
 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                      Info@persiangulfstudies.com 
 

  

  نقش ايران و عراق در تامين امنيت خليج فارس
  روزبه پارساپور: نويسنده

  امنيتو  خليج فارسماهنامه 

  

  چکيده

از  ،دارددينی و تاريخی دو کشور ايران و عراق با وجود وجوه مشترک تقويت کننده که ريشه در اشتراکات 

 جمعيتبيشترين  ،بر اساس اکثريت قاطع شيعيان که بشمار می آيندحوزه خليج فارس کشورهای بزرگترين 

و اخذ سياست های بر اساس منافع مشترک  منظوربه همين . ميدهندرا شکل خليج فارس منطقه 

منطقه خليج فارس  .ايفا کنندخليج فارس  حوزهميتوانند نقش اصلی را در اقتصادی و  سياسی ،امنيتی،راهبردی

به دليل موقعيت ژئوپوليتيک، ژئو استراتژيک و ژئواکونوميک خاص خود در طول تاريخ همواره مورد توجه 

همواره بيگانگان تالش کردند که حضور نامشروع خود را در . ای بوده است فرامنطقهاستعماری های  قدرت

ميان کشورهای منطقه بتوانند به اهداف سياسی و  در اختالفتا با ايجاد تفرقه و  ،اين حوزه مستحکم نماييند

جمعی و مسابقه تسليحاتی در زمره موضوعات  در خليج فارس، نفت، امنيت دسته. اقتصادی خود دست يابند

های اخير و به خصوص پس از جنگ سرد و با گذشت زمان، مفاهيم  در دهه. شوند محسوب می راهبردي

سپتامبر  ١١های آغازين هزارة سوم که با حمالت  تحوالت سريع سال. اند گيری شده چشم تغييراتامنيتی شاهد 

 کردهرا دچار تغييرات فراوانی  منطقهشروع و تا اشغال عراق ادامه داشته است، بدون شک ترتيبات امنيتی 

عراق، باعث تحول بيشتر در معادالت شيعی کارآمدن دولت جديد  و روی بعثیسقوط رژيم از اين روی . است

با توجه به جديد را عراق  ايران و نقشدر اين مقاله کوشش ميشود تا . گرديده استخليج فارس  راهبرديزه حو

مورد ج فارس دهی معادالت امنيتی منطقه خلي در شکل ،و مشترکات فراوان همکاری های طرفين کهنپيشينه 

 .دهيمقرار  بررسی

  

  امنيت، خليج فارس، ژئوپلتيک، جمهوری اسالمی ايران، عراق :کليد واژه

  

  درآمد

در قرون گذشته استعمار پرتغال با اشراف بر . شود یا محسوب ميدن یاز مناطق راهبرد یکيج فارس يخل

 ١۵٠۵در سال . حضور خود را در اين منطقه استحکام بخشيد ،خليج فارس و تنگه هرمز راهبرديموقعيت 

دريايی پرتغال ظاهر شد و موفق شدند که برای يکصد سال، سلطه خود را بر خليج فارس تحميل امپراطوری 

ايرانيان ) ميالدی ١۶٠٣(ولی در زمان شاه عباس . کند و امرای هرمز را خراجگزار خودشان قرار دهند

ست پرتغاليها منطقه امروزی امارات را از د ١۶١٢موفق می شوند، بر بحرين اعاده حاکميت کنند و در سال 
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: آلبورک دريادار پرتغالی در اين باب آورده است.خارج کنند و به مرور موجب اخراج آنان از منطقه گردند

هرمز و ماالکا تسلط داشته باشد بر جهان مسلط خواهد  ،تنگه باب المندب ٣بر که هر دولتی 

حکومتهای ايران و درگيريهای به دليل ضعف ج فارس ي، خلپس از خروج پرتغاليها )،١٣،١٣٨١جعفری(.بود

نه و يريد یاست هايز تداوم سيس در آنجا و نيانگل هلند و سپس استعمار پيرشاهد حضور و تسلط داخلی، 

از  یحاک یج فارس بوده است که همگيگرم خل یبه آب ها یابيدست  یبرا یتزار یروس ها یاستعمار

   )٨٠،١٣٧٢ ،هاليس .(آن است یژه و راهبرديت وياهم

  

 یاست هالل یگذرگاه» هرمز یتنگه «. هرمز است یج فارس وجود تنگه يخل یت راهبرديل اهمياز دال یکي

ازده تنگه ين ين تنگه ها در بياز مهم تر یکين تنگه يا. کند یعمان متصل م یايج فارس را به دريشکل که خل

ت ياهم) ٢٧،١٣٨١اسديان .(دارد یاديز یو راهبرد یت اقتصاديهما اه ابرقدرت یت که برااسيمهم دن ی

ل يما ٢۴تا  ٢١ن يکه عرض ب یلومتر مسافتين جهت است که در طول سه کيهرمز از ا یعرض کم تنگه 

 یاين آنها دريب یدر فاصله درياي سرزميني دو آشور ايران و عمان متداخل مي شود و ر است، يمتغ يیايدر

جاد کرده و يهرمز ا یدر تنگه  ین الملليب یرانيرا در امر کشت یژه ايت وين امر حساسيهم. آزاد وجود ندارد

ران و يل دو کشور اين دليبه هم. نهاده استو به ويژه ايران ن دو کشور يرا بر دوش ا یتين امنيت سنگيمسئول

ر امور يوسام، معاون وزيد نيويد .برخوردارند یژه ايو یاسيس يیايو جغراف یت راهبرديعمان از اهم

باره اهميت اين منطقه در» جرج تاون«در دانشگاه  یک سخنرانيدر  ١٩٨٠کا، در سال يآمر) وقت(خارجه

توان گفت که مرکز آن  ین ميقيابد، به يبخواهد مرکز آن را ب یباشد و کس یره مسطحياگر جهان دا: ن گفتيچن

ک نقطه يتوجهات را به  یه تمامن منطقه وجود ندارد کيت ايدر جهان به اهم يیامروزه جا... ج فارس استيخل

به  يیو ثبات جهان، جا یسالمت اقتصاد یادامه  یدرحال حاضر، برا. ک دست، همسان کندي یقيو با عال

  )newsom ،59،1980 (.ن مرکز وجود ندارديت اياهم

  

سازمان ()حل کويتاز دهانه تنگه هرمز تا سوا(هزار کيلومتر مربع   ٢٣٧خليج فارس با مساحت 

دم تاريخ ارزش فراواني داشته و به مثابه  به عنوان يك راه آبي و دريايي از همان سپيده )،۵،١٣٨۶جغرافيا

ميليارد بشكه ۵۶۵خليج فارس،با . اي چندين هزار ساله دارد پيشينه هاي بزرگ خاورباستان برخوردگاه تمدن

تريليون مترمكعب گاز طبيعي آه  ٧/٣٠درصد آل ذخاير نفتي شناخته شده جهان است،۶٣نفت خود آه معادل 

ترديد بزرگترين و مهم ترين انبار انرژي جهان  درصد آل ذخاير شناخته شده گاز دنياست، بي ۵/٢٨برابر 

اي آه نفت  عامل عمده... هاي طوالني در قرن آينده دوام خواهد داشت اين موفقيت براي دهه. شود محسوب مي

سازد،دشواري بسيار در  ه، اروپاي غربي و ژاپن بسيار حياتي ميو گاز خليج فارس را براي اياالت متحد

جايگزين ساختن نفت و گاز وارداتي منطقه توسط منابع ديگر انرژي مانند زمين، خورشيد، دريا و هيدروژن 

هاي درياي سرخ،  هاي نفت در اين منطقه به آناره رغم داغ شدن بازار آشيدن لوله هاي اخير علي در سال .است
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گونه  همان. منطقه همچنان اهميت سياسي و اقتصادي و ترانزيتي خود را در سطح بااليي حفظ آرده استاين 

هاي انحصارگر را به سوي  انگيزاند، بوي نفت هم شرآت ها را برمي هاي دريا آوسه آه خون در آب

ها و  ه گردباد بازيهاي جنوب خليج فارس را هم بيش از پيش ب آشاند، روشن بود آه نفت، سرزمين خاورميانه

 ۴١حدود  ینکه جهان فقط برايدر حال حاضر، به رغم ا .ها سياسي امپرياليسم گرفتار خواهد آرد هماوردي

ت در حال تحول بوده و همان گونه ين وضعيا یاست، ول یج فارس متکيخود، به خل یدرصد از مصارف نفت

 یازهايدرصد ن ۶۵ن يتأم یبرا یجهان به زودکا اعالم کرده است، يآمر یاالت متحده يا یکه وزارت انرژ

ر گاز جهان را يدرصد از ذخا ٣٠ب ير از نفت، قرين منطقه غيا. ج فارس وابسته خواهد شديخود به خل ینفت

اين موقعيت . ر گاز در جهان استيزان ذخاين منطقه از لحاظ ميه، دوميداده که پس از روس یز در خود جاين

هنری کيسينجر سياستمدار . ز زبان سياستمداران دنيا به روشنی بيان شده استاستراتژيک بارها و بارها ا

کشورهای پيشرفته صنعتی به عرضه نفت خليج فارس وابسته اند و راديکاليزه شدن : آمريکايی معتقد است

از سوی ديگر ويليام راجرز وزير امور  )٣٠۶،١٣٨١کيسينجر (.منطقه پيامدهايی را در بر خواهد داشت

عراق و  ،شبه جزيره عربستان: اعالم کرد ١٩٧١مارس  ٢۶خارجه وقت آمريکا در گزارش خود به تاريخ 

استفاده از اين ذخاير نفتی در اوضاع . ذخاير شناخته شده نفت جهان را در اختيار دارند% ۶۵ايران بيش از 

ای متحد ما در آتالنتيک و ساير کشورهای اروپای غربی و ژاپن برای کشوره ،مناسب سياسی و اقتصادی

  )،٣۶،١٣٨١جعفری(.دارای کمال اهميت است

  

در . بررسی نموددولت آمريکا در سياستگذاری های را ميتوان جايگاه برتر خليج فارس در معادالت جهانی 

آمريکا ارائه شد تأکيد داشت که ميالدی در کنگره  ١٩۵٧که در سال » دکترين آيزنهاور«خصوص خاورميانه 

آمريکا حفظ استقالل و تماميت ارضی کشورهای خاورميانه و خليج فارس را برای امنيت خود امری حياتی 

داند و حاضر است برای حفاظت از کشورهايی که مورد تجاوز مسلحانه کمونيسم بين المللی قرار  می

خليج  ١٩٨٠در سال نيز جيمي کارتر بعدها  )،۵٨،١٣٧۶یمتق.(گيرند، از نيروهای مسلح خود استفاده کند می

. فارس را عمال منطقه ي زير نفوذ اياالت متحده، بويژه در برابر گسترش نفوذ شوروي به آن منطقه اعالم کرد

هر کوششي توسط هر نيروي خارجي . بگذاريد موضع خود را به طور مطلقا آشکار بيان کنم: "او اعالم داشت

فتن کنترل منطقه خليج فارس، حمله به منافع حياتي اياالت متحده آمريکا تلقي خواهد شد و براي به دست گر

اين سياست بعدها به نام دکترين ." چنين حمله اي با هر وسيله ممکن از جمله نيروي نظامي دفع خواهد شد

  )٣،٢٠٠٣ ،دريفوس( .کارتر معروف شد

 

اگر تمام کره زمين را براي يافتن سرزميني بگرديم که در جهت برپا ساختن يک امپراتوري به عبارتی 

شنهاي بيابان اين منطقه، دو بشکه از هر . آمريکايي اهميت حياتي داشته باشد، اولين جا خليج فارس بايد باشد

يي بيش از مجموع ذخائر ذخائر نفتي عراق به تنها. سه بشکه نفت موجود در جهان را در دل خود نهفته دارد
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اکنون سي سال است که منطقه خليج . موجود در روسيه، اياالت متحده، چين و مکزيک تخمين زده شده است

فارس نقطه ي هدف گيري شده از سوي گروه پرنفوذي از طراحان سياست خارجي آمريکا بوده است که عقيده 

 ،دريفوس(.کنترل نفت اين منطقه را به دست گيرددارند دولت آمريکا براي دستيابي به سلطه جهاني بايد 

٢،٢٠٠٣(  

  

همين موقعيت استراتژيک موجب . از اين روی تسلط بر خليج فارس به معنای تسلط بر قلب دنيا می باشد

. مهد تمدن ايرانيان معطوف گردد ،گرديده است چشم طمع بسياری از کشورهای بزرگ دنيا به خليج فارس

ک بزرگراه ي ینقش ارتباط دهندگ یفايگر تنها به خاطر ايفراوان خود، د یو معدن یعيج فارس با منابع طبيخل

در معادالت  يیاز دو سر انتها یکيت ندارد، بلکه در حال حاضر، يان شرق و غرب جهان اهميم یتجار

 یج فارس، برايت خليبه حساس یراهبرد یتيو موقع ین مهميبه ا یتيوضع. ديآ یجهان به شمار م یاقتصاد

 گوناگون با تاکيد بر یاين شاهراه مهم از زوايت ايکند تا امن یجاب مينده، ايجهان در آ یتوازن اقتصاد

قرار  یمورد بررسو خروج کشورهای بيگانه داخلی حوزه خليج فارس مشترک المنافع کشورهای  همکاری

ش از يب. کند یعبور مفت از آن ن یعنيات غرب، يان حياست که شر ین منطقه ايج فارس همچنيخل. رديگ

و در رأس  یه دارينظام سرما ین منطقه براين رو، اياز ا. گذرد ین منطقه مينفت جهان از ا یعرضه % ٢۵

  . است یاتيت حيز اهميکا، حايآن آمر

  

  تاريخچه روابط ايران و عراق

ريشه  مستندات تاريخی حکايت از آن دارند که .روابط دو کشور ايران و عراق بسيار کهن و ريشه دار است

عراق کشوری به نام  گرچه. همکاری های تجاری و سياسی اين دو منطقه به دوران باستان باز ميگردد

چندانی ندارد ولی  استقالل پيشينهميالدی بنا به خواست استعمار بريتانيا بنا نهاده شد و  ١٩٣٢امروزی در سال 

يکی از پايه های تمدن بشری محسوب ) Babylon(و شهرهايی همچون بابل) بين النهرين(منطقه ميانرودان 

به دليل قرارگرفتن در ميان دو رود بزرگ ) بين النهرين(تمدن ميانرودان. ريشه ای بس کهن دارد کهميشود 

مهمترين تمدنهای رودخانه دخانه پر آب ، آنرا مهد دجله و فرات به اين نام شهرت گرفته است و وجود دو رو

همچنين موقعيت ارتباطی بسيار مناسب آن، موجب تماس با سرزمين های ديگر و در نتيجه . ای ساخت

شمال عراق در دوران باستان بخش اصلی امپراتوری آشور را تشکيل . پيشرفت و انتشار تمدن آن گرديد

کيلومتری  ٨٨واقع در( در حمايت از بابل ،شاه ايرانی ماد. در گذشت م.ق ۶٣٣پال در سال  آشور بانی. داد می

های زاگرس گذشت و  از کوه م.ق ۶١۴هوخشتره پادشاه ماد در سال . به آشور اعالن جنگ داد )جنوب بغداد

پس از . را در محاصره گرفت يانهای آشوری سر راه، شهر اشور پايتخت دولت آشور ضمن تسخير آبادی

سقوط شهر آشور، نبوپلسر پادشاه بابل به ديدار هوخشتره ماد آمد و در آنجا پيمان دوستی مادها و بابل تجديد 
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نبوپلسر رهبر . تسخير شد م.ق ۶١٢شاه آشور در نينوا بود و اين شهر نيز در سال  م.ق ۶١٣در سال . شد

   .ها به همکاری با ايرانيان روی اورد بابلی

  

را متحد و بابل را با صلح ) ماد،پارس،پارت(کوروش هخامنشی همه اقوام ايرانی  ،دولت مادپس از انقراض 

و اين منطقه را بخشی از امپراتوری  مردمان اين منطقه را از ظلم شاهان آن رهايی بخشيد. )م.ق ۵٣٩(گشود

به دليل موقعيت و ساسانی نيز ) م.ق ٢٢۶م ـ .ق ٢۵٠(دولت پارت نيز پس از هخامنشيان . خود نمود جهانی

بين النهرين از بابل و  متمادي ،سالهای . مستحکم نمودندخت های خود را در بغداد تپاياستراتژيک بين النهرين 

تجاری و سياسی جهان محسوب ميشد و حسن همجواری و اشتراک مساعی مردمان اين دو  مهم ترين مراکز

با ظهور اسالم و سقوط . گرددن مردمان عراق امروزی نهادينه منطقه موجب گرديد ريشه های ايرانی در خو

 ،مردم عراق به تشيعقطع نگرديد بلکه با روی آوردن  تاريخی نه تنها روابطاين  ،در منطقهحکومتهای ايرانی 

عراقيان به صفوف ايرانيان که دارای پيوستگی های تاريخی با مردم عراق بودند نيز بخش گسترده ای از 

گرايش به تشيع درميان ايرانيان يکسره در قرنهای  .خود را در کنار آيين های دينی شيعيان قرار دادندآمده و در

کزی متمادی ادامه داشت به طوری که در دوره ايلخانيان شمار زيادی از مردم ايران به خصوص بخشهای مر

نخستين دولت  ،سربداران و مرعشيان ،پس از دولتهای علويان در شمال ايران دولت مقتدر صفوی. شيعه بودند

. د که مانع از تجاوزات سنی های عثمانی به مرزهای ايران شدندر ايران محسوب ميشو مستقل و بانفوذ شيعی

قوت بيش از پيش  نزد ايرانيانو روحيه ظلم ستيزی در  تلفيقشيعه مذهب  باروح ايرانی  ،با گذشت زمان

در کشورشان را تاب و تحمل نمی آوردند ولی  دخالت بيگانگان ،لبانهيرانيان با سياست استقالل طا. گرفت

به  حمله ترکان مغول. عراق بارها مورد يورش قرار گرفت و حکومتهای غير بومی برآن حکفرما شدمتاسفانه 

صورت گرفت و خليفه مستعصم بدون هجری  ۶۵۶صفر  ۴تاريخ  بی سابقه مردم عراق در و قتل عامبغداد 

. مردم را در بيش از يک هفته بدون استثنا از دم تيغ گذراندند ،مغول متجاوزين. شدمغوالن قيد و شرط تسليم 

گروه زيادی از اهالی اطراف که پيش از محاصره به بغداد هجوم آورده بودند در اين سرنوشت غم انگيز سهيم 

شدگان را هشتصدهزار تا دوميليون تن تخمين زده اند، و اين تخمين با  شمار کشته مورخين .شدندو کشته 

       )،١٣٠ابن طقطقی (.گذشت روزگار افزايش می يابد

  

اشغال چندين سده ای عراق توسط امپراتوری عثمانی . عراق بودبر  واردهاين تنها بخشی از صدمات ولی 

اين صدمات به . دناقتصادی و هويتی را تحمل نماي ،موجب شد مردم اين کشور صدمات جبران ناپذير سياسی

ريشه استعمار درنتيجه و  حدی سنگين بود که مردم عراق ديگر نتوانستند به ريشه های اصيل خود بازگردند

نيروهای اسعتمار انگليسی با هدف بيرون آوردن عراق از  نيز پس از آن .شدماندگار تاحدودی در آن کشور 

حمله به شهر بغداد را آغاز آردند و هشت روز بعد  ١٩١٧مارس  ٣دست عثمانيان وارد عراق شدند و از 

ايجادی پايگاهی از نظر انگليسی ها بغداد آليد تصاحب نفت عراق و . اين شهر را تصرف آردند) مارس ١١(
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از اين روی  )،١٣٨٨کيهانی زاده( .زمين های نفت خير خاورميانه بشمار می رفتسردائمی جهت سلطه بر 

با ) ١٩٣٢( ١٣١١عراق رسما بخشی از مستعمرات بريتانيا شد و در نهايت در سال ) ١٩١٩( ١٢٩٨در سال 

بی شک فقدان استقالل  .ثبت شدنيز موافقت بريتانيا به عنوان کشور مستقل استقالل يافت و در سازمان ملل 

محسوب مهم ترين عامل ويرانی اين سرزمين  ،به کشورهای بيگانهآنان نزديکی و رهبران عراق فکری 

عراق با حمله غافلگيرانه به مرزهای متجاوز رهبر صدام حسين تکريتی ) ١٩٨٠( ١٣۵٩در سال . ميشود

ساله ايران و عراق ٨جنگ  .يافت  ادامه ١٩٨٨تا سال   ايران جنگ و ويرانی بزرگی را در منطقه آغاز کرد که

جنگ جهانی  از باالتر و جنگ ويتنام از پس که جنگی .است قرن بيستم های تاريخ بشری در يکی از فاجعه

جيمز بيل، کارشناس و تحليلگر  )،١٧١،٢٠٠٨آبراهاميان.(استبوده بيستم قرن طوالنی جنگ دومين اول،

و  ايران و عراق و خليج فارس معتقد است دليل اصلی شروع جنگامريکايی مسائل سياسی خاورميانه 

خواست  صدام می. دانست» تسلط يافتن بر خليج فارس«توان در  قبل از آن را به طور کلی می مناقشات سياسی

قدرت منطقه، خود را به عنوان ژاندارم جديد اين منطقه استراتژيک معرفی کند مسند  از طريق تسلط يافتن بر 

. و از اين طريق امتيازات سياسی و اقتصادی فراوانی از کشورهای ثروتمند منطقه کسب کند

  )،۴٨۵،١٣٧١بيل(

 

به وقوع پيوست که وسيع  نيز در حلبچه عراق ١٣۶۶ترين اقدام رژيم بعثی در اسفند  وحشيانهدر همان دهه  

در اين . رود ترين مورد استفاده از جنگ افزارهای شيميايی از زمان جنگ جهانی اول تاکنون به شمار می

اما اين . َتن ديگر را مجروح کرد ٧٠٠٠تن از مردم ُکرد و مسلمان اين شهر را کشته و  ۵٠٠٠اقدام حداقل 

در دشمنی با  اين کشوررهبران  اشتباه پان عربيستی وت در حقيقت سياس ،عراق نبود تاريکپايان سرنوشت 

ای همچون سوخته  های ايران و همچنين بازکردن حساب روی برگيعنی خود  راهبردیو همسايه قديمی 

کشورهای . شد کشورموجب ويرانی گسترده اين  ،و برخی متحجرين عربی منطقهغربی سودجوی کشورهای 

اقتصاد  ،عمر سياسی کمتر از چند دهه ای ،جمعيت اندک ،دليل وسعت کمعربی حوزه جنوبی خليج فارس به 

به هيچ وجه  وهابيتو همچنين دولتهای سنی متمايل به  غيرمردمیحکومتهای  ،به غرب گیوابست شکننده،

به هر  .متحد استراتژيکی برای کشوری با اکثريت شيعه عراق نه در گذشته بودند و نه در آينده خواهند بود

، ١٩٨٨اوت  ٨توقف جنگ بر عليه ايران در پس از  سياستهای توسعه طلبانه رهبر عراق موجب شدروی 

را در  رهبریو نقش جايگاه برتری  تاتا قدرتمندترين کشور خليج فارس شود  کندعراق عزم خود را جزم 

  )M Le،23،1991 (.ايفا نمايدکشورهای عربی ميان 

  

 ٢تهاجم همه جانبه ای را در  ی،در آستانه اجالس اوپک نيروهای عراق به همين جهت برای تصرف کويت،

رسما اعالم نمود که کويت سقوط کرد و صدام اوت همان سال  ٨به خاک کويت آغاز کرد و در  ١٩٩٠اوت 

يک سوی از ز کردند چنين شخصی که اي صور نمآمريکا که تدرنتيجه  ،کويت يکی از استانهای عراق است
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و از سوی ديگر تبديل به يک تهديد بر عليه منافع آمريکا در منطقه شده  برخوردار نبوددرستی  سالمت روانی

از کويت  برای بيرون راندن او ،نيز بزندژاندارم خليج فارس شود و دست به کشورگشايی بتواند روزی  ،بود

ساعت عراق را  ١٠٠و در عرض جنگ خليج فارس را آغاز ١٩٩١ژانويه  ١۶در تاريخ  متحدينشبه همراه 

گرچه حمايت های وسيعی از استراتژی های ضد ايرانی آمريکايی ها . شکست داده و کويت را آزاد کردند

آنها به پايان رسيده و حکومت بعثی ها  عمرميدانستند که ميکردند ولی ديگر حمايت دولت عراق در گذشته 

بهانه تسليحات  به ٢٠٠٣چند سال بعد در سال تبديل به تهديدی جدی برای خودشان شدند و به همين جهت 

، گسترده ایدرپی تهاجم نظامی  سپتامبر ١١دفاع از امنيت ملی آمريکا پس از واقعه همچنين کشتارجمعی و 

طی اين سالها، بيش از  .خود قرار دادنددر اشغال را  عراق و تا امروز کردهسرنگون را حکومت صدام حسين 

کشته  متحدين غربیای، جنگهای داخلی، قومی و نظامی  يک ميليون تن از مردم عراق درپی خشونتهای فرقه

همين امر موجب شد پايه های صنعتی و سازندگی عراق به کلی ويران و تفکرات افراطی و تروريستی  .اند شده

مان زمامداران بغداد در تالش برآمدند تا اوضاع امنيتی، با گذشت ز .گرددجايگزين پيشرفت و آبادانی عراق 

اقتصادی و سياسی کشور را بهبود بخشند، که اين امر نيازمند همکاری های استراتژيک با کشور قدرتمند 

  .شرقی خود يعنی ايران می باشد

  

در ابعاد مختلفی قابل تجزيه و تحليل است که با نگاهی کلی به  و زمينه های همکاری ايران و عراقمشترکات 

بررسی اين مشترکات و جامه . ميتوان چشم انداز همکاری های امنيتی حوزه خليج فارس را بررسی نمودآن 

زيرا همکاری . آنها، گام مهمی در برداشتن همکاری های امنيتی حوزه خليج فارس می باشد بهعمل پوشاندن 

 میدوکشور تاحدود زيادی هموار  همکاری های استراتژيک امنيتی برایدی و سياسی راه را های اقتصا

  .نمايد

  

  

  در حوزه انرژی همکاری 

بع بسيار غنی اکه دارای منمحسوب می شوند ايران و عراق هر دو از توليد کنندگان اصلی نفت جهان 

و  ايران ،عربستان. از کل منابع نفت موجود جهان در خاورميانه قراردارد %٧۵حدود . می باشند هيدروکربنی

% ٣/١١(ميليارد بشکه ذخيره نفتی  ٧/١٣٠ايران با . نفت جهان بشمار می آيند توليدکنندگاناصلی ترين عراق 
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ميليارد  ٧/٢۶٢و عربستان با ) کل نفت جهان% ١٠(خيره نفتی ذميليارد بشکه  ١١۵عراق با  ،)کل نفت جهان

. از تاثيرگذارترين کشورهای تامين کننده انرژی جهان می باشند) کل نفت جهان% ٨٨/٢٢(بشکه ذخيره نفتی 

 مهمیدر حوزه های نفتی و گازی دارای زمينه های همکاری های استراتژيک  ايران و عراق دو کشور

ميدان جديد نفتی و  ٨۵خاورميانه و جهان است که دارای عراق يکی از کشورهای منحصر به فرد در  .هستند

. خود قرار داده استسال آينده در دستور کار  ١٠ دولت اين کشور برنامه توسعه اين ميادين را در ،گاز است

صندوق پولی  ،عراق از زمان استقالل تا کنون به عضويت سازمانهای اقتصادی مختلفی همچون بانک اعراب

 ،سازمان خواروبار و کشاورزی ،شورای اقتصادی عرب ،ه اجتماعی و اقتصادی عربصندوق توسع ،عرب

با . درآمده است... اتحاديه عرب و اوپک و ،صندوق بين المللی پول ،بانک توسعه اسالمی ،بانک جهانی

. اصول سوسياليستی آن اقتضا ميکرد که همان سياستهای اقتصادی رژيم را دنبال کند ،پيروزی حزب بعث

افزايش درآمد نفتی موجب گرديد که . نقش برنامه ريزی مرکزی را ايفا ميکرد ،لت برای مديريت بر منابعدو

بودجه های اجرايی دولت و واردات به توسعه زيرساختها و مدرنيزه  ،دولت عراق عالوه بر سرمايه گذاری

. با خسارات شديدی مواجه شدبا اشغال عراق شالوده اقتصادی اين کشور . کردن نيروهای مسلح خود بپردازد

همچنين صنعت نفت عراق با . ميليارد دالر تخمين زده اند ١٠٠هزينه بازسازی عراق را منابع مختلف حدود 

عراق با همکاری همسايه شرقی خود يعنی  .هرج و مرج داخلی اين کشور توان رشد و پيشرفت را پيدا نکرد

بنای همکاری های دو دولت چنان است . از اشغال را دارد ايران توان بازسازی بسياری از ويرانی های پس

. می شود سياسی و دينی دو کشور نيز تقويت ،اجتماعی ،که با تحکيم روابط اقتصادی، قرابت های فرهنگی

و عراق و تبادل امکانات و پتانسيل ها ميان دو کشور نقطه عطفی را در  بدون شک تبادل تجارب ميان ايران

 .بخشد می  ايجاد می کند و از سوی ديگر روابط دو کشور را بيش از پيش تحکيم رصنعت نفت دو کشو

 دياله، احداث نيروگاه گازی شهرک -هارثه و کرمانشاه  –همچنين اجرايی شدن خطوط برق رسانی آبادان 

دارندگان همکاری های دوکشور ايران و عراق به عنوان . صدر و نيروگاه نجف ميتواند مثبت و سازنده باشد

منافع طرفين به طور عادالنه را برآورده  بزرگ ذخاير انرژی دنيا ميتواند به گونه ای باشد که موجبات تامين

 .نمايد

  

  ايدئولوژيکاشتراکات 

 ،برای نخستين بار در تاريخ مدرن. جهان محسوب ميشونداز بزرگترين مراکز شيعيان ايران و عراق هر دو 

از يک سوی آرامگاه شش امام شيعی در عراق می باشد که از . شده اندهر دو کشور دارای دولت هايی شيعه 

بشمار ميرفته و از سوی ديگر حوزه علميه نجف که از مراکز  یايران حکومتهایو ديرباز مورد توجه مردم 

مراجع دينی ايران در اين  بسياری از. است در عراق واقع شدهاصلی تعاليم شيعيان جهان محسوب ميشود 

حضور شيخ طوسی در نجف  .دو کشور می باشددينی کانون همبستگی  و به تعبيری حوزه تحصيل کرده اند

مشاهيری  حضور .اشرف موجب گرديد که بنيان های اوليه اين حوزه عظيم دنيای اسالم و تشيع نهاده شود
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نمونه های در حوزه نجف ... شهيد سيد محمدباقر صدر و ،)ره(امام خمينی ،همچون آيت اهللا سيدابوالقاسم خويی

از ويژگی ها بارز حوزه علميه نجف اشرف . می باشددر نزد دوکشور دينی حوزه اين بارزی از جايگاه ويژه 

که در نتيجه به  می باشندافغانستان و هند  ،پاکستان ،زيرا اکثر طالب آن از ايران. می باشدفارسی بودن آن 

  . دارندزبان فارسی تسلط کامل 

  

  

  

  مرزهای جغرافيايی مشترک

نقش عوامل جغرافيايی يک  ،يکی از مهم ترين شاخص های موثر در اتخاذ استراتژيهای ملی و بين المللی

مرزهای جغرافيايی دو کشور همسايه نيز . کشور در مجموعه نظام جهانی است که به ژئوپليتيک تعبير ميشود

. از جايگاه راهبردی در جهت اتخاذ سياست های کلی در روابط دو کشور همسايه برخوردار می باشد

تا دهانه فاو،  )نقطه مرزی مشترک ايران، ترکيه و عراق(از منطقه داالمپرداغ  ايران و عراقجغرافيای 

از يکسوی ميتواند موجب اين مرزها . ندکيلومتر مرز مشترک دار ١۴۵٨چيزی در حدود 

گسترش روابط تجاری و اقتصادی باشد و در نقطه متقابل آن ميتواند عامل بی ثباتی و ،همبستگی،امنيت

تاريخ اثبات کرده است که جغرافيا نقش کليدی در . درگيری های دراز مدت و تنش ميان دو کشور باشد

سياست خارجی يک کشور از طريق وضع جغرافيايی : بناپارت معتقد بودناپلئون . معادالت جهانی ايفا ميکند

... و » رودلف اشتاين«، »هانس مورگنتا«، »نماسپايک«بعدها دانشمندانی همچون . آن کشور تعيين می شود

در  )،٢٠٠۵تبيان(».موقعيت جغرافيايی از عواملی است که قدرت يک کشور بر آن مبتنی است» :اعالم کردند

تقسيم بندی دنيا به دو اردوگاه غرب و شرق و دو قطبی شدن جهان ثابت ) م ١٩٨٩ -١٩۴٧(گ سرد دوره جن

کرد جغرافيا همچنان در خدمت جنگ و قدرت است و عوامل ثابت ژئوپلتيک مانند موقعيت جغرافيايی، وسعت 

اريها همچنان در خاک، شکل هندسی کشور، فضا و تقسيمات آن، وضع توپوگرافی، مرزها ، شبکه آبها، ناهمو

در مهم ترين ابعاد خود در منطقه اروند رود و چالشهای ژئوپليتيکی موجود ايران و عراق  .اولويت هستند

همچنين رودخانه دجله و فرات به عنوان شاهرگ حياتی عراق از عوامل موثر . چاههای نفتی فاو تبيين ميگردد

همواره در مورد ميزان بهره برداری از اين رودخانه و عراق . ساختار ژئوپليتيکی اين کشور به حساب می آيد

يا نحوه کشتی رانی و ترتيبات امنيتی با همسايگان خود يعنی ترکيه و سوريه و ايران منازعه و تنش هايی 

  . داشته است

  

  مرزی بازارچه های

مجاز به انجام  ،بازارچه مرزی محوطه ای است محصور واقع در نقاط صفر مرزی و در جوار گمرکات

يا مکانهايی که طبق تفاهم نامه ای منعقد شده بين جمهوری اسالمی ايران و کشورهای  ،تشريفات ترخيص کاال
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را با رعايت مقررات اهالی دوطرف مرز ميتوانند توليدات و محصوالت داخلی خود . همجوار تعيين ميشود

راه اندازی اين بازارچه ها هم از ديد . صادرات و واردات جهت داد و ستد در اين بازارچه ها عرضه نمايند

امنيتی به جهت حفظ و تثبيت آرامش و دوستی موثر ميان قوميت های همسايه موثر می باشد و هم از ديدگاه 

ميليارد دالری در منطقه  ۴٠ديد با توجه به اينکه بازاری عراق ج. اقتصادی به نفع دو کشور هم مرز می باشد

 ۵حجم مبادالت تجاری خود را با ايران به ميزان  ،با روند روبه رشد چشم گيری ٨٨در سال  ،بشمار می آيد

در نتيجه امروزه عراق به عنوان يکی از بزرگترين شرکای تجاری ايران محسوب . گسترش دادميليارد دالر 

يک ميليارد و  ٨۶ميليون دالر کاال بود، در سال  ٧١٨يک ميليارد و  ،اين ميزان صادرات ٨۵سال در . ميشود

ميليون دالر خدمات فنی  ٩٠٠همچنين حدود .ميليون دالر ۵۶۶دو ميليارد و  ٨٧ميليون دالر و در سال  ٨۴٢

، آب و موارد ديگر ميليون دالر آن صادرات انرژی شامل برق ٧۴٠مهندسی از ايران به عراق صاد شد که 

حدود چهار ميليارد دالر کاال و خدمات فنی مهندسی و انرژی به عراق صادر شده  ٨٧در مجموع در سال . بود

البته اين بازار مناسب تجاری با ورود صادرات گسترده ترکيه به عراق شکننده شده و نيازمند تالش . است

   )،١٣٨٨موسوی(.بيشتر تاجران ايرانی دارد

  

  خليج فارسدر مرزهای دريايی 

کيلومتر از سواحل خليج فارس از دهانه اروند رود  ١٢۵٩کشور جمهوری اسالمی ايران با در اختيار داشتن 

موجب گرديده  یاين نقش ژئوپليتيک. از کرانه های خليج فارس در اختيار داردرا بيشترين سهم  ،تا بندرعباس

در . کند نسبت به ديگر کشورهای خليج فارس به مراتب افزايش پيدا ايراناست که ميزان جايگاه استراتژيکی 

کيلومتر از کرانه های خليج فارس را در اختيار  ٨٠مقابل عراق با احتساب طول آبراهه خورعبداهللا حداکثر 

از داليل ضعف همين امر موجب . دارد که به عنوان کمترين طول ساحل در خليج فارس بشمار می آيد

اين نقطه . خليج فارس محدود کرده استآبهای ليتيکی عراق محسوب ميشود که دسترسی اين کشور را به ژئوپ

ادعای مالکيت بر کويت را مطرح  ،برای گسترش مرزهای خود رهبران عراقیضعف موجب گرديد که بارها 

صل ينده دولت پادشاه فينمابرای نمونه . سال گذشته بارها و بارها مطرح شده است ٨٠اين ادعا در طول . کنند

س و پادشاه عربستان ينده انگليآوآس نما یرسيبه ب ١٩٢٢نوامبر سال در  یدر آنفرانس) ١٩٣٣-١٩٢١(اول

پادشاه  ١٩۶١ل ياور ٢٩همچنين در . اض متعلق به عراق می باشدير یليما ١٢تا  یت و حتياعالم آرد آه آو

ه قرار يت در تحت الحمايانه آويبا حمله به قرارداد مخف یدر نامه ا) ١٩۶٣-١٩۵٨(م قاسم يعراق عبدالكر

در دوره  ١٩٧٣مارس  ٢٠حتی در . ر نظر عراق استيت زيد آرد آه آويس، تاآيدادن خود به انگل

 یت شدند و بر مراآز مرزيآو یوارد مرزها ها علنَايعراقنيز ) ١٩٧٩-١٩۶٨(زمامداری احمد حسن البكر 

از  .در دوران صدام حسين نيز نتوانستند اين تفکر را به حقيقت تبديل نمايند وجود اينولی با  .دا آردنديتسلط پ

و در ايران قابل جبران کشور بزرگ با اتحاد با  عراقشديد مرزهای دريايی  اين نطقه ضعف اين روی

  .مناسبات امنيتی و اقتصادی به سود هر دو کشور می باشد
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 همکاريهای اقتصادی

نوسازی برای  ،يران و مقرون به صرفه بودن بازارهای شرقی خودهای مهندسی در ا عراق به دليل پيشرفت

همچون اتصال شبکه فيبر نوری دو کشور ديگری  مسائل. می باشدنيازمند همکاری با ايران  زيرساخت هايش

نيز برای همکاری های طرفين حائز  اربيل در کردستان از دو مسير کابل نوری شلمچه، بصره و خوزستان و

خدمات اکتشافی و پژوهشی، مانند مطالعات اکتشافی، زمين  )،١٣٨۵وزارت ارتباطات(.اهميت می باشد

های مطالعات  ارائه خدمات در بخش ،نگاری و عمليات حفاری شناسی، تعبير و تفسيرهای اطالعات لرزه

همچنين مسئله همکاری در جهت تامين آب استانهای  و مهندسی مخازن، تعميرات توربين و آموزش و پژوهش

ميتواند درجهت مستحکم شدن  عراق که برای اين کشور از جايگاه ويژه ای برخوردار استکم آب جنوب 

زدايی در  ديگر همچون تشكيل آميسيون مشترك مين  در برخی همکاری های. مناسبات دوکشور موثر باشد

درجهت اعتمادسازی و بازگشت از سياست های غيردوستانه گذشته که ايران و عراق هر دو کشور ميتوانند 

توليد و صادرات . اقدام سازنده ای محسوب شود ،موجب گرديد بسياری از شهروندان دو کشور کشته شوند

ايجاد نمای وسيع تر در  حائز اهميت می باشد و مناطق مرزی شلمچه و خرمشهر و دشت هورالعظيم خرما در

بومی و مرزنشينان  بازارچه های متعدد مرزی و حمايت از صنايع دستی منطقه در جهت ايجاد اشتغال ساکنين

  .نيز تاثير بسزايی دارددوکشور درخوزستان و جنوب عراق فرهنگی  و همبستگی

   

  همکاری های دريايی و بندری

ايران وعراق در سه زمينه کلی امور بندری، حمل و نقل مسافری و دريايی و امور دريايی دارای ظرفيت های 

خواهرخواندگی بنادر تاريخی بصره و خرمشهر، سرمايه گذاری طرفين ايرانی و عراقی . همکاری می باشند

های ترانزيتی عراق در بنادر امام خمينی و خرمشهر و در بنادر يکديگر، ارائه تسهيالت ويژه به کاال

همکاريهای فنی و مهندسی، مطالعاتی و ايجاد بانکهای تخصصی اطالعاتی و همچنين ايجاد دفاتر تجاری در 

همچنين در زمينه حمل و نقل مسافری و دريايی مسأله حمل و نقل مسافر بين . بنادر دو کشور مطرح است

اروند رود نيز يکی . تشکيل شرکت مشترک حمل و نقل مسافری مورد توجه می باشد بنادر خرمشهر و بصره،

مرز  ،در صدها کيلومتراليروبی اين رودخانه عظيم که . ديگر از جايگاه های همکاری طرفين می باشد

  . است ويژه ای جدايش دو کشور محسوب ميشود نيز دارای اهميت

   

  پيوستگی های تاريخی

پيش از اسالم و پس دو کشور ايران و عراق را بايستی در عمق تاريخ  تاريخی و فرهنگیپيوستگی های ريشه 

موجب گرديده در قسمتهای کردنشين شمالی و جنوبی شيعيان کهن  پيوستگی هایهمين . جستجو نموداز اسالم 

تشکيل  جمعيت عراق را% ٢٠کردها که حدود. است که عراق از ساير دول عربی منطقه به نوعی مجزا باشد
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ر يمادها عشا: ديگويس ميپرفسور سا. ايران برخودار هستندمردم تاريخی با و ميدهند از پيوستگی های نژادی 

 یرانيو از نژاد خالص ا يیايات آنها تا جنوب بحر خزر ادامه داشته و زبانها آنها آريوال بودند که "آرد"

کردها بخشی از نژاد ايرانی : ايکنيک دسک آمده استدر دايره المعارف کلمبيا و  )،١٩،١٣۶۶سنندجی(.هستند

دارمستتر همچنين . جنگجو و قوی دارد ،مردمی دالور که برخی چادر نشين هستند و برخی شهر نشين ،هستند

منطقه بين از سوی ديگر  .داند یران باستان ميا یرا مشتق شده از زبان ماد یزبان آرد ،یمستشرق فرانسو

چيزی در حدود يکهزار سال جناح سرحدی مرزهای باختری ايران محسوب ميشده در عراق امروزی النهرين 

تيسفون يا سلوکيه در «: درباره مرزهای جغرافيايی ايرانی می نويسد) جغرافيدان ارمنی(مارکوات  .است

ايرانيان با پذيرفتن . جای داشت و مقر شاهان ايران بود) سواد ،بابل ،آسورستان ،بت آرامايه(سورستان عراق 

 محمدی.(»دل ايرنشهر دادند) لقب(چون کانون فرهنگی و سياسی بود بدان ) جنوب عراق(اهميت بابل

که کشور را به ايران اين نيز ميشود غيرعربی که شامل نژادهای  عراقمختلف بافت قوميتی  )،١٣٧۵ماليری

محمدبن جرير طبری صاحب  .بسيار نزديک کرده استروزگاری پايتخت خود را در بغداد قرار داده بود 

در روزگار پارتيان در بين النهرين عربی وجود :نوشته استنژادهای غير عربی عراق درباره تاريخ طبری 

خت النصر به اسارت از نداشت جز آن گروه از قبيله های معادبن عدنان که بازماندگان اعرابی بودند که ب

عراق را شکل ميدهند دارای % ۶٠از سوی ديگر شيعيان که اکثريت  )Wilson ،83(.عربستان آورده بود

  .روابط مستحکم و ديرينه ای با مردم ايران هستند که نقطه قوتی برای همکاری های طرفين ميباشد

  

  

  شيعيان اکثريت قاطع خليج فارس

که ايران متولی اصلی امنيت و ثبات در خليج فارس از گذشته تا امروز بوده و هست نبايد ترديدی  امردر اين 

هم اکنون کشور ايران به صورت بالقوه يکی از پانزده کشور قدرتمند جهان . داد به خود راه

ر ضعف شايد در برخی دوره های تاريخی اين نقش به دليل بی لياقتی برخی حکام دچا )،١٣٨٨رشنو(.است

همين امر موجب گرديده است که بيگانگان با تبليغات وسيع تالش کنند . ه استشده باشد ولی هرگز ازميان نرفت

 برنشات گرفته از روحيه سلطه گری ايرانيان  راژئوپليتيک خاص ايران قدرت سياسی و  ،اين درايتکه 

تاريخی و نقش هژمونی چندين هزار ساله اين افراد مغرضانه و بدون توجه به سوابق . منطقه جلوه دهند

نامگذاری خليج فارس با نام اقوام . را بر عليه ايران بشورانند منطقهدرتالش هستند ملتهای  ،ايرانيان در منطقه

تاريخ نگاران و . يکی از نشانه های اين ادعا استتنها ی بالغ بر دوهزار و پانصد سال تايرانی با قدم

تاييد  به صراحت مسعودی و يعقوبی ،ان در اوايل دوره اسالمی همچون طبریجغرافيدانان عرب و مسلم

همه نواحی  ،قدرت ايرانفرهنگی و تمدنی و همچنين و پس از اسالم به دليل پيشرفت ميکنند که پيش از اسالم 

ميدانيم که  .بوده است فارسو تحت کنترل حاکمان خليج فارس به ايران تعلق داشته کرانه های شمالی و جنوبی 

و باقی  ميباشدجنوبی خليج فارس قابل سکونت فقط کرانه های  ،امروزه نيز براساس پراکندگی جمعيت
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مورخ سده (ابن حوقل النصيبی البغدادی  .سعودی لم يزرع و فاقد ارزش زندگی استعربستان سرزمينهای 

ريای فارس خليجی است که از چنانچه که گفته شد د« :آورده است" صورت االرض"در کتاب ) چهارم هجری

اقيانوس احاطه کننده جهان در مجاورت چين و شهر وق منشعب ميگردد و اين دريايی است که از نزديکی 

زيرا . اين سرزمين ها به نام فارس خوانده ميشودکرمان و فارس ميگذرد و در ميان همه  ،سرزمين های سند

نيست و در واقع شاهان فارس از ديرباز بيشترين تسلط را  هيچ کشور ديگری پيرامون آن پيشرفته تر از فارس

همچنين  )١٩٣٨ ،ابن حوقل (.»بر آن داشته و هم اکنون نيز بيشترين کنترل را بر کرانه های اين دريا دارند

احسن التقاسيم فی "ديگر جغرافيدان و تاريخ نگار عرب در سده چهارم هجری در کتاب  "مقدسی البشاری"

ميداند و مردم فارس را پخش در تمامی منطقه شبه جزيره تا آبهای کشور يمن خليج فارس را " ممعرفه االقالي

بحر فارس می ) خليج ميان ايران و شبه جزيره(اين منطقه را ،بيشتر مردم« :می گويدو شمارد  برمیعربستان 

بيشتر مردم در عدن ... هستند دارد و در واقع بيشتر کشتی سازان و کشتيرانان از فارسنامند که تا يمن امتداد 

مردم يکديگر را با نامهای فارسی صدا ميزنند و به فارسی سخن  ،در صحرا... و جده نيز از فارس هستند

از اين روی امروزه با توجه به اين پيشينه  .»صحار مرکز عمان است و بيشتر مردم آن فارس هستند. ميگويند

 با ايران دارند ديرينهکه پيوستگی های  حوزه خليج فارسشيعيان درصدی ۶۵اکثريت براساس کهن و همچنين 

 ،و ژئواکونوميکی استراتژيکیموقعيت ژئو ،عدم وابستگی به قدرتهای فرامنطقه ای ،روحيه ظلم ستيزی و

نقش ايران به عنوان  ،ليدی ديگراستقالل سياسی و دينی و دهها نقش ک ،نيروهای نظامی مومن و از جان گذشته

شيعه % ٨٩ايران با اکثريت . است شدهتثبيت  ،نخستين کشور تامين کننده امنيت و الگوی سياسی و فرهنگی 

عراق با اکثريت شناخته ميشود و به عنوان پرجمعيت ترين کشور شيعه جهان ) ميليون نفر ۶٣بالغ بر (مذهب

بحرين با  ،بعد از عراق .کشور بزرگ شيعيان ميباشدن دومي) ميليون نفر١٧بالغ بر (شيعه مذهب % ۶۵

کل % ۶۵در مجموع . سومين کشور شيعه در خليج فارس بشمار می آيد) هزارنفر ۴٨٠حدود %(۶١اکثريت 

بنابراين در منطقه استراتژيک . در اختيار سنی ها می باشد% ٣٣ت منطقه خليج فارس را شيعيان و تنها يجمع

شيعيان اکثريت منطقه را  ،گرفته استقلب جهان شهرت  به پردازان غربیريه که بر اساس نظ ،خليج فارس

تشکيل ميدهند و اين حکايت از آن دارد که پتانسيل بااليی از ديد ايدئولوژيک جهت همکاری های گسترده 

دور تا دور خليج  ،شيعيان در يک خط ساحلی. اقتصادی در خليج فارس ميتواند شکل بگيرد ،سياسی، نظامی

امروزه شيعه نه تنها يک مذهب دينی . فارس سکنی گزيده اند و کانون اين سکونت در ايران و عراق می باشد

زيرا نقطه ثقل جغرافيايی شيعيان مناطقی . موضوعی ژئوپليتيک شده استتبديل به بلکه  ،با شعارهای انقالبی

نفتی خليج کرانه های نها خصوصا در آزيرا  ،گذار استاست که بر روابط قدرت در سطح منطقه و جهان تاثير

  )،١٨٨،١٣٨۶سازمان جغرافيا(.اندشده فارس پراکنده 

  

مهم ترين گروه موجود در عراق  ،ايدئولوژيکیو شيعيان عراق هم از نظر کميت و هم از نظر تاثير فکری

 ،ديوانيه ،استان عراق پراکنده شده اند و در استانهای نجف ١٨استان از  ١٧اين جمعيت در . بشمار می آيند
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جمعيت را به خود % ٩٠جمعيت و در استانهای بصره و کربال نيز بيش از % ١٠٠ناصريه و عماره  ،سماوه

پراکندگی شيعيان عراق بيشتر در نواحی مرکزی و جنوبی عراق مايل به خليج فارس قرار . اختصاص داده اند

ولی در . نمودگستردگی وسيع را خاندان بويه برای هميشه در منطقه ميانرودان پايه گذاری  اين. گرفته است

به همين جهت شيعيان عراق و  سنی قرار داشتندافراطيون طول تاريخ اين اکثريت خاموش تحت ظلم و ستم 

در  شورشهانمونه اين . بر عليه اين ظلم ها دست به شورش ميزدندزگاهی با بدست آوردن قدرت اندک ا هر

عراق  .خاندان هاشمی و الئيکهای ناسيوناليست بعثی به وضوح ديده ميشود ،انگليسی ها ،دورانهای عثمانی

کشوری که از مدعيان رهبری . نخستين و مهم ترين کشور عربی است که حکومت شيعی را مستقر نموده است

  .شمار ميرفتبه ) ١٢۵٨–٧۵٠(جهان عرب و مسند امپراتوری عباسیبر 

  

مجلس اعالی انقالب اسالمی : شيعه قرار گرفته استانديشه های بر پايه  ،ان اصلی عراقامروزه سه سازم 

به نظر می آيد قدرت گرفتن شيعيان در عراق . اسالمی عراق املسازمان  ،حزب الدعوه اسالمی عراق ،عراق

 ،زيرا سياستمداران آمريکا. هنگام سقوط صدام حسين انجام شده است ،برخالف برنامه ريزی های آمريکا

کشوری باحکومت شيعی را برخالف منافع ملی خود ميدانند و حتی تجزيه عراق را سودمندتر از عراقی با 

ان . در گفت و گو با شبکه تلويزيونی سی) وزير خارجه اسبق امريکا(هنری کيسينجر. رهبران شيعه ميدانند

دولت بوش پيشنهاد داده بود، چنانچه منافع ملی امريکا در ايجاد يک عراق يکپارچه حاصل نشود، بهتر  ان، به.

نبايد موضوع تشکيل يک حکومت دين ساالر «: وی افزود )،۴،١٣٨٣ديلمی  (.است که اين کشور تجزيه شود

نگاه داشتن عراق، سودی عايد ما اگر به چنين نقطه ای برسيم، از متحد و يکپارچه . شيعه را در عراق پذيرفت

احتماًال بايد به هر يک از گروه های قومی اجازه دهيم، تا به ازای يک حکومت دين ساالر . نخواهد شد

ولی با قدرت گرفتن دولت شيعی نزديک به  )،١٢،١٣٨٣اطالعات.(»ی، حکومتی خودگردان تشکيل دهندتحميل

استراتژيست های . بغداد را اجتناب ناپذير پنداشتند –حقيقت نزديک شدن تهران  ،ايران سياستمداران آمريکايی

همانگونه که عربستان با دالئل کمتر، ناگزير «: امريکايی، در توصيه های خود به کاخ سفيد ابراز می دارند

 (.»يک شودشد خود را به ايران نزديک کند و به نوعی توافق برسد، مسلمًا بغداد نيز بايد به تهران نزد

  )،١٣٨۵برژينسکی

 

 سدهپس از چندين  درعراق شيعيان پس از سقوط صدام حسينبر اساس ايدئولوژی  ه همين جهت تشکيل دولتیب

قه پيش بينی بهبود روابط ايران و عراق در منطنقطه عطفی در جهت به عنوان  ،در منطقه و تنش ناعدالتی

 بزرگ ميتوان از آن به عنوان فرصتطرفين و قطع وابستگی های خارجی ميشود که با تدبير 

 مناسبخليج فارس بهره برد تا الگويی حوزه استراتژيک امنيتی در منطقه و به ويژه در ،اقتصادی،سياسی

در آينده به  ،می باشدبحرين همچون  شيعه نشينبرای کشوری برای کشورهای جنوبی خليج فارس و به ويژه 

زيرا عراق باتوجه به نفوذش در جهان عرب ميزان تاثيرگذاری بسيار بيشتری نسبت به  .گذارده شوداجرا 
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ايران بر اعراب منطقه ميتواند داشته باشد و به تدريج برخی نگرشهای منفی نشات گرفته از وهابيت را به 

بر اين اساس شيعيان  .تشيع تغيير دهد و تشيع را وارد جريان غالب فرهنگ عربی به عنوان يک کل کنند

پيامدهايی اساسی برای هم  ،آنچه را آنها برگزيدند ،دارندعراق مسئوليت های اجتماعی فراتر از مرزهايشان 

  ) ،١۵۶،١٣٨۴فرانکهو  فولر .(مسلکان شيعه شان در منطقه خليج فارس دارد

  

        تيمفهوم امنبررسی 

و همچنين حاصل هزاران  جهان ايران و انرژی کانون ،ايراناز آنجاکه خليج فارس بخشی از آبهای سرزمينی 

 یت برايت اين حوزه استراتژيک بعنوان نخستين اولويامن ،محسوب ميشود کشورسال تمدن و فرهنگ ملی 

در حقيقت امنيت خليج فارس پيوندی . قاطع دارد تاآيدران رقم خورده است و برآن يا یاسالم یجمهور

و ضرورت پايه ای آن برای  امنيت ملیدرک بهتر از مقوله برای  .داردناگسستنی با امنيت ملی کشور ايران 

 .است تعاريف گوناگونی ارائه شدهاز امنيت . بايستی تعاريف مختلف را در اين زمينه بررسی نمود يک کشور

در فرهنگ انگليسی آکسفورد امنيت را به معنای . امنيت همواره کليدی ترين عنصر زندگی بشر بوده است

امنيت «: در دانشنامه سياسی آمده است. آورده است» در حفظ بودن، فراغت از خطر يا اضطراب و تشويش«

ی با هر تهديد و حمله می را در لغت، به حالت فراغت از هرگونه تهديد يا حمله، يا آمادگی برای روياروي

توان «: دايره المعارف علوم اجتماعی، امنيت ملی را چنين تعريف کرده استدر  )،٧٧،١٣٨١مهری(».گويند

  )،١١،١٣٨٣ربيعی(».يک ملت در حفظ ارزش های داخلی از تهديدهای خارجی

  

به . در ابتدا مفهوم امنيت با نبود تهديد نظامی يا حفاظت از ملت در برابر براندازی يا حمله خارجی برابر بود 

وجود شرايط مبتنی «: طور مثال برژينسکی، سياستمدار برجسته آمريکايی امنيت ملی را چنين تعريف می کند

  )،١٢،١٣۶٩برژينسکی(».صون نگه داردبر حفظ و برقراری اقداماتی که کشور را از اعمال نفوذ دشمن م

  

دارای  يک ملت وقتی«: می گويدتعريف درستی دارد و والتر ليپمن، محقق آمريکايی در تعريف امنيت ملی 

نياز و در صورت  امنيت ملی است که در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزشهای اساسی خود را حفظ کند

در عرصه بين الملل اختالف ديدگاههايی )،١٣٨٨سازمان پدافند( ».، بتواند آن را پيش ببردنظامی اقدامبه 

هزاران کيلومتر  ،برخی کشورها برای سلطه برجهان در لوای امنيت خود. وجود داردملی برسر مفهوم امنيت 

ا توجه به اختالف ب. دست به اقدامات سياسی و نظامی می زنندکشورشان دورتر از مرزهای جغرافيايی 

و آزاد و رها بودن از خشونت  یعنيبه بيان ساده  تيافت که امنيتوان در یم تيف امنيتعر ی درباره یمفهوم

  .ز هستين ديگر فيبا جامع تمام تعارياست که تقر یفين تعرين کامل تريا. گرانياعمال شده توسط دتجاوز 

  

  با تاکيد بر ايران و عراق تثبيت امنيت خليج فارس
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 Heart) ميالدی، نظريه تصرف قلب جهان ١٩٠۴بريتانيايی در سال جغرافيدان » مکيندرهالفورد سر «

Land) های  حقيقت و آرمان«و » محور جغرافيايی تاريخ«های  های وی در کتاب ديدگاه. را مطرح کرد

 (World Island) جزيره جهانی ،او سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا را. تبيين گرديده است» دمکراتيک

از ديدگاه اين . ناميد) قلب جهان(»هارتلند«ر مرکزی اين جزيره جهانی را به عنوان نامگذاری کرد و محو

عبارت است از منطقه گسترده ای که از شرق به سيبری غربی؛ و از غرب به رودخانه » هارتلند«جغرافيدان، 

رتفاعات ايران و در روسيه؛ و از شمال به اقيانوس منجمد شمالی؛ و از جنوب به ارتفاعات هيماليا و ا» ولگا«

را تا حدود » هارتلند«پس از چندی، دامنه غربی » سر مکيندر«. ارتفاعات مغولستان محدود می گردد

منطقه وسيعی است که شامل بخش بزرگی » قلب جهان«بر اين اساس، . کشورهای اروپای شرقی توسعه داد

دريای خزر می باشد که بعدها با اهميت از ايران، افغانستان، آسيای ميانه و بخش مهمی از روسيه می شود و 

طرح  .قرار گرفتجهانی به عنوان کانون انرژی جهان در اين هارتلند نيز عمال خليج فارس  ،پيداکردن نفت

قدرتهای بزرگ و های کشورهای استعماری  در يکصد سال گذشته مّد نظر استراتژيست» تصرف هارتلند«

ناسيوناليسم، : يعنی(دئولوژی از درون حرکت مدرنيسم غربی پس از توّلد سه اي. مغرب زمين بوده است

ای از زمان با الهام از طرح  ، هريک از حوزه های ايدئولوژيک مذکور در برهه)سوسياليسم و ليبراليسم

اند و دو بلوک اول و دوم در تأمين کامل هدف ياد  برداشته بزرگی خيز» قلب زمين«برای تصرف » هارتلند«

در جريان جنگ جهانی، . اند و بلوک سوم در حال تجربه کردن تصرف کامل آن برآمده است دهشده ناکام گردي

را بر عهده داشت، پس از تصرف بخش عمده اروپا، » ناسيوناليسم«ارتش نازی به رهبری هيتلر که نمايندگی 

تلخ شکست به روسيه لشکر کشی کرد ولی با مقاومت حريف قدرتمندش، طعم  ،»قلب جهان«به منظور تصرف

با تحمل ناکامی از آن سرزمين باز گشت و سقوط هولناک  ١٩۴۵را چشيد و بدينسان، ارتش آلمان در سال 

ارتش سرخ اتحاد جماهير  ١٩٧٩سپس در سال  .و حکومت هيتلر را به تماشا نشست» ناسيوناليسم«ايدئولوژی 

به » هارتلند«و توسعه تسلط خود بر را بر عهده داشت، به منظور تکميل» سوسياليسم«شوروی که نمايندگی 

گام نخست درجهت دست (می باشد افغانستان که در اين حوزه قرار دارد و دارای ارزش خاص استراتژيک 

لشکر کشی نمود؛ ولی با مقاومت حريف همزاد خويش يعنی جهان غرب که  )روسها به آبهای آزاد يافتن

زمين گير شد و در فاصله سالهای » کمربند سبز اسالمی«ری را بر عهده داشت با همکا» ليبراليسم«نمايندگی 

اتحاد جماهير شوروی دو سال پس از اين حادثه، در . مجبور به عقب نشينی از افغانستان شد ١٩٨٩و  ١٩٨٨

اينک بخشی از جهان غرب به عنوان  .متالشی گرديد» سوسياليسم«سقوط کرد و امپراطوری  ١٩٩١سال 

يکه تاز ميدان شده و در پناه قدرت و ثروت هنگفت خود و پس از » دموکراسیليبرال «مظهرايدئولوژی 

به عنوان کليد فتح » هارتلند«شکست دادن دو حريف همزاد خويش، در صدد برآمده است تا سيطره خود را بر 

تا  ،نروهای داخلی در عراق و افغانستااين امر با مقاومت ايران در خاورميانه و ني .جهان، به کمال برساند

  .امروز شکست خورده بنظر می آيد
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سال گذشته  ٢٠٠طی . يرگذاری با امنيت جهانی داردامنيت خليج فارس رابطه مستقيم و تاثپس بی شک 

پس از افول قدرت بريتانيا و . کشورهای استعمارگر تالش فراونی کردند اين امنيت را در کنترل خود بگيرند

با طرح دکترين نيکسون ميان دو کشور منطقه ای ايران و عربستان تقسيم خروج آنها از خليج فارس اين امنيت 

با خروج « :سر آنتونی پارسونز،آخرين سفير انگليسی در رژيم شاه، در کتاب غرور و سقوط می نويسد. شد

و سلب تعهدات انگلستان برای دفاع از اين منطقه ،  م ١٩٧١فارس در نيروهای انگليسی از منطقه خليج 

  ) ،٨٠،١٣۶٣پارسونز( »...تصميم گرفت اين خالء را با تقويت ايران و ساير کشورهای منطقه پر کند نيکسون

  

فارس که متحد آمريکا محسوب ميشد،  جيران در منطقه خليكسون، ايكا در دوره نيد امرياست جديبا توجه به س

آه  یو توان نظام یثبات نسب ،یكيت استراتژيت فراوان، موقعيچون ثروت و جمع یل دارا بودن عوامليبه دل

از اين . رفتيمنطقه را پذ یفه ژاندارميساخت، عمًال وظ یز ميآوچك منطقه متما یگر آشورهايآن را از د

روی ايران به عنوان رهبر نظامی خليج فارس و عربستان به عنوان قدرت برتر اقتصادی خليج فارس معرفی 

 یكا، پيرامون اهميت اين منطقه عقيده داشت آه اگر خطيامروقت  یاست جمهوريكسون، ريچارد نير. شدند

ران، امارات و تنگه هرمز عبور خواهد يمًا از عربستان، ايانه رسم شود، آن خط مستقيان خاورميك ميژئوپولت

ون بشكه نفت، يليست ميب یگذرد و روز یك آه چهل درصد از نفت جهان آزاد از آن مياستراتژ یا آرد؛ تنگه

در  نقش ژاندارمی ايران )،١۴۶،١٣۶۴نيکسون.(هشتصدهزار بشكه، از آن عبور خواهد آرد یبه قرار ساعت

برخوردار نبود دوام نياورد و دچار  و از استقالل کافی چون برپايه وابستگی به قدرت آمريکا بود خليج فارس

ز يران نياه اگفته ميشود ششاه و نيکسون از دوستان صميمی محسوب ميشدند و حتی . تحوالت چشمگيری شد

کرده  م به او پرداختيرمستقيم و غيرا مستق یمبالغ یجمهور  استيكسون در انتخابات ريانتخاب ن یبرا

  )،٢۵٨،١٣۶٨آاتوزيان.(بود

  

کشورهای عربی که وابستگی های سياسی و . با پيروزی انقالب اسالمی معادالت منطقه ای به کلی تغيير کرد 

غرب داشتند از يکسوی ميخواستند در کنار همسايه بزرگ خود يعنی ايران با صلح زندگی  بهاقتصادی مختلفی 

تمايل داشتند  ،ايران در منطقهتاريخی و نقش رهبری انقالبی شيعيان کنند و از سوی ديگر برای مقابله با نفوذ 

. ه خليج فارس مستقر کننددر منطقبه عنوان نقطه قوتی برای پايداری خود پايگاههای آمريکايی و انگليسی را 

استقرار گسترده نيروهای آمريکايی در طول عمليات طوفان صحرا به عنوان نقطه عطف حضور آمريکا در 

پس از اين عمليات کشورهای شورای همکاری خليج فارس به سمت امضای . منطقه به حساب می آيد

تمام . آنها به پايگاههای نظامی قدم برداشتند موافقتنامه های جديد با آمريکا در جهت ارايه تسهيالت و دسترسی

  )،١۵٨،١٣٨۴عزتی.(امنيتی با اين کشور امضا نمودنداين کشورها به جز عربستان قراردادهای همکاری 
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البته نيروی هوايی آمريکا از پايگاههای هوايی داخل عربستان و کويت نيز تحت عنوان نظارت بر منطقه  

حکايت از ضعف قوای  وابستگیاين  .دنبه صورت مستمر استفاده ميکنممنوعه پرواز در جنوب عراق 

و همچنين ضعف پايه های شورای همکاری  گسستگی وحدت ملی در ميان کشورهای/ضعف هويتی/نظامی

همبستگی ميان کشورهای شورای همکاری خليج فارس و ايران و  و عدماين عدم پايداری . دارد سلطنتی شان

کشور به يک سيستم واحد امنيتی  ٨ست دوگانه ای درمنطقه بوجود آيد و تا امروز اين موجب گرديد سيا ،عراق

تاکنون کشورهای منطقه هزينه گزافی را برای واگرايی که ماحصل فضای بی اعتمادی . در منطقه دست نيابند

عربی و اما اين گسستگی ميان کشورهای )،٣٨۵،١٣٨٧ابراهيمی فر(.پرداخته اند ،و سوءظن منطقه ای است

خليج فارس بشمار در اصلی امنيت  برپاکنندهبه عنوان از گذشته ايران که  ،باعث نگرديد و عراق ايران

مختلفی در جهت صلح و ثبات در خليج فارس به به همين روی اقدامات . را فراموش نمايد نقش خود ،ميرفت

با . افزايش دادبا تکيه بر نيروهای بومی نظامی خود را  نيروهای دريای سپاه و ارتش تواناجرا گذاشت و 

زمينه همکاری های امنيتی اين دوکشور ساحلی  ،تحوالت بنيادين در عراق و نزديک شدن اين کشور به ايران

تاريخچه ميتوان با تاکيد بر  ،علی رغم چالشهای ژئوپليتيکی ايران و عراق. افزايش يافته استخليج فارس نيز 

در جهت همکاری های را پتانسيل بسياری  ،همچنين مشترکات متعدد اين دوکشور همکاری های طرفين وکهن 

چشم انداز البته . بکار گرفتصلح و امنيت منطقه ايران و عراق شناسايی نمود و در امنيتی  ،سياسی ،اقتصادی

مانند دارد که آيا بازهم عراق رهبران بسته به نوع تصميم گيريهای کالن  روشن همکاری ميان ايران و عراق

و د نو فرامنطقه ای قرار بگيرمنطقه ای های اليگارشی و غير دموکراتيک  رژيمشيطنت برخی در دام گذشته 

به عنوان متحد استراتژيک ماندگار با همسايه شرقی خود و يا اينکه با د نراه عناد با ايران را دنبال کندر نتيجه 

ميزان ثبات و آرامش در صحنه داخلی عراق بر شک دون ب. گرندبنو دينی تاريخی مشترکات فراوان 

پس اين کشور . المللی تأثير خواهد نهاد ی و بينا منطقهوسيع تر های سياست خارجی عراق در ابعاد  گيری جهت

ديگر جزئی از جبهه واحد عربی که شعار  ،بعثيسم خارج گرديدمنحرف چنبره ايدئولوژيک نکه از آاز 

با چالشهايی  دولت جديد عراق ولی با اينحال .رود عرب سرلوحه آن بود به شمار نمیافراطی ناسيوناليسم 

امنيت ملی  ک سو دغدغه برپايی ثبات پايدار و افزايش سطحاز ي .مواجه استداخلی و خارجی نيز گوناگونی 

طه حاکميت داخلی ر حيزيرا امنيت نخستين مقوله پيشرفت يک کشور است و مشکالت امنيتی عراق د. داردرا 

 .فراوانی ايجاد کرده استمشکالتی عراقی های مختلف سياسی و قومی  ها و جريان و در نحوه تعامل با گروه

پيش بينی ميشود که اگر  ازاين حيث. آبهای خليج فارس دارد  ای برای دسترسی به از سوی ديگر دغدغه

بيشترين نياز خود را در صلح و همبستگی با  در نتيجه ،کشور از سياست عقالنی پيروی کنند اينرهبران 

که  و وابستگی به آمريکا و بريتانيا درگيری های منطقه اید و نه در تنش و نکنمی همسايگان خود جستجو 

محدوده مرزهای آبی خود با ايران در اروندرود  درعراق  .نتيجه ای جز جنگهای داخلی و عقب ماندگی ندارد

آبی  هایمرزهمچنين در . داردايران کشور قدرتمند خود مساعدت به فارس نياز  و در سطح وسيع تر در خليج

يعنی  - به کويت ١٩٩١از سوی ديگر حمله عراق در اوت  .کويت می باشدبا  همکاریبا کويت نيازمند  خود
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. ای تازه نمود وارد مرحله را روابط عراق با اين شورا -  يکی از اعضای شورای همکاری خليج فارس

 همچنينو اشتراکات فراوان ايران و عراق  ليلبه دبه خوبی آگاه هستند که کشورهای عضو شورای همکاری 

دو همسايه اين از ناحيه خود را  به صورت مستمر -عراق بر کويتدائمی برخی ملی گرايان چشم داشت 

در دوره جنگ تحميلی ثابت کردند که در  فارسکشورهای همکاری خليج  .ننددا پذير می شمالی خود آسيب

و از همبستگی دوکشور شيعی بزرگ در حوزه خليج فارس جستجوی رژيم های افراطی سنی در عراق هستند 

 .احساس خطر ميکنند

  

 : گيری نتيجه

در منطقه و به ويژه در حوزه خليج فارس محسوب ميشد بر و بی ثباتی سقوط رژيم بعثی که محور تنش 

رژيم متجاوز بعثی که در زمانهای گوناگون و براساس . ترتيبات امنيتی حوزه خليج فارس تأثير بسزايی نهاد

طی چندين دهه با تنش در حوزه خليج  ،مورد حمايت قرار ميگردشرق و غرب استراتژی های مختلف از 

اوج اين . لطمات جبران ناپذيری زد کويتمين و به همسايگان خود به ويژه ايران و فارس منافع غرب را تا

در واقعه جنگ نفتکشها رخ داد که آمريکا با گسيل کردن  ١٩٨٨تا  ١٩٨٧طی سالهای  ٨٠در دهه حمايت ها 

وارد  ناو جنگی به منطقه به حمايت از عراق پرداخت و عمال در کنار عراق عليه ايران در خليج فارس ٧٠

آن بر منافع منفی که پيروزی ايران بر عراق داشت و تاثير  نتايج گسترده ایآمريکا به خوبی از . جنگ شد

  )،٢٨٠،١٣٨۴عزتی( .آگاه بود ،ملی کشورش

  

با  ،منطقه که نتايج غيرانسانی بسياری نيز در برداشتکشورهای اين حمايت های مداخله جويانه آمريکا در  

دو کشور که به . ه استچهره ای ديگر به خود گرفت پايان نگرفت و بی شک تنها پايان عمر حکومت بعثی ها

دليل عدم اعتماد در گذشته فرصت همکاری مناسب را از يکديگر گرفته اند ميتوانند در مرحله نخست با 

عراق . يع تر فراهم سازندهمکاری های کوچک و جزئی نظامی و اقتصادی زمينه را برای همکاری های وس

ميتوانند به  -به همراه ايران قدرتمند که بر تنگه استراتژيک هرمز نيز تسلط دارد ،جديد با محوريت شيعيان

زيرا عراق نيز از جايگاه مهمی در . عنوان دو متحد اصلی تامين کننده امنيت خليج فارس ايفای نقش کنند

ها و  عراق، بر روند سياستحکومت ثباتی در  ميزان ثبات يا بیمنطقه برخوردار است و بی شک 

رهبران عراق جديد پس از عبور از . دای اثر مستقيم دار های آن کشور در قبال موضوعات منطقه گيری جهت

و همچنين در  قرار نگيرندتفکرات نژادپرستانه عربی تحت فشار بحران جنگهای داخلی اگر بتواند بارديگر 

مانند گذشته تواند  نه تنها نمی ،خود بر اساس منافع ملی کشورهای غربی عمل ننمايد يهای کشورسياست گذار

د بلکه ميتواند به عنوان همسايه ای رو به پيشرفت روابط نمنطقه باش خليج فارس و جمعی مخل امنيت دسته

خود  روبه رشدش روابط و با گستر مستحکم نمايدايران يعنی خود شرقی استراتژيک جديد خود را با همسايه 

  . با ايران از ايفاگران اصلی امنيت خليج فارس باشند
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عربی های  نشين  چگونگی آرايش نيروهای سياسی در ساختار حکومتی عراق بر روابط اين کشور با شيخ

عراق با ايران بی شک به صالح منافع ملی آن کشور  تاکيد بر نقاط مشترک. خليج فارس و ايران مؤثر است

زيرا کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس بر اساس روحيه غير دموکراتيک خود که با . می باشد

بحران مشروعيت و نفوذ وهابيت دست و پنجه نرم ميکنند خواستار تداوم حضور نيروهای خارجی در منطقه 

چنانچه عراق آزاد با اقليت های کرد و . فع کشورهای منطقه را تامين نمی نمايدو اين در بلند مدت منا باشند می

تواند به  ايفاکنندگان نقش سياسی آن کشور باشند می -که مايل به ايران می باشند ،آناکثريت قاطع شيعيان 

همين روی به . های اليگارشی و غير دموکراتيک حوزه جنوبی خليج فارس باشد عنوان چالشی در برابر رژيم

باتوجه به ضعفهای شديد امنيتی و درگيرهای مختلف حوزه خليج فارس  عربی کشورهایبايد پذيرفت که 

از اين روی ايران و عراق به . نميتوانند متحد استراتژيکی برای ايران باشند ،داخلی و مرزی ميان يکديگر

و با قدرت ميليون نفر  ١٠٠غ بر عنوان دو قطب بزرگ جمعيتی شيعيان منطقه خليج فارس با جمعيتی بال

  .بشمار آيند جهانیميتوانند متوليان اصلی اين حوزه استراتژيک ژئوپولتيک باال 

  

  

  

  

  

  :منابع و مأخذ

دفتر مطالعات سياسي و . ژئوپلتيك جديد درياي سرخ و خليج فارس). ١٣٨١(اصغر ،جعفري ولداني -١

 ١٣ المللي وزارت امور خارجه، ج اول، ، ص بين

تهران، دانشگاه امام حسين عليه السالم، ترجمه ی حاکم . امنيت خليج فارس) ١٣٧٢(رزماری، ،هاليس -٢

 .٨٠قاسمی ، ص 

، تهران، پژوهشکده ی مطالعات سياست امنيتی آمريکا در خليج فارس) ١٣٨١(امير ،اسديان -٣

 .٢٧راهبردی، ص 

4- David, D.newsom, United States Policy toward the Gulf, ed. R.G. Walf ,

Washington. D.C, Georgetown University 1980, P.59 

 -ژئوپليتيک منطقه خليج فارس با تاکيد بر شيعيان). ١٣٨۶(سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح   -۵

  ۵ص  ،تهران

ابرار :،ترجمه ابوالقاسم راه چمني،تهران٢١ ديپلماسي آمريکا در قرن )١٣٨١(کيسينجر،هنري -۶

 ٣٠۶ص . معاصر
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دفتر مطالعات سياسي و . ژئوپلتيك جديد درياي سرخ و خليج فارس). ١٣٨١(اصغر ،جعفري ولداني -٧

 ٣۶ المللي وزارت امور خارجه، ج اول، ص بين

تهران مرکز اسناد انقالب اسالمی، ص .١٩۴۵- ١٩٩٧مداخله گرايی و گسترش ) ١٣٧۶(ابراهيم،متقی -٨

۵٨  

مجله مادر جونز،  ،کنترل نفت خليج فارس طرح سي ساله واشنگتن براي) ٢٠٠٣(رابرت ،دريفوس -٩

  ٣ص 

مجله مادر  ،طرح سي ساله واشنگتن براي کنترل نفت خليج فارس) ٢٠٠٣(رابرت ،دريفوس -١٠

  ٢جونز، ص 

؛ ابن کثير، ج ١٢١ ، ص ٢ ؛ ذهبی ، ج ٢٨١ ؛ ابن فوطی ، ص ١٣٠ ابن طقطقی ، ص : ک.ن -١١

 ٢٠٢ ، ص ١٣ 

 ،در جهت سلطه بر نفت و جهان عربتصرف بغداد ) ١٣٨٨(نوشيروان ،آيهاني زاده -١٢

  http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=109417. همشهری آنالين

انتشارات دانشگاه کمبريج، ژوئيه نيويورک . تاريخ ايران مدرن) ٢٠٠٨(اروند ،آبراهاميان -١٣

٢٨٩١-٧، ٢٠٠٨-۵٢١۵-١٧١ ، ٩٧٨-٠  

انتشارات شهر آشوب، ص  :تهران. ترجمٔه مهوش غالمی. عقاب و شير) ١٣٧١(جيمز ،بيل -١۴

۴٨۵  

15- P.S. Flory .M Le (1991) Gulfe Action Internationalt Reaction Arab, Paris Ed: 

CNRS, P.23 

. ويژه نامه دفاع مقدس ،جغرافيای صلح در مرز ايران و عراق)٢٠٠۵(تبيان -١۶

http://www.tebyan.net/godlypeople/operations/history_encyclopediaoftheeight

yearwar/2005/3/9/10718.html(  

گزارش خبرگزاری  .کشور عراق شريک اول تجاری ايران است) ١٣٨٨(علی،موسوی -١٧

 اکونيوز، ميزگرد تخصصی

نه های زمي) ١٣٨۵(اداره کل روابط عمومی ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات -١٨

  زيرساخت اعالم شد همکاری ايران وعراق در بخش

فخرالکتاب، کردستان، تحفه ناصري در تاريخ و جغرافياي ) ١٣۶۶(سنندجي، ميرزا شکراهللا -١٩

  ١٩تهران، انتشارات امير کبير ص . به کوشش حشمت اهللا طبيبي. کردستان

ساسانی به عصر فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ) ١٣٧۵(محمدی ماليری، محمد -٢٠
 تهران، انتشارات توس  دل ايرانشهر،: اسالمی، جلد دوم

  Wilson. Op.cit. p.83-4به نقل از تاريخ طبری                               -٢١
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مالحظات ژئوپليتيک در شرايط جديد سياست خارجی جمهوری ) ١٣٨٨(اهللا نبي ،رشنو -٢٢

 ) http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=89602 ،اسالمی ايران

 ٢۴۴ص صورت االرض) ١٩٣٨(ابن حوقل -٢٣

ژئوپليتيک منطقه خليج فارس با تاکيد بر ). ١٣٨۶(سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح   -٢۴
  ١٨٨-۵٧ص  ،تهران -شيعيان

، هفته نامه هراز شيعيان برای انتخابات در عراق متحد می شوند) ١٣٨٣(ديلمی معزی، امين -٢۵

 .۴ص 

، ٢٣٢٧١شماره  انتخابات عراق، راهبردها و نگرش های نوين) ١٣٨٣(روزنامه ،اطالعات -٢۶

 ١٢بهمن ،ص  ١۴

ترجمه » لزوم رويکرد جديد امريکا در قبال ايران«مقاله  )٢/۵/١٣٨۵(زبيگينو ،برژينسکی -٢٧

 .مجتبی اميری وحيد، اطالعات بين المللی

؛ترجمه خديجه شيعيان عرب مسلمانان فراموش شده) ١٣٨۴(فرانکه رند رحيم-فولر گراهام -٢٨

 ١۵۶انتشارات شيعه شناسی ص : تبريزی؛ قم

، بررسی مفهوم امنيت ملی و تاثير آن در توسعه پايدار) ١٣٨١زمستان (عباس،مهری -٢٩

  ٧٧، ص ١۵فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژيک، شماره 

دفتر مطالعات سياسی و بين المللی، ص  ،، تهرانلعات امنيت ملیمطا) ١٣٨٣(علی ،ربيعی -٣٠

١١(  

  ١٢، ترجمه ابراهيم خليلی، نشر سفير، ص در جستجوی امنيت ملی، )١٣۶٩(برژينسکی -٣١

  بخش امنيت ملی ،)١٣٨٨(سازمان پدافند غيرعامل جمهوری اسالمی ايران -٣٢

. راستين انتشارات هفته چاپمنوچهر : مترجم. غرور و سقوط، )١٣۶٣(سر انتونی ،پارسونز -٣٣
 ٨٠ص 

عليرضا طاهری، تهران، : ترجمه. جنگ واقعی، صلح واقعی) ١٣۶۴(ريچارد ،نيكسون -٣۴

 ١۴۶ــ١۴٧آتابسرا، صص

محمدرضا نفيسی، کامبيز : ، ترجمهاقتصاد سياسی ايران) ١٣۶٨(محمدعلی ،آاتوزيان -٣٥

 ٢٥٨عزيزی، تهران، پاپيروس، ص

، مجله سياست علل واگرايی در منطقه خليج فارسبررسی ) ١٣٨٧(ابراهيمی فر، طاهره -٣۶

 ٣٨۵ص . ٢خارجی، سال سيزدهم، شماره 

، وزارت امور خارجه، تحليلی بر ژئوپليتيک ايران و عراق) ١٣٨۴(عزت اهللا ،عزتی -٣٧

  ١۵٨-٢٨٠ص ص. موسسه چاپ و انتشارات


