تبیین سرچشمههای جغرافیای سیاسی
تنش و منازعه عراق علیه ایران براساس الگوی هایپوتیتکا
ریباز قربانینژاد ،1محمدرضا حافظنیا ،2زهرا احمدیپور 3و عبدالعلی قوام
دریافت3131/50/31 :

پذیرش3131/35/13 :

چکیده :وجود روابط مبتنی بر تنش و منازعه میان واحدهای سیاسی -فضایی
در ابعاد مختلف محلی ،ملی و منطقهای از قدیمیترین و پایدارترین وجوه
زمامداری انسان در طول تاریخ بهشمار میرود .این امر از زمان تشکیل و
رسمیت یافتن دولت -ملتها بعد از قرارداد وستفالیا شکل بارزتری بهخود
گرفت و همواره در برهههای مختلف ،روابط خصمانه میان کشورهای همسایه،
جایگزین روابط دوستانه شده که در بسیاری از موارد به جنگ و درگیری نیز
انجامیده است .در این بین ،عوامل و ارزشهای جغرافیایی و جغرافیای سیاسی
نقش عمدهای در بروز تنش و منازعه میان واحدهای سیاسی همسایه ایفا کرده
است .در این پژوهش سعی شده است با رویکرد توصیفی -تحلیلی و با بهره
گرفتن از منابع کتابخانهای ،به تبیین و بررسی سرچشمههای جغرافیای سیاسی
تنش و منازعه عراق علیه ایران بر پایه الگوی «هایپوتیتکا»ی پیتر هاگت پرداخته
شود .فرضیه بنیادین این مقاله آن است که عوامل جغرافیای سیاسی نظیر مسأله
مرزها ،قومیت و مذهب ،ادعاهای سرزمینی ،مرز دریایی در خلیج فارس،
حوزههای انرژی مشترک ،وابستگی هیدروپلیتیک عراق به ایران و ،...نقش
عمدهای در بروز تنش و منازعه عراق علیه ایران ایفا کرده است.
واژگان اصلی :ایران ،عراق ،خلییج فیارس ،ژئوپلیتییک ،تینش و منازعیه،
هایپوتیتکا.

 .1دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نویسنده مسئول.
 .2استاد جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تربیت مدرس.
 .3استاد جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تربیت مدرس.
 .4استاد علوم سیاسی ،دانشگاه شهید بهشتی.
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مقدمه

دو کشور ایران و عیراق بیا  1441کیلیومتر میرز مشیترک ) ،(The World Fact book/Iraqدر شیمال و
شمال غرب خلیج فارس واقع شدهاند .عراق با  41کیلیومتر خیط سیاحلی در شیمال غیرب خلییج
فارس ،کمترین و ایران با  1241کیلومتر خط ساحلی در شیمال خلییج فیارس (حیاف نییا،)303: 1311 ،
بیشترین مرز آبی را در این خلیج راهبردی به خود اختصاص دادهاند .از آنجیا کیه عیراق در خلییج
فارس مرز دریایی محدودی دارد ،وابستگی کامل آن به خلیج فیارس بیهمنظیور صیادراا انیرژی و
وارداا کاالهای اساسی ،امری کامالً بدیهی بهنظر میرسد .همین امر باعث بلندپروازیهای حاکمیان
عراق در زمانهای مختلف برای دستیابی به آبهای داخلی ایران و کویت ،بهمنظور رهیایی ییافتن از
این تنگنای جغرافیایی از یکطرف و حساسیت نسبت بیه روابیط سیایر کشیورهای سیاحلی خلییج
فارس از طرف دیگر شده است.
ایران و عراق با وجود اشتراکاا متعدد در زمینههای فرهنگی و مذهبی ،هنوز نتوانستهاند به ییک
رابطه راهبردی مسالمتآمیز دست یابند .در واقع؛ عراق از زمان تأسیس در سال  1121میالدی تا بیه
امروز ،یکی از همسایههای بحرانساز و مناقشهآفرین ایران بیوده اسیت؛ بیارزترین نمونیه آن جنیگ
هشت ساله میان دو کشور بود .چنیین وضیعیتی ،هیر در زمیان حکومیت پادشیاهی و هیر در زمیان
حکومت جمهوری دو کشور پابرجا بوده و نشاندهنده پایداری و تداوم عوامل بهوجودآورنده تینش
و منازعه در روابط دو کشور است.
ساختار جغرافیایی ویژه عراق در ابعاد طبیعی و انسانی ،خودبهخود زمینه بروز تنش و مناقشیه بیا
کشورهای همسایه را فراهر کرده است .تداخل قومیتی بیا همسیایگان ،سیاختار انسیانی و فرهنگیی
ناهمگن داخلی ،دسترسی محدود به آبهای آزاد در خلیج فارس ،وابستگی هیدروپلیتیک بیه ترکییه
و ایران ،ادعاهای سرزمینی نسیبت بیه کوییت و اییران ،کشیمکشهیای میذهبی و قیومیتی داخلیی،
اختالفاا مرزی با ایران و کویت و عربستان ،رقابتهیای منطقیهای بیا عربسیتان و اییران و از همیه
مهرتر ،ساختگی بودن این کشور توسط بریتانیا بعد از جنگ جهانی اول و طی نکردن موفقییتآمییز
فرایند ملتسازی و  ،...تنها بخشی از تنگناها و مشکالا جغرافیایی و جغرافییای سیاسیی عیراق بیه
شمار میروند که به شکلهای گوناگون تأثیر خود را در برقیراری روابیط خصیمانه ییا دوسیتانه بیا
همسایگان نشان میدهند .در این بین ،ایران تنها همسایه شرقی عراق اسیت کیه طیوالنیتیرین میرز
خشکی را با همدیگر دارند .همچنین تاریخ طوالنی از اختالفیاا میرزی و سیرزمینی و حماییت از
گروههای مخالف یکدیگر را تجربه کردهاند .مطالعه دقیق جغرافیای طبیعیی و انسیانی دو کشیور ،در
کنار ویژگیهای فرهنگی و تاریخی آنها ریشیه بسییاری از کشیمکشهیا و مناقشیاا دو طیرف را
روشن و تحلیلگران و پژوهشگران را در تبیین رفتارهای سیاسی طرفین نسبت به هر یاری میکند.
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جغرافیای سیاسی هر منطقه ،نقش عمدهای در برقراری روابط مسیالمتآمییز و حسینه ییا بیرعکس،
وجود تنش و منازعه میان کشورهای آن منطقه برعهده دارد .بهعبارتی ،ریشیه بسییاری از تینشهیا و
منازعاا در روابط میان کشورها ،در ویژگیهای جغرافیای سیاسی آنها نهفته است .از سوی دیگیر،
پایدار بودن ارزشها و عوامل جغرافیایی ،سبب ماندگاری و طوالنیتیر شیدن تینشهیا و منازعیاا
ناشی از آنها شده و همین امر ،حکومتها را در حلوفصل این اختالفاا و تینشهیا نیاتوان کیرده
است.
از آنجا که ژئوپلیتیک ،مطالعیه روابیط بیین کشیورها و منازعیاا از نظیر جغرافییایی اسیت
) (Barden and Shelley, 2000:5و اصوالً بیه دنبیال بررسیی ایین موضیوت اسیت کیه چگونیه عوامیل
جغرافیایی ،از جمله سرزمین ،جمعیت ،موقعییت راهبیردی ،منیابع طبیعیی و غییره بیر روابیط بیین
کشورها و تالش آنان برای کسب قدرا و استیال بر دیگیران میرثر اسیت )2006:1

 ،(Bellamy,پیس

بخیش عمییدهای از عوامیل ایجییادکننیده تیینش و منازعیه میییان حکومیتهییا از میاهیتی ژئوپلیتیییک
برخوردارند.
2

1

پیتر هاگت  ،جغرافیدان بریتانیایی ،حدود چهار دهه پیش در کتاب «جغرافییا :ترکیبیی نیو » بیه
سرچشمههای جغرافیایی بروز تنش در روابط میان کشورها اشاره کرده و آن را بهصورا ییک الگیو

تبیین سرچشمههای جغرافیای سیاسی تنش و منازعه عراق علیه ایران براساس الگویهایپوتیتکا

بیان مسأله

ارائه داده است (هاگت .)332 :1331 ،وی در این الگیو 12 ،متغیّیر جغرافییایی تینشزا در روابیط مییان
کشورها را برشمرده که از این تعداد ،چهار مورد راجع مرزهای بیینالمللیی ،چهیار میورد راجیع بیه
وضعیت و موقعیت اقلیتهای قومی ،یک مورد راجع به حقوق کشیور محصیور در خشیکی بیرای
دسترسی به آبهای آزاد ،یک مورد درخصوص باروری مصنوعی ابرها ،یک مورد دربیاره بیا منیابع
مهر و راهبردی معدنی و فرهنگی با موقعیت سرحدی و مورد آخیر نییز درخصیوص ادعیای ییک
کشور به خاک کشور همسایه برای حف موقعیت برتر مناطق و منابع مرزی خویش اسیت .اگیرچیه
این الگوی تبیین عوامل جغرافیای سیاسی تنش و منازعه در روابیط کشیورها در حیدود چهیار دهیه
پیش تدوین و ارائه شده است ،ولی بیا ایین حیال ،هنیوز نییز در تحلییل سرچشیمههیای تینشزا و
منازعهآفرین در روابط بینالمللی کارآیی دارد و مورد استفاده قرار میگیرد .بیر ایین اسیاس ،در ایین
پژوهش سعی شده است بیا میدّ نظیر قیرار دادن الگیوی پیتیر هاگیت ،عوامیل جغرافییای سیاسیی
ایجادکننده تنش و منازعه عراق علیه ایران به بررسی ،تحلیل و تبیین شود.
1. Peter Hagget
2. Geography: a Modern Synthesis
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تعریف مفاهیم و چارچوب نظری

2

3

4

4

واژگان و مفاهیر تنش ،1چالش  ،مناقشه  ،منازعه و بحران در ادبیاا جغرافییای سیاسیی و روابیط

بینالملل کاربرد فراوانی دارند و اغلب برای بیان نوت روابط خصمانه دو کشور ییا دو قیدرا رقییب
بهکار میروند .تنش و منازعه میان واحدهای سیاسیی در ابعیاد مختلیف داخلیی ،ملیی ،منطقیهای و
جهانی ،سابقه ای به درازای عمیر بشیر دارد و همیواره در طیول تیاریخ سیاسیی و اجتمیاعی انسیان
مشاهده شده است .حکومتها نیز بهعنوان بارزترین واحدهای سیاسی دارای حاکمییت و اقتیدار در
فضای سرزمینی تحت کنترل خود ،در جهت تالش برای بقای ملیی و گسیترش حیوزه نفیو و نییز
دستیابی به منافع ملی خود ،روابطی مبتنی بیر تینش و منازعیه را بیا همسیایگان و کشیورهای دیگیر
تجربه کردهاند .در بسیاری از مواقع نیز حکومتها نسبت به برخی عوامیل و ارزشهیای جغرافییای
سیاسی بیرون یا درون قلمرو خود ،دیدگاهی ناسازگار با دیدگاه همسایگان یا قیدراهیای منطقیهای
و جهانی دارند و در چنین حالتی نیز کشمکش و مشاجره بین آنها بروز میکند.
واژه «تنش» به مجموعهای از ایستارها و تمایالتی چون عدم اعتماد و سوءظن مربیو مییشیود
که مردم و سیاستگذاران در قبال طرفهای دیگر دارند .تنشها بیهخیودیخیود موجیب اخیتالف
نمیشوند ،بلکه تنها طرفها را آماده میی سیازند تیا در صیورا تیالش بیرای دسیتیابی بیه اهیداف
ناسازگار ،رفتاری مبتنی بر اختالف از خود نشان دهند (هالستی .)313 :1333 ،بیه عبیارا دیگیر ،تینش
معموالً به خصومت پنهان ،ترس ،سوء ظین ،تصیور تضیاد منیافع و شیاید مییل بیه سیلطهطلبیی ییا
انتقامجویی اشاره دارد .با این حال ،تنش لزومیاً از سیطگ گیرایشهیا و ادراکهیا فراتیر نمییرود ،و
تعارض عملی آشکار و کوششهای بازدارنده را دربرنمیگیرد؛ درحالیکه «منازعه» به وضعیتی گفتیه
میشود که در آن ،گروه انسانی معیّن ،قبیلهای ،قومی ،زبانی ،فرهنگی ،مذهبی ،اجتمیاعی ییا سیاسیی
معینی ،با گروه یا گروههای انسانی دیگری ،بهدلیل ناسازگاری واقعی یا ظاهری اهدافشیان ،تعارضیی
آگاهانه داشته باشند.

لوئیس کوزر 3منازعه را چنین تعریف میکند« :مبارزه برای ارزشها ،مطالبه منزلت ،قیدرا و

منابع کمیاب که در آن ،هدف هر یک از طرفین ،خنثی کیردن ،آسییب رسیاندن ییا از بیین بیردن

رقبای خویش است» ) .(Coser, 1956:30بهعقیده جوزف فرانکل ،3منازعیه وضیعیتی اسیت کیه دو

1. Tension
2. Challenge
3. Dispute
4. Conflict
5. Crisis
6. Lewis Coser
7. Joseph Frankle
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ناسازگارند

)1973:53

 .(Frankle,منازعه پدیدهای جهانی است و بهطور مداوم درون کشورها یا مییان

کشورها رخ میدهد .ولیی همیواره بیه شیکل خشیونتآمییز بیروز نمییکنید ،بلکیه ممکین اسیت
بهصوراهای ظریف مانند اقتصادی ،روانی و اجتماعی بروز کند .هیرچنید تینش ،اغلیب بیر بیروز
منازعه مقدم ،و همواره مالزم با آن است ،ولی با منازعه مترادف نیسیت و همیشیه نییز بیا همکیاری
ناسازگار نیست .با وجود این ،ریشههای تنش احتماالً بیا ریشیههیای منازعیه ارتبیا نزدیکیی دارد.
بهعالوه ،اگر تنشهیا بیهانیدازه کیافی شیدا یابنید ،بسیته بیه مییزان تأثیرگیذاری آنهیا بیر رونید
تصمیرگیری ،ممکن است مستقالً به علل مساعد یا مقدماتی برای بروز منازعه تبدیل شیوند (دوئرتیی

و فالتزگراف.)213-213 :1313 ،
بهطور کلی ،با مطالعه ریشههیای تینش و منازعیه ،دو دییدگاه کلیی وجیود دارد :روانشناسیان،
روانشناسان اجتماعی ،زیستشناسان ،نظریهپردازان بازیها و نظریهپردازان تصیمیرگییری ،از رفتیار
افراد شروت مییکننید و ریشیههیای تینش و منازعیه را در طبیعیت 1انسیان مییجوینید .در مقابیل،

جامعهشناسان ،انسانشناسان ،جغرافیدانیان ،نظرییهپیردازان سیازمان و ارتباطیاا ،دانشیمندان علیوم
سیاسی ،تحلیلگران روابط بینالملل و نظریهپردازان سیسترهیا ،نوعیاً منازعیه را در سیطگ گیروههیا،
اجتماعاا ،نهادهای اجتماعی ،طبقاا اجتماعی ،جنبشهای بیزر سیاسیی ،واحیدهای میذهبی ییا
قومی ،دولتهای ملی ،ائتالفها و نظامهای فرهنگی مورد بررسی قرار میدهند (دوئرتیی و فیالتزگراف،

تبیین سرچشمههای جغرافیای سیاسی تنش و منازعه عراق علیه ایران براساس الگویهایپوتیتکا

ملت یا دو دولت یا هر گروه از آنها درصیدد باشیند کینشهیایی انجیام دهنید کیه بیا یکیدیگر

 .)211 :1313با وجود این ،زمینههای بروز تنش و منازعه بین کشورها فراوانند .در ایین زمینیه ،جیمیز
دوئرتی 2و رابرا فاتزگراف 3در کتاب «نظریههای متعیارض در روابیط بیینالملیل »4میوارد ییل را
زمینهساز ایجاد تنش و منازعه بین کشورها میدانند:
تسلّط یافتن بر سرزمین ،تقوییت امنییت ،بیهدسیت آوردن ثیروا و اعتبیار ،حفی هوییت و
ارزشهای قومی ،فرهنگی و مذهبی از طریق دفات ییا گسیترش آنهیا ،حفی ییا گسیترش منیافع
خاندانی ،تضعیف دشیمن خیارجی ،بیهدسیت آوردن ییا نگهیداری ییک اموراتیوری مسیتعمراتی،
گسترش ایدئولوژی سیاسی ،جلوگیری از انفصال و فروپاشی ملی یا از دست رفیتن خیاک کشیور،
مداخله نظامی در منازعاا خارجی (خواه برای احترام گذاشتن به یک تکلیف معاهداتی ،پشیتیبانی
از یک حکومت دوست ،براندازی حکومت دشمن ،کمک به مبیارزاا رهیاییبخیش و ،)...حفی
اعتبار اتحادیه ،حف یا اعاده توازن قیدرا و خنثیی کیردن اهیداف اسیتیالجویانه قیدرتی دیگیر،
1. Nature
2. James Dougherty
3. Robert L. Pfaltzgraff
4. Contending Theories of International Relations
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حمایت از منافع اقتصادی حیاتی در خارج ،پشتیبانی از اصل آزادی دریاها ،پر کیردن خیق قیدرا
قبل از دیگران ،جنگیدن در یک جنگ کوچک در حال حاضر بیهجیای جنیگهیای بیزر تیر در
بعدها یا مبادرا به جنگ بازدارنده در برابر قدرا در حال رشد ،انتقام کشییدن از حکومیتهیایی
که در گذشته صدمهای وارد ساختهاند ،حمایت از اتبات به خطر افتاده ،دفات از شرف ملیی و تالفیی
کردن یک اهانت سنگین ).(Dougherty and Pfaltzgraff, 1981:512-515
بسیاری از عوامل مذکور ،در زمره عوامل و ارزشهای جغرافیای سیاسی محسوب میشیوند کیه
زمینه بروز تنش و منازعه میان کشورها را فراهر میکنند؛ عواملی از قبیل سرزمین ،فضا ،میرز ،منیابع
معدنی ،آب و غیره که بهعنوان ارزش و منافع ملی به آنها نگریسته میشیود؛ عیواملی کیه موجبیاا
تمایز و تفاوا گروههای قومی ،مذهبی و نیژادی را بیهوجیود مییآورنید و همچنیین موجودییت و
شکلبندی ساختار سیاسی -فضا و تأسیس ییا تغیییر وضیعیت جغرافییای سیاسیی در مقییاسهیای
محلی ،منطقهای و جهانی عمدتاً از نظر بازیگران سیاسی و دولتها به عنوان هیدف سیاسیی جنیگ
تعیین میشوند .به عبارا دیگر ،هرچند بروز منازعاا میان کشورها ممکن است تحت تأثیر عوامیل
ایدئولوژیک یا حتی سیاسی اتفاق بیفتد ،ولی اکثر قریب به اتفاق تنشها و منازعیاا مییان کشیورها،
منشأ جغرافیایی ،و ریشه در تلقی طرفین منازعه از منفعیت ملیی ارزش جغرافییایی دارد .حتیی اگیر
عوامل ایدئولوژیک و سیاسی جنگ نیز بهخوبی کالبدشکافی و تحلیل شود ،مشیخ

مییشیود کیه

این نوت عوامل نیز بهطور مستقیر یا غییرمسیتقیر از ماهییت جغرافییای سیاسیی برخوردارنید؛ نظییر
انگیزههای توسعه حوزه نفو فکری و عقییدتی ،مشیارکت در ائیتالف بیینالمللیی ،دفیات از حقیوق
گروههای دارای تجانس ساختاری ،دفات از اماکن مذهبی و هویتی و غیر آن (حاف نیا.)121 :1314 ،
پژوهشگران و اندیشمندان حوزه جغرافیای سیاسی بهطور سنتی به سه عامیل قلمیرو ،اییدئولوژی و
منابع بهعنوان عوامل اصلی ایجیادکننیده تینش و منازعیه توجیه داشیتهانید .بسییاری از کشیمکشهیا و
منازعاا بهعلت ترکیبی از این عوامل شکل میگیرند .این پژوهشگران و اندیشیمندان بیهتیازگی عامیل
قومیت را نیز بهعنوان یکی دیگر از عوامل بروز تنش و منازعه ،بهویژه در کشمکشهای داخلیی معرفیی
کردهاند .با این حال ،شماری از پژوهشگران و اندیشمندان ،مانند االفالین )2003( 1بیر ایین باورنید کیه
عوامل اقتصادی ،رایجترین علل کشمکش و منازعهاند .کارشناسان جغرافیای سیاسی در سالهیای اخییر
توجه بیشتری بیه کشیمکشهیای هیویتی و سیرزمینی معطیوف داشیتهانید .گیاهی اوقیاا ،ایین نیوت
کشمکشها و منازعاا در مقیاسی کوچکتر صورا گرفتهاند و با خشونت کمتری همراهنید کیه قابیل
قیاس با جنگهای تمامعیار نیست .ایین تغیییراا باعیث ایجیاد نیوعی بییمیلیی در بیهکیارگیری واژه
1. Oloughlin
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استفاده شده که بیشتر صبغه محلی و هویتی دارند ،و واژه منازعه 2بیشتر برای وصف درگیریهیای بیین
دولتها به کار برده میشود (گاالهر و همکاران.)242-243 :1310 ،
روش پژوهش

این مقاله مبتنی بر روش توصیفی -تحلیلی بیوده ،روش جمیعآوری دادههیا و اطالعیاا بیهطیور کلیی
برمبنای روش کتابخانهای است .در روش کتابخانهای ،بیشتر بررسی و مطالعه کتیب داخلیی و خیارجی
مربو  ،مجالا و فصلنامهها و سایتهای اینترنتی مورد تأکید قرار گرفتیه اسیت .پیس از گیردآوری و
طبقهبندی اطالعاا ،تجزیهوتحلیل آنها بهطور عمیده از طرییق توصییف و مبتنیی بیر تفکیر ،منطیق و
استدالل صورا گرفته است.
یافتههای پژوهش
الگوی «هایپوتیتکا»ی پیتر هاگت ()2791

پیتر هاگت ،سرچشمههای جغرافیایی تنش در روابط کشیورها را در قالیب الگیویی تصیویری بییان
کرده که متضمّن کشوری اسیت فرضیی بیه نیام «هیایپوتیتکیا »3بیا مجموعیهای از وضیعیتهیای
اختصاصی که موجب پیدایش تنش با همسایگان میشود .الگوی هاگت ،شامل  12عامل جغرافییایی

تبیین سرچشمههای جغرافیای سیاسی تنش و منازعه عراق علیه ایران براساس الگویهایپوتیتکا

کشمکش و منازعه شده است و بهجای آن ،اغلیب از اصیطالر رقابیت 1بیرای توصییف مناقشیههیایی

تنش در روابط کشور فرضیهایپوتیتکا با همسایگانش است که عبارااند از:
 .1حقوق داالنی برای دسترسی کشور محصور در خشکی به دریا از طریق خاک کشور همسایه؛
 .2اختالف در نحوه تفسیر خط تقسیر آب (آبپخشان) در مرزهای کوهستانی؛
 .3مرز بینالمللی رودخانهای متغیّر؛
 .4اختالف در تعیین مرز در دریاچه مشترک و چگونگی بهرهبرداری از منابع آن؛
 .4ربودن آب قسمت علیای رود از سوی کشور فرادست رودخانه؛
 .3امتداد و گسترش سرزمینی و فضایی یک گروه قومی -زبانی به خاک کشور همسایه؛
 .3استقرار یک گروه اقلیت نژادی و قومی در امتداد دو مرز بینالمللی؛
 .1جابهجایی فصلی کوچنشینان در دو سوی مرز بینالمللی؛
 .1جنبش جداییطلبان قومی در فضای داخلی کشور؛
1. Contestation
2. Conflict
3. Hypothetica
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 .10استقرار یک منبع مهر بینالمللی در نزدیکی مرز که مورد ادعای همسایگان باشد .این منبیع مهیر
ممکن است یک منبع راهبردی نظیر اورانیوم یا یک منبع فرهنگی نظیر مکانهای مقدس باشد.
 .11ادعای هر کشور به خاک کشور همسایه برای حف موقعیت برتر و حیاتی منیاطق و منیابع
مرزی خویش؛
 .12منازعاا قانونی بر سر باروری مصنوعی ابرها بهمنظور تیأمین بیاران در فضیای داخلیی ییک
کشور و ایجاد بارش در قلمیرو کشیور همسیایه در اثیر حرکیت و جابیهجیایی ابرهیا (نقشیه )1
).(Haggett, 2001:522-527

هاگت این الگو را برای اولینبار در سال  1132مییالدی در چیاا اول کتیاب «جغرافییا:
ترکیبی نو» ارائه داد .این الگو بدون تغییر در چاا هیای بعیدی کتیاب در سیالهیای ،1134
 1113و  1114میالدی نیز کر شده است .همچنین در کتاب جدید پیتر هاگت بهنام «جغرافیا:
ترکیبی جهانی »1که در سال  2001میالدی به چیاا رسیید ،میورد اشیاره قیرار گرفتیه اسیت
).(Haggett, 1972; 1983; 1975;1995; 2001

نقشه  :1الگوی «هایپوتیتکای» پیتر هاگت )(Haggett, 1983:477

1. Geography: A Global Synthesis
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کشور عراق با  433032کیلومتر مربع وسعت ،در جنوب غربی آسیا و در منطقه حساس غیرب آسییا
بین  21درجه و  3دقیقه تا  33درجه و  22دقیقه عرض شمالی و  31درجه و  13دقیقه تا  41درجیه
و  33دقیقه طول شرقی واقع شده است (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلّگ .)3 :1312 ،این کشیور از شیرق،
 1441کیلومتر با ایران؛ از شمال 331 ،کیلومتر بیا ترکییه؛ از غیرب 304 ،کیلیومتر بیا سیوریه و 111
کیلومتر با اردن؛ از جنوب 114 ،کیلومتر با عربستان و  242کیلومتر بیا کوییت میرز مشیترک دارد .در
ضمن ،حدود  41کیلومتر نیز در خلیج فارس مرز دریایی دارد (سیفزاده.)21 :1331 ،
باارزش ترین بخش عراق که حییاا اقتصیادی آن در گذشیته و حیال مرهیون آن اسیت ،بخیش
جلگهای بینالنهرین است .اهمیت این جلگه بهعلت وجود دو رودخانه بیزر دجلیه و فیراا اسیت
که در سرتاسر این کشور جریان دارد (عزتی .)22 :1311 ،ایین کشیور ،تنهیا کشیور حاشییهای خلییج
فارس است که کمترین ساحل را با آبهای آزاد دارد .همین مسأله یکی از مشیکالا عیراق از
حیث اقتصادی ،ارتباطی ،نظامی و راهبردی است که بر رفتارهای سیاسی -نظامی دولیت عیراق
اثر گذاشته است (حاف نیا.)23 :1331 ،
سرزمین عراق جغرافیایی از تنوت و تفیاواهیای چشیمگیری برخیوردار اسیت .از دشیتهیای

تبیین سرچشمههای جغرافیای سیاسی تنش و منازعه عراق علیه ایران براساس الگویهایپوتیتکا

مشخصههای طبیعی عراق

آبرفتی درههای پایین دجله و فراا تا بلندیهای شمالی کردستان و جنوبی بصره ،تفیاواهیا بسییار
زیاد است .رسوباا ناشی از آبرفتها ،منطقه بین دجله و فراا را بیه مهیرتیرین قطیب کشیاورزی
کشور تبدیل کرده است .در مناطق شمالی که بهطور عمده کردنشیناند ،سرزمینهای مرتفعی وجیود
دارد که بعضاً ارتفات آنها بهحیدود  3444متیر مییرسید .همچنیین حیدود  40درصید زمیینهیای
حاصلخیز با چراگاههای خوب در منطقه کردنشین شمالی جای دارد .چیزی در حدود  12درصید از
کل اراضی عراق نیز قابلیت کشاورزی دارد (سیفزاده.)111 :1331 ،
از نظر طبیعی ،شمال عراق مشکالا بسیار کمتری نسبت به دیگر منیاطق عیراق دارد .بارنیدگی نسیبتاً
مساعد به شیوههای گوناگون به کمک این منطقه آمده است .در حالی کیه مییانگین بارنیدگی سیاالنه ایین
کشور حدود  144میلیمتر است ،این مقدار در قسمتهای شمالی و شیمال شیرقی آن بسییار بیشیتر اسیت
(سازمان جغرافیایی نیروهای مسلّگ .)4-3 :1312 ،از نظر آبهای سطحی و رودخانیههیا ،عیراق در موقعییت
مطلوبی قرار ندارد .قسمت اعظر رودهای جیاری ایین کشیور از کشیورهای همسیایه سرچشیمه
میگیرند و همین امر موجب وابستگی بیشتر عراق به آبیی شیده اسیت کیه از کشیورهای دیگیر
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سرچشمه میگیرد .دو رود بزر

دجله و فیراا کیه در سراسیر خیاک عیراق جرییان دارنید ،از

کوههای جنوب شرقی ترکیه سرچشمه میگیرند و پس از عبور از ترکیه و سوریه ،از بخیشهیای
شمالی عراق وارد این کشور میشوند .دو رود «سیروان» و «زاب کوچک» نیز از ارتفاعیاا غربیی
و شمال غربی ایران سرچشمه میگیرند و بهسوی عراق جرییان میییابنید .عیالوه بیر ایین ،اکثیر
رودهای مهر عراق جهتی شمالیجنوبی دارند که موجب وابستگی بیشتر مناطق مرکزی و جنیوبی
کشور به ایالت کردنشین شمالی آن شده است.
از نظییر اقتصییادی ،کشییور عییراق مثییل اکثییر کشییورهای منطق یه خلیییج فییارس ،دارای اقتصییاد
تکمحصولی و متّکی بر صادراا نفت خام است .نفت حدود  30درصد تولید ناخال

ملیی عیراق

را تشکیل میدهد .میزان منابع شناخته شده عراق در سال  ،1114حیدود  100میلییارد بشیکه اعیالم
شده است .با این حساب ،عراق بیا  10درصید خیایر نفتیی جهیان ،مقیام دوم جهیانی را بیه خیود
اختصاص داده است .میزان خایر گاز این کشور نیز به  101تریلیون متر مکعیب مییرسید کیه 2/2
درصد کل خایر جهانی است .مهرترین حوزههای نفتیی عیراق عبیاراانید از :کرکیوک ،جمبیور و
بایحسن .در جنوب نیز دو حوزه رومیله و زبیر بیرای صیدور از طرییق بنیدرهای واقیع در خلییج
فارس در نظر گرفته شده است (سیفزاده .)144 :1331 ،مشکل عمده نفت عراق مربیو بیه مسییرهای
صادراتی آن است که کامالً این کشور را به همسایگان شمالی ،غربی و جنوبی خویش وابسیته کیرده
است.
ویژگیهای فرهنگی -قومی عراق

عراق از سه حوزه جغرافیایی با مردمی کامالً متفاوا تشیکیل شیده اسیت .حیوزه مرکیزی از آن
اعراب سنّیمذهب ،جنوب از آن شییعیان و شیمال در اختییار کردهاسیت .پیچییدگی و تنیوت در
ترکیب و ساختار جمعیتی عراق ،شکافهای متراکر و متداخلی را در ابعاد قیومی و میذهبی رقیر
زده است .در تقسیربندی دینی -مذهبی ،جامعه عراق از گروههای شیعه ،سنّی ،مسییحی ،اییزدی،
شبک و صائبی تشکیل شده است .از نظر قومی نیز جامعه عراق ترکیبی از گروههای قیومی کیرد،
عرب و ترکمن است .در کنار این تنوت ،در هر تنیدگی و پیوندهای متداخل قیومی -میذهبی ،بیه
پیچیدگی اوضات و احوال سیاسی و تشدید شکافها کمک کرده اسیت .وجیود کردهیای شییعه،
سنّی ،ایزدی و مسیحی با عربهای شیعه و سنّی ،ترکمنهای سنّی و شیعه ،با توجیه بیه اسیتقرار
کردهای سنّی در شمال و شمال شرقی ،عربهای سنّی در مرکیز و غیرب ،عیربهیای شییعه در
جنوب ،ترکمنهای سنّی در محدوده شمال شرق و شرق ،درهیرآمیختگیی مرزهیای قیومی را در
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اگرچه در دین با هر اشتراک دارند ،ولی تاریخ ،زبان ،نژاد ،فرهنگ و آرمان سیاسی متفاوا ،آنهیا را
از هر جدا نگه داشته است؛ بهطوری که در طول مدا زمانی که از تأسیس عراق گذشیته ،بیاالترین
مانع در راه وحدا این کشور ،تمایز و جدایی بین اکثریت عیرب و اقلییت کیرد زبیان بیوده اسیت.
کردها عموماً در مناطق شمالی و در چهار استان سلیمانیه ،اربیل ،دهوک و کرکیوک سیاکناند .از ایین
چهار استان که اکثر قریب به اتفاق مردم آن کرد هستند ،بجز کردها در بخشهایی از استانهای نینیوا
و دیاله نیز سکونت

دارند (سیفزاده.)31 :1331 ،

آمارهای متفاوتی درباره تعداد جمعیت گروههای قومی و مذهبی عراق وجود دارد و هر کیدام از
گروهها سعی در باال بردن آمار جمعیتی خویش و پایین آوردن آمارهای جمعیتی گروه مقابیل دارنید.
در حالی که شیعیان جمعیت خود را حدود  34درصید کیل جمعییت عیراق بیه شیمار مییآورنید،
آمارهای دولتی تعداد آنها را  44درصد اعالم کرده (سیفزاده )33 :1331 ،ییا داییرهالمعیارف بریتانیکیا
شمار شعیان را  43درصد و سنیها را حدود  42درصد کر کرده است (احمدی .)13 :1314 ،همچنیین
از نظر مراکز تحقیقاتی ایاالا متحده آمریکا 34 ،تا  10درصد مردم عیراق عیرب 14 ،تیا  20درصید
کرد و پنج درصد بقیه نیز ترکمن و آشوریاند .از نظر دینی نییز  13درصید مسیلمان و سیه درصید
مسیحی و سایر ادیان هستند .در میان مسلمانان نیز  30تا  34درصد شیعه و  32تا  33درصد سنّیانید
).(The World Fact book/Iraq

تبیین سرچشمههای جغرافیای سیاسی تنش و منازعه عراق علیه ایران براساس الگویهایپوتیتکا

عراق آشکار میسازد (مقصودی .)123 :1314 ،دو گروه قومی عمده عراق ،عربها و کردها هستند کیه

تنگناهای جغرافیای سیاسی عراق

تنگناهای جغرافیای سیاسی هر کشور ریشه در جغرافیای آن کشیور دارد کیه بیهنحیو میرثری رفتیار
سیاسی آن را هر در عرصه سیاست داخلی و هر در عرصه سیاست خارجی متأثر مییسیازد .کشیور
عراق نیز در طول هشت دههای که از استقالل آن میگذرد از این امر مستثنا نبوده و پیوسیته خیود را
با تنگناهایی مواجه دیده که جغرافیای این کشور بر آن تحمیل کرده است .اهرّ تنگناهیای جغرافییای
سیاسی کشور عراق به شرر پیش رو است.
 .1دسترسی محدود به آبهای آزاد

طول ساحل عراق در خلیج فارس بسیار اندک و در حیدود  41کیلیومتر اسیت (احمیدی،)31 :1314 ،
که نسبت به مساحت این کشور بسیار ناچیز اسیت .امیروزه دسترسیی آسیان بیه آبهیای آزاد ،هیر
بهجهت صادراا کاال و انرژی و هر بیه جهیت وارداا کاالهیای میورد نییاز بیرای هیر کشیوری از
اهمیت اساسی برخوردار است .آنچه بیشیتر باعیث حساسییت مسیأله دسترسیی محیدود عیراق بیه
آبهای آزاد شده ،این است که این کشور بعد از عربستان ،دومین خایر نفتی ثابیت شیده جهیان را
09



فصلنامه علمی -ترویجی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،3شماره چهارم ،زمستان 0396

دارد و بالتبع برای انتقال آسان و امن این ماده حیاتی بهسمت بازارهای مصیرف ،بیه مسییرهای آبیی
انتقال انرژی بیش از پیش نیازمند است .فقدان همین امتیاز ،کشور عیراق را بیه کشیورهای همسیایه
خویش نظیر ترکیه و سوریه و اردن برای صدور نفیت وابسیته کیرده اسیت .عیراق ،در واقیع جیزء
کشورهایی بهحساب میآید که طول مرز آبی و خط ساحلیشان بیهنسیبت وسیعت خشیکیای کیه
دارند ،بسیار اندک است.
 .2وابستگی هیدروپلیتیک به کشورهای همسایه

موقعیت و وضعیت جغرافیای طبیعی کشور عراق در قیاس بیا همسیایگانش بیه گونیهای اسیت کیه
آبهای جاری کنارههای غربی ایران و کنارههای جنوبی ترکیه بهسوی سیرزمین پسیت بیینالنهیرین
سرازیر میشوند .بهعبارتی ،دو کشور ترکیه و ایران از نظر هیدروپلیتیک نسبت به عیراق از موقعییت
باالدستی برخوردارند .رودخانههای دجلیه و فیراا از گذشیتههیای دور ،نقیش بسییار مهمیی را در
حیاا اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی بینالنهرین ایفا کردهاند .در حالی که حدود  10درصید
شبکه دو رودخانه در قلمرو عراق قرار دارد ،بییش از  10درصید آب ایین دو رودخانیه از خیارج از
مرزهای عراق وارد میشود و همین امر ،کشورهای همسایه عراق و بیهخصیوص ترکییه ،سیوریه و
ایران را نسبت به عراق در موقعیت فرادستی قرار داده و بر سر تقسیر آب دجله و فیراا اختالفیاا
همیشگی را بین کشورهای عراق ،ترکیه و سوریه موجب شیده اسیت .ایجیاد سیدهای متعیدد روی
دجله و فراا در ترکیه ،انحراف مسیر جریان آب ،سدسازی ایران روی سرشاخههیای اصیلی دجلیه
در خاک خود و استفاده بیشتر از آب آن ،همگی باعث ایجیاد مشیکالا عدییدهای بیرای عیراق در
درازمدا خواهد شد.
 .3عراق بهعنوان دروازه شرقی ملت عربی

همجواری عراق با دو کشور غیرعرب در غرب آسیا ،یعنی ترکیه در شمال و ایران در شرق و
تالش دولتمردان عراق برای معرفی آن کشور بهعنوان دروازه شرقی ملت عرب ،اسطوره جغرافیایی
دیگری است که از سوی رهبران عراق ساخته و طی چند دهه اخیر در عراق و غرب آسیا تبلیغ شد
(همان .)13-14 :این ایده باعث رشد و پرورش تفکر ملیگرایی افراطی عربی در ساختار سیاسی
حزب بعث و طبقه نخبگان جامعه شد و تنشهایی را در سیاست خارجی این کشور با همسایگان
غیرعرب خود ایجاد کرد.
 .4تعارضات منطقهای درداخل عراق

یکی دیگر از تنگناهای جغرافیای سیاسی کشور عراق ،ریشه در طبیعت مناطقی دارد که بینالنهرین
دیروز و عراق امروز را ساخته است .سرزمین عراق نهتنها از نظر ساکنان آن ،بلکه از نظر شرایط
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است .درحالی که کنارههای دو رود دجله و فراا دارای ویژگیهای شهری و اقتصاد متّکی به
تجارا و کشاورزی است ،در مناطق بیابانی جنوب و غرب یا حواشی آنها که محل سکونت قبایل
بیابانگرد است ،شیوه زندگی سنّتی همچنان غالب است؛ این در حالی است که در مناطق کردنشین
شمال ،بارندگی نسبتاً زیاد و وجود چراگاهها و نیز مرتفع بودن این مناطق ،بر متمایز بودن این منطقه
از دو منطقه دیگر افزوده است.
 .5ضعف انسجام سیاسی -اجتماعی در عراق

وجود گسلهای متعدد در داخل جامعه عراق که بهطور عمده در امتیداد خطیو قیومی ،میذهبی و
قبیلهای قرار دارد ،در کنار تعارضیاا منطقیهای در داخیل ،میانع عمیدهای در راه انسیجام سیاسیی-
اجتماعی عراق بهشمار میروند .در بین محققیان تیاریخ عیراق ،تقریبی ًا اتفیاق نظیر وجیود دارد کیه
حاکمان بینالنهرین از  2000سیال قبیل از مییالد تیا بیه امیروز ،هیدف مشیترک ایجیاد اتحیاد بیین
قسمتهای شمالی و جنوبی حیوزه دجلیه و فیراا و انسیجام سیاسیی بیین ایین منیاطق را دنبیال
میکردهاند .عراق جدید نیز در شرایطی در دهه  1120از سوی انگلیس از درون اموراتیوری عثمیانی
بیرون کشیده شد که سه ایالت تشکیلدهنده آن ،یعنی والیت موصل ،بغداد و بصیره ،سیابقه زنیدگی
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی مشترکی در چیارچوب ییک واحید سیاسیی نداشیتند ،ضیمن داشیتن

تبیین سرچشمههای جغرافیای سیاسی تنش و منازعه عراق علیه ایران براساس الگویهایپوتیتکا

اقلیمی و جغرافیایی و وضعیت اقتصادی -اجتماعی ناشی از آن نیز به سه منطقه متمایز قابل تقسیر

فرهنگ و گرایشهای متفاوا ،بهطور مجزّا و مستقل از هر اداره میشدند .همه این موارد دست بیه
دست هر داده تا مفاهیر انتزاعی ملت عراق و هویت عراقی ،وجود خارجی نداشته باشید و فقیط در
حد حرف و شعار باقی بماند (قربانینژاد.)144-143 :1313 ،

نقشه  :2موقعیت کشور عراق در شمال غرب خلیج فارس و در مجاورت مرزهای غربی ایران
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عوامل جغرافیای سیاسی تنشزا در روابط ایران و عراق

با مبنا قرار دادن الگوی هایپوتیتکای پیتر هاگت ،میتوان موارد یل را بیهعنیوان سرچشیمههیای
پایدار ایجادکننده تنش و مناقشه در روابط عراق با ایران در نظر گرفت :تنگناهیای درییایی عیراق،
اکثریت شیعی جمعیت عراق و عالیق دوجانبه ،مسأله عربهای خوزستان ،کردهای ساکن منیاطق
مرزی همجوار دو کشور ،مرز دریایی محدود عراق در خلیج فیارس ،برداشیت از بخیش علییای
رودخانههای منتهی به عراق از جانب ایران ،نظامهای حکومتی متفاوا دو کشیور ،ملییگراییی و
قومگرایی .در کنار این عوامل پایدار ،منابع ناپایدارتری نظیر پناهندگان سازمانیافته ،مسأله اسییران
جنگی ،تنگناهای زیارتی ،مسائل کارکردی مرز بیینالمللیی و ترددهیای غییر قیانونی از آن ،عیدم
اجرای قطعنامه  ،411الیروبی شطالعرب ،سیاستهای نفتی متفیاوا ،امضیا نشیدن پیمیان صیلگ
دائمی پس از پاییان جنیگ ،نصیب نشیدن برخیی از میلیههیای نفتیی (کریمییپیور،)33-42 :1331 ،
حوزههای مشترک انرژی ،رقابتهای منطقهای ،اختالفاا فرهنگی -تمدنی و گرد و غبیار نشیأا
گرفته از بیابانهای عراق به سمت ایران ،بهعنوان دیگر عوامل جغرافیایی نیز ممکن اسیت روابیط
دو کشور را تیره و متشنج سازد.
 .1تنگناهای دریایی عراق

از نظر دریایی عراق در زمره کشورهای دارای شرایط نامساعد بهشمار مییآیید؛ یعنیی کشیورهایی
کییه سییواحل بسیییار کوتییاهی نسییبت بییه قلمییرو سییرزمینی خییود دارنیید (چرچیییل و لییو.)42 :1333 ،
آسیبپذیری ژئواستراتژیک عراق از نظر دسترسی مناسب به دریا ،بزر

ترین تنگنیای جغرافییایی ایین

کشور است .عراق که تنها در ناحیهای بهطول  41کیلومتر به خلیج فیارس دسترسیی دارد (فیولر،)41 :1333 ،
برای غلبه بر این تنگنا ،از سال  1130مییالدی بیه ایین سیو بیهصیورا دورهای و متنیاوب ،دو کشیور
همسایهاش ،یعنی کویت و ایران را تحت فشار گذاشته و دو جنیگ بیزر را بیر آنهیا تحمییل کیرده
است .طی نیر سده گذشته ،عراق بارها تالش کرده تا با ارائه تعریف جدیدی از مرزهیایش بیا کوییت و
ایران ،این مشکل را بهنوعی حلوفصل کند .در اواخر دهیه  1130مییالدی ،کشیور تیازه اسیتقاللیافتیه
عراق تصمیر گرفت با ایجاد بنیدرگاهی در خیور زبییر ،راه دسیتیابی خیود را بیه درییا گسیترش دهید
(کریمیپور .)34 :1331 ،اختالف با ایران بر سر رودخانه شطالعرب نیز تالشی جهت دستیابی بیشیتر بیه
خط ساحلی در خلیج فارس است .این اختالف که سابقهای  140سیاله دارد و از قیرن  11موضیوت
مناقشهای جدّی بین ایران و عثمانی بود ،از سال  1130میالدی ،از سوی عراق و با استناد به عهدنامیه
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 1134الجزیره از جانب عراق را فراهر کرد .دولت عراق در طیرر ادعاهیایش علییه اییران و کوییت،
بهدنبال غلبه بر موقعیت نامناسب فضای سرزمینی خود بوده اسیت (جعفیری ولیدانی .)21 :1331 ،تیالش
عراق برای فرار از خفگی ناشی از دسترسی محدود به آبهیای آزاد ،واقعیتیی راهبیردی اسیت کیه
میتواند همچنان منشأ استمرار تنش و منازعه باشد.
 .2شیعیان عراق و عالیق دوجانبه

در بین  14کشور همسایه ،عراق بهدلیل پیوندهای نهادیه تاریخی -مذهبی ،در کانون بیشترین عالییق
ایرانیان شیعی قرار دارد .با وجود جنگ هشت ساله میان دو کشور که بیهدلییل صیدها هیزار کشیته،
زمینهای را برای کینه و دشمنی متقابل دو ملت فراهر کرده و همچنین با وجیود خصیومت تیاریخی
ایرانیان و اعراب ،ایرانیها دالیل محکمی چون :وجود عتبیاا عالییاا و مراکیز زییارتی شییعیان در
عراق ،حوزه علمیه نجف و نقش سیاسی شیعیان در منطقه ،بیرای اسیتمرار عالییق خیود و حفی و
استمرار تعامل فرهنگی -مذهبی و حتی سیاسی با عیراق دارنید (کریمییپیور .)33-33 :1331 ،عیراق در
زمره کشورهای ناهمگن مذهبی است .حدود  30درصد جمعیت این کشور شیعهاند کیه در قییاس بیا

تبیین سرچشمههای جغرافیای سیاسی تنش و منازعه عراق علیه ایران براساس الگویهایپوتیتکا

 1131آغاز شد و زمینه  40سال تیرگی روابط دو دولت ،جنگیی طیوالنی و دو بیار پیذیرش قیرارداد

سایر اعراب ،دارای تمایالا دوستانهای نسبت به ایران هستند .با وجود اکثریت نسبی شییعیان عیراق،
این گروه از زمان استقالل عراق تا سال  2003میالدی در حاشیه قدرا سیاسی عیراق قیرار داشیت و
قدرا در اختیار اقلیت عرب سنّی با  20درصد جمعیت عراق بود .همین امر ،زمینیه توجیه و تماییل
تودهها و نخبگان سیاسی شیعیان عراق را به سمت حکومت ایران فراهر میکرد.
 .3عربهای خوزستان

جلگه خوزستان و مناطق جنوبی عراق تا سماوه در کنار فراا ،از نظر زبانی ،فرهنگیی و میذهبی ،بیه
یک واحد مشخ

فرهنگی شباهت تام دارند .مذهب شیعه ،زبان عربی و تعاملها و پیوندهای سیببی

و نسبی دیرینه قبیلهها و طایفهها ،موجب تکوین این منطقیه مشیخ

فرهنگیی بیوده اسیت .چنیین

ویژگیهایی سبب شد که دولت عراق در هنگام هجوم بیه اییران بیه حماییت عیربهیای خوزسیتان
پشتگرم باشد .در واقع ،دولتهای عراق در قبال آسیبپذیری راهبردی درازمدا از جانیب اکثرییت
شیعی این کشور ،بر گرایش عربهای خوزستان نسبت به سیاستهای بغداد تکیه میکردند .بیهوییژه
اینکه از سال  1130میالدی ،حجر زیادی از برنامههای تبلیغاتی را در این زمینیه تیدارک دییده بودنید.
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اما حتی با وجود تردیدهای بعضی از ایرانیان نسبت به وفاداری جمعیت عرب ،اعیراب ایرانیی سیاکن
خوزستان در دوران اشغال این استان توسط عیراق در نخسیتین روزهیای جنیگ ،بیا عیراق همراهیی
نکردند (فولر .)41 :1333 ،بهنظر میرسد عراق در حمله به ایران دو هدف حداکثری و حیداقلی ارضیی
و مرزی داشت؛ هدف حداکثری آن ،الحاق جلگه خوزستان بهویژه قلمرو عربنشین آن به عیراق و
هدف حداقلی ،فسخ قرارداد سال  1134الجزیره راجع به شطالعرب بود (کریمیپور .)44: 1331 ،با ایین
حال ،راز و رمیز مرکزگراییی دیرینیه و اسیتوار عیربهیای خوزسیتان را بایید در عوامیل متعیددی
جستوجو کرد که در رأس آنها ،پیوندهای عمیق مذهبی با سایر ایرانیان است.
 .4کردهای ساکن مناطق مرزی همجوار

یکی دیگر از منابع تنش دو کشور که بهویژه بیرای عیراق اهمییت سرنوشیتسیازی داشیته ،مسیأله
کُردهاست .اما چند عامل اساسی یل ،آسیبپذیری عراق را در برابر تهدیید کردهیا بیشیتر از اییران
کرده است:
 .1-4در حالی که کردها دستکر  24درصد جمعیت عراق را تشکیل میدهند ،این نسبت در اییران
بسیار کمتر است .بنابر این ،قدرا جمعیتی کردهای عراق ،عامیل مهمیی در چانیهزنیی آنهیا بیرای
بهدست آوردن سهر بیشتر در قدرا سیاسی ،بهویژه خودگردانی منطقهای بوده است.
 .2-4از نظر پراکنش جغرافیایی ،کردهای ایران از دشتهای زنگنه و شیبلو در شمال شهرستان میاکو
تا استان ایالم ،تقریباً به موازاا مرز استقرار یافته و دارای گسترش نواری و حاشییهایانید؛ در حیالی
که کردهای عراق در تمام مناطق شمال این کشور پراکندهاند .بههمین دلیل ،قیدرا تحیرک و میانور
آنها بسیار بیشتر از کردهای ایران است (کریمیپور.)33 :1332 ،

 .3-4منطقه کردنشین عراق بهدلیل خایر و منابع نفتی و همچنین عبور خطیو لولیههیای نفتیی بیه
ترکیه ،منطقهای راهبردی و حیاتی برای عراق محسوب میشود؛ در حالی که منطقه کردنشیین اییران
بجز قابلیت زیاد آبی ،نسبت به مناطق جنوبی و جنوب غربیی -حیداقل در حیال حاضیر -نقیش و
کارکرد پایینتری دارد.

چنین زمینههایی باعث شده نقش و کارکرد مناطق کردنشین نسبت به هسته اصلی تشکیلدهنیده
دو کشور متفاوا باشد .در حالی که قلمرو کردنشین عراق ،در طول تاریخ شکلگییری ایین کشیور،
منطقه بحرانی دائمی و شدیدی برای بغداد محسوب میشود ،این قلمرو در خصیوص اییران چنیین
نخواهد بود.
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ادعای عراق نسبت به جزیرههای بوبیان و وربه کویت و رودخانه شیطالعیرب ،میانع عمیدهای در
تحدید مرزهای دریایی شمال غرب خلیج فارس بین سه کشور ایران ،عراق و کویت بیوده اسیت.
در واقع ،تحدید حدود مرزهای دریایی در شمال غرب خلیج فارس ،ماهیتی سهجانبه داشته ،نییاز
به تفاهر و همکاری ایران ،عراق و کویت دارد .این در حالی است که عراق بهدلیل داشتن سیاحل
کوتاه در خلیج فارس ،انگیزهای برای این مسأله ندارد ،بلکه نفع خود را در عیدم حیلوفصیل آن
میداند؛ زیرا در صورا تعیین فالا قاره خلیج فارس ،سهر عراق بسیار کر خواهد بیود (جعفیری

ولیدانی .)320 :1331 ،تمایل نداشتن دولتهای پیدرپی عراق نسیبت بیه مشیخ

کیردن مرزهیای

دریایی شمال غرب خلیج فارس میتواند در آینده دستاویزی برای بروز تنش و مناقشه میان ایران
و عراق شود .کشف خایر نفت و گاز در میادین مشترک میان سه کشور در خلیج فیارس نییز در
سالهای اخیر به پیچیدگی موضوت افزوده و زمینه منازعه و تنش بیشتری را میان سه کشور فراهر
کرده است.
 .6وابستگی هیدروپلیتیک عراق به ایران

بینالنهرین(عراق امروزی) سرزمین پستی است که آبهای جاری حاشیههای دو فالا مرتفیع آنیاتولی

تبیین سرچشمههای جغرافیای سیاسی تنش و منازعه عراق علیه ایران براساس الگویهایپوتیتکا

 .5مرز دریایی در خلیج فارس

و ایران بهسوی آن جاری میشوند .حدود  10درصد آب رودخانههیای غربیی فیالا اییران ،در قالیب
چندین رود بزر و کوچک به بینالنهرین وارد میشوند و بخش عمده آب رودخانیه بیزر دجلیه را
تأمین میکنند (اطلس منابع آب ایران .)1331 ،دو رودخانه دائمیی و بیزر زاب کوچیک و سییروان ،بیا
سرشاخههای متعدد خود در استانهای آ ربایجان غربی ،کردستان و کرمانشیاه ،وارد سیرزمین عیراق
میشوند .استفاده ایران از آب این رودخانیههیا در قالیب برنامیههیای توسیعهای دراز میدا ملیی و
احداث سد روی آنها و انحراف آب به سمت مناطق داخلی کشور ممکن است زمینه ایجاد تینش و
مناقشه جدّی را میان دو کشور ایجاد کند .نیاز مبرم عراق به آب این دو رودخانیه در منیاطق شیمالی
کشور خود و احداث سدهای بزر دوکان بر روی رودخانیه زاب و دربنیدیخیان روی رودخانیه
سیروان در نیمه دوم سده بیستر میالدی بهمنظور تأمین برق استانهای شمالی و شیمال شیرقی خیود
حکایت از وابستگی کامل عراق و حساسیت آن نسبت به میزان آبدهیی ایین رودخانیههاسیت .در
حال حاضر ،دولت ایران به سبب نیاز مبرم مناطق و سیرزمینهیای داخلیی خیود بیه آب ،بیهمنظیور
توسعه کشاورزی و صنعتی آن مناطق ،مشغول احداث سد بر روی این دو رودخانیه در نقیا صیفر
مرزی است .احتماالً با تکمیل این سدها عراق از نظر هیدروپلیتیک در تنگنا قرار خواهد گرفت.
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تجزیهوتحلیل

با مطالعه و بررسی الگوی هایپوتیتکای پیتر هاگیت ،کیه در آن بیه  12عامیل جغرافییایی تینشزا و
منازعهآفرین میان کشورها اشاره شده است و تطبیق آن با علل و سرچشمههای ایجاد کننده تینش در
روابط دو کشور ایران و عراق ،به این نتیجه میرسیر که تقریباً همه عوامل تنشزای پایدار و ناپاییدار
دو کشور از ماهیتی جغرافیایی و جغرافیای سیاسی برخوردار هستند.
موارد سوم ،چهارم ،پنجر ،ششر ،هفتر ،نهر ،دهر و یازدهر الگوی هاگت ،یعنی مرز بیینالمللیی
رودخانهای متغیّر ،اختالف در تعیین مرز دریایی و چگونگی بهرهبرداری از منابع آن ،برداشیت بییش
از حد از قسمت علیای رودخانه توسط کشور فرادست ،گسترش سرزمینی یک گروه قیومی -زبیانی
به خاک کشور همسایه ،استقرار یک گروه اقلیت نژادی و قومی در امتداد دو مرز بینالمللیی ،جنیبش
جداییطلبان قومی در فضای داخلی هر کشور ،استقرار یک منبع مهر بینالمللی در نزدیکی میرز کیه
مورد ادعای همسایگان باشد ،و ادعای یک کشور به خاک کشور همسایه برای حف موقعییت برتیر
و حیاتی مناطق و منابع مرزی خویش ،دقیقاً در زمره سرچشمههای ایجاد کننیده تینش و مناقشیه در
روابط ایران و عراق به شمار میروند .بیه عبیارا دیگیر ،از مییان  12عامیل جغرافییایی تینشزا در
الگوی هاگت ،هشت مورد در روابط ایران و عراق صدق میکند.
هرچند چهار عامل دیگر الگوی هاگت و بویژه عوامل دوم و چهیارم ،یعنیی اخیتالف در نحیوه
تعیین خط تقسیر آب در مرزهای کوهستانی و جابیهجیایی فصیلی کیوچنشیینان در دو سیوی میرز
بینالمللی نیز میتواند روابط دو کشور را متشنج کند .با این حال ،عواملی که ممکن است در روابیط
دو کشور ایران و عراق تنش و منا قشه بیافریند ،تنهیا محیدود بیه ایین میوارد نیسیت .عیواملی نظییر
حوزههای مشترک انرژی ،الیروبی رودخانه مرزی ،اسکان پناهنیدگان سیاسیی سیازمانیافتیه ،ایجیاد
محدودیت در سفرهای زیارتی ،سیاستهای متفیاوا و متضیاد نفتیی در اپیک ،ورود گیرد و غبیار
نشأا گرفته از عراق به سمت ایران ،مسائل کارکردی مربو به مرز بیینالمللیی دو کشیور و تیردد
غیر قانونی از مرز و  ،...که همگی از ماهیتی جغرافیایی برخوردارنید ،ولیی در الگیوی هاگیت دییده
نشدهاند ،نیز ممکن است در بروز تنش و منازعه میان دو کشور تأثیرگذار باشند.
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عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی تنش و مناقشه در روابط ایران و عراق

نتیجهگیری

روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در برهههای مختلف تاریخی از فیراز و نشییبهیای فراوانیی
داشته است .بهیقین میتوان گفت که در میان همسایگان ،طی یکصد سال اخیر هیچکیدام بیهانیدازه
عراق ،منشأ ایجاد تنش و مناقشه برای ایران نبودهاند .خیط گسیل فرهنیگ آرییایی -سامی(فارسیی-
عربی) که در امتداد مرزهای دو کشور خود را نمایان میسازد ،بیا وجیود اشیتراکاا عمیده میذهبی،
گاهی توانسته بر رابطه غبارآلود دو کشور سایه افکنده ،بر سایر عوامل جغرافییایی تینشزا در روابیط
دو کشور نیز تأثیر بگذارد .تعدّد بینظیر منابع بالفعل و بالقوّه تینش و منازعیه بیرای دو کشیوری کیه
 1441کیلومتر مرز مشترک دارند ،باعث آسیبپذیری بیش از پیش روابط دو جانبیه شیده اسیت .در
زمانی که قدرا در عراق در اختیار اقلیت عرب سنّی این کشور بود ،یعنی از زمان تأسییس تیا سیال
 2003میالدی ،رابطه مبتنی بر تنش و مناقشه میان دو کشیور بیهطیور آشیکاری قابیل مشیاهده بیود.
امروزه ،اگرچه با به قدرا رسیدن شیعیان در عراق ،مقداری از رابطیه متشینج دو کشیور در گذشیته
کاسته شده است و دو کشور به سمت برقراری رابطهای راهبیردی بیر پاییه احتیرام متقابیل و منیافع
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مشترک پیش میروند ،با این حال ،سرچشمههای جغرافیایی پایدار ایجیاد کننیده تینش و منازعیه در
روابط دو کشور هنوز بهقوّا خود باقیاند و با دستبهدسیت شیدن قیدرا در ییک کشیور ،تغیییر
ماهیت نخواهند داد .بهعبارتی ،هر چند شیعیان عراق که از نظر مذهبی به ایرانیان نزدیکانید ،امیروزه
قدرا را در دست دارند ،ولی تنشها و مناقشاا پایدار بین دو کشور که عمدتاً مبنای جغرافییایی و
جغرافیای سیاسی دارند ،همچنیان از توانیایی ایجیاد مناقشیه در روابیط دو کشیور برخوردارنید و از
اهمیت آنها کاسته نشده است .بههمین سبب ،سیاستگذاران سیاست خارجی ایران در تنظیر رابطیه
با عراق جدید پیس از سیقو صیدام ،بایید همیواره ایین شیرایط را در نظیر گرفتیه ،بیرمبنیای آن
تصمیرگیری کنند .ضمن اینکه بهجرأا میتوان گفت عقالنیت در دو طیرف مییتوانید زمینیههیای
مثبت و سازنده موجود را چنان تقویت کند که عوامل تنشزا را کامالً تحتالشعات خود قرار دهید و
روابط دوستانه را برای همیشه بین دو کشور نهادینه سازد.
فهرست منابع

 .1احمدی ،کوروش ()1314؛ عراق پس از سقوط بغداد (مجموعه مقاالا) ،تهران ،وزارا امور خارجه.
 .2اطلس منابع آب ایران ()1331؛ تهران ،وزارا نیرو ،معاونت بهرهبرداری و مدیریت منابع آب.
 .3جعفری ولدانی ،اصغر ()1331؛ کانونهای بحران در خلیج فارس ،تهران ،کیهان.
 .4چرچیل ،رابین و آلن لو ()1333؛ حقوق بینالملل دریاها ،ترجمیه بهمین آقیایی ،تهیران ،دفتیر مطالعیاا
سیاسی و بینالمللی.
 .4حاف نیا ،محمدرضا ()1331؛ خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز ،تهران ،سمت.
 .3حاف نیا ،محمدرضا ()1314؛ اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ،مشهد ،پاپلی.
 .3دوئرتی ،جیمز و رابرا فالتزگراف ()1313؛ نظریههای متعارض در روابط بیینالملیل ،ترجمیه علیرضیا
طیب و وحید بزرگی ،تهران ،قومس.
 .1سازمان جغرافیایی نیروهای مسلّگ ()1312؛ کشور عراق ،تهران ،سازمان جغرافیایی نیروهای مسلّح.
 .1سیفزاده ،حسین ()1331؛ عراق :ساختارها و فرایند گرایشهای سیاسیی ،تهیران ،مرکیز اسیناد انقیالب
اسالمی.
 .10عزتی ،عزااهلل ()1311؛ تحلیلی بر ژئوپلیتیک ایران و عراق .تهران ،وزارا امور خارجه.
 .11فولر ،گراهام ()1333؛ قبله عالم :ژئوپلیتیک ایران ،ترجمه عباس مخبر ،تهران ،مرکز.
 .12قربانینژاد ،ریبیاز ()1313؛ بررسی تطبیقی الگوی خودگردانی کردستان عراق با الگوهای خودمختاری
و فدرالیسم ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،به راهنمایی دکتر محمدرضا حاف نیا ،دانشگاه تربیت مدرس.
 .13کریمیپور ،یداله ()1332؛ جغرافیای سیاسیی -امنیتیی شیمال غیرب اییران ،پیروژه تحقیقیاتی گیروه
جغرافیای دانشگاه امام حسین(ت) ،تهران.
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 جهاد دانشیگاهی، تهران، منابع تنش و تهدید:)؛ مقدمهای بر ایران و همسایگان1331(  یداله، کریمیپور.14
.تربیت معلر
 ترجمه محمدحسن نیامی و،)؛ مفاهیم اساسی در جغرافیای سیاسی1310(  کارولین و همکاران، گاالهر.14
. زیتون سبز، تهران،علی محمدپور
. وزارا امور خارجه، تهران،))؛ عراق پس از سقوط بغداد (مجموعه مقاالا1314(  مجتبی، مقصودی.13
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