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Abstract 

Recent political developments in Iraq in various political-security, cultural and economic 

fields have affected the relations of the Islamic Republic of Iran with this country. Iraq 

has always had a special place in the policies of the Islamic Republic of Iran. As a 

member of the Middle East region, Iraq has been on the one hand linked to the regional 

equations of power in the Middle East and on the other hand has been one of Iran's 

constant rivals in the Persian Gulf. The main research question of the strategic policy of 

the Islamic Republic of Iran What role has it played in creating and establishing political 

stability in Iraq? The purpose of this study is to investigate the role of the strategic policy 

of the Islamic Republic of Iran in creating and establishing political stability in Iraq. This 

research is a descriptive-analytical study based on collecting library information, 

reviewing documents and analyzing them and is qualitative. The findings show that in 

general, the most important cases of the Islamic Republic of Iran's role in creating and 

establishing political stability in Iraq can be summarized as follows: Iran's opposition to 

separatism and the disintegration of Iraq, countering the growth and expansion of the 

group Takfiri and extremist groups, preventing the spread of the ISIL crisis in Iraq and 

the export of technical and engineering services. 
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 (2020الی  2003عراق) در سیاسی ثبات استقرار و ایجاد  در  ایران اسالمی جمهوری نقش
 1اقدمعلیرضا زینالی 

 2محمد یوسفی جویباری

 3محمد قربانی گلشن

 چکیده

 روابطط  اقتصادي، و فرهنگی و امنیتی-سیاسی مختلف هايزمینه در عراق در جدید سیاسی تحوالت

هططاي سیاسططت  در همططواره عططراق .است  داده قرار تاثیر تحت  را کشور این با ایران اسالمی جمهوري

 منطقططه از عضططوي عنططوان بططه عططراق کشططور اسططت  داشته خاص جایگاهی ایران اسالمی جمهوري

 یکی دیگر طرف از و خاورمیانه در قدرت اي منطقه معادالت با پیونددهنده طرف یک از خاورمیانه

  سططواا ایططلی پططیوهت سیاسططت راهبططردي اسططت  بططوده فططار  خلططی  در ایران همیشگی رقباي از

جمهوري اسالمی ایران چه نقشی در ایجاد و استقرار ثبات سیاسططی عططراق داشططته اسططت  و هططدف 

پیوهت حاضر بررسی نقت سیاست راهبردي جمهوري اسالمی ایططران در ایجططاد و اسططتقرار ثبططات 

اطالعططات  يگططردرور هیبر پاکیفی -تفسیريپیوهت از نوع مطالعات   نیاسیاسی در عراق می باشد   

یافته هططا نشططان    باشد  یم  یفیرنها و از نوع ک   لیو تحل  هیاسناد و مدارک و تجز  یبررس  ،يکتابخانه ا

رفرینططی جمهططوري اسططالمی ایططران در ایجططاد و توان مهمترین موارد نقتمی دهد که در مجموع می

و تجزیططه  طلبططییه کرد: مخالفت ایران با جداییاستقرار ثبات سیاسی در عراق را در موارد زیر خال

هاي تکفیري و افراطی، جلوگیري از گسترش بحران داعت در عراق، مقابله با رشد و گسترش گروه

  یادرات خدمات فنی و مهندسیعراق و 

 سیاست راهبردي جمهوري اسالمی ایران ،عراق ،  سیاسی  ثبات  استقرار و ایجاد واژه های کلیدی:
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 مقدمه و بیان مسئله

رود و همططین وییگططی در هططا بططه شططمار مططیاي از تجربه تاریخی ملت برریند جغرافیایی بخت عمده

دهی به فرهنگ سیاسی و سیاست خارجی رنها و حتی سیاست داخلی جهت و معنا داده است  شکل

 –ثبططاتی واحططدهاي سیاسططی دهی بططه ثبططات و بططیمل ژئوپلیتیکی در جهت در این میان عنایر و عوا

اي مالحظططهفضایی نقت مؤثري دارد و تأثیر رن بر سیاست خارجی بسیار پیچیده است و نقت قابل  

گیري و فراگرد رفتار سیاسی کشورها ایفا می نماید  در این میططان کشططور عططراق متططأثر از را در شکل

هاي سیاسططی ریردموکراتیططک از بططدو سازي و نظامملت کاررمدي روند دولت موقعیت ژئوپلیتیک و نا

ثباتی نقت مؤثري در بازتولید رویکرد نظامی و ثباتی بوده است و این بیگیري تاکنون دچار بیشکل

(  هططر دولتططی در 780: 1398پرخاشگري سیاسی در این کشور داشته است)عبدالملکی و همکططاران، 

اند به سطح مطلوب از ثبات سیاسی دست یابد که تعارضات محدود شده و بططر دوران گذار باید بتو 

سر قواعد رقابت میان بازیگران با یکدیگر توافق حایل شود  اگر دولت از قابلیت و توانایی مناسب 

اعتمادي و ناهنجاري را به هایی از بیبراي تأمین نیازهاي جامعه برخوردار نباشد، این تغییرات جلوه

هططاي سیاسططی و اجتمططاعی بططراي برطططرف نمططودن رورند  در چنین شرایطی افراد و گططروهوجود می

شططوند کططه زمینططه ضهططور تضططادهاي رمیزي متوسل مططینیازهاي بنیادین خود به ابزارهاي ریرمسالمت 

زند  جامعه عراق با سططقو  ثباتی سیاسی دامن میسیاسی را فراهم رورده و به افزایت خشونت و بی

بعث در فرایند گذار قرار گرفت  از یططک سططو نبططود شططرای  سیاسططی، اجتمططاعی، اقتصططادي و   رژیم

مططذهبی، و از سططوي   -هططاي قططومیفرهنگی مناسب، همراه با ساختارهاي اجتماعی مبتنی بر شططکاف

هططاي دیگر شکنندگی دولت به دلیل ناتواناي در تأمین نیازهططاي جامعططه، بسترسططاز تحقططق سیاسططت 

 م به این سو بوده است  در چنین فضایی هططر کططدام از  2003راق جدید از ساا  مذهبی در ع  -قومی

گرایانه به منظور حفظ امنیت قوم و گروه ها به دلیل عدم استقرار دولت کاررمد با رویکرد قومجریان

هاي سنی که از قدرت دور شططده بودنططد بططا اند  گروهنظامی کردههاي شبهخود اقدام به تشکیل گروه

رمیططز علیططه دیگططر گرایانه به رفتططار خشططونت بر گروهک القاعده و حزب بعث، با رویکرد طایفهتکیه  

هاي شیعی از جمله شیعیان طرفططدار مقتططدي یططدر، هاي اجتماعی دست زدند  در مقابل، گروهگروه

نظامیططان موسططوم بططه پیشططمرگه بططه تقابططل نظامی تشکیل دادند؛ کردها نیز با استفاده از شبهگروه شبه

قومیتی با اعراب در موضوع کرکوک پرداختند  این مسأله موجب تشدید منازعات قططومی و مططذهبی 

: 1398ثباتی سیاسی دامططن زده است)سططتوده و بططدرربادي،  گرایی و تحقق ناامنی و بیشده و به فرقه

65 ) 

 رواب  اقتصادي، و فرهنگی و امنیتی-سیاسی مختلف هايزمینه در عراق در جدید سیاسی تحوالت

هططاي سیاسططت  در همططواره عططراق .است  داده قرار تاثیر تحت  را کشور این با ایران اسالمی جمهوري

 منطقططه از عضططوي عنططوان بططه عططراق کشططور اسططت  داشته خاص جایگاهی ایران اسالمی جمهوري
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 یکی دیگر طرف از و خاورمیانه در قدرت اي منطقه معادالت با پیونددهنده طرف یک از خاورمیانه

 درونططی، فضططاي به توجه با عراق با همسایگی  است  بوده فار  خلی  در ایران همیشگی رقباي از

 عراق جدید محی   نمایدمی ایران تحمیل بر را الزاماتی سري یک سرزمین این و ژئوپلتیک تاریخی

 افططزایت و بططا ورود اسططت  رورده فططراهم ایران اسالمی جمهوري براي را هایی چالت و ها فریت 

شططکل  عططراق، و ایران نزدیکی رن دنباا به و منطقه سیاست  و قدرت تحوالت در شیعه عنصر نقت

 منطقططه اقتصادي و فرهنگی امنیتی،-سیاسی واقعیات و هاوییگی بر مبتنی جدید وضعیت  یک گیري

 -رویکططرد رعربططی  تغییر بعثی، رژیم حذف بغداد، قدرت ساخت  در شیعیان ضروري است  حضور

 در جدید عراق در رمده بوجود فریتهاي عراق، سیاسی فضاي کردي«، در -شیعی -سنی« به رعربی

 در رن، شیعیان جدید نقت به توجه با عراق، سیاسی نظام ساختار ایران است  تغییر ملی منافع جهت 

 که است  کنونی شرای  در پیرامونی محی  هنجارهاي و ساختارها بر تأثیرگذار مهمترین متغیرهاي از

 است، متفاوت رن زمان و شدت ماهیت، گذشته، با قیا  در که را نوینی هايفریت  نیز ایران براي

 از ناشططی زیانبططار رثار و عراق داخل در سیاسی و قومی مختلف هايگروه است  رقابت  کرده ایجاد

 حضططور و مططذهبی، قططومی هايتفرقه گرایی،افرا  منطقه، ثباتیبی و ناامنی داخلی، و جنگ ثباتیبی

 تغییططرات کشططور، ایططن در منطقه کشورهاي سایر و ایران رقابت  عراق، جغرافیاي فعلی در بیگانگان

 کردها از جمله منطقه در قومی مسائل حساسیت  افزایت جدید منطقه، فضاي در ملمو  ژئوپلتیک

 و ارضططی مسططائل کشططور، ایططن در ايهاي فرقهجریان حضور عراق، کردستان و مسأله خودمختاري

 و کشططور ایططن تجزیه احتماا جنگی و نهایتاً ررامت  طرفین، بین یلح نامهتفاهم انعقاد عدم مرزي،

-مططی الشططعاع قططرار تحت  را ایران رویکرد جمهوري اسالمی که است  مسائلی دست، این از بسیاري

 کشططور ایططن پیچططده اجتماعی ساختار عراق، تحوالت مدیریت  در ایران مشکل مهمترین دهد  شاید

بومی  بازیگران مهمترین شیعیان، و سنی اعراب کردها، اقوام، از متنوع عراق، اجتماعی باشد  ساختار

 و مططدیریت  و دارنططد متضططادي حتططی و متفاوت بعضاً منافع و مطالبات که هستند عراق در سیاست 

اسططت)برزگر،  منطقه و یداخل مالحظات درک  نیازمند و دشوار بسیار رنان رمیز منافعمسالمت  تجمیع

1386 :63 ) 

با توجه به مسائل ذکرشده، پیوهت حاضر به دنباا تجزیه و تحلیططل سیاسططت راهبططردي جمهططوري 

 م اسططت تططا از ایططن 2020 م تططا 2003هططاي اسالمی ایران در استقرار و ثبات سیاسی عراق بین سططاا

هاي سیاسی، امنیتططی، اقتصططادي و فرهنگططی در قبططاا تحططوالت ها و چالترهگذر با بررسی فریت 

عراق نوین در جهت تأمین و افزایت منافع ملی ایران گام مؤثري بردارد  این رساله به دنباا بررسططی 

 نقت جمهوري اسالمی ایران در ایجاد و استقرار ثبات سیاسی در عراق است   

 :از عبارتند پیوهت این اصلی اهداف
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ل سیاست راهبردي جمهوري اسالمی ایران در قبططاا اسططتقرار و ثبططات سیاسططی عططراق تجزیه و تحلی ➢

  م(2020تا  م   2003نوین )

 عراق دولت  باجهوري اسالمی ایران   رواب تجزیه و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر  ➢

 عراق سیاسی هايجریان و هاگروه در قبااجمهوري اسالم ایران  رویکرد بررسی ➢

 پژوهش  تسواال

 سؤال اصلی

سیاست راهبردي جمهوري اسالمی ایران چه نقشی در ایجاد و استقرار ثبات سیاسططی عططراق داشططته  ➢

 است 

 سواالت فرعی

هططایی  م از چه عوامططل و پدیططده 2020تا  2003هاي ایجاد و استقرار ثبات سیاسی در عراق بین ساا ➢

 متأثر بوده است   

 عمططل چگونططه  م 2020تا  2003هاي عراق بین ساا در ایران استراتیي جمهوري اسالمی و رویکرد ➢

 است  کرده

 ادبیات پژوهش

ثباتی سیاسی کشور عططراق اي با عنوان بنیادهاي ژئوپلیتیک بی( در مقاله1398عبدالملکی و همکاران)

ثباتی سیاسی کشور عراق متأثر از موقعیططت جغرافیططایی، ناکاررمططدي اند که بیبه این موضوع پرداخته

(، در 1389سیدنیاد ) هاي سیاسی ریردموکراتیک بوده است  سیدباقرسازي و نظامملت  -روند دولت 

 رشططد تططاثیرات ایططران، بططه اسططالمی جمهططوري بططر رن تاثیر و عراق در گريعنوان سلفی با مقاله اي

 بر القاعده گروه جمله از عراق در تروریستی حاضر هايگروه میان در سلفی - تکفیري هاياندیشه

ثباتی سیاسططی در اي تحت عنوان بررسی ابعاد بی( در مقاله1397پردازد  ستوده و بدرربادي)می ایران

هططاي خصویططی و عمططومی در پایططداري و عراق جدید به بررسی چگونگی تأثیر نقت متقابل گروه

ه بافططت انططد کطط انططد  و بططه ایططن نتیجططه رسططیدهمذهبی در عراق جدید پرداختططه  -هاي قومیخشونت 

-گرایی حاکم بر هرم قدرت کشور عراق، رقابططت فرهنگی ناهمگن و ساخت ذهنی طایفه  -اجتماعی

 جهانبخت پورموسوي، هاي سیاسی را بر اسا  مناسبات قومی و مذهبی رقم زده است  سیدموسی
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 امنیططت  و پططیاک  تروریسططتی هططاياي بططا عنططوان فعالیططت (، در مقاله1389میرزازاده ) مهدي و رهنما

 بططر پططیاک  تروریسططتی گروهک تروریستی هايکوشد تا تأثیرات فعالیت جمهوري اسالمی ایران، می

 بططه ادامططه در و اشططاره دارد پططیاک  ماهیططت  و تشططکیل تاریخچه به ایران را بررسی کند  مقاله امنیت 

 انتخططاب کططرد، دولططت  تشططکیل و کردهططا اتحططاد ایططده قبیل، از پیاک  سیاسی و فکري شناسیجریان

( در 1387پططردازد  خلیلططی )مططی کططرد کنفدرالیسم ایده از پشتیبانی و مبارزه شیوه به عنوان کمونیسم

اي با عنوان فرایند تدوین و تصویب قانون اساسی جدید عراق، به بررسططی رونططد تصططویب رن مقاله

ثباتی در کشور عراق، شیوه تططدوین و ساز بروز بیهاي سبب پرداخته است  از نظر وي یکی از مؤلفه

 تصویب قانون اسساي جدید عراق است  

 روش پژوهش -

اسناد و   یبررس  ،ياطالعات کتابخانه ا  يگردرور  هیبر پا  کیفی-تفسیريپیوهت از نوع مطالعات    نیا

در مرحلططه او ا ابتططدا   قیطط باشد  جهططت انجططام تحق  یم  یفیرنها و از نوع ک   لیو تحل  هیمدارک و تجز

بططا   سشده و سطط   ياز منابع مختلف گردرور  قیمربو  به موضوع تحق  اتیو ادب  ينظر  یمبان  ات،یکل

 پرداخت   میرنها خواه لیو تحل هیشده در مرحله بعد به تجز يتوجه به اطالعات گردرور

 یافته ها -

، مسططأله اسططتقرار ثبططات پس از حمله رمریکا و متحدانت به عراق و تشکیل دولت جدید این کشططور

یکی از مهمترین موضوعات پیرامون این کشور بوده است و کشور عراق به دالیل مختلف از جملططه 

هاي داخلططی ناهمگونی بافت قومی و مذهبی در جامعه عراق که پیوند قدرت و سیاست میان جریان

بططر بططی ثبططاتی در ایططن   و همسایگان را به دنباا داشته است و رویکرد کشورهاي منطقه تأثیر زیادي

 جمهططوري اسططالمی ایططران و عططراق سقو  کرد، رواب  پس از رن که رژیم یدامکشور شده است  

 در و شططده خططار  ایططران قططدرت کننططده متعادا یک حالت  از عراق سیاسی لحاظ به و یافت  بهبود

بططه دولططت  نزدیططک شططیعیان بدست گرفتن قدرت توس   گیرد می قرار ایران کنار در امنیتی ترتیبات

در ایططن راسططتا،  اسططت  شططده کشططور دو روابطط  بهبططود باعث  که جدید عراق وییگی مهمترین ایران

 و قططدرت افططزایت بططا و سعی نمود استفاده نموده فریت پیت رمده این از ایران جمهوري اسالمی

بنططابراین، قبلططی خططود بیططرون رورد   تهدیدکننططده حالططت  یططک از را کشططور این عراق، در خود نفوذ

 این که پردازد می ابزاري به عنوان قدرت کسب  به خود امنیت  تضمین ایران براي اسالمی جمهوري

 امنیططت  زمان طی در که است  جایی عراق و شود می نفوذ پیگیري گسترش سیاست  طریق از هدف

 به موقع به طلبیفریت  و نکته سنجی با جدید ایران شرای  به توجه با و است  کرده تهدید را ایران

 باعططث  ، انططد بوده بدور قدرت از ها براي مدت که شیعیان حمایت از با و پردازد می عراق در نفوذ

 حتططی باشططد و ایططران و امنیت  منافع طبق بر و شود تشکیل عراق در دوست  دولت  یک که شود می

 مشارکت  با که مردمی و قانونی دولت  یک حضور  رورد  فراهم نیز را ایران قدرت افزایت ساز زمینه
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 در سیاست  یحنه وارد نیز کردها شیعیان و بار اولین براي و رمده بدست  سیاسی هاي گروه تمامی

 دارد ایططران با شیعی عراق حاکم دولت  که سیاسی و فرهنگی اشتراکات به توجه با و اند شده عراق

 رورد   فراهم را کشور دو دوستی زمینه تواند می

 شده تشکیل مختلف اقوام از که که است  اي گونه به ایران جمعیتی و سیاسی بافت  و قومی وییگی

 ایططن ( بططه13: 1383بشططیریه، )دارنططد  سططکونت  همجوار کشورهاي در اقوام این از بزرگی بخت و

 تغییططر از پس  گذاردمی تاثیر ایران ملی امنیت  بر طلبانه استقالا و خودمختارانه هايحرکت  ترتیب 

 از یکی به مذهبی و قومی هايبحران از ناشی ثباتی بی و ناامنی گسترش از نگرانی عراق در ساختار

 نظططام بططه دهططیشططکل روند بر تاثیرگذار داخلی مهم نیروهاي از یکی .شد تبدیل ایران هاي چالت

 کشططور سه در قومی گروه این از اقلیتی  هستند کردها ویوه به قومی هاي گروه عراق جدید سیاسی

 تصططویب  بططا  انططد بططوده واحططد کشوري تاسیس و استقالا بدنباا همواره و دارد وجود اقلیم اطراف

 خططواهی اسططتقالا بحث  از نگرانی بر عالوه اما  یافتند نیز بیشتري رزادي اساسی قانون در فدرالیسم

 بططراي منفططی تاثیر منطقه این در اسرائیل حضور شود، می ایران کردهاي بر تاثیر باعث  که گروه این

 هاي پایه تا اند کرده کردها تالش ، 2003 ساا در پس از سقو  رژیم بعث عراق دارد  اما ما امنیت 

 داعت ضهور از پس کردستان عراق کنند مستحکم عراق شماا در را خودمختار کامالً ي منطقه یک

 و هططر  رلططود گططل رباز  کرد می تالش عراق کردستان دولت  یافت  فراوانی قدرت کشور، این در

 تصرف ،2014کند  در ژوئن دنباا را خود گرایانه ملی رویکردهاي و بگیرد ماهی کشور این در مر 

  انططداخت  بططه راه را بسططیاري هاي جدا و بحث  کرد هاي پیشمرگ دست  به کرکوک  خیز نفت  شهر

 سیاسططت  در مهمططی پیامططدهاي 2017 سططاا در پرسططی همططه برگزاري باالخره و استقالا هايزمزمه

 و قدرتمنططد و یک ارچه کشور یک وجود امنیتی، داشت  از دیدگاه عراق در ایران راهبرد و خارجی

 تجزیططه دیگططر سططوي از نیسططت  امططا ایططران مطلططوب ایران، هیچ گاه رربی همسایگی در معتمد ریر

 تهدیططدات رن، نططامطلوب تططوالی توجططه بططا شیعی نیز، و سن ی کردي، کشور سه به رربی، يهمسایه

 و نفططوذ بططراي سططازي زمینططه کرد نخسططت؛ خواهد ایران متوجه جهت، دو از بخصوص را، بیشتري

 از بخططت دو در ایططران، دسططتکم جهانی و اي منطقه متضاد هايقدرت خطرناک  قواي عمده استقرار

 نوضهور     کشورهاي

 بططه عراق براي خططود هسططتند  اسططرائیلکشورهایی مانند عربستان و اسراییل به دنباا ایجاد نفوذ در 

است  این رژیم از چند جنبه مختلططف ماننططد تشططکیل شططبکه  کردنشین يمنطقه در بیشتر نفوذ دنباا

هاي اطالعاتی در منطقه خلی  فار ، تسل  بیشتر بر ایران و خرابکاري و ایجاد اختالا در یططنعت 

اق، به دست روردن منططافع اقتصططادي بططا هسته اي، دستیابی به میراث فرهنگی و تاریخی یهودیان عر

 -حیفا و در یورت مخالفت ترکیه، جایگزینی خطط  لولططه کرکططوک   -بازکردن خ  لوله نفتی مویل

خططود   ت یجهت حفظ امن  یستیونییه  میرژ  يها  ياز استراتی  یکحیفا نگاه راهبردي به عراق دارد  ی

 یمنطقه بوده است )اخوان کاضم در یتیامن -یاسیس  ییواگرا  جادیا  ،يمنطقه ا  يقدرت ها  فیو تضع
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توان   یرنفوذ« در کشور عراق م  يرا برا  یستیونییهمیرژ  ي(  راهبردها147  -148:  1390  ،یزيو عز

و   يو قدرت نرم، بعططد اقتصططاد  یبعد فرهنگ  ،یو نظام  یتیامن  -  یابعاد  بعد اطالعات  ،یاسیبه ابعاد س

در   یاراض  دیمهاجرت و خر  قینموده است از طر  یسع  یستیونییه  مینمود  رژ  يبند  میتقس  يتجار

بططه شططهر مویططل مرکططز  یاشططغال يهانیساکن سرزم یُکرد عراق انیهودی  ت یشماا عراق انتقاا جمع

 یسططع  یو نظططام  یتطط یامن  -  یدر بعططد اطالعططات  نیرن را رقم بزند  همچن  رامونیو مناطق پ  نوایاستان ن

 ک،مختلف خبرنگططار، پزشطط   يهاخود را در پوشت  یتیو امن  یاز عوامل اطالعات  يارینموده است بس

 میطط رژ نیطط   عالوه بططر ادیوارد نما نینشعهیش يشهرها یعراق و حت  یبه مناطق شمال  رهیبازرگان و ر

 راًیطط است کططه اخ یو اطالعات ینظام يسرَ يهاگاهیپا يدر نقا  مختلف شماا عراق دارا  یستیونییه

نططرم  درتو ق یمقاومت مورد هدف قرار گرفته است  در بعد فرهنگ  يهاا توس  گروههاز رن  یبرخ

تمرکز بر فولکلور و روابطط    ،ینهاد، مسائل اجتماعمردم  يهادر پوشت سازمان  یونستییه  میرژ  زین

 يهاکنسططرت  یبرخطط   يعططراق، برگططزار  یقیدر ارتقاء فرهنگ و هنر و موس  انیهودیو نقت    یفرهنگ

 يهاکهدر شططب  یحضور پررنگ  ،یاشغال  یاالیل در اراض  یعراق  انیهودیو فولکلور    یمقاوم  یقیموس

در   هاست یونینفوذ یه  يبرا  ینرم و فرهنگ  ياز جمله شگردها  يیفحات مجاز  سیو تأس  یاجتماع

در  يگذارهیدر سططرما یسططع یسططتیونییه میطط رژ يو تجططار ي  در بعططد اقتصططاددیطط نما  یم  فایعراق ا

 ياز جمله اقدامات مهم اقتصططاد  یشمال  يشهرها  یبرخ  ینفت  يهاو در حوزه  یینعت  يهارساخت یز

 نططهیزم  نیطط در ا  تهططایگسططترش نفططوذ در عططراق نمططوده اسططت  کططه فعال  يبرا  یستیونییه  یم جعلیرژ

نفوذ در عراق با توجه بططه   يبرا  یستیونییه  میداشته است  اقدامات رژ  یرا در پ  يراهبرد  يامدهایپ

که از رن برخوردار است ذاتاً در تعارض با منافع   یکیاستراتی  گاهیو جا  یمذهب  -  ینید  ت یماهبافت،  

 یرا در پطط   ریطط ز  يامططدهایپ  توانططدیاسططت و م  رانیا  یاسالم  يجمهور  نیعراق و همچن  یمل  ت یو امن

عراق به عططدم اتخططاذ   ب یایطالح استقالا کردستان عراق؛ تررروند به  لیداشته باشد که شامل: تسه

 ت یمحدود جادیا ران؛یا يشنود در اطراف مرزها يهاگاهیپا  جادیا  ؛یو اسالم  یعیش  یحکمران  يالگو 

در عططراق  رانیطط ا یاسالم يکاهت نفوذ جمهورو  در عراق    رانیا  ياقتصاد  يهات یگسترش فعال  يبرا

 ي  نططهیعططراق، زم  ي  هیطط است و تجز  یعرب سن  ي  عربستان به دنباا نفوذ در منطقهکشور     باشد  یم

 یاسی)س  یاتیو عمل  یزشیو انگ  یذهن  يها  نهیدوم، فراهم کردن زم  ی کرد کامل اقدام رنها را فراهم م

 ب یرسطط  ،یمل  ت یو ماه یخیتار ت یبه لحاظ وضع ران،یدر ا یقوم طلبی هیتجز ينو یدوم ي(، برایتیامن

بططه  ران،یطط ا يهططا-و فریططت  ران،یاز ا تیبه مراتب ب ،يکرد  میهمجوار با اقل  يکشورها  ریسا  يریپذ

 لیتشططک  هیطط از ناح  رانیطط ا  دیطط تهد  ای  يریپذ  ب یخواهد بود  رس  هیعراق، و سور  ه،یاز ترک   تیمراتب ب

 نیچنطط  لینخواهد بود، و فریت تشک ران،یدر شماا ا جانیکشور رذربا لیاز تشک تیب ،يکشور ٌکرد

 سططت ین جططان،یاذربا يجمهور لیتشک  ي  هیدر قض  هیچندان کمتر از فریت ترک   ران،یا  يبرا  ،يکشور

 يریبحران جلوگ   يمسئله، از اشاعه    نیا  ت یریتالش دارد با مد  رانیا  ل،یدل  نی(  به هم1396،ي)اکبر

 لیتوانسططت بعططد از تشططک یمطط   یشططرا نیکند، در ا يکردستان همکار  میتواند با اقل  یم  رانی  ادینما

 نططدیرن در فرا  یو داخلطط   یخططارج  است یدور و به همان نسبت بر س  لیکردستان، رن را از اسرائ  میاقل

استقالا از عراق،   ندیبا کردها در فرا  يهمکار  نیداشته باشد  اما در مقابل، ا  ریکشور تأث  کی  لیتشک

طلبانه در کل منطقططه و   هیاحساسات تجز  کیرن، کمک به تحر  نیدارد و مهمتر  یهم در پ  یداتیتهد
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در دخالططت در  یکه سع  ییاز کشورها  گرید  یکی  نیرن است  همچن  نیکردنش  يو بخشها  رانیخود ا

درات نفططت دریططد از یططا  40  انططهیباشد  منطقه خاورم  یم  کایعراق داشته است کشور رمر  ت یوضع

منطقططه  نیطط در ا یکشططف شططده جهططان ریدرید از ذخا 65حدود  حاانیجهان را به عهده دارد  در ع

 ریبشططکه )ذخططا  ونیلیم  220تا    یکه گاه  یقابل توجه  ریکشور عراق با ذخا  انیم  نیوجود دارد  در  ا

 نیدر تططأم  يدیطط نقططت کل  شططود،یزده م  نی( تخمیکشف نشده و احتمال  ریشده به همراه ذخاکشف  

دریططد   73کططه، در عططراق از  رن  یهیخواهد کرد  به و  فایررب ا  یو به طور کل  کایرمر  ازینفت مورد ن

قططرار گرفتططه   يبططردارنفت مططورد بهره  دیتول  يدرید رن برا  30کشف شده تاکنون حدود    يهاحوزه

 دیطط با  م،یه باشطط در عراق داشت  کایرمر  ياز استراتی  یدرک درست  می(  اگر بخواه1395  زاده،لیاست)وک 

 یبررسطط  ایالملل به خصوص در منطقه ررب رسطط   نیدر حوزه ب  کایکالن رمر  يرن را در بستر استراتی

را در   ایمنطقططه رططرب رسطط   ت یها تالش دارند اهم  ییکایرمر  ریاخ  يدر ساا ها  نکهیررم ا  ی  علمیکن

 کططایحاکمططه رمر ئت یرو به افوا نشان دهند، اما تعمق در رفتار ه  کایرمر  یخارج  است یس  يهاراهبرد

 ت یطط اهم يدارا شططانیفار ، کماکططان برا  یحوزه خل یعنیمنطقه و البته کانون رن   نیا  دده  ینشان م

 یهنوز در منطقه حضور دارند، در جهت کاهت حضور نظططام  کهنیررم ابه  هاییکایاست  رمر  اریبس

و  یکطط یزیدر حططاا کططاهت حضططور ف   یبططه تططدر  گر،یبه عبارت د  کنند؛یم  يزیرخود برنامه  میمستق

در   يگططذار  هیدر منطقططه عبارتنططد از: سططرما  کایرمر  یخارج  است یمنطقه هستند  س  در  يسخت افزار

و   یاسطط یو ابعططاد س  ياقتصاد  يسودرور  ،روري  علم و فن  ،یتیامن  یجمله نظاممختلف من  يحوزه ها

 هیمقاومططت، سططرما يگروه ها يها ت یدر عراق، به سبب فعال  یهیبه و  یاگرچه در بعد نظام  یاجتماع

مستحضر بططود کططه اساسططاً   دینبوده، اما با  کایوجه به نفع رمر  چیبه ه  یتیامن  ینظامدر سطوح    يگذار

و برنامططه   یکیها لجسططترن  یندارند، بلکه نقت ایل  یدر عراق کارکرد فرمانده  ییکایرمر  يها  گاهیپا

در   يقدرتمنططدتر  يهططا  گططاهیدر پا  کططایرمر  گططذاري  هیبوده است؛ در واقع ایل تمرکز و سرما  يزیر

در   یاسالم  يجمهور  یخارج  است ی(  س1400زاده،    فیدارند )شر  یمنطقه است که کارکرد فرمانده

 و ارزش  و با توجه بططه هنجارهططا  یبا توجه به ایوا مندر  در قانون اساس  هیارتبا  با عراق و سور

از عوامططل   يجططدا  رای  زردی گیقرار م  یابیمورد ارز  یاسالم  ت یدر قالب هو   یخیو تار  یفرهنگ  هاي

مقاومططت در  ت یطط حفططظ هو  يمشترک بططرا  است یس  هیو سور  رانیمشترک در رواب  ا  ي  زهحو   ،يماد

رسططد کططه نقططت   یاست به نظر م  يدیجد  راتییکه منطقه در رستانه تغ  یطیاست  در شرا  انهیخاورم

شططده  ت یطط منطقه پس از ضهور بحران داعططت تثب  ياز قدرتها  یکیبه عنوان    رانیا  رگذاریسازنده و تأث

و  رشیمططورد پططذ یسططتیترور داتیرفع تهد زییلح، ثبات و ن ت یتقو   ت،یامن  راراستق  نیاست  همچن

و  اي¬قططهنقططت و نفططوذ منط تیتواند سبب سططاز افططزا یخود م  نیقرار گرفته است  ا  یاجماع جهان

(  163 -162: 1395  ان ور،یطط و کاو  ییمسئوا و فعاا باشد )سنا  يگریبه عنوان باز  رانیا  یاعتبار جهان

 -  یاسطط یمحططور مقاومططت بططه لحططاظ س  کیکوشد تا    یم  رانیا  یاسالم  يجمهور  ،يبه لحاظ راهبرد

بططه وجططود  انططهیخاورم يدر منطقططه  لیدر مقابله با نفوذ ررب و اسططرائ  یو فرهنگ  يو اقتصاد  ینظام

 يدر منطقه همکططار  لیو اسرائ  کایامر  هیمحور برعل  کیدر    رانیسالهاست که با ا  يبرا  هی  سوراوردیب

انططدک انططدک در   د،یطط کار رمدن دولت جد  يدولت یدام و رو  یز پس از فروپاشیو عراق ن  ی کندم

دو   نیحفظ ا  رانیا  جه،ی  در نتی کنددر منطقه حرکت م  رانیا  یلیضد اسرائ  یخارج  است یس  يراستا
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خططود را  رانیا نی  همچنردیگ  یخود در منطقه در نظر م  ت یرن را به لحاظ هو   یکشور و ساختار فعل

 يدر دوره هططا از منططاطق رنهططا یکططه برخطط   کنططد¬یمطط   یکردها تلق  یو ایل  يادرم  ینیبه عنوان سرزم

یططدام   يدر دوره    لیطط دل  نیاند  بططه همطط -گرفته  يمختلف جا  يمختلف از کشور جدا و در کشورها

کططرد و مسططتقل در عططراق   يکه کشور  ی  اما زمانی کردعراق م  يبه کردها  يادیز  يکمک ها  نیحس

خواهد شططد و  یتلق نیکرد نش هاي نیتمام سرزم دیجد یحام نبه طور خودکار به عنوا  رد،یشکل گ 

 یععامططل تسططر ی توانططدکشور مستقل مطط  نیاست، ا  رانیا  ت یبرخالف هو   یبه نوع  ران،یبه زعم ا  نیا

از  یکطط یدر  یافکار عمططوم دهی باشد  کردستان مستقل موجب شکل  زین  رنیدر ا  طلبی  هیتجز  ندیفرا

بططر   دیطط خودمختططار بططا تأک   يمنطقططه    نیطط خواهططد شططد  ا  رانیطط ا  یررب  يدر مرزها  دیتهد  هاي¬کانون

 يرا دارد  بططرا رانیا یررب يبر مرزها يرگذاریتاث ییتوانا یخود در بعد جهان  نیب  یمشترکات فرهنگ

)مسططتقر در کردسططتان عططراق(  یرانطط یکرد ا ونیسیاپوز ياحزاب و گروه ها  هاي¬رسانه  ت یمثاا، فعال

 يطلبانه خواهد شططد )موسططو   هیتجز  التیتما  تیو افزا  رانیا  نیمردم مناطق کردنش  کیموجب تحر

 (   1: 1396 ا،ین

باشططد  بحططران   یدخالت در اوضاع عراق بحران داعت م  يبرا  یاسالم  يجمهور  لیاز علل تما  یکی

 نیبططوده اسططت  در روابطط  بطط  یمثبت و منف  ياثرات جد  يمنطقه دارا  يتمام کشورها  انیداعت در م

 نیطط کشورها از ا  يب مناسبات دسته بندبحران داعت، در چارچو   عکشورها بعد از وقو   یالملل تمام

 کیطط در    هیطط خود استفاده کردند  عربستان، قطططر و ترک   یقدرت و اعتبار مل  تیافزا  يبحران در راستا

و  عیمقابله با نفوذ تشطط  يقرار گرفتند  عربستان برا  گرید  يدر دسته بند  هیعراق و سور  ران،یگروه و ا

دهد  هرچند  یرا انجام م یمسأله که تسنن بر جهان اسالم تفوق دارد، هر اقدام  نیاز ا  افتنی  نانیاطم

قططرار   دیطط مططورد تهد  يبه طور جد  زین  لیشهر ارب  یکه حت  یضهور داعت در عراق و در دوران  یدر پ

به کمک   رانیشهر عزم خود را جزم کرده بودند، ا  نیا  ریتسخ  يبرا  يریتکف  يها  ست یگرفته و ترور

 رانیطط مهططم منططافع و مصططالح ا يهططا ت یاز اولو  یکیحوزه،  نیشتافت و نشان داد که ا  کردستان  میاقل

رشکارا اعططالم کردنططد کططه  میکشور است  مقامات اقل نیخ  قرمز ا م،یاست، اما همچنان استقالا اقل

و ارساا سالح   ینظام  نیهمچون اعزام مشاور  يرگذاریبود که با اقدامات تاث  يکشور  نینخست  رانیا

جنگنططده   يماهایدر مورد نقت هواپ  زین  ياخبار  یشتافت و حت  یعراق  يبه کمک کردها  زاتیو تجه

 یاسططالم  ي(  جمهططور1393  ،یمنطقه منتشططر شد)دسططتمال  يمزبور، در رسانه ها  دیدر رفع تهد  رانیا

اوا   ياجنگ با داعت بوده اسططت و در همططان روزهطط   يو مهم کردستان عراق برا  یایل  یحام  رانیا

بططه   یحاتیتسططل  يکمک هططا  یو حت  یمشورت  يحوزه ها  یدر تمام  رانیا  یستیرورگروه ت  نیحضور ا

کرده اسططت  دیهمواره تأک  رانیا یاسالم ي(  اما جمهور1394کردستان عراق کمک کرده است )دباغ، 

مکططرراً بططه  ی لماسطط یموضوع را دسططتگاه د نیدهد و ا  یعراق را نم  هیکشور هرگز اجازه تجز  نیکه ا

 يدرالعبادیطط بططا ح داریطط در د زیطط کططرده اسططت  رهبططرمعظم  انقططالب ن اعططالمکردسططتان  میدولططت اقلطط 

و وحططدت عططراق   ت یطط از تمام  یاسططالم  يکردند جمهور  دیتأک   14خرداد    29عراق در    روزی¬نخست 

 یزمزمه ها مبن  یبا برخ  ه،یبه عنوان همسا  رانیا  یاسالم  يکردند جمهور  دیتأک   يکند  و  یم  ت یحما

 نایطط   بططه  زننططدگان¬بخت از عراق مخالف اسططت و دامططن  کی  ییجدا  يبرا  پرسی¬همه  يبر برگزار

 يراهبرد جمهططور  ی(  به طور کل1396  ،يدیداند)شه  یعراق م  ت یموضوع را مخالفان استقالا و هو 
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 نیتوان چنطط  یکردستان را م میاقل يعراق و مسأله خودمختار  هیدر مقابله با بحران تجز  رانیا  یاسالم

 هیو تجز سمیاز ترور یناش سمیمقابله با بحران رنارش ؛يو منطقه ا  یمل    یمح  ت یبرشمرد: ثبات و امن

 یمطط  سططمیو ترور یطلب هیاز تداوم بحران تجز  يریکردستان؛ جلوگ   میاقل  یطلب  هیمقابله با تجز  ؛یطلب

 يجمهططور یمل ت یعراق با امن یهیو بو  انهیخاورم ي¬منطقه ت یامن انیم یعیارتبا  وس ن،یباشد  بنابرا

و  ییایطط وجود دارد  لذا توجه به اقتضائات جغراف یو هم داخل  یخارج  يحوزه    درهم    رانیا  یاسالم

 یتطط یامن يالگططو  یکند کططه طراحطط  یم جابیهر دو ا ،یانقالب اسالم يپرداختن به ررمان ها  نیهمچن

در   يقدرت منطقططه ا  گاهیبه جا  دنیرس  يبرا  رانیا   ردییورت گ   اي  کشور، با توجه به مسائل منطقه

 یفطط یقواعططد ضر  ت یطط رعا  ازمندین  ،يو سخت افزار  ینیع  هاي  بر دارا بودن شاخص  هعالو  انه،یخاورم

 (  33: 1388دارد )قنبرلو،  زیدر قدرت نرم ن  شهیاست که ر

در قبططاا عططراق دانسططت    رانیطط ا  یاسططالم  يجمهور  يتوان راهبرد اقتصاد  یرا م  لیاز دال  گرید  یکی

دامنططه  ت یطط در منطقه و تثب  رانینفوذ ا  تیافزا  اعث ب  ،يامنطقه  يدر بازارها  یگیهمسا  است یس  ت یتقو 

 اسططت یس کیطط  ازمنططدیمهططم ن  نیطط شططود  ا  یمطط   هیهمسا  يدر اقتصاد کشورها  يو تجار  ينفوذ اقتصاد

بططا  داریطط جانبه و پا راستا، توسعه رواب  همه نیاست  در ا ياقتصاد ی لماسید ت یو تقو   ایپو   یخارج

به شططمار   رانیا  یاسالم  يجمهور  یخارج  است یس  يها  ت یراهبردها و اولو   نیتراز مهم    گان،یهمسا

بططرق و   نیدر عراق تططام  رانیا  ياقتصاد  ی لماسید  يمولفه ها  نی(  از مهمتر1398پور،  رود)عرب  یم

 رانیطط طرف مقابل را به یورت فعاالنه بططه واکططنت مجبططور کنططد  ا  تواندیکه م  يگاز است به گونه ا

درید از یططنعت بططرق   50که حدود    يرا دارد  به طور  راقع  ازیبرق مورد ن  نینقت در تام  نیباالتر

کططه  ییهططاروگاهیتوسطط  ن ایو  شودیوارد م رانیاز ا میبه یورت مستق  ایاست    رانیعراق وابسته به ا

  کشططورهایی مثططل شودیم دیتول ران،یاند و با استفاده از گاز اکشور ساخته  نیدر ا  یرانیا  يهاشرکت 

امارات متحده عربی، قزاقستان، عمان، رذربایجططان، ترکمنسططتان   کستان،یاجسوریه، افغانستان، عراق، ت

 یططادرات  توزیططع   اند  ایران بوده  یو مهندس  فنی  خدمات  یادرات  هاي  از همسایگان ایران از طرف

بازارهاي عمده یادرات ایرانططی   انیدر م  اییرسی  کشورهاي  جایگاه  حفظ  نشان دهنده  کشور  گمرکی

ترین بازار هدف -ایلی قت ییه ایران در اولویت بوده و در حقان کشورهاي همسایاست که در این م

را   یشططرا توانططدیم ران،یطط هدف ا ياز بازارها یکی عنوان به عراق  کشور   دهند¬می  لیایران را تشک

کنططد   لیدر بططازار خططود تسططه  یرانطط یکططار ا  يرویطط و ن  یو مهندس  یخدمات فن  يحضور شرکتها  يبرا

کرونططا، سططاالنه  رو یطط و گسترش و وعیتا قبل از ش ،يگردشگر نهیدر زم  نی(  همچن1400  ،ي)مهدو

  کردنططدیدو کشططور تططردد م  نیبطط   يتجططارت و گردشططگر  ارت،یطط نفر به منظططور ز  ونیلیم  7به    ب یقر

 نیطرف نیب یدالر گردش مال اردیلیم 7رقم را معادا  نیا  یبه طور کل  يپیوهشگران اقتصاد گردشگر

 36  دهنططدیم لیرا تشططک گریکططدی يو گردشگر ارتیبازار ز نیبزرگتر هایاقو عر  هایرانی  ادانندیم

دریططد از زوار و  89از اتبططاع عططراق و  1398در سططاا  رانیطط دریططد از گردشططگران وارد شططده بططه ا

 اند بوده یرانیا زیگردشگران وارد شده به عراق ن
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 نتیجه گیری-

حیث خشططونت روبططرو بططوده اسططت    شدت نامطلوبی ازعراق جدید به لحاظ سیاسی، با وضعیت به

ها بر اسططا  خواهی هرکدام از گروهرمد، همچنین سهمانحالا ارتت، که حافظ امنیت به حساب می

هططاي مختلططف کططه بیشططتر گرایانه به تدری  عراق را وارد معماي ثبات سیاسی کرد  دولت نگاه طایفه

انططد اوضططاع امنیت و ثبات سیاسی عراق بودهشدت شکننده و ناتوان در تأمین نمادي از یک دولت به

 اند  ناامنی و خشونت را تشدید کرده

هططاي گرایانه به منظور تظأةمین امنیت گروه خود به تشکیل گروهها با رویکرد طایفههر کدام از گروه

-نظامی و متقابل علیه دیگري پرداختند  عراق جدید در مقطعی با ضهور داعت، خشونت گططروهشبه

هاي عمومی را نیز شاهد بود  کشور عراق از بدو تأسیس تططاکنون همططواره صویی علیه گروههاي خ

هایی از تاریخ که این کشططور بططه ضططاهر اي که حتی در دورهثباتی سیاسی بوده است به گونهدچار بی

ثبات و ررامت داشته است بیشتر برریند تفاهم نواحی مختلف سیاسی و همچنین برریند یک سیسططتم 

هاي مختلف تططاریخی بططوده هاي حاکمان وقت این کشور در دورهبا  اجباري از سوي حکومت انض

هططایی در حططوزه تنگناهططاي دهد کططه کشططور عططراق متططأثر از چططالتهاي موجود نشان میاست  داده

سازي و نظام سیاسی است و تا زمططانی کططه ایططن عوامططل ملت   –ژئوپلیتیکی، ناکاررمدي روند دولت  

گناها وجود داشته باشد و نظام سیاسی هططم نتوانططد زمینططه مشططارکت تمططامی احططزاب و زا و تنبحران

ها در کشور عططراق بططاقی ثباتیهاي تنت و روند بیهاي سیاسی این کشور را فراهم رورد زمینهگروه

هاي ایاالت متحده و متحدان رن براي معرفی دوباره ایران به ایطالح بططه عنططوان خواهد ماند  تالش

تر جلوگیري از قدرتمنططد شططدن ایططران در تططوازن اي یا به عبارت یحیحثباتی منطقهزاینده بیمنبع ف

اي و گرایت جمهوري اسالمی ایران در ایجاد ثبات سیاسططی اي، بر پیچیدگی نقت منطقهقواي منطقه

گیططري و گسططترش در عراق افزوده است  از سویی، تحوالت سیاسی جدید رخ داده از جمله شططکل

کططاري منطقططه بططه سلفی که از حمایت محور محافظه –تکفیري  -هاي تروریستیعالیت گروهحوزه ف

رهبري عربستان سعودي برخوردارند، ضمن رنکه بیشترین تأثیرگذاري را بططر امنیططت و منططافع ملططی 

گیططري اتحططاد تواننططد شططکلگذارد از موانع مهمی هستند که در یورت تططداوم مططیایران بر جاي می

هططاي دار سازند  جمهوري اسالمی ایران به عنططوان یکططی از قططدرتان و عراق را خدشهراهبردي ایر

منطقه است که پس از سقو  رژیم بعث یدام، بیشططترین تططأثیر را در ثبططات عططراق داشططته اسططت و 

 همواره کوشیده تا با عوامل و عنایر بی ثبات کننده در این کشور مقابله کند   

هاي متفاوت در خصوص نقت رفرینططی جمهططوري اسططالمی ایططران در حططل و فصططل علیررم دیدگاه

 ایططلی حامیططان از همواره هاي تکفیري و داعت، ایرانون مقابله با گروههاي منطقه اي همچبحران

 بططه پیوسططتن بططه نسططبت  مثبتططی نگططرش گونه هیچ اما است، بوده با داعت مبارزه در عراق و سوریه

 داعططت بططا مبارزه در را خود مستقالنه راه تاکنون ایران نکرده است  ابراز داعت ضد امریکا ائتالف
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 نخستین روزهاي از ایران اسالمی جمهوري است  انجام داده مسیر این در جدي اقدامات و پیموده

 هططايگروه و ارتت به ايمشاوره و تسلیحاتی هايسوریه، کمک و عراق هايدولت  درخواست  به و

 هططايتططالش از علناً بارها بغداد و دمشق که طوري است، به داده عراق و سوریه در مردمی داوطلب 

 -تکفیططري گططروه بططا بهتططر مبططارزه سططوریه جهططت  و عططراق مرکططزي هايدولت  به کمک براي ایران

رفرینی جمهوري توان مهمترین موارد نقتاند  در مجموع می کرده تشکر و تقدیر داعت تروریستی

اسالمی ایران در ایجاد و استقرار ثبات سیاسی در عراق را در موارد زیر خالیه کرد: مخالفت ایططران 

هاي تکفیري و افراطططی، جلططوگیري از و تجزیه عراق، مقابله با رشد و گسترش گروه  طلبیا جداییب

   یادرات خدمات فنی و مهندسیگسترش بحران داعت در عراق و 
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