نفروذ    از یریاز آنران برا هردف جلروگ     تیاز آن، تعامل با اکراد وحما یناش یاسیو س یاقتصاد

از کردستان عراق به  یارتباط ریبه مس یو ضمانت دسترس فارسجیخل هیحاش یو کشورها هیترک کیتیژئوپل

 ۀجبهر  تیر و تقو هیبرا حکومرت سرور    اطو ارتبر  هیبه حصرکه سرور   تیموصل و در ادامه به سنجار و در نها

 یمرزها زیو ن یبه مراکز مهم مذهبخاطر مردم دو کشور و تعلق عهیمذهب ش ۀیبر پا یمقاومت؛ روابط مذهب

 نیر ا سرت یبایمر و عرراق   رانیر ا انیمناسب م ژئوپلیتیک یاستراتژ کی ۀارائ یواق  برادو کشور دانست. در

است کره   ژئوپلیتیک یجهت آنچه مبرز است وجود تنگناهاهر بهلحاظ گردد.  ژئوپلیتیکمهم  یفاکتورها

 رانیر به ا ژئوپلیتیکسبب شده تا عراق از لحاظ  ئوپلیتیکژ یتنگناها نیعراق را گرفته و وجود هم بانیگر

در  یمنف ایمثبت و  استیسبب شده تا عراق مجبور به اتخاذ س ژئوپلیتیک یوابستگ نیکند. ا دایپ یوابستگ

باشرد و   رانیر ا هیر عل ایر و  رانیر برا ا  ایعراق باعث شده تا همواره  کیتیباشد. به عبارت بهتر ژئوپل رانیبرابر ا

باشرد. وجرود حکومرت     رممکنیر عمرالً غ  رانیر عرراق نسربت بره ا    یاز سرو  یطرفیو ب یخنث استیاتخاذ س

درصدد است ترا   آنکهرا داشته باشد، به سبب  رانیاندام در برابر امند و مقتدر در عراق که توان عرضقدرت

 انیر م یرک ژئوپلیتارالش   شیهمواره باعرث افرزا   ،بکاهد رانیخود نسبت به ا ژئوپلیتیک یوابستگ زانیاز م

 نیا ژئوپلیتیک یوابستگ شیدر عراق، منجر به افزا فیوجود حضور حکومت ضعنیابا ؛خواهد شد نیطرف

دو کشور  انیم یامنطقه ییهمگرا اکثرحد یریگشکلشاهد  یطیشرا نیخواهد شد و در ان رانیکشور به ا

 بود. میخواه

 یقدردان

که در دانشگاه  باشدیمو عراق  رانیروابط ا کیتیبا عنوان ژئوپل یدکتر ۀحاضر مستخرج از رسال ۀمقال

دکترر عبدالرضرا    یاز توجهرات و زحمرات آقرا    .تهران انجام شده است قاتیواحد علوم تحق یآزاد اسالم
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که مشاورت رسراله   سرور میرحدکتر  یقاآ طورنیو هم رفتندیپذ را نجانبیا ۀرسال ییکه راهنما رادیفرج

 .باشمیموده و سپاسگزار آنها نم یقدردانداشتند را بر عهده 
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