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کلیات
موقعیت جغرافیایی

ک شور عراق در منطقه جنوب غربی قارة آ سیا و در حا شیه حوزه ژئوپلیتیکی خلیج فارس قرار گرفته ا ست .از نظر قلمرو
ف ضایی آن ق سمت از آ سیای جنوب غربی را شامل می شود که به هالل خ صیب 1معروف ا ست .در واقع ق سمت عمده
سرزمین عراق بخش اعظم هالل خصیب را در بر میگیرد که از فلسطین و مصر شروع میشود و به طرف جنوب شرقی
منطقه بین النهرین را در مینوردد و در ملتقای رودخانههای اروندرود و دجله و فرات به خلیج فارس منتهی میشود.
این کشور از شمال به جمهوری ترکیه ،از شمال غربی به کشور سوریه ،از غرب به اردن هاشمی ،از جنوب غربی و جنوب
به پاد شاهی عرب ستان سعودی ،از جنوب شرقی به خلیج فارس و ک شور کویت و از جانب شرق نیز به ک شور جمهوری
اسالمی ایران محدود میشود.
موقعیت عمومی

سرزمین عراق از نظر موقعیت عمومی سرزمینی را شامل می شود که از طرف شمال به فالت آناتولی و از سوی شرق به
فالت ایران و از طرف جنوب و جنوب غربی به صحححرای شححزه جزیره عربسححتان و از غرب به صحححرای شححامات محدود
میگردد .در گذشتههای دور با اسامی چون عرب ،عراقان ،عراقین سواد ،سورستان بین النهرین ،رافدین (سرزمین بین دو
رود) و الجزیره در میان مردم جهان شناخته میشد .این کشور از تنوع جغرافیای قابل توجهی برخوردار است .شمال عراق
کوهستانی ،غرب آن بیابانی در مرکز و جنوب آن دشت حاصل خیز گستردهای است که رودهای دجله و فرات آنرا آبیاری
میکنند .بدین لحاظ کشور عراق کشوری جلگهای و مسطحمیدانند.

دو رود دجله و فرات از کشور ترکیه سرچشمه میگیرند که رود فرات پس از عزور از کشور سوریه از دشتهای غربی
عراق به این کشور وارد می شود .این دو رودخانه در محلی بنام القرنه به یکدیگر پیوسته و رودخانه شط العرب را تشکیل
میدهند که مسافت این رودخانه تا خلیج فارس  185کیلومتر است.
آب و هوای عراق به غیر از مناطق کوه ستانی شمال آن گرم و خ شک ا ست .نفت گاز،گوگرد ،ف سفات ،آهن ،سنگ
آهک از جمله منابع طزیعی اصلی عراق هستند .ذخیره نفتی این کشور بالغ بر  150میلیارد بشکه است که در جهان عرب
پس از عربسححتان سححعودی در رتزه دوم قرار دارد که حدود  65درصححد از این منابع در منطقه جنوب عراق واقع اسححت .و
ذخایر گازی عراق حدود 2/5درصد ذخایر گاز دنیاست

.1خ صیب به معنای پربرکت و پرنعمت ا ست ،که به سرزمین های حا صل خیز جنوب غربی آ سیا که شامل ک شورهای عراق،
سوریه ،لبنان ،فلسطین و اردان است اطالق می گردد.
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موقعیت ارتباطی عراق

وجود شزکه راهآهن ،کانالها و رودخانههای قابل ک شتیرانی و نیز امکانات حمل و نقل هوایی گ سترده یک ک شور ،قطعاً
در دسترسی مؤثر حاکمیت مرکزی به نقاط مختلف کشور ،اهمیت به سزایی دارد و میتواند موجزات دفع حمالت مرزی
و یا همگراییهای گروههای مختلف ساکن در آن کشور را پدید آورد.این شرایط همچنین زمینه دسترسی یک کشور به
کشحححورهای همجوار را تسحححهیل نموده و ارتزاط مناطق مختلف به یکدیگر و افزایش مراودات اقتصحححادی و بازرگانی را
میتواند فراهم نماید.
ک شور عراق موقعیت گذرگاهی دارد و این میتواند مزیتهایی را برای این ک شور دا شته با شد .عراق شرقیترین ک شور
عربی ا ست که مرز خ شکی طوالنی با ک شورهای غیر عرب در آ سیا دا شته و همواره خود را نگهزان دروازه شرقی جهان
عرب معرفی میکند .این سرزمین از گذشتههای دور ،یکی از مسیرهای اتصال دهنده آسیا به اروپا و آفریقا بوده است،
در کنار آن ،موقعیت ارتزاطی عراق شرایطی را برای این کشور ایجاد کرده است که به منظور ارتزاط با دنیای خارج از هر
م سیری که انتخاب کند به ا ستثناء سواحل این ک شور در خلیج فارس که آن هم ب سیار نامنا سب ا ست ،نیاز به عزور از
خاک یک یا چند کشحححور همسحححایه دارد .پس میتوان گفت که عراق در کنار یک سحححری مزایای ارتزاطی به طور کلی
موقعیت ارتزاطی مناسزی نداشته و در تنگنای ارتزاطی گرفتار شده است.
توسعه جادهای در عراق ابتدا با ایجاد راههایی در کنارههای دجله و فرات آغاز شد .اتوبانهای موازی دو رودخانه از شمال
تا کویت و عرب ستان سعودی در جنوب امتداد مییابد .همچنین شاهراهایی در صحرای غربی ک شور تا اردن و در طول
رودخانهها تا سوریه ،از طریق موصل تا ترکیه و در شمال با ایران امتداد مییابد .بنابراین این وضعیت امکان حمل و نقل
و ترابری از شمال به جنوب عراق را با سهولت در زمانی اندک ممکن می سازد .در مجموع سیستم حمل و نقل در کشور
عراق کارآمدی الزم را دارا اسحححت هر چند به خاطر وجود پلهای فراوان بر روی رودخانهها در مواقع جنگ آسحححیبپذیر
است ،لکن به لحاظ تراکم جمعیت در حاشیه شرقی و حاشیه رودخانههای دجله و فرات ،ارتزاط عراق از شمالیترین نقطه
تا جنوبیترین نقطه به سهولت انجام میگیرد.
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عراق از طرف جنوب شرقی از طریق خلیج فارس با آبهای آزاد ارتزاط دارد ولی تنها کشور حاشیه خلیج فارس است
که کمترین سححاحل را با آبهای آزاد دارد .همین مسححهله یکی از مشححکالت عراق از حیت اقتصححادی ،ارتزاطی ،نظامی و
استراتژیک میباشد؛ به گونهای که بر رفتارهای سیاسی ح نظامی دولت عراق اثر گذاشته است.
ساحل عراق در خلیج فارس از دهانه فاو در دهانه اروندرود شروع شده و تا بندر ام القصر در منتهی الیه خور عزداهلل و
مرز کویت به طول  58کیلومتر ادامه دارد و کوتاهی سححواحل و نامناسححب بودن آن از لحاظ کاربردی ،بزرگترین تنگنای
جغرافیایی این کشور محسوب می شود .و صرفاً از طریق کشورهای همسایه امکان دسترسی به آبهای آزاد را دارد  .بر
این اساس عراق از موقعیت مناسب دریایی برخوردار نیست و به دلیل نامناسب بودن سواحلش عمالً کشوری محصور در
خشکی به محسوب می شود .عراق به منظور رهایی از این تنگنای ژئواستراتژیکی نیاز به خاک همسایگان به ویژه ایران
و کویت دارد.
مرزهای عراق
کل مرزهای عراق  3859کیلومتر میباشححد که از این میان  1609کیلومتر با ایران 181 ،کیلومتر با اردن 240 ،کیلومتر با
کویت 814 ،کیلومتر با عربستان سعودی 605 ،کیلومتر با کشور سوریه و  352کیلومتر با کشور ترکیه مرز مشترک دارد،
طول نوار ساحلی این کشور در خلیج فارس که تنها مسیر دسترسی به آبهای آزاد است حدود  58کیلومتر میباشد
مرزهای ک شور عراق با ک شورهای ایران ،ترکیه و تا حدودی سوریه مرزهای کوه ستانی و صعبالعزور میبا شد که
مرزهای طزیعی یا مرزهای تطزیقی (با عوارض طزیعی) مح سوب می شوند ولی مرز م شترک عراق با کویت ،عرب ستان،
اردن و قسححمتهایی از سححوریه ،بیعارضححه یا کم عارضححه اسححت ،وبه علت فقدان عوارض طزیعی مشححخع برای تعیین
خطوط مرزی  ،از خطوط نصف النهار ،مدارها یا خطوط مستقیم (مرزهای هندسی)استفاده شده است .
در عین حال باید اشاره کرد تمامی خطوط مرزی عراق با کشورهای پیرامون از نظر عدم انطزاق با عوارض فرهنگی،
قومی ،اجتماعی و نژادی مرزهای تحمیلی مح سوب می شود ،که از سوی ا ستعمارگران و پس از فروپا شی دولت عثمانی
تعیین شده است ،این ویژگی میتواند مهمترین عامل زمینه ساز تنشهای مرزی به حساب آید
ادعاهای ارضی و اختالفات مرزی

کشور عراق با  6کشور در پیرامون خود هم مرز است که با اغلب آنها دارای اختالفات اراضی و مرزی میباشد .این کشور
با اینکه ن سزت به ک شور ایران هم سایگان کمتری دارد امّا با انزوهی از ادعاهای ار ضی و اختالفات مرزی با ک شورهای
پیرامون خود،ایران ،کویت ،ترکیه ،عربسححتان و سححوریه ،مواجه اسححت که اکثر این اختالفات و ادعاها پایدار ،منازعه خیز و
حاد میباشد.

خصوصیات مرز مشترک ایران و عراق

مرز میان ایران و عراق  1609کیلومتر طول دارد .این خط مرزی در سمت جنوب در بندر فاو از دهانه اروندرود شروع و تا
خط الرأس کوه داالمپر بزرگ (محل میله مرزی سه گانه ایران – عراق – ترکیه) ادامه مییابد.
از کل مسافت مرزی میان این دو کشور ،حدود  600کیلومتر آن ،یعنی از کوههای داالمپر بزرگ تا دشت قصر شیرین
را ارتفاعات و مناطق کوهستانی تشکیل میدهد و خط مرزی در این فاصله اغلب از خط الرأس ارتفاعات عزور میکند .از
د شت ق صر شیرین تا د شت مهران در حدود  300کیلومتر نیز نوار مرزی از ارتفاعات فر سایش یافته میگذرد ،از د شت
مهران تا مناطقی که شاخههای رودخانه کرخه وارد نواحی مرزی در غرب ب ستان می شود ،مرز به طول  400کیلومتر از
زمینهای رملی و تپهای عزور میکند.
از این نواحی تا نهر خیّن که شححط العرب مرز مشححترک دو کشححور را تشححکیل میدهد مرز به طول  220کیلومتر از
پهنههای باطالقی رد میشحححود ،بقیه طول مرز را از این نقطه تا دهانه اروندرود در سحححاحل خلیج فارس با مسحححافت 84
کیلومتر اروندرود ت شکیل میدهد .در طول مرز دو ک شور رودخانههای ف صلی و دائمی متعددی قرار گرفتهاند که ق سمتی
از خطوط مرزی از ب ستر یا خط تا تالوگ (عمیقترین نقطه در ب ستر رودخانه) این رودخانه میگذرد .بر ا ساس محا سزات
انجام شده حدود  350کیلومتر از مسافت مرزی ایران و عراق را رودخانهها تشکیل میدهد.
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وسعت
وسعت کل کشور عراق  438317کیلومتر مربع بوده که  432162کیلومتر مربع آن خشکی و  4910کیلومتر مربع نیز آبی
شامل دریاچهها ،باطالقها و سایر پهنههای آبی میباشد.
ک شور عراق به لحاظ و سعت و پهناوری رتزه پنجاه و ه شتم را در میان ک شورهای جهان حائز ا ست .این ک شور در
میان هم سایگان پیرامونی خود از نظر و سعت بعد از ک شورهای عرب ستان سعودی ،ایران و ترکیه در جایگاه چهارم قرار
میگیرد ،به طوریکه وسعت عراق تقریزاً یک پنجم عربستان صعودی ،کمی بیش از یک چهارم ایران و یک دوم کشور
ترکیه است.
جدول شماره  :2مقایسه وسعت کشورهای پیرامون عراق
ردیف

کشورهای پیرامون عراق

مساحت

نسبت به مساحت کل

(کیلومتر مربع)

(درصد)

رتبه

عربستان سعودی

2240000

41/47

1

ایران

1648195

30/57

2

ترکیه

779452

14/43

3

عراق

438317

8/11

4

سوریه

185180

3/43

5

اردن

89326

1/65

6

کویت

17818

0/33

7

5398288

100

کل
مأخذ :سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

اگرچه وسححعت به تنهایی و بدون توجه به خصححوصححیات فیزیکی و طزیعی و عوامل کیفی آن نمیتواند معیاری برای
قدرت محسحوب شحود ،ولی گسحتردگی و پهناوری قلمرو مهمترین عامل بسحترسحاز و ایجادکننده زمینههای قدرت تلقی
می شود ،و سعت میتواند در معادالت سیا سی ،اقت صادی ،ارتزاطی ،امنیتی و نظامی امتیاز قابل توجهی را برای ک شورها
ایجاد نماید.

شکل
شکل پس از و سعت یکی از مهمترین شاخعهای تعیین کننده موقعیت یک ک شور ا ست .شکل هند سی ک شورها در
مسححایلی نظیر ارتزاطات ،وحدت و یکپارچگی کشححور ،مالحظات دفاعی و به طور کلی قدرت و امنیت ملی واجد اهمیت
است.
شکل جغرافیایی و قالب هندسی سرزمین در کنار سایر عوامل جغرافیایی در ارزیابی قدرت ملی شاخع مهمی تلقی
می شود ،چنانچه شکل جغرافیایی و هند سی ک شوری صورت هند سی منظم من سجم دا شته با شد از موقعیت تدافعی
مناسزی برخوردار خواهد بود زیرا وجود مرکز مشخع با دسترسی آسان و پیوند طزیعی و فضایی مناسب ،تسهیالت قابل
مالحظهای را از لحاظ ارتزاط فراهم میآورد .ک شورها را از نظر شکل و قالب هند سی به  5گروه کلی یعنی ک شورهای
فشرده ،کشورهای طویل ،کشورهای دنزالهدار ،کشورهای منقسم و کشورهای محیطی تقسیم مینمایند( .
شححکل کشححور عراق تقریزاً شححزیه مثلت متسححاوی االضححالعی اسححت که رأس آن متوجه اردن و قاعدة بزرگ آن مرز
م شترک ایران و عراق ا ست ،با این شرایط ک شور عراق نیز از نظر هند سی تا حدودی جز ک شورهای ف شرده مح سوب
میشود.
تقسیمات کشوری
کشور عراق از نظر تقسیمات کشوری و سطح بندی اداری به  18واحد سیاسی و اداری تقسیم میگردد .از لحاظ وسعت
و جمعیت ،بع ضی از این ا ستانها تفاوت چ شمگیری با هم دارند .به طور کلی از نظر الگوی ف ضایی ا ستانهای غربی
وسححیع و اسححتانهای مرکزی پر جمعیت میباشححند ،پایتخت عراق شححهر بغداد اسححت .و شححهرهای بصححره ،موصححل نیز از
شهرهای مهم عراق به شمار میروند.
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فصل دوم:
جغرافياي انساني

جمعیت
جمعیت عراق در سححال  1932میالدی و همزمان با اسححتقالل و ایجاد این کشححور ،حدود  3/5میلیون نفر تخمین زده
شده است .از اواخر دهة  40میالدی جمعیت عراق به طور پیوسته روندی افزایشی داشته است .این نرخ رشد باال ،علی
رغم تلفات جمعیتی ناشی از جنگها و مهاجرتهای متعدد طی دهة های اخیر بوده است
در آمارهای جمعیتی مراکز مختلف وسححایت های مرتزط  ،جمعیت عراق در سححال  2018بیش از  39/000/ 000نفر
اعالم شده است 50.2 .درصد را مردان و49.8درصد را زنان دربر می گیرند .و نرخ متوسط رشد ساالنه جمعیت2/7درصد
است.
ترکیب جمعیتی کشور عراق ن شان دهندة جوانی جمعیت در این ک شور است؛ بیش از نیمی از جمعیت این کشور زیر
 20سال هستند .میانگین سنی مردان و زنان 19. 4برآورد شده است .نرخ امید به زندگی در این کشور بیش از  70سال
است(.باید توجه شود که آمارهای اعالم شده تقریزی است ووجود اختالف اندک در آنها اجتناب ناپذیر است )
در اینجا الزم است اشاره شود که جنگ ها واقدامات تروریست در عراق ،تزعات جمعیتی برای آن کشور داشته است.
که برجا گذاردن صححدها هزار کشححته ومجروی ونیز مهاجرت چند میلیون از مردم از شححهرها ومناطق جنگی وخطرناک به
سایر نقاط ویا خارج کشور از جمله آنان است که مشکالت ومعضالت جمعیتی ایجاد کرده است .
بر ا ساس آمارهای موجود حدود  %70از جمعیت عراق شهرن شین و بقیه در رو ستاها و اندکی هم کوچ ن شین ه ستند
شححهر بغداد پایتخت عراق با  9میلیون جمعیت ،پرجمعیتترین شححهر در عراق اسححت و دو شححهر موصححل به عنوان مرکز
تجاری و بصححره به عنوان شححهر بندری جمعیت میلیونی دارند .شححهرهای اربیل،کرکوک ،سححلیمیانیه ،نجف و کربال از
شهرهای پرجمعیت محسوب میشوند.
از نظر پراکندگی جمعیت ،با توجه به اینکه عمده سرزمین عراق را بیابانها و کوه ستانها در بر میگیرد ،جمعیت عراق
و نیز شححهرها و روسححتاهای آن در حاشححیه دو رودخانه دجله و فرات پراکنده شححدهاند .در منطقهای که به آن بین النهرین
میگویند.
با این همه هنوز هم جمعیت عراق دارای سححاختار عشححیرهای – قزیلهای اسححت .هویتهای متمایز قزیلهای یکی از
ویژگیهای اساسی و تعیین کننده جامعة عراق و مسائل آن است که به رغم روند نوسازی طی چند دهة اخیر پابرجا بوده
و تا حدّ زیادی زنده مانده است.
مطابق برخی برآوردها در عراق حدود  150قزیله عمده وجود دارد که شحححمار طوایف تابع آنها به حدود  2000طایفه
میرسححد 20 .تا  35قزیله بسححیار بزرگ نقش کم و بیش قابل توجهی در سححیاسححت مرکزی و محلّی عراق بازی میکنند.
بی شتر جمعیت عراق به نحوی خود را با قزائل مربوط میدانند و نوعی وفاداری و تعهد م ستقیم ن سزت به رهزران قزایل
دارند.
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وضعیت قومی ـ نژادی و مذهبی
در تق سیم بندی عراق به لحاظ قومی و نژادی ،بر روی تق سیم بندی زیر توافق بی شتری وجود دارد 75 – 80 :در صد
عرب (بزرگترین گروه قومی) 15 – 20 ،درصحححد کرد (دومین گروه بزرگ قومی) و بقیه که حدود  5درصحححد جمعیت را
شامل می شوند شامل ترکمنها ،آ شوریها ،یهودیها ،یزیدیها و صابهی ها ه ستند .عربها از نژاد سامی ،کردها از نژاد
آریایی و ترکمنها از نژاد ترک آسیای مرکزی هستند
در منابع گوناگون ،ن سزت م سلمانان به کل جمعیت عراق  97در صد ا ست و  3در صد بقیه نیز شامل م سیحیان و
پیروان دیگر ادیان از جمله یهودیان ،یزیدیها ،و صابهین می شود .حدود  70در صد از م سلمانان را شیعیان و کمتراز 30
درصد را سنیها تشکیل میدهند.
عربهای شیعه :عراق اگر چه گاهوارة تشیع و در برگیرندة فضاهای مقدس زیارتی شیعیان است ،ولی شیعه علی
رغم وزن جمعیتی خود همواره به لحاظ سححیاسححی در اقلیت بوده اسححت .به جز دوران حاکمیت آل بویه در قرن چهارم،
شیعیان عراق همواره تحت سلطه قدرتهای سیا سی و سنی حاکم بر بغداد میزی ستهاند .شیعیان علیرغم وزن جمعیتی
خود در همة دوران حکومتی عثمانی ،هاشمی ،انگلیسیها ،ملیگراها ،کمونیستها و بعثیها به فراموشی سپرده شده بود.
با این حال شیعیان امروزه بزرگترین گروه مذهزی عراق هستند که اکثریت کل جمعیت عراق را ت شکیل میدهند .آنچه
از شواهد و گزارشها برمیآید و با انتخابات برگزار شده پس از ا شغال عراق تو سط آمریکا در سال  2005که به تأیید
ر سیده ،میتوان میزان جمعیت شیعیان را حدود  70در صد جمعیت کل ک شور تخمین زد .برا ساس برخی پیش بینی ها
نرخ رشد جمعیت شیعیان در دو دهة آینده تا سال  2030از ایران بیشتر می شود .از نظر پراکندگی جمعیت ،شیعیان عراق
عمدتاً از ر جنوب کشور گرفته تا مرکز ،یعنی در پرجمعیتترین بخش کشور زندگی میکنند
عربهای سنی :عربهای سنی به رغم در اقلیت بودن ،بر حیات سیاسی و اجتماعی عراق از گذشتههای دور و با
حمایت دولت عثمانی ،اسححتیال یافتهاند .این مطلب زمانی جالب توجه و تعمّق بیشححتر خواهد بود که با توجه به آمارهای
مختلف ،میزان جمعیت عربهای سنی عراق بین  15تا  20در صد کل جمعیت این ک شور ا ست .از نظر جغرافیایی ،آنان
در بخش شمالی ،شمال غربی ،غرب و مرکز ک شور تمرکز یافتهاند و گروههای قزیلهای عربِ جلگة غربی و رو ستاهای
عرب نشین مناطق شمالی رود دجله و فرات را شامل میشوند.
سایر افراد جامعة عرب سنی تقریزاً همه شهرن شیناند و در شهرهای کوچک و بزرگ ا ستانهای مرکزی و شمالی
سکونت دارند .شمار قابل توجهی نیز در شهرهای جنوبی زندگی میکنند .سه ا ستان نینوا ،االنزار و صالی الدین مراکز
اصلی عربهای سنی نشین هستند.
کردها :سومین گروه عمدة جمعتی عراق هستند .کردها بین  15 – 20درصد از جمعیت عراق را تشکیل میدهند و
در مناطق شمالی و شمال شرقی عراق ،و در ا ستانهای سلیمانیه ،اربیل ،دهوک و کرکوک ساکن ه ستند .همچنین در
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گسترة منطقهای از اطراف کرکوک و امتداد آن به سمت شرق تا خانقین ،کردهای فیلی 1زندگی میکنند که شیعه مذهب
هسححتند .اصححوالً پیوند و همزسححتگی کردها ،قزیلگی اسححت .قزایلی چون هِرکی ،سححورچی و زیزاری توانسححتهاند هنوز هم
پیوستگی بدوی سنتی خود را حفظ کنند .این پیوستگی بعد از فروپاشی عراق ،به منظور کسب حداکثر امتیازات سیاسی
به ویژه در زمینه خودمختاری ،عمیقتر و وسیعتر شده است .به طوری که حتی گروههای سیاسی کرد که با هم در تضاد
بودند ،دست به اتحاد و همکاری زدند.
امروزه کردهای عراق دومین گروه عمده این ک شور پس از شیعیان ه ستند آنها از هر نظر از سایر مناطق عراق جدا
هستند و ایجاد پیوند ملی و شکلگیری یک ملیت واحد را در این کشور غیر ممکن ساختهاند.
ترکمنها:
ترکمنها م سلمان و اهل ت سنن ه ستند و بی شتر آنها پیرو مذهب حنفی ه ستند و گروهی نیز عالوه بر آن پیرو فرقة
نقشزندیهاند حدود یک سوم از ترکمانان مذهب شیعه دارند .ترکمنها در شمال غرب عراق در مناطق کوهستانی شمال
این ک شور و د شتهای همجوار مرزهای سوریه و عراق ،غرب عراق در شهرهای مو صل ،اربیل ،التین کوپرو ،کرکوک،
دهوک ،طوز خورماتو ،کفری ،خانقین و در شرق در شهر مندلی و مناطق کوه ستانی پراکندهاند و زبان آنها ترکی ا ست.
بخش عمدة جمعیت ترکمنهای عراق در روستاها ساکنند.
بی شترین جمعیت شهرن شین ترکمنهای عراق در شهرهای کرکوک ،اربیل و منطقه تل عفروبغداد ساکن ه ستند
مناطقی که ترکمنهای عراق در آن پراکندهاند ،به لحاظ منابع آب و خاک ،وجود چندین رودخانه ،سد و اراضی حاصلخیز
و منابع زیرزمینی مثل گوگرد ،گاز طزیعی و نفت بسیار غنی است.
از ابتدای شکلگیری گروههای سیا سی و فرهنگی ترکمنها در عراق ،آنها همواره مورد حمایت ترکیه قرار گرفتهاند
و این ک شور نیز سعی دارد از این طریق و به خاطر منافع خود و اهمیت شهرهای نفتی کرکوک و مو صل در امور داخلی
عراق دخالت کند .ترکمنها معتقدند  70درصد از جمعیت شهر کرکوک ترکمن و  30درصد آن از دیگر اقوام ،به خصوص
کردها ه ستند .ولی کردها خود را اکثریت دان سته و معتقدند که این شهر باید در حوزه منطقه خودمختار کرد ستان قرار
بگیرد .ترکمنها در میان دو گروه اکثریت کردها و عربها که خود سرمن شأ م شکالت عدیدهای ا ست قرار گرفتهاند .و
تالش دارند تا به نحوی به خواسته خود که خودمختاری مناطق ترکمننشین است دست یابند.
م سیحیان  :م سیحیان عراق ن شانههای دودمان خود را در آ شوریان و بابلیان قدیم دنزال میکنند .از آنها با ا سامی
مختلفی مثل آشححوریها ،کلدانیها برای آنهایی که وابسححته به کلیسححا هسححتند و سححریانیها برای افرادی که وابسححته به
 .1کردهای فیلی گروهی از کردهای عمدتاً شیعه مذهب ه ستند که اکثراً در مناطق مرزی با ایران در ا ستانهای خانقین و مندلی
ساکن هستند .آنها از اقوام لر ایرانی محسوب می شوند که در دوره زندیه به این مناطق مهاجرت کردند .این گروه در طی دهه
 70و  80میالدی به شدت از سوی حزب بعث و حکومت صدام سرکوب شدند و هزاران نفر از آنها آواره و تعداد زیادی نیز
کشته شدند.

کلیسای ارتدوکس سوریه هستند نام برده شده است.در منابع معموال جمیت آنها بیان 3درصد بیان شده است اما براساس
آخرین آمارها جمعیت م سیحیان با توجه به م شکالت فراوانی که برای آنها به وجود آمده خ صو صا با ف شار های داع شی
ها بسیار کاهش یافته است .گروه اندکی از ارامنه هم در عراق ساکنند.
یهودیها :یهودها از سال  726م هم زمان با تأسیس بغداد به عنوان پایتخت خلیفه عزاسی در این شهر دیده شده
ا ست .بعدها یهودیت در بغداد گ سترش زیادی پیدا کرد  .تا قزل از جنگ جهانی دوم دهها هزار یهودی در عراق ح ضور
داشححتند و امور اقتصححادی و بازرگانی بغداد در دسححت آنها بود .منطقه یهودی نشححین «باتاوین» در بغداد بهشححت برین در
مشرق زمین محسوب میشد .با تشکیل دولت اسرائیل با مهاجرتهای گسترده آنها در دهة  50میالدی تعداد شان بسیار
کاهش یافت به طوری که این رقم در دهة  ،1980به چند هزار نفر رسحححید .وامروزه تعداد بسحححیار کمی از یهودی ها در
عراق ساکنند
دو گروه قابل ذکر مذهزی دیگر در عراق وجود دارد .یکی فرقة یزیدیّه (ایزدیان) از ادیان باسححتانی رایج در کردسححتان
عراق است که از لحاظ نژاد و زبان کرد هستند .اینها روستانشینانی هستند که در نواحی کوه سنجار و شیخان (محل دفن
مؤسححس مذهزشححان) در نزدیکی موصححل زندگی میکنند و به زبان عربی و کردی صحححزت میکنند .دینشححان ترکیزی از
چندین دین زنده و ادیان باستانی است .عنصر قابل توجه در آیین این مردم اعتقاد به منشأ دوگانة عالم است .آنها معتقدد
که جهان و هر چه در آن هست از چهار عنصر اصلی یعنی آب ،باد ،خاک و آتش ،ترکیب یافته است .به باور آنها آتش از
گل که انسان از آن آفریده شده ارجحیت دارد و شیطان «ملک طاوس» که از جنس آتش است به انسان سجده نکرده و
از د ستور خداوند سرپیچی نمود و آنها این شورش را برحق دان سته و از روی حکمت خداوندی میدانند و شیطان را لعن
نمیکنند و معتقدند که در آخرالزمان مشمول بخشش الهی می شود متکلمان اسالمی آنها را به دلیل باور به نسخ اسالم
در آخرالزمان ،جز غالیان دانستهاند .باورهای آنان شامل ستایش خورشید و آتش می شود و به تناسخ اعتقاد راسخ دارند.
قزله گاه آنها مقزره شیخ عدی در منطقه اللش است آمار دقیقی از میزان جمعیت آنان در دست نیست.
فرقة دیگر ،صائزیه میبا شد که دارای ری شههای با ستانی و ترکیزی از عنا صر گوناگون ا ست که در بخشهایی از
دلتای جنوبی خصوصاً اطراف العماره و سوق الجیش اقامت دارند .آیین این اقوام به غسل تعمید اصرار دارد و عناصری از
آیین مانوی در آن یافت میشود نام دیگر این گروه مندایی است.
الزم به ذکر است که تقسیمبندی جمعیت بر اساس ترکیب قومی حح نژادی تا حدودی تقسیم بندی جمعیت بر اساس
ترکیب زبانی را نیز مشخع میسازد.زبانهای عربی ،کردی ،ترکی (ترکمنی) و آشوری (سریانی) در عراق رایج میباشد.
در قوانین اساسی گذشته عراق ،تنها زبان عربی به عنوان زبان رسمی عراق به شمار میآمد؛ ولی در ماده  4قانون اساسی
جدید عراق چنین آمده ا ست :زبان عربی ،زبان ر سمی دولت عراق ا ست و زبان کردی در کنار آن ،زبان ر سمی منطقه
کردستان و دولت مرکزی آن است .مناطق و استانها نیز میتوانند در صورت موافقت اکثریت و بعد از همه پرسی کلی،
هر زبان محلی دیگری را به عنوان زبان رسمی انتخاب کنند.
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هویّت ،یکپارچگی و روحیه ملی در عراق
هویّت ملّی عزارت ا ست از مجموعة خ صایع و ارزشهای م شترک یک ملت م ستقل که افراد ملت ن سزت به آنها
خودآگاهی یافتهاند و به واسحححطة آنها به یکدیگر احسحححاس تعلق میکنند .هویت ملی باعت تمایز یک ملت از دیگران
میشحححود و موجزات معرفی آن ملت را فراهم میآورد .دولت ها پس از پیدایش ،برای ادامة حیات خود به هماهنگی و
همسویی افراد ملت نیاز دارند و تحقق این امر موکول به این است که دولت با تزلیغ ضرورت پیدایش یا اندیشة سیاسی
خود ،تابعیت مردم نواحی مختلف ک شور را جلب کند و هویت ملی ک شور را شکل دهد .هویت وروحیه ملی ا سا ساً حالتی
موقت است و کم و کیف آن تابع موقعیت خاص خواهد بود .روحیه ملی میتواند در میزان پشتیزانی مردم از سیاستهای
دولت خویش مؤثر افتد و این عامل کمک زیادی به مشروعیت و ثزات سیاسی دولت کرده و در نهایت عامل عمدهای در
ارزیابی قدرت ملی به شمار رود .در این میان بایستی به این نکته توجه داشت که برای تشکیل و بقای دولت مستقل یا
ک شور ،نیروها و عواملی از قزیل موقعیت و وحدت سرزمینی ،فرهنگ م شترک ،تاریخ ،زبان ،دین و مذهب ،قومیت و نژاد
نقش بنیادین دارند.
عراق از جمله کشورهای جنوب غرب آسیا است که دارای شکل متنوع و وسیعی از چندگانگی هویتی حححح فرهنگی و
هم زیستی اقوام و گروههای مذهزی مختلف است .جغرافیای سیاسی عراق شامل سه گروه قومی ح فرقهای عمده شامل
کردها در شمال ک شور ،اعراب سنی در نواحی غربی و شیعیان در جنوب این ک شور میبا شد ..چندگانگی و تکثر قومی،
مذهزی و فرهنگی و شکافهای مختلف باعت عدم شکلگیری هویت ملی واحد در عراق شده است.
اگرچه سرزمین عراق تمدن های بسیاری را به خود دیده است ،ولی به دلیل اکثریت عرب و زبان عربی و پیوندی که
به ویژه از زمان ظهور اسالم با سایر اعراب داشتهاند ،با پرداختن به ویژگیهای اعراب تا حدودی به پارهای از ویژگیهای
ملی عراق میتوان پی برد .اخالق اعراب مخصوصاً بدویان شان ،مولود صحرا و حالت بدویت بود ؛ از این رو آزاد و همواره
خواهان آزادی و اسححتقالل خود بود و همچنان که در برابر هیب بیگانهای سححر فرود نمیآورد ،به هیب قانون یا نظامی نیز
گردن نمینهاد .زندگی سخت به او آموخته بود قانع با شد ،ت سلیم زندگی سخت با شد و برای بهزود آن تالش به خرج
ندهد .تقویت روی فردگرایی او را از فداکاری بیرون از مصححالح قزیله دور میسححاخت .عدم وجود یک قدرتِ یگانة وحدت
آفرین موجب توجه به حفظ ویژگیهای فردی و قزیلهای و فرامو شی حس واقعی اجتماعگرایی می شد .از اینجا ست که
خصائل متضادی در ایشان جمع گردید :میهمانی سخاوتمندانه ،غارت و چپاول مسافران و قزایل دیگر ،وفاداری نسزت به
قول خود وتوطهه چینی به منظور خیانت و عدم اعتماد به نفس ،وابستگی شدید به نیروهای خارجی ،تفرقه ،درماندگی در
برابر دستگاه حکومت ،فرهنگی بدبینی و توطهه ،فرهنگ سیاسی انحصارگرا ،تنپروری و نا آشنا یی به راه و رسم تمدن
و ،...از ویژگیهای ملی عراق به شمار میآیند.
در سال  ،1933فیصل پادشاه عراق نگرانی خود را نسزت به قوام گرفتن یک هویت ملی به شری زیر ابراز داشته بود:

«با کمال تأسف میگویم که در عراق هنوز عراقی وجود ندارد ،بلکه تودههایی از انسانهای فاقد حساسیت نسزت به
ارزشهای ملی گردهم آمدهاند که هیب آرمان میهنپرسحححتانهای ندارند ،بلکه خود را منتسحححب به سحححنتهای مذهزی و
هویتهای قومی میکنند که هیب گونه پیوند مشترک ملی را ایجاد نمیکند ،در نتیجه زمینه را برای بحران خیزی ،هرج
و مرج و آمادگی مداوم و مستمر برای شورش در برابر هر حکومتی ،فراهم میسازد».
میزان یکپارچگی مردم عراق با نگاهی به نحوة ایجاد این کشحححور و مردمانی که کشحححوری با نام عراق را تشحححکیل
میدهند تا حدود زیادی مشححخع میشححود .عراق یکی از کشححورهایی اسححت که در نتیجة تجزیه امپراطوری عثمانی به
وجود آمده است .دولت انگلستان از به هم پیوستن سه استان بصره ،بغداد و موصل کشور جدید عراق را تأسیس نمود.
بدین ترتیب عراق ساختة کامالً مصنوعی انگلیسیهاست آن هم با هدف به انحصار درآوردن دو میدان نفتی کرکوک و
بصححره .از سححویی دیگر مردمان تشححکیل دهندة این کشححور دارای قومیت و مذهب متفاوت بودند که تاکنون علی رغم
تالش های صورت گرفته برای ایجاد پیوند اجتماعی محکم میان مردم ساکنین ک شور ،هنوز هم از مردمی تحت عنوان
ملت عراق نمیتوان سخن گفت .و با اینکه از زمان قیمومیت بریتانیا بر عراق کار هم سان سازی و یکپارچه کردن مردم
به طرز پیگیر ادامه یافته اما به هیب وجه تمام نشده است.
رهزران معا صر عراق طی ه شت دهة گذ شته درگیر تالشهای گ ستردهای با هدف ایجاد یک هویت ملی عراقی و
ایجاد شرایط الزم برای تحکیم مزانی سیا سی و تو سعه اقت صادی – اجتماعی در ک شور بودهاند .ملک فی صل نخ ستین
تالش برای ایجاد میهن پرستی دولتی در عراق را از سال  1921شروع کرد و طی دهههای  1920تا  ،1950عمدة اقدام
دربار ،صرف مشروعیت سازی برای رژیم و اقتدار خود می شد.ملی گرایان با سرمایهگذاران بر روی هویت ملی توانستند
نعمت اسححتقالل عراق را به دسححت آورند؛ اما فقدان درک علت وجودی دولت ملی و تفاوت آن با نهادهای بدوی سححنتی
چون امت ،قزیله و طزقه ،زمینه سححاز تفرقههای جدید در جامعه شححد .احسححاس گرایی به جای عقل گرایی ،امکان درک
تکثرگرایی را ناممکن می سازد .به لحاظ فقدان آ شنایی با ملزومات تکثرگرایی  ،جامعه سنتی نیز به جامعه مدنی تزدیل
نشده است تا کثرت گرایی خویش را ضمن حفظ اصل وحدت ملی بخواهد.
رژیمهای مختلفی که طی بیش از  80سال در آن ک شور حاکم شدند ،تالشهای مختلف و متنوعی برای ایجاد یک
هویت ملی واحد که همة عراقیها اعم از عرب ،کرد ،شیعه و سنی را دربرگیرد ،صورت دادند .برخی وحدت عربی و پان
عربیسححم را مزنای کوشححشهای خود قرار دادند و برخی دیگر به نمادهای تمدنهای متعدد بین النهرین برای ایجاد یک
هویت ملی متمایز از دیگر ملتهای منطقه متوسححل شححدند .برخی نیز آمیزهای از این دو را در دورههای مختلف آزمودند.
عراق زمانی تأسیس شد که اصوالً هیب تصوری از دولت و ملی گرایی در ذهن مردم عراق وجود نداشت .سه واحد یا سه
ایالت تشکیل دهندة عراق ،یعنی موصل ،بغداد و بصره ،سابقه زندگی سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی مشترک در چارچوب
یک واحد سیاسی را نداشتند و ضمن داشتن فرهنگ و گرایشهای متفاوت ،به طور مجزا و مستقل از هم اداره میشدند.
مثالً موصل بیش از آنکه به بغداد بیاندیشد ،به هند و نقش واسطهای خود در تجارت میاندیشید .به عالوه رقابت دو
امپراطوری ایران و عثمانی ،پیوسححته جمعیت تاجر پیشححة جدیدی را به منطقه میکشححاند که این تغییر بافت جمعیتی ،گاه

فصل دوم :جغرافیایی انسانی21

تهدیدی برای شحححکل گیری و قوام گرفتن هویت وا حد ملی در عراق در حال ظهور بود .به لحاظ قلمرویی نیز تمامیت
ساختار سیا سی این ک شور مورد تعارض بود .بنابراین پیدایی عراق را باید نا شی از مجموعهای از معاهدات و قراردادهای
بین المللی و توافقهای مرزی دانسححت .در نتیجه هویت جدید «دولت» با هویتهای قومی و فرقهای پیشححین به شححکل
مطلوبی تلفیق نشد.
در نظام سیاسی عراق ترکیب فرقهای و قومی عراق وضعیت نامطلوبی را در این کشور به وجود آورد ،به گونهای که
این کشور را همواره دچار خشونتهای داخلی نموده است .اقلیت  20درصدی اعراب سنی توانسته بود محوریت اجتماعی
– سیا سی و اقت صادی را در جامعه به د ست آورد .آنها توان سته بودند با اعمال « سیا ست تفرقه بیانداز و حکومت کن»،
زمام امور سیا سی را در اختیار دا شته با شند .همین جهل سیا سی از یک سو و منفعت طلزی اقلیت عرب سنی از سوی
دیگر موجب گشته تا عراق نتواند به دولتی ملی حححح مدنی تزدیل شود به گونهای که همة گروههای اجتماعی در ادارة آن
سهم مشترک داشته باشند .کردها و شیعیان شهروند درجه دوم به حساب آمدند و با مشکل اساسی در جامعه رو به رو
بودند  .از مهم ترین موانع در راه وحدت عراق جدایی بین اکثریت عرب و اقلیت کرد زبان بوده است .کردها در مناطق به
ن سزت دور افتاده و کوه ستانی شمال که یک سوم و سعت ک شور را دارند ،متمرکز ه ستند .کردها از هنگامی که در اثر
خواسححت قدرتهای خارجی جزئی از دولت عراق شححدند ،برای کسححب خودمختاری و یا اسححتقالل کامل بدون انقطاع
جنگیدهاند.
ارتزاط بین اعراب و کردها به طور تاریخی من شأ بی شترین تنش و ک شمکش بوده ا ست .دولت عراق جدای از محروم
سححازی کردها از قدرت؛ تالش مینمود آنها را در بدنة کشححور جذب کند .به عنوان بخشححی از برنامة عربی سححازی ،دولت
صدام تالش نمود تا غیر عربها را به وسیلة ممانعت آنها از سخنرانی عمومی و آموزش به زبان خود ،فشار به آنها برای
پذیرفتن نامهای عربی و همچنین پذیرفتن ملیت عرب در اوراق شناسایی و سرشماریهای ملی ،با عربها یکسان سازد.
بیشتر این شیوهها با اعمال فشارهای نظامی صورت میگرفت .از جمله سیاستهای اجرا شده در مورد کردها ،سیاست
«تعریب» است که به سه شکل در عراق درباره تمامی گروههای عراقی به جز اقلیت عرب سنی پیاده شد.
 .1یک سان سازی زوری ( )forced Assimillationکه به روش ا ستعمار فرهنگی معروف ا ست ،و به تالش گروه
مسلط برای نابودی فرهنگ گروههای خاص دیگر و وادارسازی آنها به پذیرش فرهنگ مسلط اشاره دارد مثل ممنوعیت
استفاده از زبان ،مذهب و رسوم در یک گروه.
 .2بیرون راندن اجزاری ( )Forced Expulsinدر این روش گروه خاص را از کشحححور اخراج میکنند و یا در درون
کشور جابجا میکنند مثل عملکرد رژیم بعثی درباره کردهای عراق و برخی گروههای دیگر.
 .3ن سل ک شی ( )Cenocideگروههای م سلط برای نابودی و محو یک فرهنگ متفاوت به ک شتار مردمی که دارای
آن فرهنگ هستند دست میزنند .مثل نسلکشی شیعیان و کردها بعد از قیام سال  1991در عراق

دولت به خ صوص تالش مینمود نیروهای کرد را در شمال از طریق بیرون راندن آنها از منطقه و در مقاطعی نیز از
طریق ویران نمودن هزاران رو ستا و ک شتن صدها هزار نفر از آنها تحلیل بَرد .تنها در سال  1988و در عملیات ننگین
انفال که به هولوکا ست کردها معروف شده ا ست دولت عراق از سالیهای شیمیایی ا ستفاده نمود ،و هزاران کرد جان
خود را از د ست داده و رو ستاهای زیادی در منطقه کرد ستان عراق تخریب شد .در ارتزاط با شیعیان نیز صدام به طرق
مختلف آنها را تحت فشار و ارعاب قرار میداد .شیعیان مستقر در جنوب (منطقهای که بعدها به «باتالق عربها» مشهور
شححد) ،پس از جنگ اول خلیج فارس ( )1990کوشححیدند دولت صححدام را سححرنگون سححازند؛ اما این عمل با اقدامی تالفی
جویانه از سوی دولت مواجهه و منجر به کشته شدن هزاران شیعه شد .در سال  1991نیز شیعیان این بار در بصره قیام
نمودند .در پی این قیام ،که به انتفا ضه شعزانیه م شور ا ست  ،دولت هزاران شیعه را بازدا شت ،شکنجه و اعدام نمود.
بسیاری از آنها در گورهای دسته جمعی نامعلومی که تاکنون کشف نشدهاند ،دفن شدند
این مو ضوع ن شان میدهد که عراق ک شوری ا ست که دارای فرهنگ سیا سی قطزی و واگرایانه ا ست .مهمترین
شاخ صههایی که میتواند این خ صلت را ن شان دهد ،عامل حذف گرایی و در نتیجه نر سیدن به مرحلة نهادینه سازی
حکومتهاست.
پس از فروپاشی حکومت صدام ،فضای سیاسی جدیدی در عراق شکل گرفته است .برخالف گذشته ،امروزه شیعیان
عرب بیشححترین نمایندگی و حضححور سححیاسححی در مجلس و دولت را دارند و این بار س حنّیهای عرب در اقلیت قدرت قرار
گرفتهاند .ولی باید توجه داشححت که موفقیت حکومت جدید برای رسححیدن به وحدت ملی و حفظ تمامیت ارضححی در گروِ
شناسایی حقوق گروههای مختلف اجتماعی حاضر در عراق است و اینکه در پیِ اعمال سلطة گروه خاصی نزاشد .الزمة
چنین سیاستی حضور گروههای جمعیتی مختلف در دولت مرکزی به تناسب وزن سیاسی آنهاست.
پس از برگزاری انتخابات پارلمانی اواخر سال  2005که ثقل هر یک از جریانهای سیا سی اکثریت و اقلیت و همچنین
میزان سهم آنها در توزیع قدرت ،مشخع و تثزیت شد ،حجم زیادی از اقدامات تروریستی برخی جریانهای مسلح اهل
سنت ،از رویارویی با اشغال گران به سمت و سوی درگیری طایفهای و مذهزی (بین شیعه و سنی) هدایت شد .در همین
مقطع ،موج تزلیغاتی گ ستردهای از سوی آمریکاییها و هم پیمانان منطقهای آنها علیه جمهوری ا سالمی ایران مزنی بر
حمایت از شیعیان عراق و تالش برای ایجاد هالل شیعی در منطقه ،به راه انداخته شد .همزمان ،جریانهای تروری ستی
تکفیری و وهابی نیز برخی اعتقادات شیعیان مانند زیارت حرم ائمه اطهار ،سینه زنی و زیارت قزور را شرک به خدا تلقی
نموده و به همین دلیل ،خون و جان و مال آنان را مزای اعالم کردند .در جایی دیگر ،مسحححؤوالن سحححیاسحححی و نظامی
آمریکایی مسححتقر در عراق ،بارها در موضححع گیریهای خود به صححراحت ،دولت شححیعی حاکم بر عراق را به طایفه گرایی
متهم نموده و تأکید کردند که نخست وزیر عراق باید با اجرای طری مصالحه ملی ،زمینه مشارکت طیفهای بیشتری از
جریانهای قومی و مذهزی در ساختار سیاسی و حکومت عراق را فراهم نماید.
آمریکاییها در را ستای پیگیری سناریوی تعامل و به کارگیری جریانهای م سلح داخلی ،خود رأ ساً ن ش ستهایی با
رهزران گروههای تروریستی مسلح و برخی از سران حزب بعت سابق برگزار کردند تا با فراهم کردن زمینه مشارکت آنها
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در فرآیند سیاسی ،آنان را از فاز نظامی و مشی مسلحانه وارد فاز سیاسی نمایند و بدین ترتیب ،از یک سو حجم عملیات
نظامی علیه نیروهای نظامی خود را کاهش داده و از سوی دیگر ،قدرت چانه زنی اهل سنت را در معادله قدرت در مقابل
شیعیان افزایش دهند .مسلماً فرایند سیاسی در عراق تا حد زیادی ،تابع منافع و مصالح آمریکا در این کشور و کل منطقه
خاور میانه است.
در واقع ،زمانی اهداف و منافع آمریکا در عراق محقق خواهد شد که هیب یک از دو طایفه شیعه یا سنّی بر حاکمیت
دولت عراق به صورت مطلق ت سلط ندا شته با شند .لذا ت صور می شود آمریکاییها برای تحقق این هدف ،سناریوی نزاع
مذهزی و ایجاد فتنه بین شیعیان و اهل سنت عراق را دنزال مینمایند و احتماالً با بزرگنمایی خطر شیعیان در مقیاس
منطقه ،این وضعیت را به سایر کشورهای اسالمی که دارای اقلیت شیعی هستند ،گسترش میدهند.
برخی حوادث و اتفاقات تروریسححتی مهم مانند ترور آیت اهلل سححید محمد باقر حکیم به عنوان یکی از برجسححتهترین
رهزران سححیاسححی و مذهزی شححیعیان عراق در سححال  ،2004انفجار حرم امامین عسححگرییندر سححال  ،2005انفجارهای
تروریسححتی متوالی شححهر نجف و کربال انفجار و تخریب مزارهای امامزادگان و بزرگان در مناطق مختلف عراق از جمله
اقدامات تروریستی هستند که با هدف شعله ور ساختن درگیریهای مذهزی رخ داده و اگر درایت و تدبیر مرجعیت شیعی
در دعوت مردم به خوی شتن داری نزود ،هر یک از موارد میتوان ست زمینههای درگیری طایفهای تمام عیاری را در عراق
فراهم نماید .انفجار حرم امامین عسححگریینبرای دومین بار در خرداد ،1386مؤید دخالتهای پشححت پرده آمریکاییها
جهت سوء ا ستفاده از برخی گروههای افراطی تکفیری در ت شدید نزاع مذهزی میبا شد ..از سوی دیگر ،و در چارچوب
طری آمریکاییها برای م شارکت گروههای سنی در فرآیند سیا سی عراق ،در سال  2004طری ت شکیل جمعیت ا سالمی
اهل سنت متشکل از استانهای صالی الدین ،انزار ،موصل ،دیاله ،کرکوک و بخشهایی از استان حله (که ساکنین آنها
اکثراً از اهل سنت ه ستند) از طرف برخی گروههای م سلح اهل سنت مطری گردید که میتوان این اقدام تروری ستی را
تالشی در راستای تقسیم عراق (به استثنای اقلیم کردستان) به مناطق حوزه نفوذ شیعیان و اهل سنت عراق تعزیر نمود.
و میتواند بحران سیاسی و امنیتی عراق را به طور فزآیندهای پیچیدهتر و گسست قومی و مذهزی این کشور را عمیقتر
نماید و این تصور وجود دارد که روند تحوالت عراق ،متأثر از دخالتهای آمریکا و حامیان منطقهای آن ،به سمت تقسیم
این ک شور بر ا ساس یک الگوی قومی و مذهزی در حرکت با شد .لذا نتایج رو شنی که از این و ضعیت در جهت منافع و
مصححالح آمریکا متصححور اسححت ،فراهم شححدن بهانه حضححور طوالنی مدت در عراق و منطقه و همچنین تضححعیف توان و
قابلیتهای سیا سی و عملیاتی جریانهای ا سالمی (اهل سنت و شیعیان) در عراق میبا شد .لذا ،هیب گونه چ شمانداز
رو شنی برای برقراری امنیت در عراق وجود ندارد و حتی این نگرانی وجود دارد که بحران امنیتی عراق به دیگر ک شورها
نیز سرایت کند.

در عراق به جز سه گروه عمدة جمعیتی عرب شیعه و سنی و کردها ،چند گروه اقلیت شامل ترکمنها ،کردهای فیلی،
فارس ها ،مسحححیحیان ،یهودیان ،یزیدیان و صحححائزیان نیز با قومیت و مذهب عمدتاً متفاوت با گروههای اکثریت زندگی
میکنند .برای این گروهها نیز هویت عراقی فرع بر هویت های قومی ومذهزی تلقی می شود.
به طور کلی و بر اسحححاس مطالب فوق ،تنوع قومی و مذهزی ،هویتهای متمایز قزیلهای ،درهم تنیدگی و پیوندهای
متداخل قومی حححح مذهزی ،ترسیم مرزهای سیاسی این کشور توسط بیگانگان ،عدم طی شدن کامل و مستحکم فرایند
دولت حححح ملتسازی در عراق ،بروز ملیگرایی در قالب ناسیونالیسم قومی ،تسلط قومی اقلیت اعراب سنی و تالش برای
حفظ و تثزیت سحلطه آنها بر کشحور ،گرایش گریز از مرکز کردها ،تزعی های سحیاسحی ،اقتصحادی ،اجتماعی و فرهنگی
دولت مرکزی ن سزت به عربهای شیعه ،کردها ،ترکمنها و آ شوریها و سرکوبی آنها با تو سل به نظامیگری ،تمرکز
گروه های جمعیتی مختلف در م ناطق جغراف یایی مت مایز (قرارگیری شحححیع یان و کردها در م ناطق ن فت خیز) به همراه
روشهای نادرست رهزران سابق عراق برای حل مشکالت ناشی از تنوعات قومی و قزیلهای و ناتوانی آنها در ایجاد یک
هویّت ملّی عراقی ،مهمترین موانع در راه وحدت ملی و همزسححتگی اجتماعی در میان مردم عراق اسححت ،که خود باعت
شححده زمینههای بالقوه و بالفعل واگرایی به خصححوص در شححمال ،شححرق و جنوب شححرق این کشححور پرورانده شححود .رفتار
انتخاباتی مردم عراق در طی انتخابات برگزار شحححده ،از مهمترین شحححواهد تمایل مردم به سحححوی هویت گروهی ،قومی،
مذهزی و عدم گرایش به سوی یک هویت ملی است.

فصل سوم:
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سیاست و حکومت در عراق
تاریخ سیاسی عراق

عراق ک شور نوپا و جدیدالتأ سی سی ا ست که بعد از جنگ جهانی اول با تجزیة امپراطوری عثمانی در جغرافیای سیا سی
کره زمین موجودیت یافت .سححرزمین بین النهرین مهد تمدنهای کهن بوده اسححت کردند که هر یک در بخش هایی از
این سرزمین حکومت ها یی را ایجاد کردند .با وجود این پیشینة درخشان تاریخی ،در این سرزمین از سال  539ق .م که
کوروش پادشاه ایران شاه بابل را شکست داد تا سال  1932م .که عراق به استقالل دست یافت ،حکومت و نظام سیاسی
مستقل و بومی تشکیل نشده بود.این سرزمین با داشتن دشتها و زمینهای حاصلخیز آباد ،پیوسته در معرض تاخت و
تاز بوده قدرت های مختلف بوده ا ست .جامعه بومی عراق هر زمان که از حکومت نیرومند مرکزی برخوردار بوده ،تمدنی
عالی و بزرگی را ایجاد کرده است و هر زمان که از چنین چیزی بی بهره بوده ،به تفرقه و عدم ثزات کشیده شده است.
تاریخ سیاسی عراق را میتوان به چند دوره تقسیم کرد:
تاریخ قبل از اسالم

عراقیها خود را میراث دار تمدنهای بزرگی از جمله سحححومریان آکدی ها،آشحححوریها،بابلی ها وکلدانی ها میدانند که از
هزاره چهارم قزل از میالد در منطقه عراق کنونی دولت شحححهرهایی را ایجاد کرده بودند ..بعد از آن این منطقه در حوزه
حکومت هخامنشیان و یونانیان ،اشکانیان و در نهایت ساسانیان بوده است.
امپراتوریهای اسالمی

پس از ظهور اسالم در زمان خلیفه دوم ،اعراب مسلمان حکومت ساسانی را از بین بردند و عراق جزئی از قلمرو اسالمی
شححد .بعد از فراگیر شححدن اسححالم در این ناحیه ،با انتقال پایتخت قلمرو اسححالم مدینه به کوفه در زمان امام علی علیه
السالم ،این منطقه مرکز دنیای اسالم شد .سپس عراق با عنوان سرزمین بین النهرین جزو خالفت اموی گشت .اما این
سرزمین بخش عمدهای از قرن اول اسالم را در اغتشاش و نا امنی به علت درگیری امویان با شیعیان و عزاسیان سپری
کرد .به طوری که در سال  60هححححح.ق امام ح سین در نزدیکی کربال به شهادت ر سید .به دنزال این واقعه مرکز قیام
شیعیان به تحریک مختار در سال  67هحححح  .ق نیز عراق بود .سرانجام در سال  132هجری قمری قدرت با فروپا شی
امویان به د ست عزا سیان افتاد .این برهه از تاریخ عراق که ع صر طالیی سیا سی و فرهنگی این سرزمین ا ست به یمن
کودتای ابومسحححلم و درایت وزیران ایرانی فراهم آمد .اما زمینههای افول قدرت عزاسحححیان نیز به تدریج با یاری ایرانیان
فراهم شد.
با حمله مغول به ایران و سپس ت صرف بغداد ،حکومت عزا سیان در سال  656پایان یافت .بعد از آن سرزمین عراق
حکومتهای مختلفی از جمله سححلجوقیان ،تیموریان و حکومتهای محلی را تجربه کرد تا اینکه به صحححنه درگیری و
رقابت بین دو امپراتوری ایرانی و عثمانی تزدیل شد.
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امپراتوری عثمانی

قرن شانزدهم میالدی دورة جدیدی را در تاریخ عراق به ثزت ر ساند .،فتح عراق به د ست عثمانیها به عنوان د ستاورد
جنگی مذهزی بود که در سال  1514م بین سلطان سنی مذهب عثمانی از یک سو و شاه شیعه مذهب صفوی از سوی
دیگر آغاز شد .به طوری که سرزمین فعلی عراق تا سال  1634م که تحت حکومت دائمی عثمان درآمد ،بین صفویان و
عثمانیها دست به دست میشد.
قرن هفدهم ،قرن اوج حکومت های محلی عراق و ضحححعف حکومت عثمانی ها بود .تا اینکه در اواخر قرن نوزدهم
دوباره سلطه عثمانیها بر عراق کامل شد .در این دوران با پافشاری ترکان عثمانی بر محوریت قوم ترک در سرزمینهای
زیر سلطه آنان از جمله عراق زمینه بیداری ناسیونالیسم عربی فراهم گردید .و با افول حکومت عثمانی و سپس شکست
آنها درجنگ جهانی اول و فروپاشی حکومت ،قیمومیت بریتانیا بر سرزمین عراق شکل گرفت و دولت انگلستان با به هم
پیوستن سه استان بصره ،بغداد و موصل ،کشور جدید عراق را تأسیس کرد .وتوانست سیطره خود را بر سراسر عراق ونیز
سایر متصرفات عثمانی بگسترانند .وعراق به صورت یک کشور و واحد سیاسی توسط حکومت استعماری بریتانیا تأسیس
شد.
دوران قیومیت بریتانیا ()1920 – 1932

در زمان جنگ جهانی اول ،ک شور عراق که در آن زمان ق سمتی از امپراطوری عثمانی بود ،به ا شغال انگلیسها درآمد و
در سححال  1920جامعه ملل رسححماً عراق را تحت قیمومیت بریتانیای کزیر اعالم کرد .این مسححهله بر مخالفت مردم علیه
ح ضور انگل ستان افزود .در همین را ستا ،قیام مردم عراق در سال 1920م به رهزری روحانیان و عالمان بزرگ ا سالمی
آغاز شد و هدف آن بیرون راندنِ ا شغالگران انگلی سی و ایجاد حکومتی م ستقل ،با رعایت موازین ا سالمی بود که به
نتیجهای نر سید با این هم سرانجام بعد از تحمل چند سال ا ستعمار ،با تالش ب سیار در سال  1932به عنوان پاد شاهی
عراق اعالم استقالل کرد.
در طی این مدت انگلیس ها در را ستای ر سیدن وحفظ منافع خود اقدام به ایجاد حکومت سلطنتی ،مجلس شورا،
تدوین قانون اساسی به شیوة غربی و همچنین نظام دیوانی و اداری و ارتش نوین کردند .تسلط قومی اقلیت اعراب سنی
هم مهمترین راهکار حکومت بریتانیا برای حفظ منافع این کشححور در عراق بود ،زیرا به درسححتی دریافته بود که حکومت
اقلیت به سهولت تابع قیمومیت یا تحت الحمایگی بیگانگان قرار خواهد گرفت.
دوران بی ثباتی ()1932 – 1945

پایان دوره قیمومیت بریتانیا ،آغاز دورهای از مشححکالت برای دولت جدید و رهزران آن را مشححخع میکرد .بعد از عقب
ن شینی انگلی سیها ،دو گروه در عراق فعال شدند :در یک سو ملی گرایان عرب قرار دا شتند و در سوی دیگر ا صالی
طلزان اجتماعی،که تالشهای خود را بر روی توسعة بروکراسی و ارتش متمرکز کردند و مشتاقانه به دنزال جلب حمایت
قزایل و طوایف بودند تا از موقعیتشان در پایتخت پشتیزانی کنند .که سرانجام این تالشها منجر به شورشهای قومی و

قزیلهای و کودتاهای نظامی گردید .تا اینکه این وضعیت مورد سؤاستفاده انگلیسیها واقع شده و عراق دوباره به ا شغال
نیروهای انگلیسححی درآمد .این اشححغال در زمان جنگ جهانی دوم و از سححال  1941شححروع و تا سححال  1946ادامه یافت.
بنابراین در این دوران به خاطر این که کودتاهای زیادی در عراق اتفاق افتاد ،آن را دوره بی ثزاتی ،گذار و یا کودتاهای
پی در پی نامیدهاند.
دوران رژیم قدیمی ()1946 – 1958

پس از جنگ جهانی دوم و خروج انگل ستان از عراق ،حکومت پاد شاهی عراق ظاهراً حیات سیا سی با ثزاتی دا شت اما در
باطن این طور نزود.در این دوره مسأله فلسطین و نقش بریتانیا در ایجاد یک کشور برای یهودیان در سرزمینهای اعراب
و جنگ اعراب و ا سرائیل و شک ست اعراب ،عاملی مهم در سیا ست خارجی عراق بود و باعت ر شد اح ساس ملیگرایی
عربی در این کشور شد .در دهة  1950م ،ظهور نهضتهای انقالبی در سایر کشورهای خاورمیانه ،بازتابهای شدیدی را
در داخل عراق به وجود آورد .بنابراین در این دوره وسعت بی نظمیها ،تظاهرات و شدت اعتراضها بسیار باال بود که در
این بین نقش نظامیان ب سیار زیاد بود .این شورشها نهایتاً باعت کودتای نظامی تو سط عزدالکریم قا سم و عزدال سالم
عارف بر علیه دولت عراق گردید و سرانجام نظام پادشاهی را واژگون کرد و نظام جمهوری برپا شد و عصر جدیدی را در
تاریخ عراق به وجود آورد.
دوران آغاز انقالب ( 1958 – 1963عصر قاسم)

نظام سلطنتی عراق در 1958م ،به وسیلة کودتایی که به رهزری عزدالکریم قاسم و عزدالسالم عارف انجام گرفت ساقط
شد که با ا ستقزال عمومی همراه بود .اقدام قا سم را باید اوج فرآیند اعتراض آمیز بر ضد بریتانیا و د ستگاه واب سته به آن
دانست .بدین لحاظ انقالب  1958م ،سرآغاز تغییرات بسیار اساسی در جهت گیریهای داخلی و خارجی گشت..
در این دوره بین ملی گرایان و کمونیستها رقابت بر سر قدرت شکل گرفت و به علت حمایت قاسم از کمونیستها،
آنها به عنوان قدرتمندترین حزب و نیروی با نفوذ در عراق مطری شحححدند .اما به تدریج ملیگراها قدرت خود را احیاء
نموده و با همکاری بعثیها ،توانستند با کودتایی حکومت قاسم را در سال  1963م سرنگون سازند.
دوران حاکمیت ملی گرایان ()1963 – 1968

پس از سرنگونی قا سم ،بین حزب بعت و ملیگرایان عرب اختالف افتاد و منجر به درگیریهای خونین شد .ابتدا حزب
بعت توان ست قدرت را به د ست بگیرد ولی به علت ایجاد اختالف بین رهزران بعت ،عارف از فر صت ا ستفاده نموده و با
انجام کودتایی بدون خونریزی توانست حکومت را به دست گیرد.
دوران حاکمیت حزب بعث ()1968 – 2003

فعالیت حزب بعت در عراق ،در اواخر دهه  1940م آغاز شححد  .در سححال 1963حزب بعت با مشححارکت ملّیون در عراق به
قدرت رسید اما نتوانست بیش از چند ماه سرپا بماند .آنها در نهایت در هفدهم ژوئیه  1968م به کودتایی دست زدند که
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منجر به قدرت ر سیدن حزب بعت و کنار گذا شتن ملیگراها از قدرت شد .در این حکومت جدید ،نظامیان دارای اکثریت
بودند و تکریتیها ،به حاکمیت ر سیدند مزانی نظری این حزب بر ملیگرایی عربی ،نو سازی اقت صادی و سو سیالی سم
استوار بود.با برکناری حسن الزکر نخستین رئیس جمهور دوره حاکمیت حزب بعت  ،صدام حسین جانشین وی شد .روی
کار آمدن وی در عراق ،همزمان با وقوع انقالب ا سالمی در ایران بود .صدام ح سین که آخرین حاکم نظامی این ک شور
بود که ه شت سال ( )1980 – 1988جنگِ پر هزینه و بی نتیجه بر سر قلمرو سرزمینی را بر ایران تحمیل کرد.دراواخر
دهه  80م عملیات سرکوبی کرد ها معروف به انفال در مناطق شمالی عراق به اجرا درآمد که به قتل و کشتار دهها هزار
نفر از کردها انجامید که از جمله آن میتوان به بمزاران شیمیایی شهر حلزچه اشاره نمود.
در آگو ست  ،1990عراق به کویت حمله کرد که تو سط نیروهای ائتالف سازمان ملل با رهزری آمریکایی ها در سال
 ،1991بیرون رانده شد .به دنزال این تهاجم  ،کشور عراق با تحریمهای اقتصادی روبرو شد و منطقة کردستان منطقه
پرواز ممنوع اعالم شد .پس از آزادی کویت شورای امنیت سازمان ملل ،عراق را به تحویل تمامی سالی های ک شتار
جمعی و موشکهای دوربرد و اجازه بازدید بازرسان سازمان ملل ملزم نمود .اما ادامه مخالفت عراق با مصوبات (شورای
امنیت سازمان ملل)  UNSCدر طی مدت بیش از  12سال منجر به حمله آمریکا به عراق در سال  2003م ( )1382و
سرگونی رژیم صدام حسین شد .صدام حسین پس از محاکمه در دادگاه عالی عراق به جرم جنایات بر علیه مردم عراق
به اعدام محکوم شححد که دردی ماه  1385در بغداد به دار آویخته شححد .پس از آن نیز نیروهای ائتالف در عراق ماندند تا
شالوده کشور را به حال اول خود برگردانند و شرایط برگزاری انتخابات آزاد را فراهم سازند و همزمان با آن شورشهای
بزرگ را سرکوب نمایند.
دوران بعد از فروپاشی حزب بعث ( 2003به بعد)

ائتالف مو قت که به طور موقتی عراق را پس از حم له آمری کا رهزری میکرد ،ت مام قدرت حکومتی را در  2004به
حکومت موقت عراق ،که بر اساس قوانین اجرایی انتقالی (TAL)1مربوط به عراق شکل گرفته بود ،واگذار کرد .حکومت
موقت انتخابات تعیین  275نفر از اعضححای مجمع ملی انتقالی (TNA)2را در سححال  2005برگزار کرد ..از سححوی مجمع
ملی عراق کمیتهای مسهول تهیه پیش نویس قانون اساسی دائمی کشور عراق شد .این مجمع در  15اکتزر سال 2005
قانون اساسی دائم عراق را به رفراندوم گذاشته و تصویب کرد .انتخاباتی بر اساس قانون اساسی جدید برای تعیین 275
نفر نمایندگان شورا (COR)3در اواخر سال  2005برگزار شد .و با تصویب نمایندگان مجلس در سال  2006دولت عراق

1. The Transition Administrative law.
2. Transition Nation Assembly.
3. Council of Representatives.

ت شکیل شد ودولت پایدار و دائمی جای دولت موقت را گرفت .وحاکمیت اکثریت شیعیان در قالب دولت مرکزی درطی
سه دوره انتخابات پارلمانی برقرار شد.
آشنایی با قانون اساسی عراق
قانون اساسی جدید ودائم عراق در  15اکتزر  2005به همه پرسی گذاشته شد و با رأی  78درصد موافق به تصویب
رسححید .بر اسححاس این قانون جمهوری عراق کشححوری مسححتقل و دارای حاکمیت اسححت که نظام حکومتی آن جمهوری
پارلمانی دمکراتیک و فدرال ا ست .ومزتنی برا صل تفکیک وظایف قوای سه گانه ا ست .قوه مجریه و قوه مقننه و قوه
قضائیه ارکان حکومت عراق را تشکیل میدهند .قوه مقننه شامل مجمع ملی و شورای منطقهای و استانی است .مجمع
ملی از نمایندگان تمام ملت عراق ت شکیل می شود و هر ع ضو نماینده  100هزار نفر ا ست پارلمان در عراق نماد آ شکا ر
نظام دموکراتیک محس حوب میشححود .و تصححویب کلیه قوانین و نظارت بر اجرای آن در دولت بر عهده پارلمان اسححت .بر
ا ساس قانون اع ضای پارلمان با انتخاب به صورت م ستقیم از سوی مردم تعیین می شوند و پارلمان نیز شورای ریا ست
جمهوری ،مت شکل از رئیس جمهور و دو معاونش را انتخاب میکند .رئیس جمهور نیز نخ ست وزیر را م سهول ت شکیل
کابینه میکند به دلیل تنوع قومی و مذهزی و مشارکت نمایندگان همه گروهها در پارلمان ،پستهای سیاسی حکومت و
هیأت دولت بین احزاب و گروههای مختلف متناسب با میزان تعداد کرسیهایی که در پارلمان دارند تقسیم می شوند .در
عراق از سال  2050تاکنون و بر اساس توافق نانوشته نخست وزیر شیعه رئیس جمهور کرد و رئیس مجلس سنی مذهب
است.
در این قانون ،اسالم به عنوان دین رسمی و یکی از منابع قانونگذاری است و زبان عربی و کردی به عنوان زبانهای

ر سمی ک شور مح سوب شده ا ست .عراق ک شوری دارای اقوام  .ادیان و مذاهب مختلف ا ست و بخ شی از جهان
اسالم به شمار می رود و ملت عرب آن بخشی از امت عربی هستند.

فصل چهارم:

فرهنگ ومذهب

آداب و رسوم و فرهنگ عمومی

مردم عراق با توجه به شرایط تاریخی و اجتماعی ،فرهنگی خود و م سایل قومی ،مذهبی و ...دارای آداب
اجتماعی ،رسوووم ،خلقیات و رفتارهای فرهنگی خاص خود هسووتند که تعامل با مردم این کشووور ،نیازمند
شناسایی آنهاست .در عراق هنوز فرهنگ قبیلهای و عشیرهای به شدت حاکم است .حتی تعصب به عشیره و
قبیله بیشووتر از تعصووب به دین ومذهب اسووت .دینداری مردم ،در ظاهر بسوویار قوی اسووت ،ولی سوواختار
عشیرهای هم قوی است .تا آنجا که فرهنگ عشیرهای در تقید مردم عراق به حجاب بیتأثیر نبوده است.
ظاهر فرهنگ عمومی عراق ،مذهبی و دینی اسووت .این مسووهله در حال حاضوور که تهاجم فرهنگی بسوویار
قوی به فرهنگ مذهبی مردم صوووورت گرفته ،خیلی خطرناک اسوووت .چراکه این فرهنگ از درون در حال
تخریب شدن میبا شد ،اما ظاهر شعائر دینی پابرجا ست .لذا در این جامعه حجاب زنان مؤلفه خوبی برای
سنجش دینداری نیست ،چراکه بسیاری از امور مناسکی و امور مربوط به شعائر دین از عادت ها وسنتهای
فرهنگی یک عراقی است.
مردم عراق در عین تقید به ا سالم و محبت و ارادت به ساحت اهل بیت علیهم ال سالم پایبند تع صبات
عشیرهای و قبیلهای خود نیز هستند .در عراق فرهنگ دینی مردم ،بیشتر ناشی از فرهنگ خطباست نه فرهنگ
علماء ؛ و همین امر سبب شده که فرهنگ دینی مردم عراق رشد چندانی نداشته باشد.
جایگاه زنان در عراق در طی سالهای گذشته دستخوش تغییرات اساسی شده است ،در گذشته در برخورد
با زنان نوعی نگاه تفریطی حاکم بود و حق مشووارکت در هیچ فعالیت اجتماعی را نداشووتند .پس از سووقوط
صوودام ،جامعه در یک حالت انفعالی قرار گرفت و به بهانه پیشوورفت کردن و مدرن شوودن ،به شووکل افراطی
حضووور زن در اجتماع تبلیغ میشووود .امروزه زنان در عرصووههای مختلف اجتماعی وارد شوودهاند .تعدادی از
کر سیهای پارلمان و مجلس ا ستانها به زنان تعلق دارد .ولی این بدان معنی نی ست که مردم و خ صو صاً مردان
عراقی این مسهله را پذیرفته باشند بلکه طبق قانون مجبورند در هر سه رأی به یک زن رأی دهند.
در زمان صدام استفاده از ماهواره و اینترنت در عراق ممنوع بود و مردم تنها میتوانستند دو شبکه دولتی
عراق را ببینند که دراختیار حزب بعث بود .بعد از سووقوط صوودام مردم به اسووتفاده گسووترده از شووبکههای
ماهوارهای روی آوردند .هم اکنون صوودها شووبکه عربی زبان ماهوارهای در دسووتر

مردم عراق اسووت که

بسیاری از آنها مروج فرهنگ غرب ،ابتذال و معارض با تعالیم اسالمیاند.
در این بین تالش شبکههای ماهوارهای برای ایجاد تقابل عربی -عجمی خ صو صا ک شاندن این تقابل بین
عراقیها و ایرانیها کامال م شهود بوده ا ست .آنها به دنبال اختالف افکنی ه ستند ،برج سته کردن اختالفات
قومی و مذهبی در عراق و نیز پررنگ کردن اختالف بین ایران وعراق از جمله اهدافی ا ست که این شبکهها
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دنبال میکنند و برخی از ایرانیها گاهی از اوقات ندانسووته وارد این بازی دشوومن میشوووند .کما اینکه این
تقابل در برخی از شبکههای اجتماعی هم دیده میشود.
با ورود ماهواره به جامعه عراق ،شووبکههای ماهوارهای عربی به منابع اصوولی خبری و فرهنگی جوانان و نیز
دان شجویان عراقی تبدیل شده ا ست .ب سیاری از این شبکهها نیز تو سط سعودیها حمایت می شوند .تعداد
زیادی از شبکههای ماهوارهای عربی به طور غیرم ستقیم از سوی وهابیهای عرب ستان حمایت می شوند .سهم
شبکههای رسمی کشور عربستان نیز در بین کانالهای عربی زیاد است .همچنین بسیاری از شبکههای عربی که
به کشورهای دیگر عربی یا غربی وابستهاند سیاستهای خصمانهای را علیه جمهوری اسالمی دنبال میکنند و
به مردم القا مینمایند .عمده دانشجویان عراقی از شبکههای عربی (که اکثر آنها ضد جمهوری اسالمی هستند)
تأثیر میپذیرند و حتی اطالعات خام خود را از این شبکهها میگیرند و به تحلیل میپردازند.
مردم عراق مردمی بسیار قانع و ساده زیست هستند که در طی سالها جنگ و سختی و مشکالت ناشی از
آن ،ساده زی ستی در بین آنها تبدیل به یک فرهنگ شده ا ست .البته این بی اعتنایی به امور دنیایی بیتأثیر از
فرهنگ دینی آنها نی ست .پس از سقوط صدام تهاجم فرهنگی ب سیار خطرناکی از طریق ر سانهها و هجوم
شووبکههای ماهوارهای در جریان اسووت که نشووانههایش در فرهنگ دینی ،فرهنگ مصوورف و عالیق فرهنگی
مردم دیده میشود .ترویج مصرف گرایی پیامد شوم این شبکههاست .یکی دیگر از دالیل رشد مصرفگرایی
در عراق این ا ست که بر اثر جنگ ها و تحریمهای بین المللی در دوران صدام ،درآمد اق شار مختلف مردم
ب سیار پا یین بود به طوری که مردم فقط در حال گذران زندگی بودند و م سهله ا صلی برای ب سیاری از مردم
داشتن امکانات اولیه در زندگی بود و بعد از سقوط صدام و افزایش نسبی درآمدها مصرف گرایی افراطی در
جامعه عراق رشد زیادی یافته است.
صوودام با انحصووارطلبی حزب بعث ،اعمال تبعیضهای قومی ،دینی ،حزبی و  ...چنان عرصووه فکری و
روانی را بر مردم تنگ کرده بود که دو نسوول کنونی عراق هیچ آرمان و آرزویی را در سوورنمیپروراندند ،جز
رهایی از د ست صدام .بعد از ورود ا شغالگران و سقوط صدام ،مردم عراق گمان میکردند به تمام آرزوهای
خود خواهند رسید ولی اینطور نشد .چرا که ساختن عراق به فکر و اندیشه و آرمانهایی بزرگ نیاز داشته و
دارد و این همان چیزی بود که رژیم بعثی ،مردم عراق را از آن دور نگه داشووته بود .در شوورایط کنونی عراق
نیز ،شرایط طوری نی ست که مردم به م سائلی بیش از حوزه فردی مانند غذا ،م سکن ،پو شاک و  ...فکر کنند.
زیرا بر اثر مسوووایلی همچون نبودن امنیت ،عدم وجود آیندهای روشووون برای عراق و فقدان رهبری الهی و
مقتدر ،گرایش نخبگان به قدرت طلبی و فا صله گرفتن از عامه مردم و ...جوانان عراقی سردرگماند و ک سی
در صدد هدایت آنها به م سیرهای سازنده نی ست .این م سهله در بین دان شجویان به عنوان نیروهای سازنده

کشور نیز کم و بیش دیده می شود و آنان نیز به مسائل روزمره زندگی سرگرماند که این امر در دراز مدت بر
رشد علمی تاثیر منفی خواهد داشت.
یکی از مواردی که میتوان آن را از موجبات عدم پیشووورفت عراق و هرچه بیشوووتر غربزده شووودن آن
دانست ،عدم وجود خودباوری در عراقیها خصو صا در نسل جوان آن است .شیعیان عراقی تا قبل از دولت
شیعی جدید ،باور نمیکردند که شیعه بتواند در عراق حاکم باشد وبه دلیل اعمال تبعیضات قومی صدام علیه
شیعیان عراق و به حساب نیاوردن آنها در مسائل سیاسی اصالً توقع یک حکومت شیعی در عراق را نداشتند.
حسن العلوی در کتاب "شیعه و حکومت در عراق" نشان میدهد که اوالً بعثیها تمام شیعیان را ایرانی و
عجم قلمداد میکردند و از طرف دیگر هیچ پسووت و مقامی به آنها نمیدادند مگرکسووانی که به اسووم شوویعه
بودند و در عمل بعثی؛ مهمتر اینکه حتی در سر شماریها تعداد شیعیان را ب سیار کمتر از حد واقعی ن شان
میدادند .و ضعیت شیعیان در زمان حکومت سنی عثمانی همین طور بوده ا ست و شیعیان از تمام خدمات
حکومتی مثل مدرسه ،مجلس و  ...محروم بودند(العلوی ، 376 ،ص  55و صص  )44 – 41با توجه به این
تبعیض فاحش ،شیعیان همی شه در تاریخ مخالف و معارض با طبقه حاکم بودهاند و این م سهله به روحیه و
رویهی اجتماعی تبدیل شووده و در نتیجه تعامل بین دولت شوویعه فعلی عراق با مردم را دچار مشووکل کرده
اسووت ،یعنی پیروی از این دولت نیز برای برخی از عراقیها مشووکل اسووت و نیروهای معارض دولت هم
تحت تاثیر همین روحیه اجنماعی قرار دارند و با دولت مخالفت مینمایند.
زبان عمومی مردم عراق ،زبان محلی ا ست .بی شتر مردم عراق ،سخن گفتن و نو شتن به زبان ف صیح عربی را
بلد نیسووتند .بسوویاری از مردم عراق قرآن را به صووورت کامل متوجه نمیشوووند .گاهی دیده میشووود حتی
دانشجویان و افراد تحصیلکرده هم زبان فصیح را متوجه نمیشوند.
استفاده از زبان فصیح در محاورات روزمره اصال مرسوم نیست و خوب است که برای ارتباطگیری بهتر
با عزیزان عراقی در کنار زبان فصیح ،برخی لغات و اصطالحات محلی را نیز فرا بگیریم.
از جمله آداب عراقیها این ا ست که در صورت نیکی دیدن از ک سی در اولین فر صت آنرا به بهترین
وجه جبران خواهند کرد .اما اگر هم نخواهند که با کسی رابطه خوبی داشته باشند ،تمام سعی خود را میکنند
که زیر دین طرف مقابل قرار نگیرند یعنی «نمکگیر او ن شوند» .بهترین راه برای نمکگیر کردن عراقیها این
اسووت که در برخورد اول با روی گشوواده کاری برایشووان انجام دهید .همین مسووهله موجب خواهد شوود که
در صدد جبران خوبی برآیند .خوبی کردن به فرد عراقی میتواند شریک کردن او در غذا و یا صحبت کردن
با او و از او حال و احوال پرسیدن یا هدیه دادن وامثال آن باشد.
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فرهنگ مذهبی و روابط دینی

در عراق بحث اعتقادات ،به معنای مصووطلح خیلی مطرح نیسووت و به دلیل همجواری تاریخی شوویعیان
عراق با اهل سنت ،عموم شیعیان به مسائل اعتقادی مطرح بین شیعه و سنی واقف هستند و برای بسیاری از
شبهات اهل سنت جواب دارند و حتی اگر جواب هم ندا شته با شند ،به دلیل تع صبی که وجود دارد ،تقریبا
شبهاتی از این دست اصال روی آنها تأثیری نمیگذارد.
اما زمینه شوویوع شووبهات در دیگر مسووائل اعتقادی بسوویار آماده اسووت ،چون از یک سووو فقر فرهنگی و
اعتقادی شدیدی وجود دارد و از سوی دیگر مرکز م شخ صی برای پا سخگویی به شبهات وجود ندارد .لذا
شبهات به سرعت و در حجم بسیار گسترده در میان مردم پخش می شود .مثال شبهات مربوط به وجود خدا،
عدالت خدا و  ...به وفور وجود دارد و هیچ کس هم به آنها جواب نمیدهد.
در فضووایی که به جای تأکید بر اعتقادات ،روی شووعائر تأکید شووود ،به صووورت طبیعی زمینه برای رواج
خرافات هم فراهم میشووود .به همین دلیل آمادگی زیادی برای پذیرش خرافات به ویژه در خصوووص امام
زمان و مهدویت در جامعه مشاهده میشود .مهدویت یکی از مسایل مهم در عراق است و در طبقات مختلف
جامعه ،از دانشجو تا افراد روستایی و بیسواد و  ...این بحث مطرح است.
مدعیان دروغین ،فرقههای ضاله و م سائلی از این د ست اح سا سات دینی یک عده افراد پاک طینت اما
ساده و بی اطالع را به بازی میگیرند.
در سوووالهای اخیر چندین نفر با عنوان نیابت از امام زمان(عج) یا به نوعی ارتباط با ایشوووان ادعاهایی را
مطرح کردهاند و در میان مردم هم طرفدارانی پیدا کردند .افرادی مثل صرخی که مدعی ا ست امام زمان(عج)
با خواهر او ازدواج کرده ا ست یا «قا ضی ال سماء که میگفت من پ سر امیرالمؤمنین(ع) و ح ضرت زهرا( )
هستم» یا «احمد بن حسن » که خود را یمانی میخواند.
عراقیها به شمایل ائمه بسیار اعتقاد دارند و از آنها در منزل ،مغازه و حرم و مسجد و  ...استفاده میکنند.
تصوواویری که اسووتفاده میکنند ،عموماً شوومائل امام حسووین(ع) ،حضوورت امیر(ع) ،حضوورت عبا (ع) ،علی
اکبر(ع) و علی اصغر(ع) است.
در فرهنگ عزاداری عراق ،بیشتر به ظواهر توجّه میشود تا باطن عزاداری .لذا در عزاداریها معموال حزن
و بکاء کمتر ا ست ،در عوض سینهزنی و قمهزنی که بی شتر جنبه ظاهری دارد ،خیلی پر رنگ ا ست .قمهزنی
در عراق طرفداران زیادی دارد و برخی از جریانهای مشکوک از قمهزنی حمایت صریح میکند و با استفاده
از قدرت رسانهای به ترویج آن میپردازند.
در بین شیعیان عراق ،مداحان بسیار مهم و محبوباند .معروفترین مداحان عرب که محصوالت تولیدی
مرا سم شان در کلوپها و فرو شگاههای مح صوالت فرهنگی ،فراوان ا ست عبارتند از :نزار القطری و با سم

کربالیی که ایرانیان نیز این دو فرد را میشوووناسوووند یا حداقل به مداحی ها و صووودایشوووان عالقه دارند
(حیدرالمولی ،جلیل الکربالیی ،حسین االکرف ،سید جاسم) از دیگر مداحان مطرح هستند.
در عراق معموالً نوارهای مداحی با صداهای بسیار بلند و ریتم تند که بعضاً به آهنگها شبیه است پخش
میشود و طرفداران زیادی هم دارد.

فصل پنجم:
جريانها و گروههاي سياسي عراق

بازیگران مؤثر در سطح ملی
بازیگران مهم و تأثیرگذار عمده در سطح دولت پارلمان احزاب و نخزگان عراق را میتوان به سه دسته اصلی تقسیم
کرد .1 :شیعیان  .2اعراب سنی  .3کردها
معیار تقسیم بندی فوق ،وجود دو « شکاف اجتماعی» بزرگ و سنتی و تاریخی در عراق است .نخست شکاف نژادی
که عراق را به دو جامعه کرد و عرب تق سیم میکند و دوم شکاف مذهزی که منجر به ت شکیل دو جامعه شیعه و سنی
گردیده است .براین اساس جامعه عراق به سه بخش تقریزاً مجزا و قابل تفکیک شیعه،کرد و عرب سنی تقسیم می شود.
الزته در کنار این دو شحححکاف اصحححلی ،شحححکافهای اجتماعی قومی و مذهزی فرعیتری نیز وجود دارد که تنوع قومی و
مذهزی را در عراق پیچیدهتر میکند نظیر ترکمنهای سححنی و ترکمنهای شححیعه ،کردهای شححیعه (فیلی) و آشححوریها و
کلدانیها .هر یک از جوامع خرد و کالن مذکور با توجه به «متغیرهای سححیاسححی» نیز به گروهها و جریانات کوچکتری
تقسحححیم میگردند .به عنوان مثال در درون کردها دو گروه بزرگ «اتحادیه میهنی» و «حزب دموکرات» همراه با دهها
گروهها کوچکتر ،جامعه کرد عراق را نمایندگی میکنند و در درون اعراب سححنی و شححیعیان نیز گروههای متعددی وجود
دارند .در زمان حکومت صححدام حسححین ،حزب بعت تنها حزب رسححمی و مهمترین بازیگر در عراق بود و سححایر احزاب و
گروهها به ویژه جریانهای شیعی و کرد به صورت مخفی و در مقابل رژیم فعالیت میکردند که با فروپا شی حزب بعت،
احزاب و گروههای سیاسی مختلفی شکل گرفت و وارد عرصه سیاسی عراق شد .یکی دیگر از متغیرهای تقسیم کننده
در درون جامعه عراق سکوالر بودن یا مذهزی بودن شهروندان و جریانات سیاسی – اجتماعی است که این متغیر نیز بر
پیچیدهتر شدن فرایند شناخت بازیگران و شناسایی مزانی رفتاری آنان مؤثر است.
در چارچوب متغیرها و معادالت فوق ،مزانی رفتاری هر یک از بازیگران داخلی بحران را میتوان به طور خالصححه به
شری ذیل تشریح کرد.
شیعیان

عراق با اینکه گاهواره ت شیع و دربرگیرنده ف ضاهای مقدس زیارتی ا ست و نیز با وجود این که اکثریت مردم آن شیعهاند،
تشیع در این کشور از لحاظ سیاسی همواره در اقلیت بوده است.
در گذشته به استثناء دوران آل بویه در قرن  4هجری که تشیع در بین النهرین سفلی تثزیت شد ،جمعیتهای شیعی
همواره تحت سلطه قدرتهای سیاسی و سنیهای حاکم بر بغداد میزیستهاند.ودر فشار وسختی بودند.
حکومت بریتانیا پس از پیروزی در جنگ جهانی اول والیتهای مو صل ،ب صره و بغداد را تحت عنوان یک ک شور به
نام عراق قرار داد .شیعیان در سال  1920در مقابل حکومت استعماری انگلستان دست به شورش زدند .طی ماههایی که
به شورش منتهی شد ،رهزران شیعی در عراق با « شریف»های سنی به رهزری ملک فیصل که در کشور سوریه استقرار
داشتند متحد شدند .دو طرف بر سرِ طرحی برای حاکمیت یک دولت عرب اسالمی تحت حاکمیت یک امیر عرب که در
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برابر یک مجلس قانون گذار نیز پا سخگو با شد توافق کردند .ارتش انگلیس شیعیان را سرکوب کرد و سپس انگلیس
شریفها و مأموران رژیم سابق عثمانی را به حاکمیت رساند .رهزران سنی عراق ،هم شریفها و هم مقامات دولت سابق
عثمانی ،تا سححال  1958بر عراق حکومت میکردند و سححپس ملیگراها که قدرت سححیاسححی را به همراهی کمونیسححتها و
بعثیها یک دهه بعد به چنگ آوردند ،انحصححار قانونگذاری را در دسححت گرفتند و ارتشححی تدارک دیدند که میتوانسححت
اعترا ضات شیعیان را کنترل کند .حاکمان سنی رهزری شیعیان را دچار تفرقه کردند و برخی از شیوخ قزایل شیعی را با
خود همراه ساختند و با این کار از قدرت روحانیون کا ستند .دولت به موقعیت فکری و منابع درآمد حوزه علمیه نجف نیز
آسیب وارد کرد ،به طوری که در سال  1964این حوزه جایگاه خود را به عنوان مرکز عمده شیعه به قم واگذار کرد.
از دهه  70میالدی به بعد صححدام حسححین روشهای اجرایی گوناگونی را برای ادغام شححیعیان در نظام سححیاسححی خود
تجربه کرد؛ صنعتی کردن نواحی شیعهن شین جنوب و ت سریع در تحوالت مناطق رو ستایی از مهمترین این اقدامات به
شمار می آید .صدام همچنین تالش کرد تا با رفتارهای دوستانه نسزت به رهزران روحانیت ،خود را دوست شیعیان وانمود
کرده و شاخ صیت آنها را از بین بزرد که تمام این مالحظات با پیروزی انقالب ا سالمی دگرگون شدند .بنابراین حکومت
بعثیها دردهه 80م روحانیون شیعی عرب از اع ضاء خانوادههای صدر و حکیم را اعدام کرد تا مطمهن شود که یک نهاد
مذهزی شححیعه قوی و متحد در سححیاسححتهای ملی کشححور ایفای نقش و نفوذ نمیکند .از سححوی دیگر به طور گسححترده
حرکتهای مردمی نظیر قیام  13رجب  1399ق ( 1358ش) در نجف را به شححدت سححرکوب کرد و نیز سححیاسححت اخراج
ایرانیها و عراقیهای مخالف حاکمیت بعثیها را به اجرا گذارد.
شیعیان عراق یک بار دیگر در سال  1991علیه رژیم حاکم قیام (انتفاضه شعزانیه) کردند .این قیام سازمان نایافته و
بدون هدایت رهزری مذهزی یا سحححیاسحححی بود .پس از آنکه بخش هایی از جنوب عراق به کنترل مردم درآمد ،آیت اهلل
ابوالقا سم خویی از رهزران بزرگ شیعه با م شارکت فعال در این جریان و حمایت از قیام ،ت شکیل یک دولت شیعی در
عراق را تصویب کرد .و روحانیون جوانی چون مقتدی صدر از نجف و محمد الفرطوسی از بغداد با بیانیههای جسورانه از
این کار حمایت میکردند .اما این قیام شیعیان نیز به شدت از سوی بعثیها سرکوب شد .و شیعیان بی دفاع در مناطق
جنوبی عراق و نیز شهرهای کربال و نجف مورد هجوم بعثیها واقع شد و فجایع بسیاری به بار آمد.
در جریان حمله آمریکا به عراق ،شححیعیان و رهزران مذهزی سححیاسححی آنها در عین خشححم و نفرت از رژیم صححدام
همکاریایی با نیروهای آمریکایی نداشححتند یا حداقل این همراهی به اندازه گروههای دیگر مخالفان رژیم بعت نزود .اگر
چه با ورود نیروهای اشححغالگر به شححهرهای جنوبی ،آنها نقش مهمی در آرام کردن مردم ایفا کردند .شححیعیان با برگزاری
تجمعات و مراسححم مذهزی که مدتهای طوالنی در زمان حکومت بعت ممنوع بود به قدرت نمایی پرداخته و این پیام را
مخابره کردند که اکنون میتوانند اعمال قدرت کنند .راهپیمایی هزاران شحححیعه با پای پیاده به قصحححد برپاداری مراسحححم
عا شورای ح سینی یکی از مهمترین حوادث سیا سی مذهزی عراق پس از حمله آمریکا بود که پیام ب سیار مهمی به همه
جهان صادر کرد.

یک هفته بعد از اشححغال عراق روحانیون شححیعه بغداد تجمعات اعتراض آمیز علیه حضححور آمریکاییها برگزار کردند و
خواستار استقرار جمهوری اسالمی در این کشور شدند .تظاهراتهای مشابهی نیز در نجف برگزار شد .با فروپاشی رژیم
بعت که منزع اصلی بی ثزاتی در منطقه بود ،استراتژی سرکوب شیعیان که از سوی آن رژیم دنزال می شد ،از بین رفت و
ظهور چشمگیر شیعیان عراق در یکی از کشورهای اصلی منطقه ،موازنه قدرت را در خاور میانه تغییر داد.
به هر حال با گذشت رویدادهای نخستین و با تشکیل دولت موقت زمینههای برگزاری انتخابات برای تشکیل مجمع
ملی عراق مهیّا شد و در تاریخ  30ژانویه  2005این انتخابات برگزار شد .پس از انتخابات م شخع شد که کر سیهای
مجمع ملی تقریزاً با توجه به ن سزت گروههای قومی و مذهزی ک شور تق سیم شدهاند .به این ترتیب شیعیان توان ستند در
این انتخابات بیش از  ٪50آراء را به خود اختصححاص داده و  145کرسححی مجمع را در اختیار بگیرند .با توجه به اینکه در
قانون ا سا سی موقت م شخع شده بود که شرط ک سب مقامهای باالی حکومت ک سب دو سوم رأی نمایندگان مجمع
ا ست بنابراین م شخع شد که با شرایط جدید حاکمیت سیا سی و پ ستهای مهم در اختیار گروه اکثریت یعنی شیعیان
قرار میگیرد .با توافقات صححورت گرفته جالل طالزانی از اتحادیه میهنی کردسححتان عراق به عنوان رئیس جمهور انتخاب
شد و وی ابراهیم الجعفری شیعه را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد و به این ترتیب با انتخاب وی به عنوان
نخست وزیر دوران جدیدی از حیات سیاسی شیعیان شروع شد و این زمان نقطه عطفی در تاریخ سیاسی شیعیان عراق
گردید.
بدین ترتیب پس از تهاجم آمریکا به عراق و سححقوط حکومت بعثی و اشححغال این کشححور در سححال  2003به حصححر
سیاسی و اجتماعی شیعیان پایان بخشیده شد به طوری که امروزه آینده عراق با مسأله شیعه گره خورده است .اما جامعه
شحححیعه در عراق یک کلیت واحد نیسحححت و بر اسحححاس متغیرهای مختلف میتوان آن را در چارچوب گروهها و جریانات
مختلفی دستهبندی کرد .مهمترین متغیرهایی که شیعیان را میتوان بر اساس آن دسته بندی کرد به شری ذیل است:
 -1جریانهای سکوالر و مذهزی  -2جریانهای غیر سیا سی و سیا سی  – 3تعامالت با بازیگران منطقهای و فرا
منطقهای  -4نوع روابط با مراجع تقلید و علمای گذشته و حال.
بر اساس متغیرهای فوق مهمترین جریانات شیعی را میتوان چنین دسته بندی کرد:
مجلس اعالی اسالمی عراق

این گروه یکی از مهمترین ت شکیالت شیعی در عراق ا ست که در اوایل دهه  1980در ایران تو سط تعدادی از شاگردان
برجسته شهید محمدباقر صدر تأسیس شد .این گروه که در ابتدا جریانهای وسیعی از شیعیان را در درون خود جای داده
بود ،با محوریت آیت اهلل سید محمدباقر حکیم به مهمترین تشکیالت سیاسی حححح شزه نظامی مخالف صدام در مناطق
همجوار عراق تزدیل شد .وبرادر وی عزدالعزیز حکیم رئیس شاخه نظامی آن بود .پس از شهادت برادرش به ریا ست آن
برگزیده شد وپس از مرگ ایشان در سال  1388رهزری این گروه بر عهده سید عمار حکیم گذاشته شده است .با کناره
گیری عمار حکیم از ریاست این گروه شیخ همام حمودی به جای اودر سال  96انتخاب شد
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شاخه نظامی مجلس اعال پس از سقوط رژیم بعت با نام « سازمان بدر» و در تأمین امنیت و امور انتظامی در مناطقی که
دارای نفوذ است ،وارد عمل شد و اعضای ارشد سپاه بدر در ساختارهای نظامی ح امنیتی جدید عراق فعال شدند.
مجلس اعال مخالف مزارزه مسلحانه با آمریکا در طی دوران اشغال ( 2011حححح  )2003بودند ،اما منتقد جدی عملکرد
آمریکا در عراق به شمار میروند .این گروه حداکثر تالش را برای هماهنگی با مراجع تقلید به ویژه آیت اهلل سیستانی به
عمل آورده اسحححت .مجلس اعال در درون دولت انتقالی دارای برخی سحححمتها و پسحححتهای کلیدی بود .این حزب در
چارچوب ائتالف یکپارچه شیعیان دارای بزرگترین فراک سیون پارلمانی در انتخابات  2005شد .هر چند که در انتخابات
سال  2010این گروه جای خود را به حزب الدعوة داد و دومین فراسیون شیعیان را در مجلس عراق تشکیل میدهد.
حزب الدعوه االسالميه

حزب الدعوه پر سابقهترین حزب شیعی در عراق ا ست که در  1597میالدی و با نظارت آیت اهلل العظمی سید مح سن
حکیم مرجع وقت شیعیان عراق تشکیل شد .از مهترین افرادی که در تشکیل این حزب سهم به سزایی دارد میتوان به
شهید سید محمدباقر صدر و برخی از پیروان و شاگردان ای شان ا شاره کرد .که الزته بعدها به دلیل توجه شهید صدر به
ا ستفاده از ظرفیت نهاد مرجعیت در امور سیا سی ،از حزب جدا شد .آن گروه بعدها به شاخههای متعددی تق سیم شد.
ابراهیم جعفری نخسحت وزیر پیشحین این کشحور و نوری مالکی نخسحت وزیر فعلی از رهزران دو شحاخة اصحلی از حزب
الدعوه به شحححمار میآیند .حزب الدعوه همانند مجلس اعال در دوران مزارزه علیه رژیم بعت فعال بود و بخش عمدهای از
حمالت نظامی به نیروهای بعثی در داخل عراق را سحححازماندهی میکرد .وقوع انقالب اسحححالمی در ایران موجب احیاء
تشدید و توسعه فعالیت این حزب گردید .حزب الدعوه همراه مجلس اعال ،بزرگترین فراک سیون پارلمانی را داراست و در
درون دولت نیز چندین وزیر دارد .نوری المالکی از حزب الدعوت برای دو دوره پیاپی به نخسحححت وزیری عراق (،2005
 ) 2010رسیده است شاخههای دیگر حزب الدعوه در انتخابات  2010موفقیت چندانی را به دست نیاوردند.
جریان حوزه ناطقه یا جریان صدری

این جریان با نام خاندان صدر به ویژه مقتدی صدرگره خورده است .مقتدی صدر فرزند آیت اهلل سید محمد صادق صدر،
معروف به صدر ثانی ا ست که در اواخر دهه  1990به د ست عوامل رژیم بعت به شهادت ر سید..مقتدی صدر رهزری
جریانهای شیعی طرفدار مزارزه م سلحانه با آمریکا را در عراق برعهده دارد و مرکز ا صلی قدرت وی شهرک صدر در
حومه بغداد ا ست .گروه وی بر خالف حزب الدعوة و مجلس اعال فاقد سابقه تاریخی ا ست و بعد از فروپا شی رژیم بعت
تشکیل و گسترش یافت .پس از سقوط صدام در سال  ،2003سخنرانیهای آتشین و شخصیت شجاع مزارز جذاب او که
همگی علیه اشغالگران و برای برپایی حکومت اسالمی در عراق بود و توانست میلیونها نفر از طیفهای فقیر و محروم
ولی پرشور شهرهای شیعی عراق به ویژه شهرک صدر در حومه بغداد را به سوی خود جذب کند .همچنین در سالهای
اولیه ا شغال عراق درگیریهای گروه او با نیروهای آمریکا ،سطح محزوبیت وی را نزد تودههای فقیر عراقی افزایش داده

ا ست و منتقدان آمریکا در عراق را نیز تا حدودی به خود جلب کرده ا ست .با این وجود ،انتقادهایی بر او وارد شده ا ست،
وی عالوه بر اتهام رسمی مشارکت در ترور سید مجید خویی فرزند مرحوم آیت اهلل سید ابوالقاسم خویی ،متهم به ایجاد
شکاف در درون شیعیان از طریق تندروی است.
وی برای پی شزرد منافع گروه خود اقدام به ت شکیل یک نیروی شزه نظامی مو سوم به «جیش المهدی» کرد که در
سال  2004در شهرهای نجف و کربال با آمریکاییها درگیر شد .قدرت عمده صدر به تواناییهای مالی و تشکیالتی وی
برمیگردد که از دوران مرجعیت پدر او به جای مانده است .گروه مقتدی صدر ازمرجعیت آیتاهلل سیدکاظم حائری که از
مراجع عراقی مقیم ایران اسححت ،طرفداری میکند.در سححال  92با انتشححار بیانیه ای انحالل گروه خود را اعالم نمود واز
سیاست کناره گرفت هر چند که در عمل باین امر پایزند نزود ودر تحوالت عراق حاضر است وتا حدی دخالت میکند.
سازمان عمل اسالمی

این گروه پس از حزب الدعوه دومین گروه سیا سی ا سالم گرای شیعی عراق مح سوب می شود ،و بنا به برخی تحلیلها
نوعی ان شعاب از آن به ح ساب میآید .شهادت آیت اهلل محمدباقر صدر و فقدان رهزری وی باعت شد تا آیت اهلل سید
محمد شیرازی یکی از مراجع شیعه در عراق این گروه را بنیانگذاری کند و پس از فوت آیت اهلل شیرازی در سال 1379
محمد تقی مدر سی رهزری آن را بر عهده گرفته ا ست .این سازمان به لحاظ مالی و سازمانی دارای قدرت ب سیاری در
میان شححیعیان عراق اسححت و به ویژه در حوزه جنوبی خلیج فارس نفوذ گسححتردهای دارد .اصححوالً سححازمان رابطه خوبی با
مجلس اعالی انقالب ا سالمی عراق ندا شته و طرفداران آن آیت اهلل سید محمد شیرازی را به لحاظ فقهی دارای مقام
باالتر از آیت اهلل محمدباقر حکیم دانسته و او را الیق رهزری جنزش اسالمی شیعیان عراق دانستهاند.
این گروه در تعامالت و م سائل کربال نفوذ دارد دارد و به وا سطه ات صال به خاندان آیت اهلل العظمی شیرازی صاحب
فتوای معروف قیام تنزاکو نفوذی مضاعف یافتهاند.
مرجعيت

جریان فقاهتی و حوزهای شیعه قزل از آنکه در پی کنترل سیا سی بر عراق از طریق یک حکومت دینی مزتنی بر والیت
فقیه در عراق با شد برای حفظ منافع کلی شیعیان در عراق و حفاظت از میراث فرهنگی و دینی شیعه و ارتقاء سنت فقه
شیعه تالش میکند .این جریان بیشتر گرداگرد مراجع بزرگ شیعه تالش میکنند.
با وجود آنکه علمای مختلفی در عراق از سوی پیروان مذهزی خویش به عنوان مرجع تقلید محل رجوع ه ستند و یا
در سطح مرجعیت از آنان نام برده می شود اما سطح آنان از نظر معروفیت و تأثیرگذاری بر معادالت سنتی عراق یکسان
نیست .در رأس مراجع عراق ،آیت اهلل سید علی سیستانی قرار دارد که به عنوان محزوبترین رهزر شیعیان عراق مطری
میباشد.
در جریان حوادث پس از اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش آیت اهلل سیستانی نقش بسیار مهمی در شکلگیری
و تصویب قانون اساسی و نیز برگزاری انتخابات و انتقال قدرت ایفا کرد و با نظرات خود ضمن جلوگیری از افراطیگری
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مذهزی به صورت فعالی در انتخابات شرکت کرد و فهر ست نیروهای ائتالف که مورد حمایت وی بود در انتخابات پیروز
شد .هم چنین اعالم مقابله با داعش ودفاع از ک شور ومردم عراق در برابر ا شغال عراق از جمله فعالیت های ای شان در
رهزری مردم عراق بشمار میرود .آیت اهلل سیستانی از لحاظ سیاسی نظرات معتدل دارد و معتقد است که روحانیون نزاید
قدرت اجرایی را در دست گیرند.
پس از آیت اهلل سی ستانی سه مرجع ذی نفوذ دیگر نجف عزارتند از :آیت اهلل سید محمد سعید حکیم (عراقی) ،آیت
اهلل بشیر نجفی (پاکستانی) و آیت اهلل اسحاق فیاض (افغانی) .سه مرجع اخیر الذکر پس از بازگشت آیت اهلل سیستانی از
لندن به نجف و همزمان با ت شدید درگیری بین نیروهای مقتدی صدر و آمریکاییها در سال  ،2004همراه با وی و طی
جلسهای در منزل آیت اهلل سیستانی به کنتزل و مدیریت درگیریها در نجف پرداختند.
از دیگر مراجع مهم عراق میتوان به آیت اهلل سید کاظم حائری اشاره کرد که در قم اقامت داشته و از وی به عنوان
مرجع پیروان مقتدی صدر یاد می شود ولی وی حاضر به تأیید یا مخالفت رسمی با اقدامات مقتدی صدر نشده است .از
دیگر مراجع در صحنه سیاسی عراق که در قالب حزب فضیلت اسالمی فعالیت میکند آیت اهلل شیخ محمد یعقوبی است
که نقش فعالی در انتخابات و مسائل سیاسی عراق دارد .عالوه بر این مراجع تعدادی از روحانیون و مراجع هستند که در
امور سیا سی دخالت نمیکنند و از حزب و یا گروه خا صی حمایت نمیکنند در کنار اینها به برخی روحانیون واب سته به
حزب بعت در گذشححته میتوان اشححاره کرد که به دنزال گسححترش نفوذ بعثیون در حوزه نجف بودند که جایگاه آنها بعد از
سقوط حزب بعت تضعیف شده است.
ليبرالها و سکوالرها

برخی از گروه ها و جریانات شحححیعی در عراق با توجه به متغیر سحححکوالر یا مذهزی بودن ،در چارچوب متفاوتی از
گروههای فوق الذکر دسححتهبندی میشححوند .در خصححوص معنا و مفهوم سححکوالریزم در عراق میتوان به تفاوتهایی با
مفهوم عمومی آن قائل شد بر این اساس که جدا کردن دین و سیاست مالک تمایز سکوالر از گروههای دینی نیست؛
چرا که در عراق حتی گروهها و شخ صیتهای دینی نیز معتقد به جدایی دیانت و سیا ست ه ستند .تمایز میان گروههای
سکوالر و گروههای دینی به نحوه ارتزاط آنها با مراکز قدرت دینی مربوط می شود .گروههای دینی با مراکز قدرت دینی
یا چهرهها و دولتهای دینی مرتزط ه ستند ،اما سکوالرها بر شعارهای ملی و فرافرقهای تکیه میکنند .از جمله شیعیان
سکوالر و لیزرال میتوان به افرادی نظیر ایاد عالوی نخ ست وزیر سابق عراق و رهزر گروه وفاق وطنی ،احمد چلزی و
مهدی الحافظ رهزران کنگره ملی عراق اشحححاره کرد که در حزب تجمع دمکرات های مسحححتقل با عدنان پاچهجی از
سیا ستمداران سنی همکاری میکند وبه شدت از سوی عرب ستان حمایت می شوند .همچنین برخی از شیعیان دارای
گرایش ها و پیشحححینه بعثی بوده و از همین زاویه در معادالت عراق ایفای نقش میکنند .از جمله آنان میتوان به حازم
ال شعالن وزیر دفاع سابق عراق ا شاره کرد .او طرفدار اقدامات شدید و تندروانه در قزال تحوالت نجف بود و به دا شتن

دیدگاههای ضد ایرانی نیز شهره است .در واقع بعثیهایی نظیر شعالن گرایشهای ضد ایرانی و نیز گرایشهای گذشته
خویش علیه گروههایی نظیر مجلس اعال را حفظ کردهاند.
در مجموع شیعیان عراق تحوالت پس از سقوط صدام را دارای فر صتها و تهدیدات توأمانی میبینند .از یک سو
پس از سالها حکومت بعت ،برای نخستین بار فرصتی فراهم شده تا آنها به اندازه وزن جمعیتی خود در عراق وارد قدرت
سیا سی و حکومت شود و از سوی دیگر اختالف و ان شقاقهای درونی شیعیان و رقابتهای خارج از جامعه شیعه و از
سوی سایر بازیگران بحران عراق تهدیدات و فشارهایی را متوجه آنها ساخته است.
اعراب سنی

عربهای سنی به رغم در اقلیت بودن از گذ شتههای دور بر حیات سیا سی و اجتماعی عراق ا ستیال دا شتهاند .آنها بر
خالف شیعیان و کردها ،از زمان تأ سیس سل سله بنی عزاس حاکم بر عراق بودند .از زمان تأ سیس و ایجاد عراق جدید
نیز ،این اعراب سنی بودند که با کمک انگل ستان بر اکثریت شیعه در عراق حاکمیت شدند واین روند تا سقوط صدام
برقرار بود.
یکی از دالیل گرایش انگلی سیها در ا ستفاده از سیا ستمداران سنی برای اداره عراق ،رویارویی و صف آرایی جدی
شیعیان در برابر انگلی سیها در جریان قیام «ثوره الع شرین» در سال  1920بود ..بود .در حالی که اعراب سنی حتی در
مواردی از عملکرد انگلیس در فروپاشی امپراتوری عثمانی خشنود بودند.
انگلیسحیها همچنین علی رغم وعدههایی که به کردها در هنگام جنگ علیه امپراتوری عثمانی داده بودند ،در نهایت
تصمیم گرفتند که حکومت را به اعراب سنی بسپارند.
تداوم حکومت اعراب سنی در عراق و ا ستیالی سیا سی سنیها باعت بهرهمندی آنها از ب سیاری از منابع ثروت و
قدرت و نیز تسهیالت اجتماعی بیشتر شد و متعاقب آن از سطح آموزش و رفاه بهتری نسزت به سایر گروههای جمعیتی
عراق برخوردار شدند .و نظر به اینکه سنیها در جهان عرب اکثریت را تشکیل میدهند ،عربهای سنی عراق نیز تمایل
بیشححتری به فلسححفه مادی ملی گرایی عربی داشححتهاند و همواره از حمایت نهانی و آشححکار دولتهای عربی نیز برخوردار
هستند.
اما حمله آمریکا به عراق نه تنها باعت فروپاشی رژیم صدام حسین ،بلکه باعت اضمحالل دولت سنی محور در عراق
شد .در ست به همین دلیل ا ست که نه تنها اعراب سنی طرفدار صدام بلکه برخی از اعراب سنی مخالف صدام نیز با
عملکرد آمریکا در عراق مخالف هسححتند .این امر بدان معنا بود که یک خالء سححیاسححی عمیقی (خالء قدرت) در عراق به
وجود آمد که به دنزال آن دورهای از نا امنی و بی ثزاتی را در پی خواهد دا شت این شرایط مخ صو صاً در بخشهایی از
عراق که به عنوان «مثلت سنی ن شین» نامیده می شود .حکم فرما ا ست ناحیهای که در واقع یک ناحیهای چهار ضلعی
ا ست که گو شههای آن عزارتند از بغداد در جنوب ،تکریت زادگاه صدام در شمال ،الرمادی در غرب و بعقوبه در شرق.
قزایل سحنی مذهب عرب زبان در این ناحیه اکثریت دارد .و در گذشحته بذل و بخشحشهای فراوان و مزایای بسحیاری از
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صدام دریافت کرده و بخش اعظم پرسنل پلیس مخفی و د ستگاه ارتش عراق را تأمین میکردند .ریشه بسیاری از گروه
های تروریسحتی در عراق ودر سحطح منطقه در همین نقطه شحکل کرفته اسحت .گروههای سحنی و رابطه آنها با دولت و
حکومت جدید عراق را میتوان به شری ذیل دسته بندی نمود:
بقایای حزب بعث (اعراب سنی طرفدار صدام)

اعراب سنی به ویژه عشایر تکریت ،موصل و سامرا و برخی شهرهای دیگر سنی نشین عراق ،هسته مرکزی دولت
صدام را تشکیل میدادند.دولت صدام بر اساس سه پایه  -1حزب بعت  – 2نیروهای مسلح و امنیتی  -3خانواده حاکم،
ا ستوار شده بود .در هر سه رکن مذکور فقط عنا صری حاکم بودند که عمدتاً از بین اعراب سنی به ویژه برخی طوایف و
عشایر خاص انتخاب شده بودند .در درون حزب ،کادرهای ارشد ورهزران سیاسی عمدتاً از تکریتیها بودند .پس از سقوط
رژیم صدام ،مجموعه بعثیها ،خانواده صدام و عنا صر نیروهای م سلح و اطالعات و امنیت منافع خود را از د ست رفته
دیدندو با ایجاد نا امنی و درگیری در عراق مانع از جایگزینی نظمی جدیدی شحححوند که شحححیعیان یا کردها در آن غالب
باشند.
اعراب سنی مخالف آمریکا و صدام

برخی از اعراب سنی در عراق ،بدون آنکه حامی صدام با شند ،مخالف ا شغالگری و ح ضور نظامی آمریکا در عراق
ه ستند و حتی در زمره طرفداران مزارزه م سلحانه با آمریکا به شمار میروند .انتقاد ا صلی این گروه به آمریکاییها این
است که با سرنگونی صدام ،زمینه حضور اعراب سنی در حکومت و قدرت سیاسی نیز تضعیف شده است( .هرچند که آنها
از سقوط حاکمیت بعثیها و صدام راضی هستند)
برخی ع شایر مهم عرب سنی نظیر ع شایر جزور و دلیمیها از این جمله ه ستند .این ع شایر که درگذ شته با دولت و
ارتش صدام وارد نزرد و درگیری شده بودند ،و در حمله آمریکا به عراق نیز حاضر به حمایت از صدام و دفاع از رژیم وی
نشدند .هم اکنون از مخالفان آمریکا و بسیاری از آنان در زمره چریکهای طرفدار مزارزه مسلحانه با آمریکا هستند ،زیرا
از دیدگاه آنها ،عمکلرد آمریکا در عراق باعت «ت ضعیف هویت عربی و سنی» عراق شده ا ست .بر همین ا ساس رهزران
سنی عراق از سران عرب خواسته بود تا از عربهای سنی در عراق در مقابل تهدیدهای شیعیان حمایت کنند که از نظر
آنها آمریکا در توانمند شدن شیعیان نقش زیادی داشته است .شاید به همین دلیل سطح و شدت درگیری اعراب ساکن
در قلوجه و رمادی و سحححامرا و بعقوبه با آمریکایی ها بیش از درگیری تکریتی ها با آمریکایی ها بود ،درحالی که انتظار
میرفت سحححختترین و طوالنیترین مقاومتها در برابر آمریکاییها از سحححوی تکریتیها به عمل آید .از سحححوی دیگر
منطقهای بیابانی که اعراب سحححنی مخالف آمریکا در آن میجنگند به لحاظ جغرافیایی با «عقزه اصحححلی نیروی القاعده»
یعنی شزه جزیره عربستان پیوند دارد و اعضای القاعده برای رسیدن به عراق ،مشکالتی که برای رسیدن به افغانستان را
داشححتند ،ندارند .بر این اسححاس ،اعراب سححنی اعم از طرفداران صححدام و مخالفان صححدام ،همراه با القاعده در یک دشحمن

م شترک یعنی آمریکا وبعد ها شیعیان به ائتالف تاکتیکی ر سیدهاند و علی رغم آنکه عنا صر و بقایای رژیم بعت عمدتاً
سکوالر بوده و اعضای القاعده دارای گرایشات ایدئولوژیک هستند ،با هم بر سر مزارزه با آمریکا وسپس شیعیان به توافق
و یا همسویی رسیدهاند .
گروه دیگری از اعراب سححنی منتقد دولت عراق ،درصححدد بهرهگیری از مزارزات مسححلحانه وتروریسححتی برای افزایش
قدرت مانور و سطح بازی خویش در برابر سایر بازیگران در عر صه بحران عراق ا ست .آهنا مدعی اند که برای مقابله با
تندرویهای اعراب سححنی مسححلح در فلوجه ،رمادی و سححامرا و ...هیب راهی جز افزایش همکاری با اعراب سححنی میانهرو
وجود ندارد و به هر میزان که جایگاه اعراب میانهرو در عراق ت ضعیف شود ،زمینه برای فعاالن تندرو سنی فراهم خواهد
شد.به همین دلیل این گروه ها از تجدیدنظر در ساختارهای حکومتی جدید و افزایش سهم اعراب سنی دفاع میکند و
خواهان این ه ستند که آن د سته از اعراب سنی که تجربه حکومتداری دارند و در رژیم بعت جنایتی انجام ندادهاند ،بار
دیگر به خدمت گرفته شوند.
اعراب سنی درون دولت و حکومت

دسته دیگری از اعراب سنی ،که جزئی از گروهها و شخصیتهای اپوزیسیون و معارضه عراق بودهاند ،ضمن حمایت از
حمله آمریکا به عراق و سرنگونی صدام ،مخالف مزارزه مسلحانه با آمریکاییها هستند و حضور در درون دولت و پارلمان
و همکاری با آمریکاییها برای تأ سیس نهادهای حکومتی جدید را پذیرفتهاند .در راس این افراد و جریانات غازی عجیل
یاور ،رئیس جمهور سابق و موقت این ک شور قرار دارد که با حمایت شیعیان و کردها به این مقام د ست یافت .هنگامی
که در سال  2004غازی عجیل یاور و عدنان پاچهجی وزیر خارجه ا سزق عراق نامزد احراز مقام ریا ست جمهوری موقت
شدند ،با حمایت کردها و مجلس اعال و حزب الدعوه ،یاور به پیروزی رسید. .
در چنین شرایطی ،ک شورهای عرب که دارای حکام سنی ه ستند و حتی سوریهای که علویها بر آن حاکم ه ستند،
در دفاع از اعراب سححنی ،در کلیات به توافق رسححیدهاند هر چند که این توافق مکتوب و رسححمی نزود و فقط در چارچوب
همسویی خود را نشان داد .از سوی دیگر عربستان سعودی و مصر نیز به عنوان دو کشور بزرگ عرب به مذاکره و رایزنی
با آمریکا پرداختند تا آمریکا را تشویق نمایند که عناصر حزب بعت را دوباره به خدمت گرفته و ارتش جدید عراق را نیز با
محوریت افسران عرب سنی شکل دهد.
کردها

قوم کرد از جمله اقوام تاریخی و ریشححه دار خاور میانه اسححت که سححالیان متمادی در منطقه سححکونت فعلی خود زندگی
میکردهاند .تا قزل از فروپا شی امپراتوری عثمانی بی شترین تعداد آنها در قلمرو عثمانی قرار دا شتند .پس از جنگ جهانی
اول و تأ سیس ک شورهای م ستقل عراق ،ترکیه و سوریه این قوم به صورت اقلیت در این ک شورها پراکنده شد و تحت
حاکمیت گروههای قومی ترک و عرب قرار گرفت.
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سابقه مسهله کرد در عراق به عنوان یک موضوع سیاسی مربوط به چالش بر سر دولت ملی ،به فروپاشی امپراتوری
عثمانی و حوادث پس از جنگ جهانی اول باز میگردد .این م سهله تاکنون روندی متفاوت از درگیری با حکومت عراق و
سرکوب شدن از طرف دولت مرکزی تا جنگ داخلی و دخالتهای سازمان ملل و خودمختاری مناطق کردن شین و  ...را
در پی داشته است.
پس از سقوط صدام و تشکیل « شورای حکومتی» ،بارزانی و طالزانی به نمایندگی از کردها در دو دوره یک ماهه ریاست
موقت این شورا را بر عهده گرفتند .عالوه بر این در شورای حکومتی و دولت انتقالی نیز کردها سمتهای ار شدی مثل
رئیس جمهوری ،معاونت نخسححت وزیر و تعدادی از وزرای کابینه را در اختیار داشححتند .کردها همچنین در پارلمان معموال
تعداد زیادی از کرسی ها ی نمایندگی را به دست آوردند.

بازیگران سطح محلی
حکومت محلی کردها

کردهای عراق دارای ساختار سیا سی – حکومتی محلی خاص خود در شمال عراق و در مناطق کردن شین ه ستند .این
ساختار متشکل از دولت محلی ،پارلمان محلی و دادگاههای محلی است.
ساختارهای مذکور از سال  1992به وجود آمدهاند و پس از سقوط رژیم بعت و ت شکیل حکومت جدید دچار تغییراتی
شدهاند .الزته ساختار قدرت سیا سی در کرد ستان عراق بر ا ساس یک فرمول توافقی ا ستوار ا ست .طزق این فرمول دو
حزب دموکراتیک کرد ستان به رهزری م سعود بارزانی و اتحادیه میهنی کرد ستان به رهزری جالل طالزانی ارکان ا صلی
قدرت را در دست دارند و احزاب و گروههای کوچک اگرچه در ساختار قدرت حضور دارند اما قدرت تعیین کننده ندارند.
دولت و پارلمان محلی کردستان

دولت محلی کردستان عراق در سال  1991و پس از شکست عراق در جنگ نفت تأسیس گردید .این دولت که از سوی
هیب یک از دولتهای جهان به رسححمیت شححناخته نشححد ،در اربیل (هولیر) مسححتقر گردید .در سححال  1992پارلمان دولت
خودمختار کرد ستان عراق نیز افتتای گردید .در این پارلمان دو حزب بزرگ دموکرات به رهزری م سعود بارزانی و اتحادیه
میهنی به رهزری جالل طالزانی اکثریت کرسیها را در اختیار داشتند.
در سال  2005نیز پس از برگزاری اولین انتخابات سراسری پس از صدام ( )2005پارلمان کردستان نیز با  111عضو
شروع به کار کرد .دو جنای بارزانی و طالزانی در انتخابات پارلمان کرد ستان یک فهر ست م شترک ارائه کردند که بدون
رقیب جدی به پیروزی رسححید و آغاز به کار کرد .طزق فرمول خاص کردها برای تقسححیم قدرت ،جالل طالزانی به عنوان
نامزد مشترک کردها برای ریاست جمهوری عراق معرفی و قرار شد مسعود بارزانی ریاست ایالت فدرال کردستان عراق
را بر عهده گیرد .ریاسححت دولت نیچیروان بارزانی برادرزاده مسححعود بارزانی و عمر فتای به عنوان معاون نخسححت وزیر در
دولت مشترک کردستان معرفی شد.
نگرش کردها به دولت مرکزی (مسأله فدراليسم)

راهزردها و ا ستراتژی کردها در برابر دولت مرکزی عراق بر ا ساس آرمانهای آنان در سه سطح قابل د سته بندی
است.
تثزیت دستاوردهای دوران  10ساله خود مختاری  1992تا ( 2003احاطه بر سه استان دهوک و سلیمانیه و اربیل)
ارتقاء وضعیت خودمختاری به سطح فدرالیسم و تثزیت فدرالیسم قومی ح نژادی در سند قانون اساسی دائمی عراق
تشکیل دولت مستقل کرد (آرمان غیر قابل دسترسی در شرایط موجود)
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بر ا ساس اهداف و آرمانهای فوق ،آنها ت شکیل دولت م ستقل کرد را با توجه به مخالفتهای منطقهای و و ضعیت
داخلی عراق ،آرمانی غیر عملی میدان ستند .لذا ،سران گروههای کردی راهزرد کوتاه مدت و میان مدت خود را بر تثزیت
فدرالیسم قرار دادهاند.
بر این ا ساس مهمترین خوا سته کردها تثزیت م سأله فدرالی سم قومی – نژادی در قانون ا سا سی دائمی عراق بود .در
واقع با وجود اصحححرار کردها بر چهار اصحححل  -1رژیم فدرال  – 2دموکراتیک  -3پارلمانی  -4واحد (عدم تجزیه)؛ تمرکز
ویژه آنها بر م سأله فدرالی سم بود .از نظر کردها فدرالی سم باید از نوع قومی و نژادی با شد .از این دیدگاه ایالت کرد ستان
عراق به عنوان جزئی از عراق فدرال شامل تمامی مناطق کردن شین عراق از زاخو در مرزهای م شترک ترکیه ،سوریه و
عراق تا کرکوک ،اربیل ،دهوک ،سلیمانیه و خانقین خواهد بود .مخالفان این دیدگاه از جمله احزاب عمده شیعه معتقد به
نوعی فدرالیسححم اداری هسححتند ،یعنی واگذاری برخی اختیارات دولت مرکزی به ایالتهایی که الزاماً بر اسححاس قومیت یا
نژاد تقسیمبندی نشدهاند .اختالف نظر کردها و شیعیان بر سر مسأله مذکور باعت شد که کردها نیز در مقابل ،با تقاضای
شیعیان برای پررنگ شدن صزغه دینی حکومت و جایگاه جدیتر دین اسالم در تدوین قانون اساسی مخالفت ورزند.
جوهرة اصححلی روابط کردها و اعراب در عراق ،بر بیاعتمادی عمیق و در الیههای خصححوصححیتر نفرت ویژه کردها از
اعراب ا ستوار ا ست .ب سیاری از سیا ستمداران رده دوم کردها به طور غیر علنی اعالم میکنند که اعراب موجودات غیر
قابل اعتمادی هسحححت ند این دیدگاه تا حدود زیادی در بین مردم کرد نیز نفوذ یافته و یکی از دالیل پیدایش آن را باید
رفتارهای حاکمان عرب سنی عراق در  80سال گذ شته با آنان دان ست .به گونهای که کردها ،اعراب را م ساوی با رژیم
بعت تعریف و ارزیابی میکنند .این نگرش ت ند در بین جوانان که عمده دوران زندگی آنها در دوره خودمختاری کردها
طی شده پررنگتر است و آنها ضرورت تشکیل دولت مشترک فدرال با اعراب را زیر سؤال میبرند.
سه خوا سته ا صلی کردها برای ت شکیل دولت فدرال عزارتند از -1 :پذیرش ایالت فدرال کرد ستان بر ا ساس نق شه
منتشر شده در ماه جوالی  2005م .این نقشه عالوه بر سه استان دهوک ،اربیل و سلیمانیه که از سال  1992در کنترل
کردها بوده ،مناطق جدیدی را به کردستان اضافه نموده است .که عزارتند از :مناطقی از استان تمیم به مرکزیت کرکوک،
مناطق کردنشححین اسححتان دیالی به مرکزیت خانقین ،مناطق مندلی ،جسححان ،بدره و زرباطیه در منطقه مابین بغداد و مرز
مهران ایران و نیز مناطقی در حا شیه مو صل -2 .خوا سته دوم کردها حق تعیین سرنو شت یعنی تأیید ر سمی سی ستم
فدرالی با رأی مردم کرد ا ست – 3 .خوا سته سوم که اعراب آن را غیر قابل قزول میدانند «اتحاد اختیاری» ا ست ،یعنی
کردها حضححور در چارچوب عراق واحد را یک حق خود بدانند و هر زمان قادر باشححند که نسححزت به آن تجدید نظر کنند.
ا ساس تحلیلی این سه خوا سته از نظر کردها این ا ست که اعراب و کردها دو ملت جداگانه ه ستند و در ابتدا باید وجود
این دو ملت متفاوت در عراق به رسمیت شناخته شود.

روابط کردها و شيعيان در دولت مرکزی
اختالفات

پس از پیروزی ائتالف شحححیعی در انتخابات سحححال  2005و قرار گرفتن کردها به عنوان جنای دوم در پارلمان عراق،
اختالفات و چالشهای کردها و شیعیان را میتوان حول یک مجموعه راهزردی و تاکتیکی دسته بندی کرد:
 -1نگرانی کردها از برتری دراز مدت شححیعیان نزدیک به آیت اهلل سححیسححتانی بر اداره امور عراق و به طور متقابل،
نگرانی شیعیان از گرایشات مرکز گریز و سکوالر کردها است.
 -2جنای بارزانی و طالزانی مخالف قرار گرفتن دین اسالم به عنوان تنها منزع تدوین قانون اساسی هستند .این جنای
به شدت با استقرار حکومت دینی در عراق مخالف و طرفدار استقرار یک رژیم سکوالر است.
 – 3کردها مخالف دخالت روحانیون شیعی در تصمیمات حکومتی هستند.
 – 4کردها خواهان م شارکت فعالتر اعراب سنی و شیعیان سکوالر (جنای عالوی و گرای شهای هم سو) در دولت و
حکومت به منظور مهار جنای شیعیان مذهزی ه ستند .که این امر در انتخابات پارلمان در سال  2010تا اندازهای تحقق
یافت.
 -5شیعیان با ایده کردها در مورد ایجاد فدرالی سم قومی و نژادی مخالف ه ستند و از ایجاد فدرالی سم اداری حمایت
میکنند.
 -6شیعیان با معرفی کرکوک به عنوان یک شهر کردی و در چارچوب ایالت فدرال کردستان مخالف هستند و ترجیح
میدهد که کرکوک یک شهر چند قومی باقی بماند.
 -7شیعیان با ایدههای کردها در مورد سهمیه ویژه از درآمد نفت مخالف هستند.
 -8ایده کردها مزنی بر جلوگیری از ورود پرچم ملی عراق و ارتش ملی عراق به مناطق کردن شین از حمایت شیعیان
برخوردار نیست.
 -9شححیعیان اگرچه به طور علنی با اقدامات پارلمان کردسححتان عراق و تالش بارزانی و طالزانی برای تأسححیس یک
دولت فدرال مشترک کردی مخالف هستند اما ازعلنی کردن این مخالفتها بنابر مصالح خود خودداری میکنند.
وجوه مشترک و همکاری

 -1شیعیان و کردها درباره ا صل اعاده حقوق سیا سی – اجتماعی خود که در دوران صدام تو سط اقلیت حاکم سنی
نادیده گرفته میشد ،اشتراک نظر دارند.
 -2آنها در مخالفت با مزارزه م سلحانه با آمریکا و تروری سم تلقی کردن اقداماتی که از سوی برخی از اعراب سنی و
کشورهای عربی اصطالحاً «مقاومت» خوانده میشود اشتراک نظر دارند.
 -3کردها و شححیعیان در مورد کارآمدی دولت و جلوگیری از ناکارآمد معرفی شححدن آن تعهد مشححترک دارند .آنها با
موفق جلوه دادن خرابکاریها و نا امنیها مخالف هستند.

فصل پنجم :جریانهای و گروههای سیاسی عراق51

 -4کردها و شیعیان در مورد عدم خروج نیروهای آمریکا از عراق تا یک زمان مشخع که ویژگی عمده آن اطمینان
از عدم بازگشت رژیم پیشین به قدرت و یا سلطه بعثیها و بقایای رژیم پیشین بر فضای امنیتی کشور است اشتراک نظر
دارند.
 -5ضرورت جلوگیری از ورود تروری ستها به عراق و جلب حمایت و همکاری ک شورهای هم سایه در تأمین امنیت
مرزها نیز از نظرات مشترک بین شیعیان و کردهاست.
 -6کردها و شیعیان نار ضایتی م شترکی از نوع نگاه و سطح رابطه ک شورهای عربی با دولت و حکومت جدید عراق
(به طور مشخع ابراز نارضایتی از عدم گشایش سفارتخانه کشورهای عربی در بغداد) دارند.

احزاب و گروههای سیاسی کردستان عراق
حزب دموکراتيک کردستان عراق

حزب دموکراتیک کرد ستان عراق در سال  1945تأ سیس شده ا ست .بنیانگذار حزب مال م صطفی بارزانی و رهزر
کنونی آن مسعود بارزانی است .شهرهای مهم اربیل و دهوک در منطقه نفوذ این حزب قرار دارند .ضمن آنکه بارزانیها،
مناطق جغرافیایی وسیعی از مناطق کردنشین شمال عراق را کنترل میکنند.
مزارزات آنها با درگیریهای شححیخ عزدالسححالم بارزانی با عثمانیها شححروع شححد .شححیخ احمد بارزانی برادر بزرگتر
مالم صطفی بارزانی این مزارزات را با انگلی سیها ادامه داد و مالم صطفی بارزانی در سال  1945حزب را در شهر مهاباد
ایران تأ سیس کرد بعد از مرگ وی در سال  1979پ سر او ادریس بارزانی رهزری موقت حزب را بر عهده گرفت و اکنون
مسعود بارزانی رهزری حزب را در دست دارد.
این جریان از نظر جغرافیایی مناطق کردنشین عراق از مجاورت مرزهای ایران و ترکیه را تا شمال سلیمانیه در اختیار
دارد .مهمترین نقطه تماس مرزی آنها با ایران مرزحاج عمران به پیرانشهر و نقده به شمار میرود.
رهزری حزب دموکرات به طور سححنتی در اختیار خانواه بارزانی اسححت .این حزب از نظر بارزانیها و بسححیاری از کردها
ا ساس جنزش سیا سی کردهای عراق به شمار میرود .پس از رهزری ،مهمترین ارکان حزب ،دفتر سیا سی و پس از آن
کمیته مرکزی است.
ساختار نیروهای م سلح و اطالعاتی حححح امنیتی بارزانیها مت شکل از دو نیروی «پی شمرگه» (نیروی م سلح و نظامی) و
«آسایش» (نیروی اطالعاتی ح امنیتی) است.

اتحادیه ميهنی کردستان عراق

اتحادیه میهنی کردستان عراق در سال  1976تشکیل شد .و رهزری آن با جالل طالزانی رئیس جمهور سابق عراق بود.
هیأت مؤسححس حزب منتقدین شححیوه رهزری مالمصححطفی بارزانی در حزب دمکرات بودند که بعد از انشححعاب از حزب
دمکرات اتحادیه میهنی را ت شکیل دادند .اگرچه اتحادیه میهنی در سال  1976تأ سیس شد ولی سابقه اختالف جالل
طالزانی و بارزانیها به دهه  1960برمیگردد .اتحادیه میهنی در بین کردها «یکیتی» نامیده میشححود .اتحادیه میهنی در
مناطقی مانند سلیمانیه ،خانقین و دوکان نفوذ دارد که از نظرجمعیتی ،بخش کمتری از جمعیت کردستان عراق را تشکیل
میدهند .این اتحادیه نیز مانند حزب دمکرات نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی خاص خود دارد که پیشمرگهها نیروهای
مسلح را شکل میدهند.
میزان قدرت و نفوذ اتحادیه میهنی در کردسحححتان عراق بسحححیار کمتر از نفوذ و قدرت حزب دموکرات و بارزانی ها
میباشد
احزاب اسالمی

طی سالهای اخیر دو گروه اسالمی موفق شدهاند تا حدودی نقش خود را در کردستان عراق پررنگ تر کنند .حزب اتحاد
اسالمی کردستان (یک گرتوو) به رهزری صالی الدین محمد بها الدین و جماعت اسالمی (کومله) به رهزری علی باپیر.
با این توضیح که حزب اتحاد اسالمی به حزب سوم در کردستان عراق تزدیل شده و در پارلمان کردستان حدود  5کرسی
و در دولت دارای یک وزیر است.
این دو حزب در پارلمان عراق فدرال نیز در چارچوب ائتالف «تحالف کردسححتان» حضححور دارند احزاب اسححالمی در
مجموع در کردسحححتان عراق به عنوان منتقد دولت های بارزانی و طالزانی عمل میکنند نکته حائز اهمیت در مناطق
کردنشین عراق ،تعدد احزاب و گروههای سیاسی فعال و کثرت دفاتر سیا سی – فرهنگی آنان میباشد .هر یک از احزاب
مذکور دارای نشریه هفته نامه ،ماهنامه و رسانههای سمعی و بصری خاص خویش میباشند.
در برر سی حکومت اقلیم کرد ستان این نکته ضروری به نظر میر سد که در حکومت حزبی که مت شکل از دو حزب
اصلی دمکرات و اتحادیه میهنی است تقریزاً تمامی قدرت تمرکز یافته است و اکثر مسهوالن دولتی و امنیتی و نیروهای
نظامی از میان آنها انتخاب میشححود .این امر به نوعی به انحصححار قدرت در دسححت گروههای خاص و عدم مشححارکت
مخالفان و حتی سرکوب آنها شده ا ست که باعت شکل گیری اعتراض ات مردمی علیه ف ساد در قدرت ،انح صار در
قدرت ،تزعی ها و نابرابریها برخی نقاط کرد ستان شده ا ست شد .مهمترین خوا سته این گروهها ا صالحات عمیق و
انقالبی در ساختار حکومت اقلیم کردستان است.
حزب گوران (جنبش تغيير)

این حزب با انشعاب در اتحادیه مینی کردستان عراق در سال  2006تشکیل شد .نوشیروان مصطفی رهزر این حزب به
شمار میرود .این جریان در انتخابات پارلمان کردستان در  2009به عنوان اپوزیسیون اصلی ائتالف کردستان که متشکل
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از حزب دموکرات و اتحادیه میهنی اسححت مطری شححد .و موفق به کسححب  ٪24از آراء در انتخابات مجلس عراق شححد.
همچنین در انتخابات سححال  2010مجلس نمایندگان عراق به  25کرسححی پارلمان دسححت یافت و جایگاه خود را محکم
نموداین جریان خود را مدافع آزادی و ودموکراسی و مخالف فساد و قزیله گرایی معرفی میکند.
برخی احزاب کوچکتر که عمدتاً نگرشهای کمونیستی و سوسیالیستی دارند نیز در کردستان عراق به فعالیت مشغول
هستند.

نگاهی به دستهبندی جریانها و گروههای سیاسی در انتخابات عراق
جریانها ،احزاب و گروههای سیا سی عراق عمدتاً در را ستای تق سیمبندیها و شکافهای قومی حححح فرقهای عراق
تشکیل شدهاند و در این چارچوب فعالیت میکنند این احزاب شامل گروههای مختلفی از قومیتهای و فرقههای مختلف
عراق و با گرایشهای متفاوت اسالمی ،سکوالر ،ملیگرا و کمونیستی است.
در انتخابات سالهای پس از شکل گیری نظام جدید سیاسی عراق ،گروههای موجود در قالب اتحادها و ائتالفهایی
سححاماندهی شححدند و در عرصححه رقابتهای سححیاسححی مشححارکت کردند .از جمله مهمترین ائتالفها میتوان به ائتالف
کردستان ،عراق یکپارچه ،العراقیه ،جزهه توافق عراق و جزهه گفت و گوی ملی عراق اشاره کرد.
نگاهی به انتخابات 2005

در انتخابات پارلمانی سحححال  ،2005که در آن  275نماینده به مجلس نمایندگان عراق راه یافتند،در پی تأکیدات آیت اهلل
سی ستانی اکثر گروههای شیعه در قالب ائتالفی فراگیر تحت عنوان «ائتالف عراق یکپارچه» متحد شدند و در انتخابات
شححرکت کردند .این ائتالف که شححامل چهار حزب اصححلی الدعوه ،مجلس اعالی انقالب اسححالمی ،جریان صححدر و حزب
فضیلت اسالمی و برخی احزاب و شخصیتهای دیگر بود ،توانست  128کرسی از مجموع  275کرس مجلس نمایندگان
را به خود اختصححاص دهد .دو حزب اصححلی کردی یعنی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات نیز توانسححتند در قالب ائتالف
کردستان 53 ،کرسی کسب کنند و اتحاد اسالمی کردستان نیز  5کرسی را از آن خود ساخت .با وجود تحریم انتخابات از
سوی بخشی از سنیها ،جزهه توافق عراق که متشکل از چند حزب سنی از جمله حزب اسالمی و تجمع مردم عراق بود،
 44کرسی و جزهه گفت و گوی ملی نیز  11کرسی را به دست آورد .لیست العراقیه تحت رهزری ایاد عالوی از رهزران
ملی و شیعیان سکوالر نیز  25کرسی کسب نمود و بقیه کرسیها به احزاب و شخصیتهای دیگر تعلق گرفت.
روند تشکیل دولت در عراق ،بعد از انتخابات دسامزر  ،2005بسیار پیچیده بود و با وجود ائتالف بین گروههای شیعی
و کرد ،توافق بر سر پ ستهای ریا ست جمهوری ،نخ ست وزیی و اع ضای کابینه چندین ماه به طول انجامید و سرانجام
طالزانی به عنوان رئیس جمهور و نوری مالکی به عنوان نخسحححت وزیر عراق انتخاب شحححدند  .با این حال ،تحوالت و
اختالف نظرهای بعدی باعت گ س ست در ائتالف شیعی و جدایی جریان صدر و حزب ف ضیلت از ائتالف عراق یکپارچه
شد .عالوه بر این ،نارضایتی و رنجش صدریها و مجلس اعالی انقالب اسالمی از رویکرد اقتدارگرایانه مالکی در مسند
نخست وزیری ،باعت گسستها و اختالف نظرهای جدی بیشتر در رقابتهای بعدی شد.
انتخابات شوراهای استانی 2009

نتیجه اختالف نظرهای گروههای شیعی ،مشارکت جداگانه هر یک از احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات شوراهای
ا ستانی سال  2009بود که نتایج متفاوتی نیز برای هر یک از گروهها در پی دا شت .در این مقطع ،نوری مالکی ائتالف
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دولت قانون را ت شکیل داد و موفقیت قابل توجهی در ک سب کثریت کر سیهای شورای ا ستانی به د ست آورد .که این
موفقیت ،عامل عمده در رفتارهای سححیاسححی بعدی وی به خصححوص مشححارکت در ائتالفی جداگانه در انتخابات پارلمانی
 2010بود .سایر گروههای شیعی مثل مجلس اعال ،جریان صدر و حزب ف ضیلت در این انتخابات نتایخ خوبی به د ست
نیاورد.
انتخابات 2010

این انتخابات با چالش ها و مسحححائل مهمی قزل از برگزاری آن روبرو بود .مناقشحححه بر سحححر حوزه انتخابیه کرکوک،
مجادله در خ صوص لی ست باز و ب سته ،اختالف نظر در نحوه تق سیم  325کر سی مجلس نمایندگان مخ صو صاٌ در مورد
کرسیهای عراقیهای مقیم خارج و نیز ممنوعیت شرکت نامزدهای بعثی در انتخابات از سوی هیهت عالی بازخواست و
عدالت (بعثیزدایی سابق) از مهمترین این چالشها به شمار میرفت.
با این همه ،انتخابات مجلس عراق با شححرکت  165جریان سححیاسححی در قالب  12ائتالف عمده انتخاباتی برگزار شححد.
ائتالفهایی که اغلب با ائتالفهای سححیاسححی سححال  2005متفاوت بود و در هر یک از آنها احزابی از گروههای قومی ح
فرقهای مختلف شرکت کرده بودند .در نهایت چهار ائتالف عمده و برخی گروههای دیگر موفق شدند کرسیهای مجلس
را به دست آورند.
در این انتخابات لیست العراقیه توانست بیشترین کرسیها یعنی  91کرسی از مجموع  325کرسی را به دست آورد.
این لیست که شامل سنیها ،شیعیان سکوالر و بعثیهای درجه  2و  3بود و نماینده بخش سنی جمعیت عراق محسوب
می شد و صالح مطلق رهزر جزهه گفت و گوی ملی ،و طارق الهاشمی رهزر لیست تجدد از مهمترین اعضای آن به شمار
میروند .ائتالف دولت قانون به رهزری نوری مالکی با  89کرسححی ،توانسححت دومین ائتالف پیروز انتخابات باشححد .این
ائتالف هر چند یکی از دو ائتالف اصلی جامعة شیعی بود ،اما شامل برخی از احزاب سنی مانند جزهه ملی نجات انزار نیز
شد و سعی کرد تا خود را ملی و فرافرقهای ن شان دهد، .ائتالف ملی عراق که در برگیرنده عمده احزاب شیعی از جمله
مجلس اعالی انقالب ا سالمی ،جریان صدر ،حزب ف ضیلت و جنزش ا صالی ملی تحت رهزری ابراهیم جعفری توان ست
در انتخابات  70کرسی را از آن خود کند.احزاب کردی هم  57کرسی از  325کرسی مجلس نمایندگان عراق را به دست
آوردند .بقیه کرسی های مجلس بین سایر احزاب توزیع شد.
از نتایج مهم این دوره از انتخابات پارلمانی در عراق ،افزایش قدرت و موفقیت شححخصححیتها و گروههای سححکوالر،
نسزت به دوره قزل وافزایش اختالف ها بین گروه ها واحزاب شیعش بودنمود.

انتخابات 2014

این انتخابات اولین انتخابات پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق بود .مردم عراق با امید دسحححتیابی به امنیت و
کاهش منازعات میان گروهها و سیا سیون به پای صندوقهای رأی رفتند تا  328نماینده خود را انتخاب کنند .نتایج این
انتخابات هم چنانکه برای عراق اهمیت باالیی دا شت ،برای هم سایگان آن ک شور و منطقه و سطح بین المللی هم مهم
بود .همانند دو انتخابات پارلمانی در گذشته در این انتخابات هم سه گروه اصلی رقیب یعنی شیعیان ،سنیها و کردها در
قالب ائتالفهایی از احزاب و گروههای سیا سی با هم به رقابت پرداختند .آرایش انتخاباتی این دوره ن شان داد که سه
بازیگر اصلی دچار تکثرهای فراوانی شدهاند .با ای حال با توجه به میزان جمعیت شیعیان و اکثریت آنان ،باز هم اکثریت
پارلمان و قدرت دولت در اختیار آنان باقی ماند .ظهور گروه تروری ستی داعش وا شغال بخ شی از ک شور تو سط آنها ونیز
مشارکت کمتر برخی از احزاب اهل سنت از مسائل مهم در این دوره به شمار می رفت.

فصل ششم:

بازيگران منطقهاي و فرامنطقهاي

بازیگران منطقهای و بین المللی
با توجه به شرایط ایجاد شده در عراق پس از فروپا شی حکومت حزب بعت ،حکومتهایی که در هم سایگی عراق قرار
دار ند در تالشا ند تا مراکز نفوذی را در عراق برای خود ای جاد ن مای ند .ایران از شحححیع یان ح ما یت میک ند ،ترک یه از
ترکمنهای شمال عراق وعربستان و دولتهای منطقه خلیج فارس از نیروهای سنّی در عراق پشتیزانی می کنند .ازسوی
دیگر قدرت های مداخله گر با هدف رسیدن به منافع غیر مشروع خود در عراق مداخله مینمایند.
این بازیگران منطقه ی وفرا منطقه ای هر یک دارای اهداف و منافع خاصححی در عراق هسححتند و بر اسححاس همین
اهداف و منافعشان و نحوه تعامالتشان با بازیگران محیط داخلی عراق نسزت به تحوالت حال و آینده عراق موضعگیری
میکنند.
بازیگران منطقهای

بدون تردید نقش چند کشور ایران ،ترکیه ،سوریه و عربستان در مسائل عراق و نیز منافع آنان با سایر کشورهای دخیل
در عراق متفاوت اسححت در واقع مسححائلی در این کشححورها وجود دارد که پیوندهای مسححتقیم با مسححائل داخل عراق دارد
مسائلی از قزیل منازعه بر سر آبها ،اختالفات مرزی ،اختالفات فرهنگی ،قومی ،مذهزی ...از این نوع به شمار می آیند.
ترکيه

پس از فروپاشححی شححوروی و ایجاد کشححورهای ترکزبان در آسححیای مرکزی ،که باعت تحرک ملی گرایان ترک برای
تأ سیس ترکیه بزرگ شد و نیز اعالم نظم نوین جهانی از سوی امریکا و ت ضعیف قدرت نظامی عراق که موجب ضعف
موقعیت عراق در منطقه شد ،توجه ترکها را از مرزهای شمالی به سمت مرزهای جنوبی و به طور کلی منطقه و م سائل
آن کشححانید .ودر مواجه با مسححائل غرب آسححیا با دخالت در جنگ علیه عراق در قالب نیروهای ناتو و سححپس حضححور در
بخشهایی از شمال عراق عمالً به عنوان بازوی نظامی آمریکا در منطقه درآمد.
سیاست ترکیه در قبال کردهای عراق

یکی از نگرانیهای عمده ترکیه در عراق وجود اقلیت کرد در این کشور است که در استانهای شمالی عراق و در مناطق
همجوار با مرزهای ترکیه سکونت دارند .ترکیه همواره نگران ا ستقالل این منطقه بوده ا ست .و قدرت گرفتن کردها در
شمال عراق را که میتواند به ت شکیل دولت م ستقل کرد در شمال عراق و ت شویق کردهای ترکیه برای پیو ستن به آن
بینجامد ،خطری برای امنیت و تمامیت ارضححی خود میداند .موضححوع دیگر نگرانی ترکیه مسححاله امکان تسححلط کردهای
عراق به شهر نفتخیز کرکوک ا ست که ترکیه معتقد ا ست چنین ت سلطی به تقویت کردها و باال رفتن احتمال ا ستقالل
کردسحححتان عراق خواهد انجامید .به همین دلیل در طول دهه  1990بارها و بارها به بهانه تعقیب چریک های حزب
کارگران (پ .ک  .ک) به شمال عراق تجاوز کرده است.
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نکته سوم اینکه این کشور به لحاظ سیاسی متعهد به پشتیزانی از اقلیت ترکمن عراق است .ودر صدد است تا هرچه
بیشتر جایگاه ترکمن ها در شمال عراق را تقویت کند.
اهداف و منافع ترکیه در عراق

 .1مخالفت با تجزیه عراق و یا تشکیل دولت کرد در شمال عراق.
 . 2مقابله با تمایالت کردهای عراق برای تسلط بر شهر کرکوک و قراردادن آن در چارچوب ایالت فدرال کردستان.
 .3تالش برای افزایش نقش و جایگاه ترکمنها در شمال عراق در سطح ملی و دفاع از هویت فرهنگی حححح تاریخی
آنها در عراق.
 .4جلوگیری از ادامه فعالیت گروههای کردی معارض ترکیه در شمال عراق.
 .5تالش برای جلب همکاری مشترک ایران و سوریه علیه کردهای شمال عراق.
 . 6همکاری مشروط با آمریکا در مسأله عراق به منظور احیای نقش و جایگاه ترکیه در معادالت استراتژیک منطقه.
 .7ایفای نقش در مناقشات اسرائیل و اعراب و تقویت موقعیت منطقهای ترکیه.
 . 8مقابله با گسترش فرهنگ و تمدن کردی در شمال عراق و جنوب و جنوب شرقی ترکیه.
 . 9دسترسی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت عراق از طریق خط لوله کرکوک به دریای مدیترانه.
 .10بهرهگیری از موقعیت جغرافیایی ترکیه به عنوان فیلتر تنفسی عراق در واردات و صادرات کاال.
سوریه

روابط دو ک شور عراق و سوریه در اکثر مواقع تیره وخ صمانه بوده ا ست .با به قدرت ر سیدن بعثیها در عراق در سال
 1968و سپس در سوریه در  ،1971و شدت اختالفات ایدئولوژیک بین دو شاخه حزب بعت ،باعت گردید که روابط دو
کشور تیره تر شود ،و دمشق به تدریج به مرکز فعالیت احزاب معارضه عراق به ویژه احزاب شیعی و کردی تزدیل شد .با
شروع جنگ ایران و عراق ،سوریه تنها کشور عرب بود که از موضع ایران در برابر عراق حمایت کرد و خط لوله صادرات
نفت عراق به دریای مدیترانه را که از خاک این ک شور عزور میکرد ،ب ست .پس از حمله عراق به کویت در سال ،1990
سوریه این هجوم را محکوم کرد و نیروهای سوریه در چارچوب نیروهای ائتالف بین المللی علیه عراق ح ضور یافتند اما
وارد خاک عراق نشدند .از اواخر دهه نود میالدی سوریه تصمیم به گسترش روابط با عراق گرفت .سوریه مخالف جدی
حمله سال  2003آمریکا به عراق بود و از طرف آمریکا و دولت جدید عراق متهم به عدم همکاری در ورود تروری ستها
و خرابکاران از مرزهای خود به درون عراق شد .اگرچه مالقاتهای بین مقامات عالی رتزه عراق و سوریه حکایت از روند
رو به بهزود روابط دو ک شور دا شت اما برخی حمالت تروری ستی در تاب ستان سال  2006در بغداد روابط دو ک شور را به
شدت دستخوش تغییرات نمود .بعد از مدتی و با پا درمیانی ایران روابط بین دو کشور به حالت عادی درآمده است.

اهداف و منافع سوریه در عراق

 . 1مقابله غیرعلنی و غیر رسمی با روند تشکیل حکومت متمایل به آمریکا در عراق
 .2مخالفت با تجزیه عراق و تشکیل دولت کرد.
 . 3جلوگیری از تشکیل دولتی در عراق که در معادالت اعراب و اسرائیل به نفع اسرائیل موضعگیری کند .
 .4دفاع از تشکیل حکومت «عربی و با هویت غیر کردی» در عراق
.5جلوگیری از تأثیر تحوالت سیاسی – فرهنگی کردستان عراق بر کردهای سوریه.
 .5تداوم دسترسی مطمهن و مستمر به بازار اقتصادی عراق وتوسعه مزادالت تجاری و واردات و صادرات با عراق
عربستان

روابط عراق با عربسححتان به عنوان کشححوری که به دلیل قدرت اقتصححادی باال و نیز ایدئولوژی خاص خود تأثیر زیادی در
منطقه دارد در طول سححالیان گذشححته با فراز و نشححیبهایی همراه بوده اسححت .تا قزل از انعقاد قرارداد  1975بین ایران و
عراق ،روابط عراق و عربسححتان تیره بود و عراق متحد شححوروی و عربسححتان متحد آمریکا در منطقه به شححمار میرفتند.
عربستان از تندرویهای عراق و عوامل آن در منطقه ناخشنود بود.
پیروزی انقالب اسالمی ایران ،از مهمترین عوامل نزدیکی عربستان به عراق در دهه  80میالدی بود .عراق همکاری
با عربستان را اهرمی برای مهار جمهوری اسالمی ایران و شیعیان عراق میدید .در جریان جنگ ایران و عراق ،عربستان
یکی از منابع مالی مهم کمک به عراق بود و نفت عراق را از طریق خط لوله مت صل به بندر ینزع در دریای سرخ صادر
میکرد .پس از جنگ ایران و عراق ،در پی حمله عراق به کویت در سال  1991و حمله محدود نیروهای عراقی به خاک
عرب ستان روابط دو ک شور تیره شد .عرب ستان به مهمترین مرکز پ شتیزانی و ا ستقرار نیروهای متحد در حمله به ارتش
عراق و مقر نیروهای زمینی و هوایی آمریکا و انگلیس تزدیل شححد  .عربسححتان همراه با کویت از مدافعان اصححلی اعمال
تحریمهای بین المللی علیه عراق بود .در جنگ  ،2003وتغییر رژیم عراق از سوی آمریکا ،عرب ستان با سرنگونی صدام
حسین موافق بودند اماپایگاههای خود را در اختیار آمریکا برای حمله به عراق قرار نداد.
الزته دیدگاه عراقیها به عرب ستان نیز مثزت نزود .عراق در زمان صدام ح سین ن سزت به موقعیت عرب ستان در جهان
اسالم و جهان عرب (همکاری عربستان با مصر و سوریه در رهزری معادالت جهان عرب) ناراضی و ناخرسند بود ونسزت
به همکاری عربستان و ایران در معادالت اوپک نیز ناراضی بود.
الزته نگرش عراق و عربسححتان در همکاری با آمریکا و حضححور نیروهای آنها در منطقه دو سححویه بود .صححدام حسححین
حضور این نیروها و همکاری عربستان با آنها را توطههای علیه حاکمیت و امنیت ملی خود میدانست و عربستان حضور
این نیروها را برای مهار تهدیدات عراق ضروری میدان ست اما به هر حال ،آل سعود علیرغم اختالفات ب سیار با صدام
حسین و رژیم بعثی عراق ،از حفظ تمامیت ارضی عراق در برابر توسعه طلزی ترکیه و خطر تجزیه حمایت میکرد.
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پس از حذف رژیم بعت در عراق  ،آنها نگران تزعات خارج شحححدن حکومت عراق از کنترل زمامداران سحححنی و به قدرت
ر سیدن شیعیان بودند .در همین چارچوب ،عرب ستان پس از سرنگونی صدام خوا ستار ا ستقرار یک رژیم میانهرو سنی در
بغداد بود و به کار گیری هرچه بیشتر نخزگان سنی در تحوالت عراق را مطابق با منافع خود میداند .عربستان همچنین
با تشکیل دولت مستقل کرد مخالفت بود و نسزت به تجزیه عراق به عنوان یک سرزمین عربی حساسیت داشت.
با روی کار آمدن دولت شیعی در عراق وتقویت جایگاه کردها در عراق  ،سیا ست راهزردی عرب ستان ،ت ضعیف و در
نهایت تغییر روند حاکمیت شیعه در عراق و تقویت جنای سنیها در دولت و حکومت عراق شد.براین اساس ایجاد وتقویت
گروهای تروریستی در عراق به در صدر اصلی ترین راهزرد های آنان قرار گرفت ودر نهایت آنها همسو با آمریکا سیاست
تجزیه عراق وتشکیل یک دولتی سنی در منطقه سنی نشین را دنزال می کنند.
اهداف و منافع عربستان در عراق

 .1تضعیف ویا نابودی حکومت شیعی در عراق ومقابله جدی با گسترش فرهنگ شیعی در بین مردم عراق.
 .2مقابله با تمایالت برتری جویانه بغداد در تحوالت جهان عرب.
 .3کنترل و مدیریت توسعهطلزیهای ارضی عراق در خلیج فارس به ویژه در قزال کویت.
 .4کنترل و مدیریت تهدیدات سنتی عراق علیه مناطق شرق و شمال شرقی عربستان به ویژه مراکز نفتی.
 .5جلوگیری از تأثیرات منفی تروریست ها بر امنیت داخلی عربستان.
 . 6جلوگیری از تقویت هویت کردی و شیعی در برابر هویت عربی و سنی در محیط داخلی عراق.
 . 7مقابله با برتری جویی عراق در سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در آینده.
 .8بهرهگیری از بازار واردات و صادرات عراق و منافع اقتصادی حاصل از آن.
 . 9تالش در جهت اعمال سیاست واحد عربی در قزال مسأله عراق از طریق رایزنی و مشورت با کشورهای عرب.
 .11تالش برای جلوگیری از حذف عناصر سنی از ساختار اداری – حکومتی عراق
 .12مخالفت غیر علنی با تشکیل نظام فدرالیسم در عراق.
جمهوری اسالمی ایران

کشور ایران در همسایگی شرقی عراق قرار دارد و روابط پرفراز و نشیزی با این کشور داشته است .جغرافیای طزیعی
وان سانی این دو ک شور به گونه ای ا ست که برخوردهای سیا سی و زمینه های تنش بین این دو ک شور را ناگزیر میکند.
هر دو کشور دارای اقلیتهای قومی هستند که عقزه آنها در کشور همسایه قرار دارد .از یک طرف بیش از  ٪60جمعیت
عراق شححیعه اسححت که ایران بر آنها نفوذ قابل توجهی دارد و از طرفی ایران دارای اقلیت کوچک عرب در حاشححیه جنوب
غربی ک شور ا ست که بع ضاً مورد سوء ا ستفاده حاکمان عراقی قرار گرفته ا ست .عالوه بر این اقلیت کرد نیز در هر دو

ک شور وجود دارد که زمینههای همکاری و همگرایی دو ک شور را فراهم میکند .رقابت دو ک شور برای ک سب قدرت برتر
در منطقه خلیج فارس نیز از دیگر موارد مرتزط با دو کشحححور اسحححت از زمان به حکومت رسحححیدن حزب بعت در عراق و
حوادث مر بوط به تعیین مرز در دهه هفتاد میالدی روابط دو کشور همواره متشنج بود و در دهه هشتاد میالد نیز یکی از
طوالنیترین جنگهای قرن بی ستم را بین دو ک شور ایجاد کرد .با اتخاذ سیا ست تنشزدایی از سوی ایران در دهه نود
میالدی و گسححترش روابط ایران با کشححورهای خلیج فارس به ویژه عربسححتان سححعودی و کویت ،تنش در روابط ایران و
عراق افزایش یافت .به دنزال آن به دفعات ایران و عراق یکدیگر را متهم به دخالت در امور داخلی یکدیگر و حمایت از
مخالفان میکردند.
در مجموع روابط ایران و عراق پس از پایان جنگ دوم خلیج فارس علی رغم رفت و آمد مقامات دو کشحححور به دلیل
وجود قطعنامه های تحریم عراق از سحححوی سحححازمان ملل ،بی اعتمادی رهزران دو کشحححور به یکدیگر و باالخره وجود
گروه های معارض در مرزهای دو کشور هرگز از رفت و آمد در محیط بی اعتمادی دو جانزه فراتر نرفت.
مرز آبی شط العرب

با توجه به تنگناهای عراق برای د ستر سی به سواحل خلیج فارس م سهله شط العرب برای عراق اهمیت حیاتی دا شته و
دسترسی به این آبراه مهم در برتری ژئوپلیتیک عراق نسزت به ایران نقش بسیار مهمی دارد .اختالف بر سر شط العرب
که سابقهای  150ساله دارد ،از قرن  19مو ضوع مناق شهای جدید بین ایران و عثمانی بود و از سال  1960میالدی ،از
سححوی عراق و با اسححتناد به عهدنامه  1938آغاز شححد و زمینه چهل سححال تیرگی روابط دو دولت ،جنگ طوالنی و دوباره
پذیرش قرار داد  1975الجزیره از جانب عراق را فراهم کرد .اختالف دو ک شور بر سر تعیین مرز در این رودخانه سالها
ادامه داشت تا آنکه در سال  1975دو دولت موافقت کردند که مرز بین دو کشور خط تالوگ شط العرب باشد.
به دنزال انقالب ایران در سال  ،1979روابط دو ک شور تیره شد و م سهله اختالف مرزی به ویژه م سهله شط العرب
دسححتاویزی برای آغاز حمله به ایران از سححوی صححدام شححد و فاجعه بزرگ بشححری را در منطقه ایجاد کرد .هر چند بعدها
م شخع شد که در واقع شط العرب تنها بهانه بوده و عوامل دیگری به جز این مو ضوع عامل ا صلی شروع جنگ بوده
ا ست  .پس از  8سال با توافق دو ک شور و با پذیرش قطعنامه  598از سوی ایران ،آتش بس بین دو ک شور ایجاد شد و
مذاکرات بین دو کشور تحت نظارت سازمان ملل آغاز شد.
از اوایل سال  1990تغییرات مهمی در صحنه سیا ستهای داخلی و خارجی ایران روی داد که بر روابط دو ک شور
شدیداً تأثیر گذاشت .پس از اشغال کویت که جو سیاسی و نظامی منطقه و جهان به شدت علیه عراق شکل گرفته بود،
صدام حسین در همان سال با ارسال نامهای پذیرش مجدد عهدنامه  1975الجزایر را اعالم کرد .همچنین ،وی خواستار
مزادله ا سرا و تعیین متجاوز در جنگ ایران و عراق و پرداخت خ سارت و م سأله باز سازی بود .دراین نامه که خطاب به
رئیس جمهور ایران بود،می نویسحححد« :با این تصحححمیم ها دیگر همه چیز روشحححن شحححد و به این ترتیب همه آن چه را
میخوا ستید و بر آن تکیه میکردید ،تحقق مییابد و دیگر اقدامی جز مزادله ا سرا باقی نمیماند» .به دنزال آن نیروهای
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عراق به مرزهای بین المللی عقب نشححینی کردند .به طور کلی در طول مدت  6ماهی که کویت در اشححغال عراق بود و
تهدیدات زیادی متوجه عراق شده بود روابط دو ک شور دو ستانه بود و ب سیاری از اختالفات دو ک شور از جمله اختالفات
مرزی حل و فصححل شححد .بعد از فروپاشححی حزب بعت ،مقامات دولتهای جدید عراق بر اینکه مزنای روابط ایران و عراق
قرارداد  1975الجزایر است ،تأکید کردند و مسهله اختالفات مرزی بین دو کشور تقریزاً فیصله یافت
اقليت قومی کُرد

قوم کرد که سابقه زیست چندین هزار ساله در منطقه کنونی خود دارند از جمله اقوام ای است که نتوانسته به یک کشور
واحد دست پیدا کند و از لحاظ جغرافیایی در چهار کشور ،ایران ،ترکیه ،سوریه و عراق زندگی میکنند .از آنجا که پیدایش
ک شور م ستقلی به نام «کرد ستان» با امنیت ملی و تمامیت ار ضی چهار ک شور مهم منطقه تزاین دارد ،هر گاه که دامنه
عمل کردها گسححترش یافته و عمق پیدا کرده اسححت چهار کشححور مذکور همگرایی راهزردی پیشححه کردهاند .پراکندگی
ف ضایی این گروههای قومی در دو ک شور به گونهای ا ست که در ایران این گروه در حا شیه مرزهای غربی در مجاورت
ک شورهای ترکیه و عراق قرار گرفتهاند و در عراق نیز ق سمت شمالی این ک شور تقریزاً در ت سلط این اقلیت قومی قرار
دارد .و با کردهای ایران همسححایه هسححتند.ضححمن آنکه به لحاظ اقتصححادی کردهای عراق بر مناطق نفت خیز موصححل و
کرکوک تسححلط دارند .که اهمیت اسححتراتژیک و حیاتی این منطقه برای عراق بسححیار زیاد اسححت .از طرف دیگر به لحاظ
نژادی نیز به طور کلی کردها خود را آریایی و ایرانی تزار میدانند و ریشححه زبانی آنها به فارسححی بسححیار نزدیک اسححت و
پیوندهای مشترک بیشتری با ایرانیان دارند.
به لحاظ ا ستراتژیک کردهای منطقه به طور کلی در محا صره سه قوم دیگر یعنی عرب ،ترک و ایرانی قرار گرفته و
تنها پناهگاه و عقزه آنها ایران اسححت .که سححزب نزدیکیها آنها به ایرانیان شححد .و نفوذ ایران را در بین این اقوام افزایش
داده است .ایران با استفاده از همین برتریها و با حمایت از کردهای شورشی شمال عراق در فاصله سالهای  1972تا
 ،1975دولت این ک شور را وادار به پذیرش قطعنامه  1975الجزایر کرد و در مقابل حمایتهای عراق از برخی سازمانها
و حزبهای کرد ایرانی در فاصله سالهای  1980تا  1992میالدی ،زمینه نا امنی منطقه کردنشین ایران را فراهم کرد.
ایران م سهله کردها را در قالب کل عراق میبیند و با توجه به وجود اقلیت کرد در ک شور ،به هیب وجه خواهان تجزیه
ک شور عراق نی ست و همی شه بر حفظ تمامیت ار ضی آن تأکید کرده ا ست .در اختالفاتی نیز که بعدها در درون دو گروه
عمده کرد عراقی (حزب دموکرات و اتحادیه میهنی) رخ داد ایران در جهت جلوگیری از نا امنی منطقه به میانجیگری
میان دو رقیب پرداخته است چرا که جنگ و نا امنی در منطقه موجب حضور بیگانگان در این منطقه میشود.
پس از فروپا شی حکومت صدام ،ایران از ح ضور کردهای عراق در بدنه حکومت عراق حمایت کرد.و انتخاب رئیس
جمهور کرد در عراق،هرچند منصزی عمدتاً تشریفاتی است ،مورد تایید ایران بوده است به این حال ارتقای جایگاه کردها

در ساختار جدید حکومت و قانون اساسی عراق و نیز حضور آنها در سطوی باالی حکمیت عراق ممکن است عواقزی را
در مناطق کردنشین کشورهای منطقه و از جمله ایران به همراه داشته باشد.
شيعيان عراق و دلبستگیهای ایران

یکی از مهمترین ویژگیهای جغرافیای انسححانی عراق وجود اکثریت شححیعه اسححت که در قسححمتهای جنوبی این کشححور
زندگی میکنند .گرچه آنها عمدتاً عربند ،اما ن سزت به ایرانِ شیعی مذهب ،اح سا ساتی دو ستانه و دو پهلو دارند .سنخیت
مذهزی به اندازهای باال اسححت که به آسححانی نمیتوان فرهنگ شححیعی در کشححور را از یکدیگر جدا کرد  .گرچه اعراب به
ندرت دو ستی زیادی نثار ایران میکنند ،اما منزلت درجه دوم شیعیان در عراق معا صر تا ت شکیل دولت شیعی در عراق،
آنها را ت شویق کرده ا ست که حیات مذهزی ،فکری و حتی سیا سی خود را به سمت ایران سوق دهند .از طرف دیگر با
وجود خصحححومت تاریخی میان ایرانیان و اعراب ،ایرانیان دالیل محکمی برای اسحححتمرار عالیق خود و اسحححتمرار تعامل
فرهنگی حححح مذهزی و حتی سیا سی با عراق دارند .وجود اماکن مهم مذهزی وزیارتی شیعه در عراق ونیز حوزه علمیه
نجف از زمینههای اصلی مورد عالقه ایرانیان است.
پس از انقالب اسالمی ایران ،حکومت عراق به دلیل ترس از گسترش انقالب به این کشور سختگیریهای زیادی
نسزت به شیعیان انجام داد و حتی آیت اهلل صدر را به دلیل نزدیکی با روحانیون ایران و داشتن عقایدی مشابه با حکومت
ایران به شهادت رسانید .حوزه نجف را بشدت محدود کرد وشیعیان را تحت شد ترین فشارها قرار داد.
با فروپا شی حکومت صدام وح ضور وحاکمیت شیعیان در قدرت افقهای جدیدی در روابط دو ک شور در باالترین
سطح گ شوده شد .وجمهوری ا سالمی ایران با توجه به ا شتراکات فراوان با اکثریت حاکم ،روابط دو ستانه خود را با این
حکومت در همه زمینهها گسترش داد.
اعراب خوزستان

اعراب خوزستان یکی از چندین اقلیت قومی ساکن در کشور ایران هستند که جمعیتی در حدود  2/5 – 3درصد جمعیت
ایران را ت شکیل میدهند و در منطقه جنوب غربی ک شور در مجاورت با ک شور عراق ساکن ه ستند .خوز ستان در صد
باالیی از قوم عرب در ایران و بی شتر تأ سی سات نفتی مهم ایران را در خود جای داده ا ست .از آغاز تکوین حکومتهای
جمهوری در عراق ،به ویژه از آغاز قدرت یابی حزب بعت ،فکر الحاق آن به عراق به عنوان هدف کلی همواره مد نظر
حاکمان عراق بوده است.
در جریان جنگ هشححت سححاله عراق علیه ایران ،امید به یاری گرفتن از این گروه قومی در جنگ علیه ایران یکی از
انگیزه های صدام در حمله به ایران بود هرچند که با آغاز حمله به ایران معلوم شد که چنین گمانهایی تا چه حد ا شتزاه
بوده ا ست چرا که در این جنگ نه تنها اعراب ایرانی به صدام کمکی نکردند بلکه همانند سایر ایرانیان در مقابل تجاوز
ایستاده و مقاومت کردند به طور کلی در طول تاریخ اعراب خوزستان هیب گاه به خودی خود خواهان جدایی نزودهاند.
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روابط ایران و عراق در دوره جدید (پس از اشغال عراق)

حمله نظامی آمریکا و انگلیس عراق به بهانه وجود سالیهای کشتار جمعی در این کشور ف صل نوینی در منطقه گشود.
سیاست رسمی ایران در قزال تحوالت عراق بی طرفی فعال بود .ایران در واکنش به حمله آمریکا به عراق بالفاصله آن
را محکوم و بی طرفی خود را اعالم نمود .مسهوالن جمهوری اسالمی ایران این تجاوز را نق

آ شکار قوانین بین المللی

شمردند .و همگام با سراسر جهان در برپایی تظاهرات ضد جنگ ،در ایران نیز تظاهراتی بر ضد جنگ و دخالت آمریکا در
عراق برپا شححد .سححرنگونی رژیم صححدام موجب خوشحححالی ایرانیان و عراقیهای مقیم ایران و حتی داخل عراق گردید و
مسهوالن ایرانی خواستار برپایی یک حکومت فراگیر ،دموکراتیک و با مشارکت تمامی اقوام و مذاهب در این کشور شدند
که ضامن دوام و بقای خواستههای مشروع مردم عراق باشد.
با اینحال پس از استقرار آمریکاییهادر عراق تزلیغات منفی آمریکا علیه ایران آغاز و اتهاماتی از قزیل مداخله در امور
عراق ،حمایت از تروریسححتها  ،پیاده کردن الگوی حکومتی خود در عراق ،مداخله در روند شححکل گیری سححاختار جدید
دولت عراق به ایران وارد شححد و ایران را تحت فشححارهای بین المللی قرار داد .مسححهوالن آمریکایی در عراق بر این نکته
تأکید داشتند که ایران با دخالت خود در امور عراق قصد دارد حکومتی شزیه خود در عراق تشکیل دهد.
پس از انتخابات مجمع ملی عراق و با اسحححتقرار دولت موقت جدید عراق به رهزری ابراهیم جعفری روابط ایران و
عراق به سرعت رو به بهزود گذا شت و قراردادهای تجاری و امنیتی با ایران منعقد شد و زمینههای دو ستی و همکاری
طرفین ایجاد شد .واز سال  2005تاکنون ،روابط و مناسزات بین ایران و عراق از سطح بسیار خوبی برخوردار است.
به طور کلی ایران نقش سازندهای را در عراق ایفا کرده ا ست .ودر باز سازی زیر ساخت های این ک شور کمک های
فراوانی نمود.
نفوذ غیر رسمی ایران در عراق ،حتی از این هم بیشتر است .در سالهای اخیر ،ایران موفق به ایجاد شزکه مؤثری از
متحدان و مخاطزین از روشنفکران تا سیاستمداران احزاب مختلف شیعه شده است .بسیاری از رهزران احزاب اصلی شیعه
و مسححولین طراز اول عراقی پیوندهایی محکمی با ایران دارند .این گسححتردگی پیوندها چندان مورد عالقه دولت آمریکا و
همپیمانانش نیست .آنها انتظار چنین نفوذی را برای ایران در عراق نداشتند.
درسححت اسححت که از نظر تاریخی ،میراث جنگ ایران و عراق ،ناسححیونالیسححم عراقی ،و به ویژه تفاوتهای قومی بین
اعراب و ایرانیان ،اصطکاک بسیاری را بین این دو کشور موجب شده است ولی در نقش این عوامل نزاید زیاد اغراق کرد
زیرا زمانی که باالترین رهزر دینی عراق یک ایرانی اسححت ،احتماالً تضححاد قومی زیاد اهمیت ندارد .بعد از انتخابات سححال
 2010عراق و افزایش قدرت و موفقیت جریانهای سکوالر شیعی و تاکیدات آنها بر ملیگرایی و سیا ست فرافرقهای و
هویت ملی عربی در عراق ،احتمال ح ضور پررنگ آنها در حاکمیت می تواند تحدیدی در ادامه روند گ سترش روابط بین

ایران و عراق باشححد  ،با این همه پس از حضححور پررنگ ایران در مقابله با داعش ودفاع همه جانزه ایران از دولت ومردم
عراق ونیز تقویت جنای مقاومت در عراقروابط دو کشور بسیار دوستانه تر از گذشته شد.
اهداف و منافع ایران

 .1حمایت از ایجاد دولتی دموکراتیک و فراگیر در عراق و تالش برای افزایش نقش شحححیعیان و حمایت از آنها به
عنوان بازیگر اصلی صحنه سیاسی عراق در دولتهای آینده عراق.
 .2افزایش همکاریها در زمینه تسهیل تردد زائرین عتزات عالیات.
 .3جلوگیری از تجزیه و حمایت از تمامیت ارضی عراق.
 .4جلوگیری از روی کار آمدن دولتی قدرتمند و مخالف ایران.
 .5جلوگیری از قرار گرفتن عراق به عنوان پایگاه مخالفان ایران (به ویژه سازمان منافقین).
 .6حمایت از افزایش نقش سازمان ملل در عراق در مقابل با افزایش نفوذ و قدرت آمریکا.
 .7افزایش همکاری در تمام زمینههای اقتصادی ،سیاسی و ...؛ و به دست آوردن بازار مصرفی عراق.
 .8وابسته نمودن عراق به خود با ارائه مسیرهای مناسب ترانزیتی.
 .9تثزت مرزها و حل و فصل کامل اختالفات مرزی و ایجاد امنیت کامل در طول خطوط مرزی با عراق.
 .10افزایش نفوذ در بین گروههای مختلف عراقی (بازیگران مؤثر داخلی).
 .11باز سازی عتزات عالیات و اماکن مذهزی عراق و نیز پ شتیزانی خدماتی ،علمی،فرهنگی ،بهدا شتی و آموز شی در
عراق
 .12بهزود تصویر ایران در افکار عمومی عراق با توجه به تزلیغات منفی دوران حاکمیت بعثیها علیه ایران
 .13حمایت وکمک همه جانزه به دولت ومردم عراق در مزارزه با تروریسحححم وجریان تکفیری داعش وتقویت حرکت
مقاومت اسالمی در منطقه

بازیگران فرامنطقهای
آمریکا
تاریخچه روابط عراق و آمریکا

آمریکاتا قزل از انقالب ا سالمی ایران ،عراق را جزیی از ک شورهای متحد شوروی نگری سته و نقش تندروانه و رادیکال
عراق در معادالت خاورمیانه را تهدیدی علیه متحدان منطقهای خود نظیر اسرائیل ،عربستان و ایران فرض میکرد ،لذا از
موضع ایران در زمان شاه و عربستان در مقابل عراق حمایت میکرد.

فصل ششم :بازیگران منطقهای و فرامنطقهای67

پس از پیروزی انقالب اسححالمی ،آمریکا برای مهار ایران ،به ترمیم روابط با عراق دسححت زد و در سححال  1983روابط
خود را با عراق از سحححر گرفت و به از عراق در برابر ایران در جنگ تحمیلی حمایت کرد .پس از حمله ارتش عراق به
کویت ،آمریکا حامی و بانی اصلی اقدام نظامی علیه عراق و اعمال تحریمهای بین المللی علیه بغداد شد .در سال ،2003
به عراق حمله و رژیم صدام را سرنگون کرد و آن را اشغال کرد .به این ترتیب دور جدیدی از روابط عراق – آمریکا آغاز
و ح ضور آمریکا در عراق آغاز شد .پس از انتقال قدرت به عراقیها نیز آمریکا بی شترین نیروی نظامی ( 170هزار) را در
عراق مسححتقر کرده و کار تأمین امنیت این کشححور را بر عهده گرفت .این در حالی بود که پس از اشححغال عراق عملیات
انتحاری علیه نیروهای خارجی به ویژه آمریکاییها روز به روز گسححترش یافته و بر دامنه تلفات افزوده شححد .و در داخل
عراق نیز نارضحححایتی عمومی از این اوضحححاع افزایش یافت و یکی از مهمترین نگرانیها ،پیرامون آینده عراق و نیروهای
خارجی مستقر در آن بود .آمریکا در سال  2008قرارداد امنیتی را با عراق به امضا رساند که بر اساس آن ارتش آمریکا از
شححهرها خارج و کنترل و امنیت شححهرها به دولت عراق واگذار شححد .در پایان سححال  2011تمامی نیروی های آمریکایی
باقیمانده در عراق ،خاک عراق را ترک کردند و به طور رسححمی خروج آمریکاییها از عراق از سححوی دولت عراق جشححن
گرفته شد .هرچند که حدود پانزده هزار نفر در قالب نیروهای مرتزط با سفارت آمریکا در عراق باقی ماندند.
به طور کلی برر سی روابط عراق و ایاالت متحده در طول ربع آخر قرن  20و چند سال آغازین قرن  21ن شان دهنده
این ا ست که به جز چند سال که عراق با ایران در حال جنگ بود در سایر مواقع حالت خ صمانه و توأم با د شمنی بوده
است.
سند استراتژی ملی آمریکا برای عراق بعد از اشغال عراق

در این سند هدف کوتاه مدت آمریکا این ا ست که عراق پی شرفت تدریجی در جنگ با تروری ستها و خنثی سازی
شورش داشته باشد و دستاوردهای سیاسی قابل توجهی کسب کند؛ به ساخت نهادی دموکراتیک اقدام کند؛ از نیروهای
امنیتی توانمندی برای انجام فعالیتهای اطالعاتی برخوردار با شد؛ شزکه تروری ستها را ری شه کن کند؛ امنیت را برقرار
سححازد و اصححالحات اقتصححادی کلیدی برای بنیان نهادن یک اقتصححاد موفق را به پیش راند .هدف میان مدت آمریکا این
است که عراق در نابودی تروریستها و شورشیان توفیق یابد و قادر به تأمین امنیت خود باشد و با یک دولت مشروطه و
منتخب الگوی الهام بخ شی برای هواداران ا صالحات و دموکرا سی غربی در منطقه با شد و از پتان سیل اقت صادی خود به
نحو مطلوب استفاده کند.
در بلندمدت نیز عراق باید قادر به ریشححه کنی تروریسححتها و خنثیسححازی شححورش باشححد .عراق صححلح طلب ،متحد،
باثزات ،دموکراتیک و امن با شد و عراقیها از نهادها و منابعی که برای حکومت عادالنه بر خود شان و ایجاد امنیت برای
ک شور شان الزم ا ست برخوردار با شند .عراق شریکی در جنگ جهانی علیه تروری سم با شد و علیه غنی سازی مواد الزم

برای جنگ افزار کشتار جمعی به مزارزه برخیزد ،با جامعه جهانی یکپارچه شود ،موتوری برای رشد اقتصادی منطقه باشد
و با استقرار حکومت دموکراتیک در عراق ،الگویی برای دیگر کشورهای منطقه ایجاد کند.
اما باید اذغان کرد که تحقق نظام لیزرال دمکرات در خاورمیانه که اکثریت قاطع آن را ک شورهای م سلمان ت شکیل
میدهند امری است غیر ممکن و یا حداقل دشوار ،چرا که بافت و فرهنگ و معتقدات و هنجارهای جهان اسالم با جهان
غرب در بسیاری موارد تفاوت ماهوی دارد .آمریکا با درک این دشواری در عراق مجزور به تعدیل برخی مواضع خود شد
و حتی برای پی شزرد روند دمکرا سی مورد نظر خود ،د ست به دامان مجامع بین المللی و دیگر ک شورها شد .نکته حائز
اهمیت اینکه عراق در زمان حاکمیت رژیم بعت عراق با همه ظلم و جنایتی که در حق مردم عراق اعمال شحححده بود،
هیچگاه پایگاه تروریسححتی برای گروههایی نظیر القاعده و گروههای افراطی وهابی نزوده ،شححیوع اقدامات تروریسححتی و
جاگیری تروریست ها در عراق درست بعد از اشغال این کشور و کنترل امنیت عراق توسط آمریکا آغاز شد.
اهداف و منافع آمریکا در عراق

 .1تشکیل رژیمی در عراق که حداکثر نزدیکی منافع و همسویی با آمریکا را در معادالت منطقه داشته باشد.
 .2ت شکیل رژیمی در عراق که دارای حداقل گرای شات ضد ا سرائیلی با شد (به صفر ر ساندن این گرایش به دلیل
عربی بودن عراق ممکن نیست).
 .3جلوگیری از تشکیل حکومت شیعه در عراق به سزک جمهوری اسالمی ایران.
 .4جلوگیری ازگسترش نفوذ ایران و سوریه در تحوالت عراق.
 .5تغییر فضححای امنیتی منطقه خلیج فارس با وارد نمودن رژیم جدید عراق به معادالت منطقه و در مرحله بعد وارد
نمودن اسرائیل به معادالت خلیج فارس
 .6استقرار رژیمی در عراق که توازن قوا بین ایران و عراق را به نفع ایران برهم نزند.
 .7بهره گیری از تغییر رژیم عراق به منظور حل مسحححأله فلسحححطین از طریق تغییر نقش و جایگاه بازیگرانی مانند
سوریه و ایران.
 .8افزایش ف شار بر حکومت ایران به منظور تغییر رفتار تهران و در مرحله بعد فراهم ساختن مقدمات تغییر احتمالی
حکومت ایران.
 .9تالش در جهت هماهنگ کردن و همسححو کردن حوزه علمیه نجف و مراجع و نخزگان نجف با سححیاسححتهای
آمریکا درمورد عراق و یا جلوگیری از مخالفت آنها با برنامههای آمریکا در عراق.
 .10گسترش و رواج فرهنگ غربی با هدف آماده سازی فضای فرهنگی عراق برای پذیرش حکومت غربگرا
 .11تسلط بر بازار عراق وگسترش مصرف کاالهای غربی
 .12کنترل و مدیریت و دسترسی مطمهن به نفت عراق از طریق استقرار رژیم متحد آمریکا در بغداد و کاهش قدرت
عربستان در بازار نفت.
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 .13صادرات هر چه بی شتر شرکتهای تجاری و صنعتی و خدماتی آمریکا و نیز باز سازی مراکز و مناطق تخریب
شده در جنگ توسط همان شرکتها.
 .14جلوگیری از احیای نفوذ اقتصادی روسیه و فرانسه در عراق بعد از صدام.
 .15جلب موافقت ک شورهای ح ساس و مؤثر منطقهای و فرامنطقهای با برنامههای آمریکا در عراق و یا جلوگیری از
مخالفت علنی این کشورها با برنامهها و سیاستهای آمریکا در عراق.
 .16جلب همکاری یا عدم مخالفت و کارشکنی ایران بر سر راه برنامههای آمریکا در عراق.
 .17جلب رضایت و همکاری سوریه و جلوگیری از کارشکنی یا عدم همکاری دمشق در مسیر استقرار نظام مطلوب
آمریکا در عراق بعد از صدام.
 .18حضور نظامی در عراق و افزایش همکاریهای نظامی با سایر کشورهای عرب خلیج فارس.
 .19گسححترش ناتو از ترکیه به عراق که به صححورت کمربندی در مقابل ایران عمل نموده و از طرفی گسححترش عمق
استراتژیک و تکمیل حلقه امنیتی برای اسرائیل.
 .20تشکیل یک کشور کرد در شمال عراق و در انزوا قرار دادن و تجزیه ایران و سرکوب گروههای شیعی در جنوب
عراق و منطقه.
 .21به دست گرفتن اهرم فشار بر تصمیمات اروپائیان و دیگر قدرتهای جهان.
 .22تغییر و کوچک کردن جغرافیای سیاسی کشورهای اسالمی در منطقه.
 .23به وجود آوردن زمینههای تغییر در رژیمهای منطقه و تزدیل کردن د شمنان بالقوه به دو ستان همراه و موافق با
سیاستهای آمریکا در منطقه.
انگلیس
تاریخچه روابط عراق و انگليس

انگلیس پس از جنگ جهانی اول از سححال  1920تا  1930قیمومت عراق را بر عهده داشححت .انگلیس مؤسححس حاکمیت
خاندان سلطنتی ها شمی در سال  1920به شمار میرود .در سال  ،1955با هدایت انگلیس ،عراق بانی تأ سیس پیمان
بغداد شد.عراق تا  1958در زمره متحدان منطقهای انگلیس بود .با کودتای قا سم روابط لندن – بغداد تیره شد اما رقابت
ناصر و قاسم (رهزران مصر و عراق) باعت نزدیکی مجدد عراق به انگلیس شد.
با شححروع جنگ عراق علیه ایران ،انگلیس در ظاهر اعالم بی طرفی کرد اما همراه با آمریکا به حمایت تسححلیحاتی و
سیاسی از عراق مزادرت ورزید .انگلیس در جریان جنگ نفت همراه با آمریکا سردمدار ائتالف بین المللی علیه عراق بود
و پس از جنگ نیز از حامیان اصلی تشدید فشارها و عدم لغو تحریمهای عراق بود و همراه آمریکا عملیات نظارت هوایی

بر عراق را اجرا میکرد .انگلیس متحد اصلی اروپایی آمریکا در حمله سال  2003برای سرنگون کردن رژیم صدام حسین
بود و نیروهای انگلیسی بر بخش جنوبی عراق از جمله بصره مسلط شدند.
کشحور انگلیس به طور کلی مواضحع خود در عراق را با توجه به مواضحع آمریکا تنظیم کرده و در اغلب حوادث با این
ک شور در عر صههای بین المللی موا ضع یک سانی دا شته ا ست .وبه عنوان دومین نیروی متحد آمریکا در جنگ بر علیه
عراق شرکت کرد.
اهداف و منافع انگليس در عراق

 .1تشکل رژیمی نزدیک به سیاست های آمریکا و انگلیس
 .2افزایش حضور اقتصادی انگلیسیها در عراق وبازارهای منطقه
 .3احیای نفوذ تاریخی و سححنتی انگلیس در عراق و تشححکیل حلقهای از نخزگان حکومتی و غیر حکومتی نزدیک به
انگلیس در حوزههای سیاسی ،امنیتی ،فرهنگی ،اقتصادی و ...

