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چکیده
موضوع این پژوهش بررسی چالشهای امنیتی و زیست محیطی حمله
نظامی آمریکا و متحدین به عراق در سال  2003برای دو کشور ایران
و عراق میباشد .این حمله که به بهانه دفاع مشروع ،مبارزه با تروریسم
و منع گسترش سالحهای کشتارجمعی صورت گرفت حتی سالها بعد
نیز تاثیرات مختلف خود را برای دو کشور نامبرده برجای گذاشته است.
نتایج تحقیق نشان داد که نگاه امنیتی جنگ سردی (تاکید بر ابعاد صرف
نظامی) که مورد تاکید رهیافتهای سنتی همچون رئالیسم و نئورئالیسم
میباشد قادر به بررسی ابعاد چندگانه امنیتی نمیباشد و براین اساس
است که مکتب کپنهاگ رویکرد چندوجهی به امنیت را مورد توجه قرار
داد .براین اساس و با چنین نگاهی است که میتوان نتیجه گرفت به
کارگیری سالحهایی نظیر اورانیوم رقیق شده و فسفر سفید توسط
آمریکا در تجاوز به عراق در سال  2003باعث پیامدهای انسانی ،امنیتی
و زیستمحیطی بسیاری برای دو کشور گردید که نتیجه این اقدامات به
مخاطره انداختن صلح و امنیت در منطقه و چالشهای مختلف امنیتی از
جمله تروریسم و تهدیدات مرزی و ارضی برای دو کشور ایران و عراق
بوده است .رویکرد این پژوهش ،توصیفی -تحلیلی است و گردآوری
اطالعات از طریق فیش برداری از منابع کتابخانهای صورت گرفته است.
کلیدواژه :امنیت ،محیطزیست ،تهاجم نظامی ،ایران ،عراق.
تاریخ تأیید 1399/03/30
تاریخ دریافت 1399/01/25
مقاله برگرفته از رساله دکترای خانم راهنورد با راهنمایی دکتر ص حی میباشد.
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مقدمه
خاورمیانه به واسطه اهمیت ژئواستراتژیک خود ،در دهههای گذشته همواره مورد توجه
قدرتهای جهانی بوده است و مهمترین کانونهای تنش و منازعه در جهان به شمار میرود.
تهاجم نظامی ایاالت متحده به عراق در  21مارس سال  2003می دی از جمله مهمترین
منازعات سالهای ابتدایی قرن بیست و یکم است .پیامدهای دامنهدار این اشغال نظامی با
گذشت نزدیک به دو دهه همچنان ادامه دارد و تحقیق حاضر درنظر دارد تا به ابعاد خاصی
از این پیامدها بپردازد.
این تهاجم ع وه بر آنکه پیامدهای گسترده و قابل توجهی را در ابعاد مختلف سیاسی،
امنیتی ،اقتصادی ،فرهنگی و زیستمحیطی برای مردم عراق به دنبال داشته زمینهساز
چالشهای جدیدی برای کشورهای همسایه عراق ،از جمله ایران ،بوده است .تبعات
زیستمحیطی ناشی از این تهاجم چالشهای اساسی را برای امنیت در منطقه به وجود آورده
و تمای ت تجزیهطلبانه ،اضطرابها ،آشوبها و شورشها ،مهاجرت را به دنبال داشته است.
(جاجرمی ،پیشگاهی فرد )195 :1392 ،با گذشت نزدیک به دو دهه از این رویداد و م حظه
تبعات پایدار امنیتی و زیستمحیطیِ این تهاجم ،پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است
که تا به امروز ،اشغال عراق توسط آمریکا چه تأثیری بر وضعیت محیطزیست ایران و عراق
و به تبع آن بر شرایط امنیتی این دو کشور داشته است .براین اساس و برای م حظه پیامدهای
زیست محیطی و امنیتی مختلف برای دو کشور ،نیازمند عبور از رویکردهای جنگ سردی
به امنیت است که با گذر از ابعاد صرفا نظامی ،ابعاد چندگانه زیست محیطی ،اقتصادی،
تروریسم داخلی و فراملی و اقتصادی و اجتماعی را نیز پوشش دهد .بنابراین مکتب کپنهاگ
به عنوان چارچوب نظری انتخاب شده است .در بخش اول این پژوهش تعریف مفاهیم و اهم
رویکردهای نظری و نظریههای مطرح و مرتبط با موضوع ارائه میشود و در مبحث دوم تاثیر
این اشغالگری بر جمهوری اس می ایران و عراق از زاویه مولفههای امنیتی و زیست
محیطزیستی بهصورت جداگانه مورد بحث قرار میگیرد.
-1چارچوب نظری
هر نظریه و رویکردی مبتنی بر طیفی از گزارهها و دالهایی است که براساس آن
پدیدههای گوناگون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرند واسکوئز نیز نظریه را
نوعی گفتمان میداند که درصدد شناسایی حوادث مهم میباشد(اسماعیل زاده امامقلی و
احمدی فشارکی .)126 :1395،سئوالی که در اینجا پیش میآید این است که مطابق با این
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رویکردهای نظری ،امنیت چگونه تعریف و شاخص بندی میشود؟ فروپاشی نظام دو قطبی
و ظهور تحوالت جدید در ساختار نظام بین الملل بویژه پدیدههای غیرنظامی همچون توسعه
اقتصادی ،تغییرات زیست محیطی ،مهاجرت و رشد بی سابقه جمعیت ،بیماریهای جدیدی
نظیر ایدز ،تروریسم و خشونتهای قومی و نژادی ،نقدهای جدی به نگاه سنتی به امنیت وارد
شد .بنابراین مجموعه عوامل فوق زمینه را برای بازبینی و طرح نظریات جدید در امنیت
فراهم کرد .مکتب کپنهاگ یکی از رهیافتهای اصلی در روابط بین الملل است که به
مطالعات امنیتی دوره پساجنگ سرد و تغییرات گستردهای که در حوزه امنیت رخ داده
متمرکز شده است(داداندیش و کوزه گر .)74-76 :1389،بری بوزان را میتوان اولین
پیشگام تجدیدنظرگرایی در حوزه مطالعات امنیت دانست .نگاه تاریخی به پدیدههای
اجتماعی و تاکید بر نقش هنجارها ،قواعد و فرهنگ ،فراتر ارجاعات عینی امنیت و تاکید بر
ارتباطات انسانی ،پیوند امنیت اجتماعی و امنیت دولت ،تاکید بر ماهیت تاسیسی بودن دولت،
تاکید بر عوامل فرامادی در کنار عوامل مادی امنیت،ریال تاکید بر نقش مشترک هویت و
حاکمیت در تعریف تهدید وجودی ،اهمیت مطالعه دولت و فرد در مسائل امنیتی و طرح این
مسئله که دولتها در دوران جدید دیگر تنها مرجع تامین امنیت نیستند از مهمترین مسائل
هستی شناسانه مکتب کپنهاگ است(طباطبائی و فتحی .)11 :1393،از نظر مکتب کپنهاگ
در شرایط جدید ،امنیت مفهوم سنتی خود (وستفالیایی و تاکید صرف بر ابعاد نظامی) را از
دست داده و دچار دگردیسی شد .در دوره پساجنگ سرد شاهد گسترش دامنه امنیت به ابعاد
چندگانه نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی میباشیم( & Buzan

.)Weaver, 2003:15-16
هدف اصلی بوزان این بود که جنبههای مختلف تهدید و بازیگران را در مطالعات امنیت
وارد کند؛ چراکه نظریهپردازان سنتی عوامل محدود و دولت محور را در نظر گرفته بودند.
بنابراین او در ابتدای امر هیچ اولویتی به هیچیک از سطوح خود نداد .نظریه وی وابسته به
این فرض بود که بعد از جنگ سرد ،روابط بینالملل بیشتر ماهیتی عق نی به خود میگیرد.
تئوری مجموعه امنیتی ک سیک دارای دو گام برای تحلیل امنیت است ()Buzan,1991:36
اول سطح منطقهای که ماهیت روابط امنیتی را بیان میکند و از سوی دیگر امنیت را بهعنوان
موضوعی مفرد در نظر نمیگیرد .بلکه پدیدهای به هم متصل و وابسته محسوب میکند و
دوم سعی میکند سطوح مختلف تحلیل را در آن ایجاد کند.
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برای آغاز گام اول بوزان مجموعه امنیتی را در بعد منطقهای آن بر اساس چندین خصیصه
تعریف میکند .فرض اولیه او این است که همبستگی و میان وابستگی امنیتی میان دولتهایی
که درون این مجموعه هستند به نسبت دولتهایی که خارج از مجموعه قرار دارند بیشتر
است .در این مفهوم مجموعه امنیتی بیشتر در مورد روابط امنیتی نسبی میان دولتها است.
این روابط منجر به الگویی منطقهای میشود که توسط واحدهای مختلف مجموعه شکل
میگیرند .بهطورکلی ساختار مجموعه امنیتی توسط دولتهای درون مجموعه تولید میشود
و بر اساس درک آنها از امنیت و تعامل با یکدیگر است صورت
میگیرد( .)Ayoob,1999:248با تعیین سطح تحلیل منطقه ای ،بری بوزان معتقد است دولتها
در سیاست خارجی میبایست جایگاه ویژهای به ابعاد منطقهای امنیت آنهم در ابعاد چندگانه
اختصاص بدهند .به عبارت دقیقتر وجه تمایز اصلی او ،وسعت دامنه امنیت و شمولیت
موضوعاتی همچون مهاجرت ،محیط زیست ،سازمانهای تروریستی فراملی و فروملی و رفاه
اقتصادی است که در تعاریف امنیتی جنگ سردی م حظه نمی شد .بوزان معتقد است ع وه
بر تحول در مرجع امنیت ،در تحلیل چندبعدی آن باید به بررسی تاثیر فرهنگ ،جغرافیا،
محیط زیست ،تمدن و مذهب و از همه مهمتر هویت نیز توجه شود(عباسی و محمدی:1392،
 86در طباطبائی و فتحی.)12 :1393،
 -2پیامدهای حمله آمریکا به عراق در سال 2003
حمله آمریکا به عراق تهدیدات و پیامدهای مختلفی را برای این کشور اخیر در پی داشته
است که در اینجا ت ش میشود ابعاد زیست محیطی و امنیتی آنها مورد بررسی قرار گیرد:
 1-2مخاطرات زیستمحیطی

پیش از اشغال عراق توسط آمریکا و از زمان صدام حسین ،به دلیل درگیرشدن عراق در
جنگها و درگیریهای متعدد از جمله با ایران و کویت و نیز تجربه تحریمهای سخت و
همهجانبه بینالمللی زیرساختهای محیطزیستی این کشور دچار ویرانی شدیدی شد .با
وقوع تهاجم آمریکا به این کشور ،محیط زیست عراق چه به طور مستقیم و بر اثر انجام
عملیات نظامی و کاربرد س ح های تسلیحاتی و چه به طور غیرمستقیم و بر اثر ویرانی نظام
مدیریتی و زیرساختهای خدماترسان ،تاحدود بسیاری از بین رفت .در این بخش این
خسارات گسترده در ذیل چند موضوع اصلی کاربرد اورانیوم ضعیف شده و تبعات ناشی از
آن ،پدیده ریزگردها و نیز کمبود منابع آب شیرین و آلودگی منابع آب و به طور کلی
تغییرات اقلیمی قابل بررسی است.
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مهمترین چالش زیستمحیطی تجاوز نظامی سال  2003به عراق استفاده دو کشور
مهاجم ،یعنی آمریکا و انگلستان ،از اورانیوم ضعیف شده بوده است .نیروهای مسلح آمریکا
و انگلیس در سال  2003س حهای اورانیوم ضعیف شده به کار بردند و استفاده از چنین
س حهایی را رد کرده و اط عاتی را پیرامون جزییات این کاربرد ارائه نکردند .به اعتراف
دولت انگلیس در سال  ،2010در سال  2003کمتر از سه تن اورانیوم ضعیف شده شلیک
شد )Russia Today, 2010(.آنها تا زمان انتشار نتایج تحقیقات مربوط به اورانیوم ضعیف
شده که توسط سازمان اروپایی  PAXبا همکاری ائت ف بینالمللی منع اشاعه س حهای
اورانیوم( )ICBDUWو دانشگاه جورج میسون آمریکا منتشر شد این واقعیت را مخفی
کردند .این پژوهش کاربرد  200تن اورانیوم ضعیف شده و مکانهای استفاده را (مطابق شکل
 ) 1در شهرهای پرجمعیت همچون بصره ،نجف ،بغداد ،عماره ،تکریت ،کرب  ،فلوجه و
بعقوبه نشان میدهد.
شکل  :1مناطق بمباران شده با اورانیوم در جریان اشغال عراق در سال 2003
(.)Zwijnenburg and Weir, 2016
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دست کم صد منطقه در عراق با اورانیوم ضعیف شده و س حهای رادیواکتیو انگلیسی
و آمریکایی در طی جنگها آلوده شدهاند که ع وه بر بیمارهای مختلف روان پریشی ،مرگ
و میر و سرطانها و ناهنجاریهای مادر زادی ،آلودگی آب ،هوا و خاک را نیز به همراه
داشته اند که نتیجه آن مهاجرت و جابجایی مردم مناطق جنوب عراق و فلوجه به نواحی
امنتر این کشور و یا کشورهای دیگر بوده است (Shafik.2014:113,122) .طبق نتایج یک
پژوهش معتبر علمی ،در نتیجه کاربرد این س حها در فلوجه ،شمار نوازادان دارای
ناهنجاریها و اخت الت مادرزادی ،مرگومیر نوزادان و انواع سرطان افزایش قابل
م حظهای نسبت به قبل داشته است )Busby et al., 2010: 2829( .گزارش تفصیلی یک
سازمان غیردولتی در عراق نیز نشان میدهد که شمار فزاینده سقط جنین در میان زنان و
نقایص مادرزادی در بدو تولد ،از جمله تولد نوزادان دو سر یا با صورتها و بدن بدشکل
آنچنان شدت یافته که خانوادهها از فرزندآوری به شدت هراس دارندNGO ( .

 )Coordination Committee for Iraq, 2011: 8همچنین یافتههای دیگری نشان میدهد
که آالیندههای فلزی دیگری نظیر سرب و جیوه در دیگر شهرهای عراق مانند بصره مشاهده
شده که سر منشا تهدیدات دیگری برای ناهنجاریهای نوزادان و به طور کلی مردم و
محیطزیست شده است. (Sabbak, 2012: 937-944).
ریزگردها دیگر چالشهای زیستمحیطی در نتیجه ظهور تروریسم و تهاجم نظامی
آمریکاست .منشا این ذراتِ شن و ماسة که آلوده به اورانیوم هستند و از طریق طوفانهای
گرد و غبار به بیشتر شهرهای عراق رسیده ،جنوب و غرب عراق است ( Maitham, 2012:

 .)78-167در نتیجه عملیات نظامی آمریکا و وقوع درگیریهای نظامی طوالنیمدت و پیش
از آن به دلیل سیاستهای صدام ،نخلستانها و پوشش گیاهی این کشور به طور کامل از
میان رفت به نحوی که تنها  8میلیون نخل از تعداد  48میلیون نخل باقی ماند .صدامحسین
در راستای سرکوبی نیروهای مقاومت در جنوب اقدام به خشککردن تاالبها کرد و
محیط های طبیعی باقیمانده نیز در دوران حمله آمریکا متحمل خسارات سنگینی شد .با
خشکیدن تاالبها و نیزارها و سوء مدیریت بر منابع آبی ،زمینهای زیر کشت و نخلستانها
و کمربن د سبزِ صحرای جنوب از بین رفت و منجر به تشدید پدیده گرد و غبار در عراق
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گردید ( )Schwartzstein, 2015که توسط جریان باد گرد و غبارهای آغشته به اورانیوم
رقیق شده ع وه برتهدید س مت مردم عراق ،ایران را نیز در معرض تهدید قرار داده است.
از دیگر تبعات زیست محیطی تهاجم آمریکا موضوع آب ،آلودگی آبها و تغییرات
اقلیمی است .بحران مزمن آب در این کشور بیش از آنکه در نتیجه فجایع طبیعی باشد در
نتیجه تنشها و درگیریهای نظامی دهههای اخیر در این کشور است .منابع آب سطحی و
زیرزمینی در این کشور در نتیجه این درگیریهای نظامی به واسطه نشت نفت ،مواد شیمیایی
صنعتی و همچنین فاض ب به شدت آلوده شده است )Star, 2003( .به جز مسئله آلودگی،
زیرساخت های آبی در این کشور نیز به شدت آسیب دیده مث ً در جریان عملیات طوفان
صحرا در سال  1991آمریکا عامدانه تاسیسات آب و نیروگاههای تصفیه آب و برخی
زیرساختها را هدف قرار داد .در نمونهای دیگر تهاجم نظامی این کشور در  2003منجر به
کاهش شدید سطح آب دجله و فرات ،به عنوان منبع اصلی تامین آب این کشور شدNGO ( .

 )Coordination Committee for Iraq, 2010ع وه بر این موارد پروژههای سدسازی در
کشورهای همسایه از جمله ایران ،ترکیه و سوریه نیز سطح آب این رودخانهها را به مرز
هشدار رسانده است .احداث سدهای چند منظوره توسط ترکیه جریان آب به سوریه را تا 40
درصد و عراق را تا  80درصد کاهش میدهد و این امر زنگ خطری برای عراق محسوب
میگردد(Bakr, 2013: 6( .

وقوع درگیریهای نظامی طوالنیمدت و به تبع آن افزایش دمای مناطق جنگی ،و کاهش
میزان آب دجله و فرات زمینهای کشاورزی را به بیابان تبدیل کرده و ع وه بر کمبود
تولیدات کشاورزی و مواد غذایی و کاهش دسترسی به منابع آب شیرین ()shuaw, 2007
تغییرات اقلیمی را در این کشور به همراه داشته است.گروه کاری تخصصی مخاطرات امنیتی
مرتبط با اقلیم در یکی از تازهترین گزارشهای خود امواج طوالنیمدت گرما ،بارش نامنظم
و خشکسالی طوالنی ،افزایش دما و تشدید باالیا را از جمله نمودهای تغییرات اقلیمی در
عراق دانستهاند ( Expert Working Group on Climate-related Security Risks, 2018

) .بنابر این گزارش تا نیمه قرن بیستویکم متوسط بارندگی در این کشور  9درصد کاهش
خواهد یافت و متوسط دمای این کشور نیز  2درجه سانتیگراد افزایش مییابدExpert ( .
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 .)Working Group on Climate-related Security Risks, 2018بیتردید وقوع موج
گرمای شدید ،و کاهش چشمگیر بارندگی در آینده نزدیک برای کشوری که پیشتر هم
تخریبهای شدید زیستمحیطی را تجربه کرده ،شرایط وخیمی را ایجاد خواهد کرد.
2-2چالشهای امنیتی اشغال عراق

هدف از تغییر رژیم در عراق ایجاد دولت با ثبات و مشروع بوده است که در عین حال
رابطهای دوستانه با ایاالت متحده نیز داشته باشد .با این حال ،آنچه که در فردای جنگ و
تاکنون حاصل شده یک کشور شکست خورده ،با شورشهای ممتد ،درگیر جنگ داخلی
و همزمان برآمدن گروههای افراطی همچون داعش بوده است.
این نتیجه توسط متخصصان عراقی قابل پیش بینی بود .در عراق یک دولت رسمی
شکننده با شکافهای فرقهای و بی ثباتی ذاتی منتج از سیاستهای بریتانیا حاکم شد .تنها
چند دهه بعد از مناقشات زیاد ،فرمول ثبات پیدا شد :یک نظام حاکم بی رحم از طریق بنیان
نهادن حزبی نیمه توتالیتر و متکی بر یکی از فرقههای عراقی در مقابل دیگران بویژه اکثریت
شیعی .در حقیقت ،ایاالت متحده این دولت را بدون نیاز به برنامه ریزی یا حتی جایگزینی
مناسب برای آن ،ویران کرد با این حال بسیاری معتقدند که شیوه خاص دولت بوش در تغییر
رژیم در عراق احتمال شکستن و فروپاشی دولت و جامعه عراق را افزایش داد .به گفته
آنتونی کوردسمان ،از برجسته ترین کارشناسان آمریکایی در امنیت خلیج فارس ،ایاالت
متحده چندین "اشتباه استراتژیک" مرتکب شده است (.)Cordesman, 2005
آمریکا طبق نقشه ت ش کرد بر علیه ارتش تضعیف شده عراق بجنگد ،نه علیه شورشی
طوالنی .واشنگتن انتظار یک جنگ سریع بدون درد را داشت :همانطور که جورج
پکر( )George Packerاظهار داشت ،ایاالت متحده تحت فشار "کمبود نیرو و منابع" قرار
گرفت[ ،انتظار داشت] الیه اولیه رهبری عراق را از بین ببرد ،کنترل یک دولت کارآمد را
در دست بگیرد ،آوارگان عراقی طرفدار غرب را برگرداند تا شش هفته از عراق خارج شود
و از بودجه نفتی این کشور برای پرداخت هزینههای جنگ و خروج از این کشور استفاده
کند( .)Hinnebusch, 2007:17رامسفلد توصیههای ژنرالهای خود مبنی بر اینکه 400000
سرباز برای اشغال مورد نیاز هستند را کنار گذاشت و آنها را مجبور به پذیرش بخشی از آن
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کرد .اشتباه استراتژیکِ انح ل ارتش عراق باعث شد تا در خ ل یک سالی که آمریکا
ت ش داشت تا ارتش جدید عراق را بازسازی کند شبه نظامیان فرقهای و قومی خ ء
بوجودآمده را پر کنند .همین امر نیز بر چالشهای امنیتی آینده عراق تاثیر بسیار منفی
گذاشت .به همین ترتیب ،پاکسازی و بعثی زدایی بوروکراتیک و سایر نهادهای دولتی،
حکومت جدید را از مقامات باتجربه محروم کرده و تعداد بیشماری بیکار را تحت تأثیر قرار
داد.)Shadid, 2005:165( .
توبی داگ ( )Toby Dodgeو همکارانش استدالل میکنند که محصول اشغال عراق
طیف درهم تنیدهای چالش هایی با ماهیت امنیتی و ضدآمریکایی بود که مهمترین آنها
برآمدن گروههای شورشی است ( .)Dodge, 2006: 217نابودی ساختار امنیتی و دفاعی،
زیرساختهای اقتصادی ،تجاری و س مت عمومی ،مرگ بیش از صد هزار نفر-اکثرا
غیرنظامی -در سال اول و حاکمشدن ترس ،وحشت ،اضطراب و ناامنی و بی ثباتی بر
شهرهای این کشور از مشهودترین پیامدهای این تهاجم نظامی بود .وقوع حم ت تروریستی،
قتل ،زندان ،شکنجه و تجاوز از سوی نیروهای مهاجم و تروریستها و گسترش خشونتهای
فرقهای از مظاهر این بیثباتی بود .براساس آمار برخی رسانهها شمار قربانیان عراقی از زمان
تهاجم نظامی آمریکا روزانه بالغ بر  48تا  759نفر بوده استUS National Library of ( .

 )Medicine, 2006آمار نشریه «النست» چاپ انگلستان که از معتبرترین نشریات در حوزۀ
پزشکی در دنیاست ،حاکیست که از زمان اشغال تا دو سال بعد ،یعنی ژوئیه  2006رقمی بالغ
بر  655هزار نفر قربانی خشونتهای عراق شدند)Burnham, 2006(.
حمله آمریکا و متحدانش در سال  2003به این کشور عم ً موجب شد تا عراق از صحنه
بازی قدرت در خاورمیانه حذف شود .تا پیش از سقوط صدام ،عراق در کنار ایران ،مصر و
عربستان از جمله قدرتهای موثر در تحوالت منطقهای به شمار میرفت .ولی با سقوط دولت
عراق یکی از اض ع چهارگانه مربع قدرت در خاورمیانه از میان رفت( .پشنگ و زمردی،
.)480 :1393
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-3پیامدهای امنیتی اشغال عراق بر ایران
صرف نظر از پیامدهای تهاجم آمریکا برای عراق ،این تهاجم چشمانداز استراتژیک
مناطق پیرامونیِ این کشور (یعنی کشورهای همسایه) را هم برای همیشه دگرگون کرده است.
سرنگونی رژیم صدام حسین توازن قوای سنتی در منطقه را به هم زد و تاثیر شگرفی بر
رژیمهای عرب سنی این منطقه داشت .تا سال  2003و تا پیش از وقوع حمله آمریکا به عراق،
موازنه قدرت منطقهای همواره شامل قدرتهای عرب و ایران بوده ،اما پس از این حمله این
توازن به نفع ایران تغییر کرده و دولتهای عرب منطقه همواره این نگرانی را داشته اند که
در پی حمله عراق و از میان رفتن صدام حسین ایران به راحتی در قلب خاورمیانه ،از لبنان تا
غزه ،جوالن خواهد داد )Wehery et al., 2010(.باوجود آنکه چنین زمینة مساعدی برای
گسترش حوزۀ نفوذ ایران فراهم شد و ایران نیز به خوبی از فرصت بوجود آمده استفاده کرد،
اما این تهاجم مسبب به وجود آمدن چالشهای متعددی در زمینة امنیت و محیطزیست شده
که در زیر به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.
 1-3تهدیدات تجزیه طلبانه

پس از تهاجم آمریکا به عراق ایران توسط همسایگانی که به نوعی متحد آمریکا نیز
محسوب میشدند مورد محاصره واقع شد و از جنبههای امنیتی در شرایط نامساعدی قرار
گرفت .افزایش قدرت سیاسی اقلیم کردستان عراق از جمله مهم ترین تبعات تهاجم آمریکا
به عراق برای کشورهای مختلف همسایه و از جمله ایران بوده است .پس از اشغال آمریکا
برخی تحوالت مانند گسترش توان نظامی اقلیم کردستان عراق در نتیجه حمایتهای
بینالمللی در نبرد بینالمللی علیه داعش ،گسترش ارتباطات و تعام ت آن با دیگر کشورها
در منطقه و جهان موجب شد که این اقلیم از وزن سیاسی برخوردار شود.
حکومت اقلیم کردستان عراق که از سال  1991و در سایه اع م منطقه پرواز ممنوع به
وجود آمده بود پس از اشغال عراق توسط آمریکا در  2003وارد دوران جدیدی شد .این
حکومت با گسترش دامنة نفوذ خود در عراق توانست در جریان تدوین قانون اساسی عراق
ایفای نقش کند و از فضای مثبت به وجود آمده پس از سقوط صدام حسین استفاده کند و
از سال  2007تمای ت استق ل خواهانه سیاسی و اقتصادی خود را علنی کند( .محمدیان و
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ترابی .)122 ،1394 ،این حکومت از سال  2012به روشهای آشکاری سلطه حکومت
مرکزی عراق را به چالش کشیده است که از آن جمله میتوان به امضای قراردادهای نفتی
با دولتهای خارجی اشاره کرد .فعالیتهای نفتی این حکومت و روابط آن با ترکیه و برخی
از دیگر کشورها در سالهای اخیر و کمکهای آنها به احزاب کرد ،تجهیز نیروهای
پیشمرگه و تبدیل آنها به نیروهای ارتش کردستان و مخالفتهای شدید این اقلیم با
تصمیمات دولت مرکزی از جمله اقداماتی است که این حکومت برای افزایش وزن سیاسی
خود در پیش گرفته است( .محمدیان و ترابی)129 ،1394 ،
به طور کلی کردهای عراق دو رویکرد متفاوت را در دوران پس از اشغال عراق اتخاذ
کردند .آنها از  2003تا سال  2007همکاری و سازش با دولت مرکزی عراق را در پیش
گرفتند و همچنین با دراختیار قراردادن منطقه کردستان به عنوان پایگاه نیروهای آمریکایی
و متحدانش در راستای سرنگونی صدام در سال  2003همکاریهای خوبی با نیروهای
آمریکایی نشان دادند و به متح دان اط عاتی آمریکا در عراق تبدیل شدند (درویشی و
محمدیان .)147 :1392 ،تدوین قانون اساسی عراق و تعریف این کشور به عنوان یک دولت
فدرال نتیجه مشارکت فعاالنه کردها در شورای حکومتی و دولت انتقالی عراق بود و این
سلسله اقدامات برای آنها یک پیروزی مهم به شمار میآمد .تصدی چند پست کلیدی از
جمله معاونت نخستوزیری و وزارت امور خارجه و کسب  %26کل آرا در انتخابات عمومی
سال  2005پیروزی چشمگیری برای ائت ف کردها بود( .محمدیان و ترابی)129 ،1394 ،
اما در سالهای پس از  2007آنها به طور علنی با تصمیمات دولت مرکزی عراق به
مخا لفت برخاستند .از این زمان به بعد اخت فات اقلیم در برابر دولت مرکزی بر سر مناطق
مورد اخت ف ،از جمله کرکوک ،علنی شد .دولت مرکزی از اجرای خواسته حکومت
کردستان خودداری میکرد زیرا با دستیابی کردها به کرکوک ،این اقلیم به استق ل مالی از
بغداد دست یافته و زمینه استق ل کامل آن فراهم میآمد .در سال  2009با تصویب پارلمان
حکومت کردستان اختیار نفت و گاز کردستان در اختیار این حکومت قرار گرفت و از آن
پس به امضای قراردادهایی با شرکتهای بین المللی نفت اقدام کرد .اخت فات میان دولت
بغداد و اربیل تا آنجا باال گرفت که نوری المالکی نخست وزیر وقت عراق از کردها به عنوان
تهدیدی جدی علیه تمامیت ارضی عراق نام برد( .محمدیان و ترابی)131-130 ،1394 ،
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به جز تشدید تمای ت تجزیهطلبانه قومیت کرد و مخاطرات امنیتی ناشی از آن برای
ایران ،این حکومت بعد از سال  2009اقدام به برقراری ارتباط مستقل با رژیم صهیونیستی
کرد .هدف دولت این رژیم از حضور در منطقه کردستان ضمن حمایت از استق ل این
منطقه و استفاده از منابع نفت و گاز آن ،ایجاد یک کشور زیر سلطه خود و استقرار یک
پایگاه در منطقهای نزدیک به ایران بود .سیاستهای تفرقه افکنانه این رژیم در راستای
سیاست محورهای پیرامونی بن گوریون است که با هدف ایجاد بحران در منطقه دنبال
میشود( .بیات و دیگران )113 :1397 ،ایدۀ اصلی این سیاستها ایجاد یک دولت حامی
اسرائیل در داخل کشورهای حامی محور مقاومت است.
 2-3تهدید انسجام اجتماعی ایران

تحوالت در اقلیم کردستان از سویی انسجام اجتماعی در ایران را مورد تهدید قرار داد
چرا که تقویت حکومت خودمختار کردها در عراق به معنی تقویت ناسیونالیسم کردی در
مناطق کردنشین ایران است .با گسترش مطالبات قومی کردها در ایران ،و تشدید اقدام
واگرایانه از حکومت مرکزی و دسیسه برخی دولتهای بیگانه از جمله اسرائیل اخت فات
قومی تشدید میشود و وحدت ملی در ایران تضعیف میشود.
یازده درصد از جمعیت ایران و یا به عبارتی  7میلیون نفر از جمعیت ایران را کردها
تشکیل میدهند ( ) Itzchakov, 2017و این اقلیت به همراه دیگر کردهای ترکیه و سوریه
در مناطقی هممرز با اقلیم کردستان عراق زیست میکنند و همه آنها با یکدیگر به لحاظ
قومی و نژادی مناسبات و تعام ت عمیقی داشته و از یکدیگر تاثیرپذیری باالیی دارند .وجود
قرابت های فرهنگی ،هویتی و نژادی میان اقوام کرد در ایران و عراق عدم سرایت تمای ت
تجزیهطلبانه دولت کردستان عراق به اقوام کرد ایرانی را غیرممکن میسازد .و همین امر
سبب میشود که آنها در شرایط مناسب همانند یک نیروی گریز از مرکز عمل کنند و
واگرایانه از کانون جدا شوند )Itzchakov, 2017( .قومیت کرد میان ایران ،سوریه ،ترکیه و
عراق مشترک است و طرح مسئله اقلیم کردستان عراق و تحوالت دهه اخیر در این منطقه
مسئله قومیت را که مسئلهای عادی و سیاسی است به مسئلهای امنیتی به ویژه برای ایران تبدیل
میکند.
البته این وضعیت و تبعات مخرب ناشی از آن مختص قومیت کرد نبوده و درخصوص
دیگر اقوام و گروههای عراق نیز صادق است .مث ً درصورتی که گروههای سکوالر و پان
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عرب در عراق تقویت شوند تحت تاثیر قدرتهای منطقهای و بینالمللی و طرح ادعاهای
مرزی و یا تجزیهطلبانه ،از طریق قومیتهای عرب و یا کرد ،میتوانند اع م استق ل کنند.
تشدید و تقویت جریانهای تجزیهطلب در عراق میتواند تهدیدی برای برخی از استانهای
ایران نظیر سیستان و بلوچستان ،کردستان ،خوزستان و آذربایجان ،به دلیل تنوع قومی و
مذهبی و تحرکات خارجی که داعیه تجزیه طلبی دارند ،باشد( .یزدانی)67 :1395 ،
براساس چنین واقعیاتی است که دولت جمهوری اس می ایران در حالی که روابط خوبی
با اقلیم کردستان عراق برقرار کرده همواره با طرح استق ل کردستان و نیز مباحث دیگری
مانند برگزاری رفراندوم مخالف بوده و خواهان حل و فصل این منازعات در چارچوب
حاکمیت دولت مرکزی عراق بوده است .حفظ روابط خوب میان ایران و اقلیم کردستان از
آن روست که دولت کردستان تعام ت خوبی با کشورهای غربی از جمله آمریکا و اسرائیل
دارد و حفظ و تحکیم روابط خوب میان ایران و این دولت میتواند گرایشهای
استق لطلبانه این دولت را تعدیل کند)Itzchakov, 2017( .
بدترین و نامطلوبترین سناریوی ممکن پیش روی کشورهای دارای اقلیت کرد تشکیل
دولت مستقل کردستان در کنار مرزهای غربی ایران است .چنین پدیده احتمالی قطعا روند
واگرایی قومیت کرد در ایران و مرکزیت گریزی آنها را تشدید خواهد کرد و امنیت ملی را
شدیداً در معرض مخاطره قرار خواهد داد .این حرکت همچنین محدود به قومیت کرد باقی
نخواهد ماند و همانطور که اشاره شد به صورت دومینو میتواند دیگر قومیتها از جمله
ترکها و بلوچها را نیز به تکاپو وادارد.
 3-3تهدیدات مرزی و تمامیت ارضی

ظهور داعش در عراق تهدیدی جدی علیه مرزها و به خطر افتادن تمامیت ارضی ایران
بود .انجام عملیاتهای تروریستی توسط گروه داعش در داخل مرزهای ایران از جمله
مخاطرات امنیتی شدیدی است که برای تمامیت ارضی کشور به وجود آمده است .با ظهور
داعش مرزهای کشور و تمامیت ارضی ایران به طور مستقیم و بارها مورد تهدید قرار گرفت
و محیط منطقهای ایران به واسطه این نیروی بنیادگرا تحت تاثیر قرار گرفت .به طور کلی دو
دسته تهدیدات به واسطه فعالیتهای این گروه تروریستی متوجه ایران شد .دسته اول تهدید
مرزها و در مخاطره قرار گرفتن تمامیت ارضی و انجام فعالیتهای تروریستی که است که
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در این بخش به آن پرداخته میشود و دسته دوم تهدیدات و مخاطرات سیاسی است که در
بخش بعدی و ذیل عنوان تروریسم موشکافی میشود.
صرف حضور داعش در همسایگی مرزهای ایران ،و مجاورت سرزمینی آن یادآور این
واقعیت تئوریک است که تهدیدات در فاصله نزدیک شدت و نمود بیشتری دارند .بنابراین
نزدیکی زیاد کانون تهدید به کشور ،خطر بسیار سنگین امنیتی را متوجه کشور میکرد .به
ویژه آنکه این همسایگی در داخل موجودیت نظامی بود که به شدت دچار ضعف شده و
همین امر ترددهای تروریستی را به این منطقه افزایش میداد( .ذوالفقاری و عمرانی:1396 ،
 )178نیروهای داعش در تابستان  1393درست به نزدیکی مرز ایران با عراق یعنی مرز
خسروی در استان کرمانشاه رسیده بودند .در آن شرایط هیچ سپر و حائلی میان ایران و این
گروه در مرزهای غربی کشور وجود نداشت و در واقع این گروه به یکی از اهداف اصلی
خود که رسیدن به مرز ایران و قطع ارتباط کردستان عراق با شیعیان جنوب بود دست یافته
بود( .ذوالفقاری و عمرانی )178 :1396 ،به جز این تهدیدات مرزی ،این گروه با انجام
فعالیتهای تروریستی در داخل ایران تمامیت ارضی کشور را در معرض مخاطره جدی قرار
داد .از جمله این اقدامات میتوان به یک عملیات پیچیده بمب گذاری اشاره کرد که در
آذرماه  1394با هوشیاری دستگاههای امنیتی شناسایی و خنثی شد( .باشگاه خبرنگاران جوان،
 )1394دیگر نمونه مهم از عملیاتهای این گروه در داخل ایران میتوان به عملیات این گروه
در خردادماه  1396اشاره کرد که در جریان آن نیروهای این گروه به ساختمان مجلس
شورای اس می و حرم امام خمینی یورش بردند که در جریان آن دهها تن از هموطنان کشته
و زخمی شدند .در واقع این نخستین حمله آشکار و بزرگ آنها در داخل کشور بود.
تهدیدات مرزی صرفاً از سوی گروه داعش نیست و همانطور که در باال اشاره کردیم
تشکیل احتمالی یک کشور مستقل کردستان میتواند منشا تهدیدات مرزی بسیاری برای
ایران شود .تشکیل کشور مستقل کردستان به آن معنی است که ایران در همسایگی خود
یک مزاحمت همیشگی داشته باشد و بخش قابل توجهی از پتانسیل دائمی خود را مصروف
بازدارندگی این کشور همسایه صرف کند( .ذوالفقاری و عمرانی )184 :1396 ،ع وه بر این
موارد ظهور گروه تروریستی داعش در عراق سبب شد تا ع وه بر آنکه خود این گروه
تروریستی عامل ناامنی مرزهای غربی ایران شود ،دولت عراق را تضعیف کرده و آن در
برقراری امنیت در مرزها ناکام بگذارد .این شرایط ضعف و ناامنی عراق را به مامن اصلی
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گروهکهای تروریستی و مخالف و معاند جمهوری اس می تبدیل کرده که به نوبه خود
تهدیدات جدی و متفاوت دیگری را متوجه مرزهای ایران میکند.
 4-3تروریسم

حضور آمریکاییان در عراق منجر به جریان افراطی دیگری به نام داعش گردیدکه با
تسلط بر میادین نفت و دیگر مناطق جنایات و خشونتهای بسیاری را انجام داد .ظهور
بنیادگرایی اس می داعش نه تنها تهدیدی علیه ایران و کل منطقه خاورمیانه بود بلکه کلیت
نظام بین المللی را متاثر ساخت .اما علت آنکه از ظهور داعش به عنوان تهدیدی مستقیم و
جدی علیه جمهوری اس می ایران سخن گفته میشود بیشتر به سبب هویت شیعی و غیرعربی
ایران است( .)Nader, 2015: 1در نتیجه ظهور داعش توازن قوای منطقهای به نفع عربستان،
اسراییل و ترکیه تغییر کرد و بنابراین تضعیف دولتهای شیعی مانند سوریه و عراق را به
دنبال داشت.
داعش ،یا «دولت اس می عراق و شام» گروهی سلفی -تکفیری بود که در عراق و سوریه
شکل گرفت و تا سالها به عنوان عمده ترین چالش امنیتی منطقه خاورمیانه و بین الملل به
شمار میآمد .این جماعت یک سال پیش از آن یعنی در سال  2003به عنوان واکنشی در
برابر تهاجم آمریکا در عراق ،به وجود آمد و بنابراین ظهور این گروه تروریستی محصول
مستقیم تهاجم نظامی آمریکا به خاک عراق به شمار میآید( .بخشی و دیگران)135 :1393 ،
تا سال  2014این گروه به سرعت با تسخیر مناطق مختلف ،آنها را به قلمرو تحت کنترل خود
ضمیمه کرده و به عنوان مخوف ترین و قدرتمندترین گروه تروریستی در منطقه خاورمیانه
ظاهر شد اما بخش زیادی از متصرفات خود را در عراق و سوریه تا سال  2017می دی از
دست داد اما با وجود این شکستها ،گزارشهایی مبنی بر تجدیدقوای مجدد این گروه
وجود دارد)Hassan, 2020( .
با توجه به حاکمیت گفتمان شیعی در جمهوری اس می و تضاد شدید آن با رویکردهای
سلفیگرایانه ،هدف این گروه ،یاری رساندن به اهل سنت عراق و سوریه و مبارزه با شیعیان
بوده است( .بخشی و دیگران )135 :1393 ،به طورکلی دو دسته تهدیدات به واسطه
فعالیتهای این گروه تروریستی متوجه ایران بود .دسته اول تهدید مرزها و تمامیت ارضی
بود که در باال از آن صحبت شد .دسته دوم امنیت سیاسی که به معنای تضعیف محور مقاومت
و تضعیف نظامهای شیعه یعنی عراق ،سوریه و لبنان و رادیکالیزه کردن فضای اخت ف و
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منازعه میان اهل سنت و شیعیان ،و نیز تغییر موازنه قوای سنتی در منطقه به نفع عربستان ،ترکیه
و اسراییل بود.
مجموعه امنیتی متشکل از ایران ،حزباهلل ،حماس و دولت سوریه در دهههای اخیر
همکاری گستردهای با یکدیگر داشته و تعارضات اندکی داشتند .پس از سقوط صدام نیز
دولت شیعی عراق همکاریهای بسیار خوبی با ایران ومجموعه امنیتی شیعیان آغاز کرد و در
کنار ایران و سوریه به یکی از قطبهای مهم تفکر شیعه در منطقه تبدیل شدNader, ( .

 )2015: 3این مجموعه به دلیل تعارض ماهوی با اندیشهها و اصل سلفی و جهادی داعش،
طبیعتاً از اهداف اصلی مخاصمات گروه داعش بوده و تضعیف آن در دستور کار این گروه
قرار داشته است چرا که آنها را مرتد میدانستند و جهاد خشونت بار علیه آنها را به شدت
تشویق میکردند( .آدمی و نیکنام)13 :1395 ،
ظهور داعش از جنبه دیگری نیز ضربه کاری بر پیکر محور مقاومت به شمار میآمد.
فلسطین و رهایی آن از اشغال صهیونیسم همواره یکی از آرمانهای اصلی گفتمان شیعه به
شمار می آمده و یکی از اهداف اصلی اسرائیل جابجایی این اولویت در سیاست خارجی
ایران و دیگر کشورها نسبت به مسئله فلسطین بود( .ذوالفقاری و عمرانی )183 :1396 ،اما
حمله داعش موجب شد که نه تنها عراق و ایران بلکه دیگر بازیگران این جبهه نیز توجه و
توان خود را مصروف مبارزه با داعش کنند و همین موضوع زمینهساز تضعیف جبهه مقاومت
در برابر اسرائیل بوده است .ع وه بر این موارد ،ظهور داعش مسبب ایجاد ناامنیهای قابل
م حظهای در این مجموعه امنیتی شد که این ناامنیها پتانسیل ایجاد دگرگونی و تغییر رژیم
در عراق یا سوریه را داشتند .تغییر این رژیمها پدیده بسیار نامطلوبی برای ایران بوده چرا که
هیچ تضمینی وجود نداشت که دولتهای جایگزین در این کشورها روابط دوستانهای با
ایران داشته باشند.
بنابراین در یک جمعبندی کوتاه باید گفت که تروریسم نه تنها در عراق با حمله آمریکا
مهار نشد بلکه ظهور گروه جدید تروریستی را نیز فراهم کرد .همچنین ظهور داعش موجب
تقویت گروهها ی قدیمی تروریستی مانند القاعده یا طالبان شد زیرا صرف نظر از پیوندهای
اعتقادی میان این گروهها ،القاعده توانست تجارت میدانی جدیدی را در عراق کسب کند
و جبهه تازهای برای سربازگیری در این منطقه به دست آورد (ایروانی.)166 :1388 ،
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 5-3تهدیدات زیست محیطی ایران پس از تهاجم آمریکا

ایران بهواسطه نزدیکی جغرافیایی از روندهای تخریبی محیط زیست در دهههای اخیر در
کشور عراق بینصیب نمانده است .اکولوژی منطقه جنوب غرب ایران پیش از این تهاجم به
واسطه تجاوز رژیم بعث عراق در  1980دچار آسیبهای شدیدی شده به نحوی که تشدید
رو ند بیابان زایی تنها یک پیامد آن بوده است .جنگ اول خلیج فارس و نابودی بخشهای
وسیعی از نخلستانها را در جنوب عراق و به کارگیری س حها و تکنیکهای مدرن نظیر
اورانیوم رقیق شده و فسفر سفید که در باال به آن اشاره شد تاثیرات انکارناپذیری بر ایران
داشته است .بنابر پژوهشهای انجام شده نزدیک به  85درصد گردوغبار در آسمان ایران
منشا خارجی دارد و طبق عکسهای ماهوارهای منشا این ریزگردها عمدتاً کشور عراق است
(حیدرزاده و جمالی.)38 :1396،
بحران ریزگردها از جمله مهمترین تاثیرات این تهاجم بوده به نحوی که آالیندههای
ناشی از تنشهای نظامی در عراق با عبور از مرزها به ایران وارد میشوند و ساالنه حدود 23
استان کشور و عمدتاً استانهای جنوبی و جنوب غربی را با مشک ت عدیدهای روبرو کرده
اند که به نوبه خود پیامدهای مخرب بهداشتی ،اقتصادی و زیست محیطی برای ایران بههمراه
داشته است .وقوع ناآرامیها و اعتراضاتی در مناطق جنوبی ایران و مهاجرت گسترده مردم
از منطقه جنوب کشور و جابجایی آنها به استانهای یزد ،اصفهان و شیراز و حتی استانهای
شمالی از جمله تبعات این پدیده است که به نوبه خود منشا مشک ت دیگری است .این
بحران سبب شد تا سازمان بهداشت جهانی" شهر اهواز را به عنوان آلوده ترین شهرهای
جهان معرفی کند و سه شهر دیگرِ سنندج ،یاسوج و کرمانشاه را در لیست ده شهر آلوده
جهان معرفی کند)Rayman, 2013( .
آغشته شدن اورانیوم با گرد و غبار ،به سبب کاربرد چنین موادی در س حهای مورد
استفاده توسط آمریکا و انگلستان در جریان اشغال عراق ،سبب شده که این عنصر در خاک
انباشته شده و وارد زنجیره غذایی مردم شود و توسط آنها مصرف شودRasheed, 2013: ( .

 ) 729-763طبق آمار گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال  2016هر سال هزاران ایرانی
براثر آلودگی هوا و از جمله ریزگردها جان خود را از دست میدهند و یا به بیماریهای
تنفسی و سرطان در مناطق آلوده مبت میشوند( .ایسنا )1396 ،تبعات این پدیده صرفاً محدود
به حیطة س مت مردم نبوده و در حوزه کشاورزی و اقتصاد نیز خساراتی به بار آورده است.
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از دسترفتن نزدیک به هزار تن محصوالت کشاورزی و صدها میلیارد تومان خسارت مالی
تنها استانهای غربی و جنوب غربی ایران ،تنها یک نمونه این مسئله در یک دوره زمانی
است(.حیدرزاده و جمالی)45 :1396،
در نتیجه تغییرات اقلیمی که در تشریح تبعات جنگ بر محیط زیست عراق به آن اشاره
شد ،تاالبهای مهم این استان از تاالب به زمین بایر تبدیل شدهاند )Gaurdian, 2015( .به
جز آلودگی شدید آب ،خاک و هوای خوزستان در نتیجه ریزگردها ،خشک شدن
تاالبهای هورالعظیم یا هورالهویزه ،بیابان زایی ،از بین رفتن خاک حاصلخیز و نابودی
پوشش گیاهی از جمله اثرات جبران ناپذیر درگیری و تنش در کشور همسایه بوده است.

با ظهور داعش ،دامنه تخریب محیط زیست عراق و به تبع آن ایران ابعاد تازهای یافت.
ی القیاره در نزدیکی موصل و به آتشکشیدن یک
آتشزدن عمدی چاههای نفت در شهرِ نفت ِ
کارخانه تولید سولفور در جریان نبرد موصل در سال  2016و انتشار مواد بسیار سمی حاصل
از آن در هوا و سرریز آن به رودخانهها ( )Grahn, 2017: 288و بسیاری اقدامات دیگر ،که
در گزارش نهادهای سازمان ملل و سازمانهای انساندوستانه به آن اشاره شده
( )Zwijnenburg, 2017: 19پیامدهای بسیار سمی و خطرناک برای محیطزیست به همراه
داشته و موجبات تغییر اکوسیستم کل این منطقه شده است .ع وه بر این اقدامات تخریبی،
این گروه در دوران حیات خود با اعمال سلطه بر جریان آب رودخانههای دجله و فرات از
آن به عنوان ابزار جنگی بهره برده و در مقاطعی با هدف محروم کردن بغداد و جنوب عراق
جریان آب دجله را قطع کرد )Makenzie, 2014(.هرگونه تغییر در این سامانههای
رودخانه ای اعم از بستن یا آلوده کردن آن به معنای آلودگی اروند رود و در نهایت خلیج
فارس است و به این ترتیب ایران از آلودگی آبهای عراق بسیار متضرر میشود.
نتیجهگیری
حمله گسترده آمریکا و متحدینش به عراق که در سال  2003با بهانه مبارزه باتروریسم و
منع گسترش س ح های کشتارجمعی و استقرار صلح و دموکراسی صورت گرفت منجر به
اشغال فرسایشی عراق و استمرار منازعات و درگیریهای نظامی و تروریستی در این کشور
گردید که آثار آن تا به امروز ادامه دارد .صرفنظر از مشروعیت و یا عدم مشروعیت اشغال
عراق در چارچوب حقوق بینالملل کیفری ،رفتار اشغالگران و تخلفات آشکار آنان منجر به
پیامدهای سنگین انسانی و زیستمحیطی برای ملت عراق و کشورهای همسایه از جمله ایران
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گردیده که همین پیامدها در شکل محدودتر آن کشورها و ملتهای منطقه را نیز تحت تأثیر
قرار داده است .استفاده نیروهای ائت ف از تسلیحات نوین همچون اورانیوم رقیق شده و فسفر
سفید در فرایند حمله به عراق و اشغال آن از سال  2003تا کنون؛ دسیسه آمریکا در
شکلگیری و رشد گروه تروریستی داعش و منازعات قومی و مذهبی ناشی از آن در عراق؛
تخریب محیطزیست و تاالبهای طبیعی عراق و به تبع آن بروز معضل مسئله ریزگردها در
این کشور؛ و آتش گرفتن چاهها و تأسیسات نفتی و ایجاد تغییرات و آلودگیهایی در آب
و هوای عراق که ثمرات اشغال گری آمریکاست نه تنها امنیت ملی عراق را به مخاطره
انداخته و تا سالها گریبانگیر این کشور خواهد بود ،بلکه به امنیت ملی کشورهای منطقه
چون ایران نیز لطماتی را وارد ساخته است .همانطور که در چارچوب نظری این تحقیق
مطرح شد ،امروزه دیگر نمیتوان امنیت ملی را صرفاً تحت تأثیر اقدامات نظامی در نظر
گرفت .اقدامات مخل نظم و ثبات اجتماعی و فرهنگی ،و اقدامات تخریب کننده
محیط زیست به طور مشهودی امنیت ملی یک کشور را تهدید کرده و میتواند از مرزهای
ملی یک کشور عبور کرده و امنیت کشورهای همسایه را نیز تهدید نماید .در این پژوهش
چهار تهدید امنیتی عمده که پس از اشغال عراق متوجه ایران بوده نیز برشمردهشد .تهدیداتی
چون تشدید تمای ت تجزیهطلبانه به واسطه تحرکات حکومت اقلیم کردستان عراق ،تهدید
انسجام اجتماعی ایران ،تهدیدات مرزی و تمامیت ارضی و تروریسم .برخی تحوالت مانند
گسترش توان نظامی اقلیم کردستان عراق در نتیجه حمایتهای بینالمللی در نبرد بینالمللی
علیه داعش ،گسترش ارتباطات و تعام ت آن با دیگر کشورها در منطقه و جهان از جمله
تحوالتی است که پس از حمله آمریکا به عراق روی داد .این تحوالت موجب شده است
که این اقلیم از وزن سیاسی بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شود و احتمال خودمختاری
آن افزایش یابد .وقوع چنین تحوالتی از یکسو ،و از سوی دیگر وجود قرابتهای فرهنگی،
هویتی و نژادی میان کردهای ایران و عراق ،و حمایت رقبای منطقهای ایران از چنین تمای تی
از سوی دیگر سبب میشود که روندهای واگرایی قومیتگرایان کرد ایرانی با دولت
جمهوری اس می تقویت شود .فعالیت و حضور نیروهای داعش درست در فاصله بسیار
ن زدیک با مرز خسروی در استان کرمانشاه و نیز طراحی برخی عملیاتهای خرابکارانه در
ایران نیز از جمله تهدیداتی است که به دلیل اشغال آمریکا و آشفتگی و نابسامانی شدید
دولت مرکزی این کشور متوجه مرزها و تمامیت ارضی کشور بوده است .همچنین ظهور
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گروه تروریستی داعش که وا کنشی به اشغال عراق توسط نیروهای مهاجم غربی بود ضربه
سنگینی بر پیکر مقاومت و آرمانهای ضداسرائیلی آن بود .چرا که موجب شد تا سالها
اولویت اول این جبهه به مبارزه با داعش و بازپسگیری سرزمینهای تصرفشده در عراق
و سوریه اختصاص یابد .ع وه بر آن ،مخاطرات امنیتی شدیدی را برای ایران به دنبال داشت
که از جمله آن میتوان به پتانسیل باالی دگرگونی و تغییر رژیم در عراق و سوریه و از میان
رفتن متحدان نزدیک ایران اشاره کرد .ع وه بر این تهدیدات امنیتی ،تشدید پدیدۀ
ریزگردها ،خشکشدن تاالبها و آسیبهای جدی به اکوسیستم منطقه جنوب غرب ایران
و تغییرات اقلیمی در آن تهدیدی جدی علیه امنیت ملی را پیشروی آینده کشور ترسیم
میکند.
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