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 پساصدام عراق ملی امنیت بر ایران خارجی سیاست تاثیر
 مالک ذوالقدر1
 ابوالقاسم نجفی2

 چکیده:

مختلف  تحت تاثیر عناصر صدام سقوط از بعدراهبرد سیاست خارجی ایران نسبت به عراق 

اق شغال عرا ه بهبوده است. این راهبرد با توج جغرافیایی، مذهبی، اقتصادی، محور مقاومت و....

ریج ه بتدتوسط امریکا، زوال دولت و ارتش مستقر، نگرش خاص کشورهای منطقه ای باعث شد ک

ارجی خاست سی سقوط صدام،قدرت منطقه ای و جهانی ایران در عراق جدید افزایش یابد. بعد از 

ش وال ارتم و زایران در عراق از یک سو باعث شکل گیری امنیت در عراق شد، چرا که بعد از صدا

یت از امن اعم اقهای امنیتی عراق را فرا گرفت. ایران در صورت بندی امینت نوین عربعث، بحران

-طقهای منلت سایر کشورهی دیگر دخاسخت افزاری و نرم افزاری نقش محوری داشت. اما از سو

 یاستسواقع  ای همچون عربستان باعث شکل گیری بحران های نوین امنیتی در عراق شد. در

 وصادی قتابعد  ایران در عراق در بعد امنیت ملی اثراتی پارادوکسیکالی داشته است. چنانکه در

ست، ده ازا بو های افراطی همانند داعش تاثیرات مثبت و ظرفیترشد اقتصادی و زوال جریان

-ت گروهدام حیاتها در عراق، ای ایران از شورشد دیگر همانند حمایت رقبای منطقهولی در ابعا

   های مواجه بوده است.دولت مرکزی با چالش های افراطی و اقتدار

 عراق، ایران، امنیت ملی، پساصدام، قدرت منطقه ای واژگان کلیدی:
 

 
 

 

 

  

                                                           
 : نویسنده مسئولاستادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایران --1

Malek_Zolghader@yahoo.com  
 ، ایرانتاکستانواحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، علوم سیاسی، کارشناسی ارشد،دانشجوی  -2

Abolghasem najafi@gmail.com 

 

 30/08/1401تاریخ پذیرش:  -25/07/1401تاریخ دریافت:



 

 50 

صلنامه 
ف

ی، سال 
ت منافع مل

مطالعا
هفتم

، شماره
 

ت و نهم
بیس

 ،
پاییز
 

1401
 

 بیان مساله

تحوالت ژرف و شگرفی را تجربه و نسبت به گذشته در دوره پساصدام  ایران سیاست خارجی

ها معطوف سالدر طول این ایران خصوصیات منحصر به فردی پیدا کرده است. تالش دولت مردان 

این تالش ت. تن سیاست خارجی این کشور بوده اسبه تمهید تدابیر مقتضی برای متوازن ساخ

 شیپ رد نبود. پذیراین امکانتر از که پیش .است عراقموجب فعال شدن دیپلماسی آنکارا در 

 به است، 2014 تا 2003 یزمان برهه یط مذکور گرانیباز توسط صفر جمعحاصل با یباز گرفتن

 گاهچیه باشد، عراق در یامنطقه یهاقدرت انیم توازن ینوع گرانیب بتواند که یتوافق که ینحو

 به عراق در یثباتیب شیافزا سازنهیزم عوامل از امر نیهم و نگرفت شکل گرانیباز نیا نیب در

 نفوذ عراق، انیعیش تیجمع بودن تیاکثر عراق، در یپارلمان نظام وجود ن،یب نیا در. دیآیم شمار

 هیسور بحران به مربوط تحوالت و عراق از ییکایآمر سربازان خروج ان،یعیش با رانیا خوب رابطه و

 با را کیاستراتژ روابط و نفوذ نیشتریب رانیا سو کی از مذکور انتخابات سه یط تا است شده باعث

 به نتوانند عراق یپارلمان انتخابات در عربستان و هیترک کشور دو گرید یسو از و باشد داشته عراق

 نیا ،2003 سال در صدام سقوط و عراق به کایآمر حمله .ابندی دست یامالحظه قابل تیموفق

 هامدت آن یانرژ که بود یفنر همانند دیجد طیشرا. شد خود اتیح از یمهم دوره وارد کشور

 و هاچهره ها،انیجر و هاگروه ها،تیمطلوب و هادهیا بروز و ظهور. شد رها ،یفشردگ از پس

 نیا یداخل صحنه سرعت به یافرامنطقه و یامنطقه گرانیباز از یریاثرپذ البته و هاتیشخص

 ظهور اما کاست، هاتنش از یاندک اگرچه عراق از ییکایآمر یروهاین خروج. داد رییتغ را کشور

 بر و کشور نیا تن بر اشغال و استبداد هادهه از یناش یهازخم بر شد یادوباره نمک داعش،

 از یامجموعه جهینت در تواندیم عراق یخارج استیس ،گرید .افزود مشکالت و هایرانیو حجم

 جینتا و امدهایپ آن، یریگیپ و باشد یمختلف یهامؤلفه و هاشاخص یدارا رد،یبگ شکل عوامل

 تالش و عراق در داعش ینیسرزم شکست با و بعد سال چند. باشد داشته دنبال به زین را یمتعدد

 روابط گسترش ریمس در کشور نیا ،یحکمران تیوضع بهبود و یبازساز یهانهیزم تدارک یبرا

 انتخابات از پس که یموضوع. است گرفته قرار یافرامنطقه و یامنطقه یکشورها با جانبههمه

 کشور نیشتریب دیشا. است بوده شیافزا به رو ،یعبدالمهد عادل یریوزنخست و 2018 یپارلمان

 مختلف یکشورها مسئوالن و مقامات زبانیم ای تاکنون 2018 سال اواخر از که ایآس غرب منطقه

 با یهمکار توافق هاده انعقاد. باشد عراق اند،داشته سفر گرید یکشورها به مسئوالنش ای و بوده

 نیا در گرید یکشورها از یاریبس و آلمان ه،یروس فرانسه، قطر، اردن، ه،یترک عربستان، ران،یا
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 ینوع عراق، در داعش یفروپاش از پس ژهیو به و ریاخ یهاسال در نیبنابرا .است اشاره قابل راستا

 حکومت و قدرت ساخت رییتغ .شودیم مشاهده عراق یخارج استیس رفتار در خاص یکنشگر

 پرسش نیا و شد فراهم کشور نیا در رانیا جمله از یامنطقه گرانیباز نفوذ و حضور ۀنیزم عراق،

 کرده اتخاذ صدام از پس عراق قبال در را یاستیس چه رانیا یاسالم یجمهور که شودیم مطرح

 شیخو مباحث شبردیپ یبرا که حاضر مقاله یهاافتهی باشد؟یم یاهداف چه کسب یپ در و است

 یاسالم یجمهور استیس که است آن از یحاک است گرفته بهره یلیتحل -یفیتوص یِبیترک روش از

 یجمهور که معنا نیا به است، بوده ائتالف و یهمکار یمبنا بر صدام از پس عراق در رانیا

 بر عراق تحوالت از یناش داتیتهد کاهش و خود نفوذ گستره شیافزا یراستا در رانیا یاسالم

 دولت تیتقو و عراق یاسیس ساختار در انیعیش گاهیجا تیتثب و میتحک بر خود، یمل تیامن

خارجی ایران چه پرسش اصلی این است که سیاست  .کندیم و کرده دیتأک کشور آن یمرکز

 گذاشته است؟ ری بر بر امنیت ملی عراق پساصدامتاثی

 پیشینه و ادبیات پژوهش 

در فصلی با  محیط امنیتی پیرامون جمهوری اسالمی ایراندکتر داود غرایاق زندی در کتاب 

ورده است آمتقی ونیک گرایی آمریکا از دکتر عنوان شکل بندی محیط امنیتی ایران در عصر هژم

ای همراه بوده نگ سرد با تغییرات سریع و گستردهها در دوران بعد از جمحیط امنیتی کشورکه 

های کشور ایالمللی آمریکا بر جایگاه منطقهاست افزایش نقش ملی و جایگاه بینوی معتقد  .است

گری آمریکا ن مداخلهگذار است. برخی بر این اعتقاد هستند که به هر میزایران تاثیرهمانند ا

ای نشان منطقه های محیطیابد. در حالی که واقعیتافزایش یابد، موقعیت و جایگاه ایران افول می

لی.نور.جی  دهد که با افزایش مداخله گری آمریکا، موقعیت منطقه ای ایران ارتقاء یافته است.می

اختالفات و د است که با ترجمه قدیر نصری معتق چهره جدید امنیت در خاورمیانهماتین در کتاب 

 رژیم مشروعیت حتی و جامعه ارضی، تمامیت یعنی امنیت هایمولفه با مذهبی، -درگیری قومی

ن نداشته باشند و رژیم ایما رژیم سیاسی مشروعیت به مردم توده اگر. دهدمی قرار تهدید مورد را

خارجی  حلیل خواهد رفت، دشمناندر گرداب جنگ داخلی گرفتار آید، توانایی داخلی آن به ت

، از دشمنان داخلی رژیم برای بی ثبات سازی آن بهره نند با سوء استفاده از جنگ داخلیتوامی

  د.م در آن کشور دست به مداخله بزننگرفته و یا به طور مستقی

(، نوشته فرد هالیدی، بری بوزان، هینه بوش و 1394،)نظریه و عمل ؛خاورمیانه نوکتاب  -

عملی، کبیر. این کتاب در دو بخش نظری و ن پور، انتشارات امیرقهرما دیگران، ترجمه عسگر
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ها و تحوالت و موضوعات مهم خاورمیانه را بعد از جنگ سرد تا به امروز مرور و همچنین چالش

کند. درباره خاورمیانه و موقعیت استراتژیک آن در جهان تحوالت آینده این منطقه بررسی می

اند با سعی کردههای زیادی تا به حال نوشته شده که در هر یک از آنها نویسندگان امروز کتاب

ای در این های تازهطه حساس در روزگار معاصر به دادهتجزیه و تحلیل مسایل مربوط به این نق

اثری  «رفتهقدرت از دست » راهبردهای امنیتی و نظم جهانی آمریکاییکتاب . زمینه دست یابند

ت. این کتاب در از هنسن، برت،تافت، پیتر، ویول، آندره که توسط دکتر نیاکویی ترجمه شده اس

نامه حاضر گرایی بسیار ارزشمند است که این رویکرد در چارچوب نظری پایان وزه رویکرد واقعح

است خارجی مورد استفاده قرار گرفته است و از چارچوب نظری این کتاب برای تحلیل بررسی سی

این اثر توسط  خصوصاً در مورد لیبی به کار گرفته شده است. 2011های دولتها در پرتو انقالب

توان به این آثار اشاره کرد؛ منتشر شده است. همچنین می 1391ل شارات دانشگاه گیالن در ساانت

اشاره کرد. این  نوشته کیهان برزگر  سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانهکتاب 

 یجمهور خارجه امور وزارت نشر اداره یسو از 2015 سال در برزگر هانیک دکتر یآقا فیتال کتاب

 یجمهور یخارج استیس اصول و اهداف یکل فصل سه در کتاب نیا .دیگرد منتشر رانیا یاسالم

 تعامل و تقابل تاًینها و کشورها نیا به نسبت کشورمان یعمل استیس منطقه، در رانیا یاسالم

از دی  سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران شمارگاه. کتاب کندیم یبررس را کایآمر و رانیا

 روحانیسیاست خارجی از دوره هاشمی تا ، کتاب نوشته بهرام نوازنی 67مرداد ماه تا  56ماه 

یران در خاورمیانه بین سیاست خارجی ا، کتاب فیعی، محسن شنوشته علی باقری دولت آبادی

 اسالمی ایرانسیاست خارجی جمهوری تالیف کیهان برزگر، کتاب  2001ه سپتامبر دحوادث یاز

نوشته جالل دهقانی  سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرانه دکتر محمود سریع القلم، نوشت

اثر حمید موالنا  سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در دوره احمدی نژاد فیروز آبادی . کتاب

 .و منوچهر محمدی

 چارچوب نظری

 سیاست خارجی 

ها با یکدیگر و همچنین روابط آنها با آنچه در عالم سیاست خارجی مطرح است، روابط دولت

المللی چند سطحی و متنوع های موضوعی مختلف در یک نظام بینانواع بازیگران فراملی در حوزه

گیری، اجراء یا تغییر تصمیمات مربوط به سیاست خارجی است. درک و شناخت شیوه تصمیم

باید پیچیدگی و غنای که به کمک یک نظریه واحد مقدور باشد. برای این کار چیزی نیست 
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حوزه سیاست خارجی را درک کنیم. پویایی سیاسی سیاست خارجی از دو وجه برخوردار است: 

نماید و دیگری المللی که چهارچوب و ساختار حرکت بازیگران را مشخص مییکی نظام بین

 بینی ناپذیر دارند.پیش اتی متناسب با ساختار و گاهأبازیگران درون این نظام که حرک

 الملل بوده وها بازیگران اصلی سیاست بینگرایانه از سیاست خارجی، دولتطبق برداشت واقع

شود. بعضی میها در چارچوب سیاست خارجی در نظر گرفته ها، اهداف و منافع آنجهت گیری

ها و منافع و اهداف جهت گیری کنند وت میها همواره از سیاست خارجی مشخصی تبعیدولت

به  هاشود و بعضی دولتها با روی کار آمدن حزب یا نخبگان جدید دست خوش تغییر میآن

گیرند که در میالمللی قرار های ساختاری به حدی تحت تأثیر سایر بازیگران بینضعف واسطه

ها بر مبنای ظاهراً فاقد سیاست خارجی هستند. سیاست گذاری خارجی دولت هابعضی از زمان

گیرد. این وضع ممکن است در شرایط های سیاست گذاران صورت میها و سلیقههنجارها، ارزش

های متفاوتی خارجی دادهو مقتضیات متفاوت دست خوش دگرگونی شود و در نتیجه، سیاست 

ها از دیدگاه روانی مورد تجزیه و است خارجی و روابط دولتدهد. در این موارد سیبه دست می

ها ها و ایدئولوژی رهبران یا حکومتگیرد و رفتار سیاست خارجی بر حسب انگیزهتحلیل قرار می

 شود.ارزیابی می

 ای سیاست منطقه

ها کند که در نهایت، خواستهای سیاست خارجی خود را در جهتی تنظیم میهر دولتی داده

اش در کوتاه مدت یا بلند سیاسی، فرهنگی یا نظامی نیازهای امنیتی، استراتژیک، اقتصادی،و 

حکومتی در یک پروسه ( این اهداف با توجه به نوع سیستم 198: 1379مدت تأمین شود. )قوام، 

رود برای یک دوره طوالنی شوند و انتظار میپیچیده و بوروکراتیک مشخص و اولویت بندی می

و تحوالت چراغ راهنمای سکان داران سیاست خارجی قرار گیرد. این اهداف به مقتضای زمان 

شوند. در سلسله های جدید جایگزین میالمللی تغییر یافته و با اهداف و اولویتداخلی و بین

مسائل اهداف سیاست خارجی در کنار اولویت امنیت ملی، با توجه به نوع ساختار حکومتی مراتب 

ی در هدف شوند. یکی از عناصر کلیداقتصادی، فرهنگی، ایدئولوژیک و رفاهی مطرح می

زبور در آن قرار ای است که دولت مگذاری سیاست خارجی دولتها، ویژگیها و مشخصات منطقه

جغرافیایی خود ش از هر چیز دیگری تحت تأثیر متغیرهای ثابت تاریخی و ها بیگرفته است. دولت

تر، تاریخ و جغرافیای یک یابند. به عبارت روشنآنها نیز در قابل منطقه تشکل می هستند که

رهبران ها و باشد. از آنجا که هویت ملی دولتای میار زیادی متأثر از تعامالت منطقهکشور به مقد
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ای حتی در طراحی و گیرد، مشخصات منطقهجغرافیایی شکل می -یند تاریخیفرآسیاسی در یک 

ای، سیاست منطقهپذیر نیز، قابل اهمیت هستند. بنابراین،  های نوین و تغییراجرای سیاست

ای خاص دهد که در چارچوب منطقهسیاست خارجی یک دولت را تشکیل میبخش مهمی از 

طور تفسیر کرد که قدرتی است  توان اینای را میمنطقهگردد. قدرت تدوین شده و اجرایی می

و دیگری هم هست آید. تفسیر و تعریف و یک هژمون در منطقه به حساب می بالمنازع، بی رقیب

ارد و قدرت را فرا آن اینکه کشوری اعتبار و قدرت الزم برای نفوذ و بُردی فراتر از مرزهای خود را د

منابع قدرت هایی باید داشته باشد، اول اینکه برخورداری از ژگیکند. مجموعه ویمرزی اعمال می

ایی ندارد، دوم اینکه صرفا کارهای الزم یک قدرت نظامی است و قدرت نظامی یکی از ویژگی

های منطقه باشد، سوم قدرت فرهنگ ساز و هنجار ساز در منطقه، چهارم تاثیرگذاری یکی از قطب

-بحرانای و توان مدیریت های منطقهدهی به حوادث و بحران م قدرت شکلبر روند تحوالت، پنج

-فراای و کشورهای منطقهها است، ویژگی دیگر برخورداری از جایگاه ویژه در سیاست خارجی 

ای مشارکت داشته باشد، ای باید در ایجاد نظم منطقهای، مورد بعدی اینکه قدرت منطقهمنطقه

ای تاثیر بگذارد، توان دفاعی در برابر هر کشوری در ت منطقهر اینکه بتواند بر تعامالویژگی دیگ

 .منطقه ویژگی دیگری است که یک قدرت منطقه ای باید از آن برخودار باشد

ر ای بی تفاوت باشد بلکه الزم است دتنها نباید نسبت به مسایل منطقه ای نهقدرت منطقه

به همراه بایست ماید. این دخالت میای دخالت نهای منطقهمواقع ضروری در حل و فصل بحران

ای قابل حل نیست. قدرت ای بدون حضور قدرت منطقه. مسایل کالن منطقهگذاری باشدتاثیر

است. اگر تمایلی ای باید نشان دهد عالقه مند به ایفای نقش رهبری و ثبات دهنده منطقه منطقه

به داشتن نقش حافظ صلح ندارد، حداقل الزم است رغبت خود به صلح سازی را نشان دهد. 

های قدرت اسبات سیاسی منطقه از جمله مولفهبنابراین میزان تاثیرگذاری بر تصمیمات و من

-ر میهای قدرت دولتها به شمات معنوی و نرم نیز از دیگر مولفهقدر د.شوای محسوب میمنطقه

ممکن است ها مروج آن هستند. باشد که دولتهای قدرت نرم، ارزشها و هنجارهایی میآید. مولفه

به لحاظ نفوذ آنها در  الملل متفاوت باشد اماپذیرفته شده در سطح بینهای ها با ارزشاین ارزش

معتقد است که در حوزه ها از اهمیت برخوردار باشد. دانیل فیلمز در این رابطه ها و ملتسایر دولت

منابع معنوی، متغیرهایی چون مشروعیت و ثبات سیاسی، فرهنگ سیاسی و اجتماعی حاکم بر 

 گیرند.می کشور مورد توجه قرار
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 امنیت

الملل دچار تغییر در تعریف و یا حتی ماهیت مفهوم امنیت در هر یک از رویکردهای روابط بین

 "تهدیدات نظامی"طالعات سنتی رئالیستها امنیت را در نبود گردد. به عنوان مثال در حالیکه ممی

 (87:1387،بداهلل خانیجستجو می نمایند.) ع "صلح"کند، لیبرالها امنیت را در وجود تعریف می

باشد و نه امنیت زیرا ناامنی همواره تهدید کننده گرایان ناامنی میدر اندیشه واقعنکته کلیدی 

-از نظر واقعواحدهای سیاسی است و امنیت چیزی یا هدفی است که دولتها در پی آنند. در واقع 

گرایان نقش که در اندیشه واقع "قدرت"گردد. موضوع امنی میرایان عوامل متعددی باعث بروز ناگ

رقابت بر سر قدرت باشد. به همین دلیل کشمکش و می محوری دارد از جمله عوامل بروز ناامنی

های بازیگران برای بدست آوردن قدرت الملل در نتیجه کنشو ناامنی فراگیر در سیاست بین

) عبداهلل  در جهت تقویت و افزایش خود مختاری خود و پس زدن تهدیدات مطرح برای آن است.

و آن هم از  به معنی نبود تهدید امنیتی فیزیکی( در واقع امنیت در نزد واقع گرایان 1383خانی،

یه صلح استوار خالف رئالیستها مطالعات امنیتی خود را بر پااما لیبرالها بر باشد.نوع نظامی آن می

تواند تضمین خالف آنچه رئالیستها اعتقاد دارند، پیروزی نمینمایند که برکنند و مطرح میمی

باشند. لیبرالها ان در صدد چالش مجدد با فاتحان میکننده امنیت باشد زیرا شکست خوردگ

همچنین با استفاده از مفهوم عقاید، بر این باورند که با تغییر در عقاید هر بازیگر، مفهوم امنیت نیز 

 (69: 1381همواره در معرض تغییر خواهد بود.)اردی مکین الی،

ای و رویکردهای منطقه رویکردهای ملّی، .ز سه رویکرد مورد بررسی قرار دادتوان اامنیت را می

تعاملند. در زمینه  رای با دو رویکرد دیگر داز این سطوح و رویکردها به گونه جهانی، هر یک

برداشت »توان آن را اولین برداشت که مید. ای، دو برداشت متمایز وجود دارامنیت منطقه

-اری از مسایلی که کشورها، بویژه کشورباشد که بسیای مینامید ارایه گر چنین نظریه« حصورم

ای حل توانند با روش منطقهای دارند که میبا آن روبرو هستند طبیعتی منطقه های جهان سوم،

ای منطقه بین امنیتنامید، مرزی « برداشت سیستمی»توان آن را شوند. دومین برداشت که می

نی و سطحی بین دو سطح ملّی و جها ای را به عنوانشناسد. برعکس امنیت منطقهو جهانی نمی

ود در جست وجوی این سطح که همواره در تفکرات خ« باری بوزان» در تعامل با آن دو می بیند.

با برای مطالعه امنیت، هرگونه تالشی »گوید: ، در تعریف خود از امنیت چنین میباشدمیانه می

امنیت  داند، وی معتقد استای نسبی میاو امنیت را پدیده .«شودروبرو می« تور یکپارچه»مسأله 

باشد که میهای موجود در طرف دیگر ها و حاوی تمایالت و ترسواحدی جهت انعکاس توانایی
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گرفتن توان بدون درنظر بررسی امنیت ملّی یک کشور را نمیدر تعامل آن قرار دارد. از این جهت 

پذیر بردارد، امکان ستگی متقابل را درالمللی امنیت که نوعی وابمقتضیات حاکم بر الگوی بین

گوید که برای کند و میخود را برای برداشت امنیت طرح میسطوح امنیتی « بوزان»دانست.  

کند: سطح پیشنهاد میدرک امنیت یک سطح، بررسی دو سطح و رویکرد دیگر الزم است. او سه 

ای و ملّی المللی و منطقهپایین که به ترتیب معرف سطوح بینسطح باال، سطح میانه و سطح 

ای منطقههای المللی است. در همکاریای زیر ساخت امنیت بیننظر وی امنیت منطقه هستند. از

های داخلی و خارجی خود داشته ارزیابی صحیحی از میزان توانایی هر دولت ملّی، باید بتواند

بالفعل در داخل مرزها و نیز فراسوی باشد و در راستای تحقق آن، علل و عوامل تهدیدهای بالقوّه و 

ای در قالب ارزیابی درست های منطقهمرزها را مورد شناسایی قرار دهد و طبیعی است همکاری

حقیقت است که منافع پیوندد. این یک ت علل و بروز تهدیدها به وقوع میها و شناختوانمندی

کند، ائتالف برای حفظ منافع منطقه یه عنوان الزامات آن منطقه عمل مای بملّی که در هر منطقه

 های جهانی و ضروریات منطقهسازد. از منظر چنین انگیزهدنیای سیاسی جدید، الزام آور می را در

گرایی است ات سرزمینی، مُقدّمه ای برای دستیابی به نوعی منطقهای است که حل و فصل مناقش

 (67:1381)بوزان،که مناسب الگوی ژئوپولیتیک نوین جهانی شده است. 

 الملل های روابط بینامنیت از منظر تئوری

 گرایانآرمان گرایان ودیدگاه واقع ازامنیت  -1

-یعنی واقع طرز تفکر، دو از قرن بیستم متأثر اواخر های اندیشمندان درحوزه امنیت تابرداشت

 پیشرفت درتوان به میبرچیدن جنگ  که با بودند معتقد گرایانآرمان گرایی بود.آرمان گرایی و

آرمان گرایان مایل  بودند. حالت موجود دنیا متمرکز وضعیت و گرایان برحالیکه واقع در رسید، دنیا

 امنیت همه خواهدبدین معنی که صلح پایدار باعث تأمین  بودند که امنیت را حاصل صلح بدانند،

بود که  این رو از و ت ملی بود،مسئله امنی ترین تهدید ناشی ازدیدگاه آنان جنگ مهم در و شد

 مطرح نمودند. المللی راهای بینهمکاری کنترل تسلیحات و هایی مانند خلع سالح،سیاست

 (27:1373)افتخاری و نصری،

منافع ملی مبنای اصلی  معتقد بودند که قدرت و )کار( و )مورگنتا( گرایانی مانندمقابل واقع در

ها نزاع ها ورقابت المللی همراه باهمچنین شرایط بین دهد.می تشکیل روابط کشورها را حاکم بر و

قصد رسیدن  گرایان را که بی توجه به زمان و هدف،فراهم ساخت و آرمان گرایی رانیز زمینه واقع

زعم واقع گرایانی مانند مورگنتا، به  دیدند.داشتند مسئول به هم ریختن صلح میبه اهداف را 
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باشند از این رو پی منافع ملّی می تنها بازیگران عرصه جهانی هستند که دربول و والتز دولتها 

گرایانی آرمان  ،مقابل در قدرت این بازیگران قرار دارد. ارتباط مستقیم با در امنیت ملّی نیز

 باشد.پایه صلح می المللی برکه قوام حیات بین انداین عقیده بورتن بر نای و همچون رابرت کوهن،

شدن نیازهای مختلف  طریق برآورد تحصیل رضایت عامّه از رو موضوع اصلی امنیت ملی با این از

 دموکراتیزه شدن نظام بین الملل ممکن است. و

واقع معتقدند که برای  در سایهِ کسب قدرت دانسته و در گرایان جستجوی امنیت را))واقع

 نااَمنی نگردند. قادر به ایجاد مقابل،تا تهدیدات  آنچنان افزود قدرت را دستیابی به امنیت باید

شدن  هاییِ برای قدرتمندپناه صلح به نظریه سازی برای جستجوی امنیت در گرایان نیزآرمان

 اند.((المللی پرداختهمجامع بین

 به عبارتی از و شودبرای تأمین منافع دولتها تلقی میگرایان قدرت امری ضروری واقع نظر از

آینده جهان را به گرایان واقع گردد.میمشتقّات قدرت تلقی  به عنوان یکی از دیدگاه آنان امنیت

مرج  معتقدند که هرج و کنند واز درگیری وکشمکش پیش بینی می پر دلیل افزایش بازیگران،

المللی بر گرایان سیاست بینتوان گفت از نظر واقعبطور کلی می المللی است.ویژگی محیط بین

 آید وت که امنیت بوجود میدر سایه قدرت اس بر سر قدرت استوار است و مبنای یک کشمکش

تلقّی اساسی برتری آنها بسیار ای برای تأمین و افزایش منافع دولتها و حفظ قدرت به عنوان وسیله

این در حالی  شود.ی برای حفظ موازنه قدرت محسوب میو جنگ در نظریات آنان ابزار شود،می

ما شاهد پایدار معتقدند که در سایه صلح  و دانندیان امنیت را حاصل صلح میگرااست که آرمان

 تأمین امنیت خواهیم بود.

 سازه انگاراندید  از امنیت -2

-این تأکید نشان می و دانندچارچوب نظامی مردود می سازه انگاران مسئله امنیت را صرفاً در

تهدیدات خارجی  مصون بودن از بیان دیگرکه برای سازه انگاران صرفا امنیت نظامی و به  دهد

 و گیرد.قرار می سطوح گسترده تری مدّ نظر و ابعاد در داخل اجتماع و باشد بلکه درمالک نمی

 در دانند،نامناسب می بازدارندگی را طریق موازنه قوا و همچنین سازه انگاران تحصیل امنیت از

رویکرد به این  و دارند ی تحصیل امنیت تاکیدهمکاری برا و اعتماد حالیکه به مسأله اطمینان،

مایکل  و باشد. ایمانول آدلراجتماعی امنیت می آنان به بستر اعتقاد ناشی از تحصیل امنیت نیز

 امنیتی نظرمحافل  باشند آنها نسبت به نقش اعتماد درجزء متفکران سازه انگاری می بارنت،

ضروری شرایط  هویت جمعی جزء متقابل و )که اعتماد: اند. آنها معتقدندتری ارائه نمودهمشخص



 

 58 

صلنامه 
ف

ی، سال 
ت منافع مل

مطالعا
هفتم

، شماره
 

ت و نهم
بیس

 ،
پاییز
 

1401
 

سویی آنها معتقدند قدرت، دانش،  از شکل گیری اجتماع امنیتی است، و تغییرات صلح آمیز در

 .(است متقابل مفید ایجاد اعتماد ها و یادگیری اجتماعی درمعامالت، سازمان

آید این است که این می بوجود نظریات دیگر مورد نظریات سازه انگاران با سؤالتی که در اما

دولتها بوسیله قدرت کند. رئالیستها معتقدند که چگونه تبیین می مسأله موازنه قدرت را ،نظریات

-می که دولتها برضد تهدیدات متحد این درحالی است که نورئالیستها معتقدند شوند ومتوازن می

 شوند.برضد قدرت تهدیدکننده متوازن می آنها به بیان دیگر و شوند

تخمین بزنند توانا هستند اما  توانند قدرت دشمن رااینکه دولتها چگونه می رئالیستها در اما

ولی سازه  دهد،نشان نمی مقابل نیّت دوستانه را نیّت خصمانه در تئوری آنها نحوه ِدرک دولتها از

عانی فراهم آوردن م معتقدندکه هویّت با و کنندمیمطرح  این مورد مفهوم هویّت را انگاران در

-جهت شناخت دشمنان خودیاری می به کشورها در و گرددمشترک باعث کاهش تردیدها می

 (41: 1383)افتخاری و نصری، گردد.می امنیت این باعث ایجاد و رساند،

 های گوناگون نسبت به رابطه فرهنگ و سیاستدیدگاه

مجموعه  المللی نیز بهشود و روابط بینادامه سیاست داخلی تلقی می خارجیاز آنجا که سیاست 

شود، پای فرهنگ به عرصه سیاست ی از جمله روابط فرهنگی تعریف میروابط جریان یافته فرامرز

شود. در عین حال برای سهولت مطالعه بهتر است این دو الملل نیز کشیده میرجی و روابط بینخا

کرده و ابتدا به صورت گذرا نگاهی داشته باشیم بر روابط فرهنگ و سیاست حوزه را از هم تفکیک 

. اگر بخواهیم المللی بپردازیمفرهنگ، سیاست خارجی و روابط بین به طور کلی و سپس به تعامل

در رابطه با ارتباط فرهنگ و سیاست یک دید کلی  بدست بیاوریم، باید همه زوایای این ارتباط را 

 د.توان مطرح کراین دو حوزه سه دیدگاه کلی را میطور کلی در رابطه با ارتباط  بررسی کنیم. به

.  این شودبه عنوان تابعی از سیاست مطرح می، فرهنگ الف( تقدم سیاست: در این دیدگاه

مارکس فرهنگ و سیاست را از باشد. های مارکس قابل پیگیری میدیدگاه به روشنی در نظریه

-وجود، همه مقولهه باور وی زیربنا شیوه تولید است. با این دانست؛ زیرا بمیهای روبنایی مقوله

های مقولهگیرد. بر این اساس نقش قدرت بیشتر از سایر های روبنایی در یک ردیف قرار نمی

تر های دیگر روبنایی مهمآن قدر نقش دارد که از همه مقوله. به تعبیر مارکس قدرت روبنایی است

بازتاب منافع استقالل برخودار نیست و از یک سو  ترتیب فرهنگ به هیچ روی از باشد.  به این

سیاست نیز که خود یگر ابزاری است در دست طبقه مسلط. ضمن اینیک طبقه است و از سوی د
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 .گرددای مستقل محسوب نمیدارد و در نتیجه به عنوان پدیده تحت تاثیر عوامل زیربنایی قرار

 (55-5: 1380)لینکلیتر،

های آن رسد که فرهنگ و دگرگونیاکس وبر در ابتدا چنین به نظر میدر مقابل، در نگرش م

را بنیانگذار فرهنگ گرایی  های اجتماعی است و از این بابت باید وبربن مایه تمامی دگرگونی

گروهی که در محدوده سرزمینی خاص "او از دولت در عبارت دانست. با این وجود، با تعریف 

شود. از این رو همه چیز عوض می "را در دست دارد حصار کار بست خشونت فیزیکی مشروعیتان

. کننده جانبه تعبیر میتوان وبر را در زمره کسانی قرار داد که سیاست را به قدرت هممی

 (16:1390وبر،)

شود که به یزی شبیه ناخودآگاه جمعی تلقی می( تقدم فرهنگ: در این نگرش فرهنگ چب

فرهنگ دهد. فرق نگرش اول و دوم در این است که ها و نهادها جهت میاندیشه ها،مام رفتارت

گی را غیرقابل تحمیل به های تمدنی و فرهنها، حوزهختوم به نژادپرستی و برخورد تمدنگرایی م

فرانکفورت یا اران مکتب داران تقدم فرهنگ بر سیاست، طرفدترین طرفداند. از مهمدیگری می

نو، هربرت مارکوزه، هابرماس، معنای اخص هستند. هورکهایمر، آدور ن مکتب انتقادی درهما

الزم به اشاره  (198-192:  1384)قوام،  .ترین طرفداران اهمیت فرهنگ و تقدم آن هستندمهم

های مارکس قرار دارند؛ با این وجود در ین مکتب به شدت تحت تاثیر اندیشهاست که طرفدراران ا

. به عنوان مثال، این افراد چندان با تقسیم ی وی تغییرات اساسی ایجاد نمودندهاندیشهء و اآرا

-اصر تاثیرگذار و نسبتاً مستقل میبندی زیربنا و روبنای مارکس موافق نبودند و فرهنگ را از عن

  (Robert Cox,1996. )دانستند

کر باال مورد بیش از دو تف: اندیشه تاثیرپذیری فرهنگ و سیاست از همدیگر ج( تأثیر متقابل

زمینه اشاره های تالکوت پارسونز در این توان به اندیشهتوجه قرارگرفته است. به عنوان مثال، می

نمود. پارسونز با رد تاثیر پذیری یک طرفه معتقد بود سیاست و اقتصاد در یک تعامل دوطرفه قرار 

جامعه شناسی اگر های در واقع تمام نگرش از آنها داد.دارند؛ بنابراین نباید اولویت را به یکی 

تعامل های فلسفی قرار نداشته باشند، همیشه و همه جا به تحت تأثیر عوامل ایدئولوژیک یا گرایش

این حوزه مد . در حال حاضر نظریه تاثیر متقابل بیش از سایر نظریات در و تأثیر متقابل باور دارند

در حقیقت آنچه در این ( abriel & Verba,1980) ت.ار گرفته اسنظر اندیشمندان سیاسی قر

ت. نظام سیاسی بر فرهنگ تاثیر تحقیق مورد تاکید است، تاثیرات متقابل فرهنگ و سیاست اس

-کند، از ظرفیتمیدهد، از آن در مبادالت و روابط خارجی استفاده گذارد، قبض و بسط میمی
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کند اما خود این نظام سیاسی، استفاده میردم یک سرزمین های اقناعی آن برای ارتباط با م

 جامعه. یک اجتماعی -آیند چه چیزی است؟ ساختار فرهنگیبر

-و هنجاری جوامع گوناگون دارند میهایی که هر یک از دولتها از مختصات فرهنگی برداشت

خاصی زیابی ارتوان در هر دوره و عصری آن فرهنگ متفاوت باشد. ضمناً می تواند از نگاه دارندگان

ها و المللی، ارزشرد. در اینجا منظور از فرهنگ بینالمللی به عمل آواز مختصات فرهنگی بین

گرفته و دارای المللی قرار ر طول زمان مورد پذیرش جامعه بینهنجارهای عامی هستند که د

-بین هایرژیم توان در چارچوب عملکردباشند. تجلی این فرهنگ را میعملکردهای خاصی می

 )قوام،. کرد مشاهده المللیبین هایالمللی و در قالب هنجارها، مقررات، قوانین و کنوانسیون

تحلیل روابط الملل را عامل اساسی الملل ساختار نظام بینجریان اصلی روابط بین( 296:1384

بیرونی و  دانند که در حالت آنارشی قرار دارد که به معنای فقدان اقتدار توانمندالملل میبین

را به هم  المللی آنست. هنجارهای موجود در سیستم بینالمللی اقدرت حاکم بر سیستم بین

های سیاسی رد که اعضای سیستم در تصمیم گیریکند و این حالت تا زمانی تداوم دامتصل می

روابط گران مستقل، صاحب امتیاز و براساس حاصل جمع غیر صفر بیانیشند. به اعتقاد اکثر پژوهش

تواند تحت تأثیر تنگناهای محیطی و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بروز الملل، آنارشی میبین

زند شناخت فرهنگ سیاسی المللی دور میمطالعاتی که حول محور آنارشی بینکند. از این رو در 

 .درسمی نظر به ضروری آنارشی نظام حاکم بر سیستم بین المللی به عنوان رکن اساسی

الملل، گرچه به درون دولتی و یان اصلی نظریه پردازی روابط بیننابراین در چارچوب جرب

شود، مجموع به فرهنگ عنایت چندانی نمیای و هنجاری و در سایل ایدئولوژیکی، ارزشی، انگارهم

نوعی جامعه الملل عمالً دولتها را در فرآیند ای سیستماتیک و ساختاری نظام بینلکن فشاره

ها از لحاظ ای که با وجود تعلقات نظامدهد به گونهلحاظ همگون سازی رفتارها قرار میپذیری از 

-. به عبارت دیگر ساختار نظام بینکننددئولوژیکی، آنها مشابه هم عمل میفرهنگی، سیاسی و ای

نماید. الملل مبادرت به نوعی فرهنگ سازی نموده و هنجار خاصی را به کلیه بازیگران تجویز می

های اصلی در این فرآیند جامعه پذیری ترس، تعارض و آشوب زدگی همچنان به عنوان ویژگی

 (300:1385، مانند. )عبدالعلی قوامالملل پا بر جا باقی میسیاست بین

  اهداف سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

 المللیبینتهدیدزدایی از پیرامون نظام جمهوری اسالمی و ایجاد روندهای نوین  -1

 لهای نوین متقابازی و ایجاد ظرفیتسفرصت -2
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  گسترش عمق استراتژیک جمهوری اسالمی -3

  المللیتهدید زدایی از پیرامون نظام جمهوری اسالمی و ایجاد روندهای نوین بین 

از آنجا که نظام سلطۀ جهانی، در دنیای آشفتۀ امروز بعضًا تهدیدات متنوعی حول منافع و 

ترین اصل در تنظیم هر راهبرد کند، روشنتمامیت ارضی جمهوری اسالمی ایران سازماندهی می

از سوی دیگر سیاست خارجی، تهدیدزدایی و به کار بردن دیپلماسی خالّق محور و ابتکاری است. 

نظر داشتن اینکه حوزة سیاست خارجی ایران بعضاً با مسائل امنیتی در سطح منطقه و با در 

جهانی پیوند خورده است، الزم است دیپلماسی ایران نیز در این ارتباط با دقت بیشتری مسائلی را 

دهد. اگرچه منطقه که در حوزه امنیتی جمهوری اسالمی ایران تاثیرگذار هستند، مورد توجه قرار 

کای التین در دایره اولیه حوزه امنیتی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران قرار ندارد و آمری

تهدیدات نظامی و اقتصادی علیه کشورمان از سوی کشورهای این منطقه متصور نیست، لیکن 

خواهد بود. اولین برخی مسائل به طور غیر مستقیم بر منافع و امنیت تمامی کشورها تأثیرگذار 

دانیم می ای ایران است. به خوبییوند مسائل ایران با دیگر مناطق جهان، موضوع هستهمورد از پ

ای هستند؛ در المللی انرژی هستهکه تعدادی از کشورهای منطقه اعضای شورای حکام آژانس بین

همین ارتباط، تعداد دیگری از کشورهای منطقه جزو اعضای غیردائم شورای امنیت هستند، از این 

قش سیاسی و مواضع این کشورها در طرح احتمالی هر اقدامی علیه یا به نفع کشورمان در رو، ن

شورای امنیت و شورای حکام تأثیرگذار است. با این حساب، تهدیدزدایی از یکسو و ایجاد روندهای 

جبهه در رفع تهدیدات  المللی از دیگرسو و جلب نظر مساعد کشورهای همجدید در نظام بین

 (99 :1390،یت کشورمان ضروری است. )عبدالهیافع و امنعلیه من

  های نوین متقابلفرصت سازی و ایجاد ظرفیت

های سیاسی و اقتصادی و زیرساخت سیاسی مناسب کنونی در منطقه، با توجه به پتانسیل

دولت ایران کوشیده است در تعامل با کشورهای دوست از جمله بولیوی به چارچوبی دست یابد 

نمودن سیاست  ایران بتواند بر اساس امکانات موجود در منطقه، فضای مناسبی را برای فعالکه 

  د.خارجی خود فراهم کن

  گسترش عمق استراتژیک جمهوری اسالمی

های اولیه سیاست خارجی که در برگیرنده ضمن تهدیدزدایی و فرصت سازی به عنوان اولویت

ایران نیازمند این است که با ساز و کارهای بلندمدت از منافع فوری و دفع خطرهای سریع است، 

گذاری مشترک( و تقویت سرمایه)از جمله  جمله راهبردهای فرهنگی، ابزار تجاری و اقتصادی
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دیپلماسی عمومی در منطقه، به جایگاهی برسیم که بتوانیم موقعیت نفوذ را برای سیاست خارجی 

ای باشد که به عمق قعیت جدید باید به گونهکشورمان در منطقه تعریف کنیم، تعریف مو

 .استراتژیک جمهوری اسالمی منجر شود

 عوامل تاثیرگذار بر روابط ایران با کشورهای منطقه خاورمیانه 

تأثیر گیری اصول و اهداف آن دو مؤلفۀ اصلی و بسیار مهم بر سیاست خارجی ایران و در شکل

ثیر اکشورها ته بر تمامی سیاست خارجی ی است کط عینی و محیطبگذاشته است؛ مؤلفۀ اول، را

برخاسته از همین شرایط بوده و اکثر کشورهای « منافع ملی»توان گفت مفهوم گذاشته و می

دوم کنند. مؤلفه میجهان، منافع ملی خود را در چارچوب تأمین و تاثیرگذاری این شرایط تعریف 

توان گفت این مؤلفه، در بعد از انقالب به می ریشه در ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسالمی دارد.

وجود آمده و در بسیاری از موارد در تضاد و تقابل منافع ملی عینی واقعی ایران قرار گرفته و 

پیچیدگی فهم سیاست حارجی جمهوری اسالمی ایران در فهم و ادراک تفکر و جهان بینی و 

 ؛های حاکم بر این نظام خوابیده استارزش

 مؤثر در سیاست خارجی ایران« ینیع»عوامل  -

از نظر علمای سیاست، نظرات مشابه و متفاوتی برای شمردن عوامل مؤثر بر سیاست خارجی 

پرداز معروف آمریکایی این عوامل عبارتند از به نظر اسپایکمن نظریه»هر کشور ابراز شده است. 

ت اقتصادی و تکنولوژی، مساحت سرزمین، ماهیت مرزها، تعداد جمعیت، منابع طبیعی، پیشرف

جعفری ). «قدرت مالی تجانس نژادی، میزان همگرایی و همسانی، ثبات سیاسی و روحیه ملی

 (21: 1385ولدانی، 

  عوامل ژئوپلتیک -

ن یعنی وسعت خاک، آیکی از عوامل مؤثر در سیاست خارجی هر کشوری وضع جغرافیایی 

موقعیت موقعیت یا محل کشور، آب و هوا، پستی و بلندی یا سرحدات است. ایران از نظر 

کند. به علت این را به وصل میقاره آسیا، اروپا و آفریقا  3جغرافیی در محلی واقع شده که 

قبله کتاب در  قعیت جغرافیایی، ایران از دیرباز محل ارتباط شرق و غرب بوده است. گراهام فولرمو

گوید که ایران مرکز جهان است... موقعیت جغرافیایی ایران سبب شده تا می عالم ژئوپولتیک ایران

کند تا المللی شناخته شود. موقعیت جغرافیایی ایران ایجاب میاین کشور به عنوان یک کشور بین

ی ایموقعیت جغرافی علته های بزرگ در ارتباط باشد. به عبارت دیگر ایران ببا بسیاری از  قدرت

ن در سیاست خارجی، با منافع آ. لذا هرگونه رفتار های بزرگ قرار داردخود، در تالقی یا قدرت
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ای واقع از سوی دیگر ایران از نظر جغرافیایی در منطقه»  ...کندهای بزرگ ارتباط پیدا میقدرت

 همچنین ایران مانند کند.می شده که دو حوزة انرژی خلیج فارس و دریای خزر را به هم متصل

موقعیت جغرافیایی نماید. این کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را به خلیج فارس مرتبط می

ایران ا ز موقعیت ترانزیتی بسیار مناسبی برخوردار باشد. ایران این امکان را دارد که  سبب شده،

را به ه جهان آزاد و بالعکس درآمد قابل توجهی از ترانزیت کاال از کشورهای آسیای مرکزی ب

که مسیر ایران برای عبور خطوط لوله نفت و گاز حوزه دریای خزر دست آورد. با توجه به این

ای را از باب ترانزیت نفت و تواند درآمد قابل مالحظهتر از سایر مسیرهاست این امر نیز میمناسب

 «...گاز عاید کشور کند

جمعیت ایران »رای رشد جمعیت بسیار زیادی بوده است. ایران از جمله کشورهایی است که دا

افزایش یافته است. رشد  1375میلیون نفر در سال  60به حدود  1260میلیون نفر در سال  6/7از 

  (33-22:   1385ولدانی، «...) استدرصد بوده  2/13بیش از  1360جمعیت در دهه 

 عوامل اقتصادی -

قابل توجهی به منابع معدنی آن بستگی دارد. تجهیز و توانایی و قدرت یک کشور به میزان 

-برداری صحیح از منابع معدنی موجود از معیارهای عمده قدرت ملی یک کشور به شمار میبهره

-منطقهرود. هر اندازه دولتی از منابع و امکانات بیشتری برخوردار باشد، نقش آن در روند تحوالت 

با پیشرفت تکنولوژی اهمیت برخی از مواد خام بیشتر شده است. تا یک قرن قبل ای بیشتر است. 

ذغال سنگ به عنوان منبع انرژی تقریباً بدون رقیب بود، اما با پیدایش نفت از اهمیت آن کاسته 

ن در آقدرت ملی و تأثیر شد... مسأله اورانیوم در عصر ما مثال چشمگیری از تأثیر مواد خام در 

غییر توزیع قدرت است. تا چند سال قبل کنترل یا عدم کنترل ذخایر اورانیوم هیچ جابجایی ت

ن آاستفاده از سازی انرژی اتمی از اتم اورانیوم و ارتباطی به قدرت یک ملت نداشت. اما آزادی

نها، تغییر آها از نظر قدرت نسبی بالفعل ملتانرژی برای جنگ، ناگهان در سلسله مراتب بالقوه و 

د کرد. هر کشوری که بتواند این ذخایر را کنترل کند و رقبایش را از آن محروم کند، بر قدرت ایجا

خود افزوده است. به همین دلیل آمریکا، بریتانیا و زمانی فرانسه در خاورمیانه سیاستی را در پیش 

 .شدخوانده می« دیپلماسی نفتی»گرفتند که به حق 

یاد است. هنگامی که کشورهای صادرکننده نفت، قادر به کند بسیار زقدرتی که نفت ایجاد می

های خود را بر کشورهای های خود باشند، قادرند خواستههمکاری و هماهنگ کردن سیاست

نظر مفهوم سنتی مصرف کننده تحمیل کنند. دولتی که در همه ابعاد دیگر فاقد قدرت است و از 
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و حتی در بعضی شرایط قدرت  تی عظیمتواند قدرشود، میوب نمیقدرت، نیروی اصلی محس

هایی اعمال کند که دارای همه عوامل قدرت به جز ذخایر نفتی ای را بر دولتتعیین کننده

های جهانی و به طور بالقوه ترین دولتهستند. به این ترتیب، دولتی مانند ژاپن که یکی از صنعتی

 ت. قدرت بزرگی است، کامالً به ذخایر نفتی خارج وابسته اس

    عوامل ایدئولوژیک و فرهنگی -

و  خاورمیانهشود؛ اول اشتراکات فرهنگی میان ایران و این بخش خود به دو قسمت تقسیم می

 .های ایدئولوژیک نظام جمهوری اسالمی در بعد از انقالبدوم ویژگی

 اشتراکات فرهنگی ایران

جمهوری  سیاست خارجی اصل اساسی و حاکم بر« نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی»اصل 

که استوانه شوند. در تفکر دینی و اسالمی اسالمی است که دیگر اصول از این عنصر تغذیه می

 وجود دارد. « نفی سبیل»ای مشهور تحت عنوان اصلی انقالب اسالمی بوده و هست قاعده

داخل های اسالمی در سیاست خارجی نظام سیاسی و کشوری که مبنای خود را حاکمیت ارزش

فکری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به جهان پیرامون  یو خارج، استقالل و قطع هرگونه وابستگ

مادی گذاشته های ایدئولوژیک و انقالبی نسبت به منافع عینی و خود و تقدم بخشیدن به ارزش

قهی تواند باشد. در اصل نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی با توجه به مفاهیم فاست، چگونه می

حاکم بر نظام و براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی در قبال اصول  آنو ایدئولوژیکی 

سرفی، موازنه منفی ای نو و کامالً متفاوت است. زیرا این اصل متفاوت با اصل بیالمللی، پدیدهبین

-از قدرتو اصل موازنه مثبت است. در اصل موازنۀ منفی بدون پذیرش سلطه و وابستگی به یکی 

اما در اصل موازنه شود و های بزرگ از تضاد آنها برای حفظ استقالل و منافع ملی بهره گرفته می

گردد؛ ولی اصلی های بزرگ اصل توازن قوا رعایت میمثبت با دادن امتیازاتی به هر یک از قدرت

ف نظریه عدم های خاص خود است، زیرا برخالنه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی دارای ویژگی

تعهد، حالت تدافعی و انفعالی نداشته بلکه با اتخاذ سیاست تهاجمی فعال و پویا علیه استکبار 

کند و همچنین اعتقاد به حکومت واحد جهانی تحت لوای اسالم دارد و نظریه جهانی مبارزه می

وچهر محمدی، )من. «شناسدتعادل قوا را در حفظ صلح و برقراری عدالت جهانی، غلط و مردود می

1384  :47-48)    

 پساصدام عراق با روابط در رانیا یاسیس تیاولو هشت

  با زین انقالب ازتا  قبل عراق و رانیا روابط: زیآم مسالمت یستیهمز و دوستانه روابط -1
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. بودند جنگ در سال هشت کشور دو و کرد تجاوز رانیا به صدام انقالب از بعد. بود مواجه مشکل

 ت.اس رانیا اول تیاولو حسنه روابط یبرقرار لذا

 ثبات و تیامن لذا و دارد عراق با مشترک مرز لومتریک 1500 رانیا: عراق ثبات و تیامن -2

 تیامن بر میمستق ریتاث عراق در یناامن و یثبات یب. داندیم خود تیامن نفکیال جزء را عراق

 ت.اس عراق تیامن و ثبات حفظ ران،یا تیاولو نیدوم فلذا .داشت خواهد رانیا یداخل

 حساس اریبس عراق هیتجز مورد در رانیا: عراق هیتجز از یریجلوگ و یارض تیتمام حفظ -3

: کشور سه جادیا یهانقشه قبال اما است، مطرح عراق کردستان ییجدا بحث امروزه هرچند. است

 یارض تیتمام حفظ دنبال تیجد با رانیا لذا. است شده دهیکش هم هارسانه به کرد و یسن عه،یش

 .است عراق

 رانیا یمل تیامن بزرگ دیتهد عراق در یریتکف یهاسمیترور حضور: سمیترور یپاکساز -4

 یبرا عراق در ینیسنگ هیسرما و خون ،یفعل طیشرل در رانیا که است اساس نیهم بر و است

 ت.اس کرده نهیهز هاستیترور با مقابله

 انقالب از قبل عراق و رانیا یمرز اختالفات: عراق و رانیا نیب 1975 سال یمرز معاهده -5

 از معاهده نیا تیتثب. کردند امضاء ریدرالجزا را1975 یمرز دوکشورعهدنامه نکهیا تا گرفت اوج

 د.باشیم دوکشور نیب دوستانه وروابط تیامن و ثبات از یبخش و رانیا یهاتیاولو

 هیکل در کایآمر ینظام سلطه و حضور با رانیا: برعراق کایآمر ینظام سلطه و حضور عدم -6

 به تجاوز از بعد کایآمر. شودینم محدود عراق به صرفا مخالف نیا و است مخالف منطقه یکشورها

 اما. است بوده مخالف شهیهم رانیا که است کرده تیتثب عراق در را خودش ینظام حضور عراق،

 د.بو خواهد رانیا ینگران موجب داعش، حذف از بعد کایآمر ارتش حضور استمرار

 و یمردم کینزد روابط هاقرن هایعراق و هایرانیا: یمردم و یمذهب و یفرهنگ قیعم روابط -7

 انیعیش مقدس بارگاه شش. اندکرده ازدواج هم با دوکشور اتباع از تن هزار دهها. اندداشته یمذهب

 نیا قیتعم و حفظ لذا. است بوده عهیش بزرگ مراجع زبانیم شهیهم نجف حوزه. است عراق در

 ت.اس مهم روابط

 فارس جیدرخل یجمع و باثبات روابط حفظ: فارس جیدرخل درازمدت یجمع یهمکار -8

 و رانیا با حسنه روابط بتواند عراق چگونه نکهیا. است عراق با گانیهمسا روابط از مهم بخش

 که یزمان تا هم تاینها. است مهم باشد داشته فارس جیخل حوزه عرب گانیهمسا ریسا و عربستان
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 از باشند، داشته حسنه روابط نتوانند فارس جیخل بزرگ قدرت سه بعنوان عراق و عربستان و رانیا

 (2/8/1396نالین،آخبر )موسویان،.بود نخواهد یخبر حوزه نیا در هم داریپا تیامن

 جمهوری اسالمی ایراننگرش داعش و 

داعش حساسیت و پیچیدگی مسائل عراق را برای کشورمان دو چندان ظهور پدیده تروریستی 

المللی است که از لحاظ سیاستگذاری ای و بینت. مسئله داعش یک خطر فوری منطقهکرده اس

یک همین تحول خود  باشد.المللی میای و بیناقدام سریع در صحنه سیاست منطقه نیازمند یک

لی سیاست خارجی ایران فراهم کرده است. فرصت در فضای جدید برای آزمایش تئوریک و عم

 است. سه زمینه برای امنیت ملی ایران مهم

 حفظ تمامیت ارضی عراق -1

-ی و تجزیه ارضی این کشور جلو برد. گروهفروپاش آستانه تا را کشور این عراق به داعش  حمله

 سیاسی یمالکی فضا پیدا کردند تا فشارها های سنی ناراضی و سرخورده از عملکرد دولت نوری

 وزیر نخست انحصارگرایی از که هم شیعی هایگروه از بعضی. دهند افزایش را مرکزی دولت به

ند. کردهای عراق هم از این فرصت برداشت دولت از را خود حمایت بودند ناراضی دولت در عراق

کردند. البته در این خصوص دو بحث استفاده کرده و بحث استقالل کردستان عراق را مطرح 

 اینکه دیگری بزنند.خواستند مالکی را از قدرت کنار دارد. یکی اینکه کردهای عراق می وجود

ت پیش آمده نهایت فرص از داشتند سعی کردها و است تاریخی خواست یک استقالل مسئله

ای پیش رفت که آقای گونهبرسند. به هر حال شرایط به  استفاده را برده و به اهداف سیاسی خود

روند این مالکی تحت فشارهای سخت سیاسی از قدرت کنار رفت. به نظر من سیاست ایران در 

بود. ایران سعی کرد تا بر اصل امنیت ملی خود که همان  "هوشمندانه"انتقال، یک سیاست 

خصوص این تمامیت ارضی عراق است تاکید و همزمان بر تامین منافع خود چانه زنی کند. در 

المللی به روشنی ترسیم شد. ای و بینصحنه سیاست منطقه برای اولین بار خط قرمز ایران در

بسیاری از بازیگران خارجی واقعا گنگ بودند که مرز سیاست خارجی ایران در این زمینه و عراق 

کاری انجام دهد؟ که چیست؟ آیا واقعا ایران به خاطر حفظ تمامیت ارضی عراق حاضر است هر 

 است منافع برای زنی چانه دیگر نکته البته ایران در این خصوص سیاست خود را کامال نشان داد. 

یران ا تالش اینجا در. است تثبیت قابل کجا در عراق داخلی سیاست در ایران منافع واقعا اینکه و

د و ترسیم یک موقعیت های مختلف شیعه سنی و کربرای ایفای نقش ائتالف سازی میان گروه

همیت است. به عبارت دیگر، برد در ساختار سیاسی و تقسیم قدرت در دولت مرکزی حائز ا -برد
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امنیتی موجود در عراق با قبول جابجایی مالکی  -های سیاسیبرقراری تعادل بین پذیرش واقعیت

راضی کردن تمامی این و تأکید بر تمامیت ارضی این کشور که البته کار بسیار سختی است. چون 

خاصی از نقش و نفود ها با تقاضاهای تاریخی و سیاسی مختلف و مستقل نیازمند نوع گروه

 "ساز ائتالف"تاریخی، فرهنگی و سیاسی است. از این لحاظ ایران نشان داد که یک بازیگر 

تواند است که میای ای و فرامنطقهها کشوری در میان بازیگران منطقهن ایران تنم اعتقاد به .است

 توانندنمی امریکا نه و عربستان نه ترکیه، هز را ایفا کند. هیچ کشور دیگری ناین نقش ائتالف سا

 شیعی مختلف هایگروه کند، ترمیم را بغداد و اربیل روابط که باشند داشته را ویژگی این همزمان

-گروه – های سنی متعادل راگروهن ترغیب کند و یا روابط بین را به ماندن در ائتالف سیاسی اشا

ها برقرار کند. اگر نقش ائتالف ساز با سایر گروه -ضد ایرانی ندارند هایی که به هر حال تفکرات

گرفت. دو منفعت امنیت ملی رت سیاسی در عراق براحتی شکل نمیایران نبود این انتقال قد

ن خط قرمز برای ایران در حفظ ایران: نخست، نقش استراتژیک ائتالف ساز ایران و دوم، تعیی

المللی هم در حوزه ای و بینمن پیام آن در صحنه سیاست منطقه تمامیت ارضی عراق که به نظر

 تئوریک و هم در حوزه عملی برای سیاست خارجی ایران یک فرصت است.

 چالش تئوریک و عملی برای افراط گرایی سنی -2

 نقش مهار و ایرانی و شیعی ایدئولوژی کشیدن چالش به برای داعش که است این غالب نظر

 قضیه این پشت دولتی بازیگران از بعضی یعنی کرده، پیدا ظهور و حمایت مورد ایران ایمنطقه

تراتژیک، حداقل اس و ژئوپلیتیک اهداف به دستیابی برای ایدئولوژیک جنگ یک این اساسا و بودند

 و کرد عمل موفق و خوب هم اینجا در ایران سیاست نظرمه ب  در روند شکل گیری این پدیده بود.

 آن با جهانی مبارزه ضرورت و ایمنطقه و المللیبین تروریست مسئله به داعش مسئله اتصال آن

 خوب منطقه خیلی هایبحث کردند مطرح امورخارجه وزیر ظریف دکتر آقای که هاییبحث. است

ایران در مبارزه با افراطگرایی سنی را خیلی خوب ای بوده که از لحاظ تئوری و عملی جایگاه 

باشد که ریشه اصلی سال است که این بحث مطرح می توانست در دنیا جا بیاندازد. االن یکی دو

عاون عربی و م عبداللهیان امیر دکتر آقای ه مربوط به افراط گرایی سنی است.تداوم بحران سوری

ه بر این مسئله تاکید ای خود همیشهای متعدد منطقهی وزارت امور خارجه هم در مسافرتافریقای

 انجام ملی امنیت منفعت لحاظ از مهم کار سه توانسته ایران خارجی سیاست اینجا در اند.داشته

ه حوزه ب ایمنطقه و جهانی معضل یک عنوان به را داعش تروریسم مسئله نخست،: دهد

ای در عراق را به نفع مسائل فرقهالملل ارتباط دهد. دوم، رشد مسئله سیاستگذاری و امنیت بین
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ژئوپلیتیک که اتفاقا امتیاز ایران در همین است تغییر دهد. یعنی مسئله شکاف بین شیعه و سنی 

 به  تیک شد کهیو کرد در عراق تبدیل به ضرورت مبارزه با یک چالش فوری ایدئولوژیک و ژئوپل

 که بدهد نشان سوم،. گرفت شکل خوب خیلی اتفاقا جابجایی و یفتش این و است همه ضرر

 به منطقه در را افراطی ایدئولوژی تواند می رو میانه و گرا اعتدال دولت یا فعلی دولت ایدئولوژی

، خود بود برای سازی مدل دنبال به نرم قدرت چون مفاهیمی با ترکیه این از قبل تا. بکشد چالش

درگیر یک سری مسائلی کرده که ای خود را این قضیه ترکیه هم به گونهکه در ولی معلوم شد 

به ای برای مسائل منطقهتواند مدل باشد. به نظر من فرصت خیلی خوبی است برای ایران که نمی

المللی مدل بدهد. چون بعد از این قضیه کشورهای مثل فرانسه و انگلیس خواهان جامعه بین

های ژنو مربوط به بحران راق شدند. در حالی که در کنفرانسبحران عمشارکت ایران در حل 

 گرایی افراط شدن کشیده چالش به هرحال به ه آنها ایران را دعوت هم نکردند.سوریه در گذشت

 روحانی آقای دولت برای فرصتی نخست،  :دارد ایران ملی امنیت منفعت لحاظ از مهم درس سه سنی

. دوم، نشان داده که مسائل ای بدست گیردابتکار عمل را برای حل مسائل مطقه ایجاد شده که

ن شاید الزم های زیادی از لحاظ پیشبرد سیاست خارجی کشور ما دارند. بنابرایای ظرفیتمنطقه

ای توجه بیشتری کنیم. و سوم، ایدئولوژی میانه رو و ها و موضوعات منطقهباشد که ما به ظرفیت

می تواند یک ابزار مهم برای پیشبرد سیاست خارجی ایران باشد که بتواند در راستای  اعتدال گرا

 تامین امنیت ملی استفاده شود.

 المللی ایرانای و بینافزایش نقش و جایگاه منطقه -3 

 آمریکا و ایران همکاری احتمال نخست،: شد مطرح بحث دو آمد بوجود داعش موضوع وقتی

 بینند.از فروپاشی و تجزیه عراق ضرر می دانیم که هر دو کشورسرکوب این گروه بود. می برای

گذشته حرف ر طی یک دهه ای در مسائل سیاسی عراق دن این دو کشور به هر حال به گونهچو

اند. بنابراین ن برای تقویت دولت عراق را داشتههای مستقل خودشازدند و سیاستاول را می

عراق و ساختار سیاسی فعلی آن خود شکستی برای هر دو کشور است. به همین دلیل فروپاشی 

کنند. در توانند برای این منفعت مشترک همکاری مطرح شده اینکه این دو چگونه می بحثی که

 سرکوب برای عراق در غیرمستقیم هایهمکاری طرف به حداقل این چارچوب، ایران و آمریکا

بت ژئوپلیتیک بین له دوم این است که پدیده داعش خود یک رقا. مسئروندمی پیش داعش

المللی یعنی ایران، ترکیه و عربستان ایجاد کرده بود. شاید ریشه اصلی ای و بینبازیگران منطقه

موضع مخالف آنها نسبت این مسئله به تمایل ترکیه و عربستان به مهار نقش ایران در منطقه و 
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در اینجا سیاست خارجی ایران توانسته سه کار مهم از  گردد.می ربه سیاست ایران در سوریه ب

ای و اتصال با جدی کردن موضوع تروریست منطقهلحاظ منفعت امنیت ملی انجام دهد: نخست، 

مربوط به جهت های المللی، بحثای و بینه موضوع مبارزه با تروریست منطقهبحران سوریه ب

م، این مسئله خود منجر به مشروعیت بیشتری پیدا کرده است. دوای ایران مستقل سیاست منطقه

 از بعد که دانیممی. است شده(   stateای برای تقویت سیستم دولت )های بیشتر منطقههمکاری

 داری دولت و داری حکومت نوع در ابهام و تاریکی نوعی دچار خاورمیانه منطقه عربی، تحوالت

میانه این اندازه پیچیده نبوده است. اما مسئله داعش نوعی اجماع خاور تاریخ در هیچگاه که شده

 کند. برای اولین بارای را فراهم میهای منطقهگران ایجاد کرده که زمینه همکاریسیاسی بین بازی

همچنین همکاری بین ایران  کنند.های همکاری را بررسی میایران و عربستان بطور جدی زمینه

آمده از تحوالت بهار  عنوان یک چالش ژئوپلتیک و ایدئولوژیک بر یعنی داعش به و ترکیه

ای شده است. های منطقهاند خود مرکزی برای تقویت همکاریها را بپاشتوانست دولتعربی که می

ای حداقل در ابعاد گسترده زمینی مداخله نظامی بازیگران فرامنطقه دوم اینکه اینکه مشروعیت

داعش  . یعنی درست است که آمریکا به هر حال در بمباران مواضعهم به چالش کشیده شده است

کند، اما همچنان برگشت به خاک عراق و اطالعات موقعیت این گروه کمک می و مسائل انتقال

تقریبا منتفی عملیات زمینی موضوعی است که با اقدام به موقع ایران در کمک به دولت عراق 

های این دو همکاریشود اما اگر ایران و آمریکا مطرح میری های همکاشده است. البته بحث

 به عراق داخلی سیاست بر درست تاثیرگذاری لحاظ از این باشد غیرمستقیم و "مقطعی"کشور 

 این ایران ملی امنیت منفعت لحاظ از تحول این هایدرس بهرحال. است ایران ملی امنیت نفع

ای برای امنیت های منطقهامنیتی در بحران -یسیاس  مستقل رویکردهای بر تکیه نخست،: است

ضرری شد هیچ های مستقلی داشته بااست و ایران تا جایی که استراتژیملی ایران فوق العاده مهم 

همسایگان در هر  تواند کشورهای منطقه را به خود جلب کند. دوم، روابط بانخواهد دید و حتی می

در منطقه در درجه ضرر اصلی از افزایش بی ثباتی شرایطی برای حفظ ثبات خوب است. چون 

ها را خواهد گرفت. نتیجه کلی بحث ی منطقه خواهد شد و انرژی ملی آناول متوجه کشورها

ای است، توانسته به دیپلماسی منطقه اینکه، داعش ضمن آنکه تهدیدی برای امنیت ملی ایران

-مطرح می هاایفا کند. بعضی از دیدگاه ایران فضای جدیدی بدهد تا نقش خود را به شکل سازنده

نین بحثی الملل چروابط بینکنند که با ظهور داعش ایران عراق را از دست داده است. ما اساسا در 

محدودیت وارد توانند در حوزه حاکمیت مستقل کشورهای دیگر بدون نداریم. چون کشورها نمی
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فوذ خود را در کشورهایی که در انتقال شوند. هنر دیپلماسی کشورها در این است که نقش و ن

سیاسی و در موقعیت حساس هستند، به نفع منافع و امنیت ملی خود حفظ کنند. به اعتقاد من 

 (fa.cmess.ir، 23/6/93 ،ار را در عراق انجام دهد. )برزگرایران توانسته این ک

 پساداعش عراق در متوازن یخارج استیس اتخاذ جیتان

 یبرخ فاقد که عراق مانند ییکشورها ،یعیطب صورت به؛ محدود یکنشگر یتوانمند -1

 گفته، شیپ یهاشاخص با متوازن یخارج استیس اتخاذ صورت در هستند، قدرت بالفعل یهامؤلفه

 آنکه از شیب چارچوب، نیا در و شوند خود یتیامن طیمح در یکنشگر ضعف دچار است ممکن

 تالش انیم منفعل ینقش کنند، فایا خود یرامونیپ تحوالت به یدهشکل یبرا فعاالنه ینقش

 چه اگر. دارد قرار یتیوضع نیچن در یفعل عراق. داشت خواهند روندها شبردیپ یبرا گرانید

 و ایآس غرب تحوالت در عراق انهیگرایانجیم کردیرو تا دارند تالش لگرانیتحل از یبرخ و مسئوالن

 به اما کنند، ریتفس کشور نیا یکنشگر توان ینوع را عربستان و رانیا انیم کشور نیا یگریباز

 ت.اس ییهایاثرگذار نیچن یبرا یکاف و الزم یهامؤلفه فاقد عراق رسدیم نظر

 با عراق است ممکن که یگرید چالشی؛ خارج/یداخل گرانیباز انیم منازعه بروز امکان -2

 گرانیباز از یامجموعه انیم منازعه بروز امکان شود، مواجه آن با متوازن یخارج استیس اتخاذ

 در. ونددیبپ وقوع به تواندیم سطح دو در یریدرگ نیا گرید عبارت به. است یخارج ای یداخل

 یامنطقه فرا ای یامنطقه یهاقدرت از یکی به کدام هر که یداخل گرانیباز انیم نخست سطح

 گرانیباز یریدرگ امکان زین گرید سطح در. دارند یمتفاوت منافع و هاتیمطلوب و کرده هیتک

 یبرا یراهکار عنوان به بغداد به تهران نکهیا ژهیو به. ستین دسترس از دور عراق در یخارج

 در یاقتصاد نفوذ اضیر داند،یم رانیا مهار ابزار را عراق واشنگتن شد،یاندیم هامیتحر از ییرها

 کینزد یعراق مسلح یهاگروه ییافزاقدرت از زین ویآوتل و ردیگیم نظر در رانیا با رقابت را عراق

 همه با مثبت روابط ینوع اعمال منظر از اگر متوازن یخارج استیس .است نگران رانیا به

 مختلف امکانات و ابزارها از یفیط داشتن اریاخت در وجود با هاآن با اختالف نقاط کاهش و هاطرف

 کشش جهینت اگر اما داشت، خواهد کشور کی منافع یبرا یقبول قابل جینتا باشد، یکنشگر یبرا

 یخارج و یداخل گرانیباز از یامجموعه یسو از کشور کی یکردهایرو و راهبردها هیچندسو

 د.برو شیپ یداخل منازعه و یفروپاش آستانه تا تواندیم باشد،

 خارجیهایی برای سیاست تحقق توسعه داخلی؛ به جز دو مورد پیشین که به نوعی چالش -3
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 صورت در استیس نوع نیا قیدق و حیصح شبردیپ شود،یم محسوب بغداد یسو از شده اتخاذ

 نیترمهم دیشا. انجامدیب عراق یداخل توسعه تحقق به بلندمدت در تواندیم ت،یموفق کسب

 و ریاخ یهاسال تحوالت به توجه با که باشد یتیامن مسائل امروز عراق در یگذارهیسرما دغدغه

 کشور نیا راه سر یخاص یالمللنیب مانع نیبنابرا و است کاهش حال در داعش ینیسرزم شکست

 یگذارهیسرما یبرا یمختلف یهاشرکت چارچوب، نیا در .ندارد وجود یخارج منابع جذب یبرا

 کشورها یبرخ برخالف زین عراق نفت فروش. هستند تیفعال حال در یانرژ رینظ ییهاحوزه در

 در خود شدهنییتع سهم یحت مواقع یبرخ در بغداد. ستین روروبه میتحر تیمحدود با رانیا مانند

 متوازن یخارج استیس. دارد اریاخت در ییباال ینفت درآمد رونیا از و کندینم تیرعا زین را اوپک

 یاهیهمسا چیه هیعل یمحور چیه در عراق که مختلف یهاطرف به یبخش اعتماد و کشور نیا

  (29/2/1398 )وفایی فرد، اندیشکده تبیین، .باشد مؤثر تواندیم کند،ینم ورود

 نتیجه گیری

 محسوب ییروندها و تحوالت مجموعه سرآغاز بعث، میرژ یفروپاش و عراق به کایآمر حمله

 در یراتییتغ به منجر بلکه ساخت، دگرگون را عراق در استیس و قدرت ساخت تنها نه که شودیم

 نوع نکهیا به توجه با. شد انهیخاورم منطقه یخارج روابط و تیامن است،یس قدرت، انداز چشم

 حوزه ،یالمللنیب و یامنطقه سطوح در دوجانبه روابط میتنظ یچگونگ و عراق ندهیآ حکومت

 به عراق، برابر در رانیا یخارج استیس میتنظ دهدیم قرار ریتأث تحت را رانیا یخارج استیس

 یخارج استیس واقع در. شودیم محسوب المللنیب نظام و یامنطقه صحنه به رانیا ورود ینوع

 قدرت عنوان به رانیا یامنطقه و یاسیس نقش ارتقاء به منجر عراق، به نسبت رانیا.ا.ج

 گرفتن نظر در با دیجد عراق در رانیا یخارج استیس نهیبه اهبردر .است دهیگرد یامنطقه

. ردیگیم صورت یجهان و یامنطقه دیجد تحوالت به توجه با و رانیا یامنطقه دیجد گاهیجا

 نقطه ده،یگرد عراق قدرت ساخت در تیماه رییتغ به منجر که دیجد تحوالت و یبعث میرژ رییتغ

 رانیا یخارج استیس حوزه در دیجد عراق تیاهم. دیآیم حساب به کشور دو روابط در یعطف

 به کیاستراتژ دشمن کی از عراق حرکت روند همچون دیجد یرهایمتغ یسر کی یریگ برشکل

 در عراق گاهیجا نیهمچن و منطقه با رانیا استیس در تعادل آن، دنبال به و یامنطقه همکار کی

 یمل منافع و تیامن بر نآ آثار و بزرگ یهاقدرت با یخارج استیس میتنظ و المللنیب روابط

 مختلف یمذهب ـ یقوم یهاگروه نیب اختالفات و ییواگرا دیتشد قبل، یهادوره رد .باشدیم رانیا

 را رانیا جامعه یدرون انسجام موضوع نیا و داشت قرار عراق دولت یهااستیس تیاولو در رانیا
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 و شودینم دنبال عراق دولت یسو از استیس نیا تنها نه صدام از پس دوره در اما کرد؛یم دیتهد

 جیتدر به نینو یاجتماع ـ یفرهنگ تعامالت بلکه است، رفته نیب از گذشته یدهایتهد جهینت در

 و جوامع سطح در کشور دو یبرا یراهبرد و یتیامن جینتا که شودیم شتریب ییهمگرا باعث

 یجمع یهمکار ستمیس کی جادیا ران،یا یاستراتژ و یتئور ".داشت خواهد یاسیس یهانظام

 درمنطقه فارس جیخل هیحاش کشورها ریسا و عربستان و عراق و رانیا حضور با فارس جیدرخل

 و تیامن سازمان یهامدل از توانیم. کند لیتبد یهمکار به را تقابالت و رقابتها که هست

 .گرفت دهیا ،یستمیس نیچن جادیا یبرا اروپا هیاتحاد و ایوستفال و اروپا یهمکار

 گونه است؛بدینعراق پسا صدام  در ایرانسیاست خارجی  تاثیرات امنیتی توان گفت کهمی

 الف؛ وجوه ایجابی

 افزایش قدرت منطقه ای و جهانی ایران -

 ایهای امنیتی ایران به سایر کشورهای منطقهگسیل کردن بحران-

 ای شیعیانز انزوا طلبی و  قدرت یابی منطقهخروج  شیعه ا -

جای الگوی ر خاورمیانه به د مشارکتی الگوی از گیری بهره و منطقه در مرجع نقش ایفای  -

 رقابتی

 و خاورمیانهدر جهان اسالم منافع شیعه  مدیریت  -

 دموکراسی و دین تلفیق با اسالم جهان برای شدن الگوی  -

 امنیت عراق وابسته به راهبرد و بازیگری ایران؛ وابستگی امنیتی عراق به ایران -

فرهنگی، سیاسی، گیری امنیت چند بعدی در عراق؛ وابستگی ابعاد مختلف امنیت شکل -

 به یکدیگر اقتصادی  و..

 قرار گرفتن عراق در محور مقاومت و هالل شیعی -

 افزایش عمق امنیتی و استراتژیک ایران -

 ب؛ وجوه سلبی

 های افراطی از قدرت ایرانها و گروهافزایش ترس جریان -

 افزایش همگرایی برخی دول سنی با یکدیگر علیه قدرت نفو ایران در عراق -

 های امنیتی ایران در عراقیتی در عراق و تاثیر آن بر هزینههای امنگیری بحرانشکل -

 برای ایران و... های انسانی، اقتصادییری داعش در عراق و افزایش هزینهشکل گ -

 



 

 73 

یر
تاث

 
ت

اس
سی

 
ی

رج
خا

 
ان

ایر
 بر 

ت
منی

ا
 

ی
مل

 
اق

عر
 

دام
اص

پس
 

 منابع فارسی

 کتب

، امنیتسیاست خارجی ایران در دوران سازندگی: اقتصاد، دفاع، (، 1378احتشامی، انوشیروان، ) -

 یمرکز اسناد انقالب اسالم ،ترجمه، ابراهیم متقی و زهره پوستین چی، چاپ اول، تهران

، ترجمه مهدی حسینی متین، جغرافیای استراتژیک خاورمیانه(، 1383جفری کمپ، رابرت ) -

 تهران

مرکز چاپ  ،، تهرانتیک جدید دریای سرخ و خلیج فارسیژئوپل(، 1384جعفری ولدانی، اصغر، ) -

 هو انتشارات وزارت امور خارج

، در هویت و منفعت در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران(، 1386) دهقانی، سیدجالل -

 پژوهشکده مطالعات راهبردی ،کتاب منافع ملی جمهوری اسالمی ایران، چاپ اول، تهران

، اسالمی ایران چارچوب برای بررسی سیاست خارجی جمهوری(، 1380رمضانی، روح اهلل ) -

 ینشر ن ،ترجمه علیرضا طیب، تهران

های مفهومی و پژوهشی برای مطالعه سیاست خارجی چارچوب(، 1383سجادپور، محمدکاظم ) -

 هانتشارات وزارت امور خارج ،، چاپ دوم، تهرانایران

پارادایم سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران: بازبینی نظری و (، 1379سریع القلم، محمود ) -

 کمرکز تحقیقات استراتژی ،، تهرانائتالف

(، 2ای ایران)، پرونده هستهایای: پیامدهای منطقهایران هسته(، 1384گلشن پژوه، محمدرضا ) -

 موسسه ابرار معاصر، تهران

ترجمه قدیر نصری، تهران،  ،چهره جدید امنیت در خاورمیانه(، 1383لی، ئور، جی مارتین ) -

 پژوهشکده مطالعات راهبردی

وزارت ، ، تهراناصول سیاست خارجی ایران و سیاست بین الملل(،  1385قوام، سید عبدالعلی،)  -

 امورخارجه

 سمت نشر تهران، ،المللبین روابط هاینظریه در تحول ،(1386حمیرا ) مشیرزاده، -

رات انتشا ،، تهرانالملل و سیاست خارجیپیرامون سیاست بینمباحثی (، 1358)................  -

 یدانشکده علوم سیاسی و اجتماع

 توافق و تزاحم منافع ملی و مصالح اسالمی: بررسی تطبیقی سیاست(، 1376نخعی، هادی ) -

 المللی وزارت اموردفتر مطالعات سیاسی و بین، ، چاپ اول، تهرانهای ملی و اسالمیخارجی دولت
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 هخارج

، تاثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی: مورد جمهوری اسالمی ایران(، 1378) نقیب زاده، احمد -

  3، شماره 13مجله سیاست خارجی، سال 

، ، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهرانالمللنظریه اجتماعی سیاست بین(، 1384ونت، الکساندر ) -

 هانتشارات وزارت امور خارج

 مقاله

، تحلیل تکوین گرایانه سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران (،1383)قهرمان پور، رحمان -

 بهار ، 23عات راهبردی، شماره فصلنامه مطال
 

 

 
 


