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  چكيده

در اين راستا كشور عـراق  . ها و بازيگران سياسي براي نفوذ و اثرگذاري است رقابت قدرت  ها عرصه فضاها و مكان
تأسيس آن پس از فروپاشي امپراتوري عثماني و چگونگي ترسيم مرزهايش، مـوزائيكي از اقـوام و    نحوهبا توجه به 

كه ايـن امـر اكنـون نـه تنهـا مـانعي در راه حفـظ         طوري نمايش گذاشته است بهمذاهب را در هارتلند خاورميانه به 
هـاي   هـا و گـروه   نفـوذ، مداخلـه و رقابـت قـدرت      يكپارچگي سرزميني و ايجاد هويت ملّي شده است، بلكه زمينه

جغرافيـايي   فضـاهاي  تأثيربررسي نقش و حاضر بنابراين هدف مقاله . بنيادگرا را نيز در اين كشور فراهم كرده است
  .باشد ها مي در رقابت قدرت) قومي ـ مذهبي(

اي و ميـداني   كتابخانـه   گردآوري اطّالعات بـه دو شـيوه   روش تحقيق اين پژوهش، توصيفي ـ تحليلي و روش  
آماري توزيع گرديده و با استفاده از روش آمار استباطي، فرضيات ارزيابي و   پرسشنامه بين جامعه 40است و تعداد 

تحقيـق    كـه نتيجـه   طوري هها انجام گرفته است؛ ب نظري و تئوريك نيز تجزيه و تحليل يافته صورت بهگرديد و  تأييد
هاي قوميت و مـذهب درصـدد    برداري ابزاري از مؤلفه در اين كشور با بهره تأثيرگذارهاي  ست كه قدرتا بيانگر آن

   .دستيابي به منافع و اهداف سياسي و استراتژيك خويش هستند
  

 .ها، ساختار قومي، ساختار مذهبي، عراق فضاي جغرافيايي، رقابت قدرت :كليدي هاي هواژ
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  مقدمه  -1

 تأثيرگذارها  گيري سياست خارجي كشورها و ميزان قدرت آن متغيرهاي گوناگوني در شكل
باشد كه خود عوامل  ترين متغيرها مي است و بدون شك فضاي جغرافيايي نيز يكي از مهم

كشورها متناسب با قدرت و واقعيات ژئوپليتيك خود،   لحاظ همه بدين. گيرد ي را در بر ميزياد
بخشي از كُدهاي ژئوپليتيكي خويش  عنوان بههاي جغرافيايي را  سري ارزش دستيابي به يك

كنند و نظر به امكان در تقابل قرار گرفتن كُدهاي ژئوپليتيكي كشورها با يكديگر؛  تعريف مي
اي، در يك فضاي رقابتي  اي و فرامنطقه ها در سطوح منطقه هت كسب اين ارزشج ها دولت

  .قرار خواهند گرفت
هاي جغرافيايي در ماوراي مرزهاي خود از الگوهاي  براي كسب ارزش ها دولت
هاي  نمايند و در اين راستا از برخي مؤلفه جويانه و گاه زورمندانه استفاده مي مسالمت

ابزاري عليه ديگر كشورها جهت  صورت بههاي قومي و مذهبي  تجغرافيايي همچون اقلي
توان  كنند؛ كه در اين راستا مي برداري مي جغرافيايي موردنظر بهره هاي كنترل و يا تصرّف مزيت

   .ي مورد مطالعه در اين پژوهش اشاره كرد نمونه عنوان بهبه كشور عراق 
ار سياسي كشورها اثر مستقيم و غير طور گسترده در ساخت يكي از عوامل مهمي كه به

همچنان كه در رابطه با كشور  ).Ezzati, 2005: 372(تهديدات است   گذارد مسئله مستقيم مي
كه با توجه به موقعيت ژئوپليتيكي خاص خود شاهد دو تهديد درون  شود يالحظه معراق م

حدت و يكپارچگي مّلي آن تواند و شدن مي مرزي مهم با منشأ انساني است كه در صورت فعال
لحاظ عوامل انساني عراق بافت بسيار نامتجانسي دارد كه اين بافت با  به. را به خطر بياندازد

گيري كشور عراق  با توجه به تاريخچه شكل. نمايد مي  شرايط نامناسب طبيعي ناسازگارتر جلوه
يك منبع  عنوان بهر نژاد ُكرد براي اين كشو صورت بهشود كه يك عامل انساني  روشن مي

عامل دوم، مراكز . اند تهديد نقش مؤّثر دارد كه در مقاطع مختلف زماني به ايفاي نقش پرداخته
تر كشور  هاي شمالي انديشه با قسمت تجمع انساني جنوب عراق است كه از لحاظ تفّكر و 
كه در  .)Ibid: 374( است  اي پيدا كرده متفاوت و با بروز انقالب اسالمي در ايران جايگاه ويژه

ها باز  مذهب به اختالف بين شيعيان و سّني  مشكالت عراق در زمينه  اين رابطه، عمده
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كه  شود مشخص ميبنابراين با نگاهي اجمالي  ).Zovghi Barani, 2011: 68(گردد مي
مهمترين خأل ژئوپليتيكي عراق وجود دو قوميت ُكرد و عرب شيعه است كه توزيع جغرافيايي 

نحوي است كه خود به خود عراق را تجزيه نموده است، به اين نحو كه ُكردها در مناطق  نها بهآ
 :Ezzati, 2005(اي جنوب عراق  كوهستاني شمال استقرار دارند و شيعيان در مناطق جلگه

374.(  
شده است؛  تأسيس روبنايي و زا برون عوامل مبناي بر اساساً عراق كشور اينكه به نظر با

 انساني جغرافياي به نسبت بينانه واقع درك عدم دليل به گيري شكل زمان از كشور اين نحاكما
 بافت  برگيرنده در كه بپردازند فراگير سياسي  انديشه يك خلق به اند نتوانسته، )قومي ـ مذهبي(

 در ناكامي و عراقي ملّي هويت گيري شكل در نتيجه، عدم .باشد كشور اين نامتجانس انساني
 مذهبي، نفوذ ـ قومي هاي شكاف گسترش ساز زمينه سازي دولت ـ مّلت فرايند نمودن ياتيعمل

 گراي افراط هاي گروه  نيز سيطره اي و فرامنطقه و اي منطقه هاي كشورهاي همسايه، قدرت
و حال عراق  با توجه به اوضاع گذشتهكه اكنون  طوري شده است به كشور اين اسالمي در

ها در  و نفوذ قدرت  دخالت از متأثر عراق، تحوالت روند بيان كرد كه گونه توان اين مي
هاي ابزارگونه از اين متغيرها، نه تنها وضعيت اين  برداري ساختارهاي قومي و مذهبي و بهره

را در  هاي بيشتري مواجه ساخته است بلكه اين واحد سياسي ـ جغرافيايي كشور را با چالش
ها پيش برده  قدرت منافع تأمينمذهبي در راستاي  قومي ـ لگويا يك اساس مسير تجزيه بر

  .است
 ها، ارزش سري يك واجد جغرافيايي فضاي يك عنوان به اكنون عراق كشور توصيف، اين با

 خود خاص انساني جغرافياي ژئوپليتيك، موقعيت به توجه با كه باشد مي ها پتانسيل و ها فرصت
 ي مؤلّفه دو ي ابزارگونه كاركرد با همراه مذهبي ـ قومي امتجانسن فضايي ساختار آن َتبع  به و

 رويكردهاي بروز موجب كشور اين در نفع ذي خارجي هاي قدرت براي مذهب و قوميت
 شده ها فرصت و ها ارزش اين كسب منظور به تأثيرگذار هاي قدرت ميان رقابت و متفاوت

قوميت و  نقش حساس دو عامل بررسي پژوهش به اين فوق، مطالب داشتن نظر در با. است
  .پردازد مي عراق كشور جغرافيايي در فضاي ها قدرت مذهب در رقابت
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  روش تحقيق -2

 و اي كتابخانه  شيوه دو به توصيفي ـ تحليلي و گردآوري اّطالعات ژوهشروش تحقيق اين پ
اي طراحي  نهگزي پنج ليكرت اي با استفاده از طيف صورت گرفته است و پرسشنامه ميداني

  هاي جغرافياي سياسي، روابط نظران رشته گرديد كه جهت تأييد روايي آن از نظر صاحب
مورد مطالعه استفاده گرديده است؛ در اين راستا جهت  الملل و علوم سياسي در حوزه بين

هاي كولموگوروف ـ اسميرنوف؛ دو  حصول نتيجه، شاخص ضريب آلفاي كرونباخ و آزمون
 .گرفته شد كار بهطرفه و فريدمن نيز  كيT اي؛  جمله

 در ها قدرت در خصوص نوآوري در موضوع پژوهش، الزم به ذكر است كه رقابت
 تأثير بررسي خصوص در اما است  اي تحقيقات بوده تاكنون كم و بيش موضوع پاره خاورميانه

 عنوان به ها تعراق در رقابت قدر كشور جغرافيايي فضاي نقش و جغرافيايي عوامل و ها ارزش
 از تحقيقات اكثر در اينكه ويژه به و است نگرفته جامعي صورت تحقيق تاكنون موردي  نمونه
 كمتر ها قدرت رقابت بحث در مذهبي و قومي ساختارهاي نقش به جغرافيايي عوامل ميان

با عمق بخشيدن به اين دو  رو، اين پژوهش سعي نموده است كه  است؛ از اين شده پرداخته
   .تر نمايد ا را در فضاهاي جغرافيايي روشنها، اهميت آنه قدرت رقابت در ملعا
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  سؤاالت، فرضيات و متغيرها

ت
اال

سؤ
  

لي
ص

ا
  

  شـده  كشـور  ايـن  در هـا  قـدرت  حضـور  و دخالت ساز زمينه چگونه عراق كشور جغرافيايي فضاي -1
  است؟

عي
فر

  

  است؟ شده كشور اين در ها قدرت حضور و لتدخا ساز زمينه چگونه عراق كشور قومي ساختار - 1
  است؟  شده كشور اين در ها قدرت حضور و دخالت ساز زمينه چگونه عراق كشور مذهبي ساختار - 2

ضيه
فر

 
  ها

لي
ص

ا
  

 و دخالت ساز زمينه دليل ناهمگوني بسيار زياد آن به عراق كشور جغرافيايي رسد فضاي مي نظر به - 1
  .اشدب كشور اين در ها قدرت حضور

عي
فر

  

 و دخالت ساز زمينه آن انساني نامتجانس بافت دليل  به عراق كشور قومي رسد ساختار مي نظر به - 1
  .باشد كشور اين در ها قدرت حضور

 دخالت به منجر سنّي و شيعه عميق اختالفات به توجه با عراق كشور مذهبي رسد ساختار مي نظر به - 2
 .باشد كشور اين در ها قدرت حضور و

  

  

  
  

  

  

  متغيرهاي تحقيق: 1 شماره نمودار

  مباني نظري -3

بازيگران (سياست+ قدرت : دهد مؤلفه را مورد مطالعه قرار مي سهديدگاه مدرن ژئوپليتيك 
كه در اين ميان، فضاهاي جغرافيايي  ).Ghadiri & Bigdelu, 2013: 45,46(فضا ) + سياسي

گروهي يا فردي  صورت بهها  ر و كردار انسانهايي است كه در رفتا در بطن خود حاوي ارزش
گذارند و الگوهاي رفتاري مختلفي نظير همكاري، همگرايي، تعامل، رقابت، ستيز، سلطه  اثر مي

 كانوني نقطه ژئوپليتيك مباحث و نظر به اينكه در )Ibid: 16,17( آفرينند و نظاير آن را مي
رو  ، از اين)Hafeznia, 2006: 17(شد با مي آن در موجود امتيازات و فضا سر بر رقابت

كارگيري ابزار قدرت بسيار مهم است و هر ابزار جغرافيايي سرشت كاربري خاص دارد كه  به

  فضاي جغرافيايي )متغير مستقل(

   ساختار قومي )متغير فرعي(

   ها رقابت قدرت )متغير وابسته(

  )متغير فرعي( ساختار مذهبي
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 ,Ghadiri & Bigdelu( تواند هم ابزار قدرت باشد و هم تهديد بسته به عمل سياستمداران مي

رها زماني كه با اهداف و مطامع تكّثر قومي و مذهبي كشو  در اين راستا، مسئله ).45,46 :2013
شود و  اي برخوردار مي العاده استعماري بيگانه و دشمنان همراه شود از اهميت و حساسيت فوق

. شود ترين ابزارهاي آنها محسوب مي هاي قومي و مذهبي از مهم ها و اقليت ناهمگوني فرقه
 لحاظ بهكند و  تر مي ت مّلي را پيچيدهامني  هاي مذهبي، معادله موقعيت جغرافيايي اقوام و اقليت

ها به خارج از مرزها، هرگونه چالش و بحران بيروني نيز به سادگي به  ارتباط و پيوند حوزه
شدت تقليل  كند و در نتيجه امكان نظارت و تعهد حاكميت مّلي به داخل مرزها سرايت مي

نقش مهمي در ميزان ثبات با ايجاد هاي متنوع  ها و تعارض گروه بر اين اساس شكاف. يابد مي
ها و تعارضات ممكن است متقاطع يا موازي،  اين شكاف. نظمي و ناامني يك كشور دارد بي

ها و فعال شدن  ها، موازي بودن آن تعداد گروه. فعال يا غير فعال، واحد يا متعدد باشند
فاوت مذهبي، موجب بروز و ها و يا همراه شدن تضاد قومي و نژادي با تضاد زباني و ت شكاف

 :Ibid(گردد  ثباتي و ناامني مي گسترش اختالفات با ساير مناطق و دولت مركزي و در نتيجه بي

146,147(.  
 حال اي در فزاينده نحو به قومي، مذهبي منازعات ويژه به داخلي ، منازعات1از ديد ساركس

سهم  داخلي منازعات سرد، نگج پايان از زمان .هستند المللي بين موضوعات به تبديل شدن
 به منازعات داخلي اين از بسياري. است داده خود اختصاص به را جهاني منازعات از بيشتري

  )Hagh Panah, 2009: 197(اند  خود گرفته به المللي بين شكل خود نوبه

 اقليت 327 مربوط اّطالعات و آمار گردآوري و ميداني تحقيقي انجام با فوكس جاناتان

 شمار كه رسيده نتيجه اين به دنيا سراسر در چالش پتانسيل داراي با ستيز حال در قومي

 مواجه سابقه كم رشدي به رو روند با 1990 دهه در منازعه و  چالش حال در قومي هاي گروه

 -قومي منازعات به فوكس تأكيد .شود مي شامل را ستيز حال در قومي اقليت 275 و بوده
 ساير دخالت  زمينه بروز و شدن المللي بين و اي منطقه پتانسيل كه باشد مي داخلي مذهبي

                                                           
1. Sarkess 
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 ).Ibid( 1اند داشته را بازيگران

سرآغاز ايجاد  1990  فروپاشي نظام دوقطبي و پايان دوران جنگ سرد در شروع دهه
تدريج از حاشيه به متن معادالت قدرت در  تحوالتي بود كه در خالل آن متغير قوميت به

گرايي و قوميت در  المللي وارد شد و بر اين اساس قوم اي و بين داخلي، منطقه هاي عرصه
امروزه در  ).Hagh Panah, 2008: 48( قرار گرفت ها دولتدستور كار سياست خارجي 

ي ژئوپليتيك، ملّت ـ كشورها هنوز بازيگر مؤثري هستند اما در همين حال بازيگران  عرصه
هاي خود را در اطراف جهان  تي و هم غير دولتي صالحيتدول  مذهبي نيز، هم در عرصه

الملل، الزم است به  نقش مذهب در نظام بين  بنابراين با توجه به رشد فزاينده. دهند گسترش مي
هاي دولت و تحوالتي را كه سياست خارجي كشورها، حوزه  بديل عنوان بهاين بازيگران هم 

ها  دهند، توجه نمود و از زواياي گوناگون تأثيرپذيري مي الملل را تغيير ژئوپليتيك و روابط بين
  ).Simbar, 2006: 115,116( هاي متقابل آن را مورد مطالعه قرار داد و تأثيرگذاري

در تبيين ارتباط سطح مسائل داخلي » سازي سازي و منطقه دولت«  كيت كراس در مقاله
كند  بين هويت و سياست خارجي، بيان ميي  بر رابطه تأكيداي، ضمن  با امنيت منطقه ها دولت

هاي قومي  زاي داخلي، مانند چالش هاي پرچالش و خشونت كه ادراك و رفتار دولت در عرصه
اند، بر الگوهاي رفتاري  سازي آنان شكل گرفته و مذهبي كه در فرايند و سير تاريخي دولت

اي  ا ترتيبات امنيت منطقهبرخورد ب  و نحوه ها دولتسياست خارجي و تعامل دولت با ساير 
  .)Maoz, 2004: 102( مؤثر است

هايي است كه كشورها از  بر عوامل مشترك قومي، نژادي، زباني و ديني يكي از روش تأكيد
حاكمان كشورها متوجه هستند كه نفوذ . برند نفوذ خود بهره مي  آن براي ايجاد و افزايش حوزه

هاي قومي، مذهبي، زباني و  تر همچون گروه وچكهاي اجتماعي ك بر افكار و اعمال گروه
 ,Rovshandel(بر كلّ يك مّلت  تأثيرتر است تا  هاي مشابهي دارند، آسان طبقاتي كه گرايش

1995: 149.(  
هاي نفوذ، دو ويژگي عمده دارد كه آن را از  استفاده از عوامل مذكور در گسترش حوزه

                                                           
1. Fox, Jonathan, (2004), Bringing Religion into IR, Palgrave, chap 2. 
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ها از  اين عوامل مشترك بين كشورها و ملّت نخست اينكه: سازد هاي ديگر متمايز مي شيوه
ويژگي . توانند نقش خود را حفظ كنند هاي طوالني مي ثبات و پايداري برخوردارند و در دوره

نفوذ بر پايه متغيرهاي مشترك اين است كه در اين روش هدف   گسترش حوزه  دوم، شيوه
استثمار كشورهاي تحت نفوذ خود استعمار و دنبال  بهنفوذ صرفاً اقتصادي نبوده و  كشور ذي

شود، نيز  هاي انساني مربوط مي ارزش  در اين روش مسائل مهم ديگري كه به حوزه. نيست
بدين ترتيب كشور . گذارند مي تأثيرهاي نفوذ  گيري حوزه گيرند و در شكل مورد توجه قرار مي

موردنظر خود را ترويج  ابزار فرهنگي سعي دارد در بلندمدت الگوهاي رفتاري  بكارگيرنده 
اند از  شدت مايل آنچه مشّخص است اينكه كشورها به هرحال به ).Ghavam, 1991: 194(كند

نفوذ خود بهره   قابليت عوامل مشترك قومي، زباني، ديني و مذهبي در ايجاد و گسترش حوزه
آفريني  نقشي پايدار در اين زمينه صورت بهتوانند  خوبي مي عوامل مذكور نيز به. ببرند
  ).Ahmadi, 2011: 42(كنند

  فراگير  موازنه  نظريه -1-3

اي با عنوان  در مقاله »استيون ديويد«م توسط 1991نخستين بار در سال » 1موازنه فراگير«مفهوم 
اي از سياست  به اعتقاد وي، موازنه فراگير گونه. كار رفت به» ترازي در جهان سوم  تبيين هم«

هاي داخلي و  اي جهان سومي در راستاي ايجاد توازن ميان چالشه خارجي است كه دولت
ها و تهديدهاي موجود در اين دو محيط اعمال  خارجي و با در نظر گرفتن فرصت

يابد كه  اي موضوعيت مي موازنه فراگير در عرصه ).Hagh Panah, 2008: 83-84(كنند مي
اي قومي ـ مذهبي فعال هستند؛ بر اين ه بازيگران غيردولتي فرامّلي و فرومّلي از جمله گروه

تواند مبنايي براي بررسي نقش و جايگاه متغير قوميت در  اساس نظريه موازنه فراگير مي
 .)Ibid: 61-62( باشد) در خاورميانه ويژه به(سياست خارجي كشورها 

  

                                                           
1- Omni Balancing 
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  نظريه ساختار ژئوپليتيكي جهان

يعني  ي جهان قائل به دو يا سه كمربند شكننده ساختار ژئوپليتيك  سائول برنارد كوهن در نظريه
ا و ه كانون نفوذ قدرت عنوان بهاين مناطق . خاورميانه، جنوب شرق آسيا و آفريقاي استوايي بود

  ). Dikshit, 1995: 129(شد  ا شناخته ميوجود فرآيندهاي رقابت بين آنه

ه و دو منطقه ديگر را اي شكننده دانست كوهن پس از جنگ سرد تنها خاورميانه را منطقه
كمربند شكننده خاورميانه از نظر او گرفتار رقابت . داند جزو قلمرو ژئواستراتژيك بحري مي

باشد و  هاي جهاني از سوي ديگر مي سو و رقابت قدرت اي از يك منطقههاي قدرت درون قطب
  ).Hafeznia, 2006: 243( كنند قدرت جهاني نقش مؤّثري ايفا مي  كشورهاي آن در موازنه

  نظريه بيضي استراتژيك انرژي

ها  ها و ارتش ها، فرهنگ ها، دودمان امپراتوري  تاريخي خاورميانه چهارراه پيوند دهنده لحاظ به
هايي در منطقه وجود داشته باشند كه  اگر در آينده جنگ. در زمان صلح و جنگ بوده است

  هاي گسترده برخاسته از نگراني هاي خارجي باشند به احتمال قوي قدرت  مستلزم مداخله
 :Kemp & Harkavy, 2004( ژئواستراتژيك در مورد كثرت ذخاير انرژي آن خواهند بود

تواند  ناميم اكنون مي اش مي بزرگ و منابع انرژي  بنابراين آنچه ما به اصطالح خاورميانه. )13
ذخاير تثبيت % 70حدود  چرا كه در. سياست نوين جهاني باشد  گاه استراتژيكي در عرصه تكيه
مرغ شكل از  اي تخم از منابع گاز طبيعي آن در داخل منطقه% 40جهاني نفت و بيش از   شده

. ي عربي محصور گرديده است جنوب روسيه و قزاقستان تا عربستان سعودي و امارات متّحده
 :Ibid( نام نهاده است "بيضي استراتژي انرژي"ي بيضي شكل را  بدين لحاظ وي اين منطقه

178(.  

  مدل مفهومي و نظري تحقيق -2-3

اند  نموده تأكيداي از موضوع  نظرياتي كه در اين بخش به تفصيل بحث شد هر كدام بر جنبه
فراگير به بررسي نقش و جايگاه متغير قوميت در سياست خارجي   موازنه  كه نظريه طوري به
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ساختار ژئوپليتيكي جهان به شكنندگي   هپرداخته است و نظري) ويژه در خاورميانه به(كشورها 
 اي و منطقه هاي قدرت درون ي خاورميانه، به سبب گرفتار بودن آن در رقابت قطب منطقه

ي بيضي استراتژيك انرژي به تبيين رقابت  جهاني توجه دارد و از سوي ديگر، نظريه
يك عامل و  عنوان به هاي اقتصادي جهان براي در اختيار گرفتن منابع انرژي خاورميانه قدرت

  . پردازد ارزش جغرافيايي مي
بررسي نقش فضاي جغرافيايي عراق دنبال  به، 2اما در اين پژوهش براساس نمودار شماره 

كّلي و تبيين و تشريح نقش ابزاري ساختارهاي قومي و مذهبي اين كشور در رقابت طور  به
شود كه اين امر  يايي عراق پرداخته ميبخشي از فضاي جغراف عنوان بهجزئي و طور  بهها  قدرت

هاي  چند بعدي در بر گيرنده كُدهاي ژئوپليتيكي متعددي در سياست خارجي قدرتطور  به
ها به  نياز قدرت تأميناز آن جمله تضمينِ . باشد داراي نفوذ و اثرگذار در عراق و خاورميانه مي

مند  هاي زمان ديگر پيشبرد استراتژي امنيت مسيرهاي انتقال انرژي و از سوي تأمينانرژي و 
است كه احتماالً منجر به ايجاد تغييراتي در جغرافياي  آمريكااياالت متحده  ويژه بهها و  قدرت

بنابراين در صورت وقوع، متعاقباً به ايجاد تغييرات گسترده در ساختارهاي . سياسي عراق شود
  .ژئوپليتيكي منطقه نيز خواهد انجاميد
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  تحقيق نظري و مفهومي مدل: 2 شماره نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي قومي واگرا گروه

هاي مذهبي  گروه

دولت 

مسيرهاي انتقال / وجود بازارهاي مصرف 

  /انرژي

شكل استراتژيك  بيضي  قرارگرفتن در منطقه

منشأ تهديدات / همجواري / موقعيت ارتباطي 

  / هاي فرهنگي زباني همسو  حوزه/ جديد  

  هاي مذهبي همسو حوزه

  : هاي قومي فات گروهاختال

هاي  با دولت حاكم،  با يكديگر و با گروه

/ برداري هاي بهره ايجاد فرصت :ار ذهاي تأثيرگ براي قدرت

نفوذ  ي  گسترش حوزه/ استراتژيك اهداف به دستيابي

دستيابي / نفوذ سياسي ـ اقتصادي  گسترش حوزه/ ژئوپليتيكي

 ...به اهداف سياسي و اقتصادي

ايجاد / ثباتي سياسي ايجاد بي :ضاي جغرافيايي مورد رقابت در ف

ايجاد تهديدات و / ها ايجاد وابستگي به قدرت/ فراگير   موازنه

و تشديد واگرايي  همبستگي در اختالل/ هاي مقطعي چالش

 ...هاي قومي ـ مذهبي گروه

اي  هاي منطقه قدرت/ هاي همسايه قدرت

  جهاني هاي قدرت/ اي  هاي فرامنطقه قدرت

 انســاني  ســازه   ژئواستراتژيكو  موقعيت ژئواكونومي موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيكي 

  هاي جغرافيايي ارزش

    فضـاي جغرافـيايي

  ها رقابت قدرت

  :هاي مذهبي اختالفات گروه

 هاي قومي با دولت حاكم،  با يكديگر و با گروه

 قوميت

 مذهب

هاي  مؤلفه

ابزاري 

  قدرت
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  هاي تحقيق يافته -4

  اي هاي كتابخانه يافته -1-4

  ژئوپليتيكي كشور عراق -موقعيت جغرافيايي 

باعث شده  1جنوب غرب آسيا و تمّلك اين كشور بر ذخاير عظيم نفت  موقعيت عراق در منطقه
 ,Zovghi Barani( هاي برتر دنيا قرار داشته باشد خالت قدرتاست تا همواره در معرض د

2011: 55.(   
  2014ذخاير نفت و گاز عراق تا پايان سال : 1جدول شماره 

  2013تا پايان   2014تا پايان 

هزار ميليون 
  بشكه

 2004تا پايان 

هزار ميليون 
  بشكه

 1994تا پايان 

هزار ميليون 
 بشكه

ت
ــ

 نف

 R/P  كشور
 نسبت

 سهم
  از كل

هزار ميليون 
 بشكه

هزار ميليون 
 تن

 عراق    100  115  150  20.2  150  %8.8 *

  

  2014تا پايان 
 2013تا پايان 

تريليون متر 
  مكعب

 2004تا پايان 

تريليون متر 
  مكعب

 1994تا پايان

تريليون متر 
 مكعب

   
ـاز

ــ
گ

    

  كشور
R/P 
 نسبت

سهم 
 از كل

تريليون فوت 
 مكعب

 تريليون فوت
 مكعب

 عراق    3.1  3.2  3.6  126.7  3.6  %1.9 *

  

Source: World Energy Statistics (www.bp.com) 

  سال 100بيشتر از   *
هاي عرب و غير عرب بوده و در نتيجه تحقّق اين  ملّت  از سويي ديگر، عراق پيوند دهنده

غرب را در منطقه تهديد پيوند، كه همانند صدر اسالم ممكن است پيوند عميقي باشد و منافع 
 ,Tajfar( گردد تر مي نمايد، براي غرب اهميت ژئوپليتيكي منطقه و از جمله عراق افزون

بنابراين موقعيت جغرافيايي ـ ژئوپليتيكي، منابع و ذخاير نفت و گاز، افتراقات . )55-56 :2012

                                                           
هزار  150 معادل( ميليون ُتن 20.2 داراي ، عراق)BP( جهاني انرژي  ساليانه آمار و مطابق 1براساس جدول شماره . 1

 .باشد ذخاير گاز اثبات شده مي) تريليون متر مكعب 3.6معادل (تريليون فوت مكعب  126.7نفت و  ذخاير) ميليون بشكه
  حدي است كه اين كشور را به دومين دارنده لي و جنوبي اين كشور واقع شده بهذخاير بزرگ نفت عراق كه در منطقه شما

  ).Rabiee, 2005: 170(ذخاير انرژي دنيا مبدل كرده است 
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باشد و پس از  ق ميبر ژئوپليتيك عرا تأثيرگذارقومي، جمعيتي و مذهبي از عوامل مهم و 
، اين كشور شاهد تغيير و تحوالت عميقي در 2003به عراق در مارس  آمريكاتهاجم نظامي 

كه پس از اشغال نيز، عوامل طوريبه. ابعاد سياسي ـ اقتصادي ـ نظامي و ژئوپليتيكي گرديد
را از نقش ي خاورميانه و همسايگان عراق  جديد، منطقه اي گونه بهژئوپليتيكي در اين كشور 

  .)Ezzati & Nanevaa, 2011: 138( ساخت متأثرجديد خود 

  كشور عراق) قومي ـ مذهبي(ساختار جغرافياي انساني 

ُكردها، جماعتي قومي . هايُكردها، شيعيان و سّن: شود تشكيل مي  عراق از سه مؤلفه  جامعه
 ,Nami & Mohammad Pour( هستند اما تعبير شيعه يا سّني يك تعين ديني ـ مذهبي است

ميليون  33.3ميالدي  2011جمعيت عراق براساس آخرين سرشماري در سال  .)289 :2008
هاي مختلف كه  هاي گوناگون و زبان عراق كشوري است با تركيب قوميت 1.نفر بوده است

 ,Tajfar( هستند ها و ساير اقليت) مسيحي(بيشترين آنها به ترتيب عرب، ُكرد، تركمن، آشوري

هاي  مذهبي نيز اكثريت با شيعيان و سپس با اهل تسّنن است البته اقليت لحاظ به ).134 :2012
ها و صابئين در عراق وجود دارد  ها، بهائي ديني ديگري نيز همچون مسيحيان، يهوديان، ايزدي

. دزبان هستن استان داراي بيشترين جمعيت عرب 14استان عراق، تعداد  19از ). 1 شماره نقشه(
تأسيس حلبچه   استان تحت حاكميت اقليم ُكردستان عراق همراه با استان تازه 3[استان  5تعداد 

ها از  باشند و تعدادي از استان هم اكثريت جمعيت آن ُكرد مي] كركوك   و استان مورد مناقشه
ا، اعراب هاي بزرگي از ُكرده الدين، كركوك، ديالي و بغداد، داراي اقليت جمله نينوا، صالح

بنابراين زبان رسمي در . هستند...) تركمن، مسيحي، (هاي مردمي  شيعه و سّني و ديگر گروه
  .اين كشور عربي و ُكردي است

  

  
  
  

                                                           
1. http://www.geohive.com/cntry/iraq.aspx 
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  1)هاي اقليت و اكثريت گروه(هاي قومي ـ مذهبي در عراق  پراكندگي گروه: 1شماره   نقشه

Source: http://www.oilempire.us/iraqoil.html 
  

     عراق در مذهبي و قومي هاي تنش و ها فشكا

باشد، حضور ُكردها، اعراب،  عراق از كشورهاي متكّثر قومي و مذهبي در خاورميانه مي
جدا از ديگر [ها و آشوريان و تقسيم اكثريت جمعيت كشور به دو مذهب شيعه و سّني تركمن

                                                           
1. Iraq-ethnic-1978 
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وجود آورده  تنوع خاصي را در داخل مرزهاي سياسي آن به ]اديان و مذاهب
قوميت   هاي اجتماعي عراق را در حوزه اساس شكاف بر اين  )Karimiyan, 2007: 9(است

تقسيم » محور محور ـ شيعه سّني«مذهب به دو نوع   و در حوزه» عرب ـ ُكرد«توان به دو نوع  مي
  .)Chukhachy Zade Moqaddam, 2013: 10( كرد

  اختالفات ُكردها و اعراب: هاي قومي چالش

-1925  از همان ابتداي تشكيل دولت عراق، جنگ ُكرد و عرب آغاز گرديد و طي سه دوره
 :Nami & Mohammad Pour, 2008( شدت گرفت 1980-1991و  1975-1925، 1915

طور تاريخي منشأ بيشترين تنش و كشمكش بوده  ارتباط بين اعراب و ُكردها به ).286
 عميق اعتمادي بي عراق، در اعراب و ُكردهاروابط  اصلي  جوهره ).Brancati, 2004: 12(است

). Yeylaghy, 2011: 270( است اعراب از ُكردها  ويژه نفرت تر، خصوصي هاي اليه در و

خصوص در قالب بين دولت مركزي و اقليم كردستان  ـ عربي، به  قوميِ ُكردي  اكنون نيز منازعه
فدرالي ُكردي،   رش مرزهاي منطقهاين اختالفات در مسائلي مانند گست. گر است جلوه

ها با نيروهاي ارتش عراق، نفت و  عملكردي آن  هاي ُكرد و تداخل وظايف و حوزه پيشمرگه
  ).Asadi, 2012: 352-353( كركوك و مسائلي از اين قبيل است  آينده

  سّنت اختالفات شيعيان و اهل: هاي مذهبي چالش

الت اجتماعي اين كشور را ويژه تحو قدرت وي، بافت سّن صوص شيعه وبخگوناگوني مذهبي 
فشارهاي شديد  عراق و  س هرم قدرت در تاريخ گذشتهأي در رحضور اقليت سّن. كرده است

ساختار قدرت  بودن شكننده دليل به است و بودهفاتي فراوان اختال  مهملبر شيعيان اين كشور 
  در صحنه ات وسيع وهابيوناين اختالفات مذهبي باالخص با تبليغ در اين كشور همچنان

 ).Darvishy & Partov, 2011(1شود مي قلمداد  نوين هاي مهم عراق اجتماعي عراق از دغدغه
 ولي اند داده مي تشكيل را عراق جمعيت حداكثر اينكه رغم علي همواره شيعيان آن كنار در

                                                           
1. www.pishkesvat.ir 
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 ساز زمينه ههميش مسئله اين. بودند نياورده دست به را سرزمين اين بر حكومت موقعيت
 & Nami(است بوده ايدئولوژيكي هاي بحث كنار در سّني و شيعه بين اختالفات و ها چالش

Mohammad Pour, 2008: 315-316.(  بنابراين اكنون اختالفات شيعي و سّني، در مورد
تقسيم قدرت در نظام سياسي جديد، ساختار و عناصر نيروهاي نظامي و امنيتي و   نحوه

عالوه بر آن، . المللي است اي و بين تعامل با بازيگران منطقه  زدايي و نحوه بعثي  سألهمي عبارت به
گراي سّني مانند القاعده و داعش در مقابل شيعيان نيز  هاي افراط اقدامات تروريستي گروه

  .)Asadi, 2012: 353( ايِ شيعي ـ سّني قرار گيرد فرقه  تواند در قالب منازعه مي

  تأثيرگذارهاي  ازيگران و قدرتعراق و تنوع ب

ثباتي  باشد كه منجر به بي از يك سري عوامل داخلي و خارجي مي متأثرداخلي عراق   سياست
 :Asadi, 2012( مذهبي است ـ داخلي اين كشور شده است و در رأس آنها بحران قومي

يني طيف آفر و نقش تأثيرگذاريهاي عراق جديد را  ترين ويژگي و شايد يكي از مهم )351
در  )2جدول شماره (اي  هاي فرامنطقه اي و قدرت هاي داخلي، بازيگران منطقه وسيعي از گروه

هاي داخلي  روند تحوالت سياسي ـ امنيتي و اقتصادي و پيشينه تاريخي و نقش متفاوت گروه
 :Ezzati & Nanevaa, 2011( در شرايط كنوني اين كشور دانست) 3جدول شماره (عراق 

138.(  
  

  در عراق تأثيرگذارهاي  قدرت: 2جدول شماره 
اي و  بازيگران فرامنطقه

  جهاني
اياالت 
  متحده 

          روسيه

بازيگران همسايه و 
  اي منطقه

  اسرائيل  عربستان  تركيه  ايران
  اتحاديه
  عرب

هاي  سازمان
  گرا سلفي

  داخلي  بازيگران عمده
اعراب 
  شيعي

  ُكردها
اعراب 

  سّني
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 داخلي  عمده وضعيت بازيگران: 3جدول شماره 

  اعراب سنّي  ُكردها  اعراب شيعي

 عنوان به را آمريكا و عراق، ايران شيعيان اكثر
 كسب اصلي منابع و قدرت  دوگانه هاي ستون

 گروهي منازعات در خارجي خود حمايت
 ).Vaezi, 2008(كنند مي تلقي قدرت

الملل هماهنگ هستند و قوي بودن  با نظام بين
سكوالريسم در آنها از نقاط قوت  رويكرد

  .شود المللي آنها محسوب مي بين

  هستند كه سابقه عراق هاي اقليت از يكي
 طوالني مدت در حكومت دارند ولي اكنون

 و ُكردها نفع به حاكميت در را خود جايگاه
 & Nami(اند داده دست از شيعيان

Mohammad Pour, 2008: 46.(  
ان منطقه از آنان وجود احتمال پشتيباني شيعي

كويت، . حامي اصلي آنان ايران است. دارد
اي به حمايت  اُردن، تركيه و عربستان عالقه

  .از اعراب شيعي ندارند آمريكا

 ,Vaezi(هستند قدرتمند اي منطقه حمايت فاقد

2008(.  
ي قابل تأملي با اسرائيل  اما با اين وجود، رابطه

  .اند برقرار كرده

مالي ـ سياسي  لحاظ بهي عربي از سوي كشورها
  .شوند حمايت مي... و

رو  هعام روبطور  بهبا مخالفت كشورهاي عربي 
جهاني از آنان بسيار   بوده و پشتيباني جامعه

  .شود ضعيف ارزيابي مي

خود را   حكومت در منطقه  سال اداره 17ي  تجربه
داشته و برخوردار از سرويس امنيتي قابل توجهي 

  .هستند

از اكراد دومين گروه سازماندهي شده و  بعد
  .آموزش ديده در عراق هستند

 جنوبي و نواحي آنان اغلب سكونت محلّ
 زراعي استعداد لحاظ از كه است عراق مركزي

  .است غني بسيار نفتي منابع و

اصولي، عامل اصلي تجزيه عراق هستند و طور  به
 دنبال بهپيش از آنكه دنبال قدرت در عراق باشند، 

  .جغرافيا هستند

نهاي محل سكونت آنان، واقع در مركز و  استا
غرب عراق، فاقد منابع نفتي و يا درآمدي 

  .مناسب است
 توجه از كه اند دروني دهي سازمان نوعي داراي

 :Dodge‚ 2005( شود مي ناشي علما به آنان

35(.  

قوي با   داراي كادرهاي سياسي و آموزش ديده
  .باشند مياي جهاني  قدرت رسانه

ها را بايد بخشي از طيف اهل تسنّن  بعثي
محسوب كرد كه تشكيالت و تخصص را در 

  . كنند اين بخش ساماندهي مي

(Malaek, 2007: Strategic Research Center) 
  

در تحوالت  تأثيرگذاراي  اي و فرامنطقه عراق و ديگر بازيگران منطقه  كشورهاي همسايه
ها و  گاه بين اين نگرش. شان دارند»عراق مطلوب«  ني دربارههاي گوناگو عراق، نگرش

چرا كه هر . پوشاني وجود دارد و گاه با يكديگر مغاير و حتي متناقض است ها هم استراتژي
داراي اهداف و منافع خاصي در عراق هستند و  4يك از بازيگران مطابق جدول شماره 

اق نسبت به ن با بازيگران محيط داخلي عربراساس همين اهداف و منافع و نحوه تعامالتشا
  .كنند گيري مي اين كشور موضع  تحوالت حال و آينده

  
  
  



 71     ... ها نقش فضاهاي جغرافيايي در رقابت قدرت      _________________________________

ُكدهاي ژئوپليتيكي (در عراق  تأثيرگذاراي  اي و فرامنطقه ، منطقه بازيگران همسايه: 4جدول شماره 
  )ها قدرت

  تركيه  ايران  روسيه  اياالت متحده
 هماهنـگ  و موافـق  يها رژيم از حمايت

 :Lesser & others, 2006(آمريكا با
105.(  

ــت ــي حماي ــكار سياس  PKK از آش
 در )تركيـه  كردسـتان  كارگران حزب(

 نظـامي  هـاي  حمايـت  و تركيـه  مقابل
  .پنهان

 رژيمي تأسيس از ممانعت
 حكومت همانند ايران مخالف
  .حسين صدام

 در نسبي امنيت و ثبات برقراري
 :Ghasemi, 2010(عراق

51,52.(  

 سوي به نفت و انرژي انجري حفظ
  .غرب جهان

 عنوان به عراق شمال از استفاده
 فشار تحت و تضعيف براي اي وسيله

  .تركيه قراردادن

 در شيعه هاي گروه جايگاه ارتقاء
 ,Ghasemi(عراق  صحنه

2010: 53.(  

 براي عراق شمال الگونشدن
  .تركيه كُردهاي

 ضد هاي قدرت ظهور از جلوگيري
 رقباي يابي قدرت و همنطق در آمريكايي

  منطقه در آمريكا

  منطقه سنّتي طور به عراق كه آنجا از
 عراق تضعيف است، بوده روسيه نفوذ
 روسيه سود به حال هر در

 & Mohammady(نيست
Khalidy, 2012: 187(.  

 هاي گروه بين در نفوذ افزايش
 مؤثر بازيگران( عراقي مختلف
 & Nami ()داخلي

Mohammad Pour, 
2008: 450,451.(  

 پناه كُرد شورشيان با مبارزه
 تبديل و عراق شمال در گرفته

 براي ناامن محلي به منطقه اين
  .شورشيان

 نظـامي  حمـالت  بـا  رسـمي  مخالفت .اسرائيل بقاي تضمين و امنيت تأمين
 .عراق شمال كُردنشين مناطق به تركيه

  پايـه  بـر  دولتي ايجاد از حمايت
 .شيعه مذهب

 هـاي  ركمـان ت وضـع  از حمايت
 .عراق

  عربستان  اسرائيل
  عرب  اتحاديه

  )اي منطقه سازمان(
گرا  سلفي هاي سازمان

  )غيردولتي بازيگران(
تقويت  و ارضي عراق تماميت تهديد

 اقوام ميان در طلبانه استقالل هاي فعاليت
 عراق، سوريه، ايران، بر فشار جهت كُردي
  .تركيه

 در سنّي رو ميانه دولت يك گيري شكل
 دشمني كشور اين با كه است عراق

 به را آن ملّي منافع و باشد نداشته
  .نيندازد مخاطره

 هويت تضعيف از جلوگيري
 هويت نفع به عراق سنّي و عربي
  .آن شيعي و كُردي

 بين عيار تمام داخلي جنگ ايجاد
 سنّي اعراب و شيعي هاي گروه

 به شيعي نظاميان شبه كشاندن با
  .نظامي واكنش

 جاسوسـي  و نظـامي  هـاي  پايگاه راراستق
  .ايران و پاكستان هاي فعاليت رصد جهت

 عربستان راديكال مخالفان دادن سوق
 ,Henderson(عراق ميدان به

2007: 7-9.(  

 و عراق تجزيه از جلوگيري
  .آن ارضي تماميت تضعيف

  

 سر بر مانع و مشكالت ايجاد
 از بعد عراق جديد سياسي روند
  .شيعي دولت آمدن كار روي

 ,Asadi(عراق بازار و نفت از استفاده
2012: 60.(   

  

 در جدي رقباي ظهور از ممانعت
 در عربستان ادعايي زعامت مقابل
  .فارس خليج  منطقه و اسالم جهان

 از غيرعرب نيروهاي خروج
 عربي نيروهاي استقرار و عراق

  .عراق در
  

 خارجي نيروهاي به فشار
 ريقط از) ها ييآمريكا ويژه به(

  .آنها اخراج و انتحاري عمليات

 واحدهاي به آن تبديل و عراق تجزيه
 سياسي كوچكتر كه از آن جمله، تشكيل

اعراب  مقابل در متّحد كُردي حكومت
  ]غيرعرب اي منطقه پيمان هم يك ايجاد[
 )www. pishkesvat.ir.(  

 عراق در آمريكا ارتش كردن گير زمين
 جهت داخلي درگيرهاي ايجاد با
 به آمريكا  حمله فكر شدن نتفيم

 Jafari(سعودي عربستان
Valdany, 2009: 97-99.(  

ــتيابي ــه دسـ ــل راه يـــك بـ  حـ
  .عراق بحران براي العربي بين
  

 بين كنونيِ تغيير مرزهاي
 حالت به اسالمي كشورهاي

لغو ( اول جهاني جنگ از پيش
 ـ سايكس  منعقده  موافقتنامه

  . )بريتانيا و فرانسه بين پيكو
 براي عراق فضاي از استفاده حتمالا

  .ايران به حمله
  

 دمكراسي مدل كشاندن شكست به
 ).Ghasemi, 2010: 49(عراق

 دولت تشكيل از جلوگيري
 & Nami(كُرد مستقل

Mohammad Pour, 
2008: 436.(  

  
  

 داخلي اي و فرقه جنگ كشاندن
 نهايت در و اي منطقه  عرصه به

 اسالمي خالفت ايجاد
)Mansoury, 2014.(  
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  هاي ميداني يافته -2-4

 5شماره  جدول در تحقيق، هاي فرضيه آزمون براي پژوهش متغيرهاي بررسي منظور به
  .است شده آورده آنها به مربوط هاي آماره و مستقل متغيرهاي

  هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق آماره: 5جدول شماره  

Source: Research findings 
  

  اي آزمون دوجمله: 6جدول شماره 

  متغير   فرضيه

نسبت   تعداد    

  شده مشاهده 

نسبت 

  آزمون

 داري سطح معني
sig  

  وميساختار ق  اول
  000/0  6/0  95/0  38  3  گروه اول

   گروه دوم
3  

2  05/0      

  ساختار مذهبي  دوم
  000/0  6/0  975/0  39  3  گروه اول

   گروه دوم
3  

1  025/0      

Source: Data Research  
  
  
  
  
  
  
  

 متغير
تعداد 

 سؤال
 كشيدگي چولگي انحراف معيار مد ميانه  ميانگين

 310/0 342/0 2493/0 07/2 133/2 188/2 40 قومي ساختار

  - 655/0  640/0  3349/0  79/1  071/2  116/2  40 مذهبي ساختار
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  Tآزمون تحليلي تك عاملي : 7جدول شماره 

  متغير   فرضيه

  درجه tآماره 
  آزادي

  سطح
 داري معني 

sig  

  اوتتف
  ميانگين

  اختالف
  95%بازه اطمينان 

  ماكزيمم  مينيمم
  -7319/0  -8916/0  - 811/0  00/0  39  -584/20  ساختار قومي  اول
  -7767/0  -9910/0  - 883/0  00/0  39  -693/16  ساختار مذهبي  دوم

Source: Research findings  
 

 از پارامتري هاي آزمون ولي دهد مي ارائه بهتري نتايج كم،  نمونه حجم براي ناپارامتري آمار
 بررسي براي 7و  6هاي شماره  طبق جدول بر اين اساس .برخوردارند بيشتري دّقت سطح

 T پارامتريك سپس روش و اي يعني آزمون دوجمله ناپارامتريك هاي روش از ها، ابتدا فرضيه

  .رفته استمورد استفاده قرار گ ها نيز جهت باال بردن سطح دّقت در ارزيابي طرفه يك

  ارزيابي فرضيات

 بر آن، انساني نامتجانس بافت دليل به عراق كشور قومي ساختار دارد كه اول بيان مي  فرضيه
  .دارد تأثير كشور اين در ها قدرت حضور و دخالت

 و شيعه عميق اختالفات به توجه با عراق كشور مذهبي دارد كه ساختار دوم بيان مي  فرضيه
  .شده است كشور اين در ها قدرت حضور و دخالت به نجرم كشور اين در سّني

در پرسشنامه ) مخالف كامالًنظر، مخالف و  بي(هاي  الزم به ذكر است كه چون جواب
 3باشد؛ بنابراين  اي دليلي بر عدم وجود رابطه بين موارد خواسته شده در فرضيات مي گزينه پنج

  .مقدار آزمون است

اي، نسبت  ، در آزمون دوجمله6ست آمده طبق جدول شماره د رو براساس نتايج به از اين
داري كمتر از  گروه دوم در هر دو فرضيه كمتر از نسبت آزمون و سطح معني  مشاهده شده

 t، در هر دو فرضيه براساس نتايج آزمون 7همچنين طبق جدول شماره . باشد مي 05/0
 116/2و  188/2به ترتيب برابر با  ، كه5استودنت مقدار آزمون از ميانگين طبق جدول شماره 

 000/0نيز در هر دو فرضيه برابر با  )sig( داري باشد، بيشتر است و مقدار سطح معني مي
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در نتيجه هر دو آزمون نشان . باشد كمتر مي 05/0داري  باشد كه اين مقدار از سطح معني مي
 كشور اين در ها قدرت حضور و دخالت و عراق كشور قومي و مذهبي ساختاربين  دهد كه مي

  .تمذكور مورد تأييد اس  و بر اين اساس هر دو فرضيه داري وجود دارد معني  رابطه

  هاي خارجي در عراق تجزيه و تحليل نظري نقش قدرت -3-4

و نيز  9و  8هاي شماره  عراق طبق جدول در خارجي هاي قدرت نقش تجزيه و تحليل نظري
موردي و رقابت  صورت بهشده  ازيگران سياسي مطرح ب تأثيرگذاريبراساس چگونگي نقش و 

آنها در فضاي جغرافيايي عراق از طريق نفوذ در ساختارهاي قومي و مذهبي آن در قالب 
هاي قوميت و مذهب و يا يكي از آنها با توجه به كُدهاي  هاي ابزاري از مؤلفه برداري بهره

  .گرفته است ژئوپليتيكي خويش صورت

  عراق  در تأثيرگذار خارجي هاي قدرت كاربردي ابزاري متغيرهاي: 8جدول شماره 

هاي خارجي  قدرت

  در عراق تأثيرگذار

 اياالت

  متحده
  عربستان  تركيه  ايران  روسيه

  اتحاديه

  عرب
  اسرائيل

 هاي سازمان

  گرا سلفي

متغيرهاي ابزاري 

  كاربردي

  قوميت

  مذهب
  قوميت

  قوميت

  مذهب
  قوميت

  قوميت

  مذهب

  قوميت

  بمذه
  مذهب  قوميت

  

 به مربوط هاي سنجه به موافق كامالً و موافق دهندگان پاسخ درصد  مجموع ميانگين: 9جدول شماره   
   عراق در تأثيرگذارهاي خارجي  قدرت

هاي خارجي  قدرت

  در عراق تأثيرگذار

 اياالت

  متحده
  عربستان  تركيه  ايران  روسيه

 اتحاديه

  عرب
  اسرائيل

 هاي سازمان

  گرا سلفي
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Source: Research findings        
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هاي ُكرد عراق عليه صدام و حمله  با متحد نمودن جناح 2003در آغاز سال  :اياالت متحده

گرا و از سوي ديگر برقراري روابط با  به اين كشور و بنيان نهادن يك حكومت با ساختار كثرت

گسترش اختالفات بين آنها را ايجاد و بدين   ي مختلف قومي و مذهبي زمينهها رهبران جناح

ها براساس ناسيوناليسم قومي و  خود عراقي  وسيله عراق به  ترتيب زمينه را براي تجزيه

 تأثيرگذاريگرايي ديني و مذهبي فراهم نموده است و در اين ميان با توجه به نقش و  فرقه

و حمايت آن از اكثريت شيعه كه ساختار قدرت در اين كشور را  ايران، ويژه بهديگر رقبا 

رو؛ با حمايت از  الشعاع خود قرار داده است؛ اياالت متحده نيز در تقابل با وضعيت پيش تحت

اقليت ُكرد شمال عراق و اعراب سّني و نيز تقويت و گسترش غيرمستقيم راديكاليسم سّني، 

گيري در مسير اهداف و كُدهاي ژئوپليتيكي از  حال شكل سعي در تغيير معادالت معارضِ در

  .باشد خود مي  شده پيش تعيين

 حساب به خود سّنتي مّتحد يك را عراق همواره اي، فرامنطقه قدرت يك عنوان به :روسيه

 برگ از عراق همسايگان و ها قدرت ديگر اهدافش، همچون به دستيابي جهت و است آورده

 در عراق و تركيه ُكردهاي از كه طوري به است برده سود مختلف زماني عمقاط در ُكردها  برنده

 حمايت عراق، شمال در سّنتي رقيب يك عنوان به تركيه پذيري آسيب جهت تركيه با تقابل

 است بوده منقطع صورت به عراق در روسيه دخالت :گفت توان مي كّليطور  به اما .كند مي

 با كه است نموده تالش ، روسيه)داعش( شام و عراق المياس دولت گروه ورود با كه طوري به

 يعني كشور اين در مداخله و نفوذ ماندگار همچنان اما قديمي، هاي زمينه از گيري بهره

 بتواند با كه طوري به كند؛ ايفا عراق در قدرتمندتري حضور مذهبي، و قومي  ديرينه اختالفات

 حفظ امكان حد تا را اش حداقلي نفوذ رقيب، هاي قدرت ژئوپليتيكي كُدهاي بر گذاشتن تأثير

  .نمايد

 بنابراين است عراق در آنها  عقبه كه باشد مي عرب و ُكرد قومي هاي اقليت داراي: ايران
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 است كرده سعي اقوام، اين واگرايي از جلوگيري و خود ارضي تماميت تثبيت جهت همواره

 سويي از. نمايد حفظ عراق در ها اقليت اين بر را خود سياسي  سلطه و نفوذ از سطحي كه

 و ايران ايدئولوژيك مّتحدان عنوان به نيز عراق مذهب شيعه جمعيت اكثريت وجود ديگر،

 فعال نقش و حضور براي ديگري  زمينه كشور، اين در تشيع اهل زيارتي و مذهبي اماكن وجود

 ويژه به و قومي هاي اقليت  برنده برگ زا استفاده با ايران اساس اين بر. است عراق در ايران

 به نسبت تري امن غربي مرزهاي بود خواهد قادر سو، هم مذهب شيعه اكثريت نيز و ُكردها

 عرب جهان به ورود جهت دوست كشور يك عنوان به عراق از همچنين و باشد داشته گذشته

  .نمايد برداري بهره خود ايدئولوژيك و سياسي نفوذ  حوزه گسترش و

 در آن  عقبه وجود و مرزهايش در ُكرد قومي اقليت بزرگترين دارابودن به توجه با :تركيه

 صورت به ُكردها گرفتن نظر در باشد، مي نيز اقتصادي و سياسي قدرت داراي كه عراق

 طريق از همواره تركيه بنابراين است شده تبديل تركيه خارجي سياست از بخشي به اتوماتيك

 از جلوگيري نيز و كنترل در سعي عراق ُكرد اقليت با اقتصادي و سياسي اتارتباط گسترش

 ايران كشورهاي با راستا اين در و دارد را خود مرزهاي در ُكرد بزرگ اقليت  واگرايانه تمايالت

 تر، كالن سطحي در ديگر و سويي از. است گرفته پيش در را همگرايي سياست نيز سوريه و

 و عراق ُكردستان استقالل احتمال نيز و عراق ُكردهاي و اسرائيل ميان هايپيوند احياي از ترس

 همواره كه است شده باعث منطقه در متحده اياالت اصلي مّتحد عنوان به تركيه نقش كاهش

  .دهد قرار مدنظر را ُكردها با ارتباطاتش در توازن از سطحي

 حّتي و عرب جهان اسالم، هانج رهبري نيز و اي منطقه قدرت مدعي عنوان به :عربستان

 عربستان. است عراق در مداخله و حضور براي زيادي بسترهاي ، دارايفارس خليج  منطقه

 شيعيان تضعيف در سعي عراق، در سلفي افراطي نيروهاي تجهيز به نظر سويي از سعودي

 درصدد نيز عربيستي پان تبليغ افكار با عربستان ديگر، سويي از .دارد عراق ويژه به و منطقه
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   .است آن ُكردي هويت مقابل در عراق عربي هويت تقويت

 به نظر با كه است زبان عرب كشورهاي از متشكل اي منطقه سازمان يك :عرب  اتحاديه

 اي فرامنطقه عربي اّتحاد نيز و مشترك عربي هويت ايجاد  انديشه خصوص در آن هاي آرمان

  صحنه به را سّني اعراب ممكن  شيوه هر به كه است هنمود تالش همواره زبان عرب ملل ميان

 ممانعت برند مي پيش تجزيه سوي به را عراق كه هايي برنامه از و بازگرداند عراق سياسي

 اين كه چرا نمايد جلوگيري ُكرد مستقل دولت تشكيل از ويژه به راستا اين در و آورد عمل به

   .زد خواهد دامن نيز منطقه عربي كشورهاي ديگر  تجزيه به امر نهايت در موضوع

 لحاظ بهاي مورد حمايت اياالت متحده در خاورميانه است كه  يك قدرت منطقه: اسرائيل

بدين لحاظ در راستاي . قومي و ديني در تقابل با اكثريت عرب مسلمان منطقه قرار دارد

 وجود بهاره اش، همو گسترش نفوذ در فضاي پيراموني خويش و افزايش ضريب امنيت مّلي

اقليت ُكرد خواهان استقالل در شمال عراق به چشم فرصت نگريسته است تا جايي كه 

  .نمايد هارتلند خود تصور مي عنوان بهموقعيت ژئوپليتيكي آنها را نيز 

آنها، سازمان القاعده و اكنون نيز، گروه دولت اسالمي   و از جمله: گرا هاي سلفي سازمان

هاي بزرگ  هاي آشكار و پنهان برخي كشورهاي عرب و قدرت با حمايت) داعش(عراق و شام 

با  2014نفع همچون تركيه، اسرائيل و نيز اياالت متحده، از سال  اي ذي اي و فرامنطقه منطقه

اي و  هايي از خاك عراق و تشديد اختالفات مذهبي داخلي و ايجاد جنگ فرقه تصرّف بخش

) گيري شيعيان قدرت(ي بر سر راه روند سياسي جديد نوعي جنگ مذهب عليه مذهب، مانع به

 - هاي قومي  از سوي ديگر با گسترش جنگ و درگيري با ديگر گروه .اند عراق ايجاد كرده

كردن آن در جهان،  اي و رسانه)  آشوري(مذهبي غيرعرب همچون ُكردها، تركمانان و مسيحيان 

  .اند ي غرب كمك نمودههراسيِ طرّاحي شده از سو به پيشبرد سناريوي اسالم

بيانگر اين امر است كه  9دست آمده براساس جدول شماره  هاي به رو، ميانگين از اين
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 با كه گاه[گوناگوني  هاي ها و استراتژي در عراق هر كدام با نظر به نگرش تأثيرگذارهاي  قدرت

دارند و  شان»وبمطل  عراق«  كه درباره ]پوشاني دارند همه متناقض و گا حتي و مغاير يكديگر

هاي قوميت و مذهب و گاهاً  ابزاري از مؤلفه  هاي پژوهش؛ با استفاده همچنين در تأييد فرضيه

هاي جغرافيايي اين كشور و همچنين حضور و  برداري از ارزش يكي از آنها، سعي در بهره

سي و ، پيشبرد اهداف سيا)نفوذ و مداخله(تر در فضاي سياسي و جغرافيايي آن  نقش فعال

نمودن كُدهاي ژئوپليتيكي رقباي سياسي و ايدئولوژيك خود، حفظ نفوذ  متأثراستراتژيك، 

  .نفوذ ژئوپليتيكي و سياسي خويش را دارند  سنّتي و يا گسترش حوزه

  گيري نتيجه -5

فضاي جغرافيايي برخي كشورها همچون عراق، نظر به اهميت و حساسيت موقعيت آن 

هايي  ها و پتانسيل ارزش  ژئواكونوميكي و استراتژيك بودن، دربرگيرندهژئوپليتيكي،  لحاظ به

خود  سوي بهاي را  اي و فرامنطقه هاي منطقه كشش بازيگران همسايه و قدرت  است كه جاذبه

ثباتي سياسي  قدرت و بي اما در اين راستا كشورهايي مانند عراق كه با خأل. باشد دارا مي

برداري  حكومت و دولت در آنها ضعيف است و توانايي بهره  گرفته لاند و يا ساختار شك مواجه

دولت و تضعيف   ها را ندارند، اين امر منجر به تنزّل هر چه بيشتر وجهه مفيد از اين ظرفيت

ساختار حكومت و دولت در آنها شده و در نهايت به ايجاد بازتاب منفي بر روي جامعه و 

  .مردم خواهد انجاميد

  پيشينه لحاظ بهتا، كشور عراق با قرار گرفتن در هارتلند خاورميانه؛ موقعيتي كه در اين راس

آفريني سياسي آن، همچنين وجود ذخاير عظيم نفت و  تمدني، تاريخي و سياسي و قدرت نقش

  ي انتقال انرژي و برخوردار بودن از مركزيت نسبي، موجبات توجه فزاينده گاز، بسترهاي بهينه

  هاي جغرافيايي ويژه بزرگ به آن و رقابتشان براي كنترل و تسلّط بر آن و يا ارزشهاي  قدرت

مذهبي و عدم  -تأسيس، بافت نامتجانس قومي نحوه  دليل بهاما از ديگر سو، . آن شده است
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هاي پيشين در فرايند  گيري هويت مّلي فراگير در آن به سبب ناموفق بودن حكومت شكل

ساختار حكومتي متزلزل فعلي در حفظ يكپارچگي سرزميني؛ اين كشور سازي و  دولت ـ ملّت

اي را در موقعيت  اي و فرامنطقه هاي منطقه پيشبرد اهداف استراتژيك قدرت  زمينه

ژئواكونوميكي خود به علّت قرار گرفتن در بيضي استراتژيك انرژي و منطبق بودن بر روي 

  .خاورميانه فراهم نموده است  كمربند شكننده

رويكرد سياست  تأثيرپذيري در اي عمده عامل اي فرقه - قومي هاي در اين ميان، شكاف

اي و  كشورهاي همسايه و ديگر بازيگران سياسيِ منطقه از عراقي هاي خارجي حكومت و گروه

جاري اين كشور  تحوالت روند داخلي و آنها بر سياست  فزاينده تأثيرگذارياي و نيز  فرامنطقه

 گرا سلفي هاي سازمان و تركيه عربستان، ايران، متحده، سو، اياالت كه از يك طوري به. شده است

 عرب اتحاديه اسرائيل، روسيه، همچون ها قدرت ديگر و عراق در خود فعال نقش و حضور با

 اي شكننده كمربندهاي به امر واقع در را كشور اين جغرافيايي فضاي خويش،  مداخله و نفوذ با

 حالت به مذهبي و قومي هاي گروه از اعم كشور اين داخلي بازيگران كه اند هنمود تبديل

 با ويژه به متحده اياالت ميان اين در و اند درآمده كشور اين براي فشار مناطق و ها مدخل

وجود  سبب به آن  ژئوپليتيكي برتر جايگاه به توجه با ُكرد اقليت گروه از ابزاري برداري بهره

 به سّني حمايت از اعراب نيز و اسرائيل امنيت حفظ به كمك و شيعيان كنترل انرژي، ذخاير

 شيعي هالل  حلقه گسست و انرژي انتقال جهت سرزمينيشان مناسب دارابودن بسترهاي سبب

 بندي صورت بر را خود بيشتر تاثيرگذاري فرصت نفوذ، و موقعيت حفظ بر عالوه است توانسته

 را باشد مي اشاعه سياست اصلي، اهداف از يكي كه آن دهي شكل رد شدن سهيم و آينده عراقِ

هاي قومي و  ي ابزاري از عقبه عراق نيز با استفاده  از سوي ديگر، كشورهاي همسايه .كند فراهم

فراگير،   مذهبي همسو و جهت نيل به اهداف و كُدهاي ژئوپليتيكي خويش در چارچوب موازنه

ايي را در اين كشور و در تقابل با آن و ديگر رقباي همسايه ز هاي نفوذ، دخالت و تنش زمينه

سياسي   عدم خواست و اراده رغم عليحال  شوند، كه اجراي چنين سياستي در عين موجب مي



    _______________________   1395 سوم، پاييز فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال دوازدهم، شماره       80

گردد و اين امر  هاي فرومّلي در عراق و ديگر كشورهاي منطقه مي آنها منجر به تقويت هويت

بزرگ اياالت متحده كه نشأت گرفته از پتانسيل   انهخاورمي  متعاقباً كمكي به پيشبرد پروژه

سازي جغرافياي سياسي  ي كوچكعبارت بهباشد؛ كه تجزيه و  شكنندگيِ خاورميانه است، مي

  .عراق نيز سرآغازي براي آن است

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  در فضاي جغرافيايي عراق تأثيرگذارهاي  مدل مفهومي نقش قدرت: 3نمودار شماره 

هاي مطالعـاتي   و يافته 3دست آمده از اين پژوهش براساس نمودار شماره  يج بهبنابراين، نتا

هـا   نقش فضاهاي جغرافيايي در رقابت قدرت  ، بر پايه9و  8هاي شماره  و ميداني مطابق جدول

ساز شدن بافـت نامتجـانس قـومي و اختالفـات      هاي ارائه شده مبني بر زمينه و در تأييد فرضيه

هـاي   سـت كـه قـدرت   ا ها در ايـن كشـور بيـانگر آن    لت و حضور قدرتمذهبي در نفوذ، دخا

 در اينكـه  بر هاي قوميت و مذهب، عالوه برداري ابزاري از مؤلفه در اين كشور با بهره تأثيرگذار

 واگرايـي  تشـديد  و مذهبي و قومي هاي گروه همبستگي در اختالل موجب عراق رقابتي فضاي

 وابسـتگي  و سياسـي  ثبـاتي  بي نهايت در و مقطعي هاي شچال و تهديدات ايجاد صورت به هاآن

 متغير ابزاري قوميت
 هاي تأثيرگذار خارجي قدرت

 متغير ابزاري مذهب

 عراق برانگيز رقابت فضاي جغرافيايي

  برداري بهره هاي فرصت ايجاد -
  اقتصادي ـ سياسي و ژئوپليتيكي نفوذ هاي حوزه گسترش -
  رقبا ژئوپليتيكي ُكدهاي نمودن متأثر -
 استراتژيك و يسياس اهداف و منافع به دستيابي -

 

  مذهبي  و قومي هاي گروه همبستگي در اختالل -
  مذهبي  و قومي هاي گروه واگرايي تشديد -
  مقطعي  هاي چالش و تهديدات ايجاد -
 سياسي ثباتي بي و وابستگي ايجاد -



 81     ... ها نقش فضاهاي جغرافيايي در رقابت قدرت      _________________________________

 هـاي  فرصـت  ايجـاد  جهـت  نيز را خود حضور و دخالت بسترهاي اند؛ شده خود به كشور اين

 كُدهاي نمودنمتأثر نيز و اقتصادي ـ سياسي و ژئوپليتيكي نفوذ ي ها حوزه گسترش برداري، بهره

 .اند نموده فراهم را استراتژيك و سياسي اهداف و منافع به دستيابي راستاي در رقبا ژئوپليتيكي

  قدرداني - 6

دانند مراتب تشكر خود را از معاونت پژوهشي دانشگاه خـوارزمي   بر خود الزم ميگان  گارندهن
 .جاي آورند بهگرفته از انجام پژوهش حاضر صورت هاي  دليل حمايتبه
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