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چکیده
عراق از ناهمگنترين كشورهاي قومی و زبانی حوزه ژئوپلیتیك خاورمیانه عربی است .اقدااما
جنگافروزانه مقاما سابق عراق ،تااوم بیثباتیهاي سیاسی ،پیاايش بسترهاي مسداعا و مناسد
زايش و كنشگري گروههاي تكفیري و افراطی و حضور قار هاي فرامنطقهاي از مواردي است كه
زمینه چالشآفرينی و تهايا امنیت ملی جمهوري اسلامی ايران محسوب میشود .عدراق پسادداام
را بايا كانون قار و نفوذ شیعیان قلمااد نمود ،زيرا جريدانهداي قارتمنداي همندون مرجعیدت
عالی شیعیان ،جريان دار و ديگر طیفهاي سیاسی شیعه از نفوذ و قار بالايی در بدین جريدان
سیاسی عراق برخوردارنا .ظهور داعش و قار يابی ان در عراق و شكل گیري بحدران امنیتدی در
عراق و احتمال بالاي تسري ان به همسايگان از جمله ايران ،باعث شا تا جمهدوري اسدلامی ايدران
راهبرد فعالانه اي را براي مواجهه با اين بحران امنیتی منطقه اي و جهانی در پیش بگیرد .با توجه
به مباحث فوق ،سوالا پژوهش اينگونه مطرح میشود كه -1 :ايران چه نقشی در شكست داعدش
داشته است؟  -2منابع قار ايران در عراق چیست و چگونه اين منابع به ايدران بدراي همكداري و
اتحاد راهبردي با عراق پسا داعش كمك میكنا؟  -3جايگاه احدااب سیاسدی عدراق و گدروههداي
بسیج مردمی اين كشور در راستاي اتحاد و همكاري راهبردي چه بدوده اسدت؟ هدای ايدن مقالده،
تشخیص و شناخت منابع قار ايران در عراق براي مايريت راهبردي مناس و حصول نتیجده در
عراق پسا داعش است؛ روش مورد استفاده در اين پژوهش به منظور تحلیل و نتیجدهگیدري ،روش
تودیفی -تحلیلی و چارچوب نظري آن نیا قار هوشمنا است.
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مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اغاز جنگ تحمیلی ،بسیاری از رهبـران و ازـباب شـیمه مفـال
صدام زسین ،ایران را به عنوان مکانی مناسب جهت فمالیت خود انتفاب کردند و زتی پس از زملـه
ارتش آمریکا در سال  2002و سقوط صدام زسین ،تلاش ج.ا .ایران برای زمایت از رهبران عراقی در
این کشور ادامه پیدا کرد .ج.ا .ایران همچنین از نبدیک با چندین زبب و گروههـای شـیمه در عـرا
همکاری میکند از جمله آنها مجلس اعلای انقلاب اسلامی در عرا ) ، (SCIRIکه بمداً نـام خـود را
به مجلس اعلای اسلامی عرا ) (ISCIتغییر داد .ج.ا .ایران با سازماندهی و کمک به سـازمانهـای
مورد زمایت شیمیان و همچنین شاخه نظامی مجلس اعلای انقلاب اسلامی(شبه نظامیان بدر) درصدد
همکاری با این کشور برآمد .ج.ا .ایران علاوه بر کمک مالی ،مسئولیت آموزش رهبران و عناصر زبب
الدعوه اسلامی را برعهده گرفت ).(Felter and Fishman, 2008: 2
پس از سرنگونی صدام زسین در سال  2002توسط ایالات متحده ،ج.ا .ایران متحدین خـود را در
عرا برای مشارکت در روند سیاسی و تشکیل لیست وازدی در انتفابات ترغیب کـرد تـا از تقسـیم
آرای شیمه در میان چندین زبب رقیب جلوگیری کند .با کمـک ایـران ،شـیمیان موفـن شـدند اک ـر
کرسیها را در انتفابات پارلمانی پس از  2002م بـه دسـت آوردنـد و دولـت تشـکیل دهنـد .آنهـا
همچنین سمی کردهاند نقش سایر گروههای مفال رادیکال را به زاشیه برسانند زیرا در طول دهـه-
های گذشته ،عرا برای ایران همواره یک تهدید امنیتی به شمار میرفته است کـه فروپاشـی ريیـم
صدام و شکلگیری نظام سیاسی دموکراتیک مبتنی بر مشارکت تمامی گروههـای عـرا در سـاختار
قدرت و به ویژه راهیابی گروههای شیمی در ساختار قدرت ،شرایط جدیدی را ایجاد کرده کـه ممکـن
است به پایان یافتن تهدیدات امنیتی ناشی از عرا برای ایران و زتی تبدیل این کشـور بـه شـریک
اقتصادی و سیاسی ایران منجر شود .این فرصت تاریفی ایران را به سوی زمایت همهجانبه از دولت
جدید عرا از سال  2002رهنمون ساخته است .در نوامبر  2002روزنامه واشنگتن پسـت از متقاعـد
شدن آمریکا برای تشکیل دولتی با اک ریت شیمه در عرا خبر داد و اعلام کرد :دولت بـوش بـه ایـن
نتیجه رسیده است که زکومت شیمیان در عرا امـری اجتنـابناپـذیر اسـت (Washingtonpost,

).2003
تلاش برای رفع اختلافات گروههای عراقی از جمله دیگر راهبردهای ایران برای کمک به ایجـاد
ثبات و امنیت در عرا محسوب میشد .از آنجا که وخامت شرایط امنیتی در عرا و افبایش ازتمـال
شکست روند سیاسی – امنیتی دوره پس از صدام میتوانست بار دیگر تهدیـدات امنیتـی بـه مراتـب
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گستردهتری برای ایران به همراه داشـته باشـد ،جمهـوری اسـلامی ایـران علـیرغـم داشـتن روابـط
مفاصمهآمیب با آمریکا و با توجه به دعوت دولت عرا  ،مذاکره با ایالـات متحـده را بـرای کمـک بـه
برقراری ثبات در عرا پذیرفت .با توجه به این مهم ،ایران تمامل بـا آمریکـا در عـرا را بـه عنـوان
فرصتی مهم برای بهبود شرایط امنیتی در عرا و زل و فصل ممضلات و چـالشهـای امنیتـی ایـن
کشور قبل از ظهور داعش تلقی کرده بود(اسلامی و همکاران.)14 :1292 ،
ظهور دولت اسلامی در عرا و سوریه (داعش) در سال  ،2010با رویکردی خشن و تهاجمی کـه
موجب اشغال مناطن وسیع جغرافیایی در مدت زمانی کوتاه در عرا و سوریه شد و همچنین توانـایی
این گروه در جذب هباران جنگنده از سراسر جهان ،شرایط جدیدی را پیش روی جمهـوری اسـلامی
ایران قرار داد .قدرت بالقوه داعش و تهدیدهای آتی که میتوانست بـرای جمهـوری اسـلامی م ـر
شود ،به یکی از نگرانیهای اصلی ایران تبدیل شده بود .از این منظر ،داعش توسط ایران بـه عنـوان
تهدید اصلی منافع و امنیت ملی آن در من قه ترسیم شد .در نتیجه ،ایـران بـه شـدت درگیـر تلـاش
عرا برای شکست دادن داعش از طرین کمک اقتصادی و نظامی به عرا و همچنین پشـتیبانی از
گروههای شبه نظامی شیمه در داخل نیروهای بسیج مردمـی بـود( .شـهید سـ)هبد) قاسـم سـلیمانی
فرمانده سابن نیروی قدس س)اه پاسداران ،نقش مهمی در پیشبرد عملیات نظـامی علیـه داعـش بـه
عنوان مشاور ویژه استراتژیهای جنگ ارتش عرا بازی میکرد (Tabatabai and Esfandiary,

).2015: 1-15
جمهوری اسلامی ایران از بدو فمالیت داعش ،بدون اعلـام هـی گونـه پـیش شـرطی ،بـه عنـوان
نفستین کشور با اعبام مستشاران نظامی و زتی رزمندگان خود به یاری دولت و ملت عرا شـتافت
.س)اه پاسداران انقلاب اسلامی ،بـه نماینـدگی از جمهـوری اسـلامی ایـران وارد عمـل شـد و از هـی
مساعدتی در این زمینه دریغ نکرد .با برقراری پل هوایی هباران تن از کمکهای نظامی و لجستیکی
به همراه مستشاران نظامی به عرا گسیل شد .در کنار این اقدام ،جمهوری اسلامی ایران بدون هـی
گونه پیش شرطی به درخواست نفست وزیر وقت عرا  ،اسکادرانی از هواپیمایی جنگی سـوخوی 24
را تحویل عرا داد که در صحنه میدانی جب موثرترین اببارهای دفاعی این کشور به شمار مـیرفـت.
همچنین فتوای اثرگذار و بسیار پراهمیت آیتالله سیستانی و اعلام آن توسط نماینده خود در خ بـه-
های نماز جممه در مورخه  12يوئن  2014موجی خروشان از جوانان ،عشایر و مردم عرا پدیـد آورد
که در پاسخ به ندای مرجمیت و دفاع از مقدسات و یک)ارچگی سرزمینی عرا به پاخاستند .بـا توجـه
به مبازث فو و روابط مستحکم میان ج.ا .ایران و عرا  ،سوالاتی کـه ایـن پـژوهش بـه آن خواهـد
پرداخت اینگونه م ر می شود که -1 :ایران چه نقشی در شکست داعش داشـته اسـت  -2منـابع
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قدرت ایران در عرا چیست و چگونه این منابع به ایران برای همکاری و اتحاد راهبـردی بـا عـرا
کمک میکند -2چگونه تهران از روابط طولانی مدت خود با ازباب سیاسی عرا و گروههـای بسـیج
مردمی بهره برده است
هدف این مقاله ،تشفیص و شناخت منابع قدرت ایران در عرا برای مدیریت راهبردی مناسـب
و زصول نتیجه است؛ هدف این مقاله ،تشفیص و شناخت منابع قدرت هوشمند ایران در عرا برای
مدیریت راهبردی مناسب و زصول نتیجه اسـت؛ روش مـورد اسـتفاده در ایـن پـژوهش بـه منظـور
استنباط ،تحلیل و نتیجهگیری ،روش توصیفی -تحلیلی و چارچوب نظـری آن نیـب ،قـدرت هوشـمند
میباشد .م المات مربوط به پیشینه پژوهش نشان دهنده م المـات پراکنـدهای در ارتبـاط بـا روابـط
امنیتی -يئوپلیتیکی ایران و عرا و راهبرد این دو بازیگر در مناقشات داخلی و من قـهای اسـت کـه
میتوان آنها را به این شکل دستهبندی کرد:
ال  :پژوهشهای که روابط سیاسی -امنیتی ایران بـا عـرا در قبـال مناقشـات قـرن بیسـتم را
بررسـی مـیکنـدKatzman,2010: Pelletiere et all, 1991: Karsh, 2002: Takeyh, :
2009

ب) پژوهشهای که روابط سیاسی -امنیتی ایران و عرا پس از سقوط صـدام و اشـغال نظـامی
عرا به وسـیله آمریکـا را بررسـی مـیکنـدBarzegar, 2010: Lee, 2010: Kagan et all, :
2012: Nader, 2015: Ehteshami, 2003: Kemp, 2005: Takeyh, 2008: Eisenstadt
et all, 2011: Felter and Brian Fishman, 2008

ج) پژوهشهایی که به ملازظات امنیتی و يئوپلیتیکی ایران و عرا پس از ظهـور داعـش مـی-
پـردازدBaghishadbad, 2016: Oktav, 2018: Tabatabai and Esfandiary, 2017: :

.Spyer, 2015: Esfandiary and Tabatabai, 2015: Arif, 2019
از بین این آثار ،مقالات آخر بیشترین شباهت را با این نوشتار دارد .با این تفاوت که در این نوشتار
با بهره گیری از قدرت هوشمند و با استفاده از مبیتهای يئوپلیتیکی به زمینههـای ایجـاد همکـاری
بین ایران و عرا پرداخته میشود .سایر آثار نیب روابط این بـازیگران را در یـک کـل منسـجم ماننـد
تقابل و تمامل این دو کشور بررسی نکردهاند ،این هدفی است که نوشتار آن را دنبـال مـیکنـد .بـه
منظور مدلل کردن سفن خود برآنیم در ابتدا چارچوب نظری نوشتار و س)س در سه گفتـار :سیاسـت
ایران در قبال داعش از سال  ،2014عناصر نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عرا و اسـتراتژی ایـران
در عرا پساداعش ب)ردازیم.
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چارچوب نظری
قدرت در طول تاریخ از اولویتهای اصلی سیاست خارجی کشورها بهشـمار مـیرفتـه اسـت؛ بـه
طوریکه دولتها برای تأمین امنیت خود ،ناگبیر به سمت بیشینهسازی قدرت تمایل دارند .برخـی از
مکاتب فکری نظیر رئالیست تدافمی از آن بـه عنـوان یـک ابـبار در جهـت تـأمین امنیـت کشـورها
نگریستهاند .اما برخی دیگر از نظریهها مانند رئالیستهای تهاجمی به قدرت به عنوان یک هـدف در
روابط بین دولتها نگاه میکنند .از نظر آنها دولتها در روابط خود بـا دیگـران بـه دنبـال قـدرت و
بیشینهسازی آن است .در زمان گذشته به خاطر نوع رواب ی که بین دولتهـا زـاکم بـود ،دولـتهـا
عمدتاً به سمت قدرت نظامی یا قدرت سفت تمایل داشتند .به مرور زمان و به تبـع تحـول در زـوزه
سیاست داخلی و خارجی ،نوع جدیدی از قدرت به نام قدرت نرم در روابط بین کشورها م ر گردید.
این نوع از قدرت اولین بار در آثار و ادبیات جوزف نای تحلیلگر برجسته روابط بینالملل اشـاره شـده
است .در کنار ناکارآمدی و ناکافی بودن قـدرت سـفت و نـرم صـرف ،مجموعـهای از عوامـل نظیـر
تحولات بینالمللی ،شکلگیری رویههای جدید ،جهانیشدن دست به دست هم دادند تا نوع جدیـدی
از قدرت تحت عنوان قدرت هوشمند ارائه گردد)شکفتی و همکاران.)4 :1297 ،
این مفهوم برای اولین بار توسط سوزان ناسـل م ـر شـد .ناســل ،قــدرت هوشــمند را بــه
ممنـای ادغـام هدفمند و خردورزانه دو منبع سفت افبارانه و نرمافبارانه قدرت برای مقابله بـا انــواع
تهدیـدها به کار برد .در واقع ،دلیل آن که ناسل در آن مق ع زمـانی ،مفهـوم قـدرت هوشـمند را در
ادبیات سیاسی منتشر میساخت به مشکلات اقناعی سیاسـت خـارجی آمریکـا در ترکیـب همبمــان
منابع و تواناییهای نظامی ،اقتصادی ،فرهنگی و ایـدئولويیک مربــوط بــود .ناســل ممتقــد بــود
چنانچه آمریکا در جهت ترکیب منابع متنوع و بمضا متمارض قدم بـردارد ،مـیتوانـد امیـدوار باشد تـا
برتری جهانی خود را ادامهدار ببیند .از سویی دیگر از منظر ناسل این که کـشورها در سیاست خارجی
تنها به دنبال منابع اقناعی منبمث از قدرت نرم خود گام بردارند ،نمیتوانـد تأمینکننده تمـام اهـداف
مدنظر آنها باشد) .(Nossel, 2004: 133در واقع ،ناسـل بـه رویکـرد جوزف نای در فضای پـس
از جنگ سرد اشاره میکرد؛ جـایی کـه نـای ممتقـد بـود در دوران پسادوق بی ،زداک رسـازی منـابع
نرم افبارانه قدرت به عنوان اساسیترین دستورالممل سیاست خارجی آمریکا باید در نظر گرفته شود.
جوزف نای ممتقد است قدرت هوشمند نه سفت است و نه نرم؛ بلکه سنتبی از ترکیـب شایسـته
هر دو قدرت است .این مفهوم مممولـاً بـه کـاربرد ترکیبـی منـابع مفتلـ قـدرت نظیـر اقتصـادی،
دی)لماتیک ،قانونی  ،فرهنگی و ...اشاره میکند .در م الماتی که نای و ریچارد آرمیتاي در مورد قـدرت
هوشمند در موسسه م المات استراتژیک و بینالمللی ارائه میدهنـد ،مشـروعیت اقـدامات از اهمیـت
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بالای برخوردار است .در این م المات تأکیـد زیـادی بـر توسـمه ،مشـارکت ،نهادهـا ،فرهنـگ ،انـواع
دی)لماسی ،فنّاوری و نوآوری شده است .در چارچوب این مفهـوم توانمنـدی نظـامی نادیـده انگاشـته
نمیشود؛ بلکه از اتکا بیش اززد به قدرت سفت برای پیگیری اهداف خودداری میگردد .یک نظریه
جدید سیاست خارجی بر پایه مفهوم «قدرت هوشمند» ،بر این باور است که ترکیبی از قدرت سـفت
و قدرت نرم ،به کشورها اجازه خواهد داد تا چارچوب مناسب برای مقابله با تهدیدات غیرمتمارف ارائـه
گردد .راب ه میان دو مؤلفه قدرت هوشمند ،قدرت سفت و نرم ،پیچیده و تماملی است .این دو مؤلفـه
جایگبین کامل همدیگر نیستند بلکه اغلب یکدیگر را تقویت مینمایند به عنوان م ـال ،یـک تصـویر
م بت قوی میتواند تمهدات و البام امنیتی بیشتری را به دست آورد که به نوبه خـود مـیتوانـد یـک
دفاع ملی سفت را تقویت کند .همچنـین نیروهـای نظـامی در قالـب جنـگهـای رهـایی (مداخلـه
بشردوستانه) ق ماً یک تصویر بهتر برای دولـت زمایـتکننـده خواهنـد داشت(شـکفتی و همکـاران،
.)6 :1297
باید اذعان داشت که در قدرت هوشمند توانایی نظامی بازتمری میگـردد .قــدرت ســفت بـا
توانایی و قدرت نظامی همگام است ،اما زمانی که قدرت سفت از طرین رویههای قــدرت نــرم بـه
کار گرفته میشـود ،قـدرت هوشـمند تولیـد مـینمایـد .مرکـب م المــات اسـتراتژیک و بـین الملـل
آمریکا ممتقد است کـه قـدرت هوشـمند سـه ابـبار مهـم دارد؛ توسـمه ،دی)لماسی و دفاع .برخی نیـب
ممتقد هستند که منابع قدرت هوشمند شامل دی)لماسـی ،اقتـصاد ،عوامل نظامی ،سیاسی و اببارهـای
فرهنگی است .بنابراین قدرت هوشمند به یک ممنا ،توسمه راهبـرد عمـلگرایانـه مبتنـی بـر منـابع و
اببارهای متناسب برای تحقن هدفها در قرن جدید است .ضمن اینکه قدرت نظامی را تولید میکند؛
بر ائتلاف ،همکاری و کارکرد نهادها در تمامی س حها برای افبایش نفوذ و نهادینه کردن مشـروعیت
در بمد جهانی نیب تاکید دارد .براین اساس با توجه به ماهیت فرهنگی انقلـاب اسـلامی ایـران و طـر
الگوسازی آن برای کشورهای مسلمان ،توجه به مقوله قدرت هوشمند ضروری به نظر میرسد .ایران
با توجه به پیشینه عظیم تمدنی و فرهنگی ،تشکیل دولت اسلامی و زاکمیت ارزشهای دموکراتیـک
در چارچوب دین ،از هر دو قسم قدرت سفت و نرم برای پیشبرد سیاست خارجی خویش بهـره مـی-
برد .در این زمینه ،عرا پسا داعش هم برای فمال کردن قدرت هوشـمند ایـران بسـترهای متنـوعی
دارد .چنانکه سرنگونی صدام زسین فرصتی برای ایران فراهم کرد تا قدرت راهبـردی خـویش را در
این کشور افبایش دهد .راهبرد ایران برای جذب زمایت مردم عرا و همگرایی با دولت ایـن کشـور
نمونهای از گسترش قدرت هوشمند کشورمان در عرا میباشد.
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 -1سیاست ایران در قبال داعش از سال 4112
مسئله داعش متاثر از تحولات داخلی عرا و شـکنندگی سـاختارهای نظـامی و سیاسـی در ایـن
کشور ،مشکلات ناشی از انتقال قدرت به دولت جدید زیدر المبادی ،عملکرد ناموفن دولت نورالمالکی
در مناطن سنی نشین و بروز بحران نفوذ و اقتدار ،فقدان نگرش راهبردی و بروز زرکتهـای جـدایی
طلب در کردستان عرا  ،ناکارآمدی نیروهای نظامی در برخورد با زرکتهای چریکی و جنـگهـای
نامنظم ،هراس عمومی و آشفتگی عمین مدنی و مهمتر از همه ،دستیابی داعش به منابع مالی جدیـد
و اعمال کنترل بر مناطن و مراکب زیاتی ،موجب شده است که مممای داعش به یک شوک بـبر و
زتی به صورت محتمل به یک فاجمه بینالمللی تبدیل شود(ازمدیان و همکاران.)12 :1297 ،
توجه به زمینه های خارجی شکل گیری داعش در کنار زمینه های داخلی تحلیل جـامع تـری از
عوامل ذهنی و عینی ظهور داعـش را در اختیـار محققـان قـرار میدهـد .خلافـت بـه عنـوان یـک
دلمشغولی عمده میان اهل سنت از زمان فروپاشی ام)راتوری ع مانی در دوره های مفتلـ بازتولیـد
شده است .همچنین به عنوان یک پرويه در موسسه رند » «RAND Corporationبرخی از ابمـاد
آن از سال  2006مورد بررسی قـرار گرفتـه بود(.زارعـان )69-69 :1292 ،در کتـاب «جنـگ ک یـ
سوریه ،تغییر نظام و مقاومت» تیم اندرسون از سیاست دوگانه امریکا و تفـاوت قابـل ملازظـه میـان
سیاست های اعلامی و اعمالی این کشور درباره داعش بحـث شـده اسـت .در شـرای ی کـه آمریکـا
همواره ادعا می کند با تروریسم در زال جنگ است ،اما به صورت پنهانی به تسلیح ،آموزش و زتـی
زمایت مالی آنها می پردازد .آندرسون همچنین به گبارش نیروهای آمریکایی اشاره کرده است ،مبنی
بر اینکه نیروهای عراقی در سال  ،2012چندین هواپیمای آمریکایی و انگلیسی را که در زـال زمـل
اسلحه برای داعش بودند ،ساقط کرد .براساس اسناد این کتاب ،برخـی از سـرکرده هـای داعـش ،در
زندان گوانتانامو به سر می بردند از جمله عبدالرزیم مسلم دوست و ابـوبکر البغـدادی بـا نـام اصـلی
ابراهیم البدری نیب به مدت یک تا دو سال در زندان پایگاه بوکا در عرا نگهداری می شد وگفته می
شود که وی مدتی توسط نیروهای موساد و سیا آموزش دیده بود( .اندرسون)1292 ،
در ماههای اولیه سال  ،2014داعش پیشرفتهای چشمگیری در عرا بـه دسـت آورد و کنتـرل
زدود یک سوم از خاک عرا را به دست آورد .این دستاوردهای ارضی با توجه به فروپاشی نیروهای
مسلح عرا  ،شامل موصل دومین استان ببر عرا میشد .عملکرد ضمی نیروهای نظامی عراقـی
در برابر داعش باعث شد بسیاری از مبارزان داوطلب مبـارزه بـا داعـش بـه جـای ملحـن شـدن بـه
نیروهای نظامی به گروههای شبه نظامی ب)یوندند .این نیروهای شبه نظامی پس از فتوایی با فراخوان
مردم برای نبرد با داعش ،تحت تشکیلات سازمانی به نام زشدالشمبی که توسط آیـت اللـه المظمـی
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علی سیستانی اعلام شد ،جمع شدند).(Katzman and humud, 2016: 19
جممیت دقین نیروهای زشدالمشبی مشفص نشده است ،تفمینها بین  60،000الـی 140،000
مبارز است .براساس بیانیه سفنگوی این سازمان ،تا پایان سال  2016این سـازمان زـدود 142،000
مبارز و  20گروه مفتل را در بر میگرفـت .از زمـان شـکل گیـری ،ایـن نیروهـا نقـش مهمـی در
آزادسازی بیشتر شهرهای تحت کنترل داعش در عرا داشت).(Mansour and Fālih, 2017: 3
برخی رسانهها گبارش کردهاند که از  66گروه مسلح زشدالشمبی  44 ،گروه از آنها از بـا ج.ا .ایـران
همکاری داشتهاند ).(Peterson, 2017
ج.ا .ایران دارای روابط قوی و تاریفی با بمضی از گروه های داخل زشدالمشبی ،بـرای م ـال بـا
شبه نظامیان بدر برخوردار میباشد .این گروه شبه نظامی ابتدا در سال  1992در طول جنگ ایران و
عرا به عنوان مجلس اعلای انقلاب اسلامی در جبهه نظامی عرا ) (SCIRIتأسیس شد .گروههای
دیگری ،مانند گردانهای زبب الله ،عصائب اهل الحن و سـرایا السـلام پـس از  2002بـا همکـاری
ایران و به طور خاصتر با راهنمایی فرماندهان نیروی قدس س)اه پاسداران انقلاب اسلامی ،مفصوصـا
(س)هبد شهید) قاسم سلیمانی پدید آمده است ).(Spyer, 2015: 1
درزقیقت دولتهای عرا و جمهوری اسلامی به درک مشترکی در این مورد رسیدهاند .زضور
مستشاری نیروهای ایرانی در عرا و تلاش برای سـازماندهی نیروهـای عراقـی ناشـی از درک ایـن
تهدید در بین تصمیمسازان نظامی و سیاسی در ایران اسـت .از ایـنرو بـه نظـر مـیرسـد بـا تلـاش
نوسلفیها برای تقویت جایگاهشان در عرا  ،س ح اتحادسازی در روابط تهران -بغداد ارتقـا یافـت و
تلاش برای محدودسازی تهدید مشترک به ارتقای س ح روابـط دو طـرف یـاری رسـاند .ایـن ادراک
مشترک با گسترش تحرکات شیمهستیبانه داعش در عرا تشدید شده بود .موضـوع دیگـر کـه ایـن
ادراک مشترک را تقویت کرد ،نبدیک شدن ارتباطـات بـین داعـش و مقامـات سـابن زـبب بمـث و
نبدیکان صدام بود .پس از تصرف مناطن شمالی عـرا توسـط داعـش ،زضـور مقامـات سیاسـی و
نظامی ريیم سابن در عرصه میدانی در کنار داعش پررنگتر شد که نمونه آن را میتـوان در زضـور
عبتالدوری -که در درگیریهای سال  2012کشته شد -در میدان جنـگ دیـد .ایـن نبدیکـی بـین
داعش و مقامات ريیم صدام در تقویت این درک مشترک در مورد میبان این خ ر ،بین سـران ایـران
و عرا کمک کرد.
بنابراین زمله داعش به عرا و زیر سوال بردن تمامیت ارضی ایـن کشـور باعـث شـد تـا سـ)اه
پاسداران انقلاب اسلامی با درخواست این کشور بیشتر درگیر مسائل فرامرزی باشد .این سازمان پـس
از گسترش داعش در عرا و سوریه در سال  ،2014در زفاظت از منافع ،اماکن مقدس و شـهروندان
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ایرانی موفن بود .به عنوان م ال هنگامی که داعش پیشرفت چشمگیری در نبدیکـی  60کیلـومتری
مرزهای ایران داشت و تهدیدهای علیه ایران را مفابره میکرد ،س)اه با همراهی ارتش ج.ا .ایـران بـا
موفقیت از مرزهای کشور محافظت کردند که این محافظت باعث افبایش محبوبیت این ارگانهـا در
بین مردم ایران شده است).(Tabatabai and Esfandiary, 2017: 127-143
بنابراین ج.ا .ایران با دفع تهدیدهای داعش توانست علاوه بر کاهش انبوای جهانی خـود ،باعـث
بهبود نفوذ خود در غرب آُسیا و تقویت روابط خود با قدرتهای جهانی بشود .همچنین هنگـامی کـه
شکست داعش در عرا و سوریه به یک اولویت بینالمللـی تبـدیل شـد ،ایـران و آمریکـا همکـاری
محدود در س ح تاکتیکی داشتند .در واقع ،برخی از مقامات ایرانی از زملات هوایی ایالات متحـده بـه
اهداف داعش در عرا استقبال کردند .تلاش موفقیتآمیب نیروهای عراقی ،کردهای پیشمرگه و شبه
نظامیان شیمه ،با زمایت نیروهای هوایی ایالات متحده ،برای آزادسازی آمرلی در اوت  2014و انجام
عملیات تکریت در سـال  ،2012نمونـههـایی از همکـاری آنهـا بـوده اسـت (Tabatabai and

).Esfandiary, 2015: 20
واقمیت این است که داعش برای امریکا در عرا امیفتهای از منافع و مبیت و چـالش و تهدیـد
است .امیدواری امریکا به مدیریت آن است از این جهت این کشور به طور جـدی در جـهت مـهار و
تضمی داعش زرکت نفواهند کرد و آنان در این راه به « مدیریت داعش» فکر میکنند .بسـته بـه
اینکه منافع انها در تضمی یا تقویت داعش تامین شود به دنبال بازی بـا اهـرم داعـش در من قـه و
عرا خواهند بود .این مساله سیاست خارجی ایالات متحده امریکا را در ارتباط با داعـش امیـبه ای از
رفتارهای متناقض ساخته است.
همچنین ،ایران نقش مهمی در زمایت از گروههای مردمی در عرا با ارائه کمکهـای نظـامی،
اقتصادی ،سیاسی و بشردوستانه ایفا کرد .به عنوان م ال تا اول يوئیـه  ،2014تهـران هفـت فرونـد
هواپیمای  Frogfoot Su-25را مستقیماً به بغداد تحویـل داد .ایـران همچنـین مشـاوران نظـامی،
مهمات ،اطلاعات استفباراتی و سیگنالهای الکترونیکی ،چندین موشک انـداز و هواپیماهـای بـدون
سرنشین را برای نبرد با داعش به عرا فرستاد .فرماندهان زبب الله ایرانـی و لبنـانی هـم بـر ایـن
سیستمها و مراکب آموزشی نظارت داشتند ).(Knights, 2016: 51-52
از طرف دیگر رهبران شیمه عرا به طور جدی به دنبال مشاوره از ایران در مورد نحوه مبارزه بـا
داعش بودند .زیدر المبادی نفست وزیر پیشین عرا در سـال  2016در طـی کنفرانسـی بـا عنـوان
"اتحاد جهانی با عرا برای شکست دادن داعش" اظهار داشت که زضور مشاوران ایرانـی در عـرا
به درخواست دولت عرا بوده است .ابراهیم الجمفری ،وزیر خارجه سـابن عـرا در یـک کنفـرانس
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م بوعاتی تأکید کرد که فرمانده (س)بهد شهید) قاسم سلیمانی به درخواست دولت بغداد به عـرا در
نبرد با داعش کمک میکند .به گفته سفنگوی وزارت خارجه عرا " ،زضور مشاوران نظـامی ایـران
به فرماندهی قاسم سلیمانی در عرا به درخواست دولت مشروع عرا برای مقابله با تروریسـتهـا و
افراطگرایانی که باعث ایجاد بیثباتی و ناامنی در کشورهای من قه ،صورت گرفته اسـت" .علـاوه بـر
این در اکتبر سال  ،2017دولت عرا با رد درخواست وزیر امور خارجه سابن ایالات متحده

تیلرسون1

مبنی بر برکناری وازدهای شبه نظامی مورد زمایت ایران که در کنار نیروهای عراقی برای شکسـت
داعش جنگیدند ،مهر تاییدی بر اقدامات این گروهها در عرا زد .تیلرسون در بیانیه خود گفت" :شـبه
نظامیان ایرانی که در عرا هستند ،اکنون که جنگ علیه داعش به پایـان رسـیده اسـت ،ایـن شـبه
نظامیان باید به خانه بروند .مبارزان خارجی در عرا باید به خانه بروند و به مردم عرا اجازه دهند تا
کنترل خانه خود را به دست آورند" .در پاسخ به اظهارات تیلرسون ،نفست وزیر عرا زیدر

المبـادی2

اظهار داشت که نیروهای داوطلب عراقی بودهاند و نه نمایندگان ایران .در بیانیه دیگـری از دفتـر وی
تأکید شد "نیروهای بسیج مردمی(زشد المشبی) باید تشوین شـوند زیـرا آنهـا امیـد کشـور و من قـه
خواهند بود و این گروهها از کشـور خـود دفـاع کردنـد و خـود را فـدا کردنـد تـا داعـش را شکسـت
دهند").(Arif, 2019: 10-11
با توجه به همکاریهای صورت گرفته میان ایران و عرا و مشـارکت برخـی شـبه نظامیـان در
عملیات مربوط به کنترل مناطن مورد مناقشه ،نگرانیهایی را دربـاره افـبایش نفـوذ ایـران در عـرا
میان کشورهای غربی و عربستان رقم زده بود .با این وجود علیرغم مفالفت ایالات متحده بـا ادامـه
زیات زشدالمشبی ،زیدر المبادی در  9مارس  2019زکمی را صادر کرد که گروههـای شـبهنظـامی
بسیج مردمی مردمی در نیروهای امنیتی کشور به رسمیت شناخته شدند .براسـاس ایـن مصـوبه ،بـه
مبارزان شبه نظامی همان زقـو اعضـای نیروهـای مسـلح تحـت نظـارت وزارت دفـاع داده مـی-
شود) .(Blanchard, 2018: 4از منظر آمریکا و عربهای من قه گنجاندن این نیروها در نیروهـای
مسلح عرا  ،نفوذ ایران را در داخل ارتش عرا ت بیت میکند زیرا برخی از گروههـای زشدالمشـبی
مستقیماً با ایران همکاری میکنند و به آرمانها و اهداف استکبار ستیبی انقلاب ایران وفادار هستند.
از جمله این گروهها عبارتند از :سازمان بدر ،گردانهای زبب الله و عصائب اهل الحن.

-Tilerson

1

- Haidar Al-Abadi

2
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 -4قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران در عراق
جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یک کشور -ملت در عرصه بینالمللی برای رسـیدن بـه اهـداف
ملی و تحقن ارزشهای انقلاب اسلامی خویش برمبنای جهاننگری و ارزششناسی خـود زـندارد و
میتواند از منابع قدرت خویش درخصوص هر نظام دیگری بهویژه جوامع اسلامی استفادهکند امـا بـا
توجه به وضمیت جوامع اسلامی ،مناسبترین گبینه برای بهکارگیری قـدرت هوشـمند ایـران ،کشـور
عرا است .بنابراین از سال  ،2002ایران به شدت از هر دو نوع قدرت برای افبایش نفوذ و همکاری
راهبردی با عرا استفاده کرده است که این اببارهای نفوذ عبارتند از:
 .1-4ظرفیت احزاب و گروههای بسیج مردمی
بمد از زمله عرا و اغاز جنگ تحمیلی مناسبات ایران با گروههای عراقی وارد دور تازه ای شـد.
از اوایل  ،1990نیروی قدس س)اه پاسداران انقلاب اسـلامی نقـش اساسـی در شـکلگیـری (مجلـس
اعلای انقلاب اسلامی) و شبه نظامیان وابسته به آن گروه بدر ایفا کرده است .گروه بدر در دهـه 1990
زملات علیه ريیم صدام زسین را شکل داد .در واقع ،این گروه به گفته بمضی از محققـین بفشـی از
عملیات نیروی قدس در عرا بوده که وظیفه کمک به اشاعه تبلیغات ،جذب مفالفان ،و جمـع آوری
اطلاعات برای گسترش نفوذ ایران در عرا داشته اسـت ) .(Sullivan, 2018: 1همچنـین پـس از
زمله آمریکا به عرا در سال ، 2002تهران فرصتی برای تقویت موقمیت خـود در عـرا بـه وسـیله
بهرهبرداری از پیوندهای تاریفی خود با این گروههای مسلح و ازـباب سیاسـی پیـدا کـرد .بنـابراین،
ایران به زمایت خود از متحدین سیاسی و شبه نظامیان ادامـه داد و بـه ازـباب و اشـفاص سیاسـی
تبمید شده برای بازگشت به عرا کمک کرد .از سال  2002تا  ،2002ایران ازباب اسلامگرا شـیمه را
تشوین کرد تا با تشکیل ائتلاف وازد بـرای شـرکت در انتفابـات عمـومی عـرا  ،بـه رونـد سیاسـی
ب)یوندند .جممیت شیمه عرا تقریباً  60درصد از کل جممیت را تشکیل میدهـد کـه دولـت ائتلـافی
مورد زمایت شیمیان را تضمین میکند .تهران پس از سال  2002نه تنها روابط طولـانی خـود را بـا
مجلس اعلای انقلاب اسلامی ،زبب الدعوه و گروه بدر را زفظ نمود ،بلکه از روابـط نبدیـک بـا دیگـر
مبارزان شیمه مانند جریان صدر و سایر گروههای جدید شیمه که پس از سـال  2002پدیـد آمـد نیـب
استقبال کرد ).(Kagan et all, 2015: 12-15
جریان صدر یک جنبش سیاسی شیمه است که به رهبری آیت الله محمد صاد آل صدر در دهه
 1990ظهور کرد .جنبش تا سال  ، 2002زمانی که توسط مقتدی صدر ،پسر صاد صدر دوباره آغـاز
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به فمالیت کرد ،غیر فمال بود .جیش المهدی ) (JAMشاخه نظامی جنبش صدر بود و آموزش ،سلا
و کمکهای زیادی از نیـروی قـدس سـ)اه پاسـداران انقلـاب اسـلامی در طـول دوره 2007 -2004
دریافت میکرد .در آن زمان ،این گروه نقش مهمی در پیشبرد مقاومـت فمـال در برابـر ائتلـاف بـه
رهبری آمریکا در عرا داشت .از سال  2006تا  ،2009این گروه با تصمیم مقتدی صدر برای مذاکره
با نیروهای ائتلاف تقسیم شدند .در نتیجه ،در يوئیه سال  ، 2006عصائب اهـل زـن رسـما از جـیش
المهدی مقتدی صدر جدا شد و سرانجام پس از فروپاشی جیش المهدی در سال  ،2009به یک شـبه
نظامی کاملاً مستقل تبدیل شد ).(GICJ, 2016
بدون شک ،گروههای مردمی عراقی با کمک ج.ا .ایران عملکرد خوبی در برابر داعـش داشـتند.

پس از پایان نبرد با داعش ،ج.ا .ایران زشدالمشبی) (PMFرا تشوین کرد تا اتحادی را تحت عنـوان
"فتح" تشکیل دهند تا در انتفابات پارلمان عرا در  12مه  2019شرکت کنند .براساس نتایج نهایی
اعلام شده توسط کمیسیون عالی مستقل انتفابات ،اتحاد فتح در جایگاه دوم قرار گرفت و  47کرسی
از  229کرسی پارلمان عرا را به دست آورد و جایگاه مهمی در دولت وقت عرا به ریاست نفست
وزیر عادل عبدالمهدی ،نفست وزیر داشت .به علاوه ایفـای نقـش از سـوی ایـران در میـان ازـباب
سیاسی و مذهبی تاثیرگذار عراقی ،میتواند باعث ایجاد آرامش ،امنیت و تفاهم سیاسی در عرا شود.
اما انتفاب مص فی الکاظمی به عنوان نفست وزیر جدید عرا  ،برخی گروههای زشدالشمبی وابسته
به ایران ضمن نشان دان واکنش شدید وی را به عنوان عامل آمریکا ممرفی کردند ،نشانههای واضح
آغاز کاهش تاثیرگذاری تهران بر بغداد بود .انتشار اخبـار و تفاسـیر بسـیار در رسـانههای کشـورهای
من قه مبنی بر آغاز کاهش قدرت نفوذ ایران در عـرا پـس از بـه شـهادت رسـیدن سـ)هبد قاسـم
سلیمانی موید همین موضوع است .هم مشکلات فنی در مکانیبم هماهنگی که به دنبال تلفات جدی،
نیازمند بازسازی است و نیب فشارهای شدید موجود در کلیه زمینهها ،ج.ا .ایران را ملـبم سـاخته تـا در
مورد عرا زتی به صورت ناخواسته ،سیاستهای واقعبینانه به اجرا بگذارد .در این راستا ،بر خلاف ده
سال گذشته ،اولویت دادن مسئولین ج.ا .ایران به همکاریهای اقتصادی با عرا و نیب تاکید برخی از
مقامات ایرانی بر "ازترام به اصل زاکمیت عرا " ،نشانگر این است کـه ایـران تـدریجاً خـود را بـه
شرایط جدید وفن میدهد) .(Atalayar, 2020: 3همچنین موافقت آمریکا با تمدید توافن ممافیـت
بغداد از تحریم بفش انريی تهران ،بلافاصله پس از انتفاب کاظمی به عنـوان نفسـت وزیـر را بایـد
نشانه تایید عقب نشینی تدریجی آمریکا از سوی دولت ترامپ تمبیر کرد.

 .4-4پیوندهای مذهبی
دین جایگاه مهمی در روابط عرا و ایران دارد .پس از ایران ،عرا دومین جممیت بـبر شـیمه
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در جهان را در اختیار دارد .این امر عرا را به یک کشور استراتژیک برای ایران تبدیل کـرده اسـت،
زیرا اک ر کشورهای من قه عمدتا اهل سنت هستند و به عربستان سمودی و سـایر کشـورهای مهـم
سنی وفادار هستند .عرا همچنین دارای دو زیارتگاه مهم شیمی :کربلا و نج است .ایـن زیـارت-
گاهها مقصد اصلی بازدیدکنندگان مذهبی ایران است .هر ماه زدود  40،000زائر ایرانی از مکانهـای
مقدس عرا بازدید میکنند و تفمین زده میشود که در طول ببرگداشـتهـای عاشـورا زسـینی در
اربمین سه تا چهار میلیون گردشگر مذهبی از شهرهای مقدس عرا بازدید میکننـد .(William et

) all, 2019: 41ایران برای اطمینان از زفاظت از زائـرین خـود در امـاکن مقـدس نجـ و کربلـا،
سرمایههای گستردهای در تأسیسات و زیرساختهای توریستی از طریـن بفـش دولتـی و خصوصـی
انجام داده است .همچنین راه)یمایی اربمین زسینی با ایجاد اعتماد و همبسـتگی متقابـل کـه میـان
شیمیان در این راه)یمایی به ظهور میرسد ،به دلیل پیوند تاریفی و نیب گفتمانی میان شیمیان ایـران
و عرا سرمایه اجتماعی دو کشور محسوب میشود .در واقع شکلگیـری پیونـدهای میـان جوانـان،
دانشگاهیان ،نیروهای امنیتی و انتظامی ،نهادها و دستگاههای خدمترسان در دو کشور بـرای ایجـاد
رضایت و خدمت رسانی زداک ری به زائران ،ابماد مهمی از کارآمدی در برقراری نظم و امنیـت را بـه
نمایش میگذارد که به نوبه خود عامل مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی شیمی است.

وجود مراجع تقلید تشیع در دو کشور نیب نقش زیادی در نفوذ و تاثیرگذاری ایـران در عـرا دارد.
به عنوان نمونه میتوان به زضور آیتالله سیستانی از ببر ترین مراجع جهان تشیع در عـرا اشـاره
کرد .آیت الله سیستانی که برجستهترین روزانی عراقی است ،در ایران متولد شده و تحصـیلات اولیـه
را در این کشور گذرانده است .بسیاری از مشاوران نبدیـک و قـدیمی او نیـب از خـانوادههـای ایرانـی
هستند و تحصیلات و آموزش خود را نیب در ایران گذراندهاند .این مرجع عالیقدر تاکنون هی گاه زاضر
به ملاقات با مقامات آمریکایی نشده است .این در زالی است که در سـال 2019م زمـانی کـه دکتـر
زسن روزانی به عرا سفر کرد ،با استقبال گرم ایشـان روبـهرو شـد؛ بـه گونـهای کـه رسـانههـای
آمریکایی از آن به عنوان یک ملاقات خانوادگی یاد کردند تا ملاقات سیاسی ریـیس جمهـور بـا یـک
مقام بلندپایه مذهبی در عرا ).(Middle East Monitor, 2019
این نشان از قدرت نرم ایران در عرا دارد که به واس ه مـذهب تشـیع و روزـانیون شـیمی در
عرا ایجاد شده است .همچنین شهر نج در مقابل الازهر (که مرکب علمی اهل سنت است) ،مرکـب
مذهب تشیع بـوده ،بـهعنوان پایگاه اصلی تشیع ،شناخته شده است .روابـط مـداوم مراکـب اندیشـه و
دانش دو کشور ایران و عرا  ،یمنی نج و قم موجب شده که ایرانیان ،تأثیری فراوان بر عراقـیهـا
داشتهباشند ،زیرا آمیفتگی مذهبی و ازساسات مشترک دینی به پدیده سیاسی خاصی در عرا منجر
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شده است و بـه این ترتیـب ،زعامت مذهبی و علمی در عرا به دست ایرانیان افتاده اسـت؛ ازسـوی
دیگر ،اقامت و وجـود ایرانیان بهویژه مراجع ،عالمـان دیـن و طلـاب در سراسـر عـرا و بـهویـژه در
شهرهای مذهبی ،موجـب گـسترش نفـوذ ایرانیان شدهاست لذا اغلب« ،زرکـتهـای اعتـراضآمیـب
نسبت به زضور بیگانگان یا ضـد زکومـت ،بـه رهبری مراجع دینی با تابمیت از کشور ایران صـورت
گرفته اسـت»(جمشیدی و گهرویی .)12 :1292 ،زتی وجود 7مدرسه به نام زضرت امام خمینی (ره)
در کشور عرا که مشغول به تربیت طلاب علوم دینی در نقاط مفتل ایـن کشـور اسـلامی و شـیمی
هست ،باعث تقویت سرمایه اجتماعی شیمیان در دو کشور شده است.
 .4-3پیوندهای اقتصادی
وابستگی اقتصادی بین تهران و بغداد ریشه تاریفی دارد .تحریمهای اقتصادی علیـه ایـران ایـن
راب ه را در سالهای اخیر افبایش داده است .روابط اقتصادی بین تهـران و بغـداد پـس از سـرنگونی
ريیم قبلی در عرا و ظهور دولت تحت تسلط شیمیان در بغداد ب ور چشمگیری توسمه یافـت .از آن
زمان ،هر دو کشور به طور فمال برای توسمه روابط تجاری خود تلاش کردهاند .تجارت دو جانبه بـین
دو کشور در سالهای اخیر از  2.9میلیارد دلار در سال  2007و به  4میلیارد دلار در اوایل سـال 2009
افبایش یافته است .این رقم در سال  2012به  12میلیارد دلار رسید و پیش بینی میشود در سالهای
آینده تقریبا دو برابر شود).(Lee, 2017: 7
همچنین در پی شکست داعش در عرا و ویرانیهـای ناشـی از جنـگ ،عـرا بـرای بازسـازی
زیرساختهای خود به ویژه در موصل به کمک سایر کشورها ازتیاج داشته اسـت .بـا توجـه بـه ایـن
موضوع ،تهران شرکتهای ایرانی را ترغیب به مشارکت در تلاش برای بازسـازی ایـن کشـور کـرده
است که این امر تأثیر بهسبایی در افبایش نفوذ اقتصادی کشورمان داشته است .به ویژه ،عرا بـرای
تأمین نیاز محلی به بیش از  22،000مگاوات بر نیاز دارد .از زمان زمله آمریکا بـه عـرا در سـال
 ،2002ایران همچنان در بفشهای مفتل  ،به ویژه در انريی و بر همکاری خود را با عرا ادامـه
داده است .طی سالهای اخیر ،عرا قراردادهایی برای واردات بر و گاز طبیمی از ایـران بـه عنـوان
روشی آسان و مقرون به صرفه برای رفع کمبودهای مبمن بـر خـود امضـا کـرده اسـت .در سـال
 ،2012عرا توافننامهای برای واردات  22میلیون متـر مکمـب در روز گـاز طبیمـی از ایـران بـرای
سوخت چندین نیروگاه برقی در بغداد با ظرفیت کلی  2000مگاوات ) (MWو همچنین قـراردادی را
برای خرید زداک ر  1200مگاوات بر به طور مستقیم از ایران امضا کرده است ).(Stratfor, 2018
در تاریخ  27دسامبر  ،2019رضا اردکانیان وزیر انريی ایران به عرا سـفر کـرده و بـا همتـای
عراقی خود لوای الف یب دیدار کرد که این دیدار منجر به توافننامهای درمورد همکـاریهـای بلنـد

استراتژي ايران در عراق پسا داعش با تأكیا بر ...؛ غلامعلی سلیمانی و دانیال رضاپور



11

مدت در بفش انريی و راهاندازی دوباره شبکه بر قدیمی عرا شد) .(Rudaw, 2018: 3دو هفته
بمد از این توافننامه ،جواد ظری وزیر امور خارجه ایران با هیئتی بـیش از  20شـرکت ایرانـی بـرای
مذاکرات گسترده از جمله درباره تحریمهای مجدد آمریکا علیه تهران ،به عـرا سـفر کـرد .در یـک
کنفرانس م بوعاتی پس از دیدار خود با ظری  ،محمد علی الحکیم وزیر امور خارجه عرا گفت" :ما
اقدامات اقتصادی یک جانبه از سوی آمریکا را مورد زمایت قـرار نمـیدهـیم و در زـال تجـارت بـا
همسایه خودمان هستیم) .(i24NEWS, 2019همچنین رئیس جمهور ایران زسن روزـانی در 11
مارس  ،2019نفستین سفر رسمی خود را بـه عنـوان رئـیس جمهـور در عـرا بـه منظـور تقویـت
همکاری راهبردی ،گسترش روابط اقتصادی و جبران خسارتهای جدید تحـریمهـای آمریکـا علیـه
ایران انجام داد .در طول سفر سه روزه زسن روزانی به عرا چندین تفاهمنامه از جمله توافننامـه-
های مربوط به پرويههای راه آهن ،انريی ،سلامت ،تجارت و سـفر بـدون ویـبا بـین دو کشـور امضـا
شد).(Dawood and Geranmayeh, 2019: 5
علیرغم روابط اقتصادی میان دو کشور از آنجایی که دونالد ترامپ در مـاه مـه سـال  2019از
توافن هسته ای  2012کنارهگیری کرد و تحریمهای اقتصادی سفتی علیه ایران وضـع کـرد ،تـنش
بین آمریکا و ایران افبایش یافته است .این نگرانیها مبنی بر اینکه عـرا بـار دیگـر درگیـر گرفتـار
شدن در وسط اختلافات يئوپلیتیکی بشود ،وجود دارد .اما عرا در تلاش است تا منافع خـود را بـا هـر
دو کشور ایالات متحده و ایران متمادل کند و نقش میـانجی را ایفـا کنـد .همـانطـور کـه یکـی از
مشاوران نفست وزیر عرا گفته است" :ما منتظر نمیمانیم تا دروازههای جهنم باز شود .انتقال پیـام
بین دو طرف و ایفای نقش میانجیگری تصمیمی است که از سوی رهبران عرا بـرای جلـوگیری از
وقوع جنگ بین دو طرف گرفته شده است .(Al-Salhy, 2019) .با وجود هشدارهای ایالات متحده
به رهبران عرا برای کاهش تجارت با ایران ،عرا روابط اقتصادی اساسی خود با ایران را به زالـت
تملین درنیآورد .بنابراین تهران ،بغداد را به عنوان شریک زیاتی تجاری میبیند که میتواند بـه آن در
دور زدن تحریمهای ایالات متحده کمک بکند.
 .2-4استفاده از دیپلماسی عمومی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسـلامی ) (ICROرا مـیتـوان بـه عنـوان ابـبار اصـلی دی)لماسـی
فرهنگی ایران در نظر گرفت ICRO .در سال  1992به عنوان مکانیسم توسـمه روابـط فرهنگـی بـا
سایر کشورها ،به ویژه کشورهای همسایه تأسیس شد .این سازمان مکمـل وزارت فرهنـگ و ارشـاد
اسلامی است و به طور مستقیم اعضای آن توسط مقام ممظم رهبـری منصـوب مـیشـوند .اعضـای
 ICROبه صورت کاملـا مسـتقل در کشـورهای خـارجی فمالیـت مـیکننـد امـا بمضـی اوقـات بـا
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سفارتفانهها و کنسولگریهای ایران همکاری میکنند ) .(Wastnidge, 2015: 264-270ایـران
سفارت ببرگی در بغداد به همراه کنسولگری در نج  ،بصره ،کربلا ،سلیمانیه و اربیل دارد .علـاوه بـر
این ،سفیران ایران پس از سال  - 2002زسن کاظمی قمی ،زسن داناییفر و ایرج مسجدی –ارتباط
خوبی با مردم و گروهای شبه نظامی عراقی داشتند.
رسانههای بینالمللی ایران ابباری دیگر است که ایران برای افبایش نفوذ خود در سراسر جهـان
و به ویژه در کشورهای همسایه از آن استفاده کرده است .المالم اولین کانال خبری  24ساعته عربـی
ایران بود .پفش آن در سال  2002و پس از سقوط ريیم بمث در عرا آغاز شد .اهـداف عمـده ایـن
کانال کشورهای عربی زبان خلیج فارس است ،اما این شبکه فلس ین ،لبنان و آفریقا را پوشش مـی-
دهد .در زالی که زبان رسمی ایران فارسی است ،اک ر خبرگباریهای ایرانی نیب م الب خود را به دو
زبان فارسی و عربی ارائه میدهند ،مانند خبرگباری مهر ،خبرگباری تسنیم ،خبرگباری ایسنا ،فـارس
نیوز و ایرنا .دومین کانال زبان عربی ایران ،الکوثر است که در سال  2006راه انـدازی شـد و برنامـه-
های مذهبی برای جوامع شیمه در جهان عرب ارائه میدهد .یـک کانـال تلویبیـونی دیگـر ،آیفـیلم
فیلمهای ایرانی را به سه زبان (عربی  ،انگلیسی و فارسی) ارائـه مـیدهـد .از ایـن رو ،تهـران بـرای
گسترش فرهنگ خود در من قه به ویژه در بین کشورهایی که جممیـت شـیمی ببرگـی ماننـد عـرا
دارند ،مجراهای مفتلفی را انتفاب کرده است.
 -3استراتژی ایران در عراق پساداعش
استراتژی ایران در قبال داعش مبتنی بـر مشـارکت تهـران در جنـگ علیـه ایـن گـروه و نقـش
مستشاران نظامی در شکست تروریستها با زمایت از گروههای مردمی عراقی بود .نتیجه انتفابـات
 12مه  2019برای ایران غیر منتظره بود .ائتلاف سیرون به ریاست مقتدی صدر بیشترین کرسـی هـا
را کسب کرد و  22کرسی را از  229کرسی بدست آورد .با اینزال ،گروه های بسیج مردمی طرفـدار
ایران تحت ائتلاف فتح 47 ،کرسی را به دست آوردند و در جایگاه دوم قرار گرفتند .اتحـاد النصـر بـه
رهبری نفست وزیر زیدر المبادی با  42کرسی مقام سوم را گرفت .با این وجـود جمهـوری اسـلامی
ایران در تلاش است  2استراتژی متفاوت را در عرا دنبال کند:
 -1مقامات ایرانی همواره تلاش کردهاند با زمایت ازباب و گروههای مردمی ،یک دولت متک ـر
در بغداد ایجاد کنند .تهران در بین سالهـای  2002و  2019موفـن بـه ایـن هـدف شـد .انتفابـات
پارلمانی عرا در  12مه و نتایج آنها نشان داد که سیاست راهبردی ایران بـرای زفـظ جبهـههـای
شیمه در یک ائتلاف بسیار دشوار است .در سال اخیر ،صدر که بیشترین کرسیها را در انتفابات سـال
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 2019کسب کرد ،ملی گرایانهتر شد و بیشتر به زاکمیت و استقلال عرا توجه داشته است .این بدان
ممناست که استراتژیهای ایران در عرا با رویکرد ناسیونالیستی صدر به چـالش کشـیده مـیشـود.

علاوه بر این ،صدر از ایران فاصله گرفته است زیرا وی از دخالت ایران در عرا ناراضـی اسـت و بـه
همین خاطر در روابط خود با عربستان سمودی تجدید نظر کرده است .در پی اعلـام نتـایج انتفابـات،
پیروان صدر در میدان تحریر در بغداد جمع شدند تا پیروزی خود را جشن بگیرنـد و بـا شـمار "ایـران
بیرون ،بیرون!" "بغداد آزاد میشود" مفال

خود را با سیاستهای ایران اعلام کردند (Arif, 2019:

).14
به واس ه همین قدرت ،مقتدی صدر همواره بر این باور بود که به عنـوان یـک تمـام کننـده در
تحولات سیاسی و اجتماعی عرا عمل میکند .این نگاه در بستر تحولات سیاسی – اجتماعی پاییب و
زمستان  1299عرا از زمان شکل گیری اعتراضات در این کشور شدت هم پیدا کرد .چرا که مقتدی
صدر خود را رهبری جریان اعتراضات عرا و مهره اصلی در وزن کشیهای خیابانی تصور مـیکنـد.
اما در جریان انتفاب محمد توفین علاوی به سمت جانشین نفست وزیری و در ادامه شکست وی در
تکمیل کابینهاش به دلیل اختلافات علاوی با جریانهای کردی ،اهل سنت و نیب برخی از جریانهـای
شیمی ،نهایتا این واقمیت برای مقتدی صدر مسجل شد که ،نه تنها وزن کشی خیابانی نمـیتوانـد در
افبایش نفوذ و سنگینتر شدن وزن سیاسی او اثر گذار باشد کـه زتـی در دورانـی کـه وی در سـایه
رهبری ائتلاف سائرون ،بیشترین کرسیهای پارلمـانی مجلـس عـرا در اختیـار دارد ،نمـیتوانـد بـه
صورت انفرادی و بدون مشارکت ،تمامل و همراهی با دیگر جریانات سیاسی موفـن بـه انجـام هـی
برنامهای شود ،آن هم برنامهای برای تمیین نفست وزیر و تکمیل کابینه.
 -2در زال زاضر روابط راهبردی ایران در عرا به دلیل روابط طولانی و محکـم بـا گروههـای
بسیج مردمی محافظت میشود .از جمله این گروهها می توان به زرکت النجبـا زـبب اللـه ،جنـبش
زبب الله در عرا و اتحاد فتح به رهبری هادی المامری که بسیار نبدیک به ایران است ،اشاره کـرد.

المامری همچنین به ائتلاف دولت قانون به رهبری نفست وزیر پیشین نوری مالکی ،که بـیش از 70
کرسی در انتفابات قبلی عرا به دست آورد ،نبدیـک اسـت) .(Seloom, 2018: 2از طـرف دیگـر
تهران از روابط تاکتیکی و کوتاهمدت خود با جریان صدر با هدف اصلی تضمی سیاسـت یـکجانبـه
آمریکا برای انبوا قرار دادن ایران در قبال تحولات عرا استفاده کرده است .صدر همیشه لحـن ضـد
آمریکایی داشته و ایالات متحده را به عنوان اشغالگر نگاه میکرده است .از سال  ،2009-2002صدر
و شبه نظامیانش زملات متمددی بر علیه نیروهای آمریکایی و زیرساختهـای مـرتبط بـا آمریکـا در
عرا انجام دادند .در زالی که صدر در زال زاضر با دخالت ایران در عرا مفال است ،اما در ایجاد
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راب ه تاکتیکی و کوتاه مدت با ایران برای مقابله با زضور آمریکا در این کشـور قـول همکـاری داده
است .با این زال ،این اتحاد دشوار است زیرا صدر نیب مفال نفوذ ایران میباشد.
 -2در دوران پساداعش ،ایران به طور فمال برای تضمی خطمشی سیاسـی و نظـامی غربیـان از
طرین گروههای بسیج مردمی همانند :اتحادفتح ،گردانهای زبب الله ،عصائب اهل الحن ،و زرکت
النجبا زبب الله دست به اقداماتی زده است .زرکت النجبا آشکارا از ایران زمایت مـیکنـد و آشـکارا
خواستار خروج نیروهای ائتلاف از عرا با اقدامات خشونت آمیب است .سازمان بـدر کـه روابـط بسـیار
نبدیکی با ایران دارد ،خواستار خروج کامل نیروهای آمریکایی شـده اسـت .سـفنگوی ایـن سـازمان
کریم النوری ،اظهار داشت" :در اینجا باید هماهنگی بین دو دولت(عرا و آمریکـا) در مـورد عقـب-
نشینی کامل صورت گیرد و نه برای [بفشی از نیروها] باقی مانده ،زیرا باقی مانده آنها باعث شـکاف
داخلی در عرا خواهد شد و میتواند دوباره تروریسم را در کشورمان ازیا کند").(MEMRI, 2019

همچنین پارلمان عرا  12دی  1299به خـروج تمـامی نیروهـای خـارجی از ایـن کشـور رای داد و
خواستار منع استفاده از زریم هوایی عرا به هر دلیلی توسط نیروهای خارجی شد .بـدنبال تصـویب
خروج نیروهای آمریکایی از عرا  ،دونالد ترامپ رییس جمهـوری ایالـات متحـده تهدیـد بـه اعمـال
تحریمهای شدید علیه بغداد کرد .این اقدام پارلمان عرا پس از آن انجام شـد کـه مـردم عـرا در
واکنش به ترور سردار س)هبد شهید قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس از فرماندهان الحشد الشمبی
خواستار اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور شدند .با خروج نیروهای نظامی آمریکایی از عرا کـه
در زال مذاکره هستند؛ ضمن استقلال همه جانبه کشور عرا  ،ج.ا .ایران پیوند مسـتحکمتـری را بـا
عرا برقرار میکند .زیرا از زمان سقوط صدام در سال  ،2002ایـران زضـور نیروهـای آمریکـایی در
مرزهای عرا را تهدیدی برای منافع ملی خود پنداشته است .از دیدگاه ایران ،ظهور داعش در عـرا
و سوریه نتیجه سیاستهای غرب ،به ویژه دخالت آمریکا در من قه بوده است .دکتر جواد ظری یک
بار اظهار داشت که داعش محصول دو چیب است :اول ،زمله ایالات متحـده بـه عـرا و رادیکـالتـر
شدن مردم در مقابل این کشور به علت افبایش محرومیت اقتصادی دوم ،ازساس عدمتـوازن قـدرت
در من قه که از زمان سقوط صدام در من قه رواج پیدا کرد)(Beehner and Bruno, 2018: 3

 -4عرا از لحاظ يئوپلیتیکی برای ایران بسیار مهم است زیـرا مسـیر جبهـه مقاومـت از طریـن
عرا  ،به سوریه میگذرد و س)س به درب ورودی زبب الله در لبنان و لبه ارتفاعات جولان ختم می-
شود .از بهار سال  ، 2017شواهدی مبنی بر ساخت چنین مسیری فیبیکی توسط ایرانیان وجـود دارد.

این جاده برای تضمین زمل و نقل زمینی برای تردد نیروها و امکانات از طرین عرا  ،بـه سـوریه و
لبنان است .همچنین می تواند زمـل و نقـل هـوایی از تهـران بـه دمشـن را تکمیـل یـا جـایگبین
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کند) .(Kam, 2018: 1برای تأمین امنیت این کریدورها ،ایران از ظرفیت گروه های مانند زببالله
به عنوان نیروهای امنیتی بهره می برد .تهران به دنبال استفاده از نیروهای نظامی خود برای نظـارت
بر این مسیرهاست بنابراین از گروههای محلی شیمه اسـتفاده مـیکنـد .نگهـداری از ایـن کریـدورها
بفشی از یک برنامه ببرگتر و طولانی تر ایران به نام "زفظ جبهه مقاومت" است.

 -2مقامات ایرانی بارها تمایل خود را برای نگه داشتن عرا به کشوری متحد و یک)ارچـه اعلـام
کردهاند .آنها به شدت مفال هرگونه تلاش برای تقسیم کشور هستند .به عنوان م ال ،وقتی کردها
در شمال عرا در س)تامبر سال  2017همه پرسی استقلال برگبار کردند ،تهـران بـه اقـدامات دولـت
اقلیم کردسـتان ) (KRGشـدیدا واکـنش نشـان داد).(Sumer and Joseph, 2018: 564-573
ایران مرزهای خود را با اقلیم کردستان بست و فضای هوایی خود را برای پرواز به فرودگاههای مهـم
و من قهای کردستان ،سلیمانیه و اربیل مملن کرد .ج.ا .ایران همچنین با دولتهـای عـرا و ترکیـه
همکاری کردند تا در برابر  KRGبایستند .تهران مدتهاست که مفال هرگونه تقسیم عرا اسـت،
خواه توسط کردها و یا گروههای فرقهای دیگر .و نگران این است که تجبیه عرا به امنیت ملی ج.ا.
ایران ضربه ببند .تقسیم عرا به دو یا سه کشور به ممنای از دست دادن نفوذ و اتحاد راهبـردی دو
کشور است .این اشتباه راهبردی در صورت وقوع فرصت را برای ایالات متحده و اسرائیل فراهم می-
کند تا در نبدیکی مرزهای ایران اتحاد جدیدی برقرار کنند ،بنابراین دولت ایران به تبع آن هر کـاری
که لازم است را برای جلوگیری از هرگونه اختلاف آینده در عرا انجام خواهد داد.

نتیجهگیری
از نظر جمهوری اسلامی ایران تنها در شرایط وجود یک کشور باثبات است که زمینههای بـالقوه
فرصتسازی در زوزه سیاست خارجی ایران فراهم میشود .عراقی که در مناطن سنینشـین بـا خلـأ
قدرت مواجه است و در چنین خلایی ن فههای ناآرامی و بحران شـکلگرفتـه و بـه فضـای ملـی آن
متصاعد شود و موجودیتی همچون داعش برآیند آن باشد برای ایران ،عرا آرمـانی نفواهـد بـود .از
طرفی ،عراقی تجبیهشده که کشورهای کوچک زاصل از آن اببار رقبای ایران باشد ،نیـب محـدودیت
ساز و آفت منافع ملی ایران است .خ ر نشأت گرفته از چنین عراقی چنان است که زتی یک)ـارچگی
سرزمینی ایران را مورد تهدید قرار میدهد .بنـابراین ایـن پـژوهش در تلـاش اسـت یـک اسـتراتژی
بلندمدت را در عرا دنبال کند که زفظ امنیت و منافع ملی دو کشور را در پی دارد .تهدیدات ظهـور
شده توسط داعش در عرا خلاء امنیتی را در این کشور ایجاد کرده است .ج.ا .ایران اولـین کشـوری
بود که با دستور به گرووهای بسیج مردمی نبدیک به خود برای نبرد با داعش ،به کمک عـرا آمـد.
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نفوذ ایران در عرا با وجود برخی از چالش های م ر شده توسط ایالات متحده و سایر گروههـا در
عرا همچنان قابل توجه میباشد؛ تهران از اببارهای مفتل قدرت هوشمند خود برای تأمین اهداف
خود در عرا استفاده کرده است ،از روابط تاریفی خود با ازـباب و گرووهـای بسـیج مردمـی عـرا
گرفته تا روابط اقتصادی و مذهبی با این کشور .در این ارتباط این پژوهش باورمند است که به دلیـل
وجود اببارهای متمدد نفوذ ایران در عرا بهکارگیری و مدیریت صحیح آنهـا دسـتاوردهایی م بـت و
پایدار را برای تحقن اهداف ایران در عرا داشته است و علیرغـم برخـی مشـکلات پـیش آمـده بـه
بهترین ،مشروعترین و درعینزال پایدارترین شکل ممکن ،تأمینکننده اهداف مورد نظر بوده است.
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