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 کا آمرینظامي توسط  اشغال از بعد عراق و ایران روابط در مذهب نقش انگارانۀ سازه تحلیل

 1 رهاد سهامیف                                                                                 

 
 چکیده
 عراق بالقوه صورتبه آن از قبل که ایرانکشور  گردید باعث 2003 سال در عراق به آمریکا حمله

 عراق در یدگرتهد دولت یک آمدن کار روی از اشنگرانی کرد،می تلقی خود ژئوپلتیک دشمن را
 در طشرای حال این با. زدمی دامن هانگرانی این به نیز آمریکایی نیروهای حضور و شود دوچندان

 این درموثر  جیخار گربازی یک عنوانبه ایران تا خورد رقم ایگونهبهنیز  اشغال از پس عراق
 دآمدن کار روی شورک این در دولتمردان از نسلی اشغال، این از پس بپردازد. نقش ایفای به کشور
 بود کشور دو رهبران مذهبی هایانگاره از ثرمتأ روابط این. کردند برقرار ایران با نزدیکی روابط که
 رتفاسی این با. گردد دنبال ایتردهگس سطح در و قبل از متفاوت کامالا  روابط این شد باعث که

 به توجه اب. است کشور دو سطح در روابط این گیریشکل چگونگی بررسی مقاله این از هدف
سط شغال نظامی توایران و عراق بعد از ا روابط که است این مقاله اصلی السؤ شد، گفته آنچه

 اینبه  فرضیه ؟ستا بوده چه ابطرو گونهاین گیریشکل بر ثرمؤ عوامل و دآم پدید چگونهآمریکا 
 بین همگرایی نآمد وجود به و روابط این گیریشکل در ذهنی و مذهبی هایانگاره که استقرار 

 افترهی از ستفادها با و تحلیلی-توصیفی روش با مقاله است. بوده ثرمؤکشورهای ایران و عراق 
 .دازدبپر نظامی ق بعد از اشغالرابطه بین ایران و عرا تبیین به تا است درصدد انگاریسازه
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 مقدمه
 عراق در هویتی هایگرایش خاورمیانه نیز منطقه در تأثیرگذار و مهم مباحث از یکی شک بدون
 ودنب دلیل به عراق کشور در. است تأثیرگذار ایران جمله از کشورها سایر امنیت بر که است جدید
 ملی، حسط در. است خود اهداف و آمال تحقق دنبال به طیفی هر قوی، چندان ملی هویت
 دارد. وجود حادی هایچالش بازسازی و امنیت سازی،دولت موضوع

 نبود دارا دلیل به عراق کشور تردیدبی فارس،خلیج منطقة در ایران کشور همسایگان میان در
 و منطقه به انایر نگاه اصلی نقطة تاریخی، و فرهنگی قومی، امنیتی، سیاسی، خاص هایویژگی
 نیز نطقهماین  در تأثیرگذار و مهم مباحث از یکی شک بدون. آیدمی حساب به عرب جهان
. است یرگذارتأث ایران جمله از کشورها سایر امنیت رب که است جدید عراق در هویتی هایگرایش

. تاس خود اهداف و آمال تحقق دنبال به طیفی هر قوی، چندان ملی هویت نبود دلیل به عراق در
 لحاظ به. دارد وجود جدی هایچالش بازسازی و امنیت سازی،دولت موضوع ملی، سطح در

 ییختار و طبیعی طوربه را سازیملت–دولت روند عراق گفت بتوان شاید استعماری، هایمرزبندی
 . ستا تأثیرگذار ایران اسالمی جمهوری ملی امنیت بر وضعیت این و است نکرده طی

 ناحیه از رکیلومت1458 طول به مشترک المللیبین مرز ترینطوالنی دارای عراق و ایران
 نواحی در یرانا. است فاو دهانه تا عراق -ترکیه- ایران مشترک مرزی نقطة از داغ داالمیر
 با رهمجوا منطقه که طوری؛ بهاست ژئوپلتیک خأل دارای ایالم و کرمانشاه - انکردست با همجوار
 دلیل به مرزی خط این تاهمی. است شده گذارینام «ایران امنیتی داالن» به کرمانشاه استان
حائز  عرب هانج و ایران میان مرز عبارتی به و ایران فالت و النهرینبین میان جلگه تبیین
 بوده اریخت طول در اقتصادی و مذهبی ،هویتی، فرهنگی تحوالت مبنای دخو که است اهمیت
  (116 :1385 برزگر،) .است
 هایینهزم و اشتراکات باراولین برای جدید تحوالت بروز و صدام رژیم سرنگونی با
 رحضو و عراق در جمیعت و هویت گانهسه ماهیت چون هاییچالش کنار در سازیفرصت

 از را عراق که دمتضا گاه و متفاوت یرویکردها و منافع با جدا و مستقل ایهبخش در شهروندان
 تفکر حوزه در یهایچالش ایجاد برعالوه، کرده تبدیل عجیب کشوری به وپلیتیکیژئ منظر

این  بعد از .است دهش بغداد – تهران روابط تحکیم و برقراری برای معیاری ایرانی، سیاستمداران
 دارد: قرار لفهمؤ چند تأثیر تحت عراق و ایران روابط شود کهتوضیحات باید اشاره 

 ؛تاریخی کهن رابطه یک وجود و دینی و فرهنگی مشترکات( 1)
 ؛ملت دو میان مشترک منافع وجود( 2)
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 سایگانهم با مقایسه در طوالنی مشترک مرزهای شامل همکاری ممتاز هایظرفیت( 3)
 دیگر؛

 ؛ مرزی بازارچه هدوازد و مرزی گذرگاه شش وجود( 4)
 اسی.سی و توریستی، مقدسه اماکن وجود( 5)
 قرار حکام سیطره و ظلم تحت همواره عراقکشور  در شیعه اکثریت معاصر، تاریخ طول در
 شیعیان داماع و شکنجه دستگیری، ایران، علیه عراق ساله هشت جنگ طی ویژهبه اند؛داشته

 نفر هزاران و داد رخ حسین صدام بعثی رژیم سوی از ایگسترده سطح در شیعی رهبران مخصوصاا
 وجه که دیمیال 1979 سال در اسالمی جمهوری گیریشکل. گردیدند اخراج یا و تبعید شهید،
 طوریبه. نمایند یتلق تهدید یک عنوانبه را آن هاغربی شد موجب بود، شیعه ایدئولوژی آن غالب
 از عراق و ایران جنگ در و گذاشته کنار صدام یمرژ از را خود دشمنی ریگان و بوش هایدولت که

 توسعه مانع دکردن تالش کشورها برخی ،صدام بعثی رژیم فروپاشی از پس. کردند حمایت صدام
 مسلمان رکشو دو بین هدوستان پیوندهای که شان بر این بوداعتقاد. گردند عراق و ایران بین روابط

 بعضی فوذن تحت فرضیات، این متأسفانه. شد خواهد منجر منطقه در شیعی هالل ایجاد به
 هستند، هانج و منطقه در عربی تروریسم خیز اصلی بستر واقع در که همسایه عرب کشورهای

 (115: 1385 عامری، ثقفی). است گرفته شکل

 و چالش هایزمینه نیز عراق اندازه به منطقه سطح در کشوری هیچ گذشته دهه چند طول در
 عراق و ایران هایدرگیری. است نکرده فراهم ایران برای را سیاسی و نیتیام هایهزینه تحمیل
 وقوع و کویت به عراق حمله از بعد. اندنمونه این از انقالب از بعد تحمیلی جنگ و انقالب از پیش
 کشور این قبال در پیمانانشهم و آمریکا متحده ایاالت رویکرد تغییر شاهد فارس،خلیج دوم جنگ
 هایتحریم و المللیبین فشارهای اعمال طریق از کشور این تضعیف درصدد کهچنان ،یماهبود

 قدرت آمریکا و فروپاشیده نیز شوروی جماهیر اتحاد دوره این در اینکه ضمن. برآمدند متفاوت
 از بعد تروریسم بهانه به آمریکا متحده ایاالت سرانجام. گردید المللبین سطح در هژمونیک
( 2003) سال در عراق اشغالنمود.  ساقط را بعثی رژیم و لشکرکشی عراق به مبرسپتا11 حمالت
 ،داشت کشور این با را اختالفاتی آن از قبل که عراق همسایه کشور عنوانبه ایران تا گردید باعث

 دامن هانگرانی این تشدید به نیز آمریکایی نیروهای حضور که شود چندان دو هاینگرانی دچار

 خارجی سیاست بتواند تا آورد فراهم ایران برای را موقعیتی اشغال از پس شرایط حال این با. زدمی
 است شرایطی از ناشی سیاست اعمال این. کند اعمال کشور این در اصلی بازیگر عنوانبه را خود
 با که دولتمردانی. است بوده ثرمؤ بسیار آن در شیعه عراقی دولتمردان کارآمدن روی که

 امر این و داشته ایران رهبران با متشابهی ذهنی هایانگاره عراق، قبلی دول از متفاوت هنجارهای
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 از ناشی توانمی را امر این. شوند نزدیک هم به کشور دو حاکم هایگفتمانتا  گشت سبب
 از تابعی نیز هویت این که دارد ریشه هویت تکوین در که دانست هاییگفتمان گیریشکل

 اگرچه که است شده موجب شرایط این. رودمی شمار به زمان طول در خارجی و داخلی متغیرهای
 که هویت این تغییر اما باشد شده حاکم کشور دو روابط بر تعارض بر مبتنی ایرابطه دورانی در
 بر مبتنی روابط نیز عراق و ایران برای رود،می شمار به عراق خارجی و داخلی شرایط از ثرمتأ هم

 است. زده قمر را همکاری

 از پس اقعر و ایران اسالمی جمهوری امنیتی -سیاسی روابط بررسی مقاله این از هدف
 عواملی چه هک است السؤ این به پاسخ دنبال به رو همین از واست  کشور این نظامی اشغال
 گشته شورهاک این در امنیتی -سیاسی سطح در عراق و ایران متفاوت روابط گیریشکل باعث
 الگوی دو نکهای به توجه با آن بر ثرمؤ عوامل و روابط از الگو این گیریشکل لیلتح ؟است

رو، . از اینطلبدمی را نوین رهیافتی است، بوده حاکم کشور دو روابط در همکاری و تعارضی
 برد. بهره مقاله این در تئوری ترینمناسب عنوانبه انگاریسازه از وانتمی
 

 نظری رهیافت مثابهبه انگاریسازه -1
 خارجی استسی نظریه اخیر هایسال در حتی که است ایگونهبه گرایانهتکوین ادبیات گسترش
 ارتباط به توجه با (300: 1383 قهرمانپور،). است کرده طی را خود رشد مراحل نیز گرایانهتکوین

 خارجی یاستس تحلیل و تجزیه هایرهیافت توانمی خارجی سیاست با المللبین روابط تنگاتنگ
 :نمود تقسیم دسته سه به را
 ؛دارد دیپلماسی تاریخ بر کیدتأ که سنتی رهیافت (1
 ؛روزناجیمز  علمی رهیافت (2
 (7: 1388 رسولی،آقایی و ) .انگارانهسازه و رادیکال رهیافت (3

 سرو و پرایس. شودمی آن از متفاوتی هایبندیتقسیم و نیست یکپارچه رهیافتی انگاریسازه
 .هامدرنیستپست و هامدرنیست: اندکرده شناسایی رهیافت این در را اصلی طیف دو اسمیت
 بر بلکه هویت، گیریشکل در زبان نقش بر نه مدرنیست رویکرد در مدرن،پست رویکرد برخالف
 در هادولت رفتار ،مدل این طبق. شودمی کیدتأ المللیبین و داخلی سطح دو در هنجارها نقش
 هنجارها این و است داده تشکیل را آن هویت که دارد هنجارهایی در ریشه نهایتاا خارجیتسیاس
 متفاوت هایبرداشت خاطر به ،اساس این بر. کنندمی تعریف را هادولت اهداف و منافع که هستند

 یا برازندگی بلکه بخشینتیجه نه گرایانه نیزتکوین خارجی سیاست در کنش منطق عقالنیت، از
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 دولت از دیگران که است هنجارهایی با رفتار تناسب منطق گرایی،تکوین در یعنی ؛است ناسبت
 در گراعقالنیت رویکردهای که خارجی سیاست در هادولت رفتار از بخشی سانبدین دارند. انتظار
 انپور،قهرم. )هستند تبیین قابل برازندگی منطق و گرایانهتکوین رویکرد با کندنمی صدق آنها مورد
1383 :75-74) 

 مکاتب هایویژگی به سویک از گراواکنش و خردگرا نظریه دو میان گرفتن قرار با انگاریسازه
 خود رفتار به بازیگران که ایمعانی بر تمرکز با دیگر سوی از و دهدمی اهمیت گرااثبات و خردگرا

 یزنزیگران با هویت گیریشکل به جهتو و هنجاری ساختارهای باورها، ها،ایده بر کیدتأ و دهندمی
 حوزه در انگاریسازه رهیافت (Smith,1997:168) شود.می نزدیک گراواکنش هاینظریه به

 توانایی بر کیدتأ جایبه و دارد خارجیسیاست به محور هویت رویکردی الملل،بین سیاست
 هادولت «هویت» بر الملل،بین نظام ساختار هایویژگی از یکی عنوانبه قدرت توزیع یا هادولت
 تهنک این در ها،عموضو دیگر در تفاوت وجود با گرابرساخت و گراواکنش هاینظریه. کندمی تمرکز

. زنندمی سرباز ،دهش تعیین پیش از امری عنوانبه منافع و هویت پذیرش از که دارند نظر اشتراک
 ایجاد را آنها ام که هستند اموری بلکه ؛نیستند قطعی و مسلم اموری هاهویت آنها دیدگاه از

د. کر ایجاد دیگر ایگونهبه را آنها توانمی اند،شده ایجاد ما توسط که دلیل همین به و ایمکرده
(Hopf,2000:175)  

 ملی هویت یعنی ؛است آن «مندیزمینه» به باور انگارانسازه منظر از هویت درباره دیگر نکته
. گیردمی لشک...  و فرهنگ ،(ژئوپلتیک وضعیت) سرزمینی جایگاه تاریخی، حافظه اساس بر

 متمایز نیستند، هاخصلت این صاحب که دیگرانی از را خود ،مندزمینه هویت اساس بر کشورها
 و پردازندمی ودخ «همکاران و رقبا» ،»دشمنانو  دوستان» ،«دیگری و خود» تعریف به. کنندمی

 سیاست و نافعم کالم یک در و نفوذ هایحوزه. آیندمی بر آن رتغیی یا موجود وضع حفظ درصدد
 (220: 1386 کاظمی، و متقی). سازندمی را خود خارجی
 به توجه بدون هک معتقدند و دارند کیدتأ المللبین روابط در فرهنگ نقش بر انگارانسازه 

 لاشکا تنوع اهشک و تیدول نظم باالی ثبات تواننمی "کننده استاندارد جهانیِ سیاسیِ فرهنگ"
 در ثرمؤ هنجارهای رد تغییر که دارند اعتقاد آنها (330: 1389 مشیرزاده،). داد توضیح را سیاسی
 منافع روازاین آورد، خواهد وجودبه را بازیگران منافع در تغییر بازیگران هویت و سیاسی فرهنگ
 تغییر از یشب تداوم مقوله هک گراعقالنیت هایرهیافت برخالف و بوده تکوین حال در امری
: 1383 قهرمانپور،). دهدمی اهمیت تغییر به رهیافت این گذارد،می تداوم بر را اصل و دارد اهمیت

306-305)  
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 و هایسمئورئالن تحلیل سطح گرفتن نظر در و ابزاری عقالنیت با تناسب منطق کردن جایگزین
 تابع هادولت اهداف و منافع که مفهوم این دادن قرار مدنظر و انگارانسازه سوی از هانئولیبرال
 خارجی سیاست و المللبین سیاست در رهیافت این موفقیت باعث ،ستا آنها هویت و هنجارها

  (74: 1383 قهرمانپور،). است شده
 و جمعی معانی در مشارکت فرایند در برساخته انگاریسازه در محوری امری مثابهبه هویت
 از خود تصورات المللبین روابط عرصه در بازیگر که است هویت این چارچوب در. است اجتماعی
 شکل را دیگران با رابطه و پردازدمی کنش به و سازدمی مشخص را خود اهداف و دیگران

 نسبتاا  هایفهم نایمع به بنابراین، در این مکتب نظری، هویت (333: 1388 مشیرزاده،). دهدمی
 را خود هویت و منافع کنشگران. است دیگران از انتظارات و خود از صخا نقش بر مبتنی و ثابت
 تعریف را ساختارها که مبانی همان یعنی آورند؛می دستبه جمعی معانی در مشارکت طریق از

که  زمانی و هستند ایرابطه اموری ،منافع و هاهویت. دهندمی سازمان ما هایکنش به و کنندمی

 :از است عبارت آن تعریف ترینساده در هویت. شوندمی تعریفآنها  یم،کنمی تعریف را موقعیت
 «.کندمی تبدیل هست، چه آن به را چیزی که چه آن هر» فلسفی بیانی به یا چیزی هر چیستی

 هویت نتیجه در و است الزم موسع تعریف این از ترگسترده تعریفی که است آن بر 1ونتالکساندر 
 اسمیت،). است رفتاری و انگیزشی تمایالت موجد که داندمی «مندیتن کنشگر» در خصوصیتی را

2001 :244)  
 که است این به تهوابس فهم این مبنای اما. دارد خود از گرکنش فهم در ریشه هویت بنابراین

 نابی» عدب   دهندهشانن این و نه؟ یا کنندمی بازنمایی شکل همان به را گرکنش گران،کنش سایر آیا
 آن مبنای در تهوی از خود برداشت برعالوه نیز دیگران هایبرداشت یعنی ؛است هویت «تیذهنی
-325: 1384 ونت،. )بخشندمی قوام هاهویت به دو هر بیرونی و درونی ساختارهای و دارد ثیرتأ

 زیرا ؛گیردمی کلش بازیگران منافع که است هویت همین مبنای بر اصوالا  باید توجه داشت (326
 (336-337 :1384 ونت،) .خواهدمی چه که داندنمی کیست، که نداند که وقتی تا گرکنش یک
 عنوانبه مثالا  ،باشد داشته متعددی بسیار هایهویت تواندمی دولت هر که است تقدمع ونت
 در یشهر و است کنشگر اجتماعی تعریف هویتی هر. غیره و «آزاد جهان رهبر» ،«حاکم»

 اجتماعی ساختار به و دارند یکدیگر و خود درباره جمعی شکلی به کنشگران که دارد هایینظریه
 (921: 1382 هادیان،). بخشدمی قوام جهان

                                                           
1. Alexander Wendt 
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 لهمسئ نظم، و آنارشی رابطه: از نداعبارت المللبین روابط در مهم محتوایی بعد سه
 چیزی آنارشی ،گارانهانسازه برداشت در. المللبین روابط در تحول امکان و المللیبین هایهمکاری

 نوع هر فاقد و خالی ظرف نفسهفی آنارشی ،ونت نظر از. فهمندمیخودشان  هادولت که است
 آنچه ونت گاهدید از. همکاری بر مبتنی نه و است آمیزتعارض لزوماا نه آنارشی. است درونی منطق
 خاصی هایرویه صلحا کنند،می مطرح قدرت سیاست و خودیاری عنوانبه گرایانواقع امروزه
 تعامل، از قبل ونت نظر به. نیست آنارشی منطق با جوهری خصوصیات از ناشی که است

 به که نیست آن معنای به این اما هستند نیز خود حفظ به مایل و دارند هاییتوانایی کنشگران
 را کنشگران هویت ،دیگر عبارت به. کنند فرض دشمن را دیگری و رفت خواهند خودیاری دنبال
 و سازدمی مشخص را آنها هویت که ستا آنها تعامالت این کند،نمی تعریف آنارشیک شرایط
-346: 1389 مشیرزاده،). یابدمی را خود معنای آنارشی که است دیگری /خود هویت این به بسته
344) 

 آنها بستر در که ندهست پاسخ و تفسیر دادن، عالمت فرایندهای نیز اجتماعی اعمال پس
 که عیجم هویت ،ونت نظر از. دهدمی رخ اجتماعی یادگیری و شودمی خلق مشترک اختشن

 رساندمی انگارییکسان و انگاریذاتهم یعنی آن منطقی نتیبجه به را دیگری و خود میان رابطه
 کنش یک رد یکدیگر از خود فهم اساس بر ،بازدمی رنگ دیگری و خود میان تمایز آن در و

. یابدمی سترشگ و شده اثبات نیز تعاملی فرایندهای تکرار طریق از و شودمی ساخته اجتماعی
 در هادولت نازعهم و همکاری که است معتقد وی ،آنارشیک المللبین نظام به ونت اعتقاد رغمبه

 و جوکار). یماد ساختارهای چارچوب در نه کندمی پیدا معنا( فرهنگ) مشترک شناخت چارچوب
  (182-183: 1389 طوسی،
 یمهم بخش که عتقادا این و المللبین روابط در فرهنگ نقش بر انگارانسازه تأکید به توجه با

 است، برآمده خود شناساندن و ابراز درصدد و است هویت یا فرهنگ یک تبلور المللبین سیاست از
 تعمیم المللینب جامعه به را خود خاص رفتار کندمی تشویق را گیرندگانتصمیم فرهنگ دیرپایی
 و گذشته هایارزش بر تأکید. کنند تعریف خود فرهنگ توسعه اساس بر را ملی منفعت و دهند
 که شودمی باعث امر این و شودمی دیگری هایفرهنگ مقاومت سبب خودی هایارزش بسط
 نبی و تعامل دیگرهم با بقا، عین در و بپذیرند را فرهنگی متفاوت هایخوشه وجود انگارانسازه

 رام این (717-718: 1385 نصری،) .کنند برقرار دوسویه ارتباط فراملی هنجارهای و یمل فرهنگ
 در متقابل ورتص به که عراق و ایران روابط در آنها بسط و فرهنگی ایهارزش بر کیدتأ یعنی
 تعارضات ینجایگز همکاری و تعامل نوعی تا است گردیده سبب ،شودمی دیده کشور دو روابط

 درآورد. ایدوستانه صورتبه را ورکشدو  این روابط و گردیده مادی منافع از شینا
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 اسالمي انقالب از قبل عراق و ایران روابط پیشینه -2
 و اسرائیل رژیم اب شاهنشاهی رژیم دوستی دلیل به اسالمی، انقالب از قبل عراق و ایران رابطه
 عراق بعثی دولت نهمچنی و منطقه عرب شورهایک و ایران روابط بر رابطه این که نامطلوبی آثار

 یدگرد سبب که رشمردب نیز را دیگری موارد توانمی ،این جزبه. بود گرفته قرار ثیرتأ تحت داشت،
 و عراق هایدولت نزدیک روابط. درآید کشور دو بین در دشمنی و رقابت صورتبه روابط این

 را خود ناوگان رکشو این تا گشت باعث هابعثی کودتای از پس که بود عوامل این از یکی شوروی
 کند اتخاذ یرانا مقابل در را تندی هایسیاست عراق جهت همین به و کرده روانه فارسخلیج به
 عراق که ایطلبانهتوسعه هایسیاست همچنین. بود تقابل در ایران منافع با ایمنطقه سطح در که
 باعث وزستانخ مورد در ادعاهایی طرح و بود فتهگر پیش ایران و کویت هایسرزمین قبال در

 وجود به 1352 و 1339 هایسال در عراق و ایران بین نظامی هایدرگیری حتی که بود گشته
 اندور این در. کرد ادی کشور دو روابط در تنشی پر دوران به دوران این از توانمی کل در که بیاید
 عراق رویکرد خصوص در ستیزیایران نوعی تا گردید باعث دولت دو سوی از مختلف تدابیر اتخاذ
 بارهایت ایرانی آمده، پیش ستیزیایران و امر این به توجه با و بیاید وجود به ایران کشور به نسبت
 ایران طلبیتوسعه پیشگامان عنوانبه آنها از که شوند اخراج دوره دو صورت به کشور این از زیادی

 در عراق عثیب رژیم سوی از سنی -شیعی شکاف کاهش منظور به امر این. شدمی یاد عراق در
. بود برخاسته هودیانی و ایرانیان با مقابله به رژیم این آن، چارچوب در که بودشده  گرفته پیش

 (274-277: 1384 بلداجی، برنا)
 یکودتای رژیم رئیس- البکرحسن که شد جدیدی بحران وارد شرایطی در کشور دو روابط    
 اسناد گرفتند تصمیم بعثی مقامات و کرد مطرح را روداروند بر عراق مطلق حاکمیت ادعای -قعرا
 26 در تصمیم این دنبال به. نمایند بازرسی ،شدندمی روداروند وارد که را هاییکشتی مدارک و

 از و نامید عراق خاک الینفک جزء را العربشط آبراه عراق، خارجه امور وزارت 1348 فروردین
 اعمال و اظهارات این دنباله ب. بکشد پایین هاکشتی روی از را خود هایپرچم خواست ایران

 را خود تمایل و ملغی را 1937 مرزی عهدنامه 1348 اردیبهشت در نیز ایران دولت عراقی، مقامات
 ادروید این(  358: 1380 مهدوی، هوشنگ. )نمود اعالم تالوگ خط بر مبتنی قراردادی انعقاد به

 نظامی درگیری احتمال حتی و کشاند وخامت به نظامی برخورد وقوع آستانه تا را کشور دو روابط
 15 الی 13) اوپک سران اجالس جریان در 1بومدین هواری گریمیانجی با اما یافت، قوت نیز

 دست خود اختالفات به بخشیدن پایان جهت توافقاتی به کشور دو الجزایر، در( 1353 اسفند
                                                           
1. Houari Boumédiene 
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 صورتبه ایران و شد شناخته کشور دو مرزی خط عنوانبه تالوگ خط ،توافق این اساس بر. تندیاف
 در که را عراق اراضی از مقداری و بکشد دست بارزانی کردهای حمایت از که پذیرفت تلویحی
 (151-149: 1364 دوست، پارسا. )بازگرداند کشور آن به داشت، خود تصرف
 ماا شد، بهتر نسبتاا بطیروا و مرزی اختالفات پایان باعث ظاهراا یره،الجز 1975 قرارداد انعقاد 
 اقعر زیرا ت؛فیا یانپا ایران در اسالمی انقالب وقوع با کشور دو بین روابط در نسبی آرامش این
 ایران حاکمیت مالاع کشور، دو مرزی خط عنوانبه تالوگ خط پذیرش با و الجزایر بیانیة موجب به

 وارد ایران به را خود نهایی ضربه تا گشتمی مناسب موقعیتی دنبال به و بود ذیرفتهپ اروند بر را
 (155: 1383 آهاری، نظر) .سازد

 یکدیگر با متعارضی صورتبه عراق و ایران تا بود گشته سبب که داخلی متغیرهای برعالوه
 ندهرچ مثال عنوانبه. دزمی دامن تعارض این به نیز المللبین نظام دوقطبی ماهیت ،کنند رفتار

 احلسو مانند یاسیس جغرافیای در امتیازاتی بودن دارا همچون هاییزمینه در ایران هایتوانایی
 آن، جدید اییدری قدرت گیریشکل و هرمز تنگه بر تسلط عمان، دریای و فارسخلیج در طوالنی
 رژیم که یزن آمریکا نیستو دو مشیخط همچون المللیبین مسائل کرد،می ترس دچار را عراق
 حمایت. کردمی داندوچن را ایران با تعارضات این بود، درآورده منطقه ژاندارم صورتبه را شاه

 دامن عراق ترس ینا به ،نداشتند را آن با مقابله توانایی که نیز شاه رژیم از منطقه کشورهای
 شامل که ورویش با همکاری و دوستی هایپیمان بستن  با نیز عراق رژیم دیگر سوی از. زدمی

 با تقابل جهت در گشتمی عراقی نیروهای به نظامی آموزش و خدمات ارائه و تسلیحات صدور
 و نآرژانتی نظیر یکشورهای با عراق شوروی، با کشور این هایپیمان برعالوه. بود برآمده ایران
 برای بلندمدت اهداف ستایرا در هاپیمان این که بود نموده امضا را هاییپیمان نیز فرانسه
 نقش ایفای منظوربه امر این که بود شیمیایی و میکروبی ای،هسته هایسالح به یابیدست
 هم متحدان عنوانبه البانق از قبل اسرائیل و ایران اینکه به توجه با عراق و بود منطقه در رهبری

. بود هاالحس این به یابیدستمترصد  کشور دو این کشاندن چالش به جهت ،رفتندمی شماربه
 تقابل صورتبه راان پیروزی نهضت اسالمی ملت ایر از قبل عراق و ایران روابط توانمی بنابراین
 نهاآ منافع نیز هامینهز از بسیاری در که گرفت نظر در المللبین نظام و داخلی رویکردهای از ناشی

 (429-433: 1382 پورسعید،). بود روروبه چالش با

 

 عراق و ایران روابط بر آن ثیرتأ و ایران اسالمي انقالب -3

 داشت نگه سابق خصمانه صورتبه تنهانه را عراق و ایران روابط ،ایران اسالمی انقالبپیروزی 
 که احساس این با رژیم بعثی دوران این در. شود کشیده جنگ به روابط این تا گردید موجب بلکه
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 بدین عراق. شدند ایران با جنگ وارد اعراب از نیابت به ،باشند نایرا علیه جنگ برنده توانندمی

 نظامی نیروهای شدن ضعیف با کردمی احساس که دانستمی ایران با جنگ برنده را خود دلیل
 هایجنگ در ایران بودن درگیر کشور، این در گیریتصمیم مراجع تعدد شاه، سقوط از پس ایران

 روابط بودن بحرانی و عراق از فارسخلیج عرب حوزه ورهایکش معنوی و مادی حمایت داخلی،

 نقشی از خارج. برساند اتمام به خود سود به را جنگ تواندمی گیریگروگان علت به آمریکا و ایران
 با کشور یک عنوانبه عراق نمودند، ایفا جنگ این در منطقه کشورهای و بزرگ هایقدرت که

 اصل اساس بر کشور دو این روابط تا برخاست کشور این با گجن به ایران با متضاد ایدئولوژی
 .گردد تعریف ،بود حاکم دوران این در کشور دو بر که متفاوتی هایایدئولوژی البته و ژئوپولتیک

 (93-94: 1381 طبری،)
 در خاورمیانه مهم رخداد و حادثه دومین ایران، اسالمی انقالب پیروزی از عراق و ایران جنگ

 از ناشی هم که رفتمی شماربه بیستم قرن پایانی دهه دو در اجتماعی -سیاسی والتتح تاریخ
 از تا ایران علیه غرب برای بود ابزاری اینکه هم و رفتمی حساببه کشور دو ژئوپولتیک تعارض

 توانمی البته. کند وادار اشانقالبی -اسالمی هایآرمان و اصول از عدول به را ایران طریق این
 بزرگ هایقدرت سوی از منطقه در بخشی توازن نوعی برای را جنگ این تردقیق نگاهی در

 و ایران پیروزی نه و شکست نه» استراتژی عنوان با آمریکا سوی از مثال عنوانبه که دانست
 بود آمریکا خارجی سیاست عمده پردازنظریه برژینسکی آن پردازتئوری که گشتمی دنبال «عراق

 طرف دو خصمانه روابط از فراتر جنگ این که آورد وجود به ایرانی مقامات در را اداعتق این و
 اسالمی انقالب از آنها که زیرا ؛بود گشته اعمال ایران بر غرب و شرق طریق از که بود جنگی
 مجلس رئیس اظهارنظرها این زمان در که رفسنجانی هاشمی دیدگاه از. بودند ناراضی ایران

 منافع علیه مستقیماا  را انقالب داشت، ایران در را منافع بیشترین که غرب ود،ب اسالمی شورای
 از ناامیدی با که بیاید وجود به ایران در شرایط این تا بود خاطر بدین جنگ این و دیدمی خود

 بنابراین. ماندب باقی انقالبی غرب و شرق به اتکا بدون تواننمی که بیاید وجود به باور این شرایط،
 با توانستمی که رفتمی شمار به ایران مورد در غرب و شرق خطوط تقاطع نقطه عنوانبه صدام
 روابط (2-4: 1386 اسدی،). برساند تالقی به ایران مورد در را غرب و شرق اهداف جنگ، تحقق
 توانمی که یافت ادامه جنگ شکل در و شدید تقابل یک صورتبه انقالب از پس عراق و ایران
. دانست متعارض هایایدئولوژی از ناشی متفاوت هایهویت و ژئوپلتیک تعارضات از ناشی ار آن

این رویکرد خصمانه، پس از سقوط صدام حسین، اصالح گردید و هویت مشترک دینی به همراه 
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اشتراکات فرهنگی و دینی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی منجر به روابط حسنه بین دو کشور 
 گردید.

 

 2003 سال از بعد عراق نظامي اشغال تیعوض رسيبر -4
 در کویت به عراق حمله را آن باید بگیریم نظر در عطف نقطه یک عراق اشغال برای بخواهیم اگر

 بیرون زمانِ  از. شودمی تلقی حسین صدام با آمریکا روابط در عطف نقطه عنوانبه که گرفت نظر
 زیرا ؛بود برآمده قعرا در رژیم تغییر دنبال به کاآمری دولت ،1991سال در کویت از عراق راندن
 نهما از و کرد اریهمک آن با بتوان که نیست بازیگری صدام که بود این بر هاآمریکایی ارزیابی
 امر ینا البته؛ بودند کار این اجرای پیگری شد، مترصد پدر بوش دوره در که فروپاشی طرح با ابتدا
 بغداد حومه به نآ دامنه حتی که شیعیان قیام و 1991 مارس در شعبانیه انتفاضه اجرای با نیز

 که آمد وجود به آمریکا دولت در نگرانی احساس این نهایت در اما گشت دنبال ،بود شده کشیده
 به و شود لقیت ایران اسالمی جمهوری نظام امتداد در تواندمی دینی دولت یک آمدن کار روی
 فراهم شد. توسط صدام انتفاضه بسرکو برایفضای الزم  ،خاطر همین
 طرح نای البته که ندبرآمد عراق در کودتا دنبال به هاآمریکایی حکومت، تغییر برای روهمین از
 عارضم نیروهای ازماندهیس به ناچاراا  و نبرد جایی به راه عراق بسته امنیتی سیستم به توجه با نیز

 و عراق امنیتی و نظامی سیستم بردن تحلیل برای هاتحریم استمرار و کشور از خارج در عراقی
. آورد فراهم را راقع دولت سقوط زمینه وسیله بدین تا آورد روی کشور این مردم بر فشار افزایش

 بین زا برای بغداد به غافلگیرانه هوایی عملیات ماندن ناکام حتی و عوامل این ماندن ناکام از پس
 یجادا هرچند. آورد مفراه عراق اشغال برای را المللیینب زمینه تا گشت مصمم آمریکا صدام، بردن
 و آلمان چین، روسیه، همچون کشورهایی مخالفت با عراق به حمله برای نیز المللیبین زمینه
 که سرخوشی با و جانبهیک صورتبه آمریکا متحده ایاالت اما گشت مواجه شکست با فرانسه
 علیه جنگ رمانف 1381 اسفند 29 در ،بود آورده دستبه افغانستان در طالبان بر آسان پیروزی
 ایروانی،). انستد صدام دیکتاتوری دست از عراق مردم آزادسازی جهت در را آن و صادر را عراق
1388 :157-155) 
 داخل در که ایگونهبه داشت ضعیفی بسیار المللیبین و داخلی شرایط عراق ،زمان این در
 کرده بود ضعیف بسیار را آن ،بود گردیده اعمال کشور این بر کویت اشغال از پس که هاییتحریم

 در کشور این هایزیرساخت. بود درآمده خودمختار صورتبه نیز کشور این خاک از هاییقسمت و

 آسیب شدتبه انگلیس و آمریکا مکرر هایبمباران با آن از پس و ایران با تحمیلی جنگ طول
 مشروعیت و داده دست از کشور این در را اشمردمی پایگاه صدام یمرژ همه از ترمهم و بود دیده
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 بود مهیا عراق به آمریکا حمله برای داخلی شرایط بنابراین. بود شده تضعیف شدتبه نیز رژیم این

 مورد را اشهمسایه دو که متجاوز و گراشغال کشور یک عنوانبه عراق نیز خارجی عرصه در اما
  رفت.می شماربه رحمبی نیز مردمش به نسبت که شدمی شناخته ،بود داده قرار هجوم

، رسید خود اوج به هالقاعد با رژیم این ارتباط اتهام با سپتامبر 11 از پس عوامل این تمامی
 در و تهیاف دست جمعی رکشتا سالح به القاعده ارتباط، این پرتو در بودند معتقد هاآمریکایی چراکه

 عرب اتحادیه در و ایمنطقه سطح در. رفتمی شماربه المللیبین مخرب چهره یک عراق نهایت
 کویت اشغال از پس کشور این عضویت تعلیق از پس امر این که نداشت خوبی وضعیت عراق نیز
 راقع علیه کامالا طشرای بنابراین. بود درآمده صدام با عربی هایدولت سرد بسیار روابط صورتبه
 در را آن حسین امصد که بود ملل سازمان مجوز حداقل یا اجماع به نیاز حمله یک برای اما بود

 شورای در که بود داده قول صدام به که بود ایروسیه امید به و گرفته نظر در خود هایارزیابی
 به امنیت ورایش زدن دور با متحده ایاالت اینکه از غافل نکند، صادر را مجوزی چنین امنیت
 (157-161: 1388 ایروانی،). زندمی تدس عراق علیه تهاجم

 

 جدید عراق در ایران نوین هایفرصت سازیزمینه -5
 در جدید گیفرهن و امنیتی اقتصادی، سیاسی، نظام یک تا گشت باعث عراق در جدید تحوالت

 فکر به را تتثبی حال در عراقِ  در نفوذ صاحب بازیگران از یک هر و بگیرد شکل کشور این
 فرصت عنوانبه را زیادی هایظرفیت و هازمینه امر این. انداخت خود ایمنطقه گاهجای و موقعیت
 هرچند البته. ازدبپرد کشور این در نقشی ایفای به تا ساخت فراهم ایران اسالمی جمهوری برای

 ناشی هایفرصت به بحث این در اما آورد وجودبه ایران برای نیز هاییچالش عراق جدید شرایط
 .پردازیممی ونیدگرگ از

 وراین کش در ایران خارجیسیاست ،ی بعد از اشغال عراقهاچالش نیز و هافرصت به توجه با
 هایرقابت و باال تهدیدات درجه اندک، فرصت بایستمی رابطه این در البته که گرفت شکل

 نفوذ و نقش فزایشا پی در نحوی به هرکدام که نیز را ایفرامنطقه و ایمنطقه از اعم بازیگران
 گرفت. نظر در ،بودند عراق در خود

 جمهوری میان قرابت سبب نوعی به که بود عواملی از یکی بودن شیعی مشترک حس
 اسالمی انقالب اعالی مجلس همچون احزابی آن سرأ در که شد جدیدی عراق و ایران اسالمی
 را فرصت این حسین صدام سقوط از پس و بودند گرفته قرار الدعوه حزب و صدر جناح عراق،
. بپردازند خود راهبردی عمق گسترش به تا بودند آورده وجود به ایران اسالمی جمهوری برای
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 طرفدار نیروهای توسط حکومت گرفتن دست در و عراق در جدید حکومت تشکیل از پس ایران
 ایران با دوستی عین در که است پرداخته مستقل و امن ثبات، با عراق یک از حمایت به کشور این

 بنابراین. دهد کاهش کشور این داخلی تحوالت در نیز را آمریکا متحده ایاالت نفوذ بتواند
 بتواند ایران تا کردمی ایجاب ایران برای را متفاوت نقش تعیین ضرورت جدید، عراق گیریشکل

 و ایمنطقه روابط برای هاییسازیفرصت دنبال به دوجانبه، روابط برعالوه منظر این از
 این در همواره عراق دولت ساخت که باشد بزرگ هایقدرت با روابط چارچوب در ایفرامنطقه

 سیاسی حاکمیت در شیعی هویت گرفتن پیش در با و رسیدمی نظربه کنندهتعیین امری راستا
 فرهنگی اقتصادی، هایزمینه در را کشور دو تعامالت و گردیدمی محقق ایران برای امر این عراق

 (199-201: 1390 عطایی،). کردمی تقویت امنیتی -سیاسی و
 

 سیاسي همگرایي در مذهب نقش -6
 ح شده در باالمطر مباحث اند،گردیده مطرح المللبین روابط در که نوین هایبحث به توجه با

 نعنوابه توانیم. آورد فراهم مختلف سازوکارهای و هاشیوه تعقیب برای را ایزمینه تواندمی
 نای کشورها به و کندمی تعیین را دیپلماسی اهداف که برد نام هویتی و فرهنگی عوامل از نمونه
. کنند دنبال را خود فرهنگی هایظرفیت هویت، و فرهنگ این به توجه با که دهدمی را امکان
 و هشد کاسته هاکشور برای شدن قدرتمند هایهزینه که گرددمی سبب پارامترها این از استفاده
 زیقدرتمندسا برای هاییزمینه...  و فرهنگی دینی، تمدنی، تاریخی، پیشینه نظیر هاییظرفیت
 گردد. تلقی آنها منافع همسوسازی و کشورها

 دنبال به راقع و ایران تا گردیده سبب مذهبی و تاریخی فرهنگی، عرصه در مشترکات این 
 امنیت و صلح حفظ تروریسم، با زهمبار نظیر اهدافی تعقیب جهت در مشترک هویت یک کسب
 و تازه شکل اقعر اشغال از پس الخصوصعلی هویت این. برآیند...  و اقتصادی ثبات ای،منطقه

 این بین هک است مشترکی مذهب و هاارزش فرهنگ، از ناشی که است گرفته خود به تریپررنگ
 را ایران خارجیسیاست اجرای هم و عراق اقدامات هم که است درآمده نهادینه صورتبه کشور دو

 (928-929: 1390 عسکرخانی، و صادقی) .است داده قرار ثیرتأ تحت
 دولت یک آمدن کار روی جهت از هایینگرانی عراق، به آمریکا حمله ابتدای در هرچند
 ایران خصمانه روابط خاطربه نیز و آمد پیش ایران ملی امنیت تهدید همچنین و عراق در تهدیدگر

 شدمی حس ایران اسالمی جمهوری برای عراق در کشور این حضور بابت از هایینگرانی ریکاآم و
 عنوانبه ایران که گرفت شکل ایگونهبه عراق در تحوالت روند از حاصل نتایج و تحوالت اما

 همدیگر نگاه از کشور دو نیز عراق با رابطه در و گردد تبدیل عراق در آمریکا رقیب اصلی بازیگر
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 در روند این. گردیدندمی محسوب تمدنی اشتراکات با و فرهنگ هم دین، هم همسایه، شورهایک
 زمان در ایران هایکمک مدیون را خود آنها که ایگونهبه شودمی دیده نیز عراقی دولتمردان بین

 (172-175: 1388 ایروانی،). دانستندمی صدام
 عراق از حمایت با که شودمی دیده ایران میاسال جمهوری خارجیسیاست در ویژهبه امر این
 جمهور،رئیس که مکرری سفرهای. است برآمده کشور این یکپارچگی و وحدت درصدد
 همچنین و اندهداد انجام ایران به عراق کابینه اعضای از حزبی و سیاسی فعاالن وزیر،نخست

 تاریخی، حاظل از که است بوده اشتراکاتی مبنای بر همه عراق از ایرانی مقامات دیدارهای
 را ژئوپلتیکی هایواقعیت توانسته و است آمده وجود به کشور دو بین...  و مذهبی فرهنگی،
 عنوانبه شیعیان آمدن کار روی و عراق اشغال از قبل تا که ژئوپلتیکی هایواقعیت. کند کمرنگ
 یک در که کرد برداشت نهگواین توانمی .گردیدمی تلقی عراق و ایران رابطه عامل تریناصلی

 در اما گردندمی قیتل دشمن دو مثابهبه کشور دو این عراق، و ایران روابط از ژئوپلتیک برداشت
 :1388 هرسیج،). بازندمی رنگ ژئوپلتیک هایبرداشت و مفاهیم این انگارانهسازه برداشت یک
 عراق با ایران روابطاز س زمینه واست  طرف دو هر شیعی هویت از ثرمتأ این برداشت (182
 با دوست کشور دو صورتبه را کشور دو اینحال، . در عیناست گشته ایجانبههمه صورتبه

 سوی از که تهداش همراه به ایران برای نیز را هاییچالش اما است درآورده مشترک هایسازه
 برای دیتهدی را آن و شودمی یاد شیعی هالل عنوانبه آن از ایران با معارض کشورهای

 (537-538: 1386 لو،تقی). کنندمی تلقی اسرائیل و آمریکا ایران، همسایه عرب هایدولت
 پیامدهای است ممکن ابتدا در عراق در شیعه گیریقدرت هرچند که معتقدند طیف این
 دهدمی قرار شیعه احیای هایجریان رأس در را ایران نهایت در اما باشد داشته مذهبی و فرهنگی

 منطقه کشورهای دیگر بر عراق برعالوه امر این که گرددمی شیعیان بیشتر تقاضای به منجر که
 گردیده باعث امر این نیز راستا همین در. است ثیرگذارتأ نیز باشندمی شیعه مرجعیت دارای که

 و هراسیایران ایجاد به شیعی هالل طرح با و شود ناخشنود روند این از آمریکا که است
 که گرددمی ایران علیه منطقه کشورهای اتحاد به منجر البته که بپردازد منطقه در هراسیعهشی

 برای امری مثابهبه را آمریکا کار این که است گردیده روروبه ایرانی مقامات واکنش با البته

 هگردید باعث که دانندمی شیعیان گیریقدرت از منطقه مذهب سنی هایدولت و هاملت ترساندن
 اسالمی امت بین در اختالف و دستگی دو سیاست و بگیرد قرار همسایگان تهدید معرض در ایران
 جهت از تواندمی شیعی هالل یک گیریشکل اما موارد این تمامی از گذشته. بیاید وجود به

 ایاالت گراییهژمونی با مقابله در که گردد منجر ایران اسالمی جمهوری تقویت به ژئوپلتیک
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 البته و عراق همراه به را ایران اسالمی جمهوری واندتمی و گیردمی قرار منطقه در آمریکا همتحد

  اهداف و هاسیاست ناکامی موجب و مطرح منطقه در مقاومت محور عنوانبه لبنان اهللحزب

 (166-177: 1388 یوسفی، حاجی). گردد آمریکا متحده ایاالت ایمنطقه
 بانیم باید ،ان و عراقایر دوجانبه مناسبات به نگاهی در و رابطه این ایمنطقه تبعات از گذر با

 رنظ در رابطه نای بازتولید اساسی بستر مثابهبه را ایدئولوژیک و فرهنگی تاریخی، همبستگی
 کرد و شیعه هبرانر بین که مثبتی مناسبات و شیعیان رسیدن قدرت به از پس امر این که بگیریم

 روندی مکمل درون این البته. خوردمی چشم به، دارند عراق نوین حکومت در سزاییبه نقش که
 خارجیسیاست در اکنونهم و است مرسوم زداییتنش به نیز ایران خارجیسیاست در که است
 توانمی. است گردیده طرف دو روابط در جویانهمسالمت روند باعث و است شده نهادینه ایران
 مذهب: برشمرد گونهاین را عراق و ایران روابط در همبستگی ینا محورهای و مبانی رینتمهم
 اعتقادات به توجه با را کشور دو هر شیعیان که خاصی معنوی ارتباط و امامی دوازده شیعی

 در و آمدوشد باعث که کشور دو در عالیات عتبات وجود است، داده پیوند همبه مذهبی مشترک

 یتاریخ سابقه به هتوج با کشور دو مشابه اجتماعی – فرهنگی بافت گردد،می ملت دو پیوند نتیجه
 بین دیرینه یفرهنگ و علمی ارتباط ایران، در هاعراقی و عراق در ایرانیان اقامت مشترک،

 دور هایگذشته از خود مشکالت حل برای ایران و عراق شیعیان توجه کشور، دو علمیه هایحوزه
 (274-277 :بلداجی برنا). ...  و شیعه دواح زمامت و مرجعیت ،(عثمانی دولت)

 مشترک سازیهویت برای حوزه این که اشتراکاتی و شیعیان زمامت و مرجعیت با رابطه در
 بی،غیرمذه دولت با ناسازگاری: از اندعبارت که کرد اشاره اصول این به توانمی است کرده ایجاد
 صورتبه را اقعر و شد گنجانده عراق اساسی قانون در بعث رژیم فروپاشی از پس امر این که
 کشور رسمی دین ماسال عراق، اساسی قانون 2 ماده مطابق. درآورد ایران همانند دینی دولت یک
 وچرایچونبی کاماح با مغایر که قانونی هیچ اینکه دیگر و است قانونگذاری اساسی منیع یک و

 بین مشترک صورتبه که است رهاییپارامت دیگر از وحدت. شود تصویب تواندنمی باشد اسالم
 یا ربیع هویت یک نه و اسالمی هویت یک ایجاد باعث کشور دو مراجع و مشترک مرجعیت
 بحث از هاییر هرگونه دنبال به مرجعیت این آن، با که است گردیده هویت از دیگری هرگونه
 هویتی گیریکلش در باید نیز را واحد مرجعیت شمولیجهان و نگریجامع. است سنی و شیعه
 از اسالم جهان نامبه تریکلی دغدغه بلکه کشور دو دغدغه تنهانه آنها در که آورد حساببه مشابه
 (121-132: 1388 قاسمی،). گرددمی محسوب آنها هایدغدغه

 تعامل دارای مذهبی لحاظبه سیاسی و نژادی اقتصادی، روابط از نظرصرف عراق و ایران رابطه
 و گردید منتقل ایران به عراق از کهاست  شیعه مذهب واسطهبه امر این که است باالیی بسیار
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 اینکه از پس امر این. یابند دست مذهبی مشترک هویت یک به کشور دو این تا گردید سبب
 دو بین شیعه مرکز لحاظ از بارچندین داد ایران به را خود مرکز صفوی دوران در شیعه مذهب
 این کارند، سر بر عراق و ایران در اکنونهم که شیعه هایحکومت با ماا گردید جاجابه کشور
 (24-26: 1389 جعفریان،). است رسیده باالیی حد به هویت از ناشی تعامل

 هب را آنها و گیردب شکل عراق و ایران رابطه در جدید هویتی تا گردیده سبب عوامل این تمامی

 کرد تعریف اشعیاجتما بستر از جدا را آن تواننمی که هویتی. بیاورد در دوست کشور دو صورت
 گذارسیاست گیریتصمیم به منجر خاصی، منافع تولید طریق از کنشگران سایر با رابطه در که
 این از و گرددمی دیگری مقابل در خود بودن رقیب یا و دشمن دوست، تعریف به منجر و شودمی

 عراق و ایران وابطر در بنابراین. انجامدمی آن لیهع اقدام و دیگر کشور با شدن متحد به طریق
 گشته آنها بین روابط ایجاد به منجر انگاری،سازه در محوری امری مثابهبه که است هویت این
. قائلند هم برای کشور دو این که است معنایی براساس بلکه قدرت براساس نه رابطه این که است

 هک هویتی اساس بر عراق و ایران روابط که دکر ارزیابی هگوناین توانمی (4 -3: 1388 آقایی،)
 کامالا  صورتبه ستا افتاده اتفاق کشور این در جدید حاکمان آمدن کار روی و سپتامبر 11 از پس

 یاد همکاری عنوانبه آن از انگارانهسازه رهیافت در که است درآمده قبل هایدوره با متفاوت

 کشور دو روابط رب رخداد این از قبل هایدوره در که است تقابلی و رقابت از متفاوت که شودمی
 است. بوده حاکم

 

  گیرینتیجه
 دور هایگذشته در چه کشور دو این که است این دهندهنشان عراق و ایران روابط تاریخی بررسی

 همواره یارابطه چنین ایجاد زمینه هرچند اندنداشته یکدیگر با خوبی رابطه قبل دهه چند در چه و
 تعریف ژئوپلتیکی مبنای بر گذشته در کشور دو این رابطه. است داشته وجود کشور دو این بین
 بین جنگ و گردد تبدیل تعارض به کشور دو رابطه حتی که شد باعث عامل همین و گردیدمی

 طهراب این در نیز خاص عقاید و هاآموزه بر مبتنی هایایدئولوژی. بگیرد صورت عراق و ایران
 جهت در کشورها این از یک هر جداگانه هایهویت تا گردید باعث و است نبوده ثیرأتبی متعارض
 و شد دگرگون عراق اشغال از پس حوادث در داده رخ تحوالت با اما امر این. برآیند دیگری حذف

 باعث است، انجامیده متفاوت هویتی گیریشکل به که متفاوت هنجارهای مدنآ کار روی با
 توانمی بنابراین. برآیند باهم همکاری جهت در و نزدیک همبه کشور دو این هویت تا دیدگر

 و گشته نزدیک همبه هویت نزدیکی همین سایه در نیز کشورها این اهداف و منافع که گفت
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 از ناشی که هویتی. است درآورده پیمانو هم دوست کشور دو صورتبه را عراق و ایران
 جهت آمدوشد امامی، دوازده شیعی مذهب و بودن شیعی مشترک حس نظیر یمشترک هایانگاره
 زعامت دیرینه، فرهنگی و علمی ارتباط مشترک، تاریخی سابقه کشور، دو در عالیات عتبات زیارت

 به منجر هاانگاره این تا است گردیده باعث واست ... و هادولت بودن دینی مراجع، مشترک
 این رابطه از تعریف و داده شکل کشور دو روابط در را جدید هویتی هک شود هاییسازه گیریشکل
 قائلند. هم برای کشورها این که است داده قرار معنایی مبنای بر که قدرت مبنای بر نه را کشور دو

 حرو آوردن پدید برعالوه مشترک، هایسازه مبنای بر نوین عراق و ایران روابط اینکه نتیجه
 پیدا تغییر ریهمکا به تعارض از آنارشی معنای است گردیده سبب که کشور دو بین در همکاری

 خود نسبی قدرت و امنیت و کرده استفاده فرصت این از کشور دو این تا است گردیده باعث کند،
خود  ایمنطقه قدرت اهراه به ارتقاء جایگ همین از همچنین و بخشند بهبود رابطه این پرتو در را

  بپردازند.
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