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تاریخ روابط ایران و عراق در دوران معاصر؛ از دشمنی تا اتحاد

محمد موسوی دهموردی 1
حسام خاتمي2

مقدمه
كشور عراق همواره در سياست خارجی ايران جايگاهی خاص داشته است. طی نيم قرن 
گذشته نگاه ايران و عراق به يكديگر، نگاهی امنيتی بوده است، اما در وضعيت جديد با وارد 
شدن عناصری تازه در حوزه سياس��ی عراق، جايگاه اين كشور در سياست خارجی ايران 
اهميت بيشتری يافته است. در واقع، »گرايش ها از تخاصم و تضاد به دوستی و همكاری 
در بين دو كشور ميل كرده است. عراق پس از صدام واجد عناصر و تحوالتی است كه تغيير 
در س��اختار قدرت و هويت آن باعث دگرگونی هايی در ژئوپليتيك منطقه و رويكردهای 
بازيگران خاورميانه ای شده است.«3 در واقع از زمان فروپاشي عثماني و شكل گيري دولت 
عراق در غرب ايران، سياست هاي متخذه از سوي دولتمردان آن كشور همواره به عنوان 

1. دانش آموخته كارشناسي ارشد ديپلماسي و سازمان هاي بين المللي از دانشكده  روابط بين الملل وزارت امور خارجه
2. دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات منطقه اي دانشگاه تهران

3. مجموعه مقاالت عراق نوين و تحوالت خاورميانه، تهران، مؤسسه مطالعاتی انديشه سازان نور، 1387، ص5. 
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منبع تهديد عليه امنيت ملي ايران به شمار آمده و اين كشور به ندرت روابطي دوستانه با 
ايران داشته است. اختالفات ارضي و مرزي به همراه مسائل مذهبي همچون تبعيض عليه 
شيعيان در عراق و مسائل قومي و نژادي همانند مناقشه عرب و عجم، حضور اكراد در دو 
سوي مرزهاي ايران و عراق، به همراه خوي توس��عه طلبي حاكمان بغداد از جمله عوامل 
اصلي تنش يا منازعه ميان دو كشور در نيم قرن اخير محسوب مي گردند. اما پس از سقوط 
صدام حس��ين و بعثی های عراق و افزايش نفوذ و قدرت شيعيان در ساختار سياسی اين 
كش��ور، نوعی اتحاد و ائتالف ميان ايران و عراق شكل گرفته و تهديدات گروه تروريستی 
داعش و لزوم مقابله با آن نيز بر دوستی و ائتالف و اتحاد دو كشور افزوده است. در اين مقاله 
سعی خواهد شد تا با نگاهی به تاريخچه، مختصات و اهميت كشور عراق، به تاريخ روابط 

ايران و عراق در دوران معاصر پرداخته شود.

بخش اول: نگاهی به تاریخچه و مختصات کشور عراق
عراق از كشورهای مهم و استراتژيك منطقه خليج فارس و خاورميانه است: 

اين كش��ور بين 29 درجه و 6 دقيقه الی 37 درج��ه و 5 دقيقه عرض 
شمالی و 38 تا 46 درجه طول خاوری از نصف النهار گرينويچ واقع شده 
و دارای 438.446 كيلومتر مربع مساحت است. سرزمين عراق به طور 
عمده از س��ه بخش تشكيل شده اس��ت: منطقه كوهستانی در شمال و 
شمال ش��رقی، منطقه جلگه ای در شرق و جنوب ش��رقی و زمين های 

پست و هموار در جنوب.1 
دو رود مهم دجله و فرات ك��ه از تركيه سرچش��مه می گيرند پس از 
عبور مرزهای دو كش��ور وارد عراق می شوند و قسمت شرقی اين كشور 
را سيراب می كنند. )رود فرات پس از عبور از س��وريه وارد خاك عراق 
می گردد(. جمعيت عراق در جوالی سال 2004 معادل 25/374/691 
نفر برآورد ش��ده كه از اين تعداد 55 تا 60 درصد را اعراب ش��يعه، 25 
درصد را اعراب سنی و 15 الی 20 درصد را اكراد تشكيل می دهند. تعداد 
مسيحيان در عراق نيز تا قبل از جنگ دوم خليج فارس در سال 1991 
يك ميليون نفر و در حال حاضر حدود 650 هزار نفر برآورد شده است.2 

1. سايت رايزنی بازرگانی جمهوری اس��المی ايران در بغداد، 1394/2/11، تاريخ مراجعه: 1394/5/22، قابل 
http://dmr.ir/194 :دسترسی در

2. همان.
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از آن زمان تاكنون به علت جنگ و ناامنی در اين كشور، سرشماری دقيقی از جمعيت 
اين كشور انجام نگرفته است. 

عراق در شمال خليج فارس واقع شده، كه از اين نظر دارای موقعيت ممتازی است. به 
همين دليل بسياری از صاحب نظران، عراق را دومين كش��ور )بعد از ايران( در منطقه 
آس��يای جنوب غربی می دانند كه دارای امكانات مناس��ب جغرافيايی اس��ت و در بين 
كش��ورهای عربی حوزه خليج فارس مقام ويژه ای را داراس��ت. به همين دليل است كه 
»عراق همواره از نظر تاريخی با درك ژئوپليتيك خود، به دنبال كس��ب رهبری در بين 
كشورهای منطقه خاورميانه و خليج فارس بوده است.«1 عراق كشوری است كه همانند 
س��اير همس��ايگانش راه های فراوان به دريای آزاد ندارد. تنها راه عراق به دريای آزاد از 
طريق شط العرب و پهنای بس��يار كوچكی از خليج فارس امكان پذير است. كشور عراق 
از ويژگی های ژئوپليتيكی بارزی برخوردار اس��ت كه تركيب و حاصل تأثيرگذاری آنها 
بر عملكرد دولتمردان و سياست خارجی اين كش��ور، اوضاع و شرايط منحصر به فردی 
را به وجود آورده است. اين شرايط طی سه دهه اخير موجب تحوالتی در سطح منطقه 
و كش��ور عراق گرديده كه نهايتاً تغييرات ژئوپليتيكی قابل توجهی را در اين كشور رقم 

زده است: 
در دوران جنگ س��رد، عراق در قلمرو ژئواستراتژيك قدرت بّری وقت، 
يعنی اتحاد جماهير شوروی قرار داشت، اما فروپاشی اتحاد شوروی و جنگ 
دوم خليج فارس موجب حضور آمريكا در مناطق امن در شمال و جنوب 
عراق بر اساس قطعنامه 688 شورای امنيت سازمان ملل متحد گرديد.2 

به دليل ش��رايط اس��تراتژيك خاص عراق، اين كش��ور از اهميت زيادی برای امريكا 
برخوردار است: 

تضمين امنيت جريان صدور نفت، تأثيرگذاری بر روند صلح اعراب و 
اسراييل، مهار جمهوری اسالمی ايران و نقش آفرينی در شمال عراق و 
منطقه كردستان برای كنترل تحوالت و تأثيرگذاری بر كشورهايی كه 
دارای مناطق كردنشين هس��تند فرصت هايی بوده اند كه پس از جنگ 
دوم خليج فارس با اس��تفاده از موقعيت ژئوپليتيكی عراق برای امريكا 

فراهم شده است.3

1. عزت اهلل عزتی، تحليلی بر ژئوپوليتيك ايران و عراق، تهران، وزارت امور خارجه، 1381، ص149. 
2. همشهری، »جهان از چشم مردم عراق«، 1381/12/9. 

3. همان. 
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ع��راق از زم��ان ش��كل گيری آن در س��ال 1921 
توس��ط قدرت اس��تعماری بريتانيا، عمدتاً به دليل 
نارسايی های ساختاری يا دخالت قدرت های خارجی 
دست خوش تحوالت زيادی شده است. در پی جنگ 
جهانگي��ر اول، بخ��ش جنوبی امپرات��وری عثمانی، 
شامل سه استان بغداد، موصل و بصره با پا در ميانی 
سياس��ت گذاری خارجی- كه بريتاني��ا در آن نقش 
بنيادی داشت- به صورت كش��وری مستقل درآمد. 
اين امر ك��ه با حضور ق��وای نظام��ی انگليس در آن 
سرزمين همراه بود پس از تش��كيل كنفرانس صلح 
پاري��س )1919( و كنفرانس س��ان ريمو )1920( 
به قدرت اس��تعماری كش��ور مزبور فرصت داد تا در 
سرزمين های ديگر خاورميانه و از آن ميان، فلسطين اعمال نفوذ كند. رژيم سر كار آمده 
)ملك فيصل( كه مورد قبول مردم عراق نبود، نخستين حركت خود را در سال 1921 
ميالدی با تبعيد علمای ش��يعه به ايران و درگيری های مرزی و سياسی با دولت ايران 
آغاز كرد و با تصويب قانون تابعيت از سال 1924 ميالدی، به مشكالت مجاوران و زائران 
ايرانی عتبات عاليات دامن زد. اين امر تا كودتای نظاميان عراق عليه س��لطنت و تغيير 

رژيم ادامه داشت و از آن تاريخ به بعد مشكالت عراق شكل ديگری پيدا كرد. 
از يك نگاه كلی و از زاويه منافع ملی ايران آن زمان، عراق يك كش��ور 
چند قومی، از لحاظ جغرافيايی س��اختگی و محصول سياست خارجی 
دولت انگليس اس��ت كه برای حفظ تعادل ق��درت در منطقه و عمدتاَ 

كنترل قدرت ايران پديد آمد.1 
در طول دهه های گذش��ته، نقش مس��لط س��نی ها در حاكميت عراق و تركيب آن با 
ايدئولوژی حزب بعث، نگرانی ها و هزينه ه��ای امنيتی فراوانی برای منافع ملی ايران به 
همراه داشته است. از اين رو س��قوط رژيم بعثی صدام در بهار 2003 فصل جديدی در 
تاريخ عراق گشود و پس از چندين دهه زمينه ايجاد يك كشور دموكراتيك و با ثبات را 
مقدور ساخت. اما اين كشور به عنوان كشوری چند قومی- مذهبی از آن زمان تاكنون 

1. روح اهلل پورطالب، »روابط سياس��ی ايران و عراق بعد از انقالب اسالمی«، سايت مركز مطالعات خليج فارس، 
www.persiangulfstudies.com :1394/6/22، قابليت دسترسی در

در طول دهه های گذشته، نقش 
مسلط سنی ها در حاكميت 
عراق و تركيب آن با ایدئولوژی 
و  نگرانی ها  بعث،  حزب 
هزینه های امنيتی فراوانی برای 
منافع ملی ایران به همراه داشته 
است. از این رو سقوط رژیم 
بعثی صدام در بهار 2003 فصل 
جدیدی در تاریخ عراق گشود 
و پس از چندین دهه زمينه 
ایجاد یك كشور دموكراتيك و 

با ثبات را مقدور ساخت
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برای دستيابی به هدف حفظ وحدت و برقراری آرامش با چالش های زيادی مواجه است. 
اگر مروري به تاريخ پرفراز و نشيب عراق بياندازيم، درمي يابيم كه عراق كشوري بسيار 
پرتنش و سرزمين منازعات خون بار بوده است. با فروپاشي امپراتوري عثماني اتفاقات 

زيادي در عراق رخ داد: 
شورش مردم عراق عليه انگليسي ها در سال 1920، كشتار آسوري ها 
در سال 1933 و س��ركوب كردها در س��ال 1936 توس��ط ژنرال بكر 
صدقي، كودت��اي نظامي بكر صدقي در س��ال 1937، كودتاي رش��يد 
علي در سال 1941، كودتاي قاسم در س��ال 1958، كودتا عليه قاسم 
توسط حزب بعث در سال 1963، بركناري حزب بعث از قدرت توسط 
عبدالسالم عارف در س��ال 1963، كشته شدن عارف در تصادف هوايي 
و جانشيني برادرش عبدالرحمان عارف در س��ال 1966، كودتاي دوم 
بعثي ها توسط احمد حسن البكر در سال 1968، حمله به ايران و جنگ 
هشت س��اله از 1980 تا 1988، حمله به كويت در سال 1990، حمله 
امريكا و متحدانش عليه عراق براي آزادس��ازي كويت در سال 1991، 
شورش كردها در شمال و انتفاضه ش��يعيان در جنوب در سال 1991، 
جنگ داخلي بين دو حزب اصلي كرد يعني حزب دموكرات كردستان 
و اتحاد ميهني كردستان در سال 1994، جنگ دوم امريكا عليه عراق و 
اشغال اين كشور و اتفاقات بعد از آن نظير قدرت گرفتن داعش و افتادن 
بخش هايی از اين كشور به دست تكفيری های داعش و... تنها در حدود 

90 سال رخ داده است.1 
در واقع عراق اولين كشور خاورميانه است كه در آن كودتاي نظامي اتفاق افتاد و در 30 
سال حكومت بعثي ها، 12 سال را در تحريم بود. جدا از مشكالت نابودي زيرساخت هاي 
اقتصادي و مادي اين كشور، كشته شدن صدها هزار انسان كه سرمايه اصلي اين كشور 
بودند، درگيري و به آشوب كشيدن منطقه خليج فارس و ايجاد التهاب بين المللي تنها 
بخش كوچكی از تاريخ پر فراز و نش��يب اين كشور را تش��كيل می دهد. اين رويدادها، 
ترجمان روشن اين نكته است كه عراق كشوري است كه هنوز نه تنها فرآيند ملت سازي 
بلكه دولت سازي را نيز به درس��تي طي نكرده است. »مردم عراق هيچ گاه از اين شانس 

1. داود غرايان زندی، »فرآيند ملت دولت سازی، شكل گيری هويت ملی و بازسازی در عراق: تجارب تاريخی و 
دورنمای آينده«، مطالعات راهبردی، س13، ش1، بهار 1389، ص6-10. 
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برخوردار نبوده اند كه در مورد شرايط خود در يك 
فضاي نسبتاً مناسب تأمل نمايند.«1 بنابراين عراق 
جديد با اين پيش��ينه تاريخی و اين گذشته پر فراز 
و نشيب، در حال حاضر نيز وضعيت مطلوبی ندارد 
و درگير جنگ داخلی بي��ن دولت حاكم و گروهك 
تروريس��تی داعش اس��ت. عالوه بر اين قدرت های 
جهانی و منطقه ای نيز در اين كش��ور درگير بوده و 
در راس��تای منافع ملی و ايدئولوژيك خود عمل می نمايند. از اين رو شناخت تحوالت 
عراق و تبيين رقابت های جمهوری اسالمی ايران و عربستان سعودی به عنوان دو قدرت 
منطقه ای درگير در اين كش��ور به ش��ناخت و تالش برای كس��ب منافع ملی و آرمانی 
كش��ورمان در اين منطقه جغرافيايی و اين كشور پرآشوب و همس��ايه كمك بسياری 

می نمايد.

بخش دوم: تاریخچه روابط ایران و عراق
نقطه  آغاز روابط فی ما بين دو كش��ور به فروردين 1308 و اعزام هيئت حس��ن نيت 
از س��وي پادش��اه عراق به ايران و تقاضاي اين هيئت جهت برقراري روابط سياس��ي با 
ايران باز مي گردد. با اين حال دولت عراق كه در اين زمان تحت حمايت انگلستان قرار 
داشت، نخست از اواسط سال 1310 با ارسال چندين يادداشت اعتراض به دولت ايران، 
مأموران گمرك و نيروي دريايي ايران را متهم به ناديده گرفتن مقررات س��ازمان بندر 
بصره و تجاوز به حق حاكميت عراق در آبهاي اروندرود نموده و سپس در سال 1313 به 
منظور جلوگيري از اعمال حاكميت ايران بر اروندرود به جامعه  ملل ش��كايت برد. پس 
از آنكه جامعه ملل طرفين را به مذاكره مستقيم دعوت نمود، سرانجام در 13 تير 1316 
طي قراردادي كه ميان دو كشور منعقد گرديد، حق كشتي راني در سراسر اروندرود به 

استثناي پنج كيلومتري از آبهاي آبادان تا خط تالوگ2 به دولت عراق واگذار گرديد. 
بدين ترتيب قرارداد مذكور كه در چهارچوب اهداف استراتژيك بريتانيا 
بر ايران تحميل شده بود، مالكيت عراق بر تمام اروند رود را به غير از پنج 

1. همان، ص6. 
2. عميق ترين بخش رودخانه را در حقوق بين الملل خط تالوگ می نامند و در دوران معاصر بين كشورهايی كه 

مرز مشترك آنها رودخانه است خط مرزی، خط تالوگ می باشد. 

شاید بتوان بزرگ ترین منبع 
تهدید جمهوري اسالمي ایران 
در دهه نخست پيروزي انقالب 
اسالمي را عراق و رژیم بعث این 
كشور دانست. ایران و عراق، در 
دو دهه 1960 و 1970 به ندرت 

داراي روابط حسنه بودند
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 كيلومتري از آبهاي آبادان گسترش مي داد.1 
اما به رغم وجود اين روابط تنش آميز در آن زمان، روابط دو كشور هميشه در سطحي 
نامطلوب قرار نداشته و در تاريخ روابط ايران و عراق نقاط قابل اتكايي نيز يافت مي شود. 
از زمان قيموميت انگليس بر عراق )1920( و سپس استقالل آن كشور در سال 1932 
و تا پايان عمر حكومت پادشاهي در س��ال 1958، به دليل نفوذ انگلستان در منطقه و 
وجود حكومت پادشاهي در هر دو كش��ور روابط دو دولت چه در قالب پيمان سعد آباد 
و چه پيمان بغداد كه به منظور مقابله با تهديد كمونيس��م شكل گرفته بودند دوستانه 

بوده است. 
پيمان كه نخست در پنجم اسفند 1333 ميان وزيران امور خارجه دو 
كشور عراق و تركيه تحت عنوان »پيمان همكاري هاي متقابل« در بغداد 
به امضا رسيده بود، با پيوستن انگلستان در دهم فروردين، پاكستان در 
اول مهر و ايران در 19 مهر 1334 حلقه اي از حاميان بلوك غرب را در 
منطقه گرد هم آورد. اما كودتاي عبدالكريم قاس��م ب��ا عقايد افراطي و 
چپ گرايانه، از يك سو موجب خشنودي مسكو و قاهره و از سوي ديگر 
باعث خروج عراق از حلقه بلوك غرب گرديد. كودتاي قاسم در 1337 
كه در درجه نخست به خروج عراق از پيمان و انتقال مركزيت آن از بغداد 
به آنكارا انجاميده بود، ترس شديد شاه ايران را نيز در پي داشت. روابط 
نامطلوب دو كش��ور با اين كودتا و قوت يافتن پان عربيسم و گرايشات 

افراطي عربي در نظام سياسي عراق آغاز شد.2 
در اين دوره اختالفات مرزي دو كشور افزايش يافت و عالوه بر ادعاي حاكميت عراق بر 
خوزستان، تشكيل جبهه آزادي بخش خوزستان و مسئله كردها، اختالف ايدئولوژيك را 
نيز بر روابط دو كشور حاكم كرد. سرانجام در آذر 1338 يك بار ديگر اروندرود به بحراني 
حاد در روابط ايران و عراق مبدل گشت. عبدالكريم قاسم در كنفرانسي مطبوعاتي ادعا 

كرد كه:
عراق در سال 1316 تحت فشار جدي قرار داشته و ناچار شده است كه 
حاشيه اي به عرض پنج كيلومتر از اروند رود را به ايران واگذار نمايد و اين 

عمل عراق يك نوع بخشش بوده است، نه استرداد يك حق مكتسبه.3 

1. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سياست خارجی ايران در دوره پهلوی، تهران، پيكان، 1380، ص258. 
2. همان، ص259. 

3. همان.
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اين ادعا در حالي صورت مي گرفت كه عهدنامه 1316 در سايه حمايت ها و طرفداري  
همه جانبه انگليس از عراق منعقد ش��ده ب��ود. زيرا در آن هنگام انگليس��ي ها كه طبق 
تقسيمات استعماري پس از جنگ اول جهاني و فروپاشي عثماني بر عراق سلطه مطلق 
داش��تند، دس��تيابي به  آب هاي بين المللي منطقه و منابع نفتي ع��راق را حائز اهميت 
مي دانس��تند و از اين رو پيمان 1316 را بر ايران تحميل نمودند. اين اختالفات نهايتاً با 
امضای معاهده ديگری در الجزاير به پايان رسيد. پس از امضای عهدنامه 1975 الجزاير 
روابط ايران و عراق به طرز چشمگيری بهبود يافت و دو كشور تالش زيادی برای تحكيم 

مناسبات خود نمودند. 
هويدا نخست وزير ايران در فروردين 1354 بازديدی رسمی از عراق به 
عمل آورد و سال 1354 را »سال بروز تحوالت مثبت در روابط دو كشور« 

خواند و آن را »نقطه عطفی« در تاريخ روابط دو كشور دانست.1 
با آغاز سال 1357 كه با تش��ديد ناآرامی های مردمی در ايران همراه بود، طبق توافق 
آذرماه 1356 در تهران، پس از يك سال تأخير، مذاكرات كميسيون مختلط ايران و عراق 
با شركت هيئت های وزارت امور خارجه دو كشور از 14 تا 31 مه 1978 )24 ارديبهشت 

تا 10 خرداد 1357( تشكيل شد. در اين جلسات هيئت ايرانی اعالم كرد:
اي��ران آمادگ��ی دارد كار تحوي��ل و تح��ول آن قس��مت از اراضی و 
مس��تحدثات خصوصی و عمومی كه بر اثر عالمت گ��ذاری مجدد مرز 
زمينی تعلق ملی آنها تغيير يافته اس��ت را به انجام برس��اند. اما هيئت 
عراقی اعالم كرد كه قبل از تحويل و تحول بايد محل برخی از عاليم )21 
ميله مرزی( تغيير كند، موضوعی كه از قبل بر سر آن توافق شده و حتی 
اسناد تصويب آنها مبادله شده بود. به دنبال مخالفت هيئت ايرانی با اين 
درخواس��ت، هيئت عراقی كار را نيمه تمام رها كرده و در 11 خردادماه 
تهران را ترك كرد. از اين پس كارشكنی دولت عراق در مورد عهدنامه 
الجزاير صورت رسمی به خود گرفته و آن را به طرز شيطنت آميزی مورد 

اهمال و بی توجهی قرار می داد.2 
عراقی ها كه به عهدنامه الجزاير تنها به عنوان فرص��ت تجديد قوا و خروج از مخمصه 
می نگريستند، بی صبرانه منتظر نتيجه شورش ها و تحوالت داخلی ايران بودند. تا اينكه 

1. بهمن شعيب، »روابط ايران و عراق در گذر تاريخ«، س��ايت مركز مطالعات خليج فارس، 1394/6/22، قابل 
 www.persiangulfstudies.com :دسترسی در سايت

2. همان.
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با پيروزی انقالب اسالمی در 22 بهمن 1357 
نظام سياسی در ايران سرنگون شد و اختالفات 
دو كش��ور به نظام سياسی جديد ايران به ارث 
رسيد. پيروزي انقالب اسالمي كه موجب تغيير 
س��اختار قدرت در خاورميانه و نظام ائتالفی 
غرب در منطقه شده بود، عالوه بر اينكه ايران 
را از صف حاميان اياالت متحده امريكا و بلوك 
غرب خارج كرد، رهبران عراق را نيز به حمله 
نظامي به ايران ترغيب نمود. صدام كه چش��م 
به رهبري جهان عرب و پر نمودن خأل قدرت 
در منطقه دوخته بود، از فرصت به دست آمده 
نهايت استفاده را برد و درصدد جبران امتيازات 
از دست داده در قرارداد 1975 الجزاير برآمد. 
اگر چه به ظاهر موضوع اختالف��ات مرزي به 
عنوان دليل اصلي تج��اوز عراق به خاك ايران 

محسوب مي گردد اما در واقع تجاوز عراق نتيجه نارضايتي امريكا و اتحاد جماهير شوروي 
از انقالب اسالمي ايران و نگراني از گسترش آن به منطقه و حمايت از منافع دولت هاي 

محافظه كار عربي نيز بود.1
ش��ايد بتوان بزرگ ترين منبع تهديد جمهوري اسالمي ايران در دهه نخست پيروزي 
انقالب اسالمي را عراق و رژيم بعث اين كش��ور دانست. ايران و عراق، در دو دهه 1960 
و 1970 به ندرت داراي روابط حسنه بودند. حمايت محمدرضا شاه از مبارزه كردهاي 
عراقي به رهبري مال مصطفي بارزاني موجب تداوم شورش آنها در عراق گشت. همچنين 
دو كش��ور بارها به علت اختالفات مرزي به آس��تانه جنگ با يكديگر نزديك گش��تند. 
در سال 1975، ش��اه ايران موافقت نمود كه در مقابل شناس��ايي مرزهاي دو كشور در 
اروندرود، دست از حمايت كردهاي عراق بردارد. مناسبات دو كشور از اين زمان به بعد 
به شكل عادي درآمد، هر چند هرگز دوستانه نشد. بنابراين، از سپتامبر 1980 به بعد، 

عمده ترين نگراني امنيتي ايران، مسئله جنگ تحميلي بود. 
عراق انتظار داشت كه در جنگ به طور برق آسا پيروز شده و با سرنگوني 

1. عزت اهلل عزتی، همان، ص123. 

عراق اولين كشور خاورميانه است 
كه در آن كودتاي نظامي اتفاق افتاد و 
در 30 سال حكومت بعثي ها، 12 سال 
را در تحریم بود. جدا از مشكالت 
نابودي زیرساخت هاي اقتصادي و 
مادي این كشور، كشته شدن صدها 
هزار انسان كه سرمایه اصلي این 
كشور بودند، درگيري و به آشوب 
كشيدن منطقه خليج فارس و ایجاد 
التهاب بين المللي تنها بخش كوچكی 
از تاریخ پر فراز و نشيب این كشور 
را تشكيل می دهد. این رویدادها، 
ترجمان روشن این نكته است كه 
عراق كشوري است كه هنوز نه تنها 
فرآیند ملت سازي بلكه دولت سازي 

را نيز به درستي طي نكرده است
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حكومت اسالمي بتواند معاهده اي با ايران مبني بر به رسميت شناختن 
حق حاكميت اين كشور بر اروندرود را به امضاي طرفين برساند.1 

با اين حال پس از اس��تقامت و ايس��تادگي مردم ايران در 23 م��رداد 1369، »صدام 
حسين رئيس جمهور عراق با ارسال نامه اي خطاب به حجت االسالم هاشمي رفسنجاني، 
رئيس جمهوري وقت ايران تمام ش��رايط اي��ران را براي برقراري صلح ميان دو كش��ور 
پذيرفت.«2 بدين ترتيب صدام حسين براي صلح با جمهوري اسالمي ايران به پذيرش 
معاهده اي تن داد كه زماني با لغو آن جنگ عليه جمهوري اسالمي ايران را آغاز كرده بود.
چسبيدگی جغرافيايی ايران و عراق و تبارشناسی روابط امنيتی گذشته، تأثير فراوان 

عراق بر امنيت ملی ايران را تعيين می كند. 
عراق تنها كشور همسايه ای است كه در 150 سال اخير به ايران حمله 
كرده اس��ت و گروه های معاند حكومت های ايران همواره در اين كشور 
به فعاليت مشغول بوده اند. از اين رو تحوالت ناشی از سقوط رژيم صدام 
حسين و خروج ش��يعيان از تنگنای ژئوپليتيك به صورت بارزی نقش 
ژئوپليتيك شيعيان در عراق را ارتقا بخشيده است. اشتراكات تاريخی، 
فرهنگی و مذهبی بين ايران و عراق س��بب شد تا  سقوط صدام حسين 
نه تنها تهديد اين كشور برای ايران را از بين ببرد، بلكه به افزايش نقش و 

موقعيت ايران در اين كشور و منطقه خليج فارس منجر گردد.3 
اكثريت مجلس نمايندگان، پست نخست وزيری و بسياری از پست های دولتی برخالف 
دوران گذشته اكنون در اختيار شيعيان قرار دارد. با توجه به وجود اماكن مقدس شيعيان 
در عراق و همچنين وجود ذخاير عظي��م نفت و گاز در مناطق جنوب��ی عراق كه اكثراً 
شيعه نشين هستند، تأثير شيعيان به عنوان يك عامل مهم ژئوپليتيك در سطح منطقه 
و نظام بين الملل مضاعف می گردد. در مجموع فروپاشی رژيم صدام حسين نقطه عطفی 
در روند سياسی شدن شيعيان و برخورداری آنها از هويت دوگانه سياسی و مذهبی در 
جامعه عراق محسوب می گردد. در مورد شيعيان، قدرت يابی آنان در عراق جديد عالوه 
بر آنكه چشم اندازهای جديدی را برای احقاق حقوق بيشتر شيعيان در ساير كشورهای 
عربی ايجاد كرده، برای ايران نيز فرصت س��از بوده است. دستيابی شيعيان به قدرت در 

1. همان. 
2. روح اهلل رمضانی، سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران، ترجمه عليرضا طيب، تهران، نی، 1383، ص86. 
-13901 3

1384(«، سياست، دوره 43، ش2، تابستان 1392، ص118. 
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عراق ظرفيت های جديدی برای تغيير ساختار قدرت 
و ش��كل گيری فرآيندهای جديد امنيتی در س��طح 
منطقه ايجاد نم��وده و الگوهای جديدی برای تعامل 
دو كش��ور ايران و عراق و روابط طرفين با قدرت های 
فرامنطقه ای ب��ه وجود آورده اس��ت. حض��ور فعال 
شيعيان در عرصه سياسی عراق جديد موجب تقويت 
مواضع اي��ران در منطقه خاورميانه گرديده اس��ت؛ 
»عالوه بر اين به دليل تيرگی روابط جمهوری اسالمی 

ايران با امريكا و حضور امريكا در عراق بدون ترديد وزنه ايران در مقابل امريكا سنگين تر 
خواهد ش��د.«1 همچنين قدرت يابی اقليت اكراد در عراق جديد كه سال ها كشمكش و 
منازعه را با دولت بغداد پشت سر گذارده است و از روابط نزديك با ايران برخوردارند، بر 
روند همگرايی و همكاری بين ايران و عراق تأثير مثبت دارد. گرچه طی يك قرن گذشته 
عواملی نظير اوضاع نامطلوب اجتماعی و اقتصادی و فقدان مش��اركت سياس��ی كافی 
اكراد، موجب واگرايی اين قوم از دولت های مركزی در دو كشور ايران و عراق شده است، 
اما وجود اش��تراكات زبانی و فرهنگی و مجاورت جغرافيايی در صورت مديريت صحيح 
می تواند زمينه ساز فرصت های مناس��ب جهت همكاری و همگرايی بيشتر دولت های 
ايران و عراق باشد؛ در حال حاضر به نظر می رسد با وجود حضور اكراد در صحنه سياسی 
عراق و مش��اركت آنان در قدرت و توجه جمهوری اس��المی ايران به توس��عه و آبادانی 
مناطق مرزی، بس��تر همگرايی دو كشور بيش از پيش فراهم ش��ده است. حضور ايران 
در بازارهای اقتصادی عراق، تشكيل بازارچه های مرزی، تأسيس مناطق آزاد تجاری و 
ايجاد زيرساخت های اقتصادی در ايران و اعطای خودمختاری به كردها در عراق می تواند 
فرصت هايی برای همكاری بيشتر طرفين فراهم آورد. عراق جديد واجد تحوالتی است 
كه تغيير در ساختار قدرت و هويت آن باعث دگرگونی هايی در ژئوپليتيك و رويكردهای 
بازيگران خاورميانه ای شده است. حضور شيعيان و اكراد در ساخت قدرت بغداد، حذف 
رژيم كينه توز بعثی، تغيير رويكرد »عربی- سنی« به »عربی- شيعی- كردی« در فضای 
سياس��ی عراق، فرصت های به وجود آم��ده در عراق جديد در جه��ت منافع ملی ايران 
است. از نظر جغرافيايی نيز دو كش��ور ايران و عراق دارای 1609 كيلومتر مرز مشترك 

1. همان. 

اشتراكات تاریخی، فرهنگی و 
مذهبی بين ایران و عراق سبب 
شد تا  سقوط صدام حسين نه 
تنها تهدید این كشور برای 
ایران را از بين ببرد، بلكه به 
افزایش نقش و موقعيت ایران 
در این كشور و منطقه خليج 

فارس منجر گردد
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هستند كه البته از نظر جغرافيای سياسی يكی از بدترين حاالت خطوط مرزی است.1 
به همين دليل »همواره دو كشور بر سر مسائل مرزی با يكديگر مشكل داشته اند. عراق 
در همسايگی غربی ايران بيشترين مرز مشترك جغرافيايی و تقريباً باالترين اشتراكات 

فرهنگی را بين كشورهای همسايه با ما دارد.«2 
به لحاظ ايدئولوژيك حدود 60 درصد جمعيت عراق را شيعيان تشكيل 
می دهند كه با اي��ران پيوند عميق ايدئولوژيك دارن��د. ايران و عراق هر 
دو دارای ذخاير عظيم نفت و گاز و از اعضای اوپك هس��تند و هر گونه 
همكاری و همگرايی در خصوص نفت بين اين دو كشور می تواند تأثيرات 

زيادی بر صنعت و قيمت بين المللی نفت بر جای گذارد.3 
از سوی ديگر روابط دو كشور ايران و عراق هيچ گاه با ثبات و پايدار نبوده است. با توجه 
به وجود غير طبيعی عراق كه بر اثر مناس��بات منطبق بر منافع قدرت های بين المللی 
به ويژه انگلستان و بدون توجه به واقعيات فرهنگی، جغرافيايی و انسانی ايجاد گرديده 
است، ش��رايطی به وجود آمده كه تحت تأثير قدرت های خارجی روابط بسيار پر افت و 
خيزی با ايران شكل گرفته اس��ت. تنگنای ژئوپليتيكی عراق، عامل انسانی و موقعيت 
جغرافيايی در حايل ش��دن بين اي��ران و جهان ع��رب همواره بس��ترهايی بوده اند كه 
قدرت های بزرگ از آن در ايجاد تنش در روابط دو كش��ور بهره ب��رداری نموده اند. اما با 
س��قوط صدام و روی كار آمدن حكومت جديدی كه ش��يعيان در آن قدرت برتر را دارا 
هس��تند اين وضعيت بر هم زده شده و ش��رايط مطلوبی برای جمهوری اسالمی ايران 

فراهم آمده است. 
بنابراين منطق اهميت عراق جديد در حوزه سياست خارجی، شكل گيری يك سری 
متغيرهای جديد همچون تقويت عنصر شيعی در ساخت قدرت و حكومت عراق، روند 
حركت عراق از يك دش��من اس��تراتژيك به يك همكار منطقه ای و به تبع،  تعادل در 
سياست ايران با منطقه و جهان عرب، و همچنين جايگاه عراق در روابط بين الملل ايران 
و تنظيم سياس��ت خارجی با قدرت های بزرگ همچون امريكا و مؤثر بر امنيت و منافع 
ملی ايران می باشد. در واقع حمله امريكا به عراق در سال 2003 م و سرنگونی رژيم بعثی 
عراق به عنوان عامل ناامنی و بی ثباتی منطقه، تقويت عنصر شيعی در ساخت سياسی 

1. عزت اهلل عزتی، همان، ص8. 
2. محمد بهمنی، »ش��يعيان عراق؛ از انزوا تا حاكمي��ت«، مجموعه مقاالت عراق نوي��ن و تحوالت خاورميانه، 

انديشه سازان نور، 1387، ص193. 
3. عليرضا ازغندی و مهدی آقاعليخانی، همان، ص119. 
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بغداد و كاهش تنش های موج��ود بين ايران و عراق، 
حضور بيگانگان، باألخص دش��من استراتژيك ايران 
يعنی امريكا در جغرافيای فعل��ی عراق، رقابت ايران 
و ساير كش��ورهای منطقه در اين كش��ور و تغييرات 
ژئوپوليتيك ملموس در فضای جديد منطقه، افزايش 
حساسيت مس��ائل قومی در منطقه از جمله كردها، 
فرصت های اقتص��ادی، فرهنگی، امنيت��ی فراروی 
ايران در عراق نوين، و بسياری از اين دست، مسائلی 
اس��ت كه توأمان و با هم سياس��ت خارجی ايران را 
تحت الش��عاع قرار می دهد. عراق جدي��د ميراث دار 
تح��والت ژرف تاريخی از حاكمان گذش��ته خويش 

می باشد؛ و در ش��رايط جديد »آبستن يك سری مسائلی سياس��ی- امنيتی برای ايران 
است.«1 

در مجموع، »در هم تنيدگی مسائل عراق با ايران بيش از هر كشور ديگری بوده است. 
به همين دليل هر گونه تحوالت در اين كشور بيشترين تأثيرات را بر ايران خواهد داشت. 
عراق در سال های 1975 تا 1979 با توليد 52 درصد كل توليد نفت كشورهای نفت خيز 
بزرگ ترين توليدكننده نفت در جهان بوده اس��ت.«2 عالوه بر اين عراق دومين كشور 
دارنده ذخاير نفت در جهان است كه اين خود به عنوان يك عامل مهم ژئواكونوميك از 
گذشته تأثيرگذار بوده است. همچنين دو كشور ايران و عراق از اعضای فعال كشورهای 
صادركننده نفت اوپك می باشند. بنابراين به جز تأثير بر تحوالت بازار نفت، تحوالت هر 
يك از دو كشور ايران و عراق عالوه بر مسيرهای ديگر از طريق نفت نيز بر كشور مقابل 

تأثير دارد. 
هر چند عراق جديد همانند گذشته يك تهديد نظامی نيست اما همچنان زمينه های 
بالقوه هدايت تنش و ناامنی به حوزه امنيت ملی ايران را دارا می باش��د. مسائل امنيتی 
در ش��رايط جديد تغييری جدی كرده اس��ت. چالش های ناش��ی از رقاب��ت گروه های 
مختلف قومی و سياسی در داخل عراق و آثار زيان بار ناشی از بی ثباتی و جنگ داخلی، 
افراط گراي��ی، تفرقه های قومی و مذهب��ی و نهايتاً احتمال تجزيه اين كش��ور از جمله 

1. همان، ص116-119. 
2. فب مار، تاريخ عراق نوين، ترجمه علی عباسپور، مشهد، آستان قدس رضوی، 1380، ص374. 

جمهوری  حاضر  حال  در 
اسالمی ایران دارای نفوذ 
بسياری در عراق بوده و سيستم 
سياسی این كشور نزدیكی 
بسياری به نظام سياسی ایران 
دارد. اشتراكات جغرافيایی، 
فرهنگی و دینی و تهدیدات 
امنيتی مشترک از مهم ترین 
دالیل این امر بوده و توانسته 
است این دو كشور را به 

یكدیگر متصل و مرتبط كند
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چالش های جديد می باشند كه از زاويه داخلی عراق وارد حوزه امنيت ملی ايران می شود. 
بنابراين كشور عراق در ميان همسايگان ايران دارای موقعيت ويژه ای است. ويژگی های 
جغرافيايی، سياسی، امنيتی، فرهنگی و مذهبی عراق به گونه ای است كه ماهيت قدرت 
و سياست در اين كش��ور و به تبع، نوع روابط آن با همسايگانش را پيچيده كرده است.1 
بنابراين حضور شيعيان در رأس هرم سياسی عراق، عنصر كردی، مسائل مرزی، منافع 
بازيگران منطقه ای و... از جمله دغدغه هايی است كه رويكردهای استراتژيك ايران در 

عراق را توجيه و تبيين می نمايد. 

نتيجه گيری و جمع بندی 
منطقه غرب آسيا و خليج فارس همواره يكی از مناطق پرتنش و چالش زای جهان بوده 
است. حضور جمهوری اسالمی ايران در اين منطقه و هم جواری با مناطق چالش برانگيز 
و ناامنی نظير عراق، افغانستان، س��وريه، لبنان و... به طور حتم بر امنيت و منافع ملی و 
منطقه ای ايران تأثيرگذار اس��ت. در اين بين عراق يكی از مهم ترين همسايه های ايران 
بوده و تاريخچه روابط اين دو كش��ور مملو از فراز و نش��يب های فراوان اس��ت. در حال 
حاضر جمهوری اسالمی ايران دارای نفوذ بسياری در عراق بوده و سيستم سياسی اين 
كشور نزديكی بسياری به نظام سياسی ايران دارد. اش��تراكات جغرافيايی، فرهنگی و 
دينی و تهديدات امنيتی مش��ترك از مهم ترين داليل اين امر بوده و توانسته است اين 
دو كش��ور را به يكديگر متصل و مرتبط كند. اما همواره اين گونه نبوده و تاريخ اين دو 
كشور پر از تخاصمات و تنش های فی مابين بوده اس��ت. مهم ترين نمود اين مسئله نيز 
جنگ هشت ساله عراق عليه ايران در دوران صدام حسين بوده است. اما پس از سقوط 
صدام به دست امريكا، روز به روز بر نفوذ ايران در اين كشور افزوده شده است و در حال 
حاضر می توان اذعان كرد كه عراق از حوزه های نفوذ ايران در سطح منطقه خليج فارس 

و غرب آسياست. 
دگرگونی ها و تحوالت عراق هميشه به نوعی با منافع حياتی ايران پيوند استراتژيك 

داشته و می طلبد كه تحوالت اين كشور به طور مستمر ديده بانی شود. 

1. كيهان برزگر، سياست خارجی ايران در عراق جديد، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، 1386، ص63. 


