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چکیده
بعد ادحملآ امریکا بآ عراق و یرنگونی رژیم صداس حس ن ،ایران ،عربستان و
ترک آ بآ عنوان یرآ کشرور مهرم منطقرآ یرعی در افرزایش حروده نفروذ و
گسترش قلمرو ژلوپل ت کی تود در عراق داشتآاند در ایرن م ران اد یرویی
ایران قراردارد کآ با قدرتگ ری ش ع ان در عراق با دولت جدید این کشرور
بآ نوعی همگرایری نسربی دیرت یافترآ ایرت؛ اد یروی دیگرر کشرورهای
عربستان و ترک آ قراردارند کآ با توجآ بآ منافع تود راهبردهرای تاصری را
در عراق جدید دنبال کردهاند بر این مبنا پریش اصلی کآ این مقالآ مطرد
میکند چن ن ایت :عربستان یعودی و ترک رآ در رابطرآ برا دولرت جدیرد
عراق چآ ی ایتهایی را اتخاذ کردهانرد و هردف اصرلی انهرا اد اتخراذ ایرن
ی ایتها چآ بوده ایت؟ فرضر آ اصرلی پرژوهش حراکی اد ان ایرت کرآ
کشورهای عربستان و ترک آ در تالش بودهاند تا با بهرهگ ری اد شکافهرای
اجتماعی عراق ،بآ ویژه شکافهای مذهبی و قومی و با اتخراذ ی ایرتهرا و
راهبردهای گوناگون ،دولت جدید عراق را بآ چالش کش ده و حروده نفروذ و
قلمرو ژلوپل ت کی ایران را تهدید نمایند این مقالرآ برا رویکرردی تحل لری-
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توص فی بآ ی ایتها و راهبردهای دولتهای تاث رگذار منطقآای در عرراق
پرداتتآ و با لحاظ نمودن یآ یرط داتلری ،منطقرآای و بر نالمللری ،برآ
واکاوی تحوات عراق میپردادد در این رایتا ،در یط داتلی شرکافهرای
اجتمرراعی پ چ ررده و ضررعف دولررت-ملررتیررادی در عررراق کررآ من ررر بررآ
تاث رگذاری باای هویتهای قومی و مذهبی در مقابل هویرت ملری شرده و
دم نآ پ وند برتی گروههای قومی مذهبی برا کشرورهای همسرایآ را ای راد
نموده ،برریری مریشروند در یرط منطقرآای ،رقابرتهرای ژلوپرول ت کی
بادیگران منطقآای با بهرهگ ری اد عوامل داتلی عراق و در یط ب نالمللی
ن ز ی ایت قدرتهای بزرگ بآ ویرژه ایراات متحرده امریکرا مرورد توجرآ
قرارمیگ رد

واژههای کلیدی :عراق ،قدرتهای منطقآای ،ش ع ان ،ینیها ،نفروذ ،گرذار
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ژلوپل ت کی ،تعلق ژلوپل ت کی

مقدمه
منطقه خاورمیانه به الی مخشمف ژئوپوکیشیب ،ژئواسشرایژیب و ژئواکونومیکه جدزو
مناطق پرمناز ه جمان به لهاب مدهنیددد ویژگده یگدر ایدن منطقده سداخشاربندی
جاعیشه نن اس د منطقه خاورمیانه از پراکندگه جاعیشه باالیه که شام پراکنددگه
قومه و مذهبه هم مدهشدو  ،برخدور ار اسد
منطقه ،کوور راق واقع شد اس

(قاسداه)71-84 :1389 ،د ر ایدن

که هاوار ر منطقه از اهای

زیا ی برخدور ار

بو یا جایه که برخه این کوور را قمب خاورمیانه مه انندد این کودور بده کید
از ک منطقه خاورمیانه به نظر مهنیدد از یبسو دد پیودرف

فرایندد ا بدا ایدن

گرو ها ر قاکب ممشه والد و ر واقع د شک گیری هوی

ممه ،ابعا مناز هنمیز

جامعه راق را نوان مه هد و از سوی یگر ،این مهئمه با ث یا یرپدذیری جامعده
راق ازهاهایگان و ایجا منافع موشرک بین اکثر گدرو هدای راقده و کودورهای
هاهایه شد یا لدی که رقاب های این کودورها را ر قبدا یحدوالت دراق بعدد
ازصدا  ،یودید کر اس

(وا ظه)1-2 :1387 ،د ر نبداز هدزار سدو و پدس از

سا  ،2003قدرتهای ممم منطقهای بنابر اکزامات سیاس
خاصه نهب

خدارجه خدو  ،رویکدر

به یحوالت راق اششهاندد ر بین این کودورها ،نگدرش سده کودور

ایران ،ربهشان سعو ی و یرکیه به نوان سه بازیگر ممم و هاهایه راق ،ر مدور
این یحوالت از اهای
جم

مخاکف

باالیه برخور ار اس د از سدویه ایدران از ابشددا نگرشده ر

با یکجانبهگرایه امریکا و یماجم به راق اششه اس د بعد از سدقوط
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باف

اجشاا ه خاو و لضور گرو های قومه فرقهای مخشمف ،به مثابه مینیدایوری

صدا  ،به نوان مممیرین شان منطقهای ایران ،این کوور یحوالت جدید دراق را
مثب

ارزیابه کر و از اسدشقرار وکد

جدیدد ایدن کودور لااید کدر اسد د 123

هاچنین با شک گیری روند موکراییب و به قدرت رسیدن شیعیان ر نظا سیاسده
جدید راق ،ایران به سطح خوبه از هاگرایه با وک
مهیوان گف

یافشه و به نو ه

راق س

یحوالت فوق ،موجب گهشرش لوز نفوذ و قمارو ژئوپمیشیکه ایدران

شد اس د
ازطرر یگر ،ربهشان و سایر وک های رب با مواهد خارج شددن اقمید
سنه از صحنه قدرت ر راق ،سیاس

نفه و مخاکف

با واقعی های موجو را ر

پیش گرفشندد اما با مواهد اسشفا ایران از سر ی روابط و خال بده وجدو نمدد ر
روابط ربهشان و سایر وک های رب بدا وکد

جدیدد دراق ،اقددا بده ایجدا

یعامالت و روابط یلمااییب ناو ند (اسدی)8 -9 :1387 ،د با این لا

ر طه ایدن

مدت سیاس

ربهشان ر راق مبشنهبر مقابمه با افزایش نفوذ و قمادرو ژئدوپمیشیکه

ایران بو اس

و بر مبنای این هدر ،الو بر نا ید گرفشن روند سیاسده دراق،

س
لاای

به اقددامات یگدری از جامده لااید

از گدرو هدای یروریهدشه ر دراق،

از ورو مجد ا ضای لزب بعث به قدرت و لااید

از مخاکفدان وکد

راق ز اس د از سوی یگر کوور یرکیه قرار ار که ر راهبدر جدیدد سیاسد
خارجه خدو  ،ر قاکدب نو ثادانهگدری ،بده نبدا اریبداط بیودشر بدا هاهدایگان
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خاورمیانهای خو و هاچنین به س گرفشن رهبری منطقه اس د سیاس
راق جدید از برخه موضو ات محوری مانندد مهدئمه لکومد
راق و وضعی

کر سدشان شداا

نن و هاچنین چاکش این کودور بدا پدکدک کده اکثدرا ر لیطده

مهائ امنیشه این کوور قرار ار  ،یا یر پذیرفشه اسد

(چگیندهزا و خدوشانددا ،

)209-210 :1389د بددا وجددو اینکدده بعددد از سددا  2007شدداهد افددزایش روابددط و
هاکاریهای یرکیه و راق ههشیم ،اما به موازات این افزایش روابط بین و کودور،
انجا اقدامایه از سوی یرکیه نظیر اریباط این کودور بدا کر سدشان دراق ،اظمدارات
نخه وزیر یرکیه ر مور وک
از افرا مخاکف وک

و نخه وزیر راق ،اقدا این کوور ر لااید

نظیر طارق اکماشاه و یالش یرکیده ر جمد

امدنز ن بده

به بایه راق ،موجب یغییر راهبر این کوور ر راق شد اس د
لا سئوا اصمه یحقیق این اس
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یرکیده ر

که ربهشان سعو ی و یرکیه چده هددفه را

از ایخاذ سیاس های فوق ر راق نبا مهکنند؟ برهاین مبنا این مقاکه ر ابشدا بده

بررسه رویکر ها و سیاسد هدای کودورهای فدوق ر دراق پدس از سدا 2003
پر اخشه و سلس یالش مهکند ر قاکبه نظری به یبیین چرایه ایخاذ این سیاسد هدا
بلر از د
 .١چارچوب مفهومی تحلیل تحوالت سیاسی خاورمیانه

یکه از رویکر ها ر یبیین چرایه یحوالت سیاسه ر جوامع بحرانز  ،بمر گیدری
از سطح یحمی اس د به طور کمه باید یوجه اش

که با سده سدطح یحمید ممده،

منطقهای و بیناکاممه مهیوان به بررسه یحوالت سیاسه ر کودورهای سدشخوش
بحران پر اخ د اکبشه بین سطوح فوق اریباط و یا یرات مشقاب قاب یوجمه مهیواندد
موجو باشدد معاوال ر سطح ممه ،واممه چون وضعی
رقیب ،شکار های اجشاا ه و روند وک

هوی

ممه و هوی های

مم سازی ر جوامع سشخوش بحدران،

مور بررسه قرارمهگیرندد ر خصوو اکثر کوورهای منطقه خاورمیانه باید اذ دان
اش

که این کوورها هاچنان از معضالت امنیشه اخمه رنج مهبرند کده ناشده از
مم سازی اس د موکالت یرکیه با اکرا  ،موکالت فرقدهای

ضعف روندهای وک

جدایهطمبانه ر ایدران ،شدکارهدای مدذهبه و فرقدهای چندالیده ر کبندان کده بده
جنگهای اخمه طوالنهمدت منجر شد اس  ،ینما برخه از جنبههای ممه بحدران
و ناامنه ر خاورمیانه را شک
راق با شکار مذهبه بین اکثری
بین اکثری

رب و اقمی

مهماان و اقمی

ا اند (نیاکوئه)102: 1392 ،د ر این میان وضدعی
شیعه و اقمی

سنه مذهب ،شکار قومه زبدانه

بیر رب کدر  ،ارمنده و یدرکان شدکار بدین اکثرید

بیرمهماان ارمنه و نشدوری ،بهده پیچیدد یدر شدد اسد

سرکوب مشداو ا ااکه میه اکرا و شیعیان و لاکاید
ها سا  ،وضعی

راق را با یخاصم و خوون

اکبشده

بالمندازع ا دراب سدنه ر

رهدم نمیخشده اسد

(سدر ارنیا،

)1391د
از سوی یگر و ر سطح منطقهای ،باید اذ دان اشد

کده منطقده خاورمیانده

سرشار از رقاب ها و ینشها ر میان وک هاس د ر واقع ر این منطقده رقابد

و

واگرایه اال جایگزین هاکاری و یعام شد اس د وقدوع جندگهدا و مناز دات
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پیچید ر سوریه ،شکارهای قبیمگه و مذهبه ایق ر راق ،برخه گدرایشهدای
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مخشمف ر این منطقه را از این منظر مهیوان بررسه نادو د ر ایدن میدان مدهیدوان
اسشدال ناو که یودید بحرانهای اخمه ر کوورهای این منطقه مهیواندد زمینده
خاک

خارجه و یبدی کوورهای سشخوش ناامنه به مح مناز ه و رقاب

قدرتها را فراهم نور د ر واقع ضعف هوی

سدایر

ممه ر بهدیاری از کودورها با دث

شد که وک های منطقهای با بمر گیری از شکارهای اجشاا ه و برخه گرو هدای
مذهبه و فرقهای و قومه ،از این مجاو هها بدرای یقوید
اسشفا ناایندد ر نمای
سیاس

و گهدشرش نفدوذ خدو

با یوجه به نقوه که خاورمیانه ر سیاس

قدرتهای بزر

اس د اکبشه باید یوجه اش

بیناکام

اششه،

به ویژ ایاالت مشحد ر ایدن منطقده نیدز لدائز اهاید
که این مقاکده یارکدز خدو را بدر رقابد

منطقهای ر یحوالت راق مشارکز ناو و الک

وام

قددرتهدای

اخمه و بیناکاممه را ینما

بر رقاب های منطقهای مور بررسه قرارمه هد به بدارت یگدر ر ایدن نوشدشار
معضالت اخمه و هاچنین وام بیناکاممه مریبط با رقاب
مور بررسه قرارمهگیر و واکاوی سایر ابعا به مجا

ژئوپوکیشیکه قدرتهدا

یگری واگذار مدهشدو د ر

این راسشا بمر گیری از برخه مبالث ژئوپوکیشیکه بدرای افدزایش قددرت مدهیواندد
مثار ار باشدد
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یکه از مبالث کاربر ی و برجهشه ر مم ژئوپمیشیب ،مبحث یعمق ژئوپمیشیکه
اس

که بارت اس

از مکا های فضدایه و مفدروض ر مداورای مرزهدا کده بده

کحاظ ساخشاری از یجانس برخور ارند و به کحاظ کدارکر ی یدامینکنندد نیازهدا و
کاسشههای یب کوور محهوب مهشدو د یعمقدات ژئدوپمیشیکه بده ندو ه زیربندای
الئق و منافع ممه کوورها را یوکی مه هد و ناظر بر موار ی ههشند که با ک یدا
بخشهایه از خصایص طبیعده و انهدانه کودور یجدانس و هاگدونه ارندد و یدا
موار ی ههشند که یامینکنند الشیاجات کوور ر ابعا مخشمف سیاسده ،فرهنگده،
اریباطه ،ینه ،امنیشه و بیر بو و کوور به ننما کبهشگه و القه ار د به ندوان
مثا

رلیطه مفمو یعمق ژئوپمیشیب مهیوان یب گرو هدمکدیش و یدا هدمزبدان و

همفرهنگ ر کوور یگر را نا بر (لافظنیدا)120:1385 ،د ر ایدن رابطده از نظدر
نویهندگان لهاسی های وک ها و به ویژ بازیگران اصمه ر هر منطقه ر مدور
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مهائ مربوط به یعمقات ژئوپمیشیکه خو به ویژ ر شدرایط کندونه کده جمدان بدا

نو ه گذار ژئوپمیشیدب ) (Geopolitical Transitionمواجده اسد  ،بدیش از پدیش ارای
اهای

اس د گذار ژئوپمیشیکه نیز ر واقدع باریهد

از ور زمدانه کویداهه کده

مابین و نظم ژئوپمیشیکه قرار ار و ر نن جمان از نظم ژئوپمیشیکه پیوین به سوی
اسشقرار نظم جدید ر لرک

اس د یکه از خصوصیات این ور گذار ایدن اسد

که یحوالت ر نن به سر

رخ مه هند و شرایط یثبده+-ت شدد ای بدرای فمدم

رفشار مشغیرها ر سیهشم جمانه وجو ندار د ر این وضعی

هریب از قدرتها بده

فکر لفظ سمطه خو بر جمان با ایجا و افزایش قماروهای ژئوپمیشیکه ههشند و ر
این را سعه ارند نفوذ کوورهای رقیب را ر منداطق مخشمدف بده چداکش بکودند
(لافظنیا)51:1385 ،د ر این روندد وکد هدا از ابزارهدای مخشمدف بدرای بهدط و
گهشرش قمارو خو اسشفا مهکنند که یکه از ننما بمر گیری از قدرت ندر اسد د
موضوع یعمق ژئوپمیشیکه پهبدر د چنانچده قدبال ر

از هاین نکشه مهیوان به اهای

این مور یوضیح ا شد ،وجو یب گرو قومه و مذهبه همفکر ر کوور یگدر
این شرایط ،این گزار ها ر مور رقابد

وکد هدای ایدران ،ربهدشان و یرکیده ر

صحنه راق مصداق پیدا مهکندد
ر یب سوی این رقاب
سیاس

ایران قرار ار د ر میان موکفههای ژئوپمیشیکه مو ر بدر

خارجه ایران نصر یویع و اسال شیعه از نقش بهیار پررنگده برخدور ار

اس د ر واقع سیاس

خارجه ایران از زمان صفویه بدینسو بدر محورید

یویع یا شیعهمحور بو اسد

نصدر

کده رفشارهدای نن ابمدب ر واکدنش بده رفشارهدای

خارجه خصاانهای صورت مهگیر که به صوریه هاگرایانه از سوی فرهندگهدای
نامشجانس سنه و ر موار ی مهیحه انجا مهگرفشه اس د از اینرو ایران هدیچگدا
نشوانهشه اس

ر ا وار مخشمف یاریخ خدو ر برابدر وضدع شدیعیان ر کودورهای

مخشمف از جامه راق و یا کبنان بهیفاوت بااند و ر طو یاریخ از ایدن نصدر ر
سیاس

خارجه خو بمر بر اس

یا جدایه کده پیوسدشگه مندافع ممده ایدران و

مذهب یویع لشه برای سایر کوورها نیز محهوس بو اس

(فرجهرا 80 :1384،

رقابت قدرتهای منطقهای در عراق  سید امیر نیاکوئی و سجاد مرادی کالرده

مهیواند پایهگذار قدرت نر و لشه سخ

یب کوور ر کودوری یگدر باشددد ر

و )81د با یوجه به مبالث فوق و یحدوالت دراق کده ر نن شداهد صدعو نصدر

شیعه به صحنه او قدرت سیاسده ههدشیمد ر ایدن چدارچوب دالو بدر پویدایه 127

خارجه ایران ر قبا این یحوالت ،این کوور موفق شد اس

سیاس

یا از قدرت

نر خو ر صحنه راق به ویژ ر بین گرو های شیعه به بمشرین نحو اسشفا کند
یا الو بر قدرت نفوذگذاری باال ر راق و هارا ساخشن وک

این کوور با خو

ر مهائ منطقهای  ،لوز نفدوذ و قمادرو ژئدوپمیشیکه خدو را نیدز ر ایدن کودور
افزایش هدد
ر طرر یگر این رقاب  ،ربهشان قرار ار د این کوور یکده از قددیاهیدرین
رقبای ایران به شاار مهرو و ر طو سا های اخیر ،ر اکثر موضو ات منطقدهای
به ویژ ر زمینه گهشرش لوز های نفوذ ،رقابشه جددی بدین ایدران و ربهدشان ر
ابعا گوناگون سیاسه ،قومه و مذهبه ر جریان بو اس د از نظر نویهند کودور
راق از نقاطه اس

که این رقاب

ر نن از شدت بیوشری برخدور ار بدو اسد د

هاانگونه که ایران از یحوالت راق و صعو نصر شیعه ر این کودور بده سدو
خو اسشفا کر اس  ،ر طرر مقاب

ربهشان سدعو ی از سدقوط اقمید

راق از ساخشار قدرت سیاسه راضه به نظر ناهرسدد به هاین کید
اسشفا های گوناگون از قدرت نر و سخ
کر اس

یا ر طو یب هه اخیر وک

خو ر بین اقمی

ربهدشان بدا

سدنه دراق ،سدعه

راق را با چاکشهای گونداگونه مواجده

فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394

ساز و بدین وسیمه لوز نفوذ و قمارو ژئوپمیشیکه ایران ر راق را یمدید ناایدد
از طرفه ر ضمع سو این مثمث یرکیه قرار ار د یرکیه ر سدا هدای اخیدر بده
ویژ بعد از مهائمه که مانع پیوسشن این کوور به ایحا یه اروپا شد ،برنن بو یدا ر
کنار یوجه به اروپا به یقوی
چمارچوب سیاس
شد اس
جم

روابط بدا هاهدایگان خاورمیاندهای نیدز بلدر از و ر

خارجه خاورمیانهای خو که نو ثاانهگری ندا گرفشده بدر نن

یا اهدافه از قبی اریباط بیوشر با هاهایگان خاورمیانهای خدو و یدالش

به س

گرفشن رهبری منطقه را محقق ساز (امیدی و رضایه)255 :1390 ،د

اگرچه این کوور از سا  2007روابط خو با وک

جدیدد دراق را گهدشرش ا

اس  ،اما چنانچه گفشه شد ،یکه از اهدار بهیار مماده کده یرکیده ر چمدارچوب
نو ثاانهگری به نبا نن بو  ،به س

گرفشن رهبری منطقه اس د ایدن ایدد کده

برنمد از کشرین اق اسشرایژیب الاد اوو ابمو ،معاار سیاس
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سدنه

یرکیه اس

(2009

خدارجه جدیدد

 ،)Aras:این کوور را ر مقاب ایران قرار ا اس د یرکیه بر مبنای

این یفکر،یحوالت راق و گهشرش نفوذ ژئوپمیشیب ایران را به ضدرر خدو ارزیدابه
کر و مهربم گهشرش روابط با وک
ایجا چرخش ر روند سیاس

خارجه خو و برقراری مناسبات جدیدد ر دراق،

از جامه ل مهائ خو با لکوم
وک

جدید راق ،ر په نن بدو اسد

کر سشان شاا

راق ،لاای

از افرا مخاکف

و موار ی از این س  ،ر راسشای هدر اصمه خدو کده بده سد

رهبری منطقه اس  ،لرک

یدا بدا

گدرفشن

کندد ر ا امه این نوششار سیاس های ایران ،ربهدشان و

یرکیه برای افدزایش نفدوذ و رقابد

ژئوپدوکیشیکه ر دراق جدیدد مدور بررسده

قرارمهگیرندد
 .2ایران و تحوالت عراق
ایران ر هاهایگه شرقه راق با بیش از  1600کیمومشر مرز موشرک با ایدن کودور
قرار ار (اکمه)80 :1387 ،د ر ابشدای بحران راق و بعدد ازلامده امریکدا بده ایدن
کوور ،ایران بین و ماللظه مخشمف قرارگرف د از سویه بیش از هاده هاهدایگان
راق از اقدامات رژیم صدا نسیب ید بو و طبیعشا از سقوط صدا راضه به نظر
هاین رژیم صورت مهگرف

ین لا سرنگونه صدا نیز به س

و بدرای ایدران

لضور این کوور ر کنار مرزهایش قاب قبدو نبدو ( هقدانه فیروزنبدا ی:1389 ،
)492د ر این چمارچوب ایران ینما را ل بحران راق را هاکاری با سدازمان ممد
ا ال کر و خواهان د افزایش ینش ر منطقه شدد به طور کمه ایران ر قبا این
با لامه امریکا ،موافق

با انمددا و از بدین رفدشن

یجاوز مواضعه هاچون مخاکف

یوانایه راق ر یوکید سالحهای کوشارجاعه ،محوری

سدازمان ممد  ،یااید بده

اسشقرار لکوم

وس
وک

یا د اسشقرار لکوم

ضدایران ،لفظ یاامید

دراق و

مهشق کر را ایخاذ کر (مریجده)1386 ،د اصد اساسده

مخاکف

با یوکی

سیاس

خارجه ایران ر قبا بحران راق ،ایخاذ جم گیری بهطرفده فعدا بدو د

موار ی چون جموگیری از یصا د بحران و کاهش سطح ینش بین طرفین ،لااید
از مر

راق ر برابر این یماجم ،ر ای

یالش فعاالنه ر مدیری

و هدای

اص پرهیز از کادب بده طدرفین رگیدر،

بحران و اسشفا از فرص های ایجا شد بدرای

رقابت قدرتهای منطقهای در عراق  سید امیر نیاکوئی و سجاد مرادی کالرده

مهرسیدد ر طرر یگر امریکا لضور اش

که اصمهیرین شان ایران بو و ر
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امشیازگیری از طرفین مناز ه را مهیوان بخشهایه از سیاس
انه

بهطرفده فعدا ایدران

( هقانه فیروزنبا ی)492-493 :1389 ،د
از ننجا که راق ر ور صدا  ،هاوار چداکشهدای امنیشده و سیاسده بدرای

منطقه و به ویژ هاهایگانش ایجا مهکر  ،سیاس
ذهنی

یاریخه وک ها و مر منطقه را نهب

خارجه یمداجاه ایدن کودور،

به ایدن والدد سیاسده مشدا ر کدر

اس د ایران ر میان هاهایگان راق بدا رویکدر مثبد

بده واقعید هدا و سداخشار

سیاسه جدید نن کوور ،هاوار از برقراری امنی  ،بات ،یاامی
ممه ر راق پس از صدا لاای

کدر اسد

ارضه و ولددت

ر صدوریه کده اکثدر کودورهای

هاهایه راق از شرایط به وجو نمد راضه نبو اند (وا ظه)2-3 :1387 ،د پس از
سقوط صدا و روی کار نمدن یب لکوم

شیعه یا لدو زیا ی مواندع هاکداری

میان ایران و دراق بر اشدشه شدد و بده یددریج و کودور ر بعضده از مهدائ بده
هاگرایه س

یافشندد ایران که ر بحران راق سیاس

گرفشه بو  ،یالش کر روابط خو را با لکوم

بهطرفه مثبد

را ر پدیش

جدید این کوور به گونهای دا ی

لفظ کند و با انجا مذاکرات را را برای بمبو روابط ر نیند هاوار کندد
به نظر مهرسد که امکر ایران ر این زمینه نیز ر راسشای مواضع این کوور
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394

بو اس د ایران بعد از سقوط رژیم صدا ر بازسازی برخده از شدمرها و منداطق
راق موارک

اششه اس د ر سطح بیناکام نیز ایران ر راسشای رهدایه دراق از

بحران به وجو نمد ر نوه هدای وزرای امورخارجده هاهدایگان دراق کده ر
ربهشان و سوریه برگزار شد ،لضور فعا
میزبان ،با گر نوری هاهایگان ر جمد

اش

و هاچندین خدو نیدز بده ندوان

بمبدو وضدع دراق یدالش کدر اسد

(مریجه)38 :1386 ،د از طرر یگر ،مهربم وجو شبمایه ر مور هاکداری بدا
ایران ر بعضه از مقامات راقه و چاکشهای رازمدت بین و کوور ،شرایط بعدد
از جنگ ،راق را مجبور کر یا پیونما های هاکاری از سدوی ایدران را بلدذیر د ر
جبمه سیاسه ،بعد از سقوط صدا  ،ایران بر یاامی
هاچنین وک

رساه این کوور را مور لاای

ارضده دراق پافوداری کدر و
قرار ا اس د ر زمینه مبدا الت

اقشصا ی نیز و کوور هاکاریهای نهبشا مناسبه بدا یکددیگر اشدشهانددد بدر طبدق
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گزارشات ،لجم یجارت بین و کوور با رشد چواگیری هادرا بدو و یدا سدا

 ،2009به بیش از  5میمیار الر رسید اس

((Hunter, 2010: 218د

به نبا این هاکاریها ایران براساس هدر خو مبنهبر یودکی یدب وکد
ولدت ممه و موکراییب ر راق که ضدایران و س نواند امریکا نباشد ،ضان
مخاکف

با اشغا گدران و لااید

موکراییب قدرت به مر

از مدر

دراق بعدد از جندگ ،از فرایندد انشقدا

راق و پایان اشغا نن لااید

کدر د ر هادین رابطده

ایران از اوکین وک هایه بو که شورای لکدومشه دراق را بده رسدای

شدناخ

( هقانه فیروزنبا ی)96 :1389 ،د ر هاین زمینه بعد از ایاا مرلمه یماجم اوکیه ر
هاهپرسه اومه کده ر  30ژانویده سدا  2005بدرای انشخداب نااینددگان وکد
انشقاکه برگزار شد ،گرو های شیعه و کر به پیروزی رسدیدند و جدال طاکبدانه بده
جاموری و ابراهیم جعفری به نخه وزیری وک

ریاس

انشقاکه انشخداب شددندد

هاچنین به گرو های سنه نیز کده انشخابدات را یحدریم کدر بو ندد ،چندد پهد
معاوند
رسای

و وزارت واگدذار شدد
شناخ

(2013: 2-3

)Katzman,د ایدران وکد

انشقداکه را بده

و وزیر خارجه ایران به نوان نخهشین مقا رساه از یدب کودور

به این سفر ،هیئ

اکهریبه راقه به ریاس

ابراهیم جعفری به ایدران سدفر کر ندد

که با بازیاب وسیع جمانه و منطقهای هارا بو د این سفر هاچنین پیامدهای مماده
برای ایران اش

از جامه اینکه نبازگر جنگ بو ن رژیم صدا ر جندگ یحایمده

ایران ،از سوی مقامات جدید راق یایید شد (نیشه)34 :1385 ،د سدرانجا ر اوکدین
انشخابات نخه وزیری برای ور ای  4ساکه که ر  15سامبر هادان سدا برگدزار
شد ،باز هم گرو های شیعه کر اکثری

نرا را به س

نور ندد و ندوری مداککه بده

نوان نخه وزیر و جال طاکبانه به نوان رئیسجامدور انشخداب شددندد وکد
راق از اواسط سا  2006رساا فعاکی
همزمان با اسشقرار وک

خو را نباز کر ()Katzman, 2013: 4د

جدید راق و هاچنین با ایاا مرلمه اوکیده امیدات
مرکزی قدریاند،

نظامه به کی خال قدرت به وجو نمد ناشه از د وجو وک
موج وسیعه از لاالت یروریهشه و ناامنه ر راق گهدشرش یافد

کده نیروهدای

وک

جدید نیز ایدن

اشغاکگر قا ر به جموگیری از ننما نبو ند و لشه بعد از یوکی

رقابت قدرتهای منطقهای در عراق  سید امیر نیاکوئی و سجاد مرادی کالرده

اسالمه ر هاان سا با هدر یبریب به مر و وک  ،به راق سفر کر د ر پاسدخ

روند رو به افزایش گذاش د ر این مرلمه نیدز ایدران نقدش پررنگده ر معدا الت 131

راق ایفا ناو و بنابر رخواس های بداکعزیز لکیم ،رئیس وق
اسالمه ،وک

مجمدس ا دالی

راق و لشه مقامات امریکا لاضدر بده انجدا چنددین ور مدذاکر

رساه و مهشقیم ر باالیرین سطح با مقامات امریکا شدد نشیجده ایدن مدذاکرات نیدز
منجر به بمبو شرایط امنیشه راق و بهویژ بغدا شد و رضایشاندی وک

دراق را

به هارا اش د ر این راسشا گرو های شیعه با فراهم ساخشن شرایط مذاکر ایدران
و امریکا ر مور مهائ امنیشه راق از سویه به افزایش بدات و امنید

ر دراق

کاب کر ند و از سوی یگر ،خو را از زیر فوار بوش که ننما را مخیر به انشخداب
یکه از وگزینه ایران و امریکا مهکر  ،خالصه بخویدند (وا ظده)7-10 :1387 ،د
هاچنین مذاکرات ایران و امریکا ر راق بده ندو ه نودانگر از بدین رفدشن یدابوی
مذاکر با امریکا ر ایران نیز محهوب مهشدد دالوهبدر نن ایدن مدذاکرات نودانگر
هدای

سیاس

خارجه ایران ر راق به سا

اسشرایژیب بو اس

اد گرایده و برپایده موضدو ات

()Hajiyousefi, 2010: 11د

اما نقطه اوج روابط و کوور بعد ازسقوط صدا ر چمارچوب یوسعه روابدط
وسشانه ،سفر محاو الادینژا به راق اس د ر این سفر رئیسجامور ایدران بدا
مقامات راق از جامه رئیسجامور و نخه وزیر مالقات کدر و طدرفین بدر روی
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394

موشرکات مخشمف بین و کوور یاکید کر ند (وا ظه)5 :1387 ،د هاچندین مقامدات
راقه از جامه نوری ماککه ،نخه وزیر راق نیز بین سدا هدای  2006یدا ،2009
سه بار به ایران سفر کر اند که از اهای

سا  ،2009به کی امضای موافقشنامه امنیشه بین راق و امریکا ،سفر ماککه به ایران
ر راسشای از بین بر ن نگرانه به وجو نمد ر ایدران ناشده از نز یکده امریکدا و
راق بو اس د ر این سفر وی به ایران اطاینان ا که وک

راق اجاز نخواهد

ا امریکا از خاک این کوور برای لامه به ایران اسدشفا کندد (.)Hunter, 2010: 218
از سوی یگر ،ایران هاچنین از یوان نفوذ باال ر راق و ر راسشای ل اخشالفات
رونه گرو های راقه اسشفا کر اس د از جامه ر این زمینده یدالش ایدران ر
برقراری روابط بین ماککه و مقشدی صدر ر سا  ،2010با هدر مشحد ساخشن ننما
جم
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زیا ی برخور ار بو اسد د از جامده ر

یوکی ائشالر لاکم شیعه ر پارکاان راق را مهیوان اشار کر د انشخابدات

پارکاانه مارس  2010راق را مهیوان رصه زورنزمدایه قددرت بدین بمدوکهدای

موافق ایران و ناصر ضدایرانه انه
بازگو

کده نقدش مماده ر افدزایش هاکداری یدا

وطرر به سیاس های گذششه اش

( .(Hunter, 2010: 219راین انشخابات

گرو اکعراقیه به رهبری ایا الوی ،با کهدب  91کرسده بیودشرین رأی را بده خدو
اخشصاو ا  ،اما سازوکارهای قانونه و د یوافدق گدرو هدای راقده ر یقهدیم
قدرت و به بنبه

رسیدن انشخابات ،بعد از گذشد

هود

مدا منجدر بده انعقدا

یوافقنامه اربی شدد ر این یوافقنامه په های ممم سیاسه بین این گرو ها یقهیم و
سرانجا نوری ماککه مجد ا مامور یوکی کابینه شدد ر ایدن بدین هادانطدور کده
گفشه شد ،نقش پررنگ ایران ر نز یکه وبار گرو های شیعه از جامه گرو صدر
و لاای

از ا امه نخه وزیدری مداککه ،بهدیار یعیدین کنندد بده نظدر مدهرسدد

()Cordesman and Khazai, 2012: 35-37د ر مجاوع مهیوان گفد
صدا و شک گیری وک
و ر یالش بو اس

جدید راق ،ایران وک

کده بعدد از سدقوط

جدید را مور لاای

قرار ا

یا روابط با راق را ر سطح مطموبه لفظ کندد

به طورکمه ژئوپمیشیب شیعیان ر منطقه خاورمیانده گهدشر یدر از نقداط یگدر
جامه راق ،ربهشان و نذربایجان و چندکوور لاشیه خمیج فارس کده رصددی از
جاعی

ننما را شیعیان یوکی مه هند ،هاگه ر منطقه خاورمیانه قرار ارندد نقوه

جغرافیایه شیعیان به ما نوان مه هد که بیوشر شیعیان ر خاورمیانه ،بهویدژ منطقده
خمیج فارس یا مناطق نز یب به نن زندگه مهکنندد نکشه لائز اهای

این اس

کده

بیش از 60رصد از منابع و ذخایر نفشه نیا را منداطق شدیعهنودین ر خدو جدای
ا اندد ر این بین ایران به کید اینکده ر لددو  40رصدد از جاعید

شدیعیان

منطقه را ر خو جای ا اس  ،به نوان ا اکقری جمان یویع مطرح بدو و یدا یر
زیا ی برننان اشدشه اسد

(الاددی)48-49 :1389 ،د ایدن یدا یر بده ویدژ بعدد از

پیروزی انقالب اسالمه ر ایران ،گهشرش یافشه و موجب افزایش قددرت ایدران ر
میان ننما شد اس د
ایجا لوز نفوذ سیاسه ایران مخصوصا بعد از انقالب ر میان شیعیان ،ر و

رقابت قدرتهای منطقهای در عراق  سید امیر نیاکوئی و سجاد مرادی کالرده

اس د بعد از ایران که بیوشرین جاعی

شیعه را ر اخشیار ار  ،کوورهای یگدر از

محور قاب یوجه بو اس د محور او هاانا یا یرپذیری شیعیان از انقالب اسدالمه

اس د ر این محور ابشدا وقوع انقالب اسالمه ر ایران به هوی یابه و خو نگداهه 133

شیعیان منجر شدد با یوجه به ماهی

شیعه انقالب اسالمه ،طبیعه بو که بیودشرین

یا یرگذاری نن ر جوامع شیعه ایفاق افشد چرا که پیروزی انقالب ،ننان را با اکگوی
ینه یب جنبش شیعه نشنا ناو و امیددهای یداز ای را بده روی نندان گودو د ر
مرلمدده بعددد ،ایددن یا یرپددذیری رشددک گیددری الددزاب و جریددانهددای سیاسدده ر
کوورهای مجاور بو اس د به نوان مثدا لدزب اکدد و دراق ،اگرچده قبد از
پیروزی انقالب شک گرفشه بو  ،وکه وقوع انقالب موجب یوسعه و یحدو نن شددد
محور و به رفشارهای سیاسه و اطفه شیعیان جمان نهب

به ایران مربوط اسد

که از یبطرر نوانگر بازیاب انقالب ر میدان نندان و از یگدر سدو نودانگر ندوع
واطف شیعیان نهب

به انقالب اسالمه اس د ر این مدور نیدز یاسدیس مجمدس

ا الی اسالمه راق ر ایران نوانگر این مور اس د این لزب ر هه 80مدیال ی
یوسط یعدا ی از ا ضای لدزب اکدد و ر یمدران یاسدیس شدد کده یدا بده امدروز
روابطش با مقامات ایرانه ر سطحه نز یب بو اس

(الادی)59-56 :1389 ،د

با یوجه به این مطاکب موخص مهشو که ایران الو بر یوجه به مذهب شیعه
به نوان یکه از موکفههای سیاس

خارجه خو  ،رصد بو اس

یا از این موکفه

ر راسشای افزایش نفوذ و قدرت نر خو ر میان جریانها و گرو هدای شدیعه ر
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394

کوورهای هاهایه و به طورکمه ر منطقه خاورمیانه اسشفا کندد لا با یوجده بده
ویژگههای جاعیشه راق ،باید گف

که بعد از لامه نظامه امریکا به این کودور و

نباز روند موکراسهسازی ر راق ،موخص بو که شیعیان ر لکوم
کوور مممیرین نقش را خواهند اش د شیعیان با اینکه ر طدو
بیوشرین رصد جاعی
منابع قدرت ر س

هدههدای گذشدشه

راق را به خو اخشصاو ا بو ند ،وکه به م
اقمی

سنه و هاچندین وجدو لکومد

نیند این
وجدو

اقشددارگرای لدزب

بعث با گرایش پان ربیهشه ،ساکیان مشاا ی مجبور به یحا لکارانه اقمی

ا راب

سنه بو اس د
ر میان گرو های سیاسه شیعه معارض صدا کده بعدد از سدقوط وی نیدز ر
راق فعاکی

مهکنند ،مهیوان به مممیرین ننما یعنه سه گرو لزب اکد و  ،مجمس

ا الی اسالمه و گرو صدر اشار کر د لزب اکد و به ندوان بدزر یدرین گدرو

134

شیعه راقه یح

رهبری نوری ماککه که ر سا  2006جانوین ابدراهیم جعفدری

شد ،ا ار مهشو د گرو مجمس ا الی اسالمه که یوسط خانوا لکیم بنیانگدذاری
شد ر لا لاضر به رهبری سید اار لکیم که ر سا  2009جانودین پددرش
مهکندد جریان صدر نیز یوسدط مقشددی صددر،

بداکعزیز لکیم شد اس  ،فعاکی

رولانه را یکا شیعه ا ار مهشو ()Katzman, 2013: 1,2د این گرو ها با یوجده بده
سممشان ر ساخشار جاعیشه و اسشفا از نن به منظور سشیابه به مندافع یداریخه و
ر راق پس از صدا  ،گرایش به قوا د و

هاچنین لفظ یکلارچگه ،بات و امنی

راهکارهای موکراییب اششهاندد ر ین لا ننما به نما ینهسازی سداخشار سیاسده
کنونه که یامین کنند منافع هاه گرو ها از جامه خو شان اس  ،یاکید اششهاندد بده
یویع نی اهلل سیهشانه و رهبران مذهبه یگدر،

الو این گرو ها ر کنار مرجعی

ر ساخشار کنونه لضور ارند و ر پارکاان این کودور نیدز اکثرید
ارندد هاچنین ننما ر وک

نیز په

را ر اخشیدار

ممدم نخهد وزیدری و بخدش ادد ای از

په های وزاریه را ر اخشیار گرفشهاند (وا ظه)7-9 :1387 ،د شدیعیان هاچندین از
ابشدا نقوه کمیدی را ر روند سیاسه راق ایفا کر اندد ناو این امر ر ایحا ایدن
موخص اس

(مریجه)41-42 :1386 ،د

اکبشه الز به ذکدر اسد

کده ر روابدط بدین ایدران و دراق ،اسدشفا از نقدش

فرص ساز نصر شیعه ر گذششه به و کی به صورت مناسب اسشفا نود بدو :
 -1د یوجه رژیم سابق ایران به نقش مذهب ر ظرفی سازی سیاسد
که منجر به د اسشفا مطموب از این نصر ر سیاس
سیاس های سرکوبگرانه رژیم بعثده و اقمید
لضور شیعیان ر ساخ
خواسشه شیعیان به این م

خدارجه شدد اسد د -2

سدنه ر بغددا ر نا یدد گدرفشن

جدید قدرتد از یددگا لکومد

پیوندی جدانودنه با ایران اش

خدارجه،

بعثده ،مفمدو یودیع

و به هاین کید  ،ایدن رژیدم بدا مدر و انهدشن

که اکما گرفشه از ایران ههشند ،نقش ننما را ر سداخشار

قدرت کاهش ا (برزگر)61-62 :1386 ،د اما اسشفا از ایدن نصدر بدرای افدزایش
ایجا ظرفی

ر سیاس

خارجه ایران ،برای اوکینبار با انجدا یحدوالت جدیدد ر

رقابت قدرتهای منطقهای در عراق  سید امیر نیاکوئی و سجاد مرادی کالرده

گرو ها و خاک

به موقوع مرجعی

شیعه ر شک گیری قانون اساسه ائم دراق

راق بعد از سرنگونه صدا صورت گرفشه اس د ر این راسشا ایران ،بعد از سدقوط

صدا  ،هاان گونه که از نگا بهیاری محشا مهناو  ،الو بر قبو یا یرات بنیدا ین 135

شیعیان ر راق بعد از صدا  ،از وجو گهشر ننان ر این کوور برای نبا کر ن
اهدافش و مخصوصا یغییدرات کمده محدیط ژئوپمیشیدب و ینظیادات امنیشده منطقده
اسشفا کر اس

)2004

(Ehteshami:د ر این مور مهیوان افزو که رویکر شیعیان

به ایران بعد از صدا  ،الو بر روابط گروهه ،مذهبه و فرهنگده ،ر قاکدب کهدب
لاای های بیرونه به منظور یوفق ر مناز ات قددرت ر اخد و ایجدا بدات و
ا ار کوور قاب ارزیابه اس د با این وجو نگا ننما به ایران یا لدو ی یح یدا یر
روابطوان با ایران نیز قرار ار د از جامه اریباط مجمس ا ال با مقامات ایرانه به ایدن
ایران بو ند و سا های یبعید خدو را ر ایدران

کی که ر طو جنگ ر کنار مم

سلری کر ند ،بیوشر اس د لزب اکد و نیز ر هاین رابطه با یدی مثب
مهنگر د هاچنین ر این چمارچوب نگرانه مر

بده ایدران

راق از یهدمط سدنههدا ر ایدن

کوور با ث کاهش گرایشهای ضددایرانه ابشددایه برخده گدرو هدای شدیعه مثد
صدریون نهب

(وا ظه)8 :1387 ،د ر واقع یکه از الی ممدم

به ایران شد اس

یا یرپذیری شیعیان راق از ایران و نفوذ ایران ر بین ننما الو بر قراب های قدومه
و فرقهای بین شیعیان راق و ایران ،میزبانه ایران برای مخاکفدان راقده کده اکندون
لاکاان این کوور ههشند ،مهباشدد
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394

ر بین صالبنظران ر باب چگونگه مناسبات ایران و شیعیان راق ،ر بعدد
منطقهای یدگا های فراوانه مطرح اس د از جامه کیمدان برزگدر معشقدد اسد
لاای

ایران از نقش نصدر شدیعه ر دراق جدیدد ،نده صدرفا براسداس یقوید

زمینههای ایدئوکوژیب ،بمکه ر جم
قدرت منطقه و از این طریق یثبی

اسشرایژیب کر ن نقدش شدیعیان ر یحدوالت
نقش و موقعی

خاورمیانه اس د منطق این اسشدال این اس
مهگیر د از این کحاظ طبیعه اس

ایران ر لدوز هدای رقابد

ر

که بازیهای نیند ر ایدن منطقده نده

صرفا براساس نقشهای ایدئوکوژیب ،بمکه برای یثبی
یثبی

کده

لوز هدای رقابد

صدورت

که ایران به نوان مممیرین بازیگر منطقه سعه ر

نقش خو ر این روند انشقداکه اشدشه باشدد (برزگدر)60 :1386 ،د ر جدایه

یگر ر مور نقش ایران ر راق ،ایوان بدر بده کدارگیری و ابدزار ایددئوکوژی و
پراگااییهم ( ا گرایه) یوسط ایران برای منظم کدر ن سیاسدشش ر دراق جدیدد

136

یاکید مه کندد وی ر هاین راسشا مدهافزایدد کده از یدب طدرر ،ایدران بده واسدطه

لاایشش از گرو ها و سشهبندیهای شیعه ر یالش بو اس
مقابمه کند و از طرر یگر ،بوسیمه یاکیدد بدر یاامید

یا بدا یمدیدد امریکدا

و یکلدارچگه دراق ،ایدران

یالش کر اس

یا خهارتهای ناشه از اخشالفات ایدئوکوژیکه ،قدومه و فرقدهای

راق را بر امنی

خو ایران خنثه کندد ر این خصوو ،لشه فداکشور ایددئوکوژی،

به نوان یب نصر پویای قدرت ممده ،ر خددم
)178-179

مندافع ممده ایدران بدو اسد

(Barzegar, 2010:د به هر یرییب با سقوط صدا  ،با یوجه به روابط اقشصدا ی

و لجددم فزاینددد یجددارت میددان و کوددور و هاچنددین لضددور زائددران ایراندده ر
زیاریگا های شیعه ،نفوذ ایران ر راق بهویژ ر منطقه جنوب این کوور به سر
افزایش اششه اس

(الدی)3 :1386 ،د

ر مجاوع به نظر مهرسد نو ه بههم پیوسشگه و یا یرپذیری بداال ر سیاسد
و قدرت ر جامعه و بین گرو های راقه از کوورهای هاهایه به چوم مهخدور د
هاچنین وجو شکارهای ایق قومه فرقدهای ر ایدن کودور و نیداز گدرو هدای
راقه به لاای

وک های خارجه برای برقراری یدوازن ر قددرت نیدز از یگدر
یگر

ا راب سنه و اکرا ) ،برای سشیابه به لداکثر قدرت ،سعه ر کهب لاای

کوورها ارندد از یب طرر ا راب سنه یوسط ربهشان و یگدر کودورهای سدنه
لاای

مهشوندد اکرا نیز یح

از سا  1990مور لاای
اکثری

لاای

وک های اروپایه و مهاکخصدوو بعدد

امریکا قرار ارندد ر این میان شیعیان با وجو ارا بو ن

مطمق جاعیشه ،ادیا ایران را هاهو با خو مهبینند و برای بدسد

نور ن

جایگا مناسب ر قدرت ،به ایدران و نفدوذ ایدن کودور نیازمندنددد افدزونبدر ایدن،
پیوندهای یاریخه و فرهنگه بین وطرر نیز موجدب یهدمی

ر ایدن روندد شدد

اس د
 .٣عربستان سعودی و تحوالت عراق
ربهشان سعو ی هایوه به نوان کووری یا یرگذار ر جمان رب مطرح اسد

و

سیاس های ایخاذی از سوی این کوور ،اکما بخش اکثر کوورهای منطقده از جامده
کوورهای رب بو اسد د یحدوالت بده وقدوع پیوسدشه ر دراق جدیدد ،بدرای

رقابت قدرتهای منطقهای در عراق  سید امیر نیاکوئی و سجاد مرادی کالرده

ویژگههای جامعه راق اس د ر این میان سه گرو اد ر راق (ا راب شدیعه،
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ربهشان از جمات بهیاری از جامه رقاب های رون منطقهای با ایران ارای اهای
اس د ربهشان از سویه به نوان هاهایه جنوبه دراق لددو  850کیمدومشر مدرز
موشرک با این کوور ار (اکمه )180 :1387 ،و با ق

به یحوالت جدیدد دراق و

روند امور ر این کوور مه نگر و از سدوی یگدر ،ر رصده منطقدهای وضدع و
موقعی
اس

راق هایوه اممه یعیین کنند ر هندسه قدرت کوورهای خمدیج فدارس
و رزمینه رقاب های منطقهای و ژئوپمیشیکه میدان ایدن کودور و ایدران نقدش

یعیین کنند را ایفا مهکندد به باریه ،از طرفه یب راق ضعیف مهیواند زمینهسداز
ایران و ربهشان باشدد از سویه یگر ،وجو راقه قدوی مدهیواندد برقدرار

رقاب

کنند بات ،و به نو ه کاهش هند رقاب

بین ایدن و کودور باشدد

(Wehrey and

)others, 2009: 16

ر ابشدای بحران راق ،ربهشان و یگر کوورهای درب بدا وجدو اینکده ر
اجالس مشعدد ی از جامده اجدالس وزیدران خارجده و سدران درب ر قداهر ر
سا  2002و هاچنین ر بیانیه پایانه چمار هاین اجالس سران رب ر بیروت ،بر
مخاکف

مطمق خو با لامه به راق یاکید کر ند ،وکه ر اد

مدهربدم موضدع

مذکور ،ربهشان با فراهم کر ن امکان اسشفا اریش امریکا از لریم هوایه خدو ر
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مناطق مرزی با راق و هاچنین با ر اخشیار قرار ا ن سه پایگدا خدو و هاچندین
واگذاری اجاز اسشفا از خاک این کوور به نیروهدای امریکدایه جمد
راق ،اال ر یماجم به راق موارک

لامده بده

کر (مریجه)35-36 :1386 ،د بده بدارت

یگر ،ربهشان یاای خو را به یماجم نظامه امریکا میه دراق نودان ا  ،اگرچده
یلمااییب و برای لفظ وجمه خو یالشهایه برای مخاکفد

ر ابشدا ر محاف

نن ابراز کدر و لشده چنانچده کده بایدد ر را انجدا
هاکاریهای به نهب

اندکه انجا ا

(2007

بدا

امیدات نظدامه واشدینگشن

(Gause,د بعد از انجا یماجم نظامه نیز

ربهشان ر قاکب ایحا یه رب لشه از یوکی یب جمهه اضطراری بدرای بررسده
این موضوع نیز خو اری کر (ممدیزا )1391 :د
بعد از اشغا

راق و سقوط رژیم صدا  ،ربهشان بدا پارا وکهده ر سیاسد

خارجه مواجه شدد از یبسو اگرچه از سقوط صدا به نوان رقیب منطقهای خدو
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الهاس رضای

مهکر و از یمدیدایه که از جانب وی چا های نف

این کودور را

یمدید مهکر رهایه یاف  ،اما از سوی یگر به الیمه از جامه یرس از بده قددرت
رسیدن اکثری

رژیم لاکم بدر نن ر

شیعه ر راق جدید که موجب یغییر ماهی

نیند خواهد شد ،و هاچنین ا رات نن بدر محدیط ژئدوپمیشیکه ایدران ناراضده بدو
(لایاه)225 :1390 ،د ر هاینجا الز به ذکر اس

که راق به کی مرز مودشرک

و هاچنین مجاورت ژئوپمیشیب ،لوز ای بحرانه برای رقاب

یمران و ریداض یمقده

مهشو د از نظر ربهشان سعو ی ،یمدیدات ناشه از شک گیری راق جدید ،با سده
موضوع اصمه مدنظر این کوور ر اریباط بو اس د موضوع او یمدیدات امنیشده
اس

که از روند به بایه ر این کوور مشوجه ربهشان مهشو د موضوع و وجو

میزان باالیه از ینشهای فرقهای ر راق اس
به اخ کوور را فراهم ساخشه اس

که نگرانده ربهدشان از سدرای

و موضوع سو  ،اریباط مهشقیم یوکی

جدید با افزایش نفوذ ایران و یا یر نن بر رقاب

با این کودور اسد

نن
وکد

()Allison: 2010د

ر واقع ظمور و کوور هاهایه که ر نن شیعیان قدرت را ر س

اششه باشدند،

نن هم ر قمب منطقه خاورمیانه قیقا هاان چیزی بو که کوورهای سدنه درب و
()Carpenter and Innocent, 2008: 71د ر سطح کمهیر نیز یدگا لاکاان ربهدشان ر
مور بحران راق به طور فزایند ای از ماللضات مربوط به موازنه قدرت منطقدهای
و ر راس نن جموگیری از قدریاند شدن ایران یا یر مهپذیر ((Gause: 2007د
ربهشان سعو ی بعد از شک گیری وک

جدید راق ،یالش زیا ی انجا ا

یا راق را به جبمه ربه (سدنه) بازگر انددد ر ایدن چمدارچوب ممدب بدداهلل ر
اجالس وزرای خارجه رب ر جد از خطر ر لدا ظمدور ر دراق کده هادان
انمدا منافع ا راب سنه اس  ،خبر ا و از یضییع لقوق اقمی
پارکاا نه و قدانون اساسده دراق صدحب

سنه ر انشخابدات

کدر و هاچندین از فروپاشده لاکاید

سرزمینه راق به شدت ابراز نگرانه کر د اظمارت ممب بدداهلل ر ایدن زمینده ،ر
شرایط نگاهه از یصایم امریکا ر برگزاری انشخابات ر دراق و الشادا پیدروزی
شیعیان ر نن صورت گرف

(ها یان)89 :1385 ،د بعد از ایدن مرلمده ،ربهدشان و

سایر وک های رب با ناخرسندی از واقعی هدای جدیدد نده ینمدا بده لااید

رقابت قدرتهای منطقهای در عراق  سید امیر نیاکوئی و سجاد مرادی کالرده

مخصوصا ربهشان بعد از واگذاری قدرت از سوی صدا لهین ،از نن مهیرسیدند

از

ساخشار جدید قدرت ر راق نلر اخشند ،بمکده وکد نن را بده فرقدهگرایده مدشمم 139

به وک

کر ندد جدا از نگرش هریب از ننما محور موشرک هاه این کوورها نهب

جدید راق ،ر ابشدا خو اری از یعدامالت یلمااییدب و دد پدذیرش دراق ر
جمان رب بو (اسدی)6 :1387 ،د به طور کمه موضو ه که برای ربهدشان ارای
زیا ی اس  ،این اس

اهای

که ننما بر کس ایران از جریان یوزیع قدرت ر پده

اشغا افغانهدشان و دراق و رویددا های پدس از نن ،سدو ی نبر نددد از سدویه ر
افغانهشان نیز لامه امریکا با ث نابو ی رژیم طاکبان هاگدرا بدا ربهدشان شدد و از
سوی یگر ،ر راق با سرنگونه صدا  ،اقمی
را از س

ربهشان ار  ،لکوم
به هاین کی اس

ا (شجاع)45 :1385 ،د

که ر رویکر ربهشان به راق جدیدد ،بده ویدژ بعدد از

سا  ،2005نو ه د رضای
از س

سنه لاکم که پیونددهای زیدا ی بدا

به چوم مهخور زیرا از یبسو ربهشان به کید

ا ن قدرت یوسط اقمی

سنه و اجرا شدن روند موکراییب ر دراق بده

نوان اوکین کوور ربه ر لدوز خمدیج فدارس ،از خطدر فراگیدری نن بده یگدر
کوورها از جامه خو ر هراس بو و از سوی یگر ،شک گیری راق جدیدد بدا
محوری

شیعیان را با ث کاهش نفوذپذیری منطقه از سیاسد هدای خدو ارزیدابه

کر اس

(نا رینهب)325 :1389 ،د به بارت یگر ،از نظر نویهند به کی نگا
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سنشه و یوأ با اندیوههای محافظهکارانه بده لکومد
یبسو مشا ر از باف
لکوم

ر ربهدشان سدعو ی کده از

قبیمهای این کوور و از سوی یگر برنمد از ماهید

ر ربهشان اس  ،یحوالت راق و روند لرکد

موکراسه ،برای لاکاان سنشه جزیر خوشایند نبو اسد

و مدانه

ایدن کودور بده سدا
و از طدرر یگدر ،بده

کی یا یرصعو نصر شیعه ر راق ،بر موازنه قدرت ر خمیجفدارس و گهدشرش
محیط ژئوپمیشیکه ایران ،ر ربهشان نگرانه مضا فه ایجا شدد اسد د بده هادین
کی ریاض بهربم بها شنایه اوکیه نهب
سنه این کوور و کنشر

به روند سیاسه راق ،بدا نفدوذ ر قباید

وایر مرزنوین ،یا لد زیا ی ر معا الت این کودور وار

شد و از این طریق به وک

مرکزی برای ا طای بخوه از قدرت به سنههدا فودار

نور اس د ر ایدن چمدارچوب ،ربهدشان هاچندین ر یدالش بدو اسد

یدا از

گرو هایه مانندد لدزب اسدالمه دراق ،شدورای رولدانیون مهدماان (مشودک از
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رولانیون سنه) و شورای گف وگوی ممه دراق کده مدور لااید

ایدن کودور

ههشند ،به نوان اهدر هدای فودار خدو

میده وکد

جدیدد دراق اسدشفا کندد

(ابراهیاه)133 :1389 ،د
یکه از وام مماه که بر شک گیری نگدرش ربهدشان و سدایر وکد هدای
رب ر راق مو ر بو نگرانه از افشا ن این کوور به امان ایران و یا یرات مثبد
نن ر افزایش نقش منطقهای ایران اس د طرح شک گیدری هدال شدیعه کده بدرای
اوکین بار یوسط بداهلل شا ار ن نوان شدد نیدز از نگرانده جمدان درب از هادین
مهگیر که ر سخنان بعضه از مقامدات ربهدشان نیدز یکدرار شدد

موضوع نوئ

اس د برای ناونه فیص  ،وزیر خارجه ربهشان این گونه اظمار مه ار « :ما هاده بدا
ایران جنگیدیم که نگذاریم راق را اشغا کند ،اما لاال مدا هاده کودور ( دراق) را
بدون کی به ایران یقدیم کر ایم» (برزگر)67 :1386 ،د ر این رابطه سخن مومور
لهنهمبارک ،رئیس جامور وق

مصر نیز جاکب بده نظدر مدهرسدد کده گفشده بدو

مهماانان منطقه و بهویژ شیعیان راق ،بیوشر از اینکه به کوورهایوان وفا ار باشدند
به ایران وفا ارند (اسدی)6-7 :1387 ،د به القگه ربهشان ر به رسای

جدید ،لشه از ارسا یب پیا

یبریب هم برای وکشار ان راقه خو اری کر ندد بددین یرییدب ،رفشدار خصداانه
ربهشان با وک

راق از ابشدا و ر زمان وک

انشقاکه ابراهیم جعفری نیدز روشدن

بو اس

(شجاع)47 :1385 ،د از نظر نویهند ر این زمینه هاچنین نو ه اخشالر

بین وک

ربهشان و امریکا نیز مواهد مهشو د زیرا به نظر مهرسد کده لکومد

سعو ی هم ایران و هم امریکا را لامه گرو های شیعه و مخصوصدا وکد

مهدشقر

نوری ماککه یمقه مهناو د
ر مجاوع سه محور اصمه سیاس
این کوور ،فوار به وک

شیعه ر جم

ربهشان ر راق ،مشارکز بر ناامن کدر ن
وار سداخشن ا دراب سدنه بده سداخشار

سیاسه راق و مممیر از هاه جموگیری از یهمط ایران ر ایدن کودور بدو اسد
(ابراهیاه)133 :1389،د ربهشان سدعو ی از ابشددای شدک گیدری دراق جدیدد و
مخصوصا بعد از چندین ور برگزاری انشخابات که ر ننما فمرس هدای مدور نظر
شیعیان اکثری

را به خو اخشصاو ا اند ،رویکر ی خصداانه نهدب

رقابت قدرتهای منطقهای در عراق  سید امیر نیاکوئی و سجاد مرادی کالرده

راق یا جایه بو اس

که بعد از شک گیری وک

شدناخشن

بده وکد
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بازگو

اقمی

سنه راق به رأس قدرت و هاچنین با مواهد هاگرایده شدیعیان

راق با ایران ر مهائ منطقهای ،یودید شد اسد د ر هادین زمینده ربهدشان ر
یالش بو اس

یا ر راسشای لاای

از اقمی

سنه راق ،از قدرت نفوذ خدو ر
این کوور اسشفا

بین طوایف و گرو های سنه راق برای به چاکش کواندن وک

کند و بدین وسیمه لوز نفوذ و قمارو ژئوپمیشیب ایران ر راق را به چاکش بکودد
این اقددامات مدوار ی از جامده نا یدد گدرفشن روندد سیاسده دراق ،لااید
گرو های یروریهشه مانند اکقا د ر جم
بعثهها ر لکوم

جدید راق و لاای

ایجا نداامنه ،لااید
از مخاکفان وک

از

از ورو وبدار

راق را ر برمهگیدر

که ر ذی به طور موروح به ننما پر اخشه مهشو د
نا ید گرفشن روند سیاسه راق بعد از سا  2005و د به رسای
وک
اقمی

جدید راق ،یکه از سیاس هایه اس

شدناخشن

که ربهدشان ر راسدشای لااید

از

سنه راق انجا ا اس د رویکر ربهدشان و سدایر کودورهای درب ر

نا ید گرفشن روند سیاسه راق ،اگرچه بیوشر از هاه به نفدع ایدران بدو و ایدران
یوانه

از این خال به نفع خو اسشفا کند ،اما نوان هند اق نگرانده ربهدشان

و سایر وک های رب از ورو شیعیان به رصه قددرت ر دراق اسد د ر ایدن
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چمارچوب ،ربهشان بر مبنای موضعه که نن را نا یدد گدرفشن نقدش اقمید
راق ر قدرت مهنامید ،از ابشدا یاایمه ر به رسای
نداششه و به نو ه سیاس

جدیدد دراق

خارجه این کودور ر پدذیرش دراق ر سیاسد هدای

منطقهای با یر ید هارا بو اس د ر ین لا این کوور برنن بو که نقش خدو
را ر یعامالت سیاسه راق افزایش هدد ر این زمینه یکه از مممیرین یالشهدای
ربهشان ،وت از هاه گرو های راقه به نوه

ریاض ر اکشبدر  2010و سدعه

ر ایفای نقش میانجه ر مذاکرات این گرو ها برای یوکی

وک

بدو اسد د بدا

یوجه به کوشش ایران برای ایجا هاگرایه میان گرو های شیعه ر این انشخابدات،
این اقدا ربهشان نیز از رقاب

شدید با ایران لکای

ار د لشده سدران ربهدشان،

ر هاین انشخابات روشن ساخشند که خواهان محددو شددن نفدوذ ایدران ر دراق
ههشند و به هاین جم
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شناخشن وک

سدنه

به شدت از گرو هدای ممدهگدرای ضددایرانه ر دراق از

جامه گرو اکعراقیه به رهبری ایا

الوی ،سیاسشادار سکوالر شیعه لاای

کر ند

)(Alison: 2010د
با یوجه به رویکر ربهشان مبنهبر معارضه ر ابشدای شک گیری وک
و ناامیدی این کوور از بازگو

دراق

وبار افرا و جریانهای هاگرا با این کودور ،بده

نظر مهرسد که ربهشان شرایط جدید ر راق را پذیرفشه و لاضر به شروع روابط
یلمااییب با این وک

شد اس د اما ناهیوان این امر را بده معندای انصدرار ایدن

کوور ر یالش برای رسیدن بده اهددار مدور نظر خدو انهد د ر ایدن مرلمده
ربهشان بیوشر به نبا اکقای این موضوع بو که وجدو وکشده شدیعه ر بغددا ،
با بها شنایه و نا ید گرفشن لدق افدرا و گدرو هدای سدنه ر نیندد

مهاوی اس

سیاسه راقد به بیانه یگر ،ربهشان بعدد از شکهد
سیاسه راق ،ر مرلمه بعد سیاس

فوار به وک

انکدار کمده روندد

سیاسد

راق بدرای ورو سدنههدا بده

قدرت را نبا کر اس د
ر هر صورت ر روند از سرگیری روابط ربهشان با وک
وک

جدید راق ،فوار

امریکا نیز مو ر بو اس  ،یا جایه که کاندوکیزا رایس ،وزیدر خارجده وقد

مقامات سعو ی برای افششاح سفارت ر راق اششه اسد

(2008: 22

(Katzman,د امدا

به ربم هاه این موار  ،ربهشان با یاخیر ر ا زا یلماات به راق ،روابدط سیاسده
کده دراق ر سدا

با این کوور را نههشه و یدریجه نباز کر د این ر لاکه اسد
 ،2007اقدا به بازگوایه سدفارت خدو ر ریداض نادو اسد
) index.php/1389-10-25-11-10/2205-1391اما از ننجا که سیاس
انشفاع مهشقیاه برای ربهشان ر په نداش
سوی وک
سیاس

(www. eshraf. ir/

د رابطه بدا دراق،

و هاچنین بعدد از فودارهای بهدیار از

امریکا سرانجا این کوور ر فوریه سا  ،2012بعد از  9سا پیگیدری
د یایید یحوالت جاری ر راق ،یصایم گرفد

سدفیر خدو ر ار ن را

به نوان سفیر نکر یشه (بیرمقیم) به راق ا زا کند ()Katzman, 2013: 33د انجا ایدن
اقدا از سوی ربهشان و ا زا سفیر به راق ،پس از گذشد

 22سدا از یدنشهدا

بین طرفین از سا  ،1990انجا مهپدذیر کده نودانگر قبدو یغییدرات ر دراق از
سوی این وک
لاای

رقابت قدرتهای منطقهای در عراق  سید امیر نیاکوئی و سجاد مرادی کالرده

امریکا ر یدار نگوس

سدا  2007خدو از ربهدشان ،رایزندههدای مشعدد ی بدا

اس د
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اقدامات ربهشان میه وک
اقمی

جدید دراق بدو اسد

کده ر راسدشای لااید

سنه ،ناامن کر ن فضای راق و ناکارنمد نوان ا ن وک

از

جدید این کودور

قاب یبیین اس د از زمان سقوط صدا لهین ر سا  ،2003راق یبددی بده پمنده
وسیعه برای گرو های یروریهشه ،به ویژ یروریه های سمفه شد اسد

(Obaid

) and Cordesman, 2005: 4شدت یافشن مناز ات قومه و فرقهای ،به ویژ ر شدرایطه
که وک

مرکزی قدرتمندی لاکم نباشد ،شدرایطه را فدراهم مدهنور کده با دث

ایفای نقش بازیگران خارجه ر امور اخمه کوور مهشو د ر این راسشا ،فروپاشده
رژیم بعث و د وجو وک

مرکزی مقشدر و بهویژ یعارض اقمی

سنه با روندد

سیاسه راق ،ر په ینز جایگا نن ر قدرت سیاسه ،زمینه اصدمه مهدا د شددن
فضا برای لضور بازیگران جدید از جامه اکقا دد را ر دراق فدراهم کدر اسد
(اسدی)235 :1388 ،د
سازمان اکقا د راق ،شعبهای از شبکه جمانه جما به رهبدری افدرا ی چدون
اسامه بن ال ن و ایان اکظواهری اس د ریاس
ابومصعب زرقاوی ،یروریه

این گرو ر دراق ر ابشددا بر مدد

ار نهاالص بو د از گرو های انصار االسال که به نا

انصاراکهنه نیز شناخشه مهشو  ،سازمان اکقا د ر سرزمین رافدین ،مجمس شدورای
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394

مجاهدین ر راق ،گرو های ابولفض اکاصری و اریش اسالمه راق مهیدوان بده
نوان معروریرین گرو های وابهشه به اکقا د و جریانهای سمفه ر راق نا بدر
که هدر اصمه هاه ننما مبارز میه شیعیان و گرو های شیعه و هاچنین نیروهدای
اشغاکگر ر دراق ندوان شدد اسد د بهدیاری از ا ضدای ایدن گدرو هدا از ایبداع
کوورهای ربهشان ،سو ان و ار ن بو اند

(Obaid and Cordesman, 2005: 3

مهشقیاه

و ابراهیاه)345 -346 :1389 ،د
ر میان امیاتهای یروریهشه انجا شد یوسط اکقا د و گرو هدای وابهدشه
به نن ر راق ،از سا  2006مهیوان به نوان نقطه طف نا بر د ر این سدا بدا
انجا لاالت یروریهشه ر سامرا که منجر به یخریب لدر امامدان شدیعه ( مدیمم
اکهال ) شد ،راق با بدیرین وضعی

امنیشده خدو از ابشددای اشدغا مواجده بدو د

براساس نمار ،بهیاری از افرا ی که ر گدرو هدای یروریهدشه و جمدا ی ر دراق
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فعاکی

اششهاند ،ارای یابعی

وک

سعو ی بو اند و دراق را نیدز مدهیدوان بده

نوان ههشه اصمه خاک های ربهشان ر منطقه ر نظر گرف د ر این رابطه بندابر
بعضه گزارشها بهیاری از ایباع سعو ی قب از نباز یماجم امریکا برای پیوسشن به
اکقا د  ،به راق سفر کر اندد با وجو اینکه وک

ربهشان نمدار قیقده از یعددا

این افرا انشوار ندا اس  ،اما برنور مهشو که ر لدو  5000یبعه سدعو ی ر
اوای اکشبر سا  2003به بغدا گهی شد اندد ر این مور هاچنین یکه از مقامات
سعو ی بدون ذکر نا ر اواسط  ،2005یعدا ایدن افدرا را بدین  2یدا  3هدزار نفدر
نوان کر که بیوشر ننما ر گرو زرقاوی فعاکی

مهکر اندد (

)10-15د ر هاین زمینه به نق از یکه از مقامات امنیشه وک

Hegghammer, 2007:

امریکا ،بدون ذکر نا ،

ر گزارشه مطبو ایه نوان شد که ر هرما  30یدا  40نفدر از ایبداع سدعو ی بده
منظور جنگ به راق گهی مهشوند (اسدی)7 :1387 ،د
این اقدامات وک

سعو ی از چوم مقامات راقده نیدز پنمدان نااندد و ایدن

مقامات بارها اشار کر اند که ربهشان با کابهای ماکه و لاای های نموزشه و
فکری از وهابیون ضو اکقا د  ،مجری بهیاری از انفجارهای خونین که ر

بو اندد به نظر مهرسد که اهدار اصمه ربهدشان از

انجا کمیه این اقدامات ،موار ی مانند مقابمه با نفوذ سیاسه مذهبه ایدران ،ناکارنمدد
جمو ا ن وک

راق و یدرویج مدذهب وهابید

را ر برمدهگیدر د ر رابطده بدا

لاای های ربهشان از گرو های یروریهشه لاضر ر راق ،ندا
رئیس پیوین سازمان امنی

یرکده اکفیصد ،

ربهشان و بندر بنسمطان ،سدفیر سدابق ایدن کودور ر

امریکا به نوان افرا مو ر ر روند فعاکی های این گرو ها به چوم مهخدور د ایدن
موار و موضو ات موابه ،نوان از اریبداط وسدیع ربهدشان بدا اکثدر سدازمانهدای
یروریهشه ر راق ار زیرا برمبنای گزارشهایه که پژوهوگران خارجه هدم بده
ننمددا اذ ددان کددر انددد ،ایبدداع وکد

سددعو ی مهددئوکی

اجددرای یعدددا زیددا ی از

امیاتهای انشحاری ر راق را بر مد اششهاند ،کده شدااری از ننمدا از منحصدر
بهفر یرین امیاتهای یروریهشه بو و به کوشه شدن افدرا بهدیاری منجدر شدد
اس

)(Hegghammr, 2008: 10د
اکبشه برای مبارز با این گرو ها اقدامایه از سوی وک
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گذششه ر راق رخ ا اس

سدا

امریکا ر سا  2007و

ر چمارچوب امنی سازی ر راق انجا شد اس د از جامده ر قاکدب نیروهدای 145

موسو به شوراهای بیداری ،از وایر سنه راق برای مقابمه با نیروهای اکقا دد ر
نواله مرکزی این کوور اسشفا کر (وا ظه)5 :1387 ،د اما بدا یوجده بده افدزایش
یعدا لاالت یروریهشه ر سا های اخیدر ،بده جدز پدار ای مواقدع و بدهصدورت
چندانه هارا نبو اس د ر رابطه با این موضدوع،

کویا مدت ،این طرح با موفقی

ر گزارش موسو به بیکر-هایمشون که ر خصوو اوضداع دراق ر هادان سدا
 2007یمیه شد نیز بر به القگه ربهشان نهب

به جموگیری از یروریهم و ایجدا

بات ر راق اشار شد اس د ر این رابطه بد ادد پا شا ربهشان ر مالقدات بدا
چنه معاون بوش ،یاکید مهکند که اگر امریکا بخواهد براساس گزارش مذکور ا
کند ،ربهشان نیز از مقاوم
گزارش بر نقش مثب

سنههای راق میه ننمدا لااید

خواهدد کدر د ایدن

ایران و سوریه ر از بین بر ن نانرامهها ر این کودور یاکیدد

ار (نا رینهب)327 :1389 ،د
هاچنین ر رابطه با لاای های ربهشان از اکقا د  ،چندیپیش سندی یوسدط
خبرگزاری راقه برا ا منشور شدد ر این سند مقامات ربهشان سعو ی به صرال
سشور یعیین سرکر جدید اکقا د ر راق بعد از اکاصری و اکبغدا ی و هاچندین
سشور ارسا سالح بده دراق را صدا ر کدر انددد ر ایدن سدند از شداهزا بنددر
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394

بنسمطان به نوان مهئو پروند راق نا بر شد که رجمهه  2مه سدا ،2010
ابوسدددمیاان را بددده ندددوان رهبدددر جدیدددد اکقا دددد ر دددراق منصدددوب کدددر
اس

) .)http:// www.persiangulfstudies.com/faر مجادوع مدهیدوان از لااید هدای

ما ی و معنوی کوورهایه هاچون ربهشان ر قاکب لاای

وجو شکارهای گهشر قومه ،فرقهای و مذهبه ر جامعه راق و هاینطور خال
قدرت به وجو نمد بعد از سقوط صددا  ،بده ندوان ممدمیدرین الید لضدور و
یودید فعاکی

گرو های یروریهشه ر راق نا بر د

از یگر اقدامات ربهشان ر راق ،یالش ر جم
بعث ر وک

جدید اس

ورو مجد ا ضای لزب

که ر راسشای یاای این کوور به ورو مجد سنهها و

جریانات هاهو با ربهشان قاب یبیین اس د راق ر زمان لکوم
با یکیه بر پان ربیهم و اوکوی
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از اقمی

سنه دراق،

هوی

ربه بر هوی

لدزب بعدث،

قومه ،از نظر اکثر وک های

رب و ربهشان سعو ی ارای هویشه ربه بو و از این نظر برای ننما خوشدایند

به نظر مهرسیدد اما از نگا ابمب وک های ربه ،از جامه ربهشان ،کداهش نقدش
گرو های سنه ر ساخشار سیاسه راق و به قددرت رسدیدن رقبدای شدیعه و کدر ،
ربه این کودور را بده مخداطر انداخشده

برخالر وران یهمط لزب بعث ،هوی

اس د هاچنین ایخاذ سیاس های ممد سدازی موکراییدب یوسدط ایدن گدرو هدا،
الهاس جدایه و کارنگ شدن پیوندهای راق را با وک های رب یقوی
اس

(اسدی)1387:4 ،د اکبشه لاای

کدر

ربهشان از ورو وبار جریدانهدای سدنه و

بعثه و رقیب ایران ر هاین لد بداقه نااندد و ایدن کودور بدرای بازگود

ایدن

گرو ها به قدرت ر راق ،اقدا کر اس د از جامه ربهشان با ا طای کاب صدد
میمیون الری به ایا
این مهیر لرک
راق انه

الوی و فمرس

اکعراقیه ر انشخابدات سدا  ،2010ادال ر
ر امدور اخمده

کر اس د این اقدا ربهشان را مهیوان خاک

که ر راسشای منافع این کوور صورت مهگیر د زیرا روی کدار نمددن

یب جریان سکوالر شیعه ر راق ،به نوان بدیمه برای وک

فعمده ،مدور پهدند

این کوور اس د به هاین کی بدا وجدو اینکده طبدق قدانون اساسده دراق ،ورو
برخه ا ضای قدیاه لزب بعث را ر قاکب ائشالر ایا الوی بده جریدان قددرت
وار کند ))http://www.persiangulfstudies.com/fa/index...د
لاای

از افرا مخاکف وک

راق نیز از یگر اقدامایه اس

ایجا شکار و بمر بر اری از نن ر وک
مشعد ر طو

کده ر راسدشای

راق قاب یبیین اس د دالو بدر مدوار

سا اخیر ،مهیوان به لاای های ربهشان ر سا های گذششه از

طارق اکماشاه ،معاون سنه سابق رئیس جامور و رئیس سابق لزب اسالمه دراق
اشار کر د هاشاه یوسط وک

راق بده سد

اشدشن ر جریدان امیداتهدای

یروریهشه و انشحاری و هاچنین یالش برای یوطئه ر براندازی وک

ماککه مدشمم

اس د وی که بنابر الکا مشعد از سوی ا گا های اکه دراق بده ا ددا محکدو
شد اس  ،بعد از فرار به منطقه اقمیم کر سشان راق ،به قطر و ربهشان و سلس بده
یرکیه گریخ

()Cordesman and Khazai, 2012: 40د

بررسه سیاس
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بعثهها به ساخشار قدرت یح

هر نوانه منع شد اس  ،ربهشان سدعه نادو یدا

ربهشان سعو ی مشعاقب یحوالت موسو بده بمدار ربده نیدز
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اقشدارگرایه بو  ،ر بهیاری از کوورها به مناز ات فرقهای و مذهبه و لشه جندگ
اخمه انجامید (نیاکوئه)1393 ،د ر این راسشا مشعاقب یحدوالت سدوریه کده ر نن
مناز ه ایقه بین بازیگران منطقهای به ویژ ایران و ربهشان رگرف  ،موج نداامنه
ناو د ر این میان قدرتگیری جریاندات یکفیدری ر سدوریه و

به راق نیز سرای

راق و بهویژ شک گیری ا ش قاب یوجه اس د ا ش جریانه اس

که ر ابشددا

از راق شک گرفشه بو و به مرور و مشعاقب بمار ربه ،بده نیدروی قدریانددی ر
سوریه مبد شدد ا ش با گذر زمان و ر لامهای برقنسا مناطق بهیاری از دراق
از جامه شمرهای موص  ،یکری  ،اکرمدا ی و فموجده را بده یصدرر رنور و هدم
اکنون بخشهای وسیعه از راق و سوریه ر یصرر این گرو اس د
بدونشب قدرتگیری ا ش ر راق و سوریه را ناهیدوان بددون یوجده بده
ابعا ممه و منطقهای و بیناکاممه ا راک ناو د ر سطح ممه ،نارضایشه اهد سدن
راق و سوریه از یرییبات قدرت ر این کوورها قابد یوجده اسد د ر ایدن میدان
بهویژ به لاشیهرانه ا راب سنه که ههها قدرت انحصاری ر دراق را ر سد
اششند ،لائز اهای

ربهدشان از ا دش و

اس د ر سدطح منطقدهای نیدز لااید

جریانات یکفیری یگر که معطدور بده قددرتگیدری اهد سدن
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394

ژئوپوکیشیکه ایران اس  ،باید مور یوجه قرارگیر د ر این میان شواهد زیا ی وجو
ار که ربهشان با لاای

یهمیحایه از سنهها و گرو هایه مانند ا ش ،به ممشمب

کر ن اوضاع راق اهشاا ورزید اس
لاای

و لشه مطرح شدد اسد

کده ربهدشان ر

از ا ش و میه اقدامات اریش راق ،ر االنبار یمدید کدر اسد

صورت ا امه این وضعی  ،نیروهای نظامه خو را یح

کده ر

نوان سدلر فداع جزیدر

وار خاک راق خواهد کر (نیاکوئه)107 :1392 ،د ر نمای

انفعا ایاالت مشحد

امریکا ر مقاب پیشروی این گرو نیز ر سطح بیناکاممه قاب یوجه اس د
به هرلا

ربهشان سعو ی مشعاقب بمار ربه ،به انحای مخشمف یدالش نادو

یا جایگا شیعیان ر راق را مخدوش ناایدد مقابمه و مخاکف
شیعه و بهیج مر مه شیعیان که بدا هددای
مهگرف  ،فوار به برب و وک
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و کداهش نفدوذ

با یحرکات جریانات

ایدران و نقدش سدر ار سدمیاانه انجدا

راق ر د بمر گیری از نیروهای لود اکوعبه

و لاای های ماکه و یهمیحایه و اطال ایه از جریانات یکفیری ،بخوه از اقدامات

ربهشان مشعاقب یحوالت اخیر بو اس د بهیاری بر این نظرند که اریش راق بده
ینمایه گهیخشه و نایوان بو و بدون نیروهایه چون لودد اکودعبه و نقدش ایدران
قا ر به مقابمه با ا ش نخواهد بو د با این لا  ،فوار زیدا ربهدشان و کودورهای
یگر ربه به برب و برخه وکشار ان راقه ،با ث یاخیر ر امیدات نزا سدازی
یکری

و د نفشنفرینه و یحرک نیروهای شیعه ر اکرما ی شد اس
ا ش ر ار یبمو

به سقوط این شمر به س

کده خدو

 1394منجر شدد

 .٤ترکیه و تحوالت عراق
یرکیه ر سا های اخیر به ویژ بعدد از انشخابدات پارکادانه سدا  2002و پیدروزی
لزب دداک

و یوسدعه ،برمبندای راهبدر جدیدد ر سیاسد

خدارجه خدو کده

نو ثاانهگری خواند مهشدو  ،سدعه ر ایجدا یدوازن ر نگدرش کدالن سیاسد
خارجه خو ر رابطه با برب از یبسو و کوورهای هاهایه و منطقده خاورمیانده
از سوی یگر اششه اس

(امیدی و رضایه)233-234 :1390 ،د برمبنای این نگرش

جدید ،یرکیه نه به نوان بدازیگری منطقدهای بمکده بده ندوان بدازیگری جمدانه و
اوو ابمو ،وزیر امور خارجه و معادار سیاسد
(کوز گر)7-8 :1389 ،د اوو ابمو معشقد اس
اس

خدارجه جدیدد یرکیده قدرار ار
که یرکیه ارای هدویشه چنددوجمه

و ینما به نوان مرکزی برای اکحاق قار هدا و یاددنهدا نیهد د وی یرکیده را

نو ه ساب برای یرکیب و یالقه فرهنگها و یادنهای مخشمف مه انددد هاچندین
وی اشار مهکند که یعمدات یرکیه از چین یا اندونزی ،از افریقا یا نسیای مرکدزی و
از اروپا یا کوورهای سازمان کنفرانس اسالمه اس

و این پیوگامههدا یرکیده را یدا

سا  ،2023همزمان بدا سداکگر یاسدیس صدسداکگه جامدوری یرکیده ،یبددی بده
بازیگری جمانه خواهد کر د از نظر او ابمو ،یرکیه مبد به یب بازیگر یا یرگدذار
ر رصه ژئوپمیشیب از افریقا یا شرق ور و ماورای نن خواهد شد

(.)Aras, 2009: 6

ر هاین چمارچوب ،راهبر اصمه این کوور ر پهگیدری سیاسد

خدارجه

خاورمیانهای خو  ،صفر کر ن موکالت با هاهایگان خاورمیانهای بو اسد د ایدن
راهبر یرکیه را از موقعی

قبمه خو به نوان کودوری بدا سیاسد هدای منحصدرا

رقابت قدرتهای منطقهای در عراق  سید امیر نیاکوئی و سجاد مرادی کالرده

بیناکاممه فعاکی

خواهد کر د ر بطن این یحوالت نیدز کشدرین ادق اسدشرایژیب
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بربه ،به کووری که مهکوشد منافع و نقش خدو را ر خاورمیانده افدزایش هدد،
مبد مهساز ()Cordesman and others, 2013: viد پیگیری این راهبر با نشایج مماوسه
ر سیاس

خارجه یرکیه هارا بو اس

ر یالش بو اس

به نحوی که این کوور طه ور اخیدر

یا از یب بازیگر بهطدرر ر مناسدبات خاورمیانده ،بده قددریه

یا یرگذار مبد شو د ر راسشای هدر فوق ،یرکیه ر یالش بو اس

یدا بدا انجدا

اقدامایه ر زمینههای مخشمف از جامه گهدشرش هاکداری بدا ایدران ،ایفدای نقدش
میانجه ر مناقوه فمهطین و اسرائی  ،هاکاری با سازمان مم مشحد ر جم

ایجا

صمح و ایجا روابط مشوازن با کوورهای منطقه ،نقدش پررنگده رخاورمیانده بدازی
کند (امیدی و رضایه)233-234 :1390 ،د
بدرای ارزیددابه میددزان یغییدر ر رویکددر سیاسد

خدارجه یرکیدده نهددب

بدده

کوورهای خاورمیانه ،مهیوان به بررسه روابط این کوور با ایران پر اخد د روابدط
این و کوور از سا  2002به بعد ،هم ر زمیندههدای سیاسده  -نظدامه و هدم ر
زمینه اقشصا ی با رشد چواگیری هارا بو اس د ر این ور چندینبار مقامدات
یرکیه از جامه رئیسجامور و نخه وزیر این کوور از ایدران یددار کدر انددد ر
روابط بین و کوور هاکاریهای اقشصا ی ،بخش مماه را به خو اخشصداو ا
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394

اس د ر رابطه با موضو ات امنیشه نیز ر سدا  ،2004یا اشد

یفداهاه بدین و

طرر به امضاء رسید و ر نن بدر اقددامات امنیشده میده پدکدک و پدژاک ،شداخه
ایرانه نن یاکید کر ندد هاچنین ر سا های اخیر ،شاهد یالشهای یرکیه ر جمد
برطرر کر ن ینشهای ایران و برب ر موضدوع ههدشهای بدو ایدم کده لداکه از
گهشرش هاکاریها ر سطوح مخشمف بین ایران و یرکیده بدو اسد

(

Cordesman

)and others, 2013: 28-33د هاچندین اقددا ار وبدان ر اجدالس بدیناکاممده اووس
سوئیس که طه نن رئیسجامور اسرائی را ن کش خواند ،یصایم ننکارا بده وضدع
یحریمها میه اسرائی به کی لامه نیروهای این کوور بده کداروان نزا ی و کودشه
شدن یعدا ی از ایباع این کوور و کاهش روابدط سیاسده از لاکد

سدفیر ائدم بدا

اسرائی  ،از سوی ایران خوشایند به نظر مهرسید (امیدی و رضایه)254 :1390 ،د
اما با وجو میزان باالی این هاکاریها بین وطرر ،نباید یصدور کدر کده ر
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مهائ منطقهای نیز بین ایران و یرکیه کامال یوافق برقرار اسد د بمکده بدا یوجده بده

رویدا های چند سا اخیر ر منطقه خاورمیانه و موضعگیریهای مشفاوت وطدرر
ر قبا این یحوالت ،رقاب
جریان اس

شددیدی ر رصده منطقدهای بدین ایدن و کودور ر

که ر مواقعه موجب سر ی روابط ننما شد اس د موضدعگیدریهدای

مقامات یرکیه از جامه نخه وزیر این کوور ر بحران کنونه سوریه و لااید
گرو های معارض وک

ر ایدن کودور ،موافقد

از

یرکیده بدا اسدشقرار سیهدشمهدای

موشکه نایو ر خداک نن ،هاچندین نبداز ور جدیدد روابدط یرکیده و اسدرائی و
هاچنین مناسبات یرکیه ر شاا

راق و برخه مدوار یگدر ،نودانگر جنبدههدای

واگرایانه روابط وطرر اس د از ننجا که رهبدران جدیدد یرکیده خدو را کودوری
محوری و محور ایصا اروپا و خاورمیانه مه انند و با یوجده بده نقوده کده یرکیده
برای خو ر نیند خاورمیانه یعریف کر اس

و یصایم مقامدات ایدن کودور ر

یبدی یرکیه به کودوری اکگدو ر سدطح منطقده ،ایدن کودور بده ایدران بده ندوان
اصمهیرین رقیب خو مهنگر د ر راسشای این رقاب  ،راق از کوورهایه اس
نقش مماه ر سیاس

خارجه یرکیه بازی مهکند و از رصههای ممم رقاب

که
بدین

یماجم امریکا به راق ر مارس  ،2003با یا یرات بنیا ی بر یرکیه به ویدژ ر
لوز سیاس های امنیشه این کوور هارا بو اس د ر ابشدا نیند سیاسده منطقده
کر سشان راق و ا رات نن بر کر های جنوب یرکیده از اهاید

زیدا ی بدرای ایدن

کوور برخور ار بو د نکشه و به مهئمه یرکیه و گرو پدکدک برمهگدر د از نظدر
یرکیه لامه امریکا به راق یوانایه پدکدک را ر اسشفا از منطقه شاا

دراق بده

نوان یب منطقه کجهشیکه افزایش ا اس د هاچندین اقددامات ایدن گدرو میده
منافع امنیشه یرکیه ،یا یر منفه بر فرایند اکحاق این کودور بده ایحا یده اروپدا اشدشه
اس د یا یر منفه بر روابط امریکا و یرکیه نیز از یگدر پیامددهای ایدن یمداجم بدو
اس

()Kibaroglu, 2008:180-181د مممیرین نکشه ر سیاس

بحران راق ،مخاکف

خارجه یرکیه ر شدروع

این کوور با یماجم نظامه امریکا و سایر کوورهای بربه بده

راق اس د اجاز ندا ن به نیروهای مماجم ر اسشفا از پایگا های نظامه و فضای

رقابت قدرتهای منطقهای در عراق  سید امیر نیاکوئی و سجاد مرادی کالرده

ایران و یرکیه برای افزایش قمارو ژئوپمیشیب به شاار مهرو د

زمینه این کوور ،ر په ر الیحه مربوط به نن از سوی پارکاان ،ناخونو ی امریکدا
به نوان مشحد اسشرایژیب این کوور را به هارا اش

(چگنهزا و خدوشانددا 151 ،

)280 :1389د
ر مرلمه بعد ،نابو ی رژیم اقشدارگرای صدا و هرج و مدرج مشعاقدب نن ،ر
نبو لاکایشه والد ر راق که سراسر قمارو را یح
جدی را برای وک

پوشش قرار هد نگرانههای

یرکیه به ویژ ر موضو ات مربوط به مهائ امنیشه این کوور

به وجو نور د این مهائ که ر په از بین رفشن لکوم

مرکزی دراق بده وجدو

نمد ،از را های گوناگون یرکیه را با یمدید مواجده کدر اسد د از سدویه یرکیده از
روزهای نبازین نابو ی صدا با یالشهای بیش از پیش کر سشان شداا

دراق ،ر

سشیابه به خو مخشاری مواجه بو که با یصویب قانون اساسده جدیدد و سداخشار
جدید نظا سیاسه منبعث از نن ر قاکب فدراکیهدم ،یحقدق یافشده اسد د از سدوی
یگر ،مهائ

یگری از جامه الشادا بازگود

کر هدا بده کرکدوک و موجو ید

پدکدک و فراهم شدن امکان لاالت جدید این گرو به یرکیده ر پده نداامنه ر
راق پس از صدا  ،ر نگرشهای اوکیه یرکیه ر راق جدیدد یا یرگدذاربو اسد
(چگنه زا و خوشاندا )211 :1389 ،د ر ین لا با شک گیدری وکد
موضو ات جدیدی سیاس

دراق،

خارجه یرکیده را یحد یدا یر قدرار ا اسد د مهدائ

مربوط به نظا سیاسه جدید راق ر قاکب فدراکیهم ر هاهدایگه ایدن کودور و
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394

معضالت نن برای یرکیه ،پررنگ شدن نقدش شدیعیان و کر هدا ر وکد
رویکر وک

دراق و

جدید راق ر هاگرایه با ایران از نن جامه اس د

یرکیه ر راسشای سیاس

نو ثاانهگری ،از سا  2007که ر سیاس

این کوور به نوان سا خاورمیانه نامگذاری شد رصد بو اس

خدارجه

یا بده صدورت

یدریجه روابط خو را با راق افدزایش هددد بده نبدا امضدای یفداهمنامدههدای
هاکاری بین نخه وزیرهای وکوور ر سفر اوت  2007نوری اکااککه به یرکیده،
جال طاکبانه ،رئیس جامور راق نیز ر مدارس  2008یدداری از یرکیده اشدشه و
برای نخهشین بار سخن از ایجا ((شورای اکه هاکاری اسشرایژیب)) بین و کوور
مطرح شدد هاچنین به نبا ایدن مقددمات و ر یددار جدوالی  2008ار وبدان از
راق و مذاکرات وی با ندوری اکاداککه ،نخهد وزیدر دراق ،قدرار ا را انددازی
((شورای اکه هاکاریهای اسشرایژیب)) به امضا رسیدد هاچنین بداهلل گد پدس
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از  33سا به نوان اوکین رئیسجامور یرکیه ر مارس  2009از دراق یددن کدر

که از اهای

باالیه برخور ار اس د هاچنین لجم یجدارت بدین وکودور کده ر

سا  2003لدو  941میمیون الر بو  ،ر سا  2010بده لددو  7میمیدار و 398
میمیون الر رسید (امیدی و رضایه)255-256 :1390 ،د با این وجو  ،مشعاقب بمدار
ربه و رقاب

قدرتها برای گهشرش قمارو ژئوپوکیشیکه و بدا یوجده بده گهدشرش

نفوذ ایران ر راق ر سا های اخیر و شدرایط جدیدد بده وجدو نمدد ر منطقده
خاورمیانه ،یرکیه ر طه سا های اخیر ر پده افدزایش نفدوذ خدو ر دراق بدو
اس د برقراری روابط جدید با اقمیم کر سشان ،فروش مهشقیم نفد
کر سشان به یرکیه ،اخشالفات بارزانه و مداککه ،لااید
راق و موار ی از این س

از سدوی اقمدیم

یرکیده از مخداکفین وکد

که ر ا امه به ننما اشار خواهد شدد ،موجدب ییرگده

روابط ننکارا – بغدا شد اس د

کر ر کوورهای مخشمف خاورمیانده از سداکیان گذشدشه

موضوع وجو اقمی

یکه از مهائ ممم ر یصایمگیریهای این کوورها چه ر امور اخمده و چده ر
موضو ات مربوط به سیاس

خارجه بو اس د این مهئمه به ویژ ر چمار کوور

راق ،یرکیه ،سوریه و ایران اهای

موضو ات و مهائ اکرا ر راق به کی شرایط این کوور و رگیریهای گذششه
راق ،جایگا ننما ر قدرت سیاسده بعدد از صددا و مخصوصدا

کر ها با لکوم

یدگا یرکیه ر مور این گرو از اهای
ارای اهای

یرکیه از این جم

اس

بیوشری برخدور ار بدو اسد د یددگا
که بخش مماده از جاعید

ایدن کودور را

اکرا یوکی مه هند و این موضوع موجب نگرش خاو یرکیده بده ایدن گدرو ر
شاا

راق شد اس

یا جایه که مهیوان گف

هاوار مممیرین امد یا یرگدذار

برروند روابط یرکیه و راق ،موضوع کر های شاا
رابطه یرکیه با لکوم

راق بو اس د یا لددی کده

مرکزی راق نیز از این روابط یا یر مهپذیر د ر ایدن راسدشا

به نظر مهرسد یرکیه ر قاکب رویکر جدید سیاس

خدارجه خدو ر سدا هدای

اخیر ،روابط جدیدی را با این منطقه یعریف کر اس د
ایجا لکوم
لامه صدا به کوی
چندممیشه یح

منطقهای ر کر سشان راق ،به سا های بعدد از جندگ سدر و
برمهگر د ر سا  1991و بعد از شکه

رقابت قدرتهای منطقهای در عراق  سید امیر نیاکوئی و سجاد مرادی کالرده

بیوشری اششه اس د از بدین ایدن کودورها نیدز

صدا از نیروهای
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کوور شد و این منطقده نیدز بده ندوان منطقده پدرواز ماندوع ا دال شددد ر ایدن
چمارچوب امریکا ،انگمیس و فرانهه با لاای

یورگوت اوزا  ،نخه وزیر یرکیده

و ر راسشای طرله انهان وسشانه برای لفظ جاعی
مهشق کر سشان لاای

کر راق ،از یوکی

کر ندد ر این رابطه شورای امنی

وکد

سازمان مم نیدز یحد

فوار امریکا ر نپری  ،1991طه قطعنامه  ،688یوقف کوشار و از بین بر ن جاعی
کر راق را خواسشار شدد ()Charountaki, 2012: 186د الز بده یوضدیح اسد
هاان زمان ایداالت مشحدد نقدش مماده ر محافظد
لکوم

کده از

از کر هدای دراق ر برابدر

مرکزی اششه و ر مقاب  ،اکرا هم سعه اششهاند این رابطه ویژ با امریکا

را لفظ و از نن به سو خو اسشفا کنند ()Katzman, 2013: 18د
بعد از سقوط صدا نیز این منطقه خو مخشاری خو را لفظ کر و ر قاکدب
ساخشار سیاسه فدراکه راق و برطبق قانون اساسه جدید این کوور به ندوان ینمدا
منطقه خو مخشار و فدراکه راق محهوب مهشو د ر این منطقه هاچندین چنددین
گرو سیاسه فعاکی

مهکنند که مممیرین ننما باریند از ایحا یده میمنده کر سدشان،

لزب موکرات کر سشان ،لزب سوسیاکیه

کر سشان ،لزب کاونیه

کر سدشان

راق و لزب گوراند ر بین این گرو ها و گرو ایحا یه میمنه کر سشان و لدزب
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394

موکرات کر سشان نقدش اصدمه را رسداخشار قددرت ایدن منطقده بر مدد ارندد
(ممدیزا )9 :1391 ،د هاانگونه که اشار شد ،بعد از یحوالت راق از سا 2003
و سقوط صدا این منطقه از اهای
قدرت و سیاس

ر وک

جدید راق بازی مهکندد هاچنین طبدق قدانون اساسده

جدید ،لق اششن نیروی نظامه برای این منطقه ر نظر گرفشه شد که ایدن نیروهدا
ر اصطالح به پیوارگان معروفند

(.)Katzmant, 2013: 19

مهائ مربوط به این منطقه هاچندین ر رصده منطقدهای از اهاید
برخور ار اس د برهاین اساس ایدن منطقده ر سیاسد
چمارچوب روابط با هاهایگان ،از اهای

خاصده

خدارجه جدیدد یرکیده ر

زیا ی برخور ار اس د ر لاکه که برای

مدتهای طوالنه لاکشه بحرانه ر روابط بین یرکیه و کر سشان دراق لداکم بدو ،
بعد از روی کارنمدن لزب داک
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بهیاری برخور ار شد و نقش مماه ر رصه

و یوسعه و با انشخاب ار وبان به نخه وزیدری

یرکیه از سا  2002یاکنون ،یغییرات بنیا ی ر این روابط به وجو نمدد اسد

یدا

لدی که برمبنای راهبر جدید طراله شد اوو ابمدو ر سیاسد

خدارجه و ر

پریو شرایط جدیدد منطقدهای و ارزیدابه مجدد یرکیده از مندافع خدو ر افدزایش
هاکاریها با لکوم

منطقه کر سدشان ،ایدن کودور نگراندههدای گذشدشه را کندار

گذاششه و این منطقه را به نوان یکه از منداطق فددرا

وکد

شناخشه و هاچنین به افزایش هاکاریها بدا نن پر اخشده اسد

دراق بده رسدای
(

Charountaki, 2012:

)198د ر رابطه با این موضوع ،نقش ار وبان ر فرونواندن مهائ یرکیه با اکرا ر
سا های اخیر که به یاای این کوور به یغییدر و یحدو اساسده ر سیاسد
نهب

خدو

به این منطقه منجر شد  ،بهیار ممم ارزیابه مهشو د
از سوی یگر ،ر بررسه روند از سرگیری این روابط ر وک

کر سدشان نیدز

یاای به هاکاری و یوریب مها ه با ننکارا ید مهشو د به هاین کی یرکیه نیدز
با یعایم سیاس
منطقه را نهب

موکالت صفر با هاهایگان به شاا

راق ،نگدرش لاکادان ایدن

به خدو یغییدر ا ((Gorener, 2008: 8د ر واقدع ،یغییدرات ادد ر

روابط بین یرکیه و کر سشان راق از سا  2008و با سفر مدرات اوزکیدب ،فرسدشا
شاا

راق صورت گرف د این سفر که مطابق یصایم شدورای امنید

ممده یرکیده

مبنهبر گف وگوی باز با هاه ناصر سیاسه ر راق انجا شدد ،لکاید
صر جدیدی ر روابط یرکیه و کر سشان راق اس

از نبداز

( .)Gorener, 2008: 3این یددار

اوکین اریباط مقامات رساه سطح باالی یرکیه با بارزانه بو و به انجدا یدب سدری
یدارهای رساه یگر با مقامات وک

کر سشان منجر شد کده نشدایج نن ر بمبدو

معنا ار روابط ننکارا  -اربی به ویژ ر زمینه مهائ اقشصدا ی یدا یر زیدا ی اشدشه
اس د

)and tol, 2011: 144

(Larrabeeد ر ایددن یدددار طددرفین ددالو بددر یاکیددد بددر

هاکاریهای سیاسه و اقشصا ی ،به یب یوافق ر راسشای یافشن را لد صدمحنمیدز
یافشند ()Charountaki, 2012: 192د

برای موضوع پدکدک س

ن ار این یغییرات نیز بهیار مماوس بو و با ث به وجدو نمددن یغییرایده ر
طرز یمقه کر های شاا

راق نهب

رئیسجامور راق ر خال

به پدکدک شد اس د سخنان جال طاکبانه،

رقابت قدرتهای منطقهای در عراق  سید امیر نیاکوئی و سجاد مرادی کالرده

ویژ وک

یرکیه ر راق و الاد او ابمو وزیر امدور خارجده کندونه یرکیده بده

یدار مارس  2009از یرکیه نیز موید هاین نکشه اس د

وی ر بیان یوقف مبارز مهمحانه پدکدک چنین مهگوید« :یا ننما یهدمیم خواهندد 155

شد و سالحهای خو را کنار خواهند نما و یا اینکه خاک کوور ما را یرک خواهند
کر »د سخنان وی نوان از نما گه لکوم

کر سدشان بده انجدا کدساکعاد هدای

قوییر میه پدکدک ار ( .)Larrabee and Tol, 2011: 144-145اکبشده الز بده یوضدیح
اس

که س

یافشن به را ل صمحنمیز برای لد مهدئمه پدکدک بهدیار مودک

مهنااید و سران یرکیه نیز بعد از لصو این یوافق بارها اقدا به امیات نظدامه و
باباران مواضع و پایگا های این گرو کر اندد برای مثا
کی کودشه شددن شدااری از سدربازانش بده سد

ر اکشبر  ،2011یرکیده بده
ناصدر پدکدک ،گروهده از

نیروهای نظامه خو را برای برخور با این گرو به شاا

راق فرسشا د (

Katzman,

.)2013: 33

ا رات مثب

ابشکار ار وبان ر رابطه با منطقه کر سشان زمانه بیوشر نودان ا

شد که اوو ابمو ،وزیر امور خارجه یرکیه ر اکشبر سا  ،2009ر سدفر بده اربید
با مهعو بارزانه یدار کر د هاچنین اوو ابمو ر این یدار نا خو را به ندوان
نخهشین مقا یرک که از منطقه یح

لاکای

اکرا یدن مهکند ب

کر (امیددی

و رضایه)256 :1390 ،د این یدار پیش رنمدی بو بر اوکین یدار یاریخه مقامدات
و طرر که ر ژوئن  2010بین ار وبان ،نخه وزیر یرکیه و بارزانه ،رئیس اقمیم
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394

کر سشان انجا گرف د بعد از نن نیز ار وبان یدارهایه با مقامات کدر اشد

کده

مهیوان از یدار مارس  2011وی به نوان اوکین نخه وزیر یرکیه از کر سشان ندا
بر ()Charountaki, 2012: 192د
ر مجاوع از سر گیری روابط بین وطرر ارای معانه مخشمفده اسد
الیمه ،لکای

و بده

از رشد هاکاریهای موشرک طرفین و یوخیص منافع مودشرک ر

روابط با یکدیگر ار د ر نگداهه هادهجانبده و کمده ،یرکیده و کر سدشان دراق ر
بهیاری موار از گرایشهای هاگرایانه برخور ارندد از یدبسدو هدم یرکیده و هدم
کر سشان باکبا سنه مذهب بو و ارای یدگا های سکوالر و گرایشهای هاگرا با
برب ههشند و از سوی یگر ،هیچیب از ننمدا خواهدان راقده کده ر نن شدیعیان
قدرت را ر اخشیار اششه باشند و به نوان مشحد نز یب ایران اد کنندد ،نیهدشند
()Larrabee and Tol, 2011: 146د هاچنین موار ممم یگر ازجامه نیاز باالی یرکیده بده
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نف

و وجو منابع نفشه سرشار ر کر سشان ،منافع امریکا به ندوان مشحدد نز یدب

ننکارا و اربی و القهمندی این کوور بده لفدظ رابطده بدین یرکیده و کر سدشان و
ر برابر لکوم

هاچنین منافع این رابطه برای اسرائی

سوریه هاگه نوانگر نیداز

یرکیه به این منطقه ر چمارچوب روابط با امریکا و به ویژ به منظور لفدظ موازنده
قدرت ر منطقه و ر برابر ایران اسد د هاچندین نقدش رهبدران کدر بدرای یدافشن
را لمه سیاسه جم
زمینه رقاب

ل مهائ و موضو ات مربوط به اکرا یرکیه و سوریه و ر

ایدئوکوژیب ار وبان با یمران ،بهیار یعیین کنند اس د از سوی یگدر،

کر سشان راق نیز بدرای اشدشن رابطدهای مشعدارر بدا هاهدایگان و یدامین مندافع
منطقهای خو و هاینطور اریباط نسان با اروپا القهمند به روابط مناسب با ننکدارا
اس

()Charountaki, 2012: 200د
نکشه جاکب یوجه ر روند افزایش رابطه کر سشان دراق بدا یرکیده ،اخشالفدات

بارزانه با وک

مرکزی راق اس د هاانطدور کده قدبال یوضدیح ا شدد ،منطقده

کر سشان ر لا لاضر به ندوان ینمدا منطقده فددراکه دراق محهدوب مدهشدو د
گرو های مخشمف کر ر زمدان لکومد

صددا لهدین و لدزب بعدث ،اهددار

مبارز و مقابمه با این شان موشرک ،گهشر و بهیار زیا بو د این هاگرایده پدس
از انشخابات پارکاانه و انشخاب نخه وزیر ر راق جدید ،به سطح کمیری رسید
و سطح مطاکبات سیاسه ننان یغییر کر اس د این یغییر مطاکبدات بده مدرور شدک
واضحیری به خو گرف
نخه وزیر وق

و ر نوع رابطه اقمیم کر سشان با نوری مداککه بده ندوان

راق ،خو را نوان ا (ممدیزا 9 :1391 ،و)10د این اخشالفات

که بر سر موضو ات موخصه ناو یافشه ،بیوشر از هاه نفع یرکیده را ر پده اشدشه
اس د یرکیه به این موضوع پهبر که لکوم

مرکزی ر بغدا ناهیواند بده طدور

کام کنشر خو را بر منطقه کر سشان ا اا کند و از هادین امد بدرای افدزایش
نفوذ ر راق و کواندن وک

کر سشان به سوی خدو اسدشفا مدهکنددد بده طدور

خالصه موضو ات و زوایای ممم اخشالفات نوری ماککه نخه وزیر وق
مهعو بارزانه ،رئیس لکوم

راق و

منطقهای کر سشان یا اقمیم کر سشان دراق ،ر چندد

رقابت قدرتهای منطقهای در عراق  سید امیر نیاکوئی و سجاد مرادی کالرده

موشرک و والدی اششند و لشه یعامالت سیاسه ننان بدا گدرو هدای شدیعه بدرای

بخش خالصه مهشو  -1 :ما  140قانون اساسه راق مبشنهبر ا طای اسشقال بده
اقمیم کر سشان ر چمارچوب وک

فدرا
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کرکوک به این منطقه  -2اظمارنظرهای مهعو بارزانه میه نخه وزیر  -3مهائ
مربوط به صا رات نف

از منطقه کر سشان و یصایم بارزانه به صدور مهشقیم نفد

به بازارهای خارجه  -4همسویه سیاس های وک
وک

مرکزی راق با ایراند

کر سشان طبق ما  140قانون اساسه این کوور ،خواهان اکحداق منطقده

نف خیز کرکوک به خو اس د ر هاین رابطه یب رفراندو ر سا  2007ر ایدن
منطقه انجا شد که به کی پار ای الی از جامه یا یرات نن برروند سیاسه دراق،
نشایج نن بده یعویدق افشدا د هاچندین بدرای لد ایدن مهدئمه ر سدا  ،2010یدب
سرشااری بیناکاممه از منطقه کرکوک ر سشورکار قرارگرف  ،امدا نن هدم بندا بده
الیمه به یعویق افشا ( .)Katzman, 2013: 19,20با یوجه به یغییر نظا سیاسه دراق و
فدراکه شدن ایدن کودور ،موضدع وکد

دراق ر ایدن مدور از اهاید

زیدا ی

برخور ار اس د زیرا این موضوع الو بر این که موجب افزایش ینشهدای فرقدهای
ر این کوور شد  ،روند سیاسه و فرایند نششه ممه ر این کوور را نیدز بده یداخیر
انداخشه اس د به الو با یوجه به وجو منابع گهشر نف
ایخاذ یصایم مناسب ر این مور  ،را را برای خاک

ر منطقه کرکوک ،د

کوورهای خدارجه ر امدور

اخمه راق باز خواهد گذاشد د ر ایدن میدان پیوسدشن نااینددگان کدر شدورای
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394

ناایندگه راق به گدرو اکعراقیده و هاچندین رگیدری نیروهدای امنیشده دراق بدا
نیروهای کر ر اسشان صالحاکدین راق ر نوامبر  2012که با میانجهگدری امریکدا
و ورو نیروهای سازمان مم ( )UNAMIخایاه یاف  ،از نوانههای اخدشالر جددی
وک

د پیورف

ل مناز ه ا راب و اکرا ر دراق ر سدا هدای اخیدر بدو اسد

()Katzman, 2013: 20د
اکبشه موکالت و اخشالرنظرهای بین لکوم
مرکزی بغدا ینما شام موار فوق نیه
نف

ر این منطقه و یوانایه لکوم

منطقهای کر سدشان و لکومد

بمکه مهدئمه اصدمه وجدو مندابع ظدیم
کر سشان ر اسشفا و صدور نف

اسد د ر

هاین رابطه یکه یگر از موضو ایه که موجب ییرگه روابط شد فدروش مهدشقیم
نف
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مرکزی به ریاس

ماککه و بارزانه بو د این اظمارات هاچنین یکه از الید

از سوی وک

کر سشان اس د به نحوی که ر این زمینه نیدز یرکیده ر جمد

یامین منافع خو لرک

کر و با کر سشان ر مدور سداخ

خدط کوکده نفشده بده

یوافق رسید اس د ایجا این خط کوکه نفشه الو بر این که امکدان صددور نفد
گاز این منطقه به یرکیه را فراهم مهنور  ،اهای

زیا ی ر اریقدای نقدش کر سدشان

ر معا الت منطقهای ار د این موضع هاچنین کر سشان را ر مقاب
قرارخواهد ا د به ویژ اینکه وک
لکوم

کر سشان مای نیه

وک

مرکدزی

که این خدط کوکده یوسدط

مرکزی کنشر شو د اکبشه الداث این خط کوکه و هاچنین صدور نفد

یرکیه واکنش وک

و

مرکزی راق را نیدز بده هادرا اشدشه اسد

بده

و بغددا رصدد

برنمد یا نظارت مهشقیم خو را بر هرگونه صدا رات و هاچندین قرار ا هدایه کده
اقمیم کر سشان با شرک های بیناکاممه منعقد کر  ،ا ادا کندد
ر این زمینه وک

مرکزی راق ا ال کر اس

فروش نف

(2013: 17

)Sumer,د

بده طدور مهدشقیم را

مغایر با اسشقال کوور مه اند ،اما با ا ال این شرط که رنمدهای ناشه از فدروش
نف

مرکزی واریز شو و با نظارت نن یوزیع شو  ،به صدورت

به لهاب لکوم

محدو اجاز فروش نف
صا ر کر اس

و فعاکی

شرک های یجاری بیناکاممه را ر این منطقده

()Katzman, 2013: 18-20د

میه ماککه هم از یگر موار خاکد
کویدن وک

این کوور اس د اظمارات ار وبان میه ماککه و مشمم کدر ن وی بده

فرقهگرایه ر وک
وک

یرکیده ر امدور اخمده دراق و بده چداکش

راق ،یا ننجا ا امه پیدا کر که بهیاری ماککه را ر مقا رهبدر

شیعه و ار وبان را رهبر وک

سدنه یوصدیف کدر و رقابد

بدین ننمدا را

یا نور رقاب های یاریخه بین املرایوری ثاانه و خانددان صدفوی ر گذشدشه کده
یببار یگر رلا یکرار اس  ،انهشند

(193

 .)Charountaki, 2012:یاای یرکیده بده

ا اا نفوذ ر راق ،از این گفشه مقامات این کوور به خوبه موخص مهشدو کده
ینما کووری که مهیواند روابط مثب

و یعیینکنند ای با هاده گدرو هدای راقده و

کوورهای هاهایه راق برقرارساز  ،یرکیه اس د
یرکیه ر راسشای پهگیری سیاس های خو  ،هاچنین اقدا به لااید
ا ن به مخاکفین وک

و پندا

راق از جامه طارق اکماشاه ،معاون نخه وزیدر دراق و

رقابت قدرتهای منطقهای در عراق  سید امیر نیاکوئی و سجاد مرادی کالرده

الو بر اظمارنظرهای بارزانه میه مداککه ،ایمامدات و جندگ کفظده ار وبدان

رهبر سابق لزب اسالمه این کوور که از سوی ا گا هدای ایدن کودور بده ا ددا
محکو شد اس  ،ناو د این اقدا وک
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بین وکوور ر چند وق

(2013: 33

اخیر بو اس

 .)Katzman,هاچنین یرکیده بدا

انجا بعضه اقدامات ،سعه ر ناامن کر ن راق اششه اس د یالشهای این کودور
ر ایجا گروهه شبیه به اریش نزا سوریه ،به نا اریش نزا راق ،ر هاین رابطه
ارزیابه مهشو د بدین منظور یرکیه ر یالش بدو یدا بدا لااید

از بازماندد هدای

لددزب بعددث و نظامیددان وران صدددا  ،بددرای یوددکی ایددن گددرو اقدددا کنددد
()http://irdiplomacy.ir/fa/page/1912861د
با یوجه به بازگو

یرکیه به موکفدههدای هدویشه خدو ر سدا هدای اخیدر و

هاچنین ر چمارچوب الیای ثاانهگری بده شدیو مددرن ،ایدن کودور سیاسد
لاای

از گرو های سنه را نبا مهکندد به نظر مهرسد که ایدن راهبدر ر دراق
این کوور از اخواناکاهماین راق و هاچندین

نیز به کار گرفشه شد اس د لاای

یظاهرات مر نواله سنهنوین این کوور ر اواخر سا  2012میه ماککه کده بده
گفشه برخه منابع از سوی جریانهای وابهشه به اخواناکاهماین هدای
این زمینه ارزیابه مهشو د لاای

شد بو  ،ر

یرکیه از جریان اخوان ر دراق ،ر راسدشای بده

قدرت رسیدن این گرو ر برخه کوورها مانندد مصدر و کیبده و یدالش یرکیده ر
جم

به قدرت رساندن اخواناکاهماین ر سوریه و هاچنین گرایشهدای اخدوانه
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لزب داک

و یوسعه ارزیابه مهشو د اگرچه با یوجه به سمم جاعیشه شدیعیان ر

راق ،ناهیوان این راهبر را شبیه سیاس

این کوور ر سوریه انه  ،امدا یرکیده

ر چمددارچوب گهددشرش اخوانیهددم از هرنددوع یغییددر ر ددراق لاای د

مددهکنددد

()http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1913259د ر واقددع یرکیدده بدده طددور ضددانه ر
چمارچوب لاای

از به قدرت رسدیدن گدرو هدای سدنه ر خاورمیانده ،خواهدان

یهری این روند به راق و یغییر وک

این کوور بدا لکدومشه سدنه و هاگدرا بدا

ننکارا اس د لاای های این کوور از جریانهای هاگرا با اخوان از جامده لدزب
اسالمه راق نیز ر هاین راسشا قاب ارزیابه اس د
 .5امریکا و تحوالت عراق
امریکا ر ابشدا و پس از سقوط صدا  ،به نبا گهشرش موکراسهسدازی ر منطقده
و ارائه اکگویه از موکراسه سکوالر ر راق برنمدد امریکا با نابو کدر ن اریدش و
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یوکیالت بع ثه اال زمینه خال قدرت ر دراق را ایجدا نادو کده بدا یوجده بده
شکارهای پیچید اجشاا ه ر راق ،این وضعی

به گهدشرش خودون

و نداامنه

ر این کوور منجر شدد اکبشه از سویه یگر ،مشا ر از لامه ایاالت مشحد و یرییبدات
جدید قدرت ر راق ،شیعیان ر ساخشار سیاسه این کوور جایگا باالیه به س
نور ند که اکبشه این یحوالت به مذاق ربهشان خوش نیامد و یحوالت دراق ،خدو
زمینه برخه کدورتها ر روابط ربهشان و امریکا را ایجدا نادو د اکبشده امریکدا و
ایحا یدده اروپددا و لشدده رژیددم اسددرائی

ر کر سددشان ددراق ،ارای نفددوذ و روابددط

گهشر ای بو اند که این خو لاکه از بمر گیری بازیگران مخشمف از شکارهدای
جامعه راق اس د
ر این میان باید یوجه اش

که با ناکامه امریکدا ر ایجدا بدات ر دراق و

روی کار نمدن اوباما ،یغییرات قاب یوجمه ر سیاس

خاورمیانهای امریکا به وقوع

پیوسشه اس د به طورکمه به نظر مهرسد که ر سا های اخیدر ،منطقده پاسدیفیب ر
سیاس

خارجه امریکا پراهای یر شد و از اوکوی

خاورمیانه کاسشه شدد اسد

سوریه و گهشرش جریانات یکفیری مانند ا ش را از این منظدر مدهیدوان ارزیدابه
ناو (نیاکوئه )1393د
به هرلا به نظر مهرسد که سیاس

خارجه امریکا به ویژ ر سا های اخیدر

به گهشرش رقاب ها ر منطقه خاورمیانه امدن ز اسد د از سدویه برخده مندافع
موشرک میان ایران و امریکا ر راق به چوم میخور و از سوی یگر ،فوار برخده
مشحدین منطقهای مانند ربهشان بر سیاس

خارجه امریکا کامال قاب یوجده اسد د

ر این میان به نظر مهرسدد کده موضدوع ههدشهای ایدران نیدز بدر ماهید

و روندد

رقاب های منطقهای یا یرگذار باشدد ر واقع برخه بر این باورند که مذاکرات ایدران
و امریکا با ث یعایق و گهشرش رقاب
یان و راق شد اس

بین ایران و ربهشان ر لدوز هدایه چدون

و اکبشه شواهدی وجو ار کده مشدا ر از فودار ربهدشان و

سایر مشحدین منطقهای امریکا ،فوار ایاالت مشحد بر وکد

دراق بدرای دد بده

رقابت قدرتهای منطقهای در عراق  سید امیر نیاکوئی و سجاد مرادی کالرده

به طوری که انفعا و بهیفاویه نهبه این کوور ر قبا بحرانهدای اخیدر دراق و

کارگیری شیعیان نز یب به ایران ر مبارز با ا ش فزونه گرفشه و این ام خدو
زمینه موفقی

و پیورویهای ا ش را از جامه ر اسشان االنبار فراهم ناو اسد د 161

ر واقع اشار شد که ایاالت مشحد مشدا ر از فودار ربهدشان و کودورهای هاهدو
اجاز بمر گیری وک

راق از نیروهای لود اکوعبه را صدا ر ننادو و بدا فودار

زیا خواهان یقمی نقش ایران ر مبارز با ا ش و یکفیریهای راق شدد بررسده
قیق سیاس

خارجه امریکا ر راق پس از صدا  ،بدون شدب مجدا

مهطمبد با این لا باید اذ دان اشد
بیرمهشقیم ،زمینه گهشرش خوون

کده سیاسد

یگدری را

امریکدا هرچندد بده صدورت

و رقاب های منطقهای را ر راق فراهم نادو

اس د
نتیجهگیری
راق یکه از کوورهای ممم خاورمیانه اس

و یحوالت واقع شد ر این کوور بعدد

از یماجم نظامه امریکا ر سا  2003و سقوط صدا  ،از اهای

بهدیاری بده ویدژ ر

سطح منطقهای برخور ار اس د ر میان کوورهای موجو ر منطقه ،سه کوور ایدران،
ربهشان و یرکیه از نگرش خاصه ر مور این یحوالت برخور ار بدو انددد ر ایدن
مقاکه یالش شد یا با بمر گیری از رویکر یحمیمه سه سطحه ،به واکاوی سیاس های
این سه کوور ر راق جدید پر اخشه شو د سئوا اصمه که ر ابشدا مطرح شدد ایدن
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اس

که ربهشان و یرکیه چه سیاس هایه را ر قبا

وک

جدید راق پس از سدا

 2003ر پیش گرفشهاند و هدر اصمه ننما از ایخاذ این سیاس هدا چده بدو اسد ؟
یافشههای یحقیق لاکه از نن اس

که کوورهای ربهشان و یرکیه ،ر یالش بدو اندد

یا با بمر گیری از شکارهای اجشاا ه راق ،به ویژ شکارهای مذهبه و قومه و بدا
ایخاذ سیاس ها و راهبر های گوناگون ،وک

جدیدد دراق را بده چداکش کودید و

لوز نفوذ و قمارو ژئوپمیشیکه ایران را یمدید ناایندد
براین اساس ،سعه شد یا ر ابشدا با یدوین چمدارچوبه نظدری بده ا بدات ایدن
فرضیه پر اخشه شو د برای این منظور از رویکر یحمیمه سه سطحه اسشفا شدد ر
این راسشا ،ر سطح ممه ،شکارهای اجشاا ه پیچید و ضعف وک -ممد سدازی
ر راق که منجر به یا یرگذاری باالی هوی های قومه و مذهبه ر مقابد هوید
ممه شد و زمینه پیوند برخه گرو های قومه مذهبه با کوورهای هاهایه را ایجدا
ناو اس  ،ر سدطح منطقدهای رقابد هدای ژئوپدوکیشیکه بدازیگران منطقدهای بدا
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بمر گیری از وام
بزر

قددرتهدای

اخمه راق و ر سطح بدیناکاممده نیدز سیاسد

به ویژ ایاالت مشحد امریکا مور یوجه قرارگرفشندد
ر این قاکب ابشدا به بررسه سیاس های ایران ر قبا یحدوالت دراق پر اخشده

شدد ر این چمارچوب ایران با یوجه به ورو شیعیان نز یب به خو به رصه قدرت
ر راق ،از ابشدا روند سیاسه ر این کوور را مثب
مناسبه با وک

ارزیابه کر و سعه کر روابدط

جدید این کوور برقرار ساز د ر این روند هرچند ر گذششه نز یدب

این و کوور نهب

اششند ،اما با وجو مقههای یاریخه و

به هم الهاس خصوم

فرهنگه میان طرفین ،ایران سعه کر با گهشرش هاکاریها با وک
قدرت نر خو ر این کوور به نحو مو ری به ویژ ر لاای

جدید دراق ،از

از گدرو هدای شدیعه

ر جریان کهب قدرت اسشفا کندد ر ا امه یالش شد یا به سیاس های ربهشان ر
راق پر اخشه شو د ربهشان بعد از یوکی

وک

جدید راق ،به کی ورو شدیعیان

به سطح باالی قدرت سیاسه و به لاشیه راند شدن اقمی
اس

سدنه دراق ،سدعه کدر

یا ر کنار بها شنایه به روند سیاسه راق ،با اقدامات مخشمف ،وک

لو لاای

این کوور از اقمی

ربهدشان ر دراق جدیدد،

سنه راق شک گرفشه اس د ر این چمارچوب ،با

مواهد نفوذ ایران ر راق ،رقاب

بهیار جدیای بین ایران و این کوور ر دراق ر

گرفشه و ربهشان سعه کر یا با بمر گیری از نفوذ و قددرت ندر و سدخ

خدو ر

راق ،به ویژ ر میان گرو ها و طوایدف سدنه ایدن کودور و بدا انجدا اقددامایه ر
لاای

از این گرو ها ،لوز نفوذ و قمارو ژئوپمیشیکه ایران را یمدید ناایدد اقددامات

ربهشان ر این زمینه شام نا ید گرفشن روند سیاسه راق ،لااید
یروریهشه ر راسشای ایجا ناامنه ر دراق ،لااید
بعث به وک

راق و لاای

از ورو ا ضدای سدابق لدزب

از افرا مخاکف وک

ر رابطه با سیاس های یرکیه نیز باید یوجه اش
اخیر ر چمارچوب نو ثاانهگری و هاچنین سیاس
هاهایگان ،ر یالش بو اس

از گدرو هدای

راق مهشو د
که این کوور ر سا هدای
به صفر رساندن موکالت بدا

یا روابط مناسبه را با هاهایگان خاورمیانهای خدو

رقابت قدرتهای منطقهای در عراق  سید امیر نیاکوئی و سجاد مرادی کالرده

کوور را به چاکش بکودد یکه از محورهای ممم سیاس

جدید این

برقرارکند و ر چمارچوب انجا بعضه از اقدامات ر یالش بو یا از یدب وکد
بهطرر ،به قدریه یا یرگذار ر سطح منطقه مبد شو و وضدعی

خدو را یالدد 163

رهبری منطقه اریقاء بخودد سیاس های یرکیه ر قبا

جدیدد دراق بیودشر

وکد

مشا ر از نگرانههای امنیشه این کوور ر قاکب روابط این کوور بدا کر سدشان دراق،
موضوع لضور گرو پدکدک ر شاا این کوور و هاچنین رقاب های منطقدهای
این کوور با ایران و موار ی از این قبی بو اس د روابدط یرکیده و دراق از سدا
 ،2007با گهدشرش هادرا بدو و شداهد سدفرهای مشعدد مقامدات و طدرر بده
کوورهای یکدیگر و هاچنین افزایش هاکاریها و لجم مبدا الت بدین و طدرر
ههشیمد چنانچه یوضیح ا شد ،یکه از مدوار ی کده سیاسد

یرکیده ر دراق را

یح یا یر قرار ا اس  ،رقاب های منطقهای این کوور و ایران به ویژ برای یبدی
شدن به قدرت او منطقه اس د یرکیه نیز ر راسشای نو ثاانهگری ،نهب

به راق

از یعمق ژئوپمیشیکه برخور ار اس د
ر هاین راسشا این کوور ر چند وق
یالش بو یا ر جم

اخیر با مواهد نفوذ ایدران ر دراق ،ر

اسشفا از قدرت نر خو ر صدحنه دراق میده ایدران گدا

بر ار د برای یحقق این امر یرکیه ر چمارچوب نو ثاانهگری و لاای
سنه ر خاورمیانه ،از گرو های سنه راق میه وک
از نظر نویهندگان ،یرکیه هاچنین ر سیاس
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394

سیاس

ر اریباط با وک

کر اس د

صفر کر ن موکالت بدا هاهدایگان بده

صورت گزینوه ا کر و از سویه نن را به وک
و از سوی یگر با انجا اقداما یه میده وکد

این کوور لاای

از گرو هدای

منطقهای کر سدشان یهدری ا

دراق ،سدعه ر نا یدد گدرفشن ایدن

مرکزی اششه اس د هدر اصمه یرکیه از این سیاسد هدا،

به چاکش کویدن لوز نفوذ و قمارو ژئوپمیشیکه ایران بو و بدرای سدشیابه بده ایدن
هدر ،به اقدامات مخشمفه مبا رت کر اس د ر مجاوع مهیوان اسدشدال نادو کده
کوورهای ربهشان و یرکیه با بمر گیری از شکارهای اخمه راق بده ویدژ شدکار
مذهبه و فرقهای و ضعف وک -مم سازی ر این کوور ،یالش ناو ندد یدا قددرت
شیعیان نز یب به ایران را ممار و لوز نفوذ ژئوپوکیشیکه ایدران را محددو نااینددد ر
این میان بررسه سیاس

خارجه امریکا نیز لاکه از نن اس

که این کودور بدا ندابو

ناو ن اریش و پایههای قدرت رژِیم سنه بعثه و ایجا خال قدرت و هاچنین انفعدا
ر مقاب قدرتگیری جریانات یکفیری مانند ا ش ،اال زمینه گهشرش بده بدایه و
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رقاب ها و مناز ات منطقهای را ر راق ایجا ناو اس د

منابع
الف -فارسی
نیشه ،میرضاد 1385د صر طالیده ،وکد ممده دراق و یدأ یرات نن بدر روابدط ایدران،
همشهری یپلماتیک ،نیاه خر ا  ،85شاار سو  ،و 34د
ابراهیاه ،نبهاهللد 1389د چومانداز روابدط کودورهای درب بدا دراق جدیدد ،فصسلنامه
مطالعات راهبر ی ،سا سیز هم ،شاار 1د
الدی ،افهانهد 1386د یلمااسه اومه امریکا و قدرت نر ایران ر صحنه راق ،نوشدشه
شد ر وبگا معاونت پژوهشهای سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک:

www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&depid=44.

www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44.

رقابت قدرتهای منطقهای در عراق  سید امیر نیاکوئی و سجاد مرادی کالرده

الادی ،باسد 1389د نقش مذهب ر گهشرش لوز نفوذ ،مطاکعه مور ی :یویع و ایران،
فصلنامه ژئوپلیتیک ،سا شوم ،شاار او د
اسدی ،مه اکبرد 1387د روابط ربه راق یغییرات و پیامدها،د زسزار راهبسر ی ،281
مرکز یحقیقات اسشرایژیب ،معاون پژوهشهای سیاس خارجهد

اسدی ،مه اکبرد 1388د ظمور و افو اکقا د ر راق ،فصلنامه راهبسر  ،سدا سدیز هم،
شاار 51د
امیدی ،مه و فاطاه رضدایهد 1390د ثادانهگرایده جدیدد ر سیاسد خدارجه یرکیده:
شاخصه و پیامدهای نن ر خاورمیانه ،فصلنامه روابط خارجی ،سا سو  ،شداار
سو د
اکمه ،هاایوند  ،1387خمیج فارس و مهائ نن ،نشر قوم  ،چاپ همد
برزگر ،کیماند 1386د ایران ،راق و نظا امنید منطقدهای خمدیج فدارس ،مجلسه راهبسر ،
شاار چم و سو د
سر ارنیا ،خمید اهللد  1391د دراق ،اسدشارار خودون و رویدای موکراسده :یدب یحمید
چندسطحهد فصلنامه راهبر  ،سا بیه و یکمد شاار 63د یابهشاند
یرید  ،اندددرو بمیدود 2011د گددزارش رقابد ایدران و ربهددشان سدعو ی و نینددد امنید
خاورمیانده ،موسسه مطالعات راهبر ی امریکا ،قهدا واز هدم ،سدامبر ،2011
165
یرجاه شد ر پایگا خبری – یحمیمه اشرار:

www.eshraf.ir/index.php/1389-10-25-11-10/2205-1391-02-30-06-40-40.

یروریهم نخهشین صا رات ربهشان به جمان ،نوششه شد ر وبگا مرکسز پسژوهشهسای
خلیج فارس:

http:// www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&id=786.

راق زیرنظر ار وبان ،نوششه شدد ر سدای

یپلماسسی ایرانسی28 ،

یوکی اریش نزا
بمان .http://irdiplomacy.ir/fa/page/1912861 :1391
یالش ربهشان برای الیای بعثهها ر ائشالر الوی ،مصالبه با مه اکعیاوی ،نوششه شد
ر وبگاه کانون پژوهشهای خلیج فارس:

http:// www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages & ip=581.
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یغییر معا الت ر بغدا  ،نفوذ اخوان به راق رسیدد نوششه شد ر سای یپلماسی ایرانی
ر یاریخ  9اسفند http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1913259 :1391د
چگینهزا  ،بمرا و بمزا خوشاندا د 1389د یعام و یقاب پیرامونگرایه و بربگرایه ر
سیاس خارجه یرکیه ،فصلنامه راهبر  ،سا نوز هم ،شاار 55د
لایاه ،محادرضاد 1390د یحوالت و ساخشار منطقه خاورمیانه ،فصلنامه روابط خسارجی،
سا سو  ،شاار چمار د
لافظنیا ،محادرضاد 1385د اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ،چاپ او  ،انشوارات پاپمهد
هقانه فیروزنبا ی ،جال د 1389د سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،چاپ سدو ،
سا د
شجاع ،مریضهد 1386د رقاب های منطقهای ایران و ربهشان و موازنه نیروها ر خاورمیانه،
ماهنامه اطالعات سیاسی – اقتصا ی ،شاار 239 – 240د
فرجهرا  ،بداکرضاد 1384د ژئوپمیشیب جدید راق و یا یر نن بر منافع و امنید جامدوری
اسالمه ایران ،فصلنامه ژئوپلیتیک ،ویژ نامهد
کوز گر ،وکهد 1389د اسشقرار سیهشم فاع موشکه نایو ر یرکیه ،الی و پیامدها ،ززار
راهبر ی  ،336معاون پژوهشهای سیاس خارجه مرکز یحقیقات اسشرایژیبد
بداکهپور ،محادرضا ،محاد اخبداری و محادد کرمدهرا د 1393د خدر میددان کر سدشان
راق ،رصه رقاب میدانهای منطقهای ایران و یرکیه ،فصلنامه نگر های نسو ر
جغرافیای انسانی ،سا هفشمد شاار یبد زمهشاند
قاساه ،فرها د 1389د مد ژئوپمیشیب امنی منطقهای :مطاکعه مور ی خاورمیانه ،فصسلنامه
ژئوپلیتیک ،سا شوم ،شاار و  ،یابهشان 1389د
مریجه ،شاساهللد 1386د اشغا راق و مهائ پس از نن ،نشریه علوم سیاسسی ،انودگا
باقراکعمو  ،شاار  40و 39د
مهشقیاه ،بمرا و نبهاددد ابراهیاهد 1389د مبانه و مفاهیم اسال سیاسه اکقا دد  ،فصسلنامه
سیاست انشکده حقوق و علوم سیاسی ،ور  ،40شاار 3د
ممدیزا سراج ،اکمهد 1391د یالش راق برای بازیابه جایگا منطقهای و مواندع پدیشرو،
ززار راهبر ی  ،426معاون پژوهشهدای سیاسد خدارجه مرکدز یحقیقدات
اسشرایژیبد

،د چاکشهای روابط جاموری اسالمه ایران و ربهشان ر منطقده1389  پرویزد،نا رینهب
د1  شاار،40  ور،فصلنامه سیاست انشکده حقوق و علوم سیاسی
،د بررسه بحرانهای راق و سدوریه ر پریدو نظریدههدای امنیشده1392  سیدامیرد،نیاکوئه
 بمارد،  شاار او،  ور و،فصلنامه سیاست جهانی
 انشوارات انشگاه زیالند،د اریش و سیاس ر خاورمیانه ربه1393  سیدامیرد،نیاکوئه
نوششه شد ر وبگاه، ، بازیگران و رویکر ها،د امنی سازی ر راق1387  محاو د،وا ظه
:معاونت پژوهشهای سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک

www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=07&&depid=44.

 نوشدشه شدد ر،د رویکر گرو های اخمه راق به ایران و امریکدا1387  محاو د،وا ظه
 شداار،وبگاه معاونت پژوهش های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک
www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=07&depid=44. :12
 کاوشه ر روابط ایدران و ربهدشان:د ر پریو شرایط جدید منطقهای1385  لایدد،ها یان
 شاار سه و پنجمد،  مجله راهبر،سعو ی
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