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چکیده
روابط ای ای و ام یکا در طو دهههای گذشمته بما تامادهای ایمدئولوژی
منازعات و رقابت های است اتژی

و

مهمی هم اه بوده است .رقابمتهمایی همه

به خصوص در منطقه خاورمیانه تشدید شده و در ب خی مواقمآ دو هشمور را
در ستانه رویارویی مستقیم نظامی ق ارداده است .با این حما  ،نمور روابمط
ای ای و ام یکا در حوزه ع اق ،الگموی متفماوتی را نشمای ممیدهمد و بیمانگ
فاصله گ فتن دو ط ف از منازعات و رقابت های است اتژی

هالی و تمایل به

ب خی همکاریهای ضمنی و غی مستقیم در ایمن حموزه اسمت .بم خالف دو
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دیدگاه هالی عمده مط

تعامالت و همکاریهای است اتژی

تمامعیار دو ط ف یا رقابمت و رویمارویی

هامل ط فین در ع اق ،در این نوشتار ب این موضور تاهید میشمود همه بمه
رغم تاادهای ایدئولوژی

و منازعات و رقابتهای است اتژی

ای ای و ام یکا

در خاورمیانممه و تممداوم نسممبی رقابممتهمما در حمموزه عمم اق ،تنگناهمما و
محدودیت های ژئوپلیتی

این حوزه و موا ه شدی تهم ای و واشمینگتن بما

ب خی تهدیدات مشت ر ،دو هشور را به سمت نوعی از همکاری های ضمنی
و غی مستقیم سوق داده است .در نتیجه با متاث شدی اهداف و رقابمتهمای
است اتژی

ای ای و ام یکا در ع اق از چال ها و تهدیدات نوظهمور ناشمی از

محممیط ژئمموپلیتیکی خمماص عم اق و تیییم ات ی ،بسممت های مهمممی بم ای
همکاری ضمنی بین ای ای و ام یکا در این حوزه ب وز یافته است.

واژه های کلیددی :ایم ای ،ام یکما ،عم اق ،رقابمت اسمت اتژی  ،همکماری،
ژئوپلیتی
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شده در مورد روابط ای ای و ام یکا در ع اق ،یعنی

مقدمه
منازع و رقابت را میتوان ویوگی اصلی و مسلط روابط ایران و امریکا در دوره بعد
از ژیروزی انقالب اسالمی برشمرد .این منازع و رقابت در حوزههیای مخ لیف ،بی
خصوص در عرص خاورمیان ب خوبی بروز و ظهور داشی اسیت؛ بی گونی ای کی
اح مال گس رش منازع و ورود ب درگیری نظامی و جنیگ نییز همیواره روابیط دو
ورف را تهدید کرده است .فارغ از رییی هیای منازعی و رقابیت بیین دو کییور و
تاثیرگذاری همزمان مولف های ایدئولوژیک -هوی ی و اس راتویک در ایین خصیوص
و ب رغم تغییر روابط بین ایران و بسیاری دیگر از دولتهیا در عرصی منطقی ای ییا
بین المللی ،امکان تغییر روابط و یا شیکلگییری سیطحی از همکیاری بیین اییران و
امریکا از ژرسشهای سخت سیاست خارجی هر دو کیور بوده است .با ایین حیال،
روابط امریکا و ایران ایجاد کرد ک شایسی بررسییهیای بییی ری اسیت .بی رغیم
ان ظارات اولی در خصوص گس رش منازعات و رقابتهای کالن بین ایران و امریکا
در سطح منطق ب حوزه عرا  ،شرایط و تحوالت عرا و نوع نگاه و مناف م صیور
تهران و واشینگ ن در این حیوزه ،دو ویرف را بی سیمت شیرایط و الگیوی کیامال
م فاوتی از روابط سو داد ک در مناسبات چند ده گذش دو کیور سابق نداشی
است .بر این اساس است ک ب رغم رقابتهای جدی بین ایران و امریکا در عرصی
عرا  ،میتوان شاهد نوعی از همکاریها و مناف میاب و نزدیک نیز بین دو کییور
در این حوزه بود.
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حوزه عرا و تحوالت این کیور بعد از سال  ،2003نمون و شرایط م فیاوتی را در

امریکا و جمهوری اسالمی ایران دو بازیگر خارجی اصیلی و تعییین کننیده در

عرا ژس از صدام بوده و روند سیاسی و امنی ی عرا عیالوهبیر نیوع رویکردهیا و 129

اقدامات گروههای عراقی ،تا حد زیادی تحتتاثیر اهداف و سیاسیتهیای امریکیا و
ایران بوده است .امریکا با اعزام نیروی نظامی و اشغال عرا در سال  ،2003ب تغییر
رژیم بعث و ژای گذاری روند سیاسی جدید در این کیور مبادرت کرد .امیا روشین
است ک اهداف امریکا از حمل ب عرا تنها ب محیط درونی عرا محیدود نبیود و
رهبران امریکا تغییر رژیم در عرا را ب عنوان گام نخست ایجاد تغییرات بیزرگتیر
در خاورمیان تلقی میکردند .اهدافی ک از جمل آنها ،موازن سازی در برابر اییران و
تضعیف جدی ایران در عرص منطق ای بود .ب رغم موفقیت امریکا در مرحل اشغال
عرا  ،این کیور در مراحل بعدی ژس از اشغال ،از جملی ژیییبرد دولیتسیازی و
ایجییاد ثبییات و امنیییت در عییرا بییا چییالشهییا و میییکالت بسیییاری روبییرو شیید.
چالشهایی ک نیاندهنده مواجه امریکا با واقعیتهای ژئوژلی یک ژیچیده عیرا و
همچنین اثرگذاری ویف مخ لفی از بازیگران از جمل ایران در تحوالت این کییور
بود .در واق تحوالت بعدی نیان داد ک امریکا تنها نیروی خارجی تعییینکننیده در
تحوالت عرا ژس از صدام نیست و جمهوری اسالمی ایران نیز بی عنیوان بیازیگر
منطق ای ذینفوذ در عرا  ،در این روند ب صورت جدی ایفای نقش میکند.
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حضییور هم ی جانب ی و مییدیریت تحییوالت عییرا از سییوی امریکییا و نفییوذ و
نقش آفرینی ایران در این حوزه ب صورت همزمان ،ژرسشها و اح میاالت مخ لفیی
را در خصوص روابط این دو بازیگر در حوزه عرا مطیر سیاخت .بیا توجی بی
شرایط کالن منازع آمیز و رقاب ی بین ایران و امریکا در ده های گذشی  ،اح میال و
ژیش بینی اصلی در خصوص روابط دو کیور در عرا  ،گس رش مناسبات خصیمان
و منازع آمیز و در ن یج رویارویی و جدال تمام عیار دو ورف در حوزه عرا بیود.
اما تحوالت بعدی ،نیاندهنده تبدیل شدن حوزه عرا ب نمون ای مجزا و اسی ثنایی
در روابط کالن ایران و امریکا و حرکت از مناسبات منازع آمییز بی سیوی نیوعی از
همکاریها است .با توج ب این مهم ،در این نوش ار در ژی ژاسیخ بی ایین ژرسیش
هس یم ک چ عواملی باعث فاصل گرف ن امریکا و ایران از منازع و رقابیت حیاکم
بر مناسبات کالن و گرایش ب سوی نیوعی از همکیاریهیا در حیوزه عیرا شید؟
فرضی مطر شدهای کی در ژیی بررسیی آن هسی یم ایین اسیت کی واقعییتهیا و
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محدودیتهای ژئوژلی یک عرا و همچنین خطرات اح میالی ناشیی از گسی رش و

تیدید بحران در عرا  ،ایران و امریکا را وادار ساخت تا ب رغیم تیداوم منازعیات و
رقابتهای اس راتویک در سطو کالن منطق ای ،ب برخی همکیاریهیای ضیمنی و
غیر مس قیم ب منظور مدیریت بحران در عیرا روی بیاورنید .در ایین راسی ا ضیمن
اشاره ب دیدگاههای نظری معطوف ب منازع و همکاری در عرص بینالمللی ،اب یدا
ب بررسی شرایط منازع آمیز روابط ایران و امریکا و رقابتهای اس راتویک دو ورف
در سطح منطق و از جمل حوزه عرا میژردازیم .سپس محدودیتهای ژئوژلی ییک
ایران و امریکا در عرص عرا و خطرات اح مالی ناشی از گس رش بحران بیرای دو
ورف را بررسی نموده و در نهایت همکاریهای ضمنی و غیرمسی قیم دو کییور را
در عرا  ،مورد تبیین قرارخواهیم داد.
 .1فهم نظری منازعه و همکاری
موضوع منازع یا همکاری بین دولتها بخش مهمی از م ون روابط بینالملل را بی
خود اخ صاص داده است و دالیل منازع یا موان همکاری بین واحیدهای سیاسیی
ب نوعی اغلب نظری های بین المللی را بی خیود معطیوف کیرده اسیت .منازعی در
اشکال مخ لف آن و ب خصوص جنگ ،بی عنیوان شیکل خییونتآمییز منازعی و
چگونگی تعدیل و ژایان دادن ب آن یا گسی رش همکیاریهیا یکیی از مسیائل مهیم
بینالمللی ،از موضوعات کنونی اغلب این نظری ها اسیت .بی خصیوص بیا تسیلط
نظری کالن واق گرایی بر روابط بینالملل در قرن بیسی م ،ایین موضیوع از اهمییت
بیی ری برخوردار شد.
در شاخ های مخ لف واق گرایی یا رئالیسم ،نگاههای م فاوتی ب دالیل منازعی
وجود دارد .در رئالیسم کالسیک یا سن ی بر ماهیت تهاجمی ،شیرور و جنیگولیب
بیر ب عنوان ریی اصلی منازعات و کمبود صلح و همکاری در عرصی بیینالملیل
تاکید میشود و دولتها ب عنوان سازمانهای سیاسی تحیت هیدایت انسیانهیا بی
ناچار تحت تسلط ماهیت شرور انسانی ب سوی منازع و جنگ ژیش مییرونید .در
رئالیسم ساخ ارگرای وال زی بر این نک تاکید میشود ک رییی جنیگ و صیلح در
ساخ ار نظام بینالملل نهف است و ن سرشت و ماهیت بیر .بر این اساس ،در ایین
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ژیش روی بیر از اوان تاریخ بوده و این مس ل بعد از ژیدایش و تکامیل نظریی هیای
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نظری بر مولف هایی مانند آنارشیک بودن نظام بینالملل یا فقدان قدرت برتر و توج
دولتها ب قدرت نسبی و همچنین فقیدان اع میاد بیین دولیتهیا اشیاره مییشیود
(دهقانی فیروزآبادی .)100 :1381 ،در مقابل رئالیستهای کالسیک و ساخ ارگرا ک
ب ی ترتیییب بییر م غیرهییای فییردی و سیس ی می در تبیییین منازعییات تاکییید دارنیید،
رئالیستهای نوکالسیک در ژی ارای تبیین م فاوتی هس ند ک مب نیبر توج همزمان
ب سطو سیس می و داخلی است.
در مقابل دیدگاههای بدبینان رئالیستها ب امکان همکاری در عرص بینالمللی
و تاکید بر منازع و جنگ ب عنوان ویوگی اصلی روابط بینالملل ،نظری های لیبیرال
در ژی توج ب امکانات همکاری و تعامل بیازیگران بیینالمللیی و ارایی دییدگاهی
خوشبینان در مورد آینده نظام بینالملل هس ند .این نظری هیا بی مسیالمتجیویی و
صلحجویی سرشت بیر اع قاد داش و بر این تاکید میکنند ک مییتیوان بیا برخیی
اقدامات مانند ایجاد نهادهای بینالمللی ،ترویج هنجارهای بینالمللیی میی ر و ییا
تقویت تعامالت اق صادی ،بر میکالت ناشی از آنارشیک بیودن نظیام بیینالملیل و
میکل اع ماد غلب کرد .در مقابل بدبینی رئالیستها ب امکان همکاری و خوشیبینی
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لیبرالها ب ژایان دادن ب منازعی در سیطح بیینالمللیی ،سیازهانگیاران دییدگاههیای
م فاوتی ارای میدهند .سازهانگارانی ماننید الکسیاندر ونیت ،همکیاری و منازعی را
ژدیدههایی برساخ و مب نیبر شناخت می ر میدانند ک در تعامالت دولتهیا بیا
یکدیگر شکل میگیرند .ونت همکاری و منازعی دولیتهیا را ژدییدهای میرتبط بیا
هویت دولتها تلقی میکند و مع قد است هویت دولتها ب شکلگیری مناف آنهیا
در جهت همکاری و یا منازع کمک میکند (عسگرخانی و منصوری مقیدم:1389 ،
.)20
در مجموع ،ب رغم اینک هریک از نظری های روابط بینالملل با تاکید بیر نقیش
عوامل خاصی ب تبیین منازع یا همکاری در عرص بینالملل کمک میکنند ،هریک
ضعفها و نقاط ابهام خود را نیز دارند .بر این اساس ب نظیر مییرسید در بررسیی
هریک از موضوعات مربوط ب منازع و همکاری در عرص بینالمللیی ،رجیوع بی
چهارچوبها و مفاهیمی ک ب واند در تبیین آن موضیوع خیاص کمیک کنید ،مفیید
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خواهد بود .در خصوص موضوع مقال حاضیر یعنیی منازعی ییا همکیاری اییران و

امریکا در حوزه عرا در دوره ژس از صیدام ،فاصیل گیرف ن از نظریی هیای کیالن
بینالمللی و اس فاده از نظری های میان برد ک با تحیوالت منطقی خاورمیانی ارتبیاط
بیی ری دارد ،می تواند ب نحو به ری بی تبییین مسیائل کمیک کنید .در ایین راسی ا
رئالیسم نوکالسیک با مدنظر قراردادن تیاثیر عوامیل محیطیی منطقی ای و جهیانی و
همچنین مولف های داخلی بر رف ار سیاست خارجی دولتها ،ب نحو به ری میتواند
منازع یا همکاری ایران و امریکا در حوزه عرا را تبیین نماید.
با توج ب نامناسب بودن یا عدم هدفگذاری اغلب نظریی هیای کیالن روابیط
بینالملل برای تبیین مسائل منطقی ای ،رئالیسیم نوکالسییک بی عنیوان چهیارچوبی
نظری برای تبیین منازعات در خاورمیان مورد توجی قیرار گرف ی اسیت .از جملی
راویلیامز سعی کرده است با اس فاده از م غیرهای چندگان این نظری منازعات عمده
خاورمیان را براساس مولف های سیس می بینالمللی و منطق ای و همچنین م غیرهای
داخلی تبیین نماید) .) rawilliams, 2009هماننید نورئالیسیم ،رئالیسیم نوکالسییک نییز
اع قاد دارد ک محیط بین المللی ک دولت ها در آن عمل می کنند ،تعیین کننده اصیلی
مناف و رف ار آنها و از جمل تصمیمات اس راتویکی مانند منازع یا همکاری اسیت.
بر این اساس ،هردوی نورئالیسم و رئالیسم نوکالسییک از هسی یشناسیی مب نییبیر
محیط ناشی می شوند .با این حال رئالیسم نوکالسیک سعی در تکمیل نورئالیسیم بیا
آنچ ک رئالیسم نوکالسیک بر آن تاکید دارد این است ک ب رغم اهمیت اولیی
و کانونی نظام بین الملل در تعیین رف ار سیاست خارجی دولت ها ،تمام دولت هیا در
تمامی شرایط ب گون ای یکسان در برابر شرایط و الزامات سیسی می واکینش نییان
نمی دهند .ب عبارت دیگر ،م غیرهای میانجی یا عوامل داخلی سهم مهم و جیدی در
نوع واکنش دولت ها ب عوامل و محدودیت های سیس می دارد .از جمل ویوگیهای
این نظری ژذیرش تمایز بین دولت های مخ لف در مواجه با شرایط سیس می میاب
یا ژذیرش واکنشهای م فاوت یک دولت ب شیرایط مییاب در زمیانهیای م فیاوت
است .ن یج اینک هرچند رئالیسم نوکالسیک بر اهمیت اولی و تعیینکنندگی شرایط

ایران و امریکا در عراق :تنوع کنشها  علیاکبر اسدی

افزودن م غیر سطح واحد دارد ).)Taliaferro, 2008: 480

سیس می بین المللی و منطق ای تاکید دارد ،اما همزمان مولف های داخلی را در فهم و
واکنش ب دگرگونیهای سیس می مهم میداند

)2006

 .(Schweller,برخالف نورئالیسم 133

ک دولت ها را ب عنوان جعب سیاه و واحدهایی با کیارکرد مییاب قلمیداد میی کنید،
دولت در نظری رئالیسم نوکالسییک از اهمییت و جایگیاه خیاص و محیوری تیری
برخوردار است .در وهل نخست در رئالیسیم نوکالسییک دولیت مفهیومی کیانونی
همانند سایر نظری های رئالیس ی دارد ،اما در نگاه عمی تر بی ایین نظریی میی تیوان
دیدگاه خاص و دقی تر رئالیست های نوکالسیک ب دولیت و ارتبیاط آن بیا محییط
بین الملل از یکسو و سیاست خارجی از سوی دیگر را دریافت .مهمتیرین نک ی در
این نظری آن است ک دولت و مولف های مادی و نهادی آن و همچنین ویوگیهیای
هوی ی و انگارهای آن ب عنوان م غیر میانجی بین الزامات و فییارهای بیینالمللیی و
رف ارهای سیاست خارجی عمل می کند .ب عبیارت دیگیر نهادهیای دولیت ،فهیم و
دیدگاه رهبران دولت و ایدئولوژی و هویت آن و همچنین رابط بین دولت و جامع
یا گروه های اج ماعی ب عنوان م غیر میانجی بین مولف های نظام بین الملل و سیاست
خارجی محسوب میشود و در شکلدهی ب تصمیمات اس راتویک دولیتهیا ماننید
جنگ یا تعامالت اس راتویک نقش جدی دارد.
در مقال حاضر با توج ب مولف های نظریی رئالیسیم نوکالسییک ،تغیییرات و
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واقعیتهای ژئوژلی یک جدید در عرا بعد از  2003ب عنوان م غییر مسی قل اصیلی
تلقی میشود و میخص های درونی دولتهای ایران و امریکا -از جمل نگاه و فهیم
رهبران دو کیور در صحن عرا  ،سطح قدرت و توانمندی دو دولت در این حیوزه

و ژای های ایدئولوژیک و هوی ی آنها– ب عنوان م غیرهای میانجی محسیوب شیده و
منازع یا همکاری ب عنوان تالقی رف ارهای سیاست خیارجی دو کییور در حیوزه
عرا ب عنوان م غیر وابس در نظر گرف میشود .در واق در اینجیا بیر ایین نک ی
تاکید خواهد شد ک ب رغم میخص های خاص دولتهای ایران و امریکیا از جملی
تعارضات ایدئولوژیک و هوی ی ،نگاه خصیمان و مب نییبیر رقابیت اسی راتویک در
خاورمیان و عرا و همچنین توانمنیدیهیای خیاص هرییک از ایین دو کییور در
عرا  ،در نهایت واقعیتهای ژئوژلی یک درونی عرا بعد از سقوط صدام بی عنیوان
م غیر مس قل و اصلی ،تعیینکننده امکان منازع یا همکاری دو ورف در ایین حیوزه
بوده است.

134

 .٢تعارضات ایدئولوژیک و رقابتهای استراتژیک ایران و امریکا
تعارضات هوی ی و ایدئولوژیک و رقابتهای اس راتویک از مهمتیرین ویوگییهیای
روابط ایران و امریکا در وول بیش از س ده گذش بیوده اسیت .بی رغیم فیراز و
فرودهای مخ لف سیاسیت خیارجی جمهیوری اسیالمی اییران در ویول دهی هیای
گذش  ،برخی از اصول بنیادی و ماهوی سیاست خارجی ایران مانند سلط سی یزی و
مبارزه با اس کبار همواره ثابت بوده و تداوم داش اسیت .اسی مرار قطی روابیط دو
کیور و تضاد هوی ی و ایدئولوژیک و همچنین رقابت اس راتویک بیین دو ویرف را
میتوان ویوگی اصلی سیاست خارجی ایران در ده های گذش محسیوب کیرد .در
واق اس کبارس یزی از وری مقابل یا مقاومت در برابر قیدرتهیای سیلط گیر و در
رأس آنها امریکا از مولف های اسالمی اس مراردهنده و تقویت کننده هویت اسیالمی
و انقالبی جمهوری اسالمی ایران محسوب مییشیود (دهقیانی فیروزآبیادی:1388 ،
.)59
نوع برداشت ایران از چهارچوبهیای هیوی ی و اییدئولوژیک خیود و امریکیا،
ایاالت م حده را ب دشمنی کانونی برای آن تبدیل کرده است .با این حیال در ویرف
مقابل نیز برداشتهای ایدئولوژیک و هوی ی خاص امریکیا در خصیوص اییران بی
تیدید منازعات و رقابتها انجامیده است .در حالی ک در نگرشهای اییدئولوژیک
اسالم و نقض حاکمیت ملیی و ضیدیت بیا اسی قالل و منیاف آن مییدانید ،ویرف
امریکایی نیز نگرشهای منفی میابهی را در خصوص ایران مطر مییسیازد .تلقیی
ایران ب عنوان د ول ی بنیادگرا و مخالفت آشیکار آن بیا اصیول و هنجارهیای مسیلم
بینالمللی و ور اتهاماتی چون حمایت از تروریسم و در نهایت گنجاندن اییران در
محور شرارت از جمل نیان های مهم تلقی ایدئولوژیک امریکیا در قبیال جمهیوری
اسالمی ایران بوده است ).)Friedman, 2013
فراتییر از تضییادهای ایییدئولوژیک ،تعارضییات و رقابییتهییای اسی راتویک بییین
جمهوری اسالمی ایران و امریکا در خاورمیان از مهمترین م غیرهای شکلدهنده بی
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ایران ،امریکا را ب عنوان شیطان بزرگ مسی ول بسییاری از نابسیامانیهیا در جهیان

روندهای منطق ای در وول چند ده گذش بوده اسیت .هرچنید الزامیات ناشیی از
ساخ ار نظام بینالملل و رقابت قدرتهای بزرگ تاثیرات مهمیی در شیکلدهیی بی
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معادالت خاورمیان داش است ،اما ب خصیوص بعید از فروژاشیی نظیام دوقطبیی،
تالش امریکا برای تسلط بدون رقیب بر خاورمیان از یکسو و تاکید ایران بیر لیزوم
خروج قدرتهای خارجی و ب ویور مییخص امریکیا از منطقی از تاثیرگیذارترین
مولف ها بر اغلب بحرانها و تحوالت منطق ای بیوده اسیت .اتحیاد اسی راتویک بیین
ایران و سوری در دوره بعد از انقالب اسالمی و تالش برای یافت م حدینی در میان
جنبشهای مقاومت اسالمی مانند حزباهلل و حماس در راس ای مخالفت با هومیونی
امریکا و غرب در منطق خاورمیان بوده است .همچنین مقابل اییران و م حیدین آن
در محور مقاومت با تهدیدات می ر مانند اسرائیل و ایجاد توازن قدرت در مقابیل
بازیگران منطق ای م حد غرب در این راس ا شکل گرف است

(87

.)Ehteshami,1997:

در مقابل امریکا ب صورت مس قیم و با اعمال تهدید و فیارهای مخ لف بر اییران و
م حدین آن و یا ب صورت غیرمس قیم و از وری شکلدادن ب ائ الفهای منطق ای
رقیب درصدد بوده است تا از قدرت گرف ن ایران ب عنوان هومون منطق ای مخیالف
خود جلوگیری نماید .بر این اساس فراتر از تضیادهای اییدئولوژیک ،منطی اصیلی
روابط ایران و امریکا در خاورمیان در ده های گذشی بیر ژایی تعیارض و رقابیت
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اس راتویک بوده است ).)Pletka, 2014
 .3رقابتهای ایران و امریکا در عراق
در حوزه عرا نیز روابط ایران و امریکا در چهارچوب منط کالن روابط دو کییور
در خاورمیان بر رقابت اس راتویک مب نی بوده است .در واق ژس از سقوط حکومت
صییدام در عییرا  ،موضییوع اساسییی بییرای ایییران و امریکییا جایگییاه و نقییشآفرینییی
اس راتویک عرا در خاورمیان در سالها و دهی هیای آینیده بیوده اسیت .در واقی
هریک از این دو بازیگر اصلی عرص عرا  ،در وول سالهای ژس از صیدام تیالش
کردهاند تا از یکسو عرا نوین را ب م حد اس راتویک خود تبدیل کننید و از سیوی
دیگر ،از تبدیل شدن این کیور ب م حد اس راتویک ورف مقابل ممانعیت کننید .بی
عبارت دیگر تضادهای ایدئولوژیک کیالن و رقابیتهیای اسی راتویک بیین اییران و
امریکا در ده های گذش دو کیور را ب سمت گس رش رقابتها بی داخیل عیرا
سو داد و هر دو ورف هدف کالن خود در ایین حیوزه ،تبیدیل عیرا بی م حید
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اس راتویک خود در خاورمیان تعریف نمودند .هدفی ک از یک ویرف از اهمییت و
وزن مهم عرا در معادالت و موازن قوای منطق ای و از سوی دیگر از ظرفیتهیای
بالقوه و امکانات عینی هریک از ایین دو بیازیگر در عیرا ناشیی مییشید .در ایین
چهارچوب شکل دهیی ییا تاثیرگیذاری در رونید دولیتسیازی در عیرا و سیپس
تاثیرگذاری بر روابط دو جانب و نقش منطق ای عرا ب عنوان اصلیترین حوزههای
رقابت بین تهران و واشینگ ن مطر شدند.
امریکا در وول سالهای گذش تالش کرده است تا با تبدیل ساخ ن عیرا بی
م حد اس راتویک خود در منطق از این کیور ب عنوان بازیگری موازن ساز در برابیر
ایران اس فاده کند .از جمل دالیل اهمیت عرا برای امریکا در گذش  ،موازن سیازی
در برابر ایران بوده است .در ده  ،1980امریکا با حمایت از عرا در جنیگ مقابیل
ایران کوشید تا در برابر ایران موازن ایجاد نماید .یکیی از اهیداف اصیلی امریکیا از
حمل ب عرا نیز تبدیل کردن این کیور ب یکیی از م حیدان اسی راتویک خیود در
خاورمیان و همچنین ایجاد موازن در برابر ایران از وری عرا بیوده اسیت .امریکیا
در سال هیای ژیس از  ،2003در تیالش بیود تیا از گسی رش نفیوذ اییران در عیرا
جلوگیری کند و محدودیت ها و موانعی جدی برای فعالیتها و تماسهای ایران در
عرا در عرص های مخ لف بوجود آورد .در این راس ا امریکا ضمن تالش برای بی
گروه های نزدیک ب ایران ،ب برخی اقدامات خاص بیرای محیدود سیاخ ن فعالییت
ایران در عرا مبادرت کرد .امریکا با رف ارهایی مانند م هم کردن ایران ب حمایت از
تروریسم و گروه های شب نظیامی و ارایی تسیلیحات و آمیوزش مخالفیان امریکیا،
دس گیری ایرانیها در عرا ب اتهام اقدامات ضیدامریکایی و ارتبیاط بیا گیروههیای
شب نظامی ،قراردادن سپاه ژاسداران انقالب اسالمی در فهرست گروه های تروریس ی،
صدور اجازه برخورد سرسخ ان تر با ایرانییهیا در عیرا و اقیدامات مییاب دیگیر،
کوشید فیارها را بر ایران ،در جهت کاهش نفوذ در عیرا و تعامیل بیا گیروه هیای
عراقی ،افزایش دهد .همچنین ب رغم ناکامیهای امریکا در عیرا  ،واشیینگ ن سیعی
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قدرت رساندن گروه های مخالف ایران و ممانعیت از قیدرت گیرف ن بییش از حید

کرد با انعقاد تواف چهارچوب اس راتویک در سال - 2008ک هدفش ایجیاد روابیط

اس راتویک بین بغداد و واشینگ ن در عرص های مخ لف سیاسی ،اق صادی ،نظیامی137 -

امنی ی و فرهنگی -اج ماعی بود -روابطی اس راتویک را بیرای دوره بعید از خیروج
نظامی از عرا ژای گذاری نماید.
در مقابل ایران سعی کرده است تا حد ممکن از نفوذ و تاثیرگیذاری امریکیا در
عرا بکاهد و از تبدیل شدن آن ب م حد اس راتویک امریکا ممانعت نمایید .در ایین
راس ا ایران نسبت ب روی کار آمدن گروههای نزدییک بی امریکیا در بغیداد ،تیداوم
حضور نظامی امریکا در عرا و همچنین نفوذ آن در ساخ ارهای سیاسیی و امنی یی
این کیور مخالفت جدی از خود نیان داد و سعی کرد تا جریانهیا و رویکردهیای
مس قل و ح ی ضدامریکایی را در عرا تقویت نماید .همچنین تهیران تیالش کیرده
است تا در عرص های مخ لف ،بس رهای الزم برای ایجیاد روابیط اسی راتویک بیین
تهران و بغداد را فراهم کند .در عرص سیاسی ،اییران ضیمن تعامیل بیا گیروه هیای
عراقی تالش نمود تا با حمایت از روند سیاسی ،روابط سیاسی ویوهای را بیا دولیت
جدید عرا بنیان بگذارد و سوتفاهمات و بیاع مادیهای گذشی را بی دوسی ی و
اع مادسازی تبدیل کند .کمک ب نیروهای نظیامی و امنی یی عیرا بیرای مبیارزه بیا
گروه های شورشی و تروریس ی از جمل داعش و گس رش همکاری های اق صادی با
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عرا  ،از دیگر تالشهای ایران برای گس رش همکاریها و ژیوندهای بین دو ویرف
محسوب میشود.
در حوزه دولتسازی ،ب رغم اینک ایران و امریکا در خصوص ایجاد نیوعی از
نظام سیاسی دموکراتیک و م کثیر در عیرا دییدگاههیای نزدیکیی داشی انید و بی
برچیدن رژیم بعث و ایجاد نظام سیاسیی جدیید عالقی نییان دادنید ،امیا اخی الف
نظرهای جدی بیین دو کییور در میورد نحیوه هیدایت رونید سیاسیی و مح یوای
دولتسازی آشکار بوده است .امریکا ژس از ورود ب عرا اب یدا جیی گیارنر را بی
عنوان حاکم نظامی عرا منصوب کرد و سپس امور عرا را ب ژل برمر سپرد .برمیر
با انحالل نهادهای سیاسی و امنی ی دوره بعث و سپس ایجاد شیورای حکیوم ی ،دو
گام اب دایی خود برای آغاز روند سیاسی جدید در عرا را برداشیت (آی یی:1389 ،
 .)69تا اینجا با توج ب برچیده شدن نهادهای بعثی و ایجاد شیورای حکیوم ی کی
شخصیتهای مورد ژذیرش ایران ب خصوص شیعیان اسالمگرا نیز در آن مییارکت
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داش ند ،این اقدامات مورد ژذیرش ایران نیز بود ،اما در مراحل بعدی اخ الفنظرهیا

و رقابتهای ایران و امریکا ب خوبی خود را نیان داد.
در اب دای دوره ژس از صدام ،در حالی ک امریکا خواس ار کن رل جیدی رونید
دولتسازی و کاهش نقش رهبران و گروههای عراقی در این رونید بیود ،اییران بی
دنبال کاهش نقش انحصاری امریکا و کن رل حداکثری روند دولیتسیازی از سیوی
رهبران عراقی بود .در واق در این دوره امریکا در اب دا ایجاد نوعی نظام دموکراتیک
محدود با حضور برخی نخبگان سیاسی و با در نظر گرف ن گرایشهیا و مالحظیات
هریک از آنها را مدنظر داشت ،اما درخواستها و ژیگیری گروهها و شخصییتهیای
سیاسی و مذهبی ب خصوص آیتاهلل سیس انی باعث برگیزاری ان خابیات سراسیری
در عرا و شکلگیری روند دموکراتیک عمیومی شید

)2001

 .)Rahimi,هنگیامی کی

برمر خواس ار تدوین قانون اساسی از سیوی هی یی من خیب بیدون توجی بی آرای
عمومی بود ،آیتاهلل سیس انی با صدور ف وایی تدوین قانون اساسی جدیید را منیوط
ب برگزاری ان خاباتی سراسری و تدوین قانون اساسی از سوی نمایندگان مردم کیرد
)2004

 .)Ladki,این مداخل آیتاهلل سیس انی و همسویی سیاستهای ایران با اهیداف

و مناف رهبران عراقی ،باعیث شید تیا در ایین مرحلی بیرخالف تمیایالت امریکیا
ان خاباتی برای تعیین نمایندگان مردم در مجلس ان قالی برگزار شیود و ایین مجلیس
تدوین ژیشنویس قانون اساسی را برعهده گرفت.
و امریکا در روند دولت سازی در عرا بوده است .اییران همیواره بیر شیکلگییری
ائ الفی گس رده بین گروههای شیعی تاکید نموده و ب اتکای روند سیاسی بر ائ الف
گس ردهتر شیعی-کردی با همراهی گروههای سنی مع یدل کمیک کیرده اسیت و در
ژییبرد این رویکرد موفقیتهای قابل توجهی داش است .در مقابیل امریکیا تیالش
کرده است تا ائ الفهایی را ب منظور موازن سازی در برابر نفیوذ سیاسیی اییران در
عرا شکلدهد و تیکیل ائ الف العراقی با میارکت گروههای سنی و سیکوالر بی
رهبری ایاد عالوی در آس ان ان خابات ژارلمانی  ،2010از مهمتیرین ایین تیالشهیا
بوده است .اما با توج ب در اکثریت بودن گروههای شیعی در عرا  ،این تالشهای
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جایگاه هریک از گروههای سیاسی در هرم قدرت نیز از اخ الفات دیگر اییران

امریکا ن ایج چندانی نداش و این کیور ناچار ب ژذیرش حاکمیت رهبیران سیاسیی
شیعی نزدیک ب ایران بوده است.
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موضوع مهم در چهارچوب رقابتهای ایران و امریکیا در حیوزه عیرا  ،نیوع
نقشآفرینی اح مالی آن در منطق و جایگیاه آن در موازنی قیدرت منطقی ای اسیت.
اخ الف نظرها و رقابتهیای اییران و امریکیا در میورد نظیم منطقی ای خاورمیانی ،
ان ظارات م فاوتی در مورد نقش منطق ای عرا ایجاد نمود .هرچند در دوره ژیس از
صدام ،عرا گرف ار ناامنیها و بیثباتیهای داخلی جیدی بیود و از احییای جایگیاه
منطق ای خود بازماند ،با این حال امریکا درصدد بوده ک با بهبود تیدریجی شیرایط
داخلی عرا  ،این کیور را ب عنیوان یکیی از م حیدین خیود در ائی الف بیا سیایر
م حدین منطق ای ب خصوص در حاشی جنوبی خلیج فارس وارد سازد و در ن یجی
عرا نقش منطق ای نوینی ب عنوان م حد غرب در منطقی در کنیار سیایر م حیدین
امریکا ایفا نماید.
ب رغم فضای منفی و تعارض ایجاد شیده در روابیط عیرا و م حیدین عربیی
امریکا در دوره ژس از صدام ،واشینگ ن سیعی کیرد تیا بیا اقیدامات مخ لیف ماننید
میارکت دادن بیی ر سنیها در قدرت ،ب تغییر رویکرد کییورهای عربیی در برابیر
عرا جدید و در ن یج نزدیکی آنها کمیک کنید .امریکیا تیالش کیرد تیا بیا ارایی
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میو ها و همچنین برخی اعمال فیارها ،م حدین عرب خود در منطق را ب تغیییر
سیاستهای خود در قبال عرا ژس از صدام وادار کند .در واق مقامات امریکا ایین
اس دالل را مطر ساخ ند ک دوری بیی ر کیورهای عربی ،تیاثیر مثب یی در شیرایط
عرا ندارد و باعث گس رش بییی ر نفیوذ اییران در ایین کییور مییشیود .فیروش
تسلیحات ب کیورهای عربی ،بخیی از اقدامات امریکا بیرای ترغییب دولیتهیای
عربی ب تغییر رویکرد خود در عرا بود و این مس ل ای بود ک در قالب اسی راتوی
کالن امریکا در منطق برای ایجاد بازدارندگی در مقابل ایران نیز

قرارداشت( Nasr and

).Takeyh, 2008
در مقابل ،برای ایران ورود عرا ب جرگ م حدین عربی امریکا در منطق مورد
ژذیرش نبود و در این راس ا بود ک تهران کوشش نمود با توج بی سیاخ ار جدیید
قدرت در عرا  ،ب تغییر تدریجی نقش منطق ای بغداد کمک کند .در واق ایران بی
قدرت رسیدن شیعیان در عیرا را بی عنیوان فرصیت مهمیی بیرای بهبیود شیرایط
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منطق ای خود و وارد ساخ ن عرا ب ائ الف منطق ای موسیوم بی محیور مقاومیت

تلقی کرده و در این راس ا ب تدریج ب اقدامات جیدی دسیت زده اسیت .اییران بیا
حمایت از روند سیاسی دموکراتیک در عرا و با توج بی سیردی روابیط عیرا و
کیورهای عربی ،سعی کرد این کییور را بی همکیاریهیای اسی راتویک بیا محیور
مقاومت ضدغربی و ضداسرائیلی ترغیب نماید .نقیی ک نوع رف ارهیای کییورهای
عربی با عرا  ،بغداد را ب در ژیش گرف ن آن تیوی نمود.
کاهش اخ الفات بین بغداد و دمی  ،از جمل تیالشهیای اییران بیرای ایجیاد
ژیوند بین عرا و بازیگران محور مقاومت در سالهای ژیس از  2003بیود .هرچنید
دولت عرا با مسائل و چالشهیای داخلیی مهمیی روبیرو بیوده کی نقیشآفرینیی
منطق ای آن را دشوار میسازد ،اما وقوع بحران در سیوری و در مجیاورت مرزهیای
عرا  ،ب عنوان مس ل ای بود ک بغداد ناگزیر ب اتخاذ موضعی قدرتمندانی در قبیال
آن بود .بحران سوری و احساس تهدید بغداد از تبعات آن مانند رشد افراطگراییی و
سرایت ناامنیها ب عرا  ،باعث نزدیکی بغداد ب تهران و دمی بیرای مهیار بحیران
شد .تصور تهدیدآمیز مقامات عرا از بحران سوری بیا هجیوم گسی رده داعیش بی
عرا در سال  2014و اشغال حدود نیمی از خا این کیور ،نگرانیهیای بغیداد از
بحران سوری را ب عینیت تبدیل کرد و عیرا را در مقابیل تهدییدات تمیام عییاری
قرارداد.
حاکم بر روابط امریکا و جمهوری اسالمی اییران ،عیرا ژیس از صیدام بی عنیوان
عرص جدیدی برای رویارویی و رقابت بین دو کیور تلقی شد .ب خصوص اینکی
دو ورف فارغ از نگرانیهای نظامی و امنی ی م قابل ،خواس ار تبدیل عرا بی م حید
اس راتویک خود در خاورمیان و وارد کردن مولف عرا جدیید در معیادالت تیوازن
قدرت منطق ای بودند .ب عبارت دیگر ،در اب یدای دوره ژیس از صیدام ،م غیرهیای
اصلی و میانجی تاثیرگذار بر رف ارهای سیاست خارجی اییران و امریکیا -فروژاشیی
نظام بعثی و خال قدرت در عرا  ،تضادهای اییدئولوژیک ،رقابیتهیای اسی راتویک
کالن منطق ای و ظرفیتهای تاثیرگذاری عرص عرا  -دو کیور را ب سمت توسع
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در مجموع در راس ای تضادهای ایدئولوژیک و رقابتهیای اسی راتویک کیالن

رقابتهای اس راتویک خود در حوزه عرا سو داد و بر این اسیاس تبیدیل کیردن
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و واشینگ ن مطر شد .با این حال ب تدریج محدودیتهای ژئوژلی یک ن تنها موان
اساسی دو کیور برای دس یابی ب هدف اس راتویک فو را با چیالشهیای بسییاری
روبرو کرد ،بلک اح مال فروژاشی روند سیاسی جدید و ح ی تهدید تمامیت ارضیی
و امنیت ملی عرا  ،ایران و امریکا را بی سیوی نیوعی از همکیاریهیای ضیمنی و
غیرمس قیم در عرا ژیشبرد.
 .٤محدودیتهای ژئوپلیتیک در رقابتهای ایران و امریکا در عراق
رقابتهای اس راتویک ایران و امریکا ،بخش مهمی از واقعیتهای مربوط بی روابیط
دو کیور در عرا در یک ده گذش را بازگو میکند ،با این حال محدودیتهیا و
تنگناهای ژئوژلی یک نیز ب نوب خود بخش مهمی از واقعیت شرایط عرا هس ند ک
دو ورف را وادار ب سطحی از واق گرایی ،عملگرایی و در ن یج تعدیل رقابتهیای
اس راتویک کرد .مهمترین این واقعیتها در وهل نخست ژئوژلی یک قومی و میذهبی
م کثر درون عرا و در وهل دوم ژیوس گی ژئوژلی یک گیروههیای قیومی  -میذهبی
درون عرا با محیط ژیرامونی این کیور است .در واقی نقیی ژئوژلی ییک قیومی -
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مذهبی عرا و ژیوس گی آن با محیط ژیرامونی منطق ای ،نیانگر رویارویی بیازیگران
این حوزه با دشواریها و چیالشهیای جیدی بیرای ژیییبرد اهیداف و ویر هیای
اس راتویک خود و لزوم توج ب م غیرهای محدودیتساز مخ لف در آن است.
امریکا ک در مرحل حمل نظامی و اشغال عرا در سال  ،2003بیا مقاومیت و
چالش چندانی مواج نید ،اهداف و ور هایی آرمانی را برای خود ترسیم کرد .امیا
تنها ژس از گذشت چند ماه مییکالت و چیالشهیای رهبیران سیاسیی و نیروهیای
نظامی امریکا در عرا آغاز شد و واقعیتهای درونی عرا ب تیدریج آنهیا را وادار
ساخت تا در اهداف جاهولبان اولی خود تجدیدنظر کنند .در واقی فقیدان شیناخت
الزم از مولف های قومی و مذهبی در عیرا و ضیعف در ارتباویات بیا گیروههیا و
رهبران عراقی ک عدم واق گرایی در اهداف و ور ها را نییز موجیب شیده بیود ،از
مهمترین عوامل روبرو شدن امریکاییها با چالشهایی جیدی در ژیییبرد رونیدهای
سیاسی و امنی ی در عرا بود .بر این اساس بود کی مقامیات امریکیایی بی تیدریج
ضمن فهم واقعیتها و ژیچیدگیهای قومی  -مذهبی درون عیرا و دشیواریهیای
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ژیش رو سعی کردند تا اهداف خود را با در جدید خیود از محییط درونیی عیرا
انطبا دهند .لذا در نهایت اهداف اس راتویک واشینگ ن و رقابیتهیای اسی راتویک
امریکا با ایران ب ناچار تحتتاثیر مولف ها و محدودیتهای ژئوژلی یکی درون عیرا
و محیط منطق ای آن قرارگرفت.
در وهل نخست ،تکثر قومی  -مذهبی و شکافها و منازعات بیین گیروههیای
عراقی و ب خصوص جدال برای قدرت ،موفقیت امریکا برای ایجیاد نظیام سیاسیی
دموکراتیک و با ثبات را تحتتاثیر قرارداد .بر این اساس روند سیاسیی دموکراتییک
در عرا با چالشها و تناقضات اساسی مواج شد ک باعث فاصل گرف ن این نظیام
سیاسی با کارکردهای م عارف خود شد .فقدان اجماع در مورد هویت ملی و سیاسی
عرا در میان گروههای عراقی و ب خصوص تمایالت جداییولبیی کیردی و نفیی
روندهای دموکراتیک از سوی سینیهیا ،موفقییت رونید سیاسیی جدیید را دشیوار
ساخت .مهمتر اینک عرا با ناامنی و بیثباتی واقتفرسای ناشی از اقدامات نظیامی
ناشی از گروههای شورشی مواج شد ک ائ الفی از بعثیهای از قدرت رانده شده و
تکفیریهای خارجی بودند.
موضوع مهم دیگر اینک سنیهای ناراضی از ترتیبات جدید قیدرت در عیرا ،
از حمایت عقب سنی و عربی گسی ردهای در منطقی برخوردارنید کی از ویر هیا و
عرا  ،بدون توج ب ژیوندهای مذهبی و فرهنگی آنان با ایران امکان ژذیر نبود .لیذا
هرگون سیاست راهبردی امریکیا در عیرا بیدون در نظیر گیرف ن ژیوسی گیهیای
ژئوژلی یک گروههای سنی و شیعی با محیط منطق ای خود ،نمیتوانست بیا موفقییت
همراه شود .ضمن اینک ایران با گروههای کرد عرا نیز ژیوندهای قومی  -فرهنگیی
و ح ی سیاسی خود را داش ک امکان نقشآفرینی آن در عرا را تسیهیل مییکنید.
بنابراین محدودیتهای ژئوژلی یک عرا و محیط ژیرامونی آن ن تنهیا امریکیا را بی
تعدیل اهداف و رقابتهای راهبردی خود از جمل در قبال ایران وادار ساخت ،بلک
این کیور را ب ضرورت سطحی از همکاریها با ایران بیرای ممانعیت از فروژاشیی
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اهداف امریکا در عرا ناخرسند هس ند .همچنین نوع تعامل امریکا با اکثریت شیعی

سیاسی و امنی ی آگاه کرد.
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جدی مواج شد ک باعث عدم موفقیت آن در این راس ا شد .در کنار فقدان ثبیات و
امنیت در عرا و افزایش چالش های داخلی و ژئوژلی ییک قیومی  -میذهبی خیاص
عرا ک مورد اشاره قرارگرفیت ،رویکیرد منفیی کییورهای عربیی در قبیال رونید
سیاسی جدید در عرا و فهم اس راتویک م فاوت اعراب از واشینگ ن در این حیوزه
نیز از میکالت مهم امریکا برای تحق هدف اسی راتویک خیود در عیرا بیود .بی
خصوص تفیاوت تصیورات دولیت هیای عربیی م حید امریکیا در منطقی از رونید
دولتسازی نوین در عرا و سیاستهیای واشیینگ ن در ایین خصیوص ،از موانی
اصلی نزدیکی عرا و سایر م حدین امریکا بوده است .در حالی ک امریکا در تالش
بود تا در معادالت توازن قدرت منطق ای عرا و کیورهای عربی م حد خیود را در
قالب یک بلو جدید قدرت همگرا کند ،دولیتهیای عربیی سیاسیتهیای اشی باه
امریکا را باعث افزایش نفوذ ایران و تغییر موازن قدرت منطقی ای بی نفی آن تلقیی
میکردند .ب خصوص دیدگاه اس راتویک کیوری مانند عربسی ان سیعودی بیر ایین
فرضی مب نی بود ک ایران و امریکا درصدد معامل بر سر بحران عرا و تقسیم مناف
هس ند (خمیس .)83 ،2010،بر ایین اسیاس ،بی رغیم برخیی تغیییرات در رویکیرد
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کیورهای عربی در روابط با عرا  ،امریکا هرگز موف نیید تیا روابطیی مطمی ن و
اس راتویک بین عرا و م حدین عرب خود ایجاد کند.
ایران در مقایس با امریکا از شناخت و ارتباط بیاالیی نسیبت بی واقعییتهیای
ژئوژلی یکی درون عرا برخوردار بوده است و این موضوع باعث شد تا ب میوازات
افزایش چالشها و ناکامیهای امریکا ،موفقیتها و نقیش اییران در ایین عرصی بی
تدریج افزایش یابد .مجاورت جغرافیایی و ژیوس گی ژئوژلی یکی قومی و فرهنگیی -
مذهبی بین ایران و عرا و روابط دیرین تیاریخی و همچنیین روابیط تنگاتنیگ بیا
رهبران معارض عراقی ک اکنیون در مناصیب سیاسیی بیاالی عیرا قرارگرف ی انید،
مزیتهای مهمی را در اخ یار ایران قرارداد تا ب واند بی ایفیای نقیش و تاثیرگیذاری
مهمی در عرا دست یابد .اما با وجود تمام این مزایا ،اییران نییز از ژیچییدگیهیا و
میکالت ناشی از ژئوژلی یک خاص عرا و محیط ژیرامونی آن در امان نماند و ایین
حوزه با ویوگیهای خاص خود محدودیتها و تنگناهایی را بیرای ژیییبرد اهیداف
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اس راتویک ایران بوجود آورد.

هرچند اتصاالت فرهنگی ایران با اکراد و روابط سیاسی دیرین با رهبیران کیرد
بس ر مناسبی برای نقشآفرینی بیی ر در عرا بود ،اما تغییرات نیوین در ژئوژلی ییک
کردی در شمال عرا  ،ایران را با محدودیتهای ژئوژلی یک و ژیچیدگیهیای بییی ر
روبرو کرد؛ ب خصوص اینک این تغییرات ب سمت واگرایی بیی ر اکیراد از دولیت
مرکزی رفت و در قالب فدرالیسم کردی ،جنب قانونی ب خود گرفت .ب رغیم اینکی
ایران سعی کرد با تقویت ائ الف شیعی  -کیردی بی تیامین منیاف هیر دو گیروه و
همچنین ژییبرد اهداف خود در عرا کمک کند ،اما این نگرانی نیز در رهبران ایران

جداییولبان کردی ،باعث تجزیی عیرا

وجود داش است ک تمایالت واگرایان و

شده ک می تواند شروع جدیدی برای تغیییرات ژئوژلی ییک گسی رده در کییورهای
مخ لف خاورمیان و ب خصوص همسایگان عرا باشد .تنگنای مهیم دیگیر اییران،
شکاف میذهبی شییعی  -سینی و رف ارهیای ژرهزینی اهیل سینت عیرا در رونید
دولتسازی جدید بوده ک باعث تداوم تنش و خیونت و بحران امنی ی شده اسیت.
عالوهبر این ،فروژاشی رژیم بعث باعث گس رش ژئوژلی یک افراطگرایی از شر بی
غرب ایران شد .مهمتر اینک ظهور گروههایی مانند القاعده عرا و سپس داعیش بیا
جهت گیریهای ضدشیعی قوی در مقایس با سازمان جهانی القاعده ،تهدیدات ناشی
از تحوالت عرا برای ایران را بسیار افزایش داد.
اح مال تبدیل شدن هریک از آنها ب تهدیدی مهم بیرای آن ،بیا توجی بی مرزهیای
ووالنی دو کیور ،باعث شد تا ایران در ژییبرد اهداف اس راتویک خود در عیرا و
ب خصوص رویارویی اح مالی با امریکا با اح یاط و محافظی کیاری بییی ری عمیل
کند .بر این اسیاس ،رقابیتهیای اسی راتویک اییران بیا امریکیا در بسی ر تنگناهیا و
چالشهای ژئوژلی یک با برخی تعدیالت و مالحظات همراه شده اسیت .بی عبیارت
دیگر ،در حالی ک ایران در اب دای دوره صدام تهدید ناشی از حضور و نقشآفرینیی
امریکا در عرا و همچنین رویارویی اس راتویک با آن را بسیار مهم تلقیی مییکیرد،
گس رش محدودیتهای ژئوژلی یک در این حوزه و اح میال شیکلگییری تهدییدات
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روبرو شدن ایران با محدودیتها و چیالشهیای ژئوژلی ییک فیو در عیرا و

جدی برای ایران از جانیب تحیوالت درونیی عیرا  ،واقی گراییی و عملگراییی در
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امریکا را افزایش داد .این شرایط در کنیار مییکالت و محیدودیتهیای امریکیا در
عرا  ،دو کیور را ب سمت کاهش رقابت اس راتویک در این حوزه و ح یی برخیی
همکاریهای ضمنی و غیرمس قیم برای مقابل با تهدیدات می ر سو داد.
 .٥منافع مشترک و همکاریهای ضمنی ایران و امریکا در عراق
ب رغم رقابت راهبردی ایران و امریکا در عرا بعد از  2003و تالش هریک از ایین
دو بازیگر برای کاهش نقش آفرینی و تاثیرگذاری ورف مقابل بر روندهای سیاسی و
امنی ی این کیور ،محیدودیتهیا و چیالشهیای ژئوژلی ییک درون عیرا و محییط
منطق ای آن ،تهران و واشینگ ن را وادار ساخت تا با تعدیل سطح رقابتهای خود و
با نگاهی واق نگران و عملگرایان تر در ایین عرصی عمیل کننید .نگیاهی کی بیرای
ممانعت از ایجاد ن ایج و شرایط فاجع بار و نیابودی دسی اوردهای عیرا جدیید و
مناف کالن هم ویرفهیا ضیروری محسیوب مییشید .در واقی محیدودیتهیای
ژئوژلی یک مان از تحق کامل اولویتهای راهبردی ایران و امریکا در عیرا شید و
ظرفیتها و توانایی آنها را برای مدیریت روندهای سیاسی و امنی ی عرا ب صورت
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یکجانب و بدون نقشآفرینی سایر بازیگران ،تحتتاثیر قرارداد.
در حالی ک محدودیتهای ژئوژلی یک جست وجیوی اولوییتهیای راهبیردی
م عارض از سوی ایران و امریکا در عرا را دشیوار سیاخت ،گسی رش بییثبیاتی و
ناامنی و جدی شدن خطر فروژاشیی سیاسیی و امنی یی در عیرا  ،زنیگ خطرهیای
بیی ری را در واشینگ ن و تهران ب صدا درآورد .برای اییران و امریکیا کی بی رغیم
رقابییت راهبییردی در جسییتوجییوی برخییی منییاف در چهییارچوب رونیید سیاسییی
دموکراتیک در عرا بودند ،خطر بزرگ فرو اف ادن عیرا بی دامین جنیگ داخلیی
گس رده ،تیدید افراط گرایی ،ناکامی روند سیاسیی و ح یی تهدیید تمامییت ارضیی
عرا بوده است .بر این اساس ،دو کیور در ژیش گرف ن سطحی از همکاری ولو ب
صورت غیرمس قیم و ضمنی و در راس ای مقابل با تهدیدات می ر را مورد توجی
قراردادهاند.
در اینجا قبل از ژرداخ ن ب مناف می ر

و حوزههای همکیاری بیین اییران و

امریکا در عرا  ،الزم است تیا بی مفهیوم همکیاری اشیارهای کوتیاه داشی باشییم.
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همکاری از نظر لغوی معموال م رادف با همدس ی و هماهنگی بکار میرود .بیر ایین
اساس برخی همکاری را رف اری هماهنگ می دانند ک بطور آگاهانی بوسییل دو ییا
چند کنیگر اتخاذ میشود .روبرت کوهن مع قد است همکیاری مسی لزم آن نیسیت
ک دولتها هیچ تضاد منافعی نداش باشند ،بلک بدان معناست کی چگونی ممکین
است آنها قادر باشند در جهت مناف م قابلیان بر منازعات غلبی کننید .بنیابراین بی
باور وی ممکن است کیورها بدون اینک سیاستهای خود را با یکیدیگر منطبی و
سازگار کرده باشند و بطور یکجانب عمل نماینید ،سیاسی ی هماهنیگ داشی باشیند
(عسگرخانی و منصوری مقدم.)191 :1381 ،
همکاری را میتوان دارای سطو یا اشکال مخ لفی فرض کرد .ویلیامز بین س
نوع همکاری تفکیک قائل میشود :همکاری ضمنی ،همکاری نام قیارن و همکیاری
تمام عیار و کامل .همکاری ضمنی در ماهیت خود فاقد رسمیت و صراحت است و
هدف آن از کن رل خارج نیدن منازع است .انگیزه اولی همکاری ضیمنی ،اج نیاب
از خطر یا کاهش خطر است و در شرایط خاص میتواند مبنایی بیرای توسیع ییک
رژیم رسمی یا غیررسمی باشد .اما اساس همکاری نام قارن یا مب نی بر رضیایت آن
است ک یک ورف بطور وسی و گس رده در یک منازع وارد شیود و دیگیری از او
حمایت ضمنی یا علنی ب عمل آورد و در نقش یک تسیهیل کننیده ییا توانمندسیاز
در این مورد افراد یا دولتها منفع ی می ر یا م قابل نسبت ب یک ن یج مییخص
دارند و آشکارا برای حصول ب آن همکیاری میینماینید (عسیگرخانی و منصیوری
مقدم.)192 :1381 ،
با توج ب تقسیمبندیهای س گان فو در مورد همکاری ،همکاری تمام عییار
بین ایران و امریکا در حوزه عیرا و همچنیین همکیاری نام قیارن کی در آن ییک
بازیگر در چهارچوب مناف بازیگر دیگر رف ار میکند را نمیتیوان در میورد روابیط
تهران و واشینگ ن در عرا مورد تائید قیرارداد .بیر ایین اسیاس نیوعی همنیوایی و
هماهنگی مناف و همکاریهای ضمنی و غیرمس قیم را بین ایران و امریکا در حیوزه
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اساسی عمل نماید .شکل سوم همکاری ،همکاری غیرمیروط یا کیامال مهییا اسیت.

عرا میتوان مورد بررسی قرارداد .ب عبارت دیگیر ،در حیالی کی اییران و امریکیا
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بین آنها برای خارج نیدن منازع عرا از کن یرل آنهیا و بی خصیوص ممانعیت از
فروژاشی روند سیاسی و امنیت در این کیور صورت گرف ی اسیت .در ایین راسی ا
می توان ب تداوم روند دولتسازی فدرال  -دموکراتییک در عیرا  ،حفیظ تمامییت
ارضی و ثبات نسبی این کیور و همچنین مقابل با افراطگرایی و تروریسم ب عنوان
س حوزه اصلی از مناف یا تهدیدات می ر ایران و امریکا در عرا اشاره کیرد کی
تالشها و همکاریهایی ب صورت غیرمس قیم و ضمنی در خصوص آنهیا صیورت
گرف است.
ب رغم رقابتهای ایران و امریکا برای شکل دهی ب روند سیاسی و تاثیرگذاری
در سییاخ ار جدییید قییدرت در عییرا  ،دو وییرف در خصییوص لییزوم حفییظ رونیید
دولتسازی فدرال  -دموکراتیک ب عنوان قالبی نوین برای ساماندهی بی شیرایط و
معادالت سیاسی این کیور ،اخ الفات چندانی ندارند .امریکیا کی بعید از ورود بی
عرا ب انحالل تمامی ساخ ارهای سیاسی و نظیامی  -امنی یی دوره بعیث مبیادرت
کرد ،ژای گذار روند دولت سازی نوین در عرا است و موفقیت یا ناکامی این رونید
ب عنوان موفقیت یا ناکامی مهمی برای سیاستهای خاورمیانی ای امریکیا محسیوب
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میشود ک بالطب ژرس یو بینالمللی امریکا را نیز م اثر خواهد ساخت .موضوع مهیم
دیگر اینک جایگزینهای مناسب دیگری برای ساماندهی ب امور سیاسی عرا برای
امریکا وجود ندارد و بر این اساس مقامات امریکا بر میارکت گیروههیای مخ لیف
عراقی در این روند تاکید دارند .ایران نییز رونید سیاسیی دموکراتییک را بی عنیوان
فرصت مهمی برای اغلب گروههای عراقی و امنیت ملی خود میژنیدارد؛ چراکی در
چهارچوب این روند اح مال شکل گیری نوعی از ساخ ار قدرت ک ب تهدید منیاف
امنی ی ایران بیانجامد ،ضیعیف اسیت .ایین چهیارچوب کی امکیان قیدرت گیرف ن
گروههای شیعی و میارکت کردها و سنیهای غیربعثی در عرص سیاسیی را فیراهم
ساخ است ،واجد فرصتهای مهمی نیز برای ایران است.
بر این اساس ایران و امریکا از هر تهدید سیسی می و م یداوم کی بخواهید بی
فروژاشی روند سیاسی جدید عرا منجر شود ،نگران بیوده و بی آن واکینش نییان
می دهند .در این راس ا ایران تالش کرده است تا ضمن کمک بی کیاهش اخ الفیات
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گروههای سیاسی عرا  ،برخی موان موجود برای ژییبرد رونید سیاسیی را برویرف

کند و در میان بازیگران منطق بیی رین حمایتها را از روند سیاسی عرا بی عمیل
آورده است .امریکا نیز ب رغم دنبال کردن اولویتهیایی مغیایر بیا اییران در موازنی
قدرت میان گروههای سیاسی عرا  ،نسبت ب توقف و یا ناکارآمیدی رونید سیاسیی
حساس بوده است .حمایتهای ایران و امریکا از نخسیتوزییری نیوری میالکی در
دورههای قبل و حمایت از نخستوزیری حیدر العبیادی و تییکیل دولیت در دوره
جدید ،از جمل شاخصهای حمایتهای دو ورف از روند سیاسیی دموکراتییک در
عرا است.
تاکیدات ایران و امریکا بر حفظ تمامیت ارضی عرا و یکپارچگی سیاسی ایین
کیور و مخالفت با رویکردها و روندهای واگرایان و معطوف ب تجزی عرا نیز از
جمل مناف می ر دو ویرف در ایین حیوزه اسیت .از منظیر اییران تجزیی عیرا
تهدیدی ژئوژلی یک است ک یکپارچگی سرزمینی ایران را م یاثر خواهید سیاخت .از
اینرو مقامات ایران همواره بر لزوم حفظ وحدت عرا تاکید کردهاند .این تاکیید از
یکسو ب واسط کمک ب تفاهم و همکاری گروههای عراقیی صیورت گرف ی و از
سوی دیگر از وری رهبران شیعی عرا و ژافیاری بر مقابل با رونیدهای واگرایانی
و تالشهای جداییولبان آشکار شده است .برای امریکا فروژاشیی و تجزیی عیرا
ب مفهوم تغییرات ژئوژلی یک گس ردهتر در خاورمیان اسیت کی حیداقل در شیرایط
برای سیاست خارجی امریکا در خاورمیان ایجاد کند .بر این اساس است ک امریکیا
واکنش مثب ی ب برخی تقاضاهای جداییولبان کردهای شمال عیرا از خیود بیروز
نداده است .با این حال برخی مقامات امریکایی مانند جو بایدن ،معاون اوبامیا ،تنهیا
راه حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی عرا را ایجاد سی منطقی فیدرالی برشیمرده
است (.)Biden, 2014
مقابل با افراطگرایی سنی و تروریسم ناشی از فعالیت القاعیده عیرا و سیپس
داعش نیز از اهداف می ر ایران و امریکا در عرا ژس از صدام بیوده اسیت .نیوع
رویکرد امریکا در مقابل با افراط گرایی و تروریسم در خاورمیان و از جملی عیرا ،
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کنونی از منظر مقامات امریکایی ژذیرف نی نیست و میتواند هزینی هیای بییی ری را

با ابهامات ،تناقضات و دوگانگی هایی همراه بوده است .ب خصوص اینک امریکا در
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مقابل بنیادین با آنها از سواب قابل توجهی در خاورمیان برخیوردار اسیت .بیا ایین
حال در نهایت امریکا در مواق سرنوشتسیاز و هنگیامی کی افیراطگراییان منیاف
حیاتی آن در منطق را تهدید میکنند ،مجبور شده است با گروههیای افیراطگیرا در
عرا ب عنوان تهدیدی برای روند سیاسی و تمامیت ارضیی عیرا و بی خصیوص
مناف امریکا در منطق برخورد کند .از زمان اشغال عرا  ،امریکا بیا خطیر تهدییدات
گروههای افراطگرا و تروریسم روبرو بوده و بعد از اوجگییری ایین تهدیید بعید از
سال  ،2007با اقداماتی مانند افزایش نیروهای نظامی در قالب اس راتوی افزایش نیرو
و همچنین کمک ب ایجاد نیروهای موسوم ب شوراهای بیداری ،تیاثیرات مهمیی در
افول القاعده عرا داشت .همچنین در سال  2014و بعد از تصرف نیمی از عیرا از
سوی داعش ،ب رغم تردیدهای اولی  ،امریکا در نهایت و ب خصوص بعد از رسییدن
داعش ب دروازه های اربیل و بغداد ،مجبور شد تا ب اقدامات نظامی هوایی علیی آن
مبادرت کند .در واق تصرف داعش بر حدود نیمی از خا عرا و یکسوم خیا
سوری تا اگوست  ،2014نیانگر وقوع تغییرات ژئوژلی یک مهمی در خاورمیانی بیود
)2014

 .(Tziarras,این تغییرات و احساس تهدید مناف امریکا ب خصوص با نزدیکیی
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داعش ب اربیل ،باعث اقدام نظامی جدی امریکا علی داعیش و تیالش بیرای ایجیاد
ائ الفی جهانی در مقابل آن شد .موضوع مهم دیگر آنکی رئییسجمهیور امریکیا در
مصاحب ای با انبیسی گفت «برای نخس ین بار و ب وور کامال واضح ،مییکل ژییش
روی کیورهای سنی در منطق ک شماری از آنها م حد ما هس ند ،ایران نیست .ایین
مسال شیع و سنی نیست و امریکا در مبارزه با دولت اسیالمی از کییورهای سینی
مانند عربس ان سعودی ،اردن ،امارات م حده عربی و ترکیی کمیک خواهید گرفیت»
).(nbcnews, 2014
ایران نیز ب اشکال مخ لف در مقابل با افراطگرایی و بیثباتیها در عرا دخیل
بوده است .حمایت ایران از گروههای شیع در عیرا گیاهی بی ایین معناسیت کی
توانایی ایران در مهار این گروه ها در کاهش خیونت ها در عرا تعییینکننیده بیوده
است .از جمل ب موازات افزایش خیونت در سال  ،2006اییران بیر شییعیان عیرا
فیار آورد تا علی سنیها اقدامات تالفیجویان صورت ندهند .ایین اقیدام اییران در
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دوم سال  2007من هی شد

)2011

 .(Cordesman,عالوه بر این ،بی رغیم تردییدها و ییا

اقدامات عامدان اغلب بازیگران منطق ای و بینالمللی در مقابل تصیرف بخیشهیای
مخ لف عرا از سوی گروههای تروریس ی مانند داعش ،اییران بی صیورت جیدی،
هم جانب و مس مر در حمایت از دولت عرا برای مقابل با تروریسیم عمیل کیرده
است .همچنین ایران در مقابل عملیات هوایی امریکا ضیدداعش در عیرا در سیال
 ،2014ان قاد و اع راضی جدی از خود بروز نداد ک نیان دهنده همراهی با رویکیرد
ضدتروریس ی امریکا در این کیور بوده است.
نتیجهگیری
تضاد اییدئولوژیک و منازعیات و رقابیتهیای اسی راتویک را مییتیوان بی عنیوان
ویوگی های اصلی روابط تهران و واشینگ ن در ده های بعد از وقوع انقالب اسالمی
در ایران برشیمرد کی در حیوزههیای مخ لیف و بی خصیوص در تحیوالت منطقی
خاورمیان ب خوبی بروز داش است .ایران ب همراه سایر م حیدین خیود در محیور
مقاومت ،در جهت مقابل با حضیور و نقیشآفرینیی غیرب و امریکیا در خاورمیانی
کوشیده است .امریکا نیز ب خصوص در دوره ژس از جنگ سرد ،با هدف سیطره بر
خاورمیان در اعمال فیار و مهار ایران و ایجاد موازن منطق ای در برابر آن کوتیاهی
عرا ب عرص نوینی برای رقابت راهبردی ایران و امریکا تبدیل شد .در ایین راسی ا
نقش اس راتویک عرا در دوره ژس از صدام ،ب عنوان اصلیتیرین موضیوع رقابیت
بین ایران و امریکا بوده است .در واق ایران و امریکا در چهارچوب اهداف ،مناف و
تهدیدات مورد تصور خود در خاورمیان درصدد بهره گیری از شرایط جدیید عیرا
ژس از صدام و ایجاد روابط اس راتویک با بغداد بودهاند .ب عبارت دیگر شکلدهیی
ب نقش اس راتویک نوین عرا ب عنوان موضوع اصلی منازع و رقابت بین اییران و
امریکا در خاورمیان بعد از  2003بیروز یافیت .امیا تحیوالت بعیدی نییان داد کی
واقعیتهای ژئوژلی یک ن تنها محدودیتهیای مهمیی را بیرای تهیران و واشیینگ ن
برای ژیگیری اهداف اس راتویک آنها در عرا ایجاد میکند ،بلک آنهیا را بی ویرف
نوعی از همکاریهای ضمنی کیانده است.
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ب رغم اهمیت تضادها و رقابتهای راهبردی ایران و امریکیا در عرصی عیرا
بعد از  ،2003بس رها و ویوگیهای ژئوژلی یک خاص عرا و محیط ژیرامونی آن بی
عنوان مانعی برای ژییبرد اهداف اس راتویک و ژییبرد و تییدید رقابیت ژئوژلی ییک
بین دو ورف عمل کرد .ب عبارت دیگر میکالت و محدودیتهای ناشی از محییط
ژئوژلی یکی عرا باعث شد تا ایران و امریکا بیش از آنک ب وانند ب تییدید رقابیت
اس راتویک مبادرت کنند ،با مجموع ای از تهدیدات روبرو شوند ک مناف کالن آنهیا
در این حوزه را در مخاوره قرارمیدهد .مهمترین ایین محیدودیتهیا بیرای امریکیا
شامل ژئوژلی ییک قیومی و میذهبی خیاص عیرا و گسسی گیهیای آن ،ژیوسی گی
ژئوژلی یک شیعی عرا با ایران ،ظهور و تقویت ژئوژلی یک افراط گراییی در عیرا و
همچنین ژیوس گی ژئوژلی یک اهل تسنن عرا با کیورهای عربی منطق بوده است.
محیدودیتهیا و چیالشهییای ژئیوژلی یکی اییران در عییرا نییز شیامل ظهییور
ژئوژلی یک نوین کردی و ظهور و توسع ژئوژلی یک افراطگرایی در عرا بوده است.
در ن یجة محدودیتهای ژئوژلی یک فو  ،ایران و امریکیا بییش از آنکی ب واننید بی
ژییبرد اهداف حیداکثری و رقابیت هیای اسی راتویک خیود در عیرا بپردازنید ،بیا
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تهدیدات می رکی در این حوزه روبرو شدند .مهمترین این تهدیدات واگرایییهیای
قومی و مذهبی و رشد ناامنی و تروریسم و ایجیاد تهدیید وجیودی بیرای عیرا و
اح مال فروژاشی روند سیاسی جدید و ح ی تجزی عرا است ک ب خصوص بعد
از تسلط داعش بر حدود یک سوم از خا عرا در سال  ،2014ب اوج خود رسید.
بر این اساس بود ک محیدودیتهیای ژئوژلی ییک و تحیوالت نیوین ،نیوع ارزییابی
رهبران ایران و امریکا از فرصتها و تهدیدات در حوزه عرا را دگرگون ساخت و
باعییث شییکلگیییری همکییاریهییای ضییمنی و غیرمسیی قیم بییین دو وییرف شیید.
همکاری هایی ک س حوزه کلی یعنی حفظ و تداوم روند سیاسی دموکراتیک نوین،
حفظ یکپارچگی سیاسی و تمامیت ارضی عرا و مبارزه با افراطگرایی و تروریسیم
را شامل میشود.
در مجموع بررسی سیاست ها و روابط ایران و امریکا در عرا در وول بیش از
یک ده گذش نیان میدهد ک ب رغم تاثیر م غیرهای میانجی مانند عوامل هیوی ی
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ک بیی رین تاثیرات را در شکلدهی ب ایین روابیط داشی  ،واقعییتهیا و تغیییرات
ژئوژلی یک نوین در عرص عرا است .در واق این واقعیتها و تغیییرات بیا ایجیاد
محدودیتها و چالش هایی مهم و ب خصوص بروز تهدیداتی می ر باعث شیدند
ک موضوع رقابت اس راتویک ایران و امریکا در عیرا کمرنیگ شیده و زمینی هیای
مهمی برای همکاریهای ضمنی و غیرمس قیم بین دو ورف در این حوزه بی وجیود
آید.

ایران و امریکا در عراق :تنوع کنشها  علیاکبر اسدی

153

منابع
الف -فارسی
آی ی ،علیرضا .1389 .عراق کانین تاثیرگذار ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
دهقانی فیروزآبادی ،سیدجالل .1381 .تحیول نظریی هیای منازعی و همکیاری در روابیط
بینالملل ،پژوهش حقیق و سیاست ،شماره .8
دهقانی فیروزآبادی ،سیدجالل .1388 .امنیت هس ی شناخ ی در سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران ،فصلنامه روارط خارجی ،سال اول ،شماره اول.
عسگرخانی ،ابومحمد .منصیوری مقیدم ،جهانیییر .1389 .همکیاری و منازعی در روابیط
بین الملل :نگاهی ب نظری سازه انگاران الکساندر ونیت ،فصلنامه سیاسات ،مجلی
دانیکده حقو و علوم سیاسی ،دوره  ،40شماره .3
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره چهارم  زمستان 1393

ب -عربی
محمدخمیس ،خلود« .2010 .السیاسة الخارجیة العراقیة تجاه المملکة العربیة السعودیة بعید
عام  ،2003مجلة الدراسات الدولیة» ،العدد الراب و االربعون.
ج -انگلیسی
Anoushiravan Ehteshami and Raymond A.Hinnebusch. 1997. Syria and Iran:
London:

System,

Regional

Penetrated

a

in

Powers

Middle

Routledge.

Anthony H. Cordesman and others. November 28, 2011. The Outcome of
Invasion: US and Iranian Strategic Competition in Iraq, accessible
at: http://csis.org/files/publication/111128_Iran_Chapter_6_Iraq.pdf.

–Babak Rahimi. 2001. Ayatollah Sistani and the Democratication of Post
Baathist Iraq, United States Institute of Peace, in www.usip.org.
Channel News Asia. 23 Aug 2014. US Backs Federal System in Iraq, accessible
at: http:// www. channelnewsasia. com/ news/ world/ us- backs- federal
- system/1326446.html.
Danielle Pletka and others. January 13, 2014. America vs. Iran: The

154

Competition for the Future of the Middle East, accessible at:
http://www.aei.org/papers/foreign-and-defense-policy/regional/middleeast-and-north-africa/america-vs-iran-the-competition-for-the-future-ofthe-middle-east/.

George Friedman. November 12, 2013. The U.S.-Iran Talks: Ideology and
Necessity, Geopolitical Weekly.
Jeffrey W. Taliaferro, State Building for Future Wars: Neoclassical Realism and
the Resource-Extractive State, Security Studies, 15, No. 3, (JulySeptember 2006).
Nadim Ladki. February 20, 2004. Sistani Hints at Allowing Election Delay in Iraq,
accessible at: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A571822004Feb20.html.
NBC News. 5 September 2014. Obama to Chuck: The ISIS Threat, accessible at:
http://www.nbcnews.com/storyline/isis-terror/obama-chuck-isis-threatn197641.
Randall L Schweller. 2006. Unanswered Treats. Princeton University Press.
Rawilliams, Neoclassical Realism and Middle East Wars, Feb 10, 2009. accessible
at: https:// www. scribd. Com/ doc/.../Neoclassical-Realism-and-MiddleEast-W.

Vali Nasr and Ray Takeyh. January/February 2008. The Costs of Containing
Iran, Foreign Affairs, accessible at: http:// www. foreignaffairs. com/

 علیاکبر اسدی  تنوع کنشها:ایران و امریکا در عراق

articles/63048/vali-nasr-and-ray-takeyh/the-costs-of-containing-iran.

155

Zenonas Tziarras. Jul 29, 2014. The Iraq Crisis and Its Geopolitical Implications,
accessible

at:

http://www.e-ir.info/2014/07/29/the-iraq-crisis-and-its-

geopolitical-implications.

