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Abstract
The 1970s coincided with the expansion of Iraq-Soviet Union relations and
Iraq was considered to be one of the most important Soviet Union allies in the
Middle East. The collapse of the Soviet Union didn’t end the alliance between
the two countries and they continued to cooperate during the 1990s. The
invasion of Iraq by the United States and subsequent overthrow of the Baathist
regime led to the termination of the Iraq- Russia alliance. Thus, we witnessed
a minimal Russian role in post-Saddam Iraq from 2003 to 2011. With the
beginning of the Arab uprisings and the spread of unrest to Syria and then
Iraq, followed by the occupation of large parts of Iraq by ISIS, a new IraqiRussian alignment was formed. This article aims to examine the influential
factors involving the formation and continuation of Iraq-Russia alignment
from 2011 to 2018. Thus, our main question is: what are the main factors
which influenced Russia-Iraq alignment from 2011 until 2018? The hypothesis
is that the Arab uprisings (2011) and subsequent regional developments in the
Middle East (especially the Syrian crisis) created internal and external threats
against the existential security of the Iraqi central government; while the
United States (during the Obama administration), as the most important and
dominant ally of the Iraqi government, was reluctant to engage itself more in
the Iraqi quagmire, Russia took the opportunity to play an active role in Iraq’s
political scene. In other words, on the one hand, the Russian leaders’
perceptions of their position in the international system have changed and they
assumed that at that time Russia was not as weak as it used to be in the 1990s
and 2000s, and on the other, regional and international developments had
provided an opportunity for Russia to re-align itself with Iraq. To examine our
hypothesis, first we offer a conceptual and theoretical framework in which we
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follow Glen Snyder who redefines the concept of alignment as a broader
concept and more fundamental than alliance. As such alignment is considered
to be derived from particular interests of states and is constantly shifting as the
patterns of power, resources, and thematic priorities of states, change. Further
we use the neoclassical realism research program as our guide to examine
factors influencing Iraq-Russia alignment. Neoclassical theoreticians examine
states’ goals and behaviors in the international and regional environment by
combining unit level and systemic level factors. According to neoclassical
realism, international and regional opportunities, threats and states’ relative
potencies are systemic level factors considered to be independent variables of
this research program. These independent variables are interpreted through
intervening variables (leaders’ perception of their position in international
system and international and regional developments).Therefore, developments
in Iraq and Obama’s Pivot to Asia policy are systemic level variables and
Russian leaders’ perception of their position and power in international system
is the intervening variable of this research. Finally by providing an overview
of Russia-Iraq relations post World War II until 2011, we will discuss our
independent variable. Therefore the 2011 Arab Uprising, the emergence of
ISIS and changes in Iraq’s security environment will be mentioned followed
by the assessment of the United States Pivot to Asia. The adoption of buck
passing and offshore balancing strategies by the Obama administration
encouraged states such as Russia which was willing to change the status quo,
to enter into the international and regional developments that coincided with
changes in Moscow’s leaders’ perception of their position in international
system. In other words, the Russian leaders who witnessed the failure of US
policies towards Afghanistan and Iraq during the late 2000’s, the 2007-2008
economic crisis, the emergence of powers such as China indicating a
conversion from unipolar to multipolar system, and also the increase in oil
prices, understood that the distribution of Russia’s relative capabilities in the
international system has increased. As a result, they initiated some policies to
change the position of Russia (especially in Central Asia and Eastern Europe)
and utilize opportunities to transform it into a great balancing power in
international system. Alignment with Iraq’s central government and Russia’s
arms sales to this country in addition to intelligence cooperation, military
training and investments in oil and gas sectors in Iraq indicated Russia’s effort
to acquire a foothold and reach maximum influence in the important and
strategic land of Mesopotamia.
Keywords: Alignment, Iraq, ISIS, Russia, The Arab Uprisings, The
Regional Order of West Asia.
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(تاریخ دریافت -8932/40/82 :تاریخ تصویب)8932/42/89 :

چکيده
روابط عراق و اتحاد شوروی از دهۀ  8394گسترش یافت و عراق بهعنوان یکی از مهم تمرین متحمدان
این ابرقدرت در خاورمیانه (غرب آسیا) محسوب میشد .فروپاشی نظام شوروی و پایمان ننمس سمرد،
منجر به پایان اتحاد میان عراق دوران صدام حسین و روسیه نشمد و ایمن دو کشمور در دهمۀ  8334بما
ونود فرازونشیبها به همکاری ادامه دادند؛ اما حملۀ ایاالت متحد آمریکا به عراق و سمرنگونی رییم
بعث در سال  8449نقطۀ پایانی بر اتحاد روسیه و عراق بود .بدینترتیب در سالهمای  8449تما 8488
شاهد ایفای نقش حداقلی روسیه در عراق پس از صدام بودی  .بهنظر میرسد بما شمروخ خیم شهمای
عربی و سرایت ناآرامیها به سوریه و سپس عراق و به دنبال آن اشغال بخش وسیعی از سرزمین عمراق
توسط داعش ،صفآرایی ندیدی میان روسیه و عراق شکل گرفته است .بنابراین ایمن پرسمش مطمر
میشود که چه تحولهایی بر شکلگیری صفآرایی میان روسیه و عراق بین سالهمای  8488تما 8482
تأثیر گذشته است .فرضیۀ نوشتار این است که خی شهای عربی ( )8488و بهدنبال آن تحولهای منطقۀ
خاورمیانه ،بهویژه بحران سوریه مونب شکلگیری تهدیدهای داخلی و خارنی علیه امنیمت ونمودی
دولت مرک ی عراق شد؛ در برابر چنین تهدیدهایی ایماالت متحمد آمریکما (در دورو اوبامما) بمهعنموان
مه ترین و قدرتمندترین متحد عراق ،بیمیل به همکاری و حمایمت حمداکیری از دولمت عمراق بمود؛
بنابراین در شرایطی که ادراک رهبران روسیه نسبت به نایگاهشان در نظام بینالملل در مقایسه با دهمۀ
 8334و  8444تغییر یافته است ،تحولهای منطقمۀ خاورمیانمه و نظمام بمینالململ فرصمتی مناسمب را
پیشروی روسیه نهاد تا بار دیگر در عراق نقشآفرینی کند.
واژگان اصلی
خی ش عربی ،داعش ،روسیه ،صفآرایی ،عراق ،نظ منطقهای غرب آسیا.
 نویسندو مسئول
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مقدمه
در اولین روزهای سال  8488با موج گستردو نارضایتیها از شممال آفریقما ،محمیط خاورمیانمه
دستخوش تغییر شد .ناآرامیها از شمال آفریقا به قلب خاورمیانه سرایت کرد .نارضایتیهما بمه
عراق رسید و سرانجام دولت اسالمی عراق و شامات در سال  8480با اشغال بخش وسمیعی از
عراق مونودیت خود را اعالم کرد .در ایمن زممان دولمت عمراق از هممۀ کشمورهای منطقمه و
قدرتهای ب رگ درخواست کمک کرد ،اما در کنار بیمیلی کشورهای عربی و ترکیه از یکسو
و اکتفای ایاالت متحد بهعنوان مه ترین متحد عراق تنها به حملههای هموایی از سموی دیگمر،
ایران و روسیه به کمک دولت عراق آمدند .به بیان دیگر ،روسیه که با سمرنگونی رییم صمدام
حسین توسط آمریکا در سال  8449نفوذش را بهطور کامل در عراق از دست داده بود ،با تونه
به شرایط داخلی عراق و تحولهای منطقهای و بینالمللی باردیگر فرصت بینظیری برای نفموذ
در عراق یافت؛ بهطوری که عالوه بر فروش تسلیحات به دولت مالکی ،مسکو به همکاریهای
نظامی ،فنی و اطالعاتی ،ارسال موشکهای روسی از فضای هوایی عراق به سوریه و درنهایمت
سرمایهگذاریهای کالن نفتی اقدام کرده است .بدینترتیب در این نوشتار بمهدنبمال پاسمخ ایمن
پرسش هستی که «چه عاملهایی مونب صمفآرایمی دوبمارو روسمیه و عمراق بعمد از شمروخ
خی شهای عربی از سال  8488شدهاند؟» در پاسخ این فرضیه را مطر میکنی  :تهدید داخلمی
و خارنی علیه دولت مرک ی عراق و همکارینکردن قدرتمندترین و مهم تمرین متحمد عمراق
یعنی ایاالت متحد از یکسو و درک رهبران روسیه از ارتقای نایگاهشان در نظام بینالململ از
سوی دیگر ،مونب شد این دو کشور در کنار یکدیگر قرار بگیرند.
پيشينۀ پژوهش

8

دربارو صفآرایی روسیه (شوروی) و عراق مقالهها و کتابهای متعددی نوشمته شمده اسمت.
یکی از نامعترین کتابها که به سیر روابمط مسمکو و بغمداد قبمل و بعمد از فروپاشمی اتحماد
شوروی تا اشغال عراق توسط ایاالت متحد اشاره دارد ،کتاب مخمصه در عمراق نوشمتۀ طمارق
اسماعیل و یاکلین اسماعیل است ) .(Ismael and Ismael, 2015همچنمین طمارق اسمماعیل بمه
همراه آندرج کروت در مقالهای با عنوان «روابط روسیه و عمراق :تحلیلمی سیاسمی و تماریخی»
روابط دو کشور قبل و بعمد از فروپاشمی اتحماد شموروی تما سمال  8449را بررسمی ممیکنمد

1. Alignment
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) .)Ismael and Kreutz, 2001اصلیحان آنالر 8نی در پایاننامۀ خود با عنوان «سیاست خمارنی
روسیه در برابر عراق پسا صدام» به نقش منافع اقتصادی در رویکرد روسیه به عراق میپمردازد
(.)Anlar, 2006
در حوزو ادبیات داخلی نی میتوان به مقالۀ نهمانگیر کرممی ( )8928بما عنموان «سیاسمت
خارنی روسیه و بحران عراق» اشاره کرد که رفتار روسیه را در برابر آمریکما بما همد حفم
منافع در عراق بررسی میکند .همچنین سید اسداهلل اطهری و شعیب بهمن ( )8934در مقالهای
با عنوان «روسیه و خاورمیانۀ ندید ،چالشها و راهبردها» در پی پاسخگمویی بمه ایمن پرسمش
هستند که روسیه در شرایط ندید خاورمیانه چه راهبردهایی را باید در پیش بگیمرد؟ آنهما بمر
این باورند که سیاست خارنی روسیه در رویارویی با خاورمیانمه بایمد رویکمردی چندبعمدی،
یئوپلیتیک ،امنیتی و اقتصادی داشته باشد .محمدصادق کوشکی به همراه ابمراهی طماهریبم ی
( )8930در مقالهای با عنوان «حضور روسیه در خاورمیانه در دورو پوتین» عاملهمای ممؤثر در
تونه دوبارو روسیه به خاورمیانه ،به رهبری پوتین را بررسی میکنند و بر این باورند که تالش
روسیه برای حضور در این منطقۀ راهبردی برای احیای نقش روسیه بمهعنموان قمدرت بم رگ،
فروش تسلیحات و مبارزه با تروریس است.
با مروری کوتاه بر ادبیات پژوهش ،در روابط روسیه و عراق مدعی هستی کمه تماکنون بمه
صفآرایی دوبارو مسکو و بغداد پس از خی شهای عربی در سال  8488پرداخته نشده اسمت.
همۀ بحثها دربارو سیاست خارنی و صفآرایی مسکو در خاورمیانه معطو

به سوریه است

و روابط بغداد و مسکو در سایۀ روابط مسکو و دمشق قرار گرفته است.
چارچوب مفهومی و نظري
با پایان ننس سرد فرصتها و تهدیدهای نوینی در نظام بینالململ نمایمان شمدند کمه از نظمر
ماهیت و منشأ بسیار متفاوت از تهدیدها و فرصتها در نظمام بمینالململ دوقطبمی هسمتند .از
آنجایی که اتحادها و صمفآرایمیهما براسماس فرصمتهما و تهدیمدها و از درون منازعمات و
همکاریها میان دولتهما در نظمام بمینالململ پدیمدار ممیشموند ،بمازتعریف مفماهی اتحماد،
صفآرایی و ائتال ضروری بهنظر میرسد .پرکاربردترین تعریف از اتحاد ،متعلق بمه اسمتفان
والت است .وی در کتاب «اصول اتحادها» ،اتحاد و صفآرایی را بهنای یکدیگر به کار میبرد
و اتحاد را «صفآرایی رسمی و غیررسممی میمان دولمتهما بما همد

همکماریهمای امنیتمی
1. Aslihan Anlar
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میداند» ) .(Walt, 1987: 12با تونه به پایان نظام دوقطبی بهنظر میرسد این تعریف از اتحماد
و صفآرایی و اینهمانی دانستن آنها نتواند بسیاری از همکاریهما در عرصمۀ بمینالمللمی را
توضیح دهد.
گلن اسنایدر از معدود پژوهشگران در عرصۀ بینالمللی است که تعریفی واضح از اتحماد و
صفآرایی را ضروری میداند .اسنایدر ،اتحادها را «انتماخهای رسمی با هد

استفادهکردن یا

استفادهنکردن از نیروی نظامی در شرایطی مشخص علیه دولتمی خمارج از آن انتمماخ تعریمف
میکند» ) .(Snyder, 1998: 4اسنایدر صفآرایی را مفهومی گسمتردهتمر و بنیمادیتمر از اتحماد
میداند .وی صفآرایی را انتظارها و توقعهای یک دولت مبنی بر اینکمه کمنش و اقمدامش در
محیط بینالمللی در آینده با چه واکنشی (حمایت یا مخالفت) از سوی دولتهای دیگر روبهرو
میشود ،بیان میکند .بنابراین اسنایدر به صفآرایی «با» و صفآرایمی «علیمه» دیگمر دولمتهما
اشاره ممیکنمد کمه بمهوسمیلۀ آن ممیتموان دوسمتان و مخالفمان بمالقوه در آینمده را شناسمایی
کرد ) .(Snyder, 1998: 6اسنایدر صفآرایی میان دولتها را برخاسته از منافع خاص دولتهما
میداند ،که مکرر با تغییر در الگوهای قدرت ،منابع و اولویتهای موضوعی دولمتهما درحمال
دگرگونی است .به بیانی دیگر ،با تغییر تدریجی در روابط قدرت میان دولتهما الگموی منمافع
مشترک و متعارض نی تغییر میکند .بنابراین صفآراییها نی با تونه به اهمیت موضموخهمای
مختلف برای دولتها و با بازگرداندن دولتها از موضوعی به موضموخ دیگمر تغییمر ممیکنمد
)(Snyder, 1998: 7؛ بدینگونه اسمنایدر بما ارائمۀ تعریفمی گسمترده از صمفآرایمی ،اتحماد را

زیرمجموعۀ صفآرایی قرار میدهد ).(Snyder, 1998: 8

بنابراین در عصر ندید با تونه به تنوخ فرصتها و تهدیدها در نظام بینالملل هممانطمور

که منون 8نی میگوید ،نباید از مشاهدو صفبندیهایی که بهطور مداوم درحال تغییمر هسمتند،
شگفتزده شوی  .وی با تأکید بر پایان عصر اتحادهای منجمد (اتحادهایی بر پایمۀ قراردادهمای
نظامی دونانبه یا چندنانبه در نظام دوقطبی) بیان میکند از این پس شماهد صمفآرایمیهمایی
بیشتر و متنوختر در نظام بینالملل هستی ؛ چراکه صفآراییها با تونه به منافع و موضوخهمای
خاص در عرصۀ بینالمللی شکل خواهند گرفت .در نتیجه ،از انعطا
نسبت به اتحادها برخوردارند ).(Menon, 2003: 16

بیشتر و پایبندی کمتمری

بنابراین با تونه به فروپاشی نظام دوقطبی و پایان ننس سرد ،تعریف گستردهای که استفان
والت از اتحاد و صفآرایی برحسب شرایط و نیازهای نظام بینالملل دو قطبی ارائه داده اسمت
1. Menon
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کارآمد بهنظر نمیرسد .بمدین ترتیمب ،در اداممه بما تونمه بمه تعریمف صمفآرایمی ،از نظریمۀ
واقعگرایی نوکالسیک برای بررسی صفآرایی روسیه و عراق بهره میگیری .
مه ترین نظریههای مربوط به اتحاد و صفآرایی را نظریهپردازان واقمعگرایمی کالسمیک و
ساختارگرا مانند والت و والت مطر کرده اند .در نتیجۀ انتقادها و ونمود برخمی کاسمتیهما در
واقعگرایی کالسیک و تقلیلگرایی واقعگرایی ساختارگرا ،مکتب واقمعگرایمی نوکالسمیک سمر
برآورد .واقعگرایی نوکالسیک میکوشد دیدگاههای برگرفته از نظریۀ واقمعگرایمی کالسمیک را
نظاممند کند .از اینرو ،آشکارا متغیرهای داخلمی و خمارنی را بما یکمدیگر ترکیمب ممیکنمد.
طرفداران واقع گرایی نوکالسیک تأکید دارند هد های سیاست خارنی دولتها براساس پیشینۀ
نایگاهشان در نظام بینالملل و بهویژه توانمندیهای قدرت مادی نسبیشان است .آنها توضیح
میدهند که تأثیر توانمندیهای نسبی قدرت بر سیاست خارنی دولتها غیرمستقی و پیچیمده
است؛ چراکه فشارها و محدودیتهای سیستمی از راه متغیر میانجی سطح واحد تحلیل میشود.
واقعگرایان نوکالسیک پارامتر اصلی سیاستخمارنی دولمتهما را قمدرت ممادی نسمبی آنهما
میدانند) . (Rose, 1991: 146شایان تونه اینکه واقعگرایان نوکالسیک تهدیدها و فرصتها در
نظام بینالملل را در دو سطح سیستمی و زیرسیست (منطقهای) بررسی میکنند .نوکالسمیکهما
بیان میکنند ،در نظام منطقهای نی رقابت میان بازیگران اصلی منطقمهای بمرای بمهدسمتآوردن
هژمونی در منطقه یا نظام بینالملل نریان دارد ).(Lobell and Others, 2009: 49
راندل شولر از مه ترین نظریهپردازان واقعگرایی نوکالسیک است که نظریۀ «موازنۀ منمافع»
را براساس برخی انتقادها از واقعگرایی ساختارگرا ارائه داد .شولر ابتدا مه ترین مفروض والتم
مبنی بر اینکه دولتها در نظام بینالملل برای نلوگیری از بهخطرافتادن امنیتشان ،از دنبالکردن
سود و قدرت صر نظر میکنند ،را متقاعدکننده نمیداند .شولر تصریح میکنمد والتم بمهطمور
دقیق مشخص نکرده است ،چرا دولتها باید امنیت را به برتریطلبمی و توسمعهطلبمی تمرنیح
دهنمد؟ ) (Schweller, 1994: 106بمرخال

نظریمۀ موازنمۀ قمدرت و تهدیمد کمه تنهما همد

صفآراییها و اتحادها را دستیابی به امنیت میداند و نظاممنمد اتحادهمای برگرفتمه از سمود را
نادیده میگیرد ،شولر تأکید میکند انتخاب متحدان برحسب مقتضیات میتواند نشأتگرفتمه از
میل و رغبت ،ترس و احساس خطر باشد ).(Schweller, 1994: 79
نقد دیگر شولر به والت آن است که اگر همۀ دولتها خواستار حف وضع مونودنمد پمس
چگونه رفتار موازنهسازی در نظام بینالملل شکل ممیگیمرد؟ ) (Schweller, 1994: 115شمولر
برخال

نوواقعگرایان ،با تأکید بر دولتهای تجدیدنظرطلبی که در پی اصمال موقعیتشمان در
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نظام بینالملل هستند ،اتحادها در نظام بینالملل را برگرفته از هد های این دولتها ممیدانمد.
به بیان دیگر ،تحرکهای دولتهای تجدیدنظرطلب با هد بره زدن نظم مونمود و ارتقمای
نایگاهشان در نظام بینالملل مونب بهصفدرآمدن دولتهای خواستار وضع مونود میشود.
براساس دیدگاه شولر آنچه در تصمی گیمریهمای اتحماد اهمیمت دارد انطبماق اتحادهما بما

هد های سیاسی و نه موازنه نداشتن قدرت یا تهدید است ) .(Schweller, 1994: 88بنمابراین
قدرت های حاف وضع مونود به اتحادهایی با هد

حف وضع مونود میپیوندند حتی اگمر

اتحادی متشکل از دولتهای قوی باشد و دولتهای تجدیمدنظرطلب بمرای رسمیدن بمه سمود
همراهی را انتخاب میکنند ) .(Schweller, 1994: 88بنابراین شولر با هد بررسی رفتارهمای
موازنهساز دولتهای تجدیدنظرطلب در نظام بینالملل ،نظریۀ موزانۀ منمافع را ارائمه ممیدهمد.
شولر با تونه به هد ها و توانمندیهای نسبی دولتها در نظام بینالملل ،ساخت اتحادهما را
بررسی میکند .وی با ترکیب عاملهای سطح واحد در کنار مؤلفههای سطح ساختار (نظاممند)
موازنۀ منافع را تحلیل میکند ).(Schweller, 1994: 99
در این نوشتار نخست ،بمرخال

نظریمۀ واقمعگرایمی نوکالسمیک ،مفهموم صمفآرایمی را

گستردهتر از اتحاد عنوان میکنی ؛ بهطوری که اتحاد زیرمجموعۀ صفآرایی است و صفآرایی
با تحولهای نوین در نظام بینالملل ه خوانی بیشتری دارد .سپس با تقلید از برناممۀ پژوهشمی
واقعگرایی نوکالسیک برآنی  ،نشان دهی تهدید داخلی و خارنی علیه دولت مرکم ی عمراق و
همکارینکردن ایاالت متحد که مه ترین متحد عراق بهعنوان فرصتهای شکلگرفته در نظمام
بینالملل و منطقهای از عاملهای سطح نظاممند و متغیر مستقل نوشتار هستند که بما تونمه بمه
هد ها و درک رهبران روسیه از سیاست خارنی (متغیر میانجی) منجر بمه صمفآرایمی میمان
روسیه و عراق شد.
سير روابط روسيه (شوروي) و عراق تا سال 1991
نفوذ بریتانیا و آمریکا با سقوط پادشاهی طرفدار غرب در عمراق ( )8392پایمان یافمت و از آن
پس فرصتی بی نظیر برای نفوذ اتحاد شوروی در عراق فراه آمد؛ بهطوری که تما اواخمر دهمۀ

 ،8324همکاری عمراق و اتحماد شموروی ن دیمک بمود ) .(Ismael and Kreutz, 2001: 89بما
بهقدرترسیدن گورباچف روابط مسکو و بغداد رو به سردی گرایید؛ اما سردی روابط مسکو و
بغداد در اوایل سال  8330با تونمه بمه انمماخ گسمترده میمان نخبگمان روسمی در تمایمل بمه
پیروینکردن از سیاستهای غرب و تأکید بر نهانیبودن منافع روسیه پایان یافمت؛ از آن پمس
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عراق به دلیلهای بیشمار یئوپلیتیکی و اقتصادی از مه ترین اولویمتهمای سیاسمت خمارنی
روسیه شد ). (Ismael and Kreutz, 2001: 96-97
شایان تونه اینکه از دهۀ  8334تا سال  8449روسیه قراردادهای پرسودی بما عمراق امضما

کرد؛ برای نمونه ،در سال  8339قرارداد ب رگی میان شرکت دولتمی طمر همای نفتمی عمراق8و
شرکتهای روسی برای فاز دوم حوزو نفتی غرب قرنه 8امضا شمد کمه بنمابر تخممینهما سمود
شرکتهای روسی در آینده به بیش از  94میلیارد دالر میرسمید (

Ismael and Ismael, 2015:

 .)178همینطور مجموخ ارزش قراردادهای روسیه و عراق فقط در سال  8444بمه حمدود 8،8
میلیارد دالر رسید و روسیه در سال  8448رتبۀ نخست تجارت با عراق را داشت .بدینترتیمب،
تعجببرانگی نیست اگر نهتنها رهبران روسیه برای رفع تحری ها علیه عراق تالش کنند ،بلکمه
از مخالفان اصلی حملۀ ایاالت متحد به عراق نی باشند ) .(Ismael and Ismael, 2015: 190امما
با حملۀ آمریکا به عراق ( )8449با ونود مخالفت روسیه ،فرانسه و آلمان ،نه تنها مسکو ه ینۀ
اقتصادی زیادی متحمل شد ،بلکه نفوذش را بهطور کامل در عراق از دست داد؛ چراکمه دولمت
ندید عراق تمایلی به روابط با روسیه حامی صدام حسین نداشمت و همچنمین متحمدی مهم
چون آمریکا داشت .عالوه بر این ایاالت متحد نی تمایلی به ورود روسیه در عراق نداشت .امما
غیبت روسیه در عراق با شروخ خی شهای عربی در سال  8488و گسترش آن بمه عمراق زیماد
طوالنی نشد.
خيزشهاي عربی سال  ،1933ظهور داعش و تغيير محيط امنيتی عراق
در ابتدای نیمۀ دوم قرن بیستویک با گسترش موج نارضایتیها از شمال آفریقا به خاورمیانمه،
فصل نوینی از رقابت میان بازیگران منطقهای شکل گرفت .اوج رقابتها را میتوان در سموریه
دید؛ چراکه بازیگران منطقهای چون ترکیه و عربستان سقوط بشاراسد را مونمب کماهش نفموذ
ایران در منطقۀ شامات میدانستند .همچنین سقوط دولت بشار اسد میتوانست مقدمهای بمرای
نفوذ عربستان و ترکیه در عراق باشد .بنابراین هنگامی که ناآرامیها به عراق رسید ،دولت عراق
با تهدیدهای داخلی و خارنی روبهرو شد که در ادامه به آنها اشاره میکنی .
با سقوط ریی صدام حسین ،درحالی که دیگر بازیگران منطقهای تنها نظارهگر تحمولهمای
عراق بودند ،ایران همۀ تالشش را کرد تا متحدان شیعی و کُردش به رأس هرم قمدرت برسمند.

1. State Company for Oil Projects
2. West Qurna
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در نتیجه توانست به بازیگری مه در سپهر سیاسی عراق تبمدیل شمود .بنمابراین عربسمتان کمه
روند انتخابات سال  8449را تنها نظاره کرده بود ،در انتخابات سال  8484بمه هممراه ترکیمه از
ح ب العراقیه به رهبری ایاد عالوی حمایت کردند تا مانع نخستوزیری دوبارو نوری ممالکی،
متحد ایران شوند؛ اما با ونود موفقیت ح ب العراقیمه ایمنبمار نیم ممالکی بما حمایمت ایمران
نخستوزیر شد؛ بدینترتیب عربستان و ترکیه دریافتند بازی عراق را به ایران باختهاند.
با انتخاب دوبارو نوری مالکی شاهد دو رویداد مه و تأثیرگذار بر تحولهای آینمدو عمراق
بودی  .اول آنکه ،اوباما در اکتبر  8488اعالم کرد که همۀ سربازان آمریکایی تا پایان سال 8488
از عراق خارج میشوند ) .(Katzman and Humud, 2016: 12-13همچنین خی شهمای عربمی
به قلب خاورمیانه از نمله سوریه رسید .تحولهای سموریه از دو نهمت بمرای دولمت عمراق
اهمیت داشت :اول آنکه سوریه با ریاست بشار اسد همانند دولمت مرکم ی عمراق از متحمدان
اصلی ایران بود؛ دوم اینکه کشورهای عربمی حاشمیۀ خلمی فمارس و ترکیمه بحمران سموریه را
فرصتی برای نبران شکست سیاستهایشان در عراق دیدند ).(Adelphi Series, 2013: 130
شایان تونه اینکه با شروخ خی شهای عربی هر یک از دولتهای منطقهای و فرامنطقمهای
بهدنبال نفموذ و بمهدسمتآوردن قمدرت در کمانونهمای بحمران برآمدنمد ،امما بمه بماور بیشمتر
پژوهشگران روابط بینالملل خی شها در ابتدا منشأ داخلی داشت .بهطموری کمه هم زممان بما
خروج نیروهای آمریکایی تنش میان ننا های مختلف تشدید شد و زمینۀ شمورش در منماطق
مختلف و سربر آوردن دولت اسالمی عراق و شامات در بخش ب رگی از سرزمین عراق فمراه
شد؛ این مسئله بهعلت بهکارگرفتن سیاستهایی از سوی مالکی بمود ،ماننمد دسمتور بازداشمت
برخی از شخصیتهای برنستۀ سنی ( 8488تا  )8489چون طارق الهاشمی و رافمع االیسماوی
) .(Katzman and Humud, 2016: 22-25سقوط شهرهای سنینشین عراق گویای آن است کمه
مردم عراق داعش را نویددهندو رهایی از نیروهمای دولتمی ممالکی ممیدانسمتند و نمه گروهمی
تروریستی؛ در نتیجه ،نیروهای البغدادی توانستند شمال عراق را فتح کنند ،زیرا نه تنها کسی در
برابر آنها مقاومت نکرد ،بلکه از شهری به شهر دیگر با شهروندانی بمه اماهر مشمتاق روبمهرو
شدند ). (Snow, 2016: 112
به این ترتیب ،با حملۀ داعش به عراق ،از یکسو دولت مرک ی عراق بهدلیل نارضایتیهای
داخلی و پذیرش داعش توسط مردم ،نیمی از سرزمین خمود را از دسمت داد .از سموی دیگمر،
ترنیح برخی از بازیگران منطقهای چون عربستان سعودی بر فروپاشی دولت وقت عمراق بمود.
در این میان ،حیدرالعبادی از همۀ بازیگران منطقمهای و فرامنطقمهای کممک خواسمت و متحمد
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منطقهای بغداد ،تهران همراه شد؛ ایاالت متحد تمایلی به نقمش آفرینمی گسمترده نشمان نمداد و
روسیه بار دیگر ،برای نقشآفرینی در منطقۀ راهبردی که سمابقۀ دیرینمۀ نقمشآفرینمی در آن را
داشت ،فرصت را غنیمت شمرد.
كاهش نسبی نقشآفرینی ایاالت متحد در خاورميانه در دورة اوباما
با شروخ قرن بیستویک  ،تحلیلگران برنستهای چون فرید زکریا ،نهان پس از یمازده سمپتامبر
را نهان تکقطبی نامیدند .زکریا ادعا کرد ،برتری بر ایاالت متحد بهسمادگی نیسمت و اقتصماد
آمریکا به ب رگی مجموخ سه اقتصاد برتر بعدی ،یاپن ،آلمان و انگلیس است .اما پن سال بعمد،
زکریا به نتیجهای بهصورت کامل متفاوت رسید؛ وی گفت :نظام بینالملل دستخوش دگردیسی
است ،نظام چندقطبی ندیدی در راه است ،قدرت ایاالت متحد درحال افول است ،درحالی که
بازیگران یئواستراتژیک و یئواکونومیک ندیدی درحال اهور هسمتند؛ بنمابراین مما بمه عصمر
پساآمریکا ن دیک میشوی ).(Gerges, 2012: 1
بنابراین هنگامیکه اوباما در  84یانویۀ  8443به قدرت رسمید ،بحمران در اقتصماد داخلمی،
ه ینه های کالن ننس در عمراق و افغانسمتان ،رشمد تروریسم و از هممه مهم تمر ،نگرانمی از
پیشیگرفتن قدرت چین و هند در آینده از مه ترین مشکالت ایاالت متحد بود که اوبامما بایمد
با آنها دستوپنجه نرم میکرد .بدینترتیب وی در روزهای آغازین ریاسمت نمهموری خمود،
تصریح کرد منمافع ملمی آمریکما چمراه راه سیاسمت خمارنی وی هسمت و اولمین همدفش را
نلوگیری از فروپاشی هژمونی آمریکا و حف وضمع مونمود در نظمام بمینالململ اعمالم کمرد
) .(Prifti, 2017: 117بر همین اساس ،اوباما سیاست چرخش بهسوی شرق را بما همد

حفم

وضع مونود و نلوگیری از خی ش قدرتهای درحمال اهموری چمون چمین در دسمتور کمار
سیاست خارنی خود قرار داد .(Gerges, 2012: 11) .همانطور که بیمان کمردی  ،از مهم تمرین
مشکالت اوباما ،ننس عراق و افغانستان و درگیری ایاالت متحد در خاورمیانه بود .حمال ایمن
پرسش مطر است که اوباما چه راهبردی را در خاورمیانه ،بهویژه بعد از خی شهمای عربمی و
اشغال نیمی از سرزمین عراق توسط داعش در دستور کار سیاست خارنی قرار داد؟
در سال  8448هنگامی که اوباما سناتور شیکاگو بود ،در شممار مخالفمان حملمه بمه عمراق
محسوب میشد .وی ننس عراق را بیمعنا و غیرضروری خواند ) .(Kaufman, 2016: 8اوبامما
در مبارزه های انتخابات ریاستنمهوری نیم تأکیمد کمرد ایماالت متحمد هرگم نبایمد نیمروی
نظامیاش را برای همکاری در منازعات خاورمیانه شرکت دهد .بنمابراین شمروخ خیم شهمای
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عربی و تشدید رقابتهای منطقهای و فرامنطقمهای در سموریه نشمان داد کمه ایماالت متحمد از
بحران عراق و افغانستان درس گرفته است و حاضر به حضور نظامی مستقی در سوریه نیسمت
و تنها به ارسال تسلیحات سبک و تحری های اقتصمادی اکتفما ممیکنمد ) .(Hass, 2013: 58بما
سرایت ناآرامیها به عراق و خی ش داعش این پرسمش مطمر اسمت کمه آیما راهبمرد آمریکما
همکاری با دولت عراق برای شکست داعش بود؟
اوباما در  80سپتامبر  8489در مجمع عمومی (با شروخ پمیشرویهمای داعمش در عمراق)
گفت« :ایاالت متحد با همۀ قوا از منافع اصلیاش در منطقه محافظمت ممیکنمد .مما بما تهمان
خارنی علیه متحدانمان مقابله میکنمی و نریمان آزاد انمریی را در منطقمه و نهمان تضممین
خواهی کرد و شبکههای تروریستی را نابود میکنی » ) .(Prifti, 2017: 119وی همچنمین بماور
داشت که آمریکا باید از منابع حیاتیاش از نمله نیروی نظامی ،فقط هنگامی اسمتفاده کنمد کمه
منافع آمریکا بهطور مستقی تهدید میشود ).(Prifti, 2017: 120
با اشغال سرزمین عراق توسط داعش ،سیاسمت خمارنی اوبامما در شمرایط آزممایش قمرار
گرفت؛ از یکسو آمریکا با شعار ننس علیه تروریس عراق را اشمغال و میلیاردهما دالر ه ینمه
کرده بود .از سوی دیگر ،سیاست چرخش بهسمت آسیا و پاسیفیک در دستورکار بمود .بمهنظمر
می رسد اوباما برای مقابله با داعش دو اقدام مه انجام داد .8 :ایجاد ائتالفی از کشورهای عربی
و سنی منطقه در مبارزه با داعش یا سیاست موازنۀ فراساحلی 8یما از راه دور؛ اوبامما بمهخموبی
میدانست که داعش نتیجۀ کمک دولتهای ه پیمانی چون عربستان ،امارات متحد عربی ،قطر
و ترکیه به این گروه تروریستی است و داعش تنهما از راه کشمورهای حمایمتکننمدهاش نمابود
میشود .بنابراین آنها را مجبور به پیوسمتن بمه ائمتال

ضدتروریسمتی کمرد ).(Mitton, 2016

همچنین گروه تروریستی داعش در عراق با مقاومت ناچی ی از سوی سنیها روبهرو شد و این
خود نشان از پذیرش داعش از سوی بخشی از نامعۀ عراق بمود؛ بمدین ترتیمب ،اگمر آمریکما
بهصورت مستقی از دولت شیعی عراق حمایت میکرد به فرقهگرایمی از سموی متحمدان خمود
مته میشد و نی بهتشدید فرقهگرایی در عراق دامن میزد .در نتیجه در کنار سیاست موازنه از
راه دور دومین سیاستی که اوباما به کار گرفت سیاست واگذاری مسئولیت 8بود.
سربرآوردن داعش تهدیدی ندی علیه منافع آمریکا محسوب میشد ،امما بما شمکلگیمری
دولت اسالمی در عراق و ن دیک مرزهای ایران ،تهدیمدی فموری و مسمتقی علیمه ایمران بمود.
1. Offshore Balancing
2. Buck-Passing
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بنابراین در چنین شرایطی آمریکا تنها به حملههای هوایی و فرستان چندین مستشار نظمامی بمه
عراق در ائتال مبارزه علیه داعش اکتفا و از فرستادن نیروی نظامی در عراق خمودداری کمرد؛
زیرا ایران برای نلوگیری از پیشروی داعش ،ناگ یر به ارسال نیرو و سال در خاک عراق بود.
واقعگرایی نوكالسيک و سياست خارجی روسيه در دورة پوتين
ورود مسکو به کارزار عراق را بر چه اساس میتوان توضیح داد؟ همانگونه که توضمیح دادیم
سیاست اوباما نسبت به خی شهای عربمی و گمروه تروریسمتی داعمش آمیختمه از دو سیاسمت
موازنه از راه دور و واگذاری مسئولیت بود .گیلپین معتقمد اسمت ،ایمن سیاسمت در ذات خمود
نشانی از ضعف نسبی و کاهش قدرت است ،بنابراین در پمیشگمرفتن آن ممیتوانمد تأثیرهمای
مخربی ه بر روابط با متحدان و ه با رقیبان داشته باشد .بهطموری کمه دولمتهمای خواهمان
تغییر وضع مونود تشویق به نقشآفرینی در منازعات منطقهای و نهمانی ممیشموند
) .2015: 16بنابراین با تونه به اولویت سیاست چرخش به شرق ،اوباما تالش کمرد از مداخلمۀ
(Dueck,

مستقی در خاورمیانه انتناب کند .سیاست واگذاری مسئولیت مونب نقمشآفرینمی بمازیگرانی
چون ایران و روسیه شد .به این ترتیب ،روسیۀ پوتین پس از یک دهه غیبت باتونه به فرصمت
پیشآمده بهدنبال نفوذ در خاورمیانه از نمله عراق برآمد.
ابتدای دهۀ  ،8334رهبران اتحاد شوروی بر فروپاشی نظام کمونیستی صحه گذاشتند .روسیه
میراثدار اتحاد شوروی شد و از آن زمان تاکنون رهبران روسیه به شکلهای مختلف بمهدنبمال
بازگشت به نایگاه نخست خود در نظام بینالملل بهعنوان قدرتی ب رگ هسمتند .ایمن مهم از
دورو اول ریاستنمهوری پوتین و حتی پیشتر از آن در دورو نخستوزیری وی مشهود است.
پوتین بارها در طول سالهای اول و دوم ریاستنمهوریاش تأکید کرد کمه رفتمار و عملکمرد
سیاستمداران باید نشانگر تالش آنها در قرارگرفتن روسیه در نایگاه قدرت ب رگ باشد .وی
در این زمینه بر اب ارهای اقتصادی تأکید فراوان داشت .برای نمونه ،در سمال  8440گفمت« :مما
باید از اب ارهای مونود در سیاستخارنیمان برای بهبود ملموس اقتصادمان استفاده کنمی کمه
بهقطع این درآمداف ایی به قدرتمندشدن روسیه کمک میکند» ).(Katz, 2014: 26-27
بنابراین اگر پوتین در دورو اول ریاستنمهوری خود ،سالهای  8444تا  8440بما تمالش
در ن دیکی با غرب و بهبود روابط با ایاالت متحد در پی قدرتمندکردن روسیه بود ،در دور دوم
ریاستنمهوریاش ،سالهای  8440تا  8442از یکسو بما تونمه بمه ننمس عمراق ،اسمتقرار
موشکهای ضد بالستیک در مرزهای روسیه و انقالبهای رنگی ،روابط مسکو و واشمنگتن رو
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به سردی نهاد و از سوی دیگر ه زمان با شکست ایاالت متحد در ننمس عمراق و افغانسمتان،
کاهش بودنۀ فدرال که تهدیدی علیه بنیان قدرت آمریکا بود ) ،(Lo, 2015: 28قیمت نفت بین
یوئن  8440تا یوئیۀ  8442چهار برابر شد و روسیه توانست همۀ بدهیهای خمود را تما سمال
 8442به صندوق بینالمللی پول و باشگاه پاریس بپردازد و نی رشدی  9درصدی را تجربه کند
).(Lo, 2015: 26
بدینترتیب ،تحولهای نیمۀ دوم دهۀ  ،8444به رهبران روسیه و شخص پوتین نویددهنمدو
اهور نظام بینالمللی چندقطبی بود .در این زمان ،درک پوتین از شرایط روسیه با بهبود شمرایط
اقتصادی ،تغییر کرد؛ روسیه دیگر قدرتی انکارناپذیر بود که ضمعف و سمرافکندگی نداشمت و
میخواست با تمرک بر داشتههای خود ،انریی و تسلیحات ،تبدیل به قمدرتی بم رگ در نظمام
بینالملل شود ) .(Breslaur, 2009: 372بنابراین در دورو سوم ریاستنمهوری ،پوتین در سال
 8489در مقالهای با عنوان «روسیه در نظام بینالملل در حال تغییر» تأکید کمرد روسمیه بایمد از
همۀ فرصتها برای اف ایش قدرت در نظام بینالملل استفاده کند و بمهصمراحت بمه دیپلماسمی
اقتصادی اشاره کرد ) .(Putin, 2012همانطور که کنت والت میگوید :روسیه بمهعنموان قمدرت
هستهای دغدغۀ بقا در نظام بینالملل را ندارد ) (Waltz, 1993و با همۀ توان و امکانات بهدنبال
کسب سود و نایگاه است و از هر فرصتی برای دستیابی بمه آن اسمتفاده ممیکنمد .باتونمه بمه
تالش دستگاه انرایی پوتین برای تغییر نایگاه روسیه در نظام بینالملل ،تحولهای رخداده در
عراق را میتوان فرصتی بینظیر برای مسکو در نهت تجدید نفموذ چنمد دهمۀ گذشمتهاش بمر
سرزمین راهبردی میانرودان دانست .در ادامه ،روند صفآرایی مسکو و بغداد را بعد از اشغال
داعش توسط عراق ترسی میکنی .
در یوئیۀ  ،8489نان بولتون در مجلۀ والاستریت از سیاستهای اوباما در برابر تحولهمای
اخیر خاورمیانه انتقاد کرد .وی خواستار توقف حمایت نظمامی آمریکما بمه دولمت عمراق شمد؛
چراکه دولت بغداد را به ایران وفادار میداند .او عراق امروز را به اروپای شمرقی  8304تشمبیه
کرد که اتحاد شوروی ه پیمان ن دیک آنها بود ) .(Bolton, 2017بما آغماز ریاسمتنمهموری
پوتین ،تحرکهای روسیه با تونه به فرصتهای پیشآمده در منطقه شروخ شد .همانطمور کمه
پیشتر اشاره شد ،شخص پوتین بهخوبی تواناییها و محدودیتهای روسیه را در نظام بینالملل
میدانست .وی در بیشتر سخنرانیهایش به دنبال تالش برای ارتقمای نایگماه روسمیه در نظمام
بینالملل از این سه زاویه بود :فروش تسلیحات نظامی ،فعالیت در حوزو انریی و ننمس علیمه
تروریس  .به بیان دیگر ،گرچه روسیۀ ناتوان در دهۀ  8334هیچ انتخابی ن بمازیکمردن نقمش
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دوم در خاورمیانه را نداشت ،روسیۀ کنونی موقعیت نظامی و اقتصادی مناسمبی بمرای نفموذ در
منطقه دارد.
خی شهای عربی در کنار سیاستهای تاحدی فرقهگرایانۀ ممالکی فرصمتی بمینظیمر بمرای
نقشآفرینی دوبارو مسکو فراه کرد .بهطوری که با شمروخ نماآرامیهما از سمال  ،8488دولمت
عراق ابتدا از ایاالت متحد خواستار بمباران نیروهای اسالمگرا و نی ارسال تسلیحات شمد ،امما
آمریکاییها در حالی که از نظر نظامی توانمایی بمرآوردهکمردن آن را داشمتند ،هممۀ تقاضماهای
دولت عراق را رد کردند و حتی فراینمد ارسمال تسملیحات بنمابر قراردادهمای قبلمی را تسمریع
نکردند؛ زیرا آنها مخالف سرکوب اقلیت سنی توسط مالکی و شیعیگرایی ریی عمراق بودنمد
که مونب قدرتیافتن ایران میشد )) .(Russia Beyond, 2014 (bدر نتیجمۀ ناامیمدی دولمت
مالکی از کمکهای غرب ،در سال  8488بعد از چندین مالقات از سوی مقامهای عراقی و نی
وزیر دفاخ پیشین ،سعدون و بهدنبمال آن مالقمات ممالکی و ممدودیف چنمدین قمرارداد خریمد
تسلیحات نظامی به ارزش  0.8میلیارد دالر امضا شد .این درحالی است که بعمد از سمال 8449
حکومت عراق در خرید تسلیحات نظامی بهسمت ایاالت متحد تغییر نهت داده بمود .بنمابراین
روسیه که متحد دولمت بشمار اسمد در بحمران سموریه اسمت ،از تعلمل آمریکما اسمتفاده کمرد
).(Daly, 2018
شایان تونه است که پیش از سفر مالکی به مسکو در سمال  ،8488در راسمتای تمالش وی
برای دستیابی به قراردادهای تسلیحاتی با روسیه شرکت نفتی اکسون از طر قرنۀ غربمی کنمار
رفت و بغداد با لوکاویل توافق کرد ) .(Blank, 2014در  89اکتبر  8488پوتین عراق را شریک
مه روسیه در خاورمیانه خواند و بر حمایت روسیه از دولت عراق تأکید کمرد .وی بمر تمالش
مسکو برای برقراری ثبات در عراق ،آمادگی مسکو در کممک بمه دسمتگاه امنیتمی عمراق بمرای
کنتممرل قممدرت و گسممترش همکمماریهمما در حمموزو نظممامی ،انممریی و تسمملیحات تأکیممد کممرد
)).(Russia Beyond, 2014 (b
در سال  8480درحالی که داعش بخمش وسمیعی از عمراق را تصمر

کمرد ،حیمدرالعبادی

رئیسنمهور ندید عراق از همۀ کشورهای منطقمه و نیم ایماالت متحمد بمرای بمازپسگیمری
سرزمینهای عراق کمک خواست ،اما این مسکو بود که از فرصت پیشآمده برای نفوذ هرچمه
بیشتر در عراق استفاده کرد و بدون هیچ تعللی برای دولت بغداد اسلحه فرستاد .سمفیر روسمیه
در عراق در فوریۀ  8480در مصاحبه با اینترفاکس نی تصریح کرد ،ارسال سال به عراق تعهمد
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بلندمدت مسکو را نشان میدهد« :ما همیشه گفتهای که حاضری به این کشمور بمه شمکلهمای
گوناگون برای تقویت توان تسلیحاتیش کمک کنی » ).(Mamedov, 2018
بهدنبال این قرارداد نظامی و تسلیحاتی در  83مارس  8480شرکت نفتی لموکاویمل تولیمد
نفت در حوزو قرنۀ غربی دو را آغاز کرد .پوتین نی بالفاصمله گفمت« :مما بمر افم ایش روابمط
دونانبه در زمینه های مختلف و کمک به رهبری عراق بهمنظور بازسازی اقتصادی و انتمماعی
کشور ،استقالل ،وحدت و شکوفاییاش تمایل داری  .تأکید میکن کمه از روش دولمت عمراق
برای دستیابی به توافق ملی ،ایستادگی در برابر تروریس و افراطگرایی که چالش اصملی عمراق
و حتمی کمل خاورمیانمه اسمت ،حمایمت ممیکمن » )) .(Russia Beyond, 2014 (bدر نتیجمه،
لوکاویل که با قراردادی در سال  8339وارد عراق شده بود و در اواخمر سمال  8448از عمراق
خارج شد ،دوباره به عراق بازگشت و قرار شد تا سمال  94 ،8489میلیمون تمن نفمت در سمال
تولید کند که چهارمین طر ب رگ نفتی و گازی در نهان بما  80میلیمارد ذخمایر کشمف شمده
است و دومین حوزو نفتی بکر نهان است .قرارداد لوکاویل با دولت عراق  89ساله اسمت کمه
 99درصد طر برای لوکاویل و  89درصد برای کمپانی نفت شمال است .مسمکو نمهتنهما در
حوزو نفتی بلکه یک ماه بعد در حوزو بهرهبرداری گاز از غرب فرات نی در عراق قمراردادی را
امضا کرد که ب رگ ترین دسمتاوردهای مسمکو پمس از خمروج صمدام حسمین از عمراق اسمت
)).(Russia Beyond, 2014 (a
بدین ترتیب ،از اواخر سال  8489و اوایل سال  8480مسکو متونه شد که آنچمه پمیشتمر
برای مسکو باورنشدنی بود ه اکنون دستیافتنی است .با تونه بمه رونمد همکماریهما ،در 98
یوئیمۀ  8489توافممقنام مۀ همکمماری نظممامی و فنممی و اطالعمماتی میممان روسممیه و عممراق امضمما
شد ) .(Russia Beyond, 2015در پی آن ،در  82سپتامبر  8489روسیه ،ایران ،سموریه و عمراق
توافقنامۀ اشتراک اطالعاتی را دربارو داعش امضا کردند .روزهای بعد از آن ،ینرالهای روسمی
بههمراه ایران و سوریه اتاق عملیاتی در داخل منطقۀ سب بغداد برپا کردنمد .پمس از آن روسمیه
موشکهای خود را از فضای هوایی عراق بهسوی سوریه نشانه گرفت و تسملیحات روسمیه بما
رضایت دولت عراق بهوسیلۀ هواپیماهای غولپیکر روسی و از راهروی هوایی ایران و عراق به
سوریه فرستاده میشد .حیدرالعبادی به روسیه بهعلت گسترش کمپین همواییاش علیمه داعمش
در سوریه که عراق را نی شامل میشد ،تبریک گفت .در اکتبر  8489نی به گفتمۀ اکونومیسمت،
نیروهای امنیتی و بسیاری از افسرهای عراقی ،حضور روسیه را بهعنوان تغییردهندو شرایط پس
از شان ده ماه مبارزه با دولتاسالمی در شمال عراق خوش آمد گفتند .یکی از افسرهای عراقمی
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نی بیان کرد« :در شرایطی که نیروهای ایاالت متحد و ائتال اش هیچکماری انجمام ندادنمد ،مما
سرانجام یک ائتال واقعی داریم  ،شمریک کهنمهای کمه در حمال حاضمر کنمار مما بما داعمش
میننگد» ) .(The Economist, 2015در  98اکتبر  8489نیویورکتایم نوشمت :در حمالی کمه
ایاالت متحد نارضایتی خود را به دولت عراق مبنی بر اعطای پایگاه هواییاش به روسمیه بمرای
انتقال تجهی ات به سوریه اعالم کرد ،بهنظر میرسد دولت عراق به ایران و روسیه وفادار است.
حتی دو هفته بعد از آن ،وزیر دفاخ عراق توافقنامهای بمرای همکماری امنیتمی و اطالعماتی بما
روسیه ،سوریه و ایران امضا کرد ).(Russia Beyond, 2015
از سال  ،8488روسیه تالش کرد که روابطش را با خاورمیانه بهعنموان بمازیگری راهبمردی
بازسازی کند و عراق ن و مهمی از این پازل بود .بهویژه آنکه پس از پیشرویهمای داعمش در
عراق ،مالکی با خرید سال و قراردادهای نفتی با روسیه ،میخواست با ایماالت متحمد موازنمه
کند و بدیهی است که روسیه از همۀ فرصتها استقبال کرد .بنابراین از یکسمو شماهد حضمور
دو کمپانی ب رگ نفتی گازپروم و لوکاویل در ب رگترین حموزههمای نفتمی عمراق هسمتی  ،از

سوی دیگر ،در  88مارس  ،8482والدیمیر کویین8،پیمانی را بمرای همکماری فنمی و نظمامی و
ارسال تسلیحات امضا کرد و تأکید کرد عراق شریک سنتی روسیه است و ما میخمواهی بمرای
ارتقای ارفیت دفاعی عراق ،بریگارد و تشکیالت عراق را مسلح کنی ).(Daly, 2018
با رویکارآمدن دولت ندید عراق در سال  ،8482روابط میبت روسیه و عراق ادامه یافمت.
ارتش عراق به خرید سال از روسیه ادامه میدهد و تحولهای سالهای  8489و  8482بمرای
شرکت رزنفت که در منطقۀ خودمختار کردسمتان فعالیمت دارد ،بسمیار سمودمند بمود؛ بمه ایمن
ترتیب ،مسکو بهعنوان شریک در حوزو انریی و همکاری های نظامی و فنی در کنار بغداد قرار
گرفته است .حتی از یوئن  8482نهتنها تانکها و تجهی ات روسیه به عراق منتقمل شمد ،بلکمه
مستشاران روسی نی برای آموزش به سربازان عراقی وارد بغداد شدند که این مه میتوانمد در
آینده ،مونب نفوذ هرچه بیشتر روسیه در بدنۀ دولت عراق شود

)(Warsaw Institute, 2018

نتيجه
از یکسو با شروخ ناآرامیها در خاورمیانه ،سرایت آن به عراق و در نتیجه تبمدیلشمدن آن بمه
تهدیدی داخلی و خارنی علیه دولت مرک ی عراق ،و از سوی دیگر بسندهکردن ایاالت متحمد
بهعنوان مه ترین متحد دولت عراق ،به حملمه همای هموایی ،نلموگیری از فرسمتادن سمربازان
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آمریکایی به عراق و نی نفرستادن تسلیحات برای دولت عراق ،فرصت بینظیری بمرای روسمیه
بهمنظور ورود دوباره به عراق فمراه آورد .بمه بیمان دیگمر ،بما تونمه بمه نظریمۀ واقمعگرایمی
نوکالسیک ،سرایت خی شها به عراق و اشغال نیمی از عراق توسمط داعمش و کماهش تمایمل
ایاالت متحد در نقشآفرینی گسترده در خاورمیانه و بهتبع عراق ،فرصت منطقهای و بینالمللی
بینظیری را در اختیار روسیه گذاشت.
رهبران روسیه که از نیمۀ دوم دهۀ  ،8444نظارهگر شکست سیاستهای واشنگتن در عراق
و افغانستان ،بحران اقتصادی و اهور قدرتهای درحال خی ش دیگری چون چین که حاکی از
تبدیل نظام تکقطبی به چندقطبی بود و نی اف ایش قیممت نفمت بودنمد ،دریافتنمد کمه توزیمع
توانمندیهای نسبی روسیه در نظام بینالملل افم ایش یافتمه اسمت؛ در نتیجمه همر سیاسمتی را
بهمنظور نمایش و تأکید بر تغییر نایگاه روسیه ،بهویژه در آسیای مرک ی و اروپای شرقی و نی
بهرهگیری از فرصتها برای تبدیلشدن به قدرت موازنهگر و ب رگ در نظام بینالملل در پمیش
گرفتهاند .صف آرایی با دولت مرکم ی عمراق و فمروش تسملیحات بمه دولمت مرکم ی عمراق،
همکاریهای اطالعاتی ،آموزش سربازان عراقی و سرمایهگذاری در حموزو نفمتوگماز عمراق،
همه حاکی از تالش روسیه بهمنظور دسمتیابی بمه سمود و بیشمترین نفموذ در سمرزمین مهم و
راهبردی میانرودان است.
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