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 چکیده 
روابط ایران و عراق پس از سقوط صدام است. پرسششش اصششلی  هدف این مقاله تحلیل    

گسششترده مششرزی و تششاریای ایششران و عششراق،  ششه عششواملی   ات وجود اختالفشش   با این است که  
شده اسششتف فرهششیه    2017تا  2013های  موجب بهبود و گسترش روابط دو کشور طی سال 

اسششت   ی شششده  بند گیری از  ار وب مفهومی »مششرز نششرمن این ونششه صششورت پژوهش با بهره 
  هویششت   از   ناشی   که   2017  تا   2003  های سال   طی   عراق   و   ایران  مردم  بین  پیوندهای  گسترش 
آنها شششده    بین   نرمن   »مرز   موجب گسترش روابط دو کشور و تکوین  است،  مشترک  مذهبی 

دهد با سقوط صدام و به قدرت رسششیدن شششی یان در عششراق و  های مقاله نشان می است. یافته 
فتن مرج یت، پیوندهای مذهبی بین شی یان ایران و عششراق گسششترش یافتششه  محوریت قرار گر 

است؛ احساس تهدید مشترک هویتی در مقابل داعش، عبششور گسششترده مششردم و کازهششا  از  
مرزهای  دور کشور، بازسازی عتبات عالیات، راهپیمششایی میلیششونی زا ششران شششی ه در ارب ششین  

ای  های این مقاله از منششابک کتاباانششه اشد. داده ب حسینی از دی ر عوامل نزدیکی دو کشور می 
 است. تحلیلی بررسی شده    -استاراج و با روش توصیفی  و میدانی گردآوری و 
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 مقدمه  
عراق  و  می  کشورهایی  ایران  را  محسوب  آنها  جم یت  غالب  باش  شی یان  که  شوند 

به  ،  است   از مناسبات آنها را رقم زده  اشیب  ،ویت شی ی پس از ظهور اسالمهداده و  تشکیل  

دقیق عراق،  ترت بیر  و  ایران  ناسازتاریخ  جریان  دو  تاریخ  بوده  ،  واگرا  و  در ؛  است  هم را 

ونالیسم،  ی ی مانند ناسی هاحالیکه هویت شی ی همواره موجب نزدیکی ایران و عراق شده، هویت

و هویتشووینیسم و حتی سکوزر   است.را رقم زده  واگرایی دو کشور    ،های غیرشی ییسم 

نزدیکی   بر  شی ی  هویت  تاثیر  بارز  مصادیق  از  یکی  پساصدام  دوره  در  عراق  و  ایران  روابط 

روابط دو کشور است. پس از سقوط صدام و ریاست یک ژنرال آمریکایی که دولت عراق  

و قدرت  گذار  با  بود،  حاکمیتی  م یارهای  فاقد  شی ی،    عمال  اکثریت  شدن حاکمیت  متجلی 

ایران و عراق وارد عصر جدیدی شد )سیفی و پورحسن،   با4   1397روابط سیاسی  سقوط    (. 

ایران و عراق تغییرات محسوسی کرد و    صدام به عنوان بزرگترین مانک ارتباط شی یان، روابط 

توانستند عرصه   شی یان  ف الیتدر  به  شدت  به  عراق  اجتماعی  و  سیاسی  به    های  بپردازند؛ 

گسترش  برای  مناسبی  شرایط بسیار  ،  در عراق  شی یان  به قدرت رسیدنموازات این تحوزت و  

سفرهای فراوانی    انتقالی،حکومت  در دوران  شد.  جویانه ایران و عراق فراهم  روابط همکاری

و عراقتوسط   ایران  دادند؛  مقامات رسمی  انجام  یکدی ر  بهمی  از جمله  به کشور    سفر  توان 

ایران امورخارجه  وزیر  و  ایران  به  عراق  انتقالی  دولت  وزیر  عرض  ناست  به    برای  تبریک 

نشان ر ت یمق پیوندهای شی یان ایران و  که  به عنوان اولین کشور اسالمی    دولت و ملت عراق،

است اشاره کرد  عراق  ب  )خواجه سروی،  از    داعش   تسلط  با  (.95   1393  هرامی،و  باشی  در 

ارسال    عالوه بر اقداماتی نظیر.  شد  جدیدیط بین ایران و عراق وارد مرحله  رواب،  عراق  قلمرو

  برایبه خاک عراق    مستشاران نظامی  عزام ادر  به عنوان ناستین کشور  ، ایران  کمک به عراق

با داعش وارد عمل شد،  ایرا  مبارزه  با    برایداوطلبانه    نشی یان  به شی یان عراق  ولت  دکمک 

کردند همکاری  به    (.156   1395  کاویانپور،و  ی)سنای   عراق  ارتباطات،  در  تحول  این  اوج 

باز کمک عراق  و  ایران  مرزهای  بازگشایی  و  عالیات  عتبات  بازسازی  جهت  ایران  های 

سفر  است. همچنین باید به  ای در روابط دو کشور روی داده  سابقه گردد که به صورت بی می

لیات اشاره کرد که در تمام فصول تداوم یافته  ایران به عتبات عا زیارتی و  ندین میلیونی مردم
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ای گسترده است که نقطه عطفی  است. حضور ایرانیان برای راهپیمایی ارب ین حسینی به گونه

روی در ارب ین راهی  باشد. ت داد زا رین ایرانی که برای پیادهدر تاریخ رابط ایران و عراق می

 ه افزایش بوده است. های اخیر همواره رو باند، طی سالکربال شده

این سطح از روابط و عبور از مرزهای رسمی و وستفالیایی نه با تاریخ پرفراز و نشیب ایران   

و عراق سازگاری دارد و نه در روابط دی ر کشورها مصداق دارد. همین وه یت، مساله این  

می تشکیل  را  از   پژوهش  عبارتست  اصلی  پرسش  اساس  این  بر  اختالف  بادهد.   تا وجود 

گسترده مرزی و تاریای ایران و عراق،  ه عواملی موجب بهبود و گسترش روابط دو کشور  

سال  بهرهشده     2017تا  2013های  طی  با  پژوهش  فرهیه  مفهومی  استف  از  ار وب  گیری 

این ونه صورت نرمن   گسترش»مرز  است   شده    طی  عراق  و  ایران  مردم  بین  پیوندهای   بندی 

موجب گسترش روابط دو    است،  مشترک  مذهبی  هویت   از   ناشی  ه ک  2017  تا   2003  هایسال

 است.آنها شده  بین  نرم ن  »مرز کشور و تکوین 

 

 ش  پیشینه پژوه 
تأثیراتی   و  عراق  و  ایران  شی یان  بین  گسترده  روابط  به  آنهاباتوجه  تحوزت    که  روند  بر 

ددی در این زمینه  های مت پژوهش   اند،در طول تاریخ داشته   هشی  مذهب  گسترش  نیز  منطقه و  

است. پس از سقوط صدام و تقویت روابط ایران و عراق بر حجم پژوهش در این  انجام شده  

آن    جنگ و پس از  انقالب،در دوران    روابط ایران و عراق( به  2017زمینه افزوده شد. والش )

تفاوت گفتمان   و  و    جمهوری  روسایپرداخته  بربازتاب  ایران  روابط    آن  و  سیاست خارجی 

( روابط 1394)از نظر غفاری هشتجین و حیدرخانی    است.بررسی کرده    را   بین ایران و عراق

ایران و عراق پس از سقوط صدام به حدی گسترش یافته که موجب ن رانی کشورهای عربی  

( ایران در عراق گردید. رهوی زاده  نفوذ  افزایش  از  بر نقش 1394( و واعظ )1396منطقه   )

اند که تنها یکی از وجوه  مایی ارب ین بر روابط ایران و عراق تاکید کردهزیارت و بویژه راهپی 

های مذکور در  روابط دو کشور در دوره عراق پساصدام است. تفاوت این پژوهش با پژوهش 

سازی  باشد که درباره وه یت ایران و عراق پساصدام مفهومتبیین مرز نرم برای ناستین بار می

 ت. اسو پردازش علمی نموده 
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 چارچوب مفهومی؛ مرز نرم 
مرز به م نی مدرن آن، پدیده جدیدی است؛ در گذشته، مرز به صورت یک خط مفهوم   

خوانده   سرحد  بود،  امپراتوری  دو  میان  حدفاصل  که  پهناوری  منطقه  زمان  درآن  نداشت. 

بود  می خود  اطراف  نواحی  در  امپراتوری  یک  پیشروی  حد  آخرین  م نای  به  سرحد  شد، 

جغرافیایی بودند    -(؛ در واقک سرحدات؛ نوعی واحد سیاسی542   1395، میراحمدی،  )ازنداهی

دولت  کننده  تفکیک  لزوما  و  داشتند  قرار  سیاسی  واحد  یک  یکپار ه  قلمرو  ماورای  ها که 

(. ب دها به تدریج منطقه مرزی جای زین اصطالح سرحد  13   1394نبودند )پیردشتی، کمری،  

هستنشد.   خیالی  خطوط  حاکمیت،  مرزها  دامنه  دهنده  نشان  که  را  کشورها  قلمروی  که  د 

آنهاست  بین  مطلق  شایست ی  و  اقتدار  می  ،مالکیت،  زمین،  تقسیم  سطح  بر  عالوه  که  کنند 

  دولتاین خطوط مرزی که یک    شود.اعماق زمین و فضای بازی سر کشورها را نیز شامل می 

هویت و    ضایی آن که مرتبط با ملیت، کند باعث ت یین محدوده فجدا می  هادولت  را از سایر

است خارجی  تهدیدات  از  محافظت  و  ت لق  منشأ  (Janparvar, 2017: 103)  شودمی  ،حس   .

از آنکه مشاص   بیش  مرزها  زیرا  قلمرو سیاسی ممالک ماتلف است  تفکیک  مرزها،  ایجاد 

(.  41   1387ان،  نیا و دی رحاکمیت ملل هستند )حافظ  محیط طبی ی باشند، متمایز کننده  کننده 

 (.  69  1383نیا، کند )حافظنقش مرزها متناسب با زمان تغییر می

شوند. مرزها و ایجاد سرزمین دو روی  تفکیک می 2و مرز نرم 1مرزها به دو نوع مرز سات

توان گفت  کنند؛ بر این اساس میهای فضایی هویت را بازسازی میاند که محدودهیک سکه

بین افراد و به شکل متمایز دانستن خود و سرزمین خود از دی ری    خواهی درکه حس سرزمین

مرزهای ماتلف شده ایجاد  از یکدی ر تفکیک میو هویت  باعث  نیز  را  و  کنند )حافظها  نیا 

پیچیده45   1387دی ران،   رابطه  هویت  و  مرز  بین  دارد،  (.  وجود  هویتای  در  یابی  سرزمین 

می ایفا  اساسی  نقش  ط،  کندافراد  و در  ملت  یا  قومی  گروه  نام  به  جم یتی  مابین  تاریخ  ول 

گیرند که در مقابل افراد آن سوی مرزها قرار مینوعی حس ت لق روانی ایجاد شده    ،سرزمین 

ملزم به اعمال تمهیدات ززم برای حفظ و دفاع از این    مآن مرد  و حکومت به عنوان  نماینده

دی ری  سرزمین  مقابل  تجهیزات    .(57   1389ر،  زرگ  و)قوام    است  شده  در  با  ملی  مرزهای 

 
1. Hard Border 
2. Soft Border 
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کارکرد  در واقک    شوند؛های دو سوی مرز میافزاری و موانک طبی ی باعث جدایی هویت سات

.  است تا ایجاد پلی برای ارتباط برقرار کردن  سنتی مرزها همواره مان ی در مقابل حرکت بوده

به گونه مرزها  و کار  ازساز  ورود هرآنچه  مانک  بوده که  بوده  ای  داخل    شدندمی  خارج  از  و 

، جدایی بین  )سات(  یکی از کارکردهای مهم مرز  (.185   1389  )حیدری،د  انحمایت کرده

است ملت  و  فرهنگ  دولت،  سیاسی،  نظام  مرز سات (.  Janparvar, 2017: 113-114)  دو  در 

 های دو سوی مرز کامال از یکدی ر جدا شوند. شود هویتتالش می

بر نرم  مرز  مشترک  مفهوم  مرزهای  سوی  دو  ساکنان  روابط  تبیین  برای  بار  ناستین  ای 

است. برده شده  بکار  افغانستان  و  فرهن ی،    پاکستان  اشتراکات  و  دو کشور  مرزهای  ویژگی 

موجب شده به آن »مرز نرمن اطالق شود    ،1وراندیدتاریای و اجتماعی ساکنان دو سوی مرز  

(Unchr, Cosulting, June 2009: 13 ).   ویژگیعمده نشناختن    ترین  برسمیت  نرم؛  مرزهای 

های رسمی و سات توسط ساکنان دو سوی مرز و تردد دا می مرزنشینان از خط مرزی  مرز

  است.

پروژه نرم،  مرز  خالقانهتفکر  جوامک های  طریق  از  فرهن ی  منابک  از  حفاظت  برای  را  ای 

می توس ه  میافراملی  در  را  اقتصادی  و  اجتماعی  منابک  و  گروهدهد  مرز  های  ن  سوی  به دو 

می خاص  اشتراک  هویتی  یا  و  گروهی  ت هدات  از  کسی  شود  پیشنهاد  اینکه  بدون  گذارد، 

بر کند.  اساس  خودداری  نرم،  این  و  ایده  ؛مرز  سیاسی  ارتباط  سنتی  واحدهای  با  مرتبط  های 

میهمکاری  به  الش  را  اجتماعی  صورت  های  به  که  را  فیزیکی  و  سات  مرزهای  و  کشد 

دهد؛ این به م نای سقوط جوامک ملی نیست بلکه بر  مورد انتقاد قرار می  ،اندادین ایجاد شدهنم

کند که  نرم استدزل می  رویکرد مرز  گذارد.روابط قدرت در میان جوامک و بین آنها تأثیر می

با افزایش خشونت،  سازوکارهایی  ایجاد    مرز سات  باعث  مردم  از حرکات  برای جلوگیری 

بی نظامیاترویج  و  میعتمادی  نمیسازی  همیشه  مرزهای سات  و  ارتباطات  شود  مانک  توانند 

 (. Mostov, 2008) یا با ایجاد حصارها مانک پیوندهای ذهنی افراد شوند هویتی افراد شوند و

به   رسما  و  عمال  هم رایی  فرایند  طی  اروپا  مانند  دنیا  مناطق  برخی  در  سات  مرزهای 

 
1.  ( افغانستان اطالق میDurand Lineخط دیوراند  پاکستان و  بین  مرز  به  م اهده   شود.(  براساس  مرز  بین »سر  این  ای 
، در 1893نوامبر    12خان، حاکم افغانستان، در  ری مورتیمر دیوراندن دبیر امور خارجه امپراتوری بریتانیا و امیرعبدالرحمنهن

 . کیلومتر ترسیم شد 2640کابل من قد و بر اساس آن خط مرزی بین افغانستان و پاکستان  به طول 
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این در حالی است که در کشورهای در حال توس ه، همواره تالش  اند.  مرزهای نرم تبدیل شده 

سازی  سازی در این کشورها پس از ملتتر شوند اما  ون فرایند دولتشود مرزها، ساتمی

این  از  نشده  مرزهای  انجام  و  است  فراوان  بسیار  کشورها  این  بین  هویتی  همپوشانی  رو 

های گذار فرامرزی بین آنها و مرز نرم بسیار زیاد وستفالیایی براحتی قابل تحقق نیستند و زمینه

است. در برخی مناطق دنیا، مرز نرم به راهبردی به منظور ترویج  فرهنگ همکاری و هماهن ی  

به ت بیر کارکردگرایان،  Webber, 2012: 5ای تبدیل شده است )برای تقویت  امنیت منطقه  .)

می نرم  و  مرز  تجاری  در سطوح  از همکاری  سایر حوزهتواند  به  بتدریج  و  آغاز  ها  اقتصادی 

  منطقه  عنوان  به  کشمیر  در  بویژه]نرم    مرز  که  م تقدند  پاکستانی  و  هندی  بازرگانان  تسری یاید.

 بر  که   است  هاییخانواده   پیوستن  بهم  برای  مهم   بسیار   های راه  از  یکی[  کشور  دو  منازعه   مورد

کهم تقدن  آنها.  اندشده  جدا  هم  از  سات  مرزهای  اثر  است  مهمی  سازوکار  نرم،  مرزهای  د 

گسترش  کازهای   ساخت   برای و  ساکنان   ترکیبی  بود  سوی   دو   بین   هم رایی  خواهد    مرز 

(Koithara, 2005: 6).    

ت ریف را جمکبطور خالصه می  این  مباحث مذکور  از  بندی کرده و همین ت ریف توان 

م به وه یت  نرم  »مرز  مقاله را تشکیل خواهد داد   مرز  رزی اطالق میمبنای  شود که در آن 

مرز  نیستن.  مرز  سوی  دو  ساکنان  هویتی  جدایی  مانک    آن  در  که  مرزی  ی نی   نرم  رسمی 

گسترده   براحتی    خدمات  و  کازها  مردم،  جابجایی  رسمی  مرز  سوی  دو  ساکنان   انجام  بین 

وه یت  . در  ( Koithara, 2005: 1)شود، بدون آنکه  نین مرز سات و رسمی از بین برود  می

می عبور  رسمی  مرز  از  کنترل  میزان  کمترین  با  کازها  و  مردم  نرم،  کنند  مرز 

(collinsdictionary. com  .) 

حقوق   نظر  از  مرز  سوی  دو  ساکنان  بین  هنوز  رسمی  مرز  نرم،  مرز  وه یت  در  اگر ه 

هویتبین  تفکیک  بر  مبنی  خود  وستفالیایی  و  سنتی  کارکرد  اما  دارد،  وجود  دو  الملل  های 

موارد س در  بویژه  و  متحول شده  ماندگاری،  عین  در  مرز رسمی  و  داده  از دست  را  مرز  وی 

ای از  گیری مرز نرم ناشی از طیف گستردهخاص، مانک عبور مردمان دوسوی آن نیست. شکل

توان نشان ان آنرا در زمینه تاثیرگذاری و غلبه  گیری مرز نرم میعوامل است و پس از شکل

 مرزی را مشاهده کرد. هویت بر موانک سات
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 غلبه مرزهای سخت بر نرم در روابط ایران و عراق پیشاصدام 
بیشتر  عراق،  در  شی یان  رسیدن  قدرت  به  و  صدام  سقوط  از  قبل  تا  عراق  و  ایران  روابط 

تحت تاثیر مرزهای سات بوده و اقدامات مرزافزا حاکمیت داشته است. با این وصف، وجود  

ساک میان  مشترک  مذهبی  رگههویت  که  شده  باعث  مرز  سوی  دو  نیز  نان  نرم  مرز  از  هایی 

 مشاهده شود. 

 

 صفویه تا پایان قاجار 

از دوره صفویه و رسمی شدن مذهب شی ه در ایران تا قاجار، نشان انی از مرز نرم و سات  

درگیری سات،  مرز  نشانه  ناستین  داشت.  وجود  آن  غربی  همسایه  و  ایران  روابط  های  در 

ارهی است که شروع آن از دوران صفوی و رسمی شدن مذهب شی ه در    مرزی و اختالفات

سنی( آغاز شده بود ولی در دوران قاجار مجددا مطرح شد. عالقه   -ایران و تقابل هویتی )شی ه 

شی یان ایران به زیارت اماکن متبرکه کربال، نجف و کاظمین و ماالفت و ستمکاری ماموران  

های  های ماتلف، تفتیش ران ایرانی )نظیر غارت زوار به بهانه عثمانی در آن نواحی نسبت به زا 

مکرر و غیرقانونی، کتک زدن و حتی به قتل رسیدن زوار که مأمورین دولت عثمانی نسبت به  

می روا  ماتلف  دزیل  به  ایرانی  سوی  زا ران  از  شده  اعمال  رفتارهای  سوء  جمله  از  داشتند( 

(؛ وجود مراکز عشایرنشین در سرحدات دو 203   1396مأمورین عثمانی بود )م ینی و نورا ی،  

ها و کینه  دولت و دورویی ب ضی از حکام، مثل حکام بغداد و سلیمانیه و شهر زور، به درگیری

مهم  مسئله  ولی  بود  زده  دامن  دولت  دو  به  بین  هنوز  که  بود  عثمانی  و  ایران  سرحدات  تر، 

  ب ضی سرحدات مثل ناحیه   لت دربارهصورت صحیح و روشن درنیامده بودند و دعاوی دو دو

 ارزروم (. نتیجه این اختالفات مرزی، قرارداد  108   1387سلیمانیه هنوز نامشاص بود )شمیم،  

نوامبر   4تهران و    1911دسامبر    21های  ارزروم، پروتکل  1847اول و دوم بود، پس از قرارداد  

ا   1913 یکی  شد.  من قد  عثمانی  و  ایران  دول  بین  مهماستانبول،  شدن ز  من قد  دزیل  ترین 

قرارداد  1911پروتکل   مذاکرات    1907،  خود،  منافک  دنبال  به  که  بود  ان لیس  و  روس  میان 

ترین شرایط  ایران و عثمانی را از سر گرفتند. به دنبال این قرارداد، دولت ایران که در ه یف 

  1913اهمیت پروتکل    را نیز امضا کرد.  1913سیاسی قرار داشت با پافشاری ان لیس، پروتکل  
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قرارداد در عهدنامه  این  قرار گرفتن  مبنا  الجزیره در   1975  با عراق و اعالمیه   1937مرزی    به 

 (. 39  1384گردد )آقاجانی قناد، حل اختالفات ایران و عثمانی بر می

ترین روشنفکران عصر  دومین نشانه، ن اه روشنفکران به هویت اسالمی بود که از برجسته 

توان فتح لی آخوندزاده را نام برد. در تفکر ملی آخوندزاده، »عشق به ایران باستان و  می  قاجار 

و   سیاسی  تنزل  آغاز  برهه  این  روشنفکران  تمامی  بود؛  قوی  سات  عنصری  تازی  از  بیزاری 

های برهنه و گرسنهن تمدن ایران را ویران ساختند  شناسند »عربم نوی ایران را غلبه تازیان می 

 (. 42  1382ت اهل ایران را این راهزنان بر باد دادندن )آجودانی، و »س اد

مقطک وجود داشت.   آن  نیز در  نرم  مرز  نشان ان  مرز سات،  و  مرزافزا  اقدامات  در کنار 

بارزترین نشانه مرز نرم، بحث مرج یت دینی و هنجارهای هویتی است که عاملی مهم در پیوند 

د و  است  داشته  عراق  و  ایران  مطرح  شی یان  جدی  صورت  به  بار  ناستین  برای  برهه  آن  ر 

شی ه مذهب  پذیرفتن  دنبال  به  ایران  اجتماعی    گردید.  حیات  در  ش رف  اثری  عشری،  اثنی 

باعث   یکدی ر  با  کشور  دو  تشیک  علم  و  اندیشه  مراکز  مستمر  روابط  است؛  نموده  ایفا  عراق 

اندیشه آمیات ی  این  شد.  دو کشور  مقتابل  تأثیر  به    های استواری  منجر  کشور  دو  میان  تشیک 

ای تازه در طرز تفکر مذهبی عراق که اکثریت جم یت آن شی ه هستند، گردید  پیدایش پدیده

ایرانی که  کسانی  یا  و  ایرانیان  دست  به  مذهبی  زعامت  عده  و  این  اقامت  افتاد.  بودند  ازصل 

(؛  32   1364)فهدنفیسی،  های ایرانی هر ه بیشتر در جام ه عراق اثر ب ذارند  باعث شد تا شیوه 

مراجک بزرگ تقلید در خالل دو سده، از   های یک پژوهش آماری درباره سلسلهبراساس یافته

تن از آنان    34اند،  تن مجتهد که به عنوان مرجک بزرگ تقلید به رسمیت شناخته شده  58میان  

وریه و عمان  زبان از جمله، عراق، س تن دی ر عرب که شامل کل کشورهای عرب  25ایرانی و  

)حا ری،   است  می  (.82   1364بوده  واقک  بین    گفتتوان  در  مشترک  عامل  مرج یت  عنصر 

 یان ایران و عراق  یاقدامات بسیاری از جانب ش و ش یان ایران و عراق در طول تاریخ بوده است

واسطه به  عنصر  همین  فراسرزمینی  برمبنای  و  فرامرزی  است   ماهیت  گرفته  صورت    بودنش 

 (.  53  1396ا ی و زرگرباشی، )عبدخد

طور پیوسته،    به  وقوع  به  ایران  در  که  بزرگی  تغییر  هر  ب د،  به  صفویه  دوران  از  کلی 

)ال ار،   است  داشته  عهده  بر  محوری  نقش  آن  در  این   ،(235   1369روحانیت  نمود  اولین 



 81 خوشناموند  پورحسن و | گیری مرز نرم در روابط ایران و عراق در دوره پساصدام شکل
 

 

باز می ایران  انقالب مشروطه در  به  نیروهای تأثیرپذیری  ی که حضور  گردد، یکی از مؤثرترین 

هدایت و  کننده  بسیج  نقش  و  علما داشتند  داشتند  برعهده  را  بودند  گر  بین    )روحانیون(  در  و 

یا تحصیالت خود را در نجف سپری کرده بودند و یا    آنها روحانیون ف ال در انقالب، اکثریت  

ند کرددر همان ایام ساکن نجف بودند و از طریق علمای داخل ایران نظرات خود را اعمال می 

 (.  5  1387 )ابوطالبی،

 

 پهلوی   دوره

گیری عراق مدرن و به  ها و نیز تجزیه امپراتوری عثمانی و شکلبا به قدرت رسیدن پهلوی

از    قاسم   عبدالکریم قدرت رسیدن    و صدام حسین، فصل جدیدی  ب ث  از آن حزب  و پس 

ت و به سرعت به  روابط بین ایران و عراق آغاز شد. گفتمان پهلویسم در این فضا شکل گرف

مؤلفه  تقابل  تبدیل شد؛  هژمون  یا  مسلط  با گفتمان  گفتمان  این گفتمان،  در  تأکید  مورد  های 

کم نتیجه  در  و  مرزهای سات  شدن  پررنگ  باعث  در عربیسم  نرم  مرز  نشان ان  شدن  رنگ 

مؤلفه تقابل  شد.  عراق  و  ایران  باستانروابط  )ناسیونالیسم،  پهلویسم  گفتمان  باهای    گرایی( 

را   اختالفات  آتش  داشت،  تأکید  عربیت  عنصر  بر  شدت  به  که  عراق  در  عربیسم  گفتمان 

در  ش له قرار گرفت،  توجه  مورد  و  مطرح  قاجار  دوره  اواخر  از  که  ناسیونالیسم  این  کرد.  ور 

و   40های  دوره پهلوی هم از لحاظ م ناشناختی و هم از لحاظ سیاسی هژمونیک شد و تا دهه 

سازی پهلوی اول و سیاست فرهن ی پهلوی  پروژه ملت  حفظ کرد. بواسطهاین موق یت را    50

ایرانیان بدل شد )مرندی، م نوی راد و دی ران،   بسیاری از  به مبنای فکری  دوم، این گفتمان 

آن98   1394 گفتمان  متن  در  اسالم  دوره،  این  در  مثابه (.  به  سرزمین  پدیده  ها  به  تحمیلی  ای 

سرزمین و  داریوش  و  می  کوروش  ن ریسته  و ساسانیان  آلوده  هاامنشیان  که هدفی جز  شود 

منزله به  نداشت؛ عناصر گفتمان اسالمی  بوم  مرز و  این  عنصر    کردن اصالت و هویت شفاف 

غیر و  میویران ر  ت ریف  تهدیدزا  و  کنترل طبی ی  و  نظارت  استراتژیک  هرورتی  که  شوند 

بل گفتمان پهلویسم و عربیسم موجب از  تقا  (. 176   1382کرد )تاجیک،  مستمر را ایجاب می

قراردادهای   ان قاد  نتیجه  در  و  مرزی  اختالفات  مجدد  دومین    1975و    1947سرگیری  بود؛ 

های مرزافزا در روابط  عامل که موجب پررنگ شدن مرزهای سات و در نتیجه اتااذ سیاست 
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واقک جوی ک در  بود.  اسالم  به  پهلوی  روشنفکران  ن اه  عراق شد،  و  آثار ایران  با  ایران  در  ه 

خان آغاز شده بود، در حکومت پهلوی به اوج خود  روشنفکرانی همچون آخوندزاده و ملکم

و از   مدارانه( و د یستیرسید و شامل طیف وسی ی شد که از جهاتی جوهره اومانیستی )انسان

دو   دارای  مقطک  این  روشنفکری  گفتمان  داشت؛  شرقی  عرفانی  التقاطی  دی ر خصلت  سوی 

اسالمم رویکرد  و  ناسیونالیستی  رویکرد  اساسی  سلیم،  ؤلفه  )نبی  بود    . ( 89   1386ستیزی 

عرصه  در  بیشتری  تأثیرگذاری  توانایی  نشریات،  و  روزنامه  با  اپ  برهه  این  در    روشنفکران 

 سیاسی و اجتماعی داشتند. 

یان ایران و  توان به ارتباط مراجک و رهبران برجسته شی  در مقابل این اختالفات گسترده می

مهم  عنوان  به  مرز  سوی  دو  در  کرد؛  عراق  اشاره  عراق  و  ایران  بین  نرم  مرز  نشانه  ترین 

پیوندهایی که بین علمای شی ه ایران و عراق فارغ از مرزهای ارهی شکل گرفت و افزون بر 

هایی از جمله رابطه امام خمینی و شماری از رهبران مهم  ای که بین شاصیت این، رابطه ویژه

آیت از جمله  عراقی  آیتشی ه  و  محمد  و  مهدی  فرزندانش  محسن حکیم،  محمدباقر اهلل  اهلل 

با    صدر در خور توجه است. امام خمینی در دوران تب ید خود در نجف رابطه بسیار نزدیکی 

ای که بین همراهان و هواداران دو رهبر شی ه ایرانی  اهلل صدر داشتند و این ارتباط با رابطهآیت

-(. ارتباط تن اتنگ بین آیت96   1382اقی پدید آمد، وس ت بیشتری گرفت )اسپوزیتو،  و عر

آیت که  شد  باعث  خمینی  امام  و  صدر  فوقاهلل  ریزبینی  و  دقت  با  صدر  و  ال ادهاهلل  بحث  ای 

ها، شاگردانش نیز به رهبر انقالب توجه خاص  نظریات امام خمینی را دنبال کند و همین دقت 

اهلل صدر از انقالب اسالمی و حتی تالش برای تئوریزه نمودن، باعث  های آیتنمایند و حمایت

(. این پیوندها  140   1384توجه اکثریت قشر شی ه عراق به امام و انقالب اسالمی شد )نجفی،  

اهلل حکیم با  در همبست ی علمای شی ه عراق بویژه علمای کربال و نجف و پیشاپیش همه، آیت

ن ایران  علمای  آیتنهضت  داد؛  نشان  را  خودش  فیضیه یز  مدرسه  کشتار  از  پس  حکیم  اهلل 

خطاب به امام خمینی و سایر علمای قم تل رافی مبنی بر نکوهش سیاست شاه و در حمایت از  

به سیاست  اعتراض  تا در  آنان خواست  از  و  ارسال داشت  های هددینی و  نهضت علمای قم 

علما در رویارویی با رژیم شاه    از سوی همه   هدمردمی شاه و به منظور اتااذ موهک مشترکی

 (.149  1392مهاجرت دسته جم ی به نجف اشرف کنند )اراکی، 
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 صدام    سقوطانقالب تا  از
به  و    یک دولت ناسیونالیست سکوزر  در پی ایجاد    که  شاه  با وقوع انقالب اسالمی ایران،

ابرقدرت با  اتحاد  موافق  بود،شدت  مقابسرن ون    ها  در  و  آیتشد  سیاست  ل  که  خمینی  اهلل 

خارجی نه شرقی و نه غربی را در سیاست خارجی مطرح کرد و هد امپریالیست بود روی کار  

های خارجی غیر اسالمی، بویژه آمریکا را اگر ه  خواست نفوذ مداخالت قدرتآمد. وی می

ریشه کامل  طور  به  انقالبنه  که  بود  امیدوار  او  دهد؛  کاهش  ولی  روا  ، کن  بین  ماهیت  بط 

   .(Walsh, 2017: 88)  ها در منطقه و سیاست داخلی در کشورها را تغییر دهددولت

صدام حسین و    گفتمانمهمترین عامل گسست در روابط ایران و عراق در این برهه، تقابل  

بود.   اسالمی  انقالب  از    گفتمان  متأثر  و  بود  ب ث  حزب  یافتۀ  پرورش  صدام  که  آنجا  از 

روحیۀ هد ایرانی و   پرست بود و بشدتین جهت وی به گونه افراطی نژادتفکرات ب ثیسم، از ا

به قدرت رسیدن حزب ب ث در عراق در اواخر دهه   اجرای    1960هد شی ی داشت. پس از 

سازی داخلی( شدت بیشتری یافت و به یکی از  سیاست سنتی هدیت با ایران به منظور )هویت

   1384های ب ثی عراق تبدیل شد )احمدی،  ت محورهای عمدۀ دو سویه داخلی و خارجی دول

مقابله 65 بنیادین  علل  از  یکی  اسالمی(،    (.  جمهوری  با  حتی  )و  عراق  شی یان  با  ب ث  حزب 

وجود تباین و گسل میان دو خط شی ی و سنی بود؛ اید ولوژی حزب ب ث مبتنی بر اومانیسم،  

فیزیک و ماوراءالطبی ه است  سکوزریسم و سوسیالیسم است، درحالی که خواست اه تشیک، متا 

)ره(    انقالب اسالمی که توسط امام خمینی (. در مقابل،  40   1384)ابوالحسن شیرازی، طارمی،  

بر پایه اید ولوژی    مطرح شد و مبنای تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت،

کاویانپور،    و  سنایی )خارجی    سیاست   خطوط   کننده  ترسیم  و  یافت   تدوین  شی ی   –اسالمی  

از جمله  قا ده نفی سبیل، حمایت از مستض فین جهان و طرح تشکیل امت واحد    (152   1395

شد ملیت  جای  آیه    .به  همه     شریفهطبق  فاعبدونن،  ربکم  انا  و  واحده  امۀ  امتکم  هذا  »ان 

مسلمانان یک امت هستند و دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است سیاست کلی خود را  

قرار دهد و کوشش پی یر به عمل آورد تا وحدت سیاسی،    ا تالف و اتحاد ملل اسالمیبر پایه  

 (. 11  1388ن )حاتمی، اقتصادی و فرهن ی جهان اسالم را تحقق باشد

  اتحاد   و  وحدت  تأمین   حکومت،  تشکیل  برای  خمینی  امام  دزیل   مهمترین   از  در واقک یکی 
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ز مستض فان و مسلمانان جهان نیز از اصول  (. حمایت ا75   1393است )بهزادی،    اسالمی  امت

اصلی سیاست خارجی دولت اسالمی است، دولت اسالمی تنها در مقابل مردم تحت حاکمیت  

خود مسئول نیست تا در صورت تجاوز دشمن به آنها درصدد دفاع باشد، بلکه عالوه بر آنها  

(، امام خمینی  76   1389  دفاع از امت اسالمی و حتی مستض فان جهان مسئولیت دارد )ارجینی،

بیان   مورد  این  در  ایشان  پرداختند،  موهوع  این  به  زیاد  و  داشتند  زیادی  تأکید  اصل  این  بر 

یا  ه ما برای دفاع از اسالم و ممالک اسالمی و استقالل ممالک اسالمی در هر حال م»  کردند 

ن  ک اسالمی است...هستیم. برنامه ما برنامه اسالم است، وحدت کلمه مسلمین است، اتحاد ممال

. با  تاکید  انقالب اسالمی بر هویت دینی و بویژه احیای شی ه، صدام  (95   1380)صحیفه نور،

-ای که احیای هویت اسالمی را مغایر منافک خود می ای و فرامنطقه به نیابت از نیروهایی منطقه

  دانستند،  به ایران حمله کرد و جنگ هشت ساله  را رقم زد.

به دنبال تب ید های مرز نرم دو کشور نشد.  فزای حزب ب ث موجب قطک ریشه تفکرات مرزا

در این بین  و  شی یان ایران و عراق شده بود    انباعث نزدیکی بین رهبر  کهامام خمینی به عراق  

بنام  رابطه امام خمینی و آیت ایران از وی  بسیار نزدیک بود و در تلویزیون  خمینی  »اهلل صدر 

می  ن عراق اساسیبردننام  قانون  تدوین  در  حتی  خم  ،د  آیتیامام  از  نظرخواهی  نی  صدر  اهلل 

اگر ه  (96   1382  )اسپوزیتو،  کردند عراق.  در  شی یان  مبارزه  سال    سابقه  وقوع  به  از  قبل  ها 

گردد ولی به دنبال وقوع انقالب و آگاهی مراجک و شی یان عراقی  انقالب اسالمی ایران باز می

های متمادی که امام خمینی به عراق تب ید شده بودند،  نی به دنبال سالهای امام خمی از آرمان

روز افزایش یافت. ف الیت احزاب سیاسی  این قرابت و نزدیکی بین شی یان ایران و عراق روزبه

حزب الدعوه که از    های جدیدی ایجاد شد؛که از قبل وجود داشتند از سر گرفته شد و سازمان 

حمایت   مورد  تأسیس  بودآیتزمان  صدر  محمدباقر  و   ،اهلل  داد  تغییر  را  خود  م تدل  مشی 

براندازی حکومت ب ث شد؛ ولی رویداد مهمتر تأسیس مجلس اعالی انقالب اسالمی    نخواها

حکیم خواهان براندازی    ای از روحانیون عراقی به رهبری محمدباقرکه توسط عده  بود  عراق

ب ثی  ان  ها بودند. صدام و حکومت  از وقوع  از شی یان در    قالب اسالمی، پس  جم یت عظیمی 

هد   ش ارهای  و  گرفتند  جشن  را  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  و  کردند  تجمک  نجف  شهر 

کم دادند؛  سر  یافتحکومتی  تسری  دی ر  شهرهای  به  اعتراهات  این  امواج  و    کم  )ج فری 
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آیت  تداوم  با(.  96   1395رستمی،   اعدام  اعتراهات، صدام دستور  و    محمدباقراهلل  این  صدر 

اعدام، اخراج    نظیر  یاقدامات  ها باو ب ثی (Walsh, 2017: 90)صادر کرد  را    یالهدخواهرش بنت

کرد مرعوب  را  شی یان  خشن  اقدامات  و  تب ید  شیوه  (45   1393  )فولر،  ندو  این  تایید  در  ؛ 

ندگان در  شود که در مصاحبه با ن ارمجازات صدام، به سانان یکی از شی یان عراق اشاره می 

کربال گفت که در جنگ ایران و عراق به علت تمرد از فرمان صدام برای مشارکت در جنگ  

می مجازات  راهبشدت  ریل  روی  بر  دوستانش  از  یکی  پای  و  دست  وی،  گفته  به  آهن  شد، 

   (.1397خرداد  18گذاشته شد تا قطار از روی آن عبور کند )مصاحبه ن ارندگان، 

دهویت دینی  مشترک  ب ثیهای  سات یرانه  اقدامات  کنار  بسیار  ر  ت داد  شد  موجب  ها 

زیادی از شی یان عراق در طول جنگ تحمیلی به ایران مهاجرت کرده و پس از سازماندهی و 

به    ند،بودنیروهایی که از عراق وارد ایران شده    آموزش نظامی، علیه رژیم ب ث مبارزه کردند.

علیه  های نبرد  برخی با تشکیل سپاه بدر در جبهه   ادند؛ادامه د  ای متفاوت مبارزه خود را هشیوه 

  های سیاسی و تبلیغی نظیر مجلس اعالی انقالب ای با تشکیل تشکل عده  حضور یافتند؛  هاب ثی 

نیز همن تحصیل در علوم دینی در حوزه  لعراق ف ا  اسالمی  یت خود را ادامه دادند و برخی 

د و حتی گاهی در  ن ان عراقی ساکن ایران پرداختبه ترویج م ارف دینی در بین شی ی   علمیه قم، 

 (.  87  1395 رستمی، )ج فری و یافتندمیها حضور جبهه 

های هویت مذهبی در جریان جنگ تحمیلی در بین رزمندگان ایرانی به وهوح قابل مؤلفه  

بود.   ایران، کربال  مشاهده  نبردهای رزمندگان  از  ت دادی    10.....کربال 3، کربال 2، کربال  1نام 

  25بود و در هیچ یک از نبردها نام بغداد در میان نبود؛ نام برخی از لشکرها و محورها، لشکر  

نام حسینیه یا  و  بود  کربال  محور  و  عاشقان کربال کربال  حسینیه  قبیل  از  اعزام  ها  در  های  بود. 

ان نینوا در  هایی با عناوین راهیان کربال، کاروان قاریان کربال، کاروپر م   ،هاسراسری به جبهه 

از مجموعه   بود؛  بزرگ دفاع مقدس،    95اهتراز  یا رمز    27عملیات کو ک و  و  نام  عملیات 

داد مثاًل تا »کربال راهی  گاهی تابلوها فاصله تا کربال را نشان میشتند؛  عاشورایی و کربالیی دا

کربال  »،  ن فر کربال مسا»،  ن کربال   زا ر»قبیل    های رزمندگان، عباراتی ازبند و لباسپیشانی  .ن نمانده

نام کربال   ،خواندنددرج شده بود و بیشترین سرودها و نواهایی که می ن، آییمکربال ما داریم می

بود. ما داریم می»  در آن ذکر شده  انتظار  »  ،ن آییم کربال کربال  بال در  شیرمردان خدا کرب و 
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بر» ،  ن است بیا تا  بیا تا برویم کربال منتظر ماست  این قبیل بودند  ن ویمجاده و اسب مهیاست    از 

 (. 25/4/1390)سایت دفاع مقدس، 

 

 ن و تکوین مرز نرم سقوط صدام حسی

سازی هویت عربی  اولین دلیل تغییر روابط ایران و عراق، سرن ونی صدام بود که با برجسته

ساله موجب سات شدن مرزهای ایران و عراق شده بود. با عملیات  و در نهایت جنگ هشت

)سهرابی،  شود  عملیات آزادسازی عراق نیز شناخته می   که با نام  2003ر سال  نظامی آمریکا د

(، پروژه سقوط صدام آغاز شد. وی پس از مدتی که در مایف اه پنهان شده بود،  41   1396

ای سریک به اعدام محکوم شد و با بر یده شدن حزب ب ث، رژیم ب ثی  سرانجام طی محاکمه

یا پایان  دهه  سه  از  پس  نیز  که    فت.وی  داد  رخ  عراق  در  دی ری  تحوزت  با سقوط صدام، 

 توان آنها را دزیل دی ر تکوین مرز بین دو کشور ت بیر کرد.می

 

 شیعیان  رسیدن قدرت به
  داشت،   وجود  وی  جای زینی  برای  ماتلفی  سناریوهای  صدام  سقوط  از  پس   حالیکه  در

  در   و   تشیک  گاهواره  همواره  راقع  کشور  اینکه   باوجود.  رسیدند  قدرت   به   کشور   این   در  شی یان

  لحاظ   از   عراق   در   شی یان   بودن  اکثریت   وجود  با  و   بوده  زیارتی  مقدس  هایمکان  برگیرنده

  و   سیاسی  هایقدرت   سلطه   تحت  همواره  و  اندبوده  اقلیت  در  کشور  این   در  همیشه  سیاسی

  کشور  این  اشغال   و   عراق  علیه   آمریکا  جنگ   از  پس   ولی  اند؛زیستهمی  بغداد   بر  حاکم  هایسنی 

 فضای   (.1393 140  باقری،)  شد  داده  پایان  شی یان  اجتماعی  و  سیاسی  حصر  به  2003  سال  در

  است  گروهی  برای  عطفی  نقطه  شد  حاکم  عراق  سیاست  بر  آمریکا  حمله  از  پس   که  جدیدی

  بریتانیا  عثمانی،  حاکمیت  تحت  نشین حاشیه  سیاسی  گروه  یک  عنوان  به  سال  صدها  از  پس   که

  ترسیم   را  عراق  سیاست  در  غالب  قدرت  به  شدن  تبدیل  انداز شم  توانندمی  ب ث  آن  از  پس   و

 منبک  کشور،  رسمی  دین   عنوان  به  اسالم  اساسی،   قانون  دوم  ماده  طبق(.  Fuller, 2003: 3)   کنند

 شده   تأکید  عراق  ملت  اکثریت  اسالمی  هویت   بر  همچنین  و  شده   شناخته  گذاریقانون  اصلی

  شمرد،می  بر  قانون   اصلی   منبک  را   اسالم  که   دوم  اصل(.  95   1386  افتااری،   خاجی،)   است
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  حلی راه  که  ماده  این   داند؛نمی  جایز   دارد  ت ارض  اسالمی  ثابت  احکام  با  که   را  قوانینی  تدوین 

  تواندمی  است،  آن  گرفتن   نادیده  رویکرد  و  قوانین   مطلق  مرج یت  مثابه  به   اسالم  رویکرد  بین 

  که   اساسی  قانون  موجب  به  ؛ (543   1395  نظری،  غفاری، )  شود   تلقی  مهمی   بسیار  دستاورد

  آزادانه  ف الیت   برای  را   راه  رسید،  تصویب   به   آنها   منتاب   نمایندگان  و  شی یان   خود  توسط 

  به   شی یان  مجموع،  در.  کرد  فراهم   ایران  با  ارتباطات  گسترش  آن  دنبال  به   و  شی ی  احزاب

  این   در  جدید  سیاسی  نظام  کانون  و  دندش  تبدیل  صدام  از  پس   عراق  در  سازیدولت  محور

  شی ی   دولت  یک  کارآمدن  روی  و  حسین   صدام  سقوط   با  واقک  در  دهند،می  تشکیل  را  کشور

  موازات  به   یافتند؛  سیاسی  تنفس   فرصت  شی یان  و  کرد  تغییر  شرایط  مذهبی،  هویت  بر  تأکید  با

  سطح  به  عراق  و  ایران  انشی ی   بین   مذهبی  اشتراکات  تاریخ  طول  در  بار  اولین   برای  تغییر،  این 

 و(  فیزیکی)  سات  مرزهای  شدن  رنگکم  شاهد  زمان  آن  از   و  شد  کشیده  کشور  دو  دول

 هستیم.  گسترده سطح در نرم مرز تکوین 
 

 مرجعیت  نهاد بازسازی
تا قبل از  شود.  های قدرت سیاسی و تاثیرگذاری شی یان محسوب میمرج یت از مرکز ثقل 

سال   در  انتاابات  آمریکا  2005برگزاری  عراق   که  موقت  ا تالف  برای  CPA)  حکومت  را   )

بود،  تشکیل  کشور  این   هادار ولی  خوب  دوکشور  روابط  داده    وه یت  این   از  شی یان  نبود، 

  نقطه   جدید  انتاابات  ،2005  ژانویه  در  اینکه  تا  دادند  انجام  هاییاعتراض  و  بودند  ناراهی

مورد روابط    در  الدعوهو حزب    1ی عراق اسالماعالی    مجلس   .شد  همسایه  دو  روابط  در  عطفی

اهلل سیستانی در  نقش آیت،  ((Walsh, 2017: 101خوب عمل کردند    ها با تهران در نظرسنجی 

بود به شی یان عراق که تحت حاکمیت آمریکا  از دولت موقت  انکار    ،انتقال قدرت  غیرقابل 

)آدمی و    قال قدرت شداست؛ تحت پافشاری و اصرارهای ایشان بود که آمریکا مجبور به انت

درصد جم یت عراق را تشکیل    60(. با توجه به اینکه شی یان بیش از126   1393  پور، ابراهیمی

اند.  دهند، قدرت اجرایی ی نی مقام ناست وزیری را در عراق پس از صدام به عهده گرفتهمی

گرفته   ت لق  عراق  به کردهای  است،   تشریفاتی  ریاست جمهوری  مقام  حالیکه  ریاست  در  و 

پارلمان نیز در اختیار اهل سنت است. حضور اکثریت شی ی در پارلمان موجب افزایش نقش  
 
 تغییر یافت و کلمه انقالب حذف شد.  نام این تشکل به مجلس اعالی اسالمی عراق . با سقوط صدام، 1
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حیدر   و  المالکی  نوری  الج فری،  ابراهیم  جمله  از  عراق  وزیران  ناست  است.  شده  شی یان 

شوند که حضور آنها  ال بادی، هم ی از احزاب شی ی و حامی جمهوری اسالمی محسوب می

 است. ایی موجب نرم شدن مرزهای عراق با ایران شده در راس قدرت اجر

شده     مرج یت  قدرت  به  مستظهر  عراق،  اجرایی  صدام،    رژیم  فروپاشی  بااست.  قدرت 

شد    ظاهر   مؤثر   کنش ری  سوی  به  عزلت  از   و  آمده  متن   به   حاشیه  از   نجف   حوزه  شی ه  مرج یت

  در  تا  داد  قرار  فشار  تحت  را   ان اشغال ر  سیستانی   اهللآیت  (.118   1396روش و ج فری،  )نیک

  هنوز  که   ادعا  این   با   آن  انجام  از   ابتدا   در   اشغال ران  .کنند  برگزار  آزاد   انتاابات   کشور   این 

  نفری   صدهزار  تظاهرات  زمان  این   در.  زدندمی  باز  سر  نشده،  فراهم  انتاابات  انجام  برای  شرایط

  نماییقدرت  تظاهرات  شد. این   اربرگز  بغداد   در  2004  ژانویه  در   هم انی  انتاابات   خواست  با

محسوب  به   خود   خواسته   تحمیل   برای   مرج یت )تالشان،    آمریکا  در  117   1389شد   .)

ایشان  2010انتاابات سال   فتوای  نیز،    مشارکت  انتاابات  در  که  است  واجب  همه  »بر   عراق 

  اطمینان   نآنا  درستکاری   بر  که  باشند  کسانی  پشتوانه  خود  گسترده  و  پرتوان  حضور   با   تا  کنند

حضور    اجتناب   آنها  دادن  تباهی  و  آرا  کردن  پراکنده  از  و  است و  اتحاد  موجب  ورزندن 

 (. 18  1394نشین و دی ران، گسترده شی یان عراق در عرصه انتااب شد )قربانی شیخ

  نظرات   و  هادیدگاه  از  پیروی  بارها  هم  ایران  تقلید  مراجک  و  اسالمی  جمهوری  رهبری

  عراق   مسا ل  در  را  نظراتشان  و  ایشان  همیشه  و  کردندمی  توصیه  ق راعرا  در  سیستانی  آیتاهلل

  به  میکردند،  سفر  عراق  به   که  ایرانی   مسئوزن  از  بسیاری  میدادند،  قرار  تأکید  و  تأیید  مورد

  1384کنند )ج فریان،    عمل  هماهنگ   مسا ل  همه   در   تا  میکردند  س ی  و  شتافته   ایشان  دیدار

عمده131 باش  ع(.  شی یان  از  آیتای  مقلد  میراقی  محسوب  سیستانی  آیتاهلل  اهلل  شوند. 

مسکن   و  درمانی  بیمه  هزینه  طلبه  65سیستانی  ده  هزار  دانش و  هزار  ایران  ها  در  که  آموزی 

های سیاسی وی تنها تأثیر مستقیمی بر نمایند؛ فتاوای مذهبی و توصیهکنند، تهیه میتحصیل می

های ساختمانی به طور ف ال؛  های مذهبی ایران و شرکتحضور ف ال ایران در عراق دارد. بنیاد 

کیلینیک و  مساجد  دینی،  ایجاد مدارس  را  مراکز شی ه  سایر  و  نجف  بغداد،  در  پزشکی  های 

های علمیه از قم به نجف اعزام  کنند، از طرف دی ر طالب ایرانی نیز برای ورود به حوزهمی

)می آیتNaderi, 2015: 4شوند  مثبت  دیدگاه  در  ا(.  اسالمی  جمهوری  به  نسبت  سیستانی  هلل 
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مردان و در نتیجه دولت عراق نسبت به ایران بسیار  تغییر دیدگاه و نزدیکی ن اه شی یان، دولت

بوده   ر یس  تأثیرگذار  روحانی،  از جمله حسن  اسالمی  ارشد جمهوری  مقامات  دیدار  است. 

 اهلل سیستانی را باید از نقاط عطف روابط دو کشور تلقی کرد.جمهوری ایران، با آیت

 

 نرم مرز نشانگان
یافتن شی یان در عرصه  از سقوط صدام و قدرت  تأثیر    پس  نقش  سیاست عراق، در کنار 

ایران و دول  ارتباطات شی یان  برای گسترش  شرایط  این رویدادها؛  در  مرج یت  نهاد    -گذار 

که مرزهای سات کارکرد غیرقابل ان طاف قبل را به تدریج  عراق فراهم گردید. به صورتی  

داده دست  عبور  از  شامل   که  عراق  و  ایران  شی یان  روابط  در  نرم  مرز  نشان ان  ذیل  در  اند. 

و   زیارت  عالیات،  عتبات  بازسازی  کشور،  دو  رسمی  مرزهای  از  کازها  و  افراد  گسترده 

 گیرند.مورد بررسی قرار می روی ارب ین و مقابله مشترک علیه داعش است پیاده

 

 عراق  و  ایران مرزهای ازو کاالها  افراد عبور
براحتی از مرز عبور می کنند.  همان ونه که در ت ریف مرز نرم  ذکر شد، مردم و کازها 

بین   مرزهای سات  ایران و عراق که موجب تقویت  بین  موانک هویتی  بر طرف شدن  از  پس 

با سقوط   بود؛  ایران و عراق  ایران و عراق شده  بین  مرز  از  صدام،  جریان عبور مردم و کاز 

 توان آنرا از نشان ان مرز نرم تلقی کرد. وارد عصر جدیدی شد که می

مرزهای ایران و عراق در طول تاریخ شی ه همواره محل عبور و مرور زا ران عتبات بوده  

نح  به  دو کشور  مرزهای  از  مردم  عبور  از سقوط صدام،  پس  اما  بیاست.  افزایش  سابقهو  ای 

می که  شاخصیافته  از  آنرا  از  توان  است؛  بوده  طرفه  دو  عبور  این  نامید.  نرم   مرز  های 

دو کشور  یک مرزهای  از  ارب ین  راهپیمایی  مانند  مقاطک خاصی  در  بویژه  ایرانی  ز ران  طرف 

کرده میعبور  بررسی  مجزا  بطور  که  عراقیاند  دی ر  طرف  از  ایرانیشود.  و  بر ها  ها  عالوه 

نیز از مرز عبور می کنند. اگر ه  زیارت از اماکن متبرکه هم، برای گردش ری و خرید کاز 

های حداکثری آمریکا را نباید نادیده  آثار کاهش ارزش پول ملی ایران پس از تشدید تحریم

ه های مشترک باعث شدو ت یین کننده نیستند بلکه هویت  ها متغیر اصلیگرفت، اما این تحریم
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می نمونه  برای  شود.  انجام  براحتی  کشور  دو  رسمی  مرزهای  از  افراد  عبور  آمار  که  به  توان 

 انتاابی زیر اشاره کرد.  

از  و عراق  ایران  مردم  عبور  میزان  و گردش ری،  فرهن ی  میراث  براساس گزارش سازمان 

 2این سال    نسبت به سایر کشورها بیشتر بوده است. در   1394و    1393مرزهای دو کشور طی سال  

و   انتااب   655میلیون  خود  سفرخارجی  ناست  مقصد  عنوان  به  را  عراق  کشور  ایرانی،  هزار 

و    1394کردند. در سال   میلیون  رده   544نیز یک  ایران شدند که  هزار  گردش ر عراقی وارد 

 (. 19و   5    1395ناست گردش ر خارجی در ایران بود )سازمان میراث فرهن ی و گردش ری،   

های اخیر افزایش یافته است به  بجایی جم یت بین دو کشور ایران و عراق طی سالروند جا

هزار نفر در سال   356، یک میلیون و  1395هزار عراقی در سال    398ای که یک میلیون و  گونه

سال    1396 در  عراق  میلیون  نیم  و  دو  حدود  کردند    1397و  سفر  ایران  میراث  به  )سازمان 

(. بر اساس گزارش شبکه خبر به نقل از مقامات مسئول ایرانی در  1397 فرهن ی و گردش ری،

سال   ناست  ماهه  سه  طی  ت داد  1398عراق،  عراق،  و  ایران  بین  رواید  شدن  رای ان  با   ،

ایران   به  برای سفر  (. سفر 1398درصد رشد داشته است )شبکه خبر،     68گردش ران عراقی 

نمیعراقی محدود  ایران  مذهبی  شهرهای  به  خرید  شوها  ایران،  گردش ری  مناطق  بلکه  د 

 محصوزت ایرانی و درمان از مقاصد دی ر آنها است.  

 پس   1397  سال  در  عراق  و  ایران  بین   تجارت  میزان  ایران،  دولت  رسمی  گزارش  بر اساس

سال    .است  بوده  ایران  صادراتی   بازار   دومین   ین،  از در  ارزش  1396ایران  به  کازهایی   ،

ب  6/ 555 دزر  سال  میلیارد  در  رقم  این  که  کرد  صادر  عراق  دزر      8/ 961به    1397ه  میلیارد 

به تنهایی مقصد    به این صورت، عراق  ایران طی سال    2/20افزایش یافت.  درصد  صادرات 

همسایه ایران؛ پس از امارات متحده عربی، رده دوم را    15بود. به عالوه عراق در میان    1397

اخ به خود  تجاری  مبادزت  نظر  ایران و عراق در سال  از  مبادزت تجاری  تصاص داده است. 

میلیارد دزر بود. اگر ه میزان مبادزت تجاری ایران و امارات در همین    20/9، بیش از  1397

است. ی نی واردات    613میالرد دزر بود اما تراز تجاری ایران با امارات منهای    252/12سال  

بی  بسیار  از صادرات آن  امارات  از  تراز  ایران  این  و  نیست  این ونه  اما درباره عراق  شتر است  

(. روابط 17و    9   1397بشدت به سود صادارت ایران است )وزارت صن ت، تجارت و م دن،   
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ناامنی از  عراق  عبور  از  پس  عراق  و  ایران  به  تجاری  رو  همواره  صدام  سقوط  از  پس  های 

به گونه تبدیل    ای شده که عبورافزایش بوده و مرزهای دو کشور  به امری عادی  کاز از آن 

 دو  هایمرز  در  مشترک  صن تی  هایشهرک  احداث  تجاری،  شدن روادید  شده است. رای ان

حوزه    بازسازی  های زمینه  در  ایران  مشارکت  و  کشور در  نرم  مرز  نشان ان  دی ر  از  عراق، 

 اقتصادی است. 

  

 ن یاربع یروادهیپ و ارتیز
رزهای نرم، سفرهای زیارتی ایرانیان به اماکن زیارتی  یکی از بارزترین مصادیق تکوین م 

بویژه عتبات و نیز راهپیمایی میلیونی و عظیم ارب ین است. در میان عامه ایرانیان شی ه، تقدس  

شده ها و مساجد مقدس نسبت داده  زاده های خاصی نظیر حرم اهل بیت و اماممکانی به مکان 

و    شدهموما آیینی بوده که به صورت فردی انجام میاست و همچنین زیارت در میان شی یان ع

زمان در موسم خاصی اجرا شود، مناسک زیارتی  به جز مناسک حج تمتک که باید جم ی و هم 

رغم  است؛ حتی بهزمان در میان ایرانیان شناخته شده نبوده  با این حجم جم یت و به طور هم

-( برای ایرانیان امکان2003)  1382سال    اینکه سفر به عتبات عالیات پس از سقوط صدام در

روی ارب ینن را به عنوان  ( کمتر کسی در ایران نام »پیاده2006)   1385پذیر شد، تا پیش از سال  

)رهوی بود  شنیده  زیارت  از  از سقوط صدام 597   1396زاده،  شکلی  پس  تدریج  به  ولی   .)

خصومت    د، ایرانیان که بواسطهشرایط برای زیارت عتبات عالیات برای تمامی شی یان مهیا ش

محدودیت و  ایران  با  ب ث  میرژیم  اعمال  شی یان  علیه  که  به  هایی  حمله  با  پایان  در  و  کرد 

مرزهای جمهوری اسالمی ایران، این ارتباطات قطک شده بود فرصت را غنیمت شمرده و راهی  

بواسطه که  اید ولوژیک  اختالفات  و  گردیدند  عالیات  عتبات  رژیم  روی    زیارت  کارآمدن 

همسویی   به  تبدیل  بود،  گردیده  پایدار  عراق  و  ایران  اسالمی  جمهوری  بین  عراق،  در  ب ث 

ایران و عراق شد. بالفاصله سقوط صدام  نرم بین شی یان  مرز  اید ولوژیک و تکوین و تثبیت 

ایرانی ها به عراق شد که قصد آنها زیارت عتبات عالیات در  در عراق باعث روانه شدن سیل 

بوده   نجف  و  در حدود  کربال  روزانه  با    1000است.  ایرانی  جوان  و  پیرمرد، کودک  پیرزن، 

به شهرهای کربال و نجف می ایران  نفوذ  عبور از مرز  روند؛ صدام  ندین دهه تالش کرد تا 
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ایرانی   اکثریت شی ه و  ن اه دارد    عراق وارد خاک    یارتز  یبرا  کهرا    هایی عراق را محدود 

شده    عراق  به  هایرانیا  یلسقوط صدام باعث ورود س  اما  داشتکنترل    تحت   ایدشد  شدند،یم

 . ( 1382/ 25/10خبرگزاری ایسنا،است )

رسمی   مراسم  یک  عنوان  به  صدام  سقوط  از  پس  سال  ارب ین  ندین  روی  پیاده  مراسم 

در  ندساله ولی  شد  حضور    آغاز  ایرانیان  بین  این  در  و  است  یافته  افزایش  شدت  به  اخیر 

ای از مرز نرم بین شی یان ایران و عراق دارد. عالوه  تری از سایر شی یان دارند که نشانهررنگپ

های دولت جمهوری  شوند، کمکروی ارب ین راهی عراق میبر جم یت زیادی که برای پیاده 

باعث کم  داوطلبانه  به صورت  شی یان  و خود  ایران  مرزهای جغرافیایی  رنگاسالمی  تر شدن 

شی ی  شده  بین  عراق  و  ایران  موکب ان  موکباست؛  کنار  در  ایرانی  ارا ه  های  به  عراقی  های 

ر یس    پردازند که نشان از نزدیکی بین شی یان ایران و عراق دارد.خدمات به زا رین ارب ین می

جم ی  درباره این سفر زیارتی و دسته  های مردی ستاد ارب ینکمیته اسکان، تغذیه و مشارکت

داریم  40امسال  »اعالم کرد    موکب  .درصد رشد خدمات  از شمار  به    900   ها   1600موکب 

افزایش کمی موکب به  فقط  ما  و  است  نکردهموکب رسیده  توجه  هم  ها  به کیفیت  بلکه  ایم 

ها در داخل  درصد موکب  50ایم. بیش از  دار و ساماندهی کردهها را شناسنامهتوجه و موکب

ها برای اسکان و پذیرایی زا ران در داخل کشور  د موکبدرص  30عراق است و از نظر آماری  

   د.درصد نیز در داخل عراق قرار دار 70و بیش از 

 480  هزار،   240  هزار،  50  ترتیب  به  1397  تا  1390  سال  از  ارب ین   مراسم  ایرانی  زوار   ت داد

  هزار  320  میلیون  2  هزار،  50  میلیون  2  هزار،  600  میلیون  1  هزار،  500  و  میلیون  1  هزار،

  خبرگزاری ) است    یافته  افزایش   نفر  هزار  346  میلیون  2  و(  1396   جوان  خبرن اران  باش اه)

پیاده(1397   ایسنا مراسم  در  حسینی  زا ران  سیر  بنابراین  نمودار  .  در  که  آنچنان  ارب ین  روی 

 شود. شماره یک آمده، رو به گسترش است که از مصادیق بارز مرز نرم محسوب می

 
 



 93 خوشناموند  پورحسن و | گیری مرز نرم در روابط ایران و عراق در دوره پساصدام شکل
 

 

 
 تعداد زائرین ایرانی اربعین -شماره یکنمودار 

 

بنابراین آنچه در مرزهای ایران عراق پساصدام رخ داده، نشان از ارتباطی ورای مرزهای   

و   جسته  گذشته  در  فرامرزی  روابط  این  دارد.  عراق  و  ایران  شی یان  بین  )سات(  فیزیکی 

س  با  که  است  این  ادوار  سایر  با  کنونی  مقطک  تفاوت  ولی  بود  روی  گریاته  و  صدام  قوط 

کارآمدن شی یان در عراق شرایط بیش از پیش برای ارتباط نزدیک بین شی یان دو کشور مهیا  

ها مانک این ارتباط باشند. از  شد دولتهای غیرمذهبی باعث میاست. پیش از این، هویتشده  

اند حا لی  تو منظر شی یان، کربال از  نان قداستی برخوردار است که حتی مرزهای ملی هم نمی

سابقه  ند ده میلیونی شی یان در مراسم ارب ین حسینی  در برابر دوستداران آن باشد، حضور بی

امنیت   است. حفظ  تحلیل  قابل  منظر  این  از  است،  فراملی جهان  مذهبی  مراسم  بزرگترین  که 

شود، برای شی یان  ها از مصادیق شرک محسوب می اماکن مقدس عتبات که از منظر تکفیری

با رویکردی پساوستفالیایی امنیت برگزاری مراسم  تا   ایران  حدی است که جمهوری اسالمی 

بر عهده می داران و  (.  اظهار نظر برخی موکب58   1397گیرد )سیفی و پورحسن،  ارب ین را 

پیاده مراسم  در  که  عراقی  و  ایرانی  سال  زوار  ارب ین  مرز   1396روی  گذار  داشتند،  شرکت 

پر از    کند. مردم ایران و عراق با توجه به عقبهه مرز نرم را بهتر تبیین می سات ایران و عراق ب

رژیم ب ث به خاک ایران که باعث شده بود ذهنیت    اند بویژه در حمله فراز و نشیبی که داشته

شرایط   عراق،  در  شی یان  رسیدن  قدرت  به  با  شود؛  ایجاد  آنها  برای  یکدی ر  به  نسبت  بدی 
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ه  و  کرد  تغییر  کمکامال  باعث  شی یان  عقیده  و  مشترک  مذهبی  مرزهای  ویت  شدن  رنگ 

یکدی ر   به  فرامرزی  ن اهی  نیز  بر دول، شی یان  عراق گردید که عالوه  و  ایران  بین  فیزیکی 

 دارند.

موکب از  بنام  یکی  عراقی  موکب  سمیرداران  برخورد  که  درباره  خدماتی  و  ایرانی  داران 

ها بسیار خوب هستند و برخوردهای مناسبی با  که ایرانی  دهند بیان کرد  »به خدا قسمارا ه می

ایرانی  با  برقرار کردن  ها یاد گرفته  ما دارند حتی پدرم از آنها کمی زبان فارسی برای ارتباط 

ها را خیلی  ها برادران ما هستند و ما آناند، آن است، آنها هم از ما کمی زبان عربی یاد گرفته

از   انجام میدوست داریم و هرکاری که  برایشان  برآید  ن ارندگان،  دستمان  دهیمن )مصاحبه 

 (. 1396آبان  17

ها نظر خود را بدین شرح بیان کرد  »تمام  ها در مورد ایرانییکی دی ر از عراقی  زهرا  ابو

ها خیلی خوب هستند و با های خوبی هستند ولی ایرانیآیند، آدمکسانی که برای زیارت می

می برخورد  میکنن احترام  یاری  را  ما  و  آند  از  ما  لباسکنند،  حتی  هستیم  راهی  خیلی  -ها 

آبان    18شوییم و حاهریم تمام کارهایشان را انجام دهیمن )مصاحبه ن ارندگان،  هایشان را می 

(. در مصاحبه با یکی از زا ران ایرانی که خودش را ساری م رفی کرد، برخورد خوب  1396

به خود و خانواعراقی به نجف اشرف که  اش این دهها را نسبت  »برای زیارت  بیان کرد   گونه 

ها دوطبقه بود  آن   جا ما را به خانه خودش دعوت کرد، خانهرفته بودیم، یکی از ساکنان همان

که طبقه اول را برای ما اختصاص دادند؛ بسیار تمیز و مرتب بود، طبقه پایین تمام امکانات را  

به خانه  داشت،  زندگی  یک  برای  سایر    حتی  و  بود  آماده  موکت  و  فرش  با  کامل  صورت 

وسایل نظیر یاچال، تلویزیون وجود داشت پتوهایی که به ما دادند همه نو و تمیز بودند؛ این 

می سرامیک  روی  خودشان  و  نداشت  موکت  حتی  باز  طبقه  که  است  و  درحالی  نشستند 

ب پتوهایی که برای فرزندانشان استفاده می  ها خیلی  ود. دیدن این صحنه کردند قدیمی و کهنه 

مهمان قدردان  واق ا  و  بود  دهنده  تکان  و  عجیب  ما  آنبرای  برخوردی  خوش  و  ها  نوازی 

 (. 1396آبان  15هستیمن )مصاحبه ن ارندگان، 

شدند او ها با وی، وقتی که متوجه  در مصاحبه با شاص دی ری در مورد برخورد عراقی

برخو من  نظر  »به  است، گفت   ایران  و موکبردی که عراقیاهل  دارند  ها  ما  با  داران عراقی 
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داران ایرانی با خودمان دارند، قبل از اینکه به زیارت  حتی بهتر از برخوردی است که موکب

ها بودم، ولی وقتی اینجا آمدم بیایم باتوجه به اینکه بار اولم بود، مقداری ن ران برخورد عراقی 

دیدم ح را  با خودمان  برخوردهایشان  به و  نظرم  و  داشتم شرمنده شدم  قبال  افکاری که  از  تی 

برایشان فرق نمیطور کلی تغییر کرد، آن  کرد  ها در برخوردهایشان خیلی اخالص داشتند و 

 (. 1396آبان  15این )مصاحبه ن ارندگان، که کی هستی و یا از کجا آمده

 

 عالیات  عتبات بازسازی
بر کشور  داخل  در  مذهبی  تمناهای  اقتضای  سبب  به  به  و  عراق  مقدس  اماکن  زیارت  ای 

هنجاری قوی به نام »زیارتن، سیاست و روابط ایران در قبال عراق نوین مبتنی بر تقدم هنجار  

صورت منافک  )واعظ،  بر  است  شده  هنجارهای  1394 220بندی  و  م انی  ساختارهای  این   ،)

بین دول   بر سیاست خارجی  اینکه نقش کلیدی خود را  بر  عراق و جمهوری  مشترک عالوه 

و   گسترده  سطحی  در  نیز  عراق  و  ایران  شی یان  بین  پیوندهای  در  داده،  نشان  ایران  اسالمی 

کرده   ایفا  را  نقش  همین  نیز  میفرامرزی  ادعا،  این  تایید  در  گسترده  است.  همکاری  به  توان 

و   زیارت  و  عالیات  عتبات  بازسازی  برای  عراق  شی یان  به  دولت  کنار  در  ایران  ارا ه  شی یان 

 شوند.خدمات در مراسم ارب ین اشاره کرد که هم ی نشان ان مرز نرم محسوب می 

در اندیشه شی ه، حرم امامان م صوم از تقدس و جای اه خاصی برخوردارند که مت اقب آن  

واسطه به  ملیت هستند  و  به کدام کشور  مت لق  اینکه  از  فارغ  )مذهبی(    تمامی شی یان،  هویت 

مشارکت ف الی در بازسازی عتبات عالیات دارند؛ در این بین، شی یان ایران  مشترکی که دارند، 

  -مشترک تاریای و تأثیرات متقابلی   همسای ی، عقبه  جدای از بحث هویت مشترک بواسطه 

قبل ذکر شد قسمت  داشته  -در  پیدا کرده که  نمود  به صورت  شم یری  مشارکت  این    اند، 

های هویتی مشترک  سیدن شی یان در عراق، این ان ارهاست. پس از سقوط صدام و به قدرت ر

پررنگ یافته  به صورت  جلوه  عراق  و  ایران  اسالمی  جمهوری  روابط  در  مرزهای  تر  و  است 

 اند. فیزیکی )سات( بیش از پیش رنگ باخته

با شرکت  2003در سال   مادرید  بازسازین عراق در  به  و    73، همایش »کمک    20کشور 

برگزا یا    ر شد و هر کشور نحوهسازمان جهانی  منطقه  را اعالم کرد. کشورهای  کمک خود 
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عربی با    های عراق کردند و یا مانند قطر و امارات متحدهمانند کویت اقدام به باشش بدهی 

های مالی قابل توجه، عراق را در بازسازی یاری رساندند؛ جمهوری اسالمی عالوه بر  کمک

را صرف بازسازی عتبات عالیات نمود. باش قابل    های خودهای فنی، بیشترین کمک کمک

های  اعتنایی به مطالبه بود. بی  های گذشته فرسوده شدهتوجهی از اماکن زیارتی عراق طی دهه 

سیاست مانک  صدام،  دوران  در  عراق  شی یان  اماکن  فرهن ی  مرمت  و  توس ه  برای  گذاری 

گذاری گذشته، توجه  سیاست  مقدس شی ی در عراق شد، ولی با سقوط صدام و بازن ری در

(؛ اما دولت 220  1394های شی یان در اولویت امور دولت نوین قرار گرفت )واعظ، به خواسته 

به تأمین هزینه به ساماندهی امور سیاسی و اقتصادی کرده بود قادر  های  عراق که تازه شروع 

این  که  ایران  اسالمی  جمهوری  لذا  نبود،  مرمت  و  توس ه  را  مادی  خود    ظیفهوکار  دینی 

 دانست، وارد عمل شد.می

رابطه مصادیق  از  ا مه  به  هدایا  و  نذورات  مالی،  وجوهات  با    پرداخت  شی یان  اجتماعی 

می  محسوب  )ع(  م صوم  میامامان  شمار  به  هم  الهی  آزمایش  و  عبادت  نوعی  که  آید. شود 

اسال  قلمرو  گوناگون  نقاط  در  ا مه  وکالی  و حضور  وکالت  سازمان  از  ف الیت  یکی  که  می 

آنها دریافت وجوهات مالی از شی یان است، بر گستردگی این نوع رابطه دزلت    وظایف مهم 

(؛ ر یس سازمان عتبات عالیات در مورد اقدامات  85   1394کند )منتظری مقدم و احمدی،  می

ما  صورت گرفته از زمان تأسیس سازمان عتبات عالیات، طی  ندین سال گذشته اعالم کرد  »

های  سال، بازسازی عتبات عالیات را مورد توجه قرار دادیم و همه باش   8در مرحله اول طی  

صحنحرم شامل  مطهر  رواقهای  گنبدخانه ها،  هریحها،  یا  ها،  و  ت میر  را   ... و  مطهر  های 

صحن حضرت  اند، بطوری که  های مطهر گسترش یافتهعالوه بر مرمت، حرم  نوسازی کردیم.

نجف  زهرا در  هاشم)س(  بنی  عقیله  حسین  ، صحن  امام  گنبد  ترفیک  کربال،  در  و   )س(  )ع( 

کاظمین  حرم  جانبی  شده)ع(    توس ه  ) ایجاد  عتبات،  اندن  این  (،  22/8/1396خبرگزاری  اوج 

می نشان  را  خودش  زمانی  تمام  پیوند،  وجود  با  ایران  در  محرومین  از  بسیاری  که  دهد 

با آن مواجه بازسازی و مرمت چنان کمک اند ولی همکمبودهای مالی که  های خود را برای 

می ارا ه  عالیات  هستند.  عتبات  بسیار خرسند  امر  این  بابت  و  استاندهند  امور  ستاد  مدیر  های 

استان خراسان جنوبی   درصد مردم  40گوید  »در تأیید این موهوع می  بازسازی عتبات عالیات 
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هست مستمری )ره(  خمینی  امام  امداد حضرت  کمیته  جزب یر  و  و   ء ند  محروم  مناطق  ساکنین 

می حساب  به  یارانه  مست ضف  از  نیمی  که  هستند  استان  این  در  افرادی  حال  این  با  اما  آیند 

  (، 1396/ 1/8خبرگزاری فارس، )  کننددریافتی خود را به ستاد بازسازی عتبات عالیات اهدا می

پایه   بر  اما  است  دولتی  سازمان  اینکه یک  وجود  با  عتبات  استوار  کمکسازمان  مردمی  های 

گونه کمک یا بودجه دولتی  است. این در حالی است که در زمان حکومت صدام نه تنها هیچ 

شد بلکه تمام وجوه نقدی و نذوراتی که از  برای بازسازی عتبات عالیات اختصاص داده نمی

می عراق  امامان در خاک  وارد هریح  مردم  ایجادطرف  که صدام  امنایی  هیئت  توسط    شد، 

توجهی و  شد. در نتیجه این بیکرده بود صرف اموری دی ر غیر از بازسازی عتبات عالیات می 

ها از جانب صدام، بیش از پیش باعث تاریب عتبات عالیات گردیده بود، ولی پس  محدودیت

سازمان به  را  و جای خودش  منحل شد  قبلی  امنای  هیئت  که هدفشان  از سقوط صدام،  هایی 

 (. 1396خرداد  25عتبات عالیات بود، داد )مصاحبه ن ارندگان، حفاظت و بازسازی 

 

 نرم و مقابله مشترک با داعش  مرزهای
توان از مصادیق محقق شدن مرز نحوه مواجهه ایران و عراق با گروه تکفیری داعش را می 

گیری دولت جدید در عراق، قرابت نرم بین دو کشور تفسیر کرد. پس از سقوط صدام و شکل

و هویت مشترک مذهبی، مبنای ارتباطات ایران و عراق قرار گرفت، بنابراین، نوع ن اه    هویتی

سان وی داعش  گرفت.  دو دولت به تهدید داعش از یک آبشاور فکری و هویتی ریشه می

المالکی به نوری  نه  »   ه بودگفت   ، ناست وزیر عراق  ،در فایلی صوتی، خطاب  هدف اصلی ما 

حال آنکه شهرهای مقدس شی یان،  (.  1393مشرق   ن ) و نجف است سامرا و بغداد، بلکه کربال 

بارها اعالم کرده که   ایران  ایران اهمیت بسزایی دارد.  برای دولت عراق و جمهوری اسالمی 

ها و شهرها خطوط قرمز ایران است. عبدالرها رحمانی فضلی، وزیر کشور، در  امنیت این حرم

استاین  کرده  اشاره  خبر   باره  روز  نجف    »یک  و  کربال  سقوط شهرهای  امکان  که  آوردند 

وجود دارد، ر یس جمهور در آن جلسه گفت این شهرها خط قرمز ما است و اگر قرار باشد  

داشت  ناواهد  وجود  عملیات  در  محدودیتی  هیچ  بیفتد  اتفاقی  وی نین  همچنین  بیان    ن.  با 

ما »م است، اظهار کرد   اینکه مسئله عراق برای جمهوری اسالمی ایران یک موهوع بسیار مه
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و   زیارتی  شهرهای  ن ران سقوط  که  بود  روزهایی  و  داشتیم  موق ی  به  مسئله حضور  این  در 

بودیم  ون   عالیات  فشارهای    6عتبات  و  عراق  در  سیاسی  اختالفات  و  شده  تسلیم  لشکر 

ایران و حزب بین  این تنها  نیز زیاد بود و  از دولت عراق حماالمللی  لبنان بود که  ن  یت کرداهلل 

این گروه(.  58   1397)سیفی و پورحسن،   مستقیم  با ورود  و  این درک  به عراق، درک  با  ها 

قابل   شکل  به  تهدیدها  میزان  از  طرفین  یافت،  مشترک  افزایش  مستشاری  توجهی  حضور 

نیروهای ایرانی در عراق و تالش برای سازماندهی نیروهای عراقی ناشی از درک این تهدید 

ها برای تقویت  رو با تالش نوسلفیسازان نظامی و سیاسی در ایران است. از این در بین تصمیم

تهرانجای اه روابط  در  اتحادسازی  سطح  عراق،  در  برای    -شان  تالش  و  یافت  ارتقا  بغداد 

ادراک   این  رساند.  یاری  طرف  دو  روابط  سطح  ارتقای  به  مشترک  تهدید  محدودسازی 

شی ه تحرکات  گسترش  با  است  ستیزان مشترک  شده  تشدید  عراق  در  داعش  و ه  )سیفی 

گروه شبه نظامی شی ه در حال حاهر در عراق ف ال هستند    50. حدود  (39   1397پورحسن،  

-، ایجاد شده2003ها با حمایت ایران پس از حمله آمریکا به عراق در سال  که بسیاری از آن

آیت فتوای  با  که  الش بی  حشد  نیروهای  حمااند.  و  سیستانی  سازماندهی  اهلل  و  مستشاری  یت 

ایران ایجاد شد، بیشترین نقش را در مقابله با داعش داشت. در خط مقدم مبارزه علیه داعش،  

کو ک  نظامیان  حضور  شبه  ال امری  هادی  مبارزی  ون  رهبران  فرماندهی  تحت  شی ه  تر 

نیروها رو این  به داعش وارد کردند،  بیشترین هربات را  استان دیاله  بسیار  داشتند که در  ابط 

 (. Nader, 2015: 8)نزدیکی با نیروهای نظامی ایران دارند 
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یابی شی یان در عراق، روابط جمهوری اسالمی ایران و  ام و قدرتدهد با سقوط صدنشان می

های مذهبی فرامرزی موجب  عراق در سطح دولتی و مردمی تغییرات فراوانی داشته و هویت 

است. با سقوط صدام و دولت ب ثی عراق، عوامل تاثیرگذار بر  گیری مرزهای نرم شده  شکل

د. احزاب شی ی که در دوره صدام محدود  های دو کشور بشدت کاهش یافتن سات شدن مرز
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های خود را آغاز کنند. شی یان برای ناستین بار  و حذف شده بودند، توانستند آزادانه ف الیت

به   توجه  با  ب یرند.  بدست  را  این کشور  در  قدرت سیاسی  و  بیایند  متن  به  از حاشیه  توانستند 

مش هویت  نیز  و  شی ی عراق  احزاب  از  ایران  موانک  سوابق حمایت  بود که  طبی ی  آنان،  ترک 

و سات رسمی  سطوح  در  عراق  و  ایران  روابط   و  یابند  کاهش  سات  مرزهای  و  افزاری 

به نرم گذار   بسیار گرم شود. آنچه باعث شد که مرزهای دو کشور از مرز سات  غیررسمی 

پیاده مهمتر  آن  از  و  زیارت  مانند  شی یان  مذهبی  مناسک  شدن  برجسته  ارب ین  کند،  روی 

وجود   ان ار  که  گذشتند  سات  مرزهای  از  آنچنان  شی یان  صدام،  سقوط  با  بود.  حسینی 

های زیارتی و  فیزیکی ندارند. در مقابل، زوار ایرانی که در ایام ماتلف سال در قالب کاروان

می عراق  عالیات  عتبات  راهی  انفرادی  اماکن  نیز  روانه  نیز  عراقی  شی ه  هزار  صدها   شدند، 

انند مشهد، قم، شهر ری و شیراز شدند. شی یان ایران اماکن مذهبی عراق را که  زیارتی ایران م

رغم عدم  مهجور و متروک مانده بودند، مرمت کرده و گسترش دادند. برخی شی یان ایرانی به

مالی ززم، کمک  عتبات کردهتمکن  بازسازی  روانه  مرزهای سات  فراز  بر  اند. های خود را 

تر کردن مرزها افزوده و مقابله  در عراق و احیای هویت شی ی بر نرمیابی مرج یت شی ه  قدرت

با رافضی -ها، زیارت را از مصادیق شرک می با گروه تکفیری داعش که ذیل عنوان مقابله 

های مطهر امامان م صوم در کاظمین و سامرا را هدف قرار  شمرد و اماکن مقدسی  ون حرم

راق برای مقابله با این گروه تکفیری شد. نیروهای  داد، موجب همکاری مشترک ایران و عمی

های خونین بودند، نه تنها با حضور  ایرانی با عبور از مرزهایی که در دوره صدام محل درگیری

تکفیری مشترک  تهدید  با  مقابله  به  مستشاری  عراقی گسترده  بسیج  با  بلکه  پرداختند  در  ها  ها 

سات را پشت سر گذاشتند. ایمن شدن عراق،     هایی  ون حشد الش بی، مرزهایقالب سازمان

ها شی ی از مرزهای عراق بویژه مرزهای شرقی آن عبور کنند و بزرگترین  موجب شده  میلیون

 راهیپمایی مذهبی جهان را در ارب ین حسینی رقم بزنند.

ذیل   مقاله  این  در  ایجاد شده که  و عراق  ایران  بین  روابط  در  از سقوط صدام  آنچه پس 

مفهومعنوان   نرم  شدهمرز  تحلیل  و  اصلی    سازی  هدف  که  پیوسته  وقوع  به  حالی  در  است، 

شکل حتی  و  عراق  بر  تسلط  صدام،  کردن  ساقط  از  آمریکا  و  دولت  مذهبی  ال ویی  گیری 

های بسیار سن ین مالی و انسانی، عمال با سقوط  رغم هزینههویتی علیه ایران بود. اما آمریکا به
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ان تحویل داده است. برخی از کشورهای منطقه مانند عربستان که سقوط  صدام، عراق را به ایر

گسترده طیف  کرده،  تلقی  اسالمی  انقالب  گسترش  با  مساوی  را  و  صدام  اقدامات  از  ای 

ای حتی همکاری با اسرا یل را برای مهار جمهوری اسالمی ایران انجام داده های منطقها تالف

ا روابط  گسترش  در  موفقیت  راز  که  است.  است  هویتی  همسویی  صدام،  پسا  عراق  و  یران 

 آمریکا و عربستان در ارتباط با عراق از آن محرومند. 

ترکیب قومی  به  منطقهمذهبی مردم عراق و رقابت  -با توجه  فرامنطقههای  بر سر  ای و  ای 

های اخیر و پس از سقوط صدام، مرزهای ایران و عراق بسیار من طف  عراق، اگر ه طی سال

گیری کرد که این مرزها همیشه  توان این ونه نتیجهو به مرز نرم تبدیل شده است اما  نمیشده  

هویت دی ر  ماند؛  خواهد  باقی  کشوری نرم  عراق  گرفت.  نادیده  نباید  را   عراق  مردم  های 

نیز حدود   و کردها  تسنن  اهل  شی یان،  بر  عالوه  که  است  تشکیل    40 ندهویتی  آنرا  درصد 

های ناسیونالیستی و  ه برخی از شی یان عراقی، ممکن است تحت تاثیر هویتدهند. به عالومی

نمی را  نیز  تحمیلی  تجربه جنگ  رسوبات  باشند.  داشته  قرار  عجم  عرب/  نادیده دوگانه  توان 

ای برای ایجاد اختالف بین ایران و عراق  گرفت. از همه مهمتر نقش بازی ران خارجی و منطقه

ن  در  کرد.  محاسبه  باید  ت یین  را  متغیر  عراق،  در  ایران  اسالمی  جمهوری  عملکرد  نوع  هایت 

 ای در آینده روابط دو کشور و بویژه میزان نرم بودن مرزهای دو کشور خواهد بود. کننده

 

  10  از  بیش   عراق  و  ایران  عراق  تجارت  و  ایران  تجاری  ( همایش 1398خبرگزاری ایرنا )  

 قابل دسترسی در    ر،تی  15، )  اروپا کل با ایران  تجارت برابر

https://www.iribnews.ir/fa/news/2468497 / 
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