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چکیده 
مىطمٍ خايرمیاوٍ محل تاللی سٍ لارٌ آسیا اريپا ي آفریما ي کاوًن پیدایص ادیان الُی َمًارٌ مًرد تًجٍ بازیگران لدرتمىدد بدًدٌ ي
تاریخ ویس ضاَد رلابت امپریالیستی در ایه مىطمٍ میباضدَ .دف ایه ممالٍ ضىاسایی کددَا شودًپتیتی ی مدثرر در سیاسدت خدارجی
جمًُر اسالمی ایران ي ريش تحمیك تًصیفی -تحتیتی ي مبتىی بر استدالل میباضد .با تًجٍ بٍ ایى ٍ کطًرَا حًزٌ ختیج فارس
بر ري یک فالت لارٌ يالع ضدٌاود ي از جىبٍَا متعدد دارا اضتراکاتی َستىد يلدی ه از ذشضدتٍ تداکىًن َدی یدک از آوُدا از
ابسارَا ش وًپتیتی ی خًد آوگًوٍ کٍ ضایستٍ است استفادٌ وىمًدٌ ي َمچىان درذیر اختالفدات فرَىگدی ،لدًمی ي مىازادات مدرز
َستىد .ایران ي اراق با بیطتریه طًل مرز از فرصتَا ي چالصَدا شودًپتیتی ی فدرايان التاداد  ،سیاسدی ،فرَىگدی ي مًلعیدت
جغرافیایی برخًردار میباضىد ،ضىاسایی ایه اًامل می تًاود زمیىٍ ساز طراحی یک راَبرد کارآمد در ایده مىطمدٍ را فدراَ سدازد،
اًامتی کٍ ماوىد ضمطیر دي لبٍ امل میکىىد بٍ ذًوٍا کٍ اذر از فرصت َدا شودًپتیتی ی بدٍ طدًر مطتدًف اسدتفادٌ ضدًد ضداَد
َمگرایی بیطتر ي زمیىٍ ساز سایر فرصتَا خًاَی بًد.
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مقدمه
جوامع از زمانهای کهن با یکدیگر روابط سیاسی داشته و در چارچوب یک سلسله اصول مشخص و از پیش تعیین
یکردند(Behzadi: 1994: .
شده ،برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی با کشورهای دور و نزدیک رابطه برقرار م 

) 9امروزه نیز جوامع به وسیله مرزهای جغرافیایی از یکدیگر جدا شده و در عین ح تگرزب هعماج اب لا ر مان هب ی
جامعه بین الملل در ارتباط هستند این جامعه شامل  6 19کشور میباشد 1که روابط بین المل  لکش ار ل

    

مم م ممممیدهنددد و

روابط سیاسی خود را در مقولهای به نام سیاست خارجی 2سازماندهی کرده و این امر را به تشکیالتی ب ترازو مان ه   
یسپارند.
امور خارجه م 

خط مشی و روشی که دولتها در برخ  اب درو ا  روم و سم  اااا ااااائل خ  و تیمکاح ظفح یارب روشک زا جرا دف اااااا اااااااع از
موجودیت و تعقیب و تحصیل منافع خود اّتّتخاذ م 
یشودد ()Mansuri:1986:11
یکند در سیاست خارجی بررسی م مم 
برای نیل به چنین هدفی کشورها تالش میکنند با توجه به اولویتهای قانون اساسی کشور خود نحوه ارتباطشاننن را
با سایر کشورها تدوین کنند ،از آنجایی که هیچ یک از کشورها از لحاظ برخ یفارغج تیعقوم ،عبانم زا یرادرو ایی     
یباشددد .بن نیاربا
جمعیت ،فرهنگ ،قدرت نظامی ،اقتصادی و سیاسی یکسان نیستند نحوه ارتباط با آنها نیز متفاوت م 
یبایست به اولویتها در سیاست خارجی ،منافع ملی و همچنین امکانات کشور را مد
برای ارتباط با سایر کشورها م 
نظر قرار داد.
فرصتهای ژئوپیلیتیکی در عراق شامل عناصر بط یعی نفت و گاز ،موقعیت جغرافیایی ،ساختار انسانی جمعیتی اق ماو
و اکثریت مذهب تشیع که کارکرد سیاسی پیدا کرده میباشد ،این عناصر نظر قدرتهای منطقهههای و فرامنطق ار یا ه
شهای ژئوپیلیتیکی عراق در دسترسی ب ضوم ،دازآ یاهبآ ه و رد تسدورف ع
به خود جلب کرده است .از طرفی چال 
مباحث هیدروپلیتیک ،ماهیت تحمیلی مرز در کشورهای خاورمیان بم ،ه ا هب طوبرم ثح

موق ع و درک ر داسف ،ب

  

        

دستگاههای اداری ،حضور قدرتهای فرامنطقه ای در منطقه ،وجود تروریستهای تکفیری از مسائلی اس رب هک ت    
سیاست خارجی ایران و عراق سایه افکنده است.
برقراری ارتباط مناسب و ایجاد یک همگرایی بادوام بین ای ییاسانش مزلتسم قارع و نار      پتانس سسیله ،ا قابلیتتته ،ا
یباشد .در این میان عوامل ژئوپلیتیکی به دلیل ماهیت جغرافی یا ی یرادیاپ و    
چالشها و تهدیدات موجود در منطقه م 
بیشتر نقش برجستهتری در طراحی و تدوین راهبردی کارآمد که زمینه ساز دستیابی به اهد وشک یلم عفانم و فا رررر ررررر
یکند.
باشد فراهم م 
رویکرد نظری
تهای ژئوپیلیتیکی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران:
شها و فرص 
چال 
هدف سیاست خارجی دستیابی به اهداف ملی مورد تعقیب در نظام جهانی و ابزارهای نیل به آنها است .از آنجا که
تعقیب منافع و اهداف ملی در نظام جهانی متضمن ایجاد ارتباط و تعامل با دیگ  اهوشک ر ا ایس ،تس س یجراخ ت      
 1تعداد کشورها در منابع مختلف از  193تا  202در نظر گرفته شده در وبسایت  cia.govبه  002کشور اشاره شده که تعداد چهار کشور را هم در قاره
اروپا و هم در قاره آسیا محاسبه کرده است که از این تعداد  193کشور عضو سازمان ملل هستند.

Foreign Policy

2

تهای ژئوپلیتیکی در روابط سیاست خارجی47 ...
فرص 

نح ،لا
نکننده شیوه تعامل واحدهای سیاسی با همدیگر است (Crabb, Antizzo, Sarieddine, 2000: 65( .با ای 
تعیی 
یگیرد .به عبارت دیگ تسایس ،ر   
سیاست خارجی یک مفهوم انتزاعی و جنبهای کلی دارد و قلمرو خاصی را دربر نم 
خارجی رویکردهای نظری و اندیشهای یک واحد سیاسی نسبت ب قطنم طیحم ه ههه ههههای و جه  هاگره .تسا ینا ا نی     
رویکردهای نظری و اندیشهای ُبُبعد جغرافیایی به خود بگیرند ،موضوعی ژئوپلیتیکی خواهند شد .همانگونه که نظم
جنگ سرد تحت تأثیر فشارهای جغرافیایی قرار داشت ،نظم دوره پس از جنگ سرد نی صوصخم ،لماوع نیا زا ز

    ًاًا

یپذیرد .تأثیر متقابل
نالمللی تأثیر م 
اهمیت مستمر مناطق و منطقهگرایی و همچنین نیروهای ساختاری موازنه قوای بی 
نالمل اجیا ار ل د م  ییی ییی
این فشارها یک رویکرد «جغرافیای ساختاری» از سیاست بی 
یکند ( ( Stein and Lobell, 1997:
یواسطه با دو مفه و تردق مو
شهای فرامرزی کشورها ب 
 )103و از آنجا که کن 

یفارغج یاضف ایی ،دنراد راکورس        

تصمیمات دستگاه سیاست خارجی ماهیتی ژئوپلیتیکی خواهند داشت .برایناس اب یجراخ طباور یناشوپمه ،سا

   

یهای ژئوپلیتیکی در دستگاه سیاست خارجی کشورها است.
واقعیتهای ژئوپلیتیکی توجیه کننده اتخاذ استراتژ 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصول متعّدّدد و نیز در فصل دهم از اصل

 152تاا  155ب تسایس هلوقم ه    

خارجی پرداخته است .مبحث سیاست خارجی ما ،دربرگیرنده موضوعاتی هم چون کوشش در حف و یلم عفانم ظ
میهنی ،دفاع از حقوق مسلمانان و مستضعفین جهان ،برقراری روابط صلح آمیز و حسنه با ملل جهان ،صدور انق بال
اسالمی ،کمک به نهضتهای آزادیبخش و ...میباشد .جمهوری اسالمی ایران نیز ب روخرب مغر ه دار زا ی

تیعقوم     

استراتژیک ،به لحاظ نبود هماهنگی مؤثر میان جنبههای فیزیکی و نرمافزاری در دیپلماس دقاف ،یجراخ تسایس ی     
نالمللی روبهروست .گش شیا
نالملل بوده و با رشد روزافزون هزینههای بی 
یهای نظام بی 
جایگاه متناسب در صفبند 
در این مسأله ،مستلزم طراحی و اجرای سیاست خارجی ب بم ر ا و ،تیعقوم( یکیتیلپوئژ ین

ضضضض ض ضضضضضضعیت ،من ،یژرنا عبا

  

ایدئولوزی ،قلمرو فرهنگی و )...همراه با تعامل مؤثر و ایجاد درکی متقابل از شرایط زمان و مکان است(Rashnho: .

)2015: 84

علمای روابط بین الملل بر این عقیده هستند که سیاست خارجی هر کشور مستقیمًاًا با عناصر قدرت مل روشک نآ ی   
در ارتباط است .میتوان برای تعیین قدرت ملی یک کشور میان دو دسته از عوامل تفکیک قائل شد :عوامل نس تب ًاًا اب    
ثبات و عواملی که همواره دستخوش دگرگونی هس دنت  (Morgenta: 1995: 197) ..عوام نامه تباث ل     پدی ییدههاای
بط یعی و جغرافیایی و عوامل متغیر که ممکن است برخی از آنها منشأ بط یع دنشاب هتشاد ی  ،،،، ،،،ب ندوب حرطم لیلد ه     
جغرافیایی در بین عوامل ثابت و انسان در بین عوامل متغیر ،نقش دو قطب اص پوئژ یاهلیلحترد ار یل و ا یکیتیل یفا     
م
یهایی همچون موقعیت جغرافیایی (موقعیت دریایی ،موقعیت س تیعقوم ،یلحا   
یکنند (Ezzati: 2006: 76) .ویژگ 
بری یا مرکزی ،موقعیت استراتژیک) ،وسعت کشور (امروزه از اهمیت این شاخص کاسته شد پوت عضو )،ه و ،یفارگ    
طول مرز ،شکل کشور ،شبکه آبها از عوامل ثابت و مؤلفههای جمعیت و نح و ییاذغ( یعیبط عبانم ،نآ عیزوت هو    
معدنی) ،نهادهای سیاسی اجتماعی (رژیم سیاسی ،سازمان اقتصادی ،عادات ،تاریخ ،فرهنگ ،اعتقادات جامعه را در بر
یگیرد.
م
قدرت صنعتی و یا تکنولوژیک در زمینههایی مانند صنعت ،حمل و نقل ،ارتباطات و ی  دوخ یزرواشک ا ممم م مممممیتوانددد
گویای قدرت یک کشور باشد .آمادگی نظامی مستقیمًاًا با قدرت یک کشور در رابطه است و در ذیل آم یماظن یگدا   
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میتوان به عواملی همچون تکنولوژی نظامی ،رهبری ،کمیت و کیفیت نیروهای مسلح پرداخت .جمعیت یک

روشک   

نیز نمادی از قدرت ملی آن کشور میتواند باشد و البته این موضوع الزامی نیس عیزوت ،تیعمج دوخ زا دیاش .ت      

جمعیت و روند رشد جمعیت مهمتر باشد .در میا ن عوامل کیفی مربوط به قدرت ملی میتوان از منش ملی ،1روحیه

ملی ،2کیفیت حکومت و جامعه و کیفیت دیپلماسی ن رب ما ددددد (Morgenta: 1995: 246) .برق بترا یرار ا و بسانم ط

یباشد رد .
ایجاد یک همگرایی بادوام مستلزم شناسایی پتانسیلها ،قابلیتها ،چالشها و تهدیدات موجود در منطقه م 
این میان عوامل ژئوپلیتیکی به دلیل ماهیت جغرافیایی و پایددداری بیش شقن رت   

برجستهههتررری در طراح نیودت و ی   

یکند.
راهبردی کارآمد که زمینه ساز دستیابی به اهداف و منافع ملی کشور باشد فراهم م 
فرصت ژئوپلیتیکی عبارتست از بهره گیری از عوامل ثابت و متغیر ژئوپلیتیکی به منظور افزایش قدرت ملی و ارتقای
موقعیت کشور در نظام بین الملل (ارزشها و عوام و ییایفارغج ل

ط یاراد یکیتیلپوئژ یف    

گس درت ههای از عوامل

انسانی بط یعی فضائی مکانی و غیره میباشد و منظور از چالشهای ژئوپلیتیکی ایجاد یک وضعیت برای یک

تلود   

یا کشور بر پایه عوامل ثابت و متغییر ژئوپلیتیکی و متأثر کردن سیاست آن کشور با اس ا هدافت ززز ش خا صصصهاا و عوامل
جغرافیایی (Hafez Nia: 2000: 213) .کاربرد یک یا تعدادی از ارزشها و عوامل جغرافیایی ب بیقر روشک هیلع ر     
میتواند آن را به زانو درآورد و مواضع سیاسی وی را منفعل نماید و س بب

تها و اراده خ دو
شود تا بازیگران ،خواس 

را بر آن تحمیل نمایند(Hafez Nia: 2006: 121) .

در واقع میتوان گفت از آنجایی که ژئوپلیتیک به بررسی فضاهای جغرافیایی و عناصر موجود در آن در رواب نیب ط   
قدرت میپردازد ،فرصتها و چالشهای ژئوپلیتیکی نیز به نحوی استفاده از این فضاها و عناصر آنها توسط قدرتها
یباشد هک    
شهای ژئوپلیتیکی م 
تها و چال 
مربوط میشود .بنابر این ایران در منطقه ژئوپلیتیکی خاورمیانه دارای فرص 
این عوامل با توجه به نحوه استفاده و برخورد این کشور و سایر قدرتهای موجود در منطقه میتواند تغییر ماهیت و
یتواند نقش مؤثر در اتخ مه یجراخ تسایس ذا
کارکرد نیز بدهند .شناسایی کدهای ژئوپلیتیک موجود در کشور م 

   

راستا با وزن ژئوپلیتیکی ایفا کند .آگاهی از موقعیتهای نسبی سرزمین ملی ،ضعفها و توانمندیهای فض ،یلم یا   
آگاهی و شناخت دقیق از ماهیت تحوالت منطقهای ،پیرامونی و جهانی ،نقطه آغازین درک درست از فضاهای مل و ی
بینالمللی و همچنین مانعی در راه تصمیمگیریهای ذهنی و غیر واقعی در چارچوب اهداف و من اهروشک یلم عفا    
است.

  

سرشت پویا و متحول نظام قدرت جهانی و توزیع فضایی و منطقهای آن در جهان که عمدت ًاًا  تحت  ت  لوحت ریثأ در

علم و تکنولوژی و سطح آگاهی ملتها از سویی و تحول در نقش و ک ژ ریغتم و تباث لماوع درکرا ئئئئ ئ ئئئئئئوپلیتیکی از
تها با یکدیگر دائم  ًاًا
تها و مل 
سوی دیگر قرار دارد ،باعث میشود که نظام جهانی و نظامهای منطقهای و روابط دول 
در حال تحول و دگرگونی باشند .بهترین مثال برای این موضوع روابط بین ایران و عراق است که طی پنج دهه اخیر
یباشد.
از یک دشمن استراتژیک اکنون به یک کشور دوست و بازوی ایران در بازی گری در خاورمیانه م 
بین ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایران به سه نوع رابطه م 
یتوان اشاره کرد:
National Character
National Morale

1
2
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 )1رابطه ساختاری و پایداری ،نتیجه عملی این ارتباط ساختاری و پایداری ژئوپلیتیک ایران س بب

شده ت یمامت رد ا   

مراحل پنج قرن گذشته سیستم بینالمللی که همراه با تغییرات گسترده در کانون قدرتهای جهانی بوده ،همیش هب ه   
عنوان یک کشور بینالمللی باقی ماندهاست.

 )2رابطه متحول و متغیر ،بین سیاست خارجی ایران و ژئوپلیتیک رابطهای متحول و متغیر ه وجو م د د .تسا هتشا     
یعنی هر چند که ایران همواره با پایداری عنصر ژئوپلیتیک در سیاست خارجی روبروست ولی در شکل ای ،هطبار ن   
نالمللی در چند قرن گذشته همواره سیال بودهاند.
تحول و تغییر وجود داشته است .زیرا کانونهای قدرت بی 

 )3رابطه ادراکی و عملی ،ادراکات متعددی در ادوار مختلف در بین نخبگان ایران از ژئوپلیتیک وجود داشته است که
همین تعدد در ادراک ژئوپلیتیکی س بب

ظهور نگرشهای متعددی در سیاست خارجی بر بستر ژئوپلیتیک

هدوب ناریا    

است و به عبارتی این رابطه کام ًالًال دارای منشأ داخلی است(Sajadpour: 2004:67) .
یتوان به سه دسته تقسیم نمود:
شهای رابطه بین سیاست خارجی و ژئوپلیتیک در ایران را م 
چال 

 )1چالش کهن تنهایی استراتژیکی و ژئوپلیتیکی در ادوار مختلف؛ ایران همواره فاقد ارتسا دحتم  ت  هدوب کیژ و هب 

   

تعبیری ایران در بین اعراب ،ترکها و سایر دول و ملتها قرار دارد و با هر یک از آنها وجوه اشتراکی متعدد دراد ی
ولی جزو هیچ یک از آنها نیست.

 )2چالشهای مستمر ژئ ئئوپلیتیکی و تغیی فلؤم ددعتم تالوحت و ر هههه هههههه تیلپوئژ یا یکی یدج  د زا  تاضراعت هلمج      
جهانگرایی و جهانی شدن ،حفظ مرزها و نیز وضعیت مرزها در جه و کینورتکلا نا
چالشهای ایدئولوژیک ،اینکه ایران چگونه هم منافع خ مه و دنک نیمأت ار شدو

هعیش نیون کیتیلپوئژ ای و     
 بسانم تالماعت رررررر رررررررا در روابط

نالملل داشته باشد.
بی 
یتواند منافع و امنیت ایران را تأمین کند.
 )3چالش فکری و اینکه کدام نگرش ژئوپلیتیکی و اجماعی م 

خاورمیانه
منطقه خاورمیانه کانون پیدایش سه دین بزرگ اسالم ،مسیحیت و یهود ،واقع در مرکز سه قاره آسیا اروپ ،اقیرفآ و ا   
یهای فسیلی و جمعیت حدود یکصد و
دارای کوتاهترین راههای آبی و هوایی بین سه قاره ،وجود ذخایر فراوان انرژ 
ی
ی کش اهرو ی ی
ی ب ار ی ی
یباشند ،بازار مصرف خ بو ی ی
پنجاه میلیون نفری حوزة خلیج فارس که مشمول درآمدهای نفتی نیز م 
صنعتی غرب فراهم کردهاند؛ )(Ezzati and Bakhtiyar Pour: 2010از این رو ای  هقطنم ن ه یاهروشک رظن هراوم      
قدرتمند را به خود جلب کرده ،تاریخ نیز شاهد رقابت امپریالیستی قدرتمندان فرامنطقه ای در این منطقه بوده است.
با اوج گیری نگرشهای اقتصادی و تاثیرات همه جانبه آن بر تحوالت جوامع ،شواهد حاکی از آن اس هدس رد هک ت    
بیست ویکم معیار قدرت بر کم و کیف مدیریت منابع و بویژه توانمندیهای اقتصادی در سطوح بینالملل زکرمتم ی   
است .بدین سان در ترتیب و اولویت بندی منافع و قدرت ملی و ابزارهای نفوذ جهانی ،ت اصتقا ناو د ،روشک ره ی     
مهمترین جایگاه را در سالهای اخیر به خود اختصاص داده است .با تحوالت پس ازجنگ سرد ،مناطق ژئوپلیتیک و
ژئواستراتژیک منطبق با مناطقی است که دارای منابع بط یعی سرشار و تولید ناخالص فراوانی باشند .بدین لحاظ است
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که منطقه خاورمیانه بویژه حوزه خلیج فارس با در اختیار داشتن بیش از  60درصد منابع تولید انرژی (نفت وگاز) ،از
نقش ژئواکونومیک منحصربفردی در سده بیست ویکم برخوردار است .حال اگر مناطق استراتژیک دوران جنگ سرد
(ژئوپلیتیک) منطبق با عامل اقتصادی (ژئواکونومیک) گردد ،آن مناطق موقعیتی بینالمللی خواهند یافت ک لباقریغ ه   
جایگزین بوده و نقشی محوری در تدوین استراتژی جهانی پیدا خواهند کرد(Rashnho: 2015: 102) .

باوجود اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس بر روی یک فالت قاره قرار گرفتهاند و از جنبههای متعدد دارای اشتراک
هستند ،اما هرگز نتوانستهاند در این حوزه از یک الگ امتعا یو د وخرب یزاس  ر انک رد ،دنوش راد ر تاکارتشا نیا         
یگردد ،اختالفاتی که تا کنون حل نشده و به صورت آتش زیر خاکس یمامت .هدنام یقاب رت     
اختالفاتی نیز مشاهده م 
کشورهای حوزه خلیج فارس کم و بیش با مشکالت مرزی دست و پنجه نرم م ممیکنند اب تافالتخا نیا ،

روضح      
    

قدرتهای فرامنطقه ای به خصوص ایاالت متحده امریکا افزایش یافته و استراتژی برخ  اب درو ا یوس زا هلوقم نی

تهای استراتژیک موجب تضاد ب یاهروشک نی   
کشورهای حوزه خلیج فارس متفاوت میباشد در حدی که این تفاو 
حوزه خلیج فارس نیز شده است .از لحاظ نژادی و قومی ،رقابت مخرب بین دو گرایش ملی گرایانه عرب یناریا و ی   
اختالف شدیدی در منطقه ایجاد کرده است .این اختالفات در این مورد محدود نشده و برخ ایرآ داژن ود درو ی و ی
سامی همراه با قومیتهای گوناگون در کنار چهار فرقه عمده مذهبی :خوارج اباضی ،سنی ،ش نید رد یباهو و هعی    
یهای متعارض بنیادگرا و ناسیونالیست قومی در منطقه شده است ت
اسالم عامل پیدایش و تقویت ایدئولوژ 
ت (Zain al-
).Abedin, Shirzad, Jokar: 2010
آموزههای سیاسی مذهبی تشیع بیش از سایر فرقههای مذهبی اسالمی ،تعالیم وهابیت را به چالش میکشد نیا رب     .
اساس وهابیت از عربستان شروع شده و بیشترین فشارها را بر شیعیان این کش هتشذگ نرق ود یط ،هدروآ دراو رو     
یه  هقطنم رد ا ه میتس .... ...
اختالف بین دو گروه ش وخ جوا هب یباهو و هعی دد ددددددد رس هاش نونکا و هدی د نیا       درگیری ی
یتوان به حادثه دی ماه  2931اشاره
) (Geographic Organization of the Armed Forces: 2008: 213برای مثال م 
کرد ،پس از به آتش کشیدن چادر معترضین در استانهای سنینشین ع قار  یاهورین طسوت ا قع و یتینم بببببببببببنش ینی
ارتش از دو شهر رمادی و فلوجه ،نیروهای داعش این دو شهر را در مرکز استان االنبار به تصرف خ و دندروآرد دو
پس از آن در سال  3931به شمال عراق حمله ک  در ووو موصل دوم ر قارع رهش نی ااا اااا نیززز تص من فر وو ووود (Zain al-

).Abedin, Shirzad, Jokar: 2010
باتوجه به مطالب فوق از گذشته تا کنون هیچ یک از کشورهای خاورمیانه از ابزارهای ژئ وخ یکیتیلپو د ک هنوگنآ  ه    
باید استفاده ننموده و همچنان درگیر اختالفات فرهنگی ،ناسیونالیسم ملی گرایانه و اصطحکاک اقوام ،منازعات مرزی
به ارث رسیده از دوران استعمارهستند و در نهایت وجود حکومتهای فاسد خودکامه وابسطه به قدرتهای فرامنطقه
ای و جریانات امپریالیسم نوین باعث ظهور نهضتهایی با هدف رهایی ملتها از استبداد حکومتها و خارج شدن
از فشارهای سیاسی بیگانگان شد ،در همین تکاپوی جریانات نهضتها قدرتهای فرامنطقه ای بی ک و دندوبن را
حمایتهای مادی و معنوی از تروریسم و جنگهای نیابتی موجب فج هرک زا تمسق نیا رد یمیظع عیا یکاخ
شدند.

اب    
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در حال حاظر بی اعتمادی میان کشورهای منطقه حاکم است .به طوری که این بی اعتمادی مانع هرگونه همکاری دو
یا چند جانبه میان واحدهای سیاسی منطقه میشود این بی اعتمادی تا حدی روی کشورها تأثیر گذاشته که برخ  ی ااز
کشورها جهت کسب اهداف امنیتی دست به دامن کشورهای فرامنطقه ای میشوند ،که این وضعیت اثرات ن یبولطما
بر منافع ملی و استراتژی ژئوپلیتیکی کشورها داشته است ). (Zain al-Abedin, Shirzad, Jokar: 2010
حوزة ژئوپلیتیکی خلیج فارس تحت سیطرة اقتدار دو دولت قدرتمند این منطقه ایران و عربستان بعد از فروپاشی عراق
ت
ن سیس یلباق ،مت تت تت
ی ا ین ن
قرار دارد .ایران و عربستان هرد دو با قابلیتهای منحصر به فرد در مقایسه با دیگررر کش اهرو ی ی
تأثیرگذاری شگرف بر تحوالت منطقه و فضای سیاسی حاکم بر آن را پیدا کردهاند ( .(Christin 2003: 70در این می نا
نفوذ ایران در منطقه نفوذی معنوی است که باید بوسیله سازوکارهای سیاسی تجهیز و مورد استفاده قرارگیرد در نتیجه
یگردد
موتور محرک سیاست خارجی ایران در گفتمان سیاسی دولت ایران نهفته است وسپس به مانورهای سیاسی بر م 
).(Ezzati and Bakhtiyar Pour: 2010
پیشینه روابط ایران و عراق
از زمان فروپاشی عثمانی و شکلگیری دولت عراق در غرب ایران ،سیاستهای متخذه از سوی دولتمردان آن کشور
همواره به عنوان منبع تهدید علیه امنیت ملی ایران به شمار آمده و این کشور به ندرت روابطی دوستانه با ایران داشته
است .اختالفات ارضی و مرزی به همراه مسائل مذهبی همچون تبعیض علی عیش ه ی و قارع رد نا

و یموق لئاسم    

نژادی همانند مناقشه عرب و عجم ،حضور کردها در دو سوی مرزهای ایران و عراق به هم عسوت یوخ هار ههه ههههطل یب
حاکمان بغداد از جمله عوامل اصلی تنش یا منازعه میان دو کشور در نیم قرن اخیر محسوب م 
یگردند.
نقطه آغاز روابط بین ایران وعراق به فروردین  1308و اعزام هیئت حسن ونی هب قارع هاشداپ یوسزا ت و ناریا     
تقاضای این هیئت جهت برقراری روابط سیاسی با ایران باز میگ در د د ،دول تحت نامز نیا رد قارع ت تیامح       
انگلستان بود دو سال بعد از این اتفاق عراقیها اعتراضشان را نسبت به دولت ایران ،در خصوص مأموران گمرک و
نیروی دریایی ایران مبنی بر نادیده گرفتن مقررات سازمان بندر بصره و تجاوز به حق حاکمیت عراق در آبهای اروند
رود اعالم نمودند .کم کم اختالفات بعدی در سال  1313رخ داد و عراق ب زا یریگولج روظنم ه ا مع ا ح ل ا تیمک      
ایران بر اروند رود به جامعه ملل شکایت کرد ،سرانجام در  13تیر  6 131قراردادی میان دو کشور منعقد شد .در این
قرارداد حق کشتی رانی در سراسر اروند رود به استثنای پنج کیلومتری از آبهای آبادان تا خط تالوگ به دول قارع ت
واگذار شد ).(Houshang Mahdavi: 2001:39
آرامش و چالش در روابط دوکشور تا هنگام قدرت یافتن حزب بعث در عراق تا  26تیر  1347ادامههه داشتتت اماا باا
حاکم شدن رژیم بعث در عراق ،دوره دیگری از تیرگی روابط می ش زاغآ روشک ود نا ددد دددددد .در ای رب هوالع هرود ن    
اختالفات قبلی ،تفاوتهای ایدئولوژیک رژیمهای موجود ،گرایشات پان عربیستی شدید رژیم بعث و اراده آن ب یار
کنترل جهان عرب و همچنین گرایش دوکشور به قطبهای مخالف دوران جنگ سرد و مخالفت عراق ب تیمکاح ا   
ایران برجزایر سه گانه بر وخامت اوضاع افزود.
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مدل شماره  - 1الگوی روابط ژئوپلیتیکی در خلیج فارس قبل از انقالب اسالمی
)(Hafez Nia and Rumina: 2005:70

مدل شماره  - 2الگوی روابط ژئوپلیتیکی در خلیج فارس بعد از انقالب اسالمی
)(Hafez Nia and Rumina: 2005:70

حسن البکر رئیس رژیم کودتایی عراق در آن هنگام ادعای حاکمیت مطلق ع قار

ار دور دنورا رب ک حرطم ر  ،د در      

یشدنددد بازرس هب .دنیامن ی    
یهایی را که وارد اروند رود م 
نتیجه مقامات بعثی تصمیم گرفتند تا اسناد و مدارک کشت 
دنبال این تصمیم در  26فروردین  1348وزارت امور خارجه عراق ،آبراه شط الع قارع کاخ کفنیال ءزج ار بر     
نامید و همچنین از ایران خواست تا پرچمهایش را از روی کشتیها به پایین بکشد .بد بن ا معا و تاراهظا نیا ل ال     
مقامات عراقی ،دولت ایران نیز در اردیبهشت  1348عهد نامهی مرزی  7391را ملغی و تمایل خود را به انعق ارق دا ر   
دادی مبتنی بر خط تالوگ اعالم نمود .این رویداد روابط دوکشور را تا آس روخرب عوقو هنات د تماخو هب یماظتنا        
ی بو مدین" در جری  سالجا نا س نار    
کشاند و حتی احتمال درگیری نظامی نیز قوت یافت .اما با میانجیگری "هوار 
اوپک (  13الی  15اسفند  ) 1353در الجزایر دو کشور به توافقاتی جهت پای یشخب نا د دوخ تافالتخا هب ن

تسد

    

یافتند .بر اساس این توافق خط تالوگ به عنوان خط مرزی دو کشور شناخته شد.

ط بررر
روابط ایران وعراق از سال  1975بر مفاد قرار داد الجزایر متکی بود و با ظهور جمه باور ناریا یمالسا یرو طططط طططط
اساس احترام به اصل "وفای به عهد" ادامه یافت تا اینکه رژیم بعثی به سرکردگی صدام حسین ،پس از بمب گذاری
در تاسیسات نفتی ایران و شرکت در یک رشته اقدامات تخریبی علیه جمهوری اسالمی ایران به بهانه باز پس گی یر
جزایر سه گانه حمالت تبلیغاتی خود را نسبت به ایران آغاز کرد و  1359 /6/ 26صدام با ادعای حاکمیت مطلق ع قار
بر شط العرب آن را در برابر دوربی 
نهای تلویزیونی پاره کرد.
در  1359 /6/ 31با حمالت هوایی و زمینی ارتش بعث به خاک ایران جنگ تحمیلی  8ساله علیه ایران را آغاز شددد به
ظاهر اختالفات مرزی دلیل اصلی تجاوز عراق به خاک ایران بود اما تجاوز ع قار  و اکیرمآ یتیاضران هجیتن ا داحت      
جماهیر شوروی نسبت به انقالب اسالمی ایران و نگرانی از گسترش انقالب به منطقه و حمایت از منافع دولتهاای
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محافظه کار عربی نیز بود .این درگیریها باعث دوقطبی شدن جهان عرب در مقابل ایران شد .به طوری که عالوه بر
کشورهای حوزه خلیج فارس ،کشورهای عرب دیگر همچون اردن ،مصر ،مراکش و تونس نیز با حمایت از عراق به
مقابله با انقالب اسالمی پرداختند و کشورهای چپ گرای عرب عمدتًاًا یا از ای  تیامح نار

یکردنددد و ی م ا وووضع
مم م مممم 

یطرفی اتخاذ م 
ب
یکردند.
با پایان یافتن جنگ ،روابط ایران وعراق وارد مرحله تازهای شد رکاذم روشک ود و  ا م ت ت تحت ار یددع تراظن       
سازمان ملل جهت دستیابی به صلح و اجرای قطعنامه  598آغاز کردند ،اما به دلیل عدم پذیرش مجدد قرار داد 1975
توسط عراق ،این مذاکرات به نتیجه نرسید .در سال  1369هنگامی که عراق در صدد تهیه مقد ب هلمح یارب تام ه    
کویت بود ،تالش کرد تا مشکالت خود را با ایران حل کند و همچنین اطمینان الزم را در مرزهای شرقی خود کسب
نماید و با فرستادن هواپیماهای خود به ایران سعی برای درگیر کردن ای دوب گنج نیا رد نار      ام مما ای  اب نار ا مالع    
ب
یطرفی در جنگ ،این اقدام را با شکست مواجه ساخت.
سرانجام پس از سقوط صدام زمینه حضور شیعیان و کردها در عرصه سیاسی فراهم شد ..و در انتخاب تا

 30ژانویه

 5002شیعیان  140کرسی از  275کرسی را به دست گرفتند و هم اکنون نیز شیعیان عهده دار  % 60وزارت خانههاای
عراق هستند .باتوجه به اینکه روابط خارجی ایران و عراق قبل و بعد از انقالب با فراز و فرودهایی روب وب ور د ما ه ا    
طی چند سال اخیر دو کشور دارای روابط بسیار خوب سیاسی هستند و با حضور اکثری  رد هعیش ت ر تموکح سأ    
عراق و پارلمان تقویت نیز یافته است ).(Bagheri:2013:7
جغرافیای سیاسی ایران
ایران در جنوب غربی آسیا و در منطقه خاورمیانه با مساحت  1648195کیلو متر مربع رتبه  18را از نظر وس هب تع   
خود اختصاص داده و بر اساس آمار سازمان اطالعات جهانی دارای جمعیتی حدود  82801633و بعن نیمهدفه ناو   
یرسد
یشود .طول مرزهای ایران به  894 5کیلومتر م 
کشور پرجمعیت جهان شناخته م 
(.)https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html
ﻃﻮﻝ ﻣﺮﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
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کشور

طول مرز

ع را ق

1599

ترکمنستان

1148

پاکستان

959

افغانستان

921

جمهوری آذربایجان

689

ترکیه

534

ارمنستان

44

نمودار شماره  – 2هرم سنی کشور ایران

نقشه شماره  – 1پراکندگی اقوام و مذاهب در ایران

در مورد ترکیب جمعیتی اقوام در ایران گزارشهای مختلفی منتشر شدهاست و همگی بیان کننده این است که ب شی
نهاا تش لیک
از  % 65از جمعیت را فارسها و پس از آن اقوام آذری ،کردی ،لری ،بلوچ ،عرب و ترکم 

یدهنددد که
م مم 

تهای ژئوپلیتیکی در روابط سیاست خارجی55 ...
فرص 

اکثریت جمعیت آن متعلق به شیعیان است و اهل تسنن نیز در اقوام کرد ،بلوچ و ترکمن دیده میشود .نقش هرامش ه   
یدهد.
یک پراکندگی اقوام و مذاهب را نشان م 
ایران به عنوان پل ارتباطی میان شرق و غرب و جنوب و شمال از دیرباز مورد توجه کشورها و تمدنهای دنی وب ا ده   
است .این نقش ارتباطی میان قارهای و مجاورت با خلیج فارس و تنگه هرمز که محل ترانزیت محمولههاای نفت و ی
همچنین وجود منابع بط یعی سرشار از جمله نفت ،گاز بط یعی ،زغال سنگ ،کروم ،مس ،سنگ آه گنم ،برس ،ن ن ،ز    
ته یا
روی ،گوگرد اهمیت آن را افزایش داده به طوری که هرگونه تحول سیاسی در آن موجب برانگیختن حساس سسی 
یگردد.
جهانی م 
توزیع جمعیت در ایران با موقعیت جغرافیایی و اقلیم گرم و خشک

هب دراد تقباطم نآ     گونهههای ک رد تیعمج ه   

تهاا و
شمال ،شمال غرب و غرب (رشته کوههای البرز و زاگرس) نسبت به مرکز و جن  قرش بونج و بو ((( ((((دشت ت
کویرها) بیشتر است .با توجه به همسایگی ایران ب و لقتسم روشک هدزناپ ا   

 24دول یاضف یتیعقوم ،راوجمه ت     

سرزمینی ایران را در مرکز تالقی دولتهایی قرار داده است که به طور م ین یوها اازمند هبناج همه ییاضف لماکت       
میباشند .در واقع این موقعیت تهدید و فرصت برای ایران به گونه ایست که این کشور با اس تیعقوم کی زا هدافت    
استثنایی مرکزی و کانونی ،م 
یتواند به کانون صلح و همبستگی بین منطقهای تبدیل شود ).(Rashnho:2015:142
بر این اساس جمهوری اسالمی ایران در تهیه و تنظیم استراتژی ملی و کالن خود تا آنجا ک کیژتارتسا طیحم هب ه    
یشود به ناچار باید سه واقعیت محوری را بپذیرد که عبارتند از:
بیرونی مربوط م 
 تراکم تهدیدهای پیرامونی،
 مرزهای کنترل ناپذیر،
 فقدان چتر حمایتی بینالمللی،
زیرا این واقعیتها در درازمدت بر امنیت ،وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور ای رتسگ تاریثأت نار د ههه ههههای ب یاج ه   
یگذارند ).(Karimipour: 2001:220
م
موقعیت حساس و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه ،وجود بحرانها و عدم ثبات سیاسی در کش ،رواجم یاهرو   
یش .دو
وجود چالشهای سیاسی با همسایگان باعث به وجود آمدن تهدیدهایی برای امنیت جمهوری اسالمی ایران م 
از بزرگترین تهدیدهای فرامنطقه ای حضور ایاالت متحده امریکا میباشد و سیاستی که ایران در قبال این دولتتتهاا
سر لوحه خود قلمداد کرده است باعث مقابله امریکا با این کشور در فضای بین المللی شده است.
جغرافیای سیاسی عراق
جمهوری عراق کشوری در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا که از جنوب با عربستان سعودی و کوی  برغ زا ،ت با    
یباشد ،عراق در بخش جنوبی خود مرز آبی کوچکی با
اردن و سوریه ،از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایه م 
یدهد ول اهنت ی    % 18.1
خلیج فارس دارد و با  438317کیلومتر مربع وسعت رتبه پنجاه و نهم را به خود اختصاص م 
یشود از این میان  %4.8زراعی %5.0 ،کشت محص ،مید تالو     %2.9مرتع
از زمینهای آن برای کشاورزی استفاده م 
یرسد .قسمت عمدهای از خاک این
یدهد ،طول مرزهای عراق به  9 80 3کیلومتر م 
دام و  %9.1آن را جنگل پوشش م 
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کشور پست و آب و هوای گرم و خشک دارد غرب عراق ک نآ یقرش تمسق و ریو

   جلگههههاای حاص رد و زیخل

یتوان مشاهده کرد .عراق با  52 46,0 1 38,نفر جمعیت رتبه  37را در جه نا
بخشی از کردستان عراق کوهستانها را م 
یگیرد همچن ودح نی د   
نها و فارسها در بر م 
دارد که اکثر جمعیت آن را اعراب و پس از آن به ترتیب کردها ،ترکم 
یشود
 % 60از جمعیت را شیعیان و پس از آن اهل تسنن با  % 32را شامل م 
 ) https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/iz.html).از نظ عبانم ر       
یدهددد
یباشد به طوری که  % 99صادرات عرااق را نف لیکشت ماخ ت     م مم 
بط یعی نیز دارای ذخائر عظیم نفت و گاز م 
()http://www.eia.doe.gov/oil_gas/info_glance/natural_gas.html accessed on January 2009
باتوجه به مطالب فوق و همچنین وجود فضاهای معنوی و قبور مطهر امامان شیعی در این کش هلاس ره رو     ش نایعی
یت متسیب زور رد ناو   
یکشاند که تجل ار نآ ی م مم 
بسیاری از سراسر جهان را برای زیارت حرم امامان شیعه به عراق م 
صفر هر ساله مشاهده کرد به گونهای که بزرگترین اجتماع شیعیان جهان هر س ،نیعبرا مایا رد هلا     در ک لکش البر   
م
یگیرد.
جدول شماره  – 2طول مرزهای عراق و کشورهای هم جوار

کشور

طول مرز

ایران

1599

عربستان

811

سوریه
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ترکیه
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کویت
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اردن
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تری دژاردن 1روزنامه نگار برجسته فرانسوی در خصوص عراق چن نی

یه یا
ینویسد" ::ع قار زا یشان    دی گناو ی ی
م مم 

چرچیل است و اگر بعضی دیوانگیها پایدار بماند ،تبدیل به واقعیت میشود .عراق ساخته مصنوعی انگلیسیهاست
Terry De Jarden

1

تهای ژئوپلیتیکی در روابط سیاست خارجی57 ...
فرص 

یه ار )اهدرک و ا   
که برای تسلط دو میدان نفتی بصره و کرکوک قرار بر این شد که مردم این سرزمین (اعراب ،ایرانی ی
بر گرد پایتخت فراموش شده جمع نمایند" ).(De Jarden: 1976:20

نمودار شماره  – 4هرم سنی کشور عراق

نقشه شماره  – 2پراکندگی مذاهب و جمعیت در عراق

تجزیه تحلیل
عراق با بیشترین طول مرز مشترک ،ساختار جمعیتی ،مذهبی و ایدئولوژیکی ،و همچنین بهره مندی از من یعیبط عبا   
  

یتوان ب ود ره یکیتیلیپوئژ قیالع هب ییاسانش ا    
یرود ،که م 
نفت و گاز یکی از مهمترین همسایه ایران به شمار م 
کشور از همگرایی بیشتری میان این دو کشور استفاده مطلوب برد .با توجه به پیشینه روابط ایران و عراق و تح تالو

چند دهه اخیر درحال حاضر دو کشور داری روابط بسیار خوب سیاسی هستند .این امر با حضور اکثریت شیعیان در
رأس حکومت عراق تقویت شده و زمینه فعالیتهای ژئوکالچری بیشتری را بین دو کشور فراهم کرده که باید نآ زا 
بهره برداری مناسب شود برای مثال میتوان به همکاریهای کشور ایران و سایر کشورهای شیعی در خاک ع قار

رد

مراسم راهپیمایی اربعین حسینی و اشاعه فرهنگ شیعی در بین سایر کشورها اشاره کرد.
نالمل دیاب ،ل   
جمهوری اسالمی ایران برای دستیابی به عالئق و منافع جامع در قالب مالحظات استراتژیکی نظ یب ما نن نن
استراتژی ژئوپلیتیک خود را با مطالعه و بررسی دقیق استراتژی ژئوپلیتیک ممالک همسایه و توجه به تقدم کشورهای
عراق ،ترکیه ،جمهوری آذربایجان ،بحرین ،عربستان ،امارات متحد زین و تیوک ،رطق ،یبرع ه سانشاب ا قئالع یی
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منطقهای سایر کشورهای همجوار تدوین نماید ،در قرن  21مح ارتسا تارکفت رو ت رب کیژ

ترت یانبم ی ینما تاب ت       

جمعی و منظومههای ژئوپلیتیک است .بر این اساس ،مؤلفهها و محورهای ژئوپلیتیک ایران به گونهههای اس  ت کک کککه با
پیوستگی و استمرار در حوزههای استراتژیکی سایر کشورهای منطقه ،رعایت همنوایی با آنها نیز ض رد ،تسا یرور   
غیر این صورت با تقویت بحران ،تولید تهدیدات را به دنبال خواهد داشت.
یباشد
جدول شماره  – 3مقایسه کشور ایران و عراق ،آمار و اطالعات از وب سایت  https://www.cia.govو آمار جمعیتی مربوط به  61 20جوالی م 
مقایسه دو کشور ایران و عراق
ک ش ور

ای را ن

عرا ق

م ساحت کشور

1648195

438317

طول م رز

5894

3809

شکل کشور

فشرده

تعداد همسایگان

15

8

دسترسی به دریا

خلیج فارس ،عمان و خزر

خلیج فارس

طول خط ساحلی

 ۳٬۲۹۴خلیج فارس دریای عمان و خزر

 58خلیج فارس

م وقعیت جغراف یایی
م نابع طبیعی

خاورمیانه ،کریدر شمال ج نوب و شرق و غرب ،تنگه
هرمز
نفت ،گاز طبیعی ،زغال سنگ ،کروم ،مس ،سنگ آهن،
سرب ،منگنز ،روی ،گوگرد

تقریبا فشرده با کمی کشیدگی شمال به ج نوب و
قسمتی در غرب

خاور میانه ،دسترسی به خلیج فارس از باریکه ج نوبی
نفت ،گاز طبیعی ،فسفات ،گوگرد

اق لیم

گرم و خشک

گرم و خشک

تولید ناخالص م لی به دالر

1459000000000

596700000000

جمعیت

July 2016 est 82801633

July 2016 est 38146025

سن م توسط

28سال

سال 21

نرخ رشد جمعیت

1.22%

2.23%

فارس ،آذری ،کرد ،لر ،بلوچ ،عرب ،ترکمن با اکثریت

اق وام

فارس ها

زبان رسمی
دین
تقسیمات کشوری

فارسی ،ترکی  ،کردی با اکثریت فارس زبان رسمی
فارسی می باشد

عرب ،کرد ،فارس ،اکثریت عرب
عربی ،کردی ،ترکی با اکثریت عرب زبان

ا سالم شیعی ا سالم سنی ،مسیحی ،یهودی دین رسمی

ا سالم با اکثریت شیعی و پس از آن اهل سنت و

ا سالم شیعی با اکثریت شیعه

مسیحیت

ا ستان 31

ا ستان 18

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/iz.html

نتیجه گیری
حضور هر دو کشور در منطقه خاورمیانه ،هارتلند انرژی و منطقه خلیج فارس بر اهمیت این دو کش هتبلا هدوزفا رو    
در این خصوص موقعیت ایران ویژهتر میباشد خط ساحلی ایران تقریبًاًا بیش از  56برابر کشور عراق ،تسلط بر تنگه
هرمز ،بیشترین دسترسی خط ساحلی در خلیج فارس ،دریای عمان و خزر ،جمعیتی بیش از دو برابر ع تعسو ،قار   

تهای ژئوپلیتیکی در روابط سیاست خارجی59 ...
فرص 

بیش از سه برابر عراق و ...که این موقعیت مانند شمشیر دو لبه عمل میکند هب     گونهههای ک زا یروشک کی رگا ه
موقعیت ژئوپلیتیکی خود به طور مطلوب استفاده کند و در جهت اف دوخ نایم کرتشم عفانم شیاز

  

یاهروشک و       

دوست تالش کند ،همگرایی بیشتر شده و باعث فراهم شدن فرصت ژئوپلیتیکی میان آن کش رد و دش دهاوخ اهرو

  

غیر این صورت نتیجه آن چالش ژئوپلیتیک خواهد بود به گونهای که کش یا هقطنمارف دنمتردق یاهرو    لحظهههای از
این منطقه چشم نبسته و با هر روشی کشور مورد نظر را درگیر مسائل دیگیری میکنند مانند؛ تعری زا تشادرب و ف   
تروریسم حمایت و یا عدم حمایت از آنها ،تالش برای فرقه گرایی و ایجاد شکاف بین اقوام ملتهای منطق اجیا ،ه د   
پایگاههای نظامی در منطقه ،ترویج فرهنگ غربی و نفوذ در بین جوامع ،استفاده از تحریم برای کنت روشک رتشیب لر    
مورد نظر و ...
از بزرگترین چالشهای جمهوری اسالمی ایران در کشور عراق حضور تروریسمهای تکفیری ،نا امنی منطقه ،حض رو
نظامی سایر کشورهای منطقه ،درگیری جنگهای نیابتی و ...میباشد با توجه به اینکه طوالنیترین مرز ب ود ره یار   
کشور ایران و عراق میان سایر همسایگانشان با یکدیگر دارند کنترل و هزینه مرز در این محدوده برای ایج تینما دا   
افزایش خواهد داشت.
از فرصتهای به وجود آمده میان ایران و عراق میتوان به اکثریت جمعیت شیعه و همنوایی میان آن ادیپ ناکما ،نا    
کردن متحد استراتژیک و خروج از تنهایی استراتژیکی و ژئوپلیتیکی ،حضور دو کش رد رو س امزا نننهاای منطقهههای و
نالمللی از جمله اوپک ،جن شب
بی 

له یا
عدم تعهد ،سازمان کنفرانس اسالمی و غیره که زمینه ساز هم افزای  ی پپتانسیل ل

اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،موقعیت ژئوپیلیتیکی میان دو کشور خواهد بود.
با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و عراق همواره این کشورها مورد توجه قدرتهای فرامنطقه ای بودهانددد ،عدم
استفاده مطلوب این کشورها از کدهای ژئوپلیتیکی خود باعث متضرر شدن این کشورها در روابط بین الملل خواهد
بود این آسیبها را در دوران گذار بیشتر میتوان مشاهده کرد ،گزندهایی که حاصل از بی توجهی نخبگ تسایس نا   
له ملا نیب یا ل یل    
یباشند ،هرچه شناخت و تجزیه تحلی 
خارجی این کشورها از ژنوم های ژئوپلیتیکی کشور خود م 
قتر عمل خواهد
با اتکا به مؤلفههای ژئوپلیتیکی بیشتر باشد کشورها در تصمیم گیریهای سیاست خارجی خود موف 
کرد.
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