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 چکيده

ترین گروه شیعه را شامل  درصد از جمعیت عراق را تشکیل داده و در جهان عرب مهم 36شیعیان حدود 

جمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان تنها حکومت شیعه در جهان، شیعیان این کشور همسایه را  شوند. می

طور طبیعی آن را در راهبردهاای   به عنوان واقعیتی مهم و تاثیرگذار در محیط امنیتی خود تلقی نموده و به

پلیتیا  انساانی   نماید. بنابراین تحقیق حاضر حول محاور شناساایی عوامال   و    بلند مدت خود لحاظ می

 شیعیان عراق و بررسی تأثیر این عوامل در تدوین راهبردهای دفاعی ج.ا.ایران انجام شسده است.

ای و استفاده از نظارات خبرگاان باا روش پیماایش باا       ها و مطالعات کتابخانه این پژوهش پس از بررسی

در زماره تحقیقاات کااربردی    نامه محقق ساخته، سامان یافته و به لحااظ هاد     استفاده از تکنی  پرسش

است. جامعه آماری شامل خبرگان دفاعی و شیعیان عراق در سطوح عالی نیروهای مسلح یا ساایر ارکاان   

حکومتی ج.ا.ایران است. جامعه نمونه آماری همان جامعه آماری است و اعضای جامعاه باه روش تماام    

 های آمار توصیفی صورت گرفته است. ها نیزبا روش گیرند. تحلیل داده شمار مورد مراجعه قرار می

نتایج پژوهش حاکی از آن است که کمیت و پراکندگی شیعیان در مناطق راهبردی عراق و نقاش آفرینای   

آفارین و در کناار آن ضاعر فرهنوای و ساابقه تااریخی دوری از        ترین عوامال فرصات   در قدرت عمده

 ای تدوین راهبردهای دفاعی ج.ا.ا است.حاکمیت، عوامل تهدیدزای   وپلیتی  انسانی شیعیان عراق بر

 ژئوپلیتیک، شیعیان عراق، جمهوری اسالمی ایران، راهبرد دفاعی، تدوین راهبردواژگان کليدي: 
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 مقدمه
دهناد، کاه در    ی اسالمی جنوب غرب آسیا را تشکیل می شیعیان بخش مهمی از جمعیت کشورها

ی منطقه جناوب   ها هستند و در میان کشوربرخی کشورها از جمله عراق اکثریت جمعیت را دارا 

ی راهباردی واون موقعیات، منااب. و... از جایوااه       ها ها و مزیت دلیل وجود قابلیت غرب آسیا به

تارین عوامال در   وپلیتیا  کشاور      که یکی از مهام  باشند. ونان ی برخوردار می ا   وپلیتی  ویژه

سای ایان کشاور اسات. کاه تحلیال       ی مختلار در ساازماندهی سیا   هاا  عراق همانا نقش قومیت

  وپلیتیکی عاراق، را بایاد در ترکیام جمعیتای متناوع و نااهموون ایان کشاور جساتجو کارد           

 (16: 1633)احمدی،

مطالعات علمی که نقش عامال انساانی شایعیان را در کشاور      با مطالعات اکتشافی عمیق نبود 

وص  راهبرد دفاعی ج.ا.ایران در عنوان ی  عامل تاثیرگذار در روابط دو کشور  و به خص عراق به

نظر گرفته باشد، دشواریی است که انجام این تحقیق را ضروری سااخته و هاد  ایان پاژوهش     

 بوده است.« شناسایی این عوامل و بررسی میزان تاثیر آن در راهبردهای دفاعی ج.ا.ایران»

عوامال انساانی   ای علمی و مادون پیراماون    فقدان مطالعه»از این جهت مسئله اصلی تحقیق، 

  وپلیتیکی شیعیان عراق مرتبط با راهبرد دفااعی ج.ا.ایاران و وواونوی و ویساتی میازان تااثیر       

هاا و تهدیادها( بار تادوین راهبارد دفااعی        هاا، فرصات   ها، ضعر عوامل مذکور در قالم )قوت

ن که با شناخت ایان عوامال و تااثیرات آ   « باشد جمهوری اسالمی ایران در مقابل کشور عراق می

ی موجود بهتار اساتفاده و باا تهدیادات      ها گیران حوزه دفاعی خواهند توانست از فرصت تصمیم

مقابله کنند هم ونین اهمیت دیور تحقیق در این است که اصول، عناصر و مبانی نظاری حاصال   

هاا بیافزایاد و ضامن ارتقاا       ژوهش  تواند بر غنای علمی سایر پ از نتایج مطالعات این تحقیق، می

عنوان ی  مرج. علمی قابل اتکا   های تدوین راهبرد در خصوص کشور عراق، به ش در حوزهدان

 و سودمند در ادبیات علمی کشور محسوب گردد.

 مبانی نظري

 الف( پيشينه و سابقه تحقيق

مقالاه علمای پژوهشای در    16رساله دکتری در موضوع عراق و شیعیان،  6واکاوی سوابق تحقیق)

مورد پژوهش مطالعه گروهای دانشاواه عاالی دفااع ملای      2ها در عراق و  خصوص نقش قومیت
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هاای   مرتبط با موضوع تدوین راهبرد(نشان داد که اگر وه در حوزه موضوع این تحقیق، پاژوهش 

قابال انکاار    ها برای تحقیق حاضار غیار   شده است که جنبه دانش افزایی آن متنوع و زیادی انجام

های بررسی شده تفااوت   است، اما این تحقیق از نظر نوآوری، عنوان، اهدا  و سؤاالت با پیشینه

 .دارد

 ب( مفهوم شناسی و تعریف عملياتی متغييرهاي تحقيق

 مفهوم شناسی -

لم مطالعه روابط متقابل جغرافیاا، قادرت و سیاسات و      وپلیتی  عبارتست از ع»( ژئوپلیتیک: 9

 (66:1633نیا،  )حافظ« ها با یکدیور های ناشی از ترکیم آن کنش

درراهبرد دفاعی بحث این است که ووونه از تمام ابعااد قادرت ملای بارای      :( راهبرد دفاعی6

 (.6:1633 افشردی،) دستیابی به اهدا  دفاعی کشور استفاده نماییم

وقوع انقالب اسالمی ایران تشی. به قدرت رسید آن هم در کشور مهمای  با  یتیک شیعه:ژئوپل (3

المللی خاودش را   وون ایران که مرکز جهان تشی. است و سپس به تدریج تشی. نقش آفرینی بین

المللی رخ نخواهاد داد. وقتای    آفرینی بین آغاز کرد. در اینجا باید اشاره کنیم تا قدرت نباشد نقش

کناد، یعنای تاا     آفرینی می المللی نقش وییم تشی. به عنوان ی  مذهم دارد در صحنه بینما می گ

حد زیادی به قدرت دست یافته است. اگر پیوند میان قادرت و تشای. محقاق شاده پاس تشای.       

گوییم   وپلیتی  شیعه منظور ما این اسات کاه    که می ماهیت   وپلیتیکی پیدا کرده است. پس این

خاص، تشی. از حالت ی  مذهم صر  خارج شده و به یا  پدیاده دارای    از ی  مقط. زمانی

ای به طور کامل  بار سیاسی تبدیل شده است و در ی  کشور بزرگ و مهم و دارای قدرت منطقه

)تعریر از محقق با برداشت از مصااحیه  دهد المللی و جهانی خودش را نشان می و در صحنه بین

 با خبرگان و بررسی مناب. مختلر(

 تعاریف عملياتی -

/ از جمیعات کشاور عاراق را تشاکیل     36ان یشایع  :( عوامل ژئوپلیتیک انسانی شیعیان عرراق 9

درهم تنیدگی مساا ل عاراق باا ایاران     دهند که به لحاظ عوامل   وپلیتیکی داخلی، خارجی و  می

انساانی   کیبرخای از عناصار   اوپلیتی     آفرینی کنند توانند در راهبردهای دفاعی ج.ا.ایران نقش می

عبارتناد از: موقعیات جغرافیاایی،    شیعیان عراق ماوثر در تادوین راهبردهاای دفااعی ج.ا.ایاران      
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جتماعی و وابساتوی  انسانی شیعیان جمعیت، مناب. طبیعی، حکومت و نهادهای سیاسی، نهادهای 

 )محقق ساخنه( المللی. بین

رگیری منااب.، مقادورات و   کاا  فرایند طراحای بلندمادت توزیا. و باه    ( تدوین راهبرد دفاعی: 6

ی ملی )قدرت ملی(.برای تاأمین اهادا  دفااعی ج.ا.اباران. )مصااحبه نوارناده باا دکتار          ابزارها

 (63/2/1631افشردی

 هاي مرتبط تحقيق: ج( نظریه

فضاا، محایط و      عوامل انسانی و جمیعت مؤثر در   وپلیتی : عوامل   وپلیتیکی، در سه حاوزه  -

سیاسای،     اید ولو ی و اندیشاه    گیرد. عنصر سیاست نیز در سه حوزه  ر میها مورد توجه قرا انسان

ها و نیز کنش و رفتار سیاسی که از ساوی باازیوران     وون دولت های سیاسی هم  ساختار و سیستم

 (.33:1633نیا،  باشد.)حافظ  در پیش گرفته شده است، مد نظر می

ر   وپلیتی ، اثرگذار بر راهبارد دفااعی،   های تقریبا یکسانی در خصوص عوامل مؤثر د نظریه

 شود: تر و مبنای تحقیق حاضر است اشاره می تاکنون ارا ه شده در زیر به ی  نمونه که صا م

گانه زیار    دکتر افشردی، عوامل مؤثر در   وپلیتی  اثرگذار بر راهبرد دفاعی را به عوامل شش

عوامال   -1عوامال اقتصاادی  -6انساانی  عوامل-2عوامل طبیعی )فیزیکی(. -1 تقسیم نموده است:

 (.6: 1633عوامل نظامی )افشردی،-3المللی،   عوامل سیاسی بین- 5سیاسی و اجتماعی داخلی،

در زیر با توجه به موضوع تحقیق  نقش عوامل انسانی در   وپلیتی  با شرح بیشتری بررسای  

 شده است:

نحوه توزی. جغرافیایی     ، مطالعهترین شکل مطالعه جمعیت کشورها از دیدگاه   وپلیتی  ساده

ی کمی توجه کرد،  ها  وه آشکار است، در تجزیه و تحلیل جمعیت نباید تنها به جنبه هاست. آن  آن

ی محیط طبیعی وه ثابت وه متغیر،  ها  ترین عامل در   وپلیتی ، انسان است. تمام پدیده  زیرا مهم

ار دارند. ولی از دیدگاه   وپلیتی ، انسان متفکر یی در قطم دیور قر در ی  قطم و انسان به تنها

بینای، از باروز     تواناد باا پایش     و خالق که از مهارت عینی و ذهنی باالیی برخوردار اسات و مای  

 (35: 1632حوادث نامطلوب احتمالی درآینده، جلوگیری کند، مورد توجه است.)عزتی،
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عوامل انسانی   وپلیتیکی شیعیان عراق  های ژئوپلیتیکی عوامل انسانی شیعیان عراق: د( ویژگی

هاای ماذهبی،    عبارتند از: کمیت جمعیت، پراکندگی در مناطق مرکزی و اقتصادی، دین و انویازه 

های شیعی، که در این پژوهش مورد بررسی  های قومی مذهبی، سابقه تاریخی شیعیان، گروه گروه

 :گیرند قرار می

  223/123/61.م جمعیت این کشاور 2313سال طبق سرشماری ( کمیت جمعیت شیعیان عراق:9

درصاد از کال   36میلیاون نفار حادود    112/311/13 میلیون نفر محاسبه شده است که شیعیان باا 

ایاران دوماین   ج.ا.عراق پاس از   (.66:1633اند )احمدی، جمعیت عراق را به خود اختصاص داده

منطقاه در عاراق   نزدی  به ی  پانجم جمعیات کال     خلیج فارس است. منطقهکشور پرجمعیت 

 (.153: 1636بلداجی، )برنا قرارگرفته است

م. 1336درصد، در سال  6/2م. 1362ی اعالم شده در سال  نرخ رشد جمعیت براساس آمارها

م. 2332درصد بوده است. میزان امید باه زنادگی در ساال     6/2م. نیز 2335درصد و در سال  1/6

سال بارآورد شاده اسات. از کال جمعیات عاراق در ساال         36سال و برای زنان  35برای مردان 

 62درصاد شاهری و    33م، 1336درصاد روساتایی و در ساال     63و  درصد شاهری  31م. 1316

ی در حاال رشاد، جاوان     وون دیور کشورها باشد، ترکیم جمعیت عراق هم درصد روستایی می

 (.www.Wikipedia.org)است، 

 با توجه به تحلیل روند، ترکیم کنونی جمعیت عراق هم اکنون نیز به شکل فوق است.

تاوان خالصاه    صورت زیر مای  عددی جمعیت شیعه در عراق را بهعوامل   وپلیتیکی، کثرت 

کثرت جمعیت و نتیجه مثبت آن در فرایند سیاسی دموکراتیا ، شایعیان کاه بخاش      نظر به نمود:

دهنااد، و از تاثیرگااذاری باااالیی در حااوزه سیاساات  فراواناای از جمعیاات عااراق را تشااکیل ماای

شمولیت و مقبولیت باالیی دارد، حوزه سیاسات   ی دموکراتی  که ها برخوردارند قادرند در فرایند

ی پارلماانی در   هاا  طور کاه در هماه انتخاباات    ورزی را متاثر از نفوذ خود سازند همان و سیاست

 اند. یت انتخاب ریاست قوه مجریه، شیعیان در رأس آن قرار گرفته نها

اند. اما  عراق پراکنده ی ها شیعیان هر وند در همه استان ( پراکندگی جمعیت شیعیان در عراق:6

ی بصره، ناصاریه،   ها ی جنوبی و مرکزی ساکن هستند که شامل شهرها و استان ها در استان عمدتاً

قاار، ساماوه و واساط     عماره، کوت، دیوانیه، حله، کربال، نجر، بغداد، کاظمین، بابل، قادسیه، ذی
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کنناد. نکتاه    ز شیعیان زندگی مای ونین در سه استان کرکوک، دیالی و سامرا نیز اقلیتی ا است. هم

میلیون جمعیت بغداد، حدود وهار میلیون شیعه هستند که  6 توجه آن است که از میان تقریباً قابل

 کنند. ها در شهرک صدر زندگی می نیمی از آن

ی عراق موساوم   سوم از جمعیت دو میلیون نفری ترکمان و نیز بخشی از کردها ونین ی  هم»

رساول جعفریاان، در خصاوص     (.153: 1636)برناا بلاداوی،  « باشاند  شیعه می، «کردها فیلی»به 

شیعیان عراق در سه بخش مهم عراق در قالم اکثریت یاا  »نویسد:  پراکندگی شیعیان در عراق می

 اقلیت سکونت دارند:

اول: از این سه منطقه که در ضمن باالترین جمعیت را دارند و ماندگاران آن شایعه هساتند    بخش

های جنوبی بغداد مانند کوت، حله، دیوانیه، ناصریه، العمااره، کاربال،    ای است، شامل استان منطقه

هاای ایرانای را    نشین است و تنها اقلیت ای عرب نجر و سماوه. این منطقه به لحاظ نژادی منطقه

 باید از آن استثنا کرد.

های شایعه   ند. و اقلیتکن ها درآن زندگی می فرات در شمال بغداد است که عرب دوم: وادی بخش

-موصال -برید قدیم بغاداد   هم در منطقه بلد و دجیل در نزدیکی سامرا وجود دارد در امتداد راه

تپاه قارار    خرمااتو و قاره   استانبول، منطقه ترکمانان از جمله: تلعفر )نزدی  موصل(، داقوق، طاوز 

و کفری که کرد، سنی هستند، کوبری، کرکوک  طور در التون اند. همین دارد، که ماندگاران آن شیعه

 کنند. در کرکوک نیز تعدادی ترکمان شیعه وجود دارند. تعداد زیادی ترکمان شیعه زندگی می

اناد، باا ایان      سوم: شامل محدوده هالل کردی است. اکثریت ماندگاران این منطقه نیز سانی  بخش

م.  13ان باود. در قارن   تفاوت که در دوران پادشاهی، در این منطقه ادیان بااطنی و صاوفی فاراو   

ها زیر لوای تصو  عبدالقادرگیالنی، با آنان به معارضه پرداختند. اقلیتی از شایعه در ایان    بغدادی

 (.631: 1633 )جعفریان،« منطقه وجود دارند

 مناطق استقرار شیعیان عراق از جهات زیر قابل بررسی وحا ز اهمیت است:

در واقا. از نظار جغرافیاایی      باشاند  نفات و گااز مای    نشین عراق دارای مناب. غنی مناطق شیعه -

  باشند. اقتصادی دارای اهمیت راهبردی می
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خصوص در بصره، کربال، نجر و حتی بغداد اکثیریت را دارند وبار   شیعیان در جنوب عراق به -

 .(13: 1633جعفریان،)باشند  ساخت قدرت در عراق مؤثر میها در ترکیم  این اساس این حوزه

 (16: 1633)جعفریان، 2333ی شیعه نشین عراق در سال ها و شهرها جمعیت استان :1 جدول

 به کل عراق جمعیتنسبت  جمعیت  نااست

 31/1 233/233/1 االنبار )سنی(.

 63/5 633/151/1 بابل )شیعه(.

 3/21 333/363/1 بغداد )شیعه وسنی(.

 33/6 333/313/1 بصره )شیعه(.

 36/1 133/133 دهوک )سنی(.

 66/6 331/153/1 ذی قار )شیعه(.

 13/5 533/613/1 دیالی )شیعه و سنی(.

 33/1 233/613/1 اربیل )سنی(.

 33/2 533/561 کربال )شیعه(.

 33/2 633/631 میسان )شیعه(.

 33/1 633/566 المثنی )شیعه(.

 52/6 133/315 )شیعه(. جرن

 26/3 333/511/2 نینوی )سنی(.

 11/6 333/321 قادسیه )شیعه(.

 1/1 133/616/1 صالح الدین )سنی(.

 13/3 533/365/1 )سنی(.سلیمانیه 

 12/6 233/362 کرکوک)سنی(.

 55/6 333/311 واسط )شیعه(.

 

 در تحلیل   وپلیتیکی عراق مسئله را دری قومی مذهبی شیعه در میان دیگر اقوام:  ( گروها3
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س آن ترکیم جمعیت این کشور بایاد جساتجو کارد کاه وجاود      أعوامل متغیر   وپلیتیکی و درر

 اداماه  در . (236: 1633)پورساعید،  زا در این کشور است حال بحران در عین های مختلر و انسان

 شود: یی از آنان شیعه هستند پرداخته می ها به معرفی اقوام مختلر عراق که همه یا بخش

درصد جمعیت عاراق   13حدود  2313سالسرشماری  برابرهای عراق که  ترکمن الف( ترکمانان:

جاوار مرزهاای    هاای هام   مناطق کوهستانی شمال این کشور و دشات میان دهند در  را تشکیل می

کفاری،   ، کرکوک، دهاوک، طوزخورمااتو،  آلتون کپریسوریه و ایران در شهرهای موصل، اربیل، 

 (22: 1633فر، .)ملکوتیاند خانقین و درشرق در مناطق کوهستانی پراکنده

دانند. اکنون عالوه بر منطقه خاانقین   ها خود را ایرانی می از لحاظ تاریخی فیلی : ب( کردهاي فيلی

شوند  ی گوناگون بغداد مانند رصافه و صدریه، و باب الشیخ و شورجه بسیار یافت می ها در محله

ها درهم آمیخته بودناد کاه کسای     اند.آنان ونان با عرب ها از بازرگانان بغداد بوده و بسیاری از آن

توانساتند   ی گذشاته نمای   ها ا وجود این، در دورهها تشخیص دهد، ب ها را از عرب توانست آن نمی

شناسنامۀ عراقی داشته باشند. با انقالب عبدالکریم قاسم وض. بهتر شاد، امااا از دورع عبدالساالم    

ها از عراق به بهانۀ ایرانی باودن و البتاه تشای.     ی برای اخراج فیلی ا عار  به بعد عملیات گسترده

(. در دوره حکومت حازب  115م.:2335ان تبعید شدند )الخیون،انجام شد و بسیاری از آنان به ایر

 اند. ها به اعدام محکوم شده اند و تعدادی از رهبران آن بعث نیز با مشکالت زندگی کرده

کنناد، نیاز    گروه موسوم به شب ، که در پیرامون موصال )جلواۀ نیناوا( زنادگی مای      ها: ج( شبك

اهی آنان را ی  قومیت عراقی، گاهی قومیتی ترکای  ها بسیار است، گ اند. بحث دربارع شب  شیعه

گاری   دینی مستقلی کاه ریشاۀ زرتشاتی    ها را گروه  کنند، گاهی نیز آن و گاهی نیز ایرانی تلقی می

دانند کاه بعضای    ی دیور نیز ایشان را از غُالت، و برخی نیز قومیتی می ا کنند. عده دارد معرفی می

 مان(.هی اطرافشان هستند ) شافعی مانند کردها ها شیعه و بعضی دیور نیز سنی از آن

در بین شیعیانی کاه در عاراق باه کشااورزی و داماداری مشاغول هساتند،         د( شيعيان هورنشين:

کنند. ایان گاروه کاه از     ی جنوب عراق زندگی می ها ها یا مرداب گروهی وجود دارند که در هور

پیوساتن   ی جنوب در محل باه هام   ها د در هورشو نیز نام برده می« ها اعراب مرداب»آنان با عنوان 

گیرند کاه   دو رودخانه دجله و فرات ماندگار هستند. شیعیان هورنشین قبایل بسیاری را در بر می
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ارم اشااره نماود )الغاراوی،     تمیم، بوحسن، بومحماد و بنای   اسد، بنی توان به بنی ها می از جمله آن

1125 :62.) 

شوند از نظر موقعیات   هزار کیلومتر مرب. را شامل می23ر حدود ها که مساحتی د اهوار، یا مرداب

 اند که به سه بخش  قار )ناصریه( و بصره واق. شده جغرافیایی در سه استان، میسان، )العماره( ذی

 شوند: اصلی تقسیم می

اناد   ی ناصریه و بصاره واقا. شاده    ها که در جنوب رود فرات میان استان« الحمار»ی  ها ( مرداب1

 (.65: 1333وردی،)ال

ی میانی که میان دو رودخانه دجله و فرات در منطقه مثلثی شکل که ناصریه، قرناه و   ها ( مرداب2

اند. بخش شمالی ایان قسامت در اطارا      اند واق. شده قلعه صالح از سه طر  آن را در برگرفته

 (.11: 1633مشهور است )مودب،« اهوار العماره»به « العماره»شهر 

ی هویزه که در شرق رود دجله واق. شده تا خاک ایران امتاداد یافتاه اسات از ایان      ها ( مرداب6

 (.23: 2335شود )الصافی،  نام برده می«هورالعظیم»قسمت باعنوان

اناد.   ایرانیان از دیرباز با سارزمین عاراق پیونادی عمیاق داشاته      ( شيعيان عراقی ایرانی االصل:ـه

ویاژه شایعه( نقاش ماوثر مقولاه       نظری مشترک اسالم و باه وجود اصول اعتقادی مشترک )مبانی 

مرجعیت برای شیعیان دو کشور درطول تاریخ، وجود عتبات عالیات در عاراق و ماراودات باین    

های مهمی است که در حضاور گساترده و تااریخی     های علمیه دو کشور از جمله شاخص حوزه

هانی اول و اساتقالل عاراق از امپراطاوری    دنبال جنگ ج اند. به ایرانیان در این سرزمین موثر بوده

های عراق واق. گردیاد.   تدریج مساله حضور ایرانیان در این سرزمین مورد توجه دولت عثمانی به

اشغال عراق از سوی بریتانیا از همان ابتدا با مخالفات علماا و مراجا. ایرانای سااکن در عتباات       

تقی شیرازی و محماد کااظم یازدی، باا     اهلل میرزا محمد  هایی وون آیت مواجه گردید. شخصیت

صدور فتواهایی ضمن دعوت مردم به جهاد بر ضرورت دفاع از کشور در برابر هجوم اشغالوران 

ای سیاسای و نظاامی باا     دنبال فتوای این مراج.، جامعه شیعی عراق وارد مباارزه  تاکید نمودند. به

 ثااوره العشاارین( بااود.  م. )1323دولاات بریتانیااا گردیااد کااه اوج آن انقااالب باازرگ سااال     

 (.11: 1633پور، )علوی

ویژه اجتماعات روستا ی آن کشاور   دبخش مهمی از جمعیت عراق و به اي: و( تشيع در نظام قبيله

ها ادامه داشت و هنوز این وضعیت ادامه دارد. ایان مسائله    ی دارند که در طول قرن ا ساختار قبیله
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ی منطقه جنوبی بیشاتر مصاداق دارد.    ها غربی و هور شمالوون  افتاده روستایی هم در مناطق دور 

ایران نیز مصاداق دارد و یکای از موضاوعاتی     نای مرزنشی ی حاشیه ها همین وضعیت در قسمت

صاورت مثبات و منفای عملکارد خاود را در دوساوی مارز باه نماایش           تواناد باه   است که مای 

 .(236: 1633بوذارد)پورسعید،

  روش شناسی

وع تحقیقات کاربردی و روش انجام آن توصیفی تحلیلی و پیمایشی است. ابتدا تحقیق حاضر از ن

ها و اسناد باالدساتی، محایط شناسای، بررسای      ای و اکتشافی به مطالعه نظریه با مطالعات کتابخانه

 تطبیقی و... پرداخته شده است.

زم هاای ال  ناماه تهیاه و داده   سپس بر اساس مباحاث نظاری و مصااحبه باا خبرگاان پرساش      

ای است که هماراه   سؤال اصلی و تعدادی سؤال زمینه 11نامه شامل  گردآوری شده است. پرسش

با مصاحبه به اجرا درآمده. اعتبار آن به شیوه روایی صوری تأیید و پایایی نیز با محاسابه ضاریم   

 گردد. جمعیت آماری پژوهش است، در سطح قابل قبول ارزیابی می 3/3آلفای کرونباخ که معادل 

شامل خبرگان، محققان و کارشناسان دفاعی و شیعیان کشور عراق اسات. جامعاه نموناه آمااری     

گیرند که باه   همان جامعه آماری است و اعضای جامعه به روش تمام شمار مورد مراجعه قرار می

 .اند نفر بوده 53های تخصصی موضوع این تعداد لحاظ جنبه

اساتفاده شاده     SPSSآماری به کما  نارم افازار    های توصیفی  ها از آزمون برای تحلیل داده

هاای   گیری، نیازی باه اجارای آزماون    است. بدیهی است که به دلیل غیر احتمالی بودن نوع نمونه

 استنباطی وجود ندارد.

 مدل مفهومی تحقيق

باشاد و باا مادنظر قارار       بندی ادبیات تحقیق می  محقق براساس وارووب نظری که حاصل جم.

شناسی شایعیان عاراق پاس از انجاام مطالعاات نظاری،         وپلیتیکی، مطالعات محیطدادن عوامل   

شناسی   وپلیتیکی، بررسی و تحلیل کیفی محیط   وپلیتیکی، محقاق باا مشااوره     مطالعات محیط

دسات آورده و در   تری از، شیعیان عراق به  نظر و خبره درک درست و کامل برخی از افراد صاحم

ل   وپلیتیکی مارتبط باا  عوامال انساانی شایعیان عاراق ماؤثر درتادوین         عام11یت بیشتر از  نها

 رو احصا  و تعیین گردیده است: ی دفاعی ج.ا. ایران در قبال عراق به شرح پبش راهبردها
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 هاي تحقيق یافتهو  دادهاتجزیه و تحليل  

 آماري  هاي نمونه الف( تحليل ویژگی

ی  شاود کاه درصاد زیاادی از نموناه      آماری مشاهده مای   های نمونه اطالعات و ویژگیبا بررسی 

آماری از نظر سطح تحصیالت، میزان آشنایی با شیعیان عراق و میزان ارتباط مسئولیت با شایعیان  

ها و در نتیجه اعتبار باالی  عراق در سطوح باالیی هستند و این موضوع بیانور کیفیت باالی پاسخ

 قیق استنتایج تح
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 ب( تأثير عوامل ژئوپليتيکی شيعيان عراق بر راهبرد دفاعی ج.ا.ا

....( و ارتش دولت، در نقش و مهارت سواد،) عراق شیعه جمعیت کیفی های شاخص ( وضعیت1

 عراق قدرت در آفرینی نقش برای

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی میزان تأثیر

 61 61 61 16 زیادخیلی 

 31 53 53 21 زیاد

 35 1146 1146 3 متوسط

 133 143 143 2 کم

     خیلی کم

دهنادگان میازان تاأثیر ایان عامال       درصاد پاساخ   31شاود کاه    با توجه به جدول، مشاهده مای 

 3/1اناد. از ساوی دیوار فقاط        وپلیتی  را بر راهبرد دفاعی ج.ا.ا در حد زیاد و خیلی زیاد دانسته

اند. بناابراین از نظار خبرگاان     تر از متوسط دانسته درصد از پاسخوویان تأثیرگذاری این عامل را کم

سازایی در تعیاین راهبردهاای جمهاوری      های کیفی جمعیت، تأثیر بسیار باه  مورد سؤال ما شاخصه

 اسالمی ایران دارند.

 (...و اقتصاد فرهن ، در تاثیر حضور، سابقه کمیت،) االصل شیعیان عراقی ایرانی ( وجود2

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی میزان تأثیر

 63 6341 6341 13 خیلی زیاد

 36 2343 2343 12 زیاد

 33 13 13 3 متوسط

 35 345 345 1 کم

 133 143 143 2 خیلی کم

  3 3 بدون پاسخ

دهنادگان میازان تاأثیر ایان عامال       درصاد پاساخ   36شاود کاه    با توجه به جدول مشاهده می

درصد نیز کمتار از   6/11اند.    وپلیتی  را بر راهبرد دفاعی ج.ا.ا در حد زیاد و خیلی زیاد دانسته

عامال  اند. بنابراین تأثیر این عامل هروند به انادازه   متوسط میزان تأثیر این عامل را ارزیابی نموده
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پیشین نیست اما باز هم قابل توجه و درخور در نظر گارفتن توساط راهبارد نویساان جمهاوری      

 اسالمی ایران است.

 مرکازی  حکومات  قدرت  در نسبی ضعر و شیعیان مکان در ای عشیره نظام وجود های ( پیامد6

 ایران.ا.ج برای منطقه این در

 درصد فراوانی تجمعی معتبردرصد فراوانی  درصد فراوانی فراوانی میزان تأثیر

 23 2346 2343 12 خیلی زیاد

 66 1643 1243 13 زیاد

 33 1143 1146 3 متوسط

 133 1242 1143 5 کم

     خیلی کم

  241 1 بدون پاسخ

دهنادگان میازان تاأثیر ایان عامال       درصاد پاساخ   66شود کاه   با توجه به جدول، مشاهده می

اند. تعداد افارادی کاه تاأثیر     ج.ا.ا در حد زیاد و بیشتر از آن دانسته  وپلیتی  را بر راهبرد دفاعی 

شاود کاه تاأثیر ایان      اند صفر نفر است. بنابراین مشاهده مای  این عامل را خیلی کم ارزیابی نموده

 عامل بر راهبرد دفاعی قابل توجه است.

 قادرت  در آفرینای  نقاش  برای(. جنسیتی و سنی ترکیم تعداد،) عراق شیعیان جمعیت (کمیت1

 عراق

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی میزان تأثیر

 63 6342 6342 62 خیلی زیاد

 35 13 13 3 زیاد

 133 143 143 2 متوسط

     کم

     خیلی کم

  3 3 بدون پاسخ

دهنادگان میازان تاأثیر ایان عامال       درصاد پاساخ   35شاود کاه    با توجه به جدول مشاهده می

درصاد از   5اند. فقط حادود     وپلیتی  را بر راهبرد دفاعی ج.ا.ا در حد زیاد و خیلی زیاد دانسته

اعضای نمونه آماری تاثیر این عامل را متوسط اعالم نموده و مابقی هموای تاأثیر آن را بااالتر از    
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اند. بنابراین این عامل به طور قاطعانه عامل بسیار مهمی بارای تادوین راهبردهاای     سط دانستهمتو

 گردد. دفاعی جمهوری اسالمی شناخته می

 و جمعیتای  بافات  در تغییار  برای قبلی های حکومت توسط سنت اهل با شیعیان اجباری ( کوچ5

 شیعیان تمرکز

 درصد فراوانی تجمعی فراوانی معتبردرصد  درصد فراوانی فراوانی میزان تأثیر

 61 61 61 16 خیلی زیاد

 33 2343 2343 12 زیاد

 35 6546 6546 15 متوسط

 133 143 143 2 کم

     خیلی کم

  3 3 بدون پاسخ

دهنادگان میازان تاأثیر ایان عامال       درصاد پاساخ   33شود کاه   با توجه به جدول، مشاهده می

درصد نیز  63اند؛ البته حدود  ج.ا.ا در حد زیاد و خیلی زیاد دانسته  وپلیتی  را بر راهبرد دفاعی 

تأثیر این عامل را متوسط دانسته و این گروه دارای بیشترین فراوانای اسات. بناابراین تاأثیر ایان      

 عامل متوسط و باالتر است.

و  اها  شاب   نشاین،  هاور  شیعیان ترکمانان،)  اقوام سایر میان در شیعه مذهبی قومی ( گروهای3

 ( فیلی کردهای

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی میزان تأثیر

 61 6141 6646 11 خیلی زیاد

 33 6141 6646 11 زیاد

 33 2346 2343 12 متوسط

 133 241 241 1 کم

     خیلی کم

  241 1 بدون پاسخ

دهنادگان میازان تاأثیر ایان عامال       درصاد پاساخ   33شود کاه   با توجه به جدول، مشاهده می

درصد نیز  63اند؛ البته حدود    وپلیتی  را بر راهبرد دفاعی ج.ا.ا در حد زیاد و خیلی زیاد دانسته
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 تأثیر این عامل را متوسط دانسته و این گروه دارای بیشترین فراوانای اسات. بناابراین تاأثیر ایان     

 عامل متوسط و باالتر است.

 داعاش  توساط  شده تصر  مناظق سازی آزاد در...( و بدر الشعبی، حشد)عراقی شیعیان ( نقش6

 اخیر های سال در

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی میزان تأثیر

 33 5345 5345 25 خیلی زیاد

 133 1345 1345 16 زیاد

     متوسط

     کم

     خیلی کم

  3 3 بدون پاسخ

دهندگان میزان تأثیر این عامل   وپلیتیا  را   شود که تمام پاسخ با توجه به جدول مشاهده می

اند. هیچ ی  از اعضای نمونه آماری تااثیر   بر راهبرد دفاعی ج.ا.ا در حد زیاد و خیلی زیاد دانسته

است. بنابراین این موضوع باه طاور قاطعاناه عامال     این عامل را متوسط یا پا ین تر اعالم ننموده 

ترین عامل برای تادوین راهبردهاای دفااعی جمهاوری اساالمی شاناخته        بسیار مهم یا حتی مهم

   گردد. می

 این آفرینی نقش و همسان قومی و دینی های گروه برای ایران اسالمی انقالب بخشی ( الهام3

 عراق: تحوالت در گروها

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی میزان تأثیر

 53 53 53 21 خیلی زیاد

 36 1243 1243 13 زیاد

 35 241 241 1 متوسط

 133 143 143 2 کم

     خیلی کم

  3 3 بدون پاسخ
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دهنادگان میازان تاأثیر ایان عامال       درصاد پاساخ   36شاود کاه    با توجه به جدول مشاهده می

درصد هام تاأثیر    6و حدود   را بر راهبرد دفاعی ج.ا.ا در حد زیاد و خیلی زیاد دانسته   وپلیتی 

این عامل را متوسط یا کمتر از آن ارزیابی نموده اند. بر این اساس الهام بخشی انقاالب اساالمی   

 در عراق عامل قابل توجهی در تدوین راهبردهای ج.ا.ا است.

 مرزهاای  نزدیکای  و عاراق  پایتخت مرکزی، جنوبی، میانی، مناطق در شیعیان حضور و ( تراکم3

 ا .ا.ج

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی میزان تأثیر

 63 63 3346 23 خیلی زیاد

 33 2645 2342 11 زیاد

 133 245 241 1 متوسط

     کم

     خیلی کم

  143 2 بدون پاسخ

دهنادگان میازان تاأثیر ایان عامال       درصاد پاساخ   33شاود کاه    مشاهده میبا توجه به جدول 

درصد نیاز   2اند؛ فقط حدود    وپلیتی  را بر راهبرد دفاعی ج.ا.ا در حد زیاد و خیلی زیاد دانسته

ند. بر این اساس موضوع وضعیت پراکندگی شیعیان عراق یکی  تأثیر آن را متوسط ارزیابی نموده 

 ی تدوین راهبردهای دفاعی ج.ا.ا است.ترین عوامل برا از مهم

 ساابقه  کثارت، ) عاراق  حاکمیات  در ایاران . ا. ا ج دوسات  سیاسی گروهای و احزاب وجود (13

 و...( ایران در حضور

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی میزان تأثیر

 33 5345 5345 25 خیلی زیاد

 35 6546 6546 15 زیاد

 133 143 143 2 متوسط

     کم

     خیلی کم

  3 3 بدون پاسخ
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دهندگان میزان تأثیر این عامال   وپلیتیا     درصد پاسخ 35شود که  با توجه به جدول مشاهده می

درصد نیز تاأثیر آن را   5اند؛ فقط حدود  را بر راهبرد دفاعی ج.ا.ا در حد زیاد و خیلی زیاد دانسته

اند. بار ایان اسااس موضاوع وضاعیت پراکنادگی شایعیان عاراق یکای از           نمودهمتوسط ارزیابی 

 ترین عوامل برای تدوین راهبردهای ج.ا.ا است. مهم

 حکاومتی  الواوی  یا   عنوان به( شیعی)دینی ساالری مردم نظام کارآمدی معرفی در ( ضعر11

 عراق در موفق

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی میزان تأثیر

 15 15 1243 13 خیلی زیاد

 33 65 6646 11 زیاد

 35 15 1146 3 متوسط

 133 5 143 2 کم

     خیلی کم

  143 2 بدون پاسخ

دهندگان میزان تأثیر این عامال   وپلیتیا     درصد پاسخ 33شود که  با توجه به جدول مشاهده می

درصد از پاسخوویان نیاز تاأثیر    23اند؛  خیلی زیاد دانستهرا بر راهبرد دفاعی ج.ا.ا در حد زیاد و 

اند. بنابراین ضعر در معرفی کارآمادی ماردم سااالری     این عامل را متوسط یا کمتر از آن دانسته

 شیعی در عراق از عوامل مهم برای تدوین راهبردهای ایران است که باید در نظر گرفته شود.

 مقدس دفاع دوران در بعث حزب ارتش در عراق شیعیان پررنگ نقش (12

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی میزان تأثیر

 11 1645 1143 5 خیلی زیاد

 33 5141 1643 23 زیاد

 31 1342 1146 3 متوسط

 32 341 641 6 کم

 133 341 641 6 خیلی کم

  1143 5 بدون پاسخ

دهندگان میزان تأثیر این عامل   وپلیتیا    درصد پاسخ 33شود که  با توجه به جدول، مشاهده می

درصد نیاز تاأثیر آن را متوساط و     62و حدود  را بر راهبرد دفاعی ج.ا.ا در حد زیاد و خیلی زیاد 
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ه با توجاه  اند ک درصد نیز از پاسخ به این سؤال امتناع ورزیده 12اند. از طرفی حدود  تر دانسته کم

 دار است. به نخبوی و خاص بودن پاسخوویان این عدم پاسخوویی خود معنی

 ایران با روابط بر آن تاثیر و اخیر دوره در عراق حکومت و قدرت در شیعیان نقش (16

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی میزان تأثیر

 33 3543 3146 26 خیلی زیاد

 36 2343 2342 11 زیاد

 133 646 641 6 متوسط

     کم

     خیلی کم

  241 1 بدون پاسخ

دهنادگان میازان تاأثیر ایان عامال       درصاد پاساخ   36شاود کاه    با توجه به جدول مشاهده می

درصد نیز آن را متوساط   6  وپلیتی  را بر راهبرد دفاعی ج.ا.ا در حد زیاد و خیلی زیاد و حدود 

بنابراین تأثیر این عامل بر راهبرد دفاعی قابل توجاه و از عوامال بسایار مهام ارزیاابی      اند؛  دانسته

 گردد. می

 گیاری  جلو برای بعث ر یم دوران در مرجعیت نظام و علمیه حوزهای تضعیر منفی ( تبعات11

 عربی مرجعیت طرح و ایران نفوذ از

 فراوانی تجمعی درصد درصد فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی میزان تأثیر

 62 6146 61 16 خیلی زیاد

 63 1346 1542 13 زیاد

 35 1641 1346 6 متوسط

 133 143 143 2 کم

درصد دارای بیشترین فراوانی اسات.   13های جدول حاکی از آن است که سطح زیاد با  یافته

عامال را  درصاد نیاز تااثیر ایان      22درصد است. حادود   63مجموع دو سطح زیاد و خیلی زیاد 

اند. بنابراین این موضوع در تدوین راهبردهای دفاعی جمهوری اساالمی   تر دانسته متوسط و پا ین

 مؤثر است.
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 :نتيجه گيري و پيشنهاد
شاود و در بخاش پیشانهاد     گیری سواالت تحقیق پاسخ داده می در این بخش ابتدا در بحث نتیجه

 ده است.پیشنهاد ذکر ش 5های تحقیق  نیز با توجه به یافته

 نتيجه گيري -الف

خبرگای عوامال قابلیات سااز،       ای و نیز استفاده از نظرات جامعاه  با استفاده از مطالعات کتابخانه

توانمندساز، آسیم زا و تهدیدزا   وپلیتی  انسانی شیعیان عراق موثر بار تادوین راهبارد دفااعی     

 اند: ایران به شرح زیر دسته بندی شده ج.ا.

  ساز عوامل قابليت (الف

تراکم و حضور شیعیان در منااطق میاانی، جناوبی، مرکازی، پایتخات عاراق و نزدیکای         -1

 مرزهای ج.ا. ایران

 ...(وجود شیعیان ایرانی مقیم عراق )کمیت، سابقه حضور، تاثیر در فرهن ، اقتصاد و -2

 .روابط با ایراننقش شیعیان در قدرت و حکومت عراق در دوره اخیر و تاثیر آن بر  -6

ها و   گروهای قومی مذهبی شیعه در میان سایر اقوام ) ترکمانان، شیعیان هور نشین، شب  -1

 .( کردهای فیلیی

نقش شیعیان عراقی)حشد الشعبی، بدر و...( در آزاد سازی منااظق تصار  شاده توساط      -5

 های اخیر. داعش در سال

آفرینای در   و جنسایتی(. بارای نقاش    کمیت جمعیت شیعیان عراق )تعداد، ترکیام سانی   -3

 قدرت عراق.

  ساز عوامل توانمند (ب

آفرینای ایان    های دینی و قومی همسان و نقاش  الهام بخشی انقالب اسالمی ایران برای گروه -

 ها در تحوالت عراق. گروه

  زا عوامل آسيب (ج

حکاومتی   ضعر در معرفی کارآمدی نظام مردم ساالری دینی)شیعی( به عنوان یا  الواوی   -

 .موفق در عراق
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  عوامل تهدیدزا( د

ای در مکان شیعیان و ضعر نسبی در قدرت حکومت مرکازی   های وجود نظام عشیره ( پیامد1

 در این منطقه برای ج.ا.ایران.

هاای قبلای بارای بارای تغییار در بافات        ( کوچ اجباری شیعیان با اهل سنت توسط حکومات 6

 .جمعیتی و تمرکز شیعیان

های کیفی جمعیت شیعه عراق)سواد، مهاارت و نقاش در دولات، ارتاش      شاخص( وضعیت 1

 .آفرینی در قدرت عراق و....( برای نقش

 ( نقش پررنگ شیعیان عراق در ارتش حزب بعث در دوران دفاع مقدس.5

 پيشنهادها  -ب

ماورد   شود هر کدام از عوامل انسانی   وپلیتیکی شیعیان عراق به در تحقیق مستقل ( پیشنهاد می1

 بررسی قرار گیرند.

( با توجه به اشتراکات دینی بین دو کشور خصوصاً جمعیت غالم شیعه، نیاز است کاه رواباط   2

فرهنوی ج.ا.ایران با کشور عراق ارتقا یافته و در تعامالت خود نسبت به اکثریت جمعیات شایعه   

 توجه خاصی شود.

قتصادی و فرهنوی مناطق استقرار شایعیان  های سرزمینی، ا شود، استفاده از ظرفیت ( پیشنهاد می6

 برای توسعه مناسبات و همورایی و تحکیم همه جانبه دو کشور استفاده شود.

( پیشنهاد می گردد برای شناخت عوامل آسیم زا و تهدیدزا تحقیقات تبیینی صاورت گیارد تاا    1

ه استفاده بیشتر از نقااط  ریزی در هر دو کشور کاهش داد و زمین بتوان تأثیر این عوامل را با برنامه

 اشتراک را فراهم آورد.
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 فهرست منابع:

  منابع فارسی -الف

( ایران، انقالب اسالمی و   وپلیتی  شیعه، تهران، دانشاواه تربیات   1633احمدی، سید عباس) -

 مدرس.

( جغرافیای شیعه، نواهی به پراکنش جغرافیایی شیعیان، نشریه جاام  1633احمدی، سیدعباس ) -

 مرداد، 3، سال هفته

 سازان نور. ( ایران، انقالب اسالمی و   وپلیتی  شیعه، تهران، اندیشه1633احمدی، سیدعباس ) -

ریزی راهبردی نظامی در صحنه جنگ و عملیات، تهاران،   ( طرح1633افشردی، محمد حسین ) -

 داعا.

می ایاران،  (،   وپلیتی  قفقاز و سیاست خارجی جمهوری اساال 1633افشردی، محمد حسین،) -

 رساله دکتری   تربیت مدرس تهران،دانشواه تهران، 

درگساترش فرهناگ و تمادن تشای. در عاراق و       الساالم(  )علیه(نقش امام رضا1631بابلی، کورش) -

 1631زمستان33ایران، فصلنامه پیام شماره

 .6( شیعیان عراق، فصلنامه شیعه شناسی، شماره 1636برنابلداجی، سیروس ) -

( برآورد استراتژی  عاراق آیناده، فصالنامه مطالعاات راهباردی، ساال       1633فرزاد )پورسعید،  -

 سیزدهم، شماره اول، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

( جغرافیای تاریخی و انسانی شایعه در جهاان اساالم، قام، انتشاارات      1661جعفریان، رسول ) -

 انصاریان.

 .15مناسبات با ایران، مطالعات تاریخی، شماره( تشی. در عراق و 1633جعفریان، رسول ) -

 ( اصول و مفاهیم   وپلیتی ، مشهد، پژوهشکده امیرکبیر.1635نیا، محمدرضا )  حافظ -

 جغرافیای سیاسی ایران، تهران، سمت. (1633نیا، محمدرضا ) حافظ -

ایران نسابت  ( نقش عوامل   وپلیتی  در راهبرد دفاعی )مطالعه موردی 1633رشید، غالمعلی ) -

 به عراق( دانشواه تربیت مدرس.

( تحلیلای بار   وپلیتیا  ایاران و عراق،تهران،انتشاارات وزارت اماور       1632عزتی، عزت اهلل ) -

 خارجه.
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مطالعاات  ، «فاارس  خلایج      وپلیتی  عراق و امنیت در منطقاه ( »1633سیادمحسن ) پور، علوی -

 .2  خاورمیانه، سال شانزدهم، شماره

 (   وپلیتی  شیعه، قم، شیعه شناسی.1633یا، نفیسه )ن فاضلی -

 شیعیان عراق 63/2/1631محمد حسین افشردی)استاد دانشواه( -

 (.شیعیان عراق.21/3/1632محمدرضا حافظ نیا ) استاد دانشواه( ) -

(، اصطالحات سیاسی در کشورهای عرب حوزه خلیج فاارس و  1633ملکوتی فر، حبیم اهلل ) -

 دکترای روابط بین الملل، دانشواه تهران.رساله در   وپلیتی  شیعه، تغییرات مثبت 

ملت سازی در عراق و تاثیر آن بر امنیت ملای ج.ا.ایاران،   -( فرایند دولت1633مودب، محمد ) -

 .6، شمارهمرکز بین المللی مطالعات صلح

 1636موسسه ابرار معاصر تهران، پژوهش و تحقیق، مرداد -

(نقش عوامل   وپلیتیکی افغانستان در تدوین راهبرد دفاعی ج.ا.ایاران،  1636نوروزانی، شهرام،) -

 دانشواه عالی دفاع ملی.
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 ( تاریخ العراق  بین االحتاللین ، الطبعه االولی ، قم ، مکتبه الحیدریه  1125العزاوی، عباس ،) -

تماعیه من تااریخ العاراق الحادیث ، الطبعاه الثالثاه ، قام ،       (لمحات االج1125الوردی، علی ،) -

 المکتبه الحیدریه 
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