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روابط ایران و عراق با سایر همسایگان متفاوت است. از یک طرف جنگ هشت ساله با اختالف تاریخی
– مرزی بین دو کشور وجود داشته است. حداقل از دوره صفویه که عراق جزئی از عثمانی بوده ، بین
ایران و همسایه غربی آنها دهها جنگ رخ داده است. با این وصف روابط دو کشور به منازعه بین آنها

محدود نمی شود بلکه روابط فرا مرزی و فرا ملی بین مردم ایران و عراق وجود دارد . یکی از مصادیق
این نوع رابطه ، سفر گسترده زائران دوکشور به اماکن مذهبی است . طی سالهای پس از سقوط

صدام ، میلیون ها ایرانی برای زیارت به عراق می روند و راهپیمایی هر ساله محبان اهل بیت عصمت و
طهارت (علیهم السالم) به سوی شهرهای زیارتی عراق و گردهمایی آنها در کربالی مقدس، نوعی

نقطه عطف بحث زیارت و دیپلماسی آن است؛ گردهمایی که سبب وحدت بین شیعیان و اهل سنت و
همچنین طراحی برخی نقشه های راهبردی از امنیت بخشی به شهرهای مقدس عراق شده است . بی
شک ایران اگر امروز بخواهد روابط خود را با عراق ارتقا دهد باید کماکان بر روی این عوامل تاثیرگذار

تاکید داشته باشد . اگر نفوذ ایران در الیه های مختلف جامعه عراق اعم از مردم ، روحانیت و احزاب
وجود نداشت با حضور کشور مقتدر و تعیین کننده ای مثل آمریکا ، ایران هیچ گاه موفق نمی شد نقش
سازنده ای را در عراق بازی کند. از سوی دیگر با نگاه به مفهوم امت واحده و از منظر اسالمی بدلیل

اکثریت شیعه باید بدنبال حکومت واقعی شیعه در عراق باشیم .

کلمات کلیدی : توسعه وابسته، دیپلماسی زیارت، گردشگری، عراق.
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