
  

  

  

  

 :یاي دموکراسیور عراق، استمرار خشونت و

  سطحییک تحلیل چند
  اله سردارنیا خلیل

  چکیده
زبانی و مذهبی در دهه  -هاي قومی توان آن را مصداق بارز خشونت می عراق یکی از کشورهایی است که

سـایر   رویاي اپوزیسـیون عراقـی، آمریکـا و    استمرار خشونت و تشدید آن،. انستمیالدي د 21اول سده 

 ،در ایـن نوشـتار  . ه استدموکراسی در این کشور را به یاس مبدل ساختاستقرار هاي خارجی براي  قدرت

 -سـطحی و روش تحقیـق تبیینـی علـی    ضوع را با اسـتفاده از رویکـرد چند  نگارنده درصدد است این مو

  . شناختی سیاسی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد جامعه تاریخی و عمدتاً

 ها و عدم تحقق دموکراسـی در عـراق پـس از    ها در ارتباط با گسترش خشونت هیل یا فرضیترین دال مهم

و از پیش موجود ناشی از دار  ي هویت، یکپارچگی و مشروعیت ریشهها بحران. 1: سقوط صدام عبارتند از

ی مدنبنیان غیردموکراتیک و غیر. 2 ؛به این سو 1920سازي تحمیلی و الیگارشیک در عراق از دهه  ملت

 -اي، قـومی  طلـب فرقـه   هاي خشونت و اجتماعی و غلبه باورها و فرهنگهاي سیاسی  بندي احزاب و گروه

ق بخشیدن به حکمرانـی خـوب بـا    ضعیف و شکننده در تحق ناکامی حکومت. 3 ؛زبانی و مذهبی بر آنها

د رار حضور و برخوراستم. 4 و رسانی در ابعاد گوناگون نند ایجاد امنیت، اشتغال و خدماتهایی ما شاخص

پیمانان آن با مردم عراق و افشاي اهداف واقعی و پنهانی آنها در ایـن   خشن نیروهاي نظامی آمریکا و هم

   .کشور

  يکلیدن اگواژ

   هاي سیاسی سازي، حکمرانی خوب، احزاب و گروه هاي قومی و مذهبی، دموکراسی، ملت عراق، خشونت

                                       
 اي دانشگاه شیراز قهاستادیار علوم سیاسی و مطالعات منط                               Email: kh_sardarnia@yahoo.com 

  28/11/90: تاریخ پذیرش        11/07/90: تاریخ ارسال

 7- 36صص /  1391 تابستان/  63شماره /  بیست و یکمسال / فصلنامه راهبرد 
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  هقدمم

شري ه بناپذیر جامع همزاد جدا خشونت،

اي، مـذهبی،   است و در اشکال گوناگون تـوده 

در تـاریخ رخ داده   ...زبـانی، طبقـاتی و  -قومی

» سیاست«اگر به تعبیر موریس دوورژه  .است

که یک چهره آن بـه  را داراي دو چهره بدانیم 

ــري ــر آن  خشــونت و درگی ــره دیگ ــا و چه  ،ه

ــات باشــد،   ــراري نظــم و ثب ــه برق معطــوف ب

راي پیوستار مستمري از بنابراین تاریخ بشر دا

  . خشونت و نظم بوده است

از ربع واپسین سده بیستم به ایـن سـو،   

ناسیونالیسم قومی ــ زبانی بـه شـکل بـارزي    

سـطح ملـی شـده     جایگزین ناسیونالیسـم در 

، 21توان گفت که سـده   به تعبیري می. است

گرایـــی و  گرایــی، جنســیت   ســده قومیــت  

ده و گسـترش فزاینـ   گرایی دینـی اسـت  بنیاد

اي قــومی ــــ زبــانی و مــذهبی و هــ خشــونت

اعتراضات فمنیستی ایـن ادعـا را    ها و جنبش

به همین خـاطر اسـت کـه در    . کنند تأیید می

طالعات علم سیاسـت  چند دهه اخیر، حیطه م

یاســی عمــدتاً بررســی و شناســی س و جامعــه

هاي هویتی در سـطوح قـومی،    تحلیل تعارض

ده زبـانی، مــذهبی، جنسـیتی و ماننــد آن بــو  

تعبیـر  » ت هـویتی سیاسـ «است که از آن به 

اي  آمـوزه -هـاي فکـري   در چرخش. شده است

 مارکسیسـتی  -هاي پسا جدید به سمت آموزه

ســائل و  م ،مدرنیســتی  -بــه ویــژه پســا   و

هـاي   هـا وجنـبش   موضوعات مربوط به هویت

هاي گوناگون علیه  از هویت اعتراضی برخاسته

توجـه بـه    هـاي بـی   هاي کالن و دولـت  هویت

تـر   ا و بازیگران فروملی بسیار پررنـگ ه هویت

بنـابراین در عرصـه مطالعـات علـوم     . انـد  شده

ــد  سیاســی، مط ــی مانن ــازیگران فرومل ــه ب الع

زبانی، مـذهبی، جنسـیتی و    -هاي قومی گروه

یگران متعلق بـه نهادهـاي   طبقات در کنار باز

هـا و   مدنی و تأثیر آنها بر سیاست و حکومـت 

ــبش  ــه جن ــین مطالع ــاي همچن ــاعی  ه اجتم

تر تلقـی   هاي فروملی مهم مرتبط با این هویت

 .اند شده

هـاي   با نگاه اجمالی بـه ادبیـات جنـبش   

ــد ــاعی جدی ــیاجتم ــا   ، م ــاط ب ــوان در ارتب ت

زبانی  -هاي قومی شونتخ هاي گسترش ریشه

به این سو  بیست و مذهبی از ربع پایانی سده

 سـازي  ملـت  -دولـت : ین دالیل را ذکر کـرد ا

اي حاکمیت قومیت و مـذهب  تحمیلی بر مبن

ــ ــاتوان،   اکثریـ ــعیف و نـ ــی ضـ ت، حکمرانـ

، فرهنگـی و  هـاي سیاسـی، اجتمـاعی    تبعیض

هــاي سیاســی و  اقتصــادي، گســترش آگــاهی

فعاالن قومی و مـذهبی   اجتماعی و پیوند بین

ارتباطــات و اطالعــات و ثیر از انقــالب بــه تــأ

هاي اقتـدارگرا   ها علیه حکومت تشدید چالش

  .زبانی و مذهبی -ه قومیپاردر جوامع چند
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ــه  عــراق از  ــه کشــورهایی اســت ک جمل

ــی ــوان  م ــارز ت خشــونت و  آن را مصــداق ب

زبانی و مذهبی در دهه  -هاي قومی کشمکش

اســتمرار . دي دانســتاول هــزاره ســوم مــیال

رویاي اپوزیسـیون و   ،ها و تشدید آنها خشونت

ــراي   ــه رهبــري آمریکــا ب نیروهــاي ائــتالف ب

را به یاس و ناامیدي دموکراسی در این کشور 

کـــه  ه اســـتو نشـــان داد همبـــدل ســـاخت

آیـد و   دموکراسی از لوله تفنـگ بیـرون نمـی   

هاي  لی از زاویهنیازمند بسترهاي مناسب داخ

ــه  ــاگون جامع ــناختی، روان گون ــناختی،  ش ش

ــه     ــد ب ــاعی متعه ــاي اجتم ــان، نیروه نخبگ

  .دموکراسی و حکمرانی خوب است

ــدد    ــده درصـ ــتار، نگارنـ ــن نوشـ در ایـ

  :ال استسخگویی به این سؤپا

چرا سقوط حکومت اقتدارگراي صـدام  «

ــه بعــد 2003و اشــغال ایــن کشــور از  ــه  ،ب ب

نینجامید و این کشور شاهد  دموکراسی پایدار

زبانی و مذهبی خونین و  -هاي قومی خشونت

 »مستمر بوده است؟

ؤال کلـی، چهـار سـؤال    در ذیل ایـن سـ  

  :شوند که عبارتند از طرح می

بــین نــوع و ماهیــت  چــه ارتبــاطی .1

بـه   1920عراق از دهه سازي در  ملت

هـاي   ثبـاتی و خشـونت   این سو و بـی 

سیاسی قومی و مذهبی در این کشور 

 ؟وجود داردپس از سقوط صدام 

بین ماهیـت یـا بنیـان    چه ارتباطی  .2

هـاي   ثبـاتی  هـا و بـی   حزبی و خشونت

سیاسی در عراق پس از سقوط صـدام  

 ؟وجود دارد

لکرد حکومـت و  عمبین  ارتباطیچه  .3

هـا در   هاي سیاسی و خشونت ثباتی بی

 ؟وجود داردعراق پس از سقوط صدام 

چه ارتباطی بـین حضـور آمریکـا و     .4

هـا و   ثباتی انان آن و استمرار بیپیم هم

  ؟ وجود داردها در عراق  خشونت

هاي ذیل طـرح   ؤاالت، فرضیهدر پاسخ س

  :شوند می

سـازي   فرآینـد تـاریخی ملـت    :1فرضیه 

 1920اق از دهه و الیگارشیک در عرتحمیلی 

ریشـه   دولـت بـی   گیـري  به این سو بـه شـکل  

ــدارگرا ــت   و ،واقت ــیطره اقلی ــدي  20س درص

هاي سنی مذهب بر اکثریت جامعه و به  عرب

هـاي هویـت، مشـروعیت و     ، به بحرانتبع آن

اي کـه   گونـه  ؛ بـه یکپارچگی اجتماعی انجامید

ام فرصتی بـراي حیـات سیاسـی و    سقوط صد

هـاي   یابی و رادیکالیسم سیاسـی گـروه   قدرت

  .قومی و مذهبی سرکوب شده پیشین بود

ــیه  ــک و   :2فرضـ ــان غیردموکراتیـ بنیـ

هـاي سیاسـی و    بندي غیرمدنی احزاب و گروه
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ــاعی ــگ اجتم ــا و فرهن ــه باوره ــاي  ، و غلب ه

ی و مذهبی زبان -اي، قومی طلب فرقه خشونت

هــاي خــونین و  بــر آنهــا منجــر بــه خشــونت

مـین امـر،   ق شـده اسـت و ه  گسترده در عـرا 

هاي اساسـی در بـین    مانع از رسیدن به توافق

هاي گوناگون مانند نحوه تنظیم  آنها در زمینه

یـزان تمرکـز و   قانون اساسی، توزیع قدرت، م

ــد آن شــده  تمرکز زدایــی در حکومــت و مانن

  .است

ــیه  ــت مــوقتی    :3فرض ناکــامی حکوم

نـاتوانی  نیروهاي ائتالف به رهبـري آمریکـا و   

ق مت عراق پس از انتقال قدرت در تحقـ حکو

ایی هـ  بخشیدن به حکمرانی خوب با شـاخص 

د رسانی در ابعا مانند امنیت، اشتغال و خدمات

هـا در عـراق    گوناگون بـر گسـترش خشـونت   

  .گذار بوده استتأثیر

ــ ــا و    :4یه فرض ــور آمریک ــتمرار حض اس

پیمانان آن و برخوردهـاي خشـن و اغلـب     هم

عراق، نـاتوانی آنهـا در    انسانی آنها با مردمغیر

برقراري امنیت و دموکراسی و افشاي اهـداف  

ــراق    ــا ع ــاط ب ــا در ارتب ــانی آنه واقعــی و پنه

غـین بـودن شـعار    سیطره برنفت عراق و درو(

ــی ــه شــکل ) دموکراس ــترش   ب ــري وگس گی

 .ها در عراق انجامیده است خشونت

  ضرورت بحث. 1

هـــاي  در ارتبـــاط بـــا موضـــوع ریشـــه

مقاالت گوناگونی نوشـته  ها در عراق،  خشونت

بــه ریشـه اصــلی   ،در برخــی مقـاالت و شـده  

خشــونت بــا تمرکــز براعتــراض بــه حضــور و 

هاي خارجی بـر جامعـه    سلطه قدرتاستمرار 

عراق و برخورد نادرسـت آنهـا بـا مـردم ایـن      

در برخی مقـاالت،  . شده است کشور پرداخته

قومی و مذهبی از پیش موجود و هاي  تعارض

، بـه عنـوان   از قدرت سیاسی خواهی آنها سهم

هـاي قـومی و مـذهبی     ریشه اصلی خشـونت 

بـر نقـش   دیگـر،  در مقـاالت  . انـد  تلقی شـده 

هـاي تنـدرو مـذهبی در تبیـین      ه وگروهالقائد

 .کید و تمرکز شده استها در عراق تأ خشونت

هـاي حجـم مقالـه، در     با توجه به محـدودیت 

توان منـابع موجـود را بـه تفصـیل      اینجا نمی

لذا به عنوان و اهداف یا موضوعات  ،دطرح کر

تـرین آنهـا    برخـی از مهـم   مهم مورد بحث در

  . شود بسنده می

ن در رسـاله دکتـري   میخائیل فیتزسیمو

ي حکمرانی، هویت و راهبردها«خود با عنوان 

رد کـه  ب این فرض را به پیش می» ضد شورش

هایی همچون  تحقق حکمرانی خوب با ویژگی

بـه   ،خـدمات مطلـوب   برقراري امنیت و ارائـه 

زا  شـورش و ثبـات  ترین راهبرد ضد عنوان مهم

 توانــد عمــل کنــد   در عــراق کنــونی مــی  
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Fitzsimmons, 2009)(.   نیهن یامـاکوگوز در

هـاي داخلـی    فهم خشونت« اي با عنوان مقاله

ثبـاتی در عـراق را    ، ریشه اصلی بـی »در عراق

بـه   1920میلی از ریشه و تح هاي بی در دولت

ــا و ــت  هــایی یژگــیایــن ســو ب همچــون دول

ــرب  ــنی و ع ــیک س ــرکوب   الیگارش ــان، س زب

هـاي قـومی، عـدم رضـایت عمـومی از       اقلیت

دانـد و   ت و فقـدان پایگـاه اجتمـاعی مـی    دول

شغال را فرصتی براي اعتـراض  فضاي پس از ا

شـده   هاي سیاسی سـرکوب  ها و اقلیت قومیت

ــمارد پیشــین مــی  (yamacoguz, 2009) .ش

 اي بـا عنـوان   ر مقالـه د کالیواس و آدام کوچر

بـر  » و ویتنـام هاي قومی در عراق  کشمکش«

هـاي   ثبـاتی  هـا و بـی   این نظرند که کشمکش

در عراق کنونی بیشتر از اینکه ناشـی  سیاسی 

روش  ناشــی از ،هــاي قــومی باشــد از شــکاف

اشغال و برخورد غلط اشغالگران با مردم عراق 

غال عراق خود محـرك قـوي بـراي    بوده و اش

ایـن  هـاي قـومی در    دن خشـونت ور شـ  شعله

است، زیرا بعـد از سـقوط صـدام، خـال      کشور

که ناتوان  ی ایجاد شدقدرت و حکومت ضعیف

از برقـراري امنیــت و کنتـرل بــر اوضـاع بــود    

(Kalyvas & Kocher, 2007). 

در ایــن نوشــتار، نگارنــده از یــک رویکــرد  

ترکیبی وچندسطحی بـراي تبیـین دموکراسـی    

 - هـاي فزاینـده قـومی    بسیار شکننده و خشونت

بـه بعـد    2003زبانی و مذهبی در عراق از سال 

ــل     ــأثیر عوام ــه ت ــت، گرچ ــرده اس ــتفاده ک اس

انـد،   اي نادیده گرفتـه نشـده   منطقه –المللی  بین

اما به دلیل حیطه تخصصـی نگارنـده در حـوزه    

ــترهاي   ــر بسـ ــی، بـ ــی سیاسـ جامعـــه شناسـ

ــه ــأثیر    جامع ــاریخی و ت ــی، ت ــناختی، سیاس ش

چون نـاامنی وحکمرانـی ضـعیف بـر     هایی  مؤلفه

هــا در عــراق تأکیــد و تمرکــز بیشــتر  خشــونت

همچنـین نگارنـده نقـش    . صورت گرفتـه اسـت  

اي یعنـی همسـایگان در ایجـاد و     عوامل منطقه

گیـرد،   ها در عراق را نادیده نمی افزایش خشونت

اما براي پرهیز از اطاله کـالم، بـر نقـش عوامـل     

و تـا حـدي   شـناختی   داخلی با رویکـرد جامعـه  

هاي غربی به ویژه آمریکـا، بـه    نقش منفی قدرت

دلیل عدم کمک به برقراري حکمرانـی خـوب و   

به عالوه، براي جلـوگیري   .کند امنیت تمرکز می

از اطاله کالم و براي برقراري ارتباط دقیـق بـین   

مباحث نظري و بستر تاریخی وعینـی، از آوردن  

بخشی به نام چهارچوب نظـري مسـتقل پرهیـز    

رده و در آغـاز هـر گفتـار، یـک بحـث نظـري       ک

  .اجمالی طرح نموده است

هاي خشونت در  تحلیل ریشه. 2

  عراق

هـاي   در راسـتاي فرضـیه  در این بخـش،  

ــژوهش، ریشــه ــراق از   پ ــاي خشــونت در ع ه

  .دشون به بعد، بررسی وتحلیل می 2003
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سازي تحمیلـی و دولـت    ملت. 1-2

  ریشه بی

از  ست که برآمـده ملت مفهومی ا -دولت

 -میهاي اجتماعی قـو  بندي ملت و تمام گروه

دهنده ملـت   زبانی، فرهنگی و طبقات تشکیل

نیز دولت  .یا جامعه و مشترکات همه آنهاست

دولـت  و لذا  تجلی نهادي ملت یا جامعه است

از . دارنـد بـا یکـدیگر   و ملت ارتباط تنگاتنگی 

یـز مصـداقی دو الگـوي کلـی     حیث نظري و ن

  : داردسازي وجود  براي ملت

سازي داوطلبانـه یـا    الگوي یکپارچه) الف

وراي هویـت ملـی    ،در ایـن الگـو   .اجباريغیر

هـاي   هاي فروملی قرار گرفتـه وهویـت   هویت

اي از سـازوکارهاي   فروملی از طریق مجموعـه 

نهــادي، تبلیغــی وتشــویقی و اجبــار مشــروع 

ذیـل  برخوردار از قوانین و ضمانت اجرایی در 

گیرند و هویت  رار میچتر فراگیر هویت ملی ق

پذیرند، بدون آنکه در این فرآینـد،   ملی را می

هاي فروملـی را منکـر    دولت موجودیت هویت

  .شود

سازي تحمیلی یـا ادغـام    الگوي ملت) ب

در این الگـو، دولـت از سـازوکارهاي     .اجباري

سرکوب و نیز سازوکارهاي آموزشی رسـمی و  

ملت واحـد و هویـت    تبلیغاتی در جهت ایجاد

 کنـد و هـر نـوع مقاومـت و     ی استفاده مـی مل

ــر ــی  اعت ــه م ــرکوب مواج ــا س ــود و  اض ب ش

زبـانی و مـذهبی    –ملی قومی هاي فرو هویت

در ایـن  . در هویت ملی حل و ادغام می شوند

ملت ظـاهراً برآمـده از ملـت     -وضعیت، دولت

عمل بـه یـک دولـت تحمیلـی و     در ، اما است

شود و از پـذیرش عمـومی    ریشه مبدل می بی

دولـت در نـزد    اي که گونه ؛ بهوردار نیستبرخ

مردم، فاقد ریشه و مشـروعیت تلقـی شـده و    

ن یکپـارچگی و بحـران   جامعه نیز دچار بحـرا 

تضـعیف چنـین دولتـی یـا     . شـود  هویت مـی 

، با اشغال یا حمله یک کشور دیگـر  سقوط آن

قومی و مذهبی خواهـد   هاي منجر به خشونت

  .شد

پــس از 1920دولــت عــراق در ســال   

پاشی امپراتوري عثمانی و تحت قیمومیت فرو

دولت استعماري انگلستان شکل گرفـت و در  

اوم برخـی  بـه دنبـال وقـوع و تـد     1932سال

طلبانـه بـه    هـاي اعتراضـی و اسـتقالل    جنبش

هـاي   ، شـورش 1920در سال . استقالل رسید

» انقالب بـزرگ عـراق  «عمومی رخ داد که به 

حشـیانه سـرکوب   اما به صورت و ،معروف شد

 1923تـا   1922هـاي   در فاصله سـال . دندش

بـه رهبـري علمـاي    کـه  هایی  اگرچه قیامنیز 

، ولـی باعــث  شـیعه روي داد سـرکوب شــدند  

هـاي   ها وحرکت ها و شورش استمرار نارضایتی

طلبانه در نقـاط مختلـف عـراق شـد      استقالل

   .)211، ص1380برنز و کمالی، (
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با یک بررسی اجمالی در تـاریخ عـراق از   

ولـت  تـوان گفـت کـه د    می این سو، به 1920

ریشه یا فاقد  حاکم بر این کشور یک دولت بی

پایگاه اجتماعی و مقبولیت فراگیر بوده اسـت  

ه تجلی نهـادین  ملت فراگیر ک –و یک دولت 

بندي هاي قومی و مذهبی  و فراگیر همه گروه

الگـوي حـاکم بـر    . ه اسـت شکل نگرفتـ  ،باشد

ملـک   سـازي در عـراق از زمـان    فرآیند ملـت 

ــل تــ  ــدام، از نــوع    فیص ــان ســقوط ص ا زم

و  ســازي اجبــاري یــا ادغــام تحمیلــیهمانند

بنــدي هــاي قــومی کــرد،  ســرکوبگرانه گــروه

ترکمن و ارمنی در هویت ملـی عربـی و نیـز    

ــرک ــاکم   س ــت ح ــوي اقلی ــیعیان از س وب ش

بنـابراین،  . ی مذهب بـوده اسـت  زبان سن عرب

ریشـه، نماینـده واقعـی تمـام      هـاي بـی   دولت

اي قومی و مـذهبی یـا تجلـی نهـادین     ه گروه

نماینـده   ، بلکـه در عمـل  ملت فراگیر نبودنـد 

ان سنی مذهب و نخبگان زب اقلیت حاکم عرب

هایی هرگز به عنـوان   چنین دولت. آنان بودند

چتر فراگیر نهـادین در سـپهر سیاسـی بـراي     

مثابه وحـدت در   هاي جمعیتی و به همه گروه

  .عین کثرت عمل نکردند

ترین ویژگی جامعه عراق از  مهمبنابراین، 

ــان تأ ــزمـ ــورداري از سـ ــاکنون، برخـ یس تـ

ریشه و بحـران هویـت یـا نبـود      هاي بی دولت

سـیطره اقلیـت حـاکم     هویت ملـی فراگیـر و  

درصـدي   80زبان سنی مذهب براکثریت عرب

جامعــه در ســپهر سیاســی و اجتمــاعی بــوده 

است، چنین ویژگی به شکاف فزاینده دولت و 

ن یکپـارچگی در جامعـه عـراق    جامعه یا بحرا

، )yamacoguz, 2009, p.55( انجامیــــد

حـران یکپـارچگی و   ریشـه اصـلی ب  همچنین، 

هاي مصـنوعی اسـتعماري    هویت به مرزبندي

ــس ا ــانی  پـ ــوري عثمـ ــی امپراطـ ز فروپاشـ

گردد که در نتیجـه آن، دولـت امـروزي     برمی

عراق در ذیل قیومیت دولت انگلستان از سـه  

بصـره بـا نـاهمگونی     استان موصـل، بغـداد و  

در مقابـل   سنیقومی و مذهبی و زبانی مانند 

ــرب در مقا ــل غیرشــیعه، ع ــرب ب ــا، (ع کرده

بنـابراین نطفـه   . فـت شـکل گر  )...ها و ترکمن

گیـري دولـت    افکنی با شـکل  خشونت و تفرقه

تحمیلی و سیطره انگلسـتان شـکل گرفـت و    

  . استمرار یافت

ــاختار نــاهمگون  ــومی  س زبــانی و  –ق

ــی در  معــه و ملــتمــذهبی جا ســازي تحمیل

ــتقالل    ــس از اس ــیش و پ ــانی پ ــع زم ، مقط

ــه ــاز  زمین ــروعیت   س ــدم مش ــایتی و ع نارض

ریشـه شـدند کـه     هاي الیگارشـیک بـی   دولت

هاي قومی و زبانی و مذهبی  گاهی با خشونت

همـراه   2003و سرکوب شدید آنها تـا سـال   

هـاي   بنابراین از همان آغاز، حکومـت . دان بوده

سـویه  اند با جامعه پیوندهاي دو عراق نتوانسته
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توجــه بــه نســبت هــر یــک از . ننــدایجــاد ک

ل زبانی و مذهبی از ک -هاي قومی  ديبن گروه

ریشـه   جمعیت جامعه عـراق، تحمیلـی و بـی   

یـک سـده   هاي حاکم بر عراق در  بودن دولت

هـاي   عـرب  .سـازد  اخیر را به خوبی هویدا می

، کردهـاي  )درصد20نزدیک به (سنی مذهب 

، شـیعیان  )درصـد 18نزدیک به (ذهب سنی م

هاي قومی  و بقیه گروه) درصد 57تا  55بین (

 درصد از جمعیـت عـراق را   5و زبانی کمتر از 

 20ســلطه کـه   در حـالی دهنـد،   تشـکیل مـی  

هاي سنی مـذهب بـر اکثریـت     ي عربدرصد

رشــیک بــودن ریشــه والیگا ، بــیدرصــدي 80

 سـازد  خوبی هویدا مـی  دولت ها در عراق را به

)fitzsimmons, 2009, p. 144(.   

هــاي خودکامــه و الیگارشــیک در  دولــت

فیصـل   ملـک (پاره عـراق  ه چندساختار جامع

عالوه ) یژه صدامو اول و دوم، حسن البکر و به

ــرکوب، از    ــداکثري از سـ ــتفاده حـ ــر اسـ بـ

تبلیغاتی و آموزشی  ،سازوکارهاي ایدئولوژیک

یت یا هویت عربی بر کردها، براي تحمیل عرب

هـا و نیـز تحمیـل مـذهب      ها و ارمنی ترکمن

ــد مــیتســنن بــر تشــیع اســتفاده  ــذا . کردن ل

فراگیــر و  مثابــه ایــدئولوژيعربیســم بــه  پــان

هــاي  بنــدي گــر بــراي ســرکوب گــروه توجیــه

در هـا   در ایـن سـال  مختلف قومی و مـذهبی  

  .عراق عمل کرد

باید گفت که به نیز به لحاظ ژئوپلیتیکی 

جنـوب کـه   ی در شمال و های ي قسمتاستثنا

ــاطع  کردهــا و عــرب ــت ق  هــاي شــیعه اکثری

دهنـد،   جمعیت را به طور همگون تشکیل می

ــراق   ــف ع ــاطق مختل داراي بخــش اعظــم من

در . اسـت جمعیت ناهمگون قومی و مـذهبی  

تـوان بـه ترکیـب جمعیتـی      این ارتبـاط، مـی  

کرکـوك و  در  هـا  هـا، کردهـا و تـرکمن    عرب

هـاي سـنی و    موصل و ترکیب جمعیتی عرب

هـاي مرکـزي ماننـد بغـداد،      در اسـتان شیعه 

بـا عنایـت بـه ایـن     . دیاله و بابل اشـاره کـرد  

جمعیــت جامعــه عــراق از چنــد  ،پراکنــدگی

 :اجتماعی اصلی برخـوردار بـوده اسـت    شکاف

شیعه و اقلیـت   بین اکثریت مذهبی شکاف. 1

زبـانی بـین    -شـکاف قـومی   . 2 ؛مذهب سنی

اکثریت عرب و اقلیت غیر عرب کرد، تـرکمن  

اف بـین اکثریـت مسـلمان و    شـک . 3؛ رمنیوا

  . اقلیت غیرمسلمان ارمنی وآشوري

در  سـازي  فرآینـد ملـت  براي فهـم بهتـر   

هــاي پــیش از  عـراق، بررســی گــذراي دولــت 

تـاریخ  . سقوط صـدام خـالی از فایـده نیسـت    

. مدرن عراق بـا سـلطنت فیصـل شـروع شـد     

فیصل یکی از پسران شـریف حسـین، حـاکم    

هاشـم فیصـل   . ان بوداز عمال انگلست حجاز و

شدت  ام به قدرت رسیدن با یک جامعه بههنگ

ــومی و ــاهمگون ق ــد و   ن ــه ش ــذهبی مواج م
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هـاي   دریافت که چنین ناهمگونی و کشمکش

ــالی ــت و   احتم ــراي حکوم ــته از آن ب برخاس

هاي سیاسی وي خطرناك خواهنـد   طلبی جاه

را  يبود، لذا درصدد برآمد هویت ملی فراگیـر 

مهمی بـراي دولـت وي   شکل دهد تا پشتوانه 

ع مهمـی همچـون برتـري و    وي با موان. باشد

 –هاي محلی قـومی   فاداريدار و چیرگی ریشه

اي، زبانی و مـذهبی بـر وفـاداري هـاي      قبیله

در دوره عثمـانی،  . مدنی و ملـی مواجـه شـد   

هـاي   ره امور داخلی بـه هـر یـک از ایالـت    ادا

ــراق داده   ــوري عثمــانی در ســرزمین ع امپرات

مالیـات بــه  ه شـرطی کـه آنهــا   بــ ؛شـده بـود  

 ,Haider) نـد نک حکومـت مرکـزي پرداخـت    

2001, p.13).  

سازي تحمیلی  ملک فیصل از الگوي ملت

هویت ملی فراگیر  براي تشکیل دولت مدرن و

تـرین سـازوکارهاي وي    مهـم  و استفاده کـرد 

روي سرکوبگر ارتـش، ایـدئولوژي   عبارت از نی

وایمـر،  (عربیسم و نهادهاي آموزشی بودند  پان

ــم    .) 88، ص 1386 ــان عربیس ــدئولوژي پ ای

اي از دستاوردهاي تمدنی پـیش   فیصل آمیزه

هـاي موجـود در بـین     دناز اسالم یعنـی تمـ  

النهرین و هویـت عربـی و تـا حـدي مـذهب      

 ,Ibid) با تفسیر قومیت محور از آن بود سنی

p.10) .سازي، فردي به  فیصل در راستاي ملت

 تاًگرا و عمد ، ملیگرا شدت عرب نام الهصري به

ت آموزشـی کشـور   یس مـدیر سکوالر را در رأ

قرار داد، تجربه ناسیونالیسم بالکـان در زمـان   

. ثیر شدیدي بر افکـار وي داشـت  ها تأ انیعثم

م به عنوان بخشی از میراث عـرب  وي به اسال

 نگریست و در ارتباط با هویت ملی، عمدتاً می

خ گـرا بـود و بـر زبـان و تـاری      سکوالر و عـرب 

مشترك سـاکنان خاورمیانـه پـیش از اسـالم     

از دیـد  . کـرد  ن تأکیـد مـی  وتمدن بین النهری

، هـاي تـاریخی و فرهنگـی    وي، زبان و میراث

. دهنـد  عناصر مهم یک ملـت را تشـکیل مـی   

بعدها میشل عفلق و همکارانش ایـن دیـدگاه   

  . را در طراحی ایدئولوژي بعثیسم توسعه دادند

قویـت و  الهصري و فیصـل در راسـتاي ت  

ملی عربی، چنـد اقـدام انجـام    پیشبرد هویت 

این اقدامات به ایجـاد بحـران هویـت و     .دادند

هـاي   و شـیعیان و اقلیـت   نارضایتی در کردها

  :بـه دالیـل  . هـا منجـر شـد    ي و تـرکمن آشور

تعیین زبان عربی بـه عنـوان زبـان اصـلی      .1

آموزشی و رسمی و تحمیـل آن بـه کردهـا و    

دن دسترسی شیعیان محدود کر. 2 ؛ها ترکمن

و کردهــا بــه مناصــب سیاســی و تحصــیالت 

آمـوزش و دسترسـی   ممنوع کـردن  . 3 ؛عالیه

و ها به نهادهـاي آموزشـی    شیعیان و غیرعرب

هـاي   تجدیدنظر در محتواي آموزشی کتاب. 4

از  .در مسیر تقویت ناسیونالیسم عربی تاریخی

هـاي   دید وي، هدف و محتواي واقعـی کتـاب  
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ــاریخی ــر   ت ــد ب ــن بای ــاي وط ــتی و  مبن دوس

 .(Ibid, pp.31-33) پرستی باشد ملت

، 1958با کودتـاي عبـدالکریم قاسـم در    

حکومت سلطنتی جاي خـود را بـه حکومـت    

 1958(در دوره حکومت قاسم . جمهوري داد

ونیست به عنـوان حـزب   حزب کم ،)1963 تا

حـزب حـاکم بـر     قاسـم و  حاکم عمل کـرد و 

ا همکاري خالف افسران آزاد که با وي و کودت

بر جمهـوري عربـی در عـراق و عـدم      ،کردند

هوري عربـی متحـد   پیوستن این کشور به جم

در حـالی کـه    .با سوریه و مصر تأکید داشتند

دیگر افسران قائل به پیوستن عراق به سـوریه  

ــاي      ــث کودت ــر باع ــن ام ــد، ای ــر بودن و مص

و  1966عبدالرحمن عارف و حکومـت وي تـا   

قاسم . شد 1968برادرش عبدالسالم عارف تا 

به دالیلی همچـون تـرس از سـلطه مصـر بـر      

عـراق و کنتـرل آن کشـور بـر نفـت عـراق از       

. عربی پرهیز کـرد پیوستن به جمهوري متحد 

البکـر دسـت بـه کودتـا      حسن 1968در سال 

تشـکیالتی  ضـعف   عارف زد و علیه عبداسالم

 ها و نظر بین بعثی در حکومت عارف و اختالف

انقالبی حاکم در مـورد  ي ها در شورا غیربعثی

ــت ــارجی و   نحــوه جه ــري در سیاســت خ گی

شـور باعـث پیـروزي سـریع     هـاي ک  نینابساما

  .)(Ibid, pp.41-54 البکر شد کودتاي حسن

هـاي   البکر در فاصـله سـال   اگرچه حسن

بـه دالیـل   ، امـا  در قدرت بود 1979تا 1968

یـر  ذیل صدام حسـین جانشـین و نخسـت وز   

خوردار بـود  بروي، در عمل از قدرت بیشتري 

تســلط صــدام بــر نهادهــاي  :کــه عبارتنــد از

اطالعاتی، جذب اعضاي این نهادهـا   امنیتی و

از بین وابستگان قومی و خویشاوندي خود در 

ــت  ــه تکری ــویش  ،منطق ــاه خ ــب  ،زادگ و جل

ــدرت      ــال ق ــود و اعم ــه خ ــا ب ــاداري آنه وف

ــا ات  کــاء بــه نهادهــاي امنیتــی وخودســرانه ب

 1968صـدام در   در ضمن، انتصاب .اطالعاتی

 قائم مقام شوراي فرماندهی انقـالب به سمت 

صـدام در  . وي مؤثر بودقدرت  در افزایشنیز 

با مسلوب االختیار کردن بکر بـه   1979سال 

  . قدرت رسید و رئیس جمهور عراق شد

ـ   در زمان حسـن  ویـژه صـدام،    هالبکـر و ب

تنهـا حـزب حـاکم عمـل     عنوان  بهحزب بعث 

در  1944زب بـه  سابقه تشکیل ایـن حـ  . کرد

هـاي مهـم    گردد که ایدئولوگ باز برمیدمشق 

ح ، صـال )مسیحی ارتدوکس(آن میشل عفلق 

 وزکی العارسوزي) مسلمان سنی(الدین بیطار 

این حـزب داراي کارکردهـاي   . بودند) علوي(

امنیتـی، تشـکیل    -مهمی همچون اطالعـاتی 

، نظارت، اسـتخدام و ماننـد آن   دولت، پارلمان

گـردان   این حـزب تنهـا صـحنه   در واقع، . بود

ــه در رأ  ــود ک ــت ب ــدام حکوم ــرار س آن ص ق
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گـر   ، بنیانگذار، مبلغ وترویجحزب بعث. داشت

عربیســم بــود و ناسیونالیســم  ایــدئولوژي پــان

راي آن از گـ  گـر و عـرب   عربی و تفسیرقومیت

هـاي شـدید بـراي     اسالم و ایجـاد محـدودیت  

، باعث رنجش خاطر کردها و دیگران ،شیعیان

. هـاي قـومی و مـذهبی شـد     ین گـروه شدید ا

ولـی بـه دلیـل     ،شیعیان، گرچه عـرب بودنـد  

گراي حکومت و  سکوالر و قومیت مشی عمدتاً

ــدویت ــا و   ایجــاد مح ــراي آنه ــدید ب ــاي ش ه

، نسبت به از طرف حکومت هاي دیگر تبعیض

عملکرد حزب بعث و حکومـت صـدام بسـیار    

عرب محوري و تبعـات شـدید   . ناراضی بودند

باعـث   صـادي و فرهنگـی آن نیـز   سیاسی، اقت

هاي کردهـا   رنجش خاطر شدید و گاه شورش

-Eyadat, 2009, pp.97) هــا شــد و تـرکمن 

100).  

هـاي سـپهر سیاسـی و     ترین ویژگی مهم

حکمرانــی در دوره صــدام و حکمیــت حــزب 

سـازي تحمیلـی و    ملـت : عبارت بودند ازبعث 

ارشیک بر مبنـاي اسـتمرار سـلطه    الیگ دولت

، کردهـا،  ذهب بـر شـیعیان  هاي سنی مـ  عرب

 هـا،  هـا و یزیـدي   ها، آشـوري  ها، ارمنی ترکمن

ــیض ــی، اق  تبع ــدید سیاس ــاي ش ــادي و ه تص

هـاي قـومی،    فرهنگی، سرکوب شـدید گـروه  

روابط کالینتالیستی یا فاسد بـین حکومـت و   

حزب بعث با نخبگـان عـرب سـنی مـذهب و     

حضور حداکثري آنهـا در حکومـت و حضـور    

آن هـم   –کردهـا   بسیار حـداقلی شـیعیان و  

 رو و معتـــدل در حکومـــت  افـــراد میانـــه 

)(Binkerhoff & Myfeld, 2005, pp.60-61.  

هـاي   تردید، سرکوب شـورش و قیـام   بی

هــا،  یعیان و کردهــا در تشــدید نارضــایتیشــ

 بحران هویت و مشـروعیت و تلقـی از دولـت   

ریشـه   صدام به عنـوان دولـت تحمیلـی و بـی    

ــیار تأثیر ــد بس ــذار بودن ــ .گ ــر ممه ــن ت ین ای

شیعیان در شورش  :ها عبارت بودند از شورش

هاي اولیه پس از پیروزي انقالب اسالمی  سال

سرکوب  در ایران و اعدام صدر و خواهر وي و

پس از پایـان   1991 سال شورش شیعیان در

جنگ خلیج فارس، شورش کردها و سـرکوب  

 1958، 1942،تـا  1940، 1932آنها در سال 

 سـرکوب خـونین   بـه ویـژه   1980و  1975تا 

در عملیات انفال که بـه  1988کردها در سال 

ل و هزار کرد و تخریب مناز 800کشته شدن 

هـاي دشـت    مهاجرت اجباري آنهـا بـه کنـاره   

هـاي عـرب    منجر شـد و خـانواده  النهرین  بین

سنی مذهب در منطقه زرخیز کرکوك سکنی 

  ).91-95 صص، 1386وایمر، (گزیدند 

قتصـادي و  شایان ذکر است که از حیث ا

کــاهش شــدید درآمــدهاي نفتــی  ،اجتمــاعی

بـه   1980میلیـارد دالر در سـال    26عراق از 

باعث کـاهش   1981میلیارد دالر در سال  10
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ــراي    ــاعی ب ــاهی و اجتم ــدمات رف ــدید خ ش

بـه کویـت    تهاجم عراق. شیعیان و کردها شد

لت عـراق  تر کرد و دو نیز اوضاع عراق را وخیم

؛ یشه سوق یافتر بیش از گذشته به دولت بی

شکاف بین دولـت و جامعـه بـه     اي که گونه به

افزایش سهم جمعیت شـاغل  . اوج خود رسید

 1975درصـد در سـال    3در بخش نظامی از 

ر زمان جنگ ایـران و عـراق و   درصد د 21به 

هـم حـائز   گري شدید در ایـن ارتبـاط    نظامی

 .)Yamancoguz, 2009, p.60(اسـت  اهمیت 

ــوع، ــدام ف  در مجم ــقوط ص ــراي  س ــتی ب رص

ــروه  ــزش گـ ــاي خیـ ــذهبی   هـ ــومی و مـ قـ

آنها بـراي  شده و رادیکالیسم سیاسی  سرکوب

هاي گذشته و داشـتن سـهمی    جبران ناکامی

قابــل توجــه از قــدرت سیاســی در حکومــت  

 .جدید بود

ــاي  . 2-2 ــگ و باوره ــه فرهن غلب

محور و مـذهبی بـر تحـزب و     قوم

بازیگران گروهـی پـس از سـقوط    

  صدام 

تـدارگرا در غیـاب   سقوط یک حکومت اق

هـاي   ک فرهنگ مدنی قوي و احزاب و گروهی

هنگ، هرگز بـه  اجتماعی متعهد به این نوع فر

بنـابراین تعهـد    .انجامد دموکراسی پایدار نمی

هــاي  ازیگران مــدنی ماننــد احــزاب و گــروهبــ

اي مـدنی  اجتماعی به اصول و باوره -سیاسی

ــانون  ــد قــ ــک ماننــ ــی،  و دموکراتیــ گرایــ

هاي  پرهیز از باورها و نگرشپذیري،  مسئولیت

عـد بـازي   محـور، رعایـت قوا   انحصارگراي قوم

توجه بـه   هاي سیاسی و دموکراتیک در رقابت

هاي دیگر بسـیار   مصالح جمعی و حقوق گروه

رژیـم   صـرف سـقوط یـک    و ضروري هسـتند 

همـین  . انجامـد  اقتدارگرا به دموکراسـی نمـی  

خاطرنشـان کـرد کـه رسـیدن بـه       طور بایـد 

اجماع نظرهـاي دموکراتیـک بـین     ها و توافق

هـاي مختلـف    بنـدي  گـروه رهبران یا نخبگان 

بر سر نحوه اداره کشور و مـدیریت   ،اجتماعی

اي دموکراسـی پایـدار و حـل    نظام سیاسی بر

ـ   آ مسالمت ویـژه در جوامـع    همیـز اختالفـات ب

  . ندپاره قومی و مذهبی بسیار ضروري استچ

پاره قومی و مـذهبی،  در یک جامعه چند

شرط وجود پیش شرایط فوق، دموکراسـی  به 

به مثابه مشـی حکـومتی و سـازوکاري بـراي     

 .کنـد  مین وحدت در عین کثرت عمل میتض

وحدت یعنی توجـه بـه مشـترکات اخالقـی،     

هـا و   هبی و ملی، نظـم و قـانون در رقابـت   مذ

ها براي پیگیـري منـافع و    کثرت یعنی رقابت

مصالح گروهی، قومی، مـذهبی و طبقـاتی بـا    

بایـد توجـه   . یت قواعد بـازي دموکراتیـک  رعا

هـاي رقیـب و    گـروه داشت که رعایت حقوق 

احترام به مصالح جمعی همچون نظم، امنیت 

و توسعه کشور، توجه به تساهل، مشـترکات،  
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یتــی و نظــم و توســعه و دوري از الزامــات امن

ومی و مذهبی در جلوگیري نظري هاي ق تنگ

درت از آمیز قـ  ها و انتقال مسالمت از خشونت

حکومت اقتـدارگرا بـه جکومـت دموکراتیـک     

  . بسیار ضروري هستند

در ارتباط با عـراق بایـد گفـت کـه چـه      

پیش از سقوط صدام و چـه پـس از آن، یـک    

حوزه عمومی یا فضـاي مـدنی و دموکراتیـک    

مـدنی و  وجود نیامد و درعمـل، فضـاي غیر   هب

مذهبی بر جامعه عراق  طلب قومی و خشنوت

ین فضـایی بـه رفتارهـاي    سیطره یافت و چنـ 

طلبانه و رادیکالیسم سیاسی در عراق  خشونت

  .دامن زد

جربـــه هـــاي مـــدنی و ت نبـــود ســـنت

سیس دولت به دموکراسی در عراق از زمان تأ

 ،سـازي آمرانـه   ـ ملتو فرآیند دولت   ،این سو

الیگارشـیک بـر مبنـاي چیرگـی و      تحمیلی و

 مشــارکت دادن انحصــاري و غیــر فراگیـــر   

ــرب ــان ع ــرد   نخبگ ــذهب و ط ــنی م ــار س تب

سـاز بسـیار   ، بسترهاي قومی دیگـر  بندي گروه

هم فرهنـگ، باورهـا و رفتارهـاي غیرمـدنی     م

 و انـد  محور و انحصارگراي مذهبی بوده قومیت

ت رادیکـال و  سقوط صدام باعـث مشـارک  لذا 

هاي قومی و مذهبی از  گسترده احزاب و گروه

 سیس بر مبنـاي عمـدتاً  و تازه تأپیش موجود 

. قـومی و مـذهبی شـد    نظرانـه  هاي تنگ علقه

ــایی آن  ــه نه ــز نتیج ــتمرار  نی ــدید اس و تش

ــه   خشــونت و وخــیم ــر شــدن اوضــاع جامع ت

مذهبی و تبدیل آن به یـک  پاره قومی و چند

طلـب و   و مرج  شدت آنومیک و هرج جامعه به

  . و جامعه شد تشدید شکاف بین دولت

ــی    ــخ سیاس ــات تل ــاطرات و تجربی  –خ

ــارت  ــاعی، حق ــا اجتم ــت ه ي هــا و محرومی

شـده ماننـد   هـاي قـومی و مـذهبی طرد    گروه

، تأثیر ماندگاري ...ها و ها، ترکمنشیعیان، کرد

هـاي فروملـی قـومی و     بر تقویت همبسـتگی 

در مقابــل همبسـتگی ملــی، و عــدم   مـذهبی 

گیري هویت ملی فراگیر پیش و پـس از   شکل

گرچــه پــس از . ســقوط صــدام داشــته اســت

وکراسـی ادعـایی   و به دنبـال دم صدام سقوط 

فرصـتی   ،نیروهاي ائتالف به رهبـري آمریکـا  

هـا و احـزاب    ارکت گـروه بـراي حضـور و مشـ   

اما بـه دلیـل بنیـان قـوي     مختلف پیش آمد، 

گـراي احـزاب و    محـور و قـدرت   غیرمدنی قوم

هاي سیاسی و اجتماعی این فرصـت بـه    گروه

ــی   ــم سیاس ــیار  رادیکالیس ــی بس و دموکراس

اق در عــر هــاي خــونین شــکننده و خشــونت

هـاي   گـذاري  در این ارتباط، بمـب . تبدیل شد

ــلحانه  ــالت مسـ ــا و حمـ ــاري، ترورهـ ، انتحـ

  .هاي بارزي هستند مصداق

، بنابراین، تحزب و دموکراسـی شـکننده  

مذهبی  محور و انحصارگراي شکل افراطی قوم
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 طلـب،  به خود گرفت و جامعه سیاسی قـدرت 

و انحصارگرا در امتداد خطوط قـومی   گرابنیاد

مذهبی بر جامعه مدنی برتـري بسـیار بـاال    و 

ــ در ایــن وضــعیت، کردهــا و شــیعیان   .تیاف

ــب  ــدد کس ــران   درص ــی و جب ــدرت سیاس ق

هــاي  آمدنــد و گــروههــاي گذشــته بر ناکــامی

رادیکـال عــرب سـنی نیــز بـراي اعــاده نظــم    

موجــود پیشــین و جلــوگیري از طــرد شــدن 

بیشتر از قدرت سیاسـی بـه خشـونت بیشـتر     

  . روي آوردند

هـاي سیاسـی در    کرد احزاب و گروهعمل

و فرهنــگ امتــداد خطــوط قــومی و مــذهبی 

هــاي  ، نشــان داد کــه فرصــتطلــب خشــونت

انـد و   تمالی به کلی به تهدید تبـدیل شـده  اح

ه زیست مشترك اند تجرب ها نخواسته این گروه

. آمیــز داشـته باشــند  دموکراتیـک و مسـالمت  

سازي آمرانه هـم   خاطرات تلخ تاریخی و ملت

ه آنهـا اهتمـام جـدي بـه ایجـاد      شد کـ  باعث

هاي مدنی فراقومی و فرامـذهبی بـراي    شبکه

زیست مشترك و دموکراتیک نداشـته باشـند   

)Wimmer, 2003-4, p.119(.  ــا ــابراین ت بن

انات سیاسی در عـراق  زمانی که احزاب و جری

نظرانـه قـومی و مـذهبی جـدا      از چنیره تنگ

ـ  ت نشوند و اهتمام جدي به هویت ملی و رقاب

تـوان بـه    هادمند و مدنی نداشته باشند، نمین

  .دموکراسی در این کشور امیدوار بود

د تعلقـات و حـس   ها تـاکنون فاقـ   عراقی

 ،در ایـن ارتبـاط   .انـد  هویت ملـی قـوي بـوده   

کومـت  سس حؤبیانات ملک فیصل پادشاه و م

رسـد اکنـون    عراق ضروري است و به نظر می

د أییـ نیز چنین اظهـار نظرهـایی مصـداق و ت   

هیچ ملت عراقـی وجـود    هنوز«: تجربی دارند

هـاي   ري از هـر نـوع ایـده   هـا عـا   ندارد، تـوده 

ــو از ســنت  وطــن ــوده و ممل ــتانه ب ــا و  پرس ه

 گونـه  هاي مـذهبی و قـومی بـدون هـیچ     علقه

مستعد هـرج و مـرج و آمـاده     ،پیوند مشترك

» قیــام علیـــه حکومــت مرکـــزي هســـتند  

)Byman, 2003, pp.62-63(.  

شناس مشـهور   هیم، جامعهسعدالدین ابرا

هاي قومی را واقعیت بسیار قابل  ، تنشمصري

ــه ــراق   مالحظ ــه ع ــی از جمل ــه عرب خاورمیان

خاورمیانـه عربـی بـا     به طـوري کـه   ؛داند می

بـه   1945ز درصد جمعیت جهان، ا 8داشتن 

هـاي   درصد پیکارها یـا خشـونت   25این سو، 

مسلحانه را به خود اختصاص داده اسـت کـه   

از . انـد  در پیکارهاي قومی داشته ریشه عمدتاً

هاي قومی در عراق و چند  دید وي، این تنش

کشور دیگر، تمامیت سرزمینی را به خطر می 

  ).178-179، ص 1388ابراهیم، (دازد ان
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نبود اجمـاع و تسـاهل بـین    . 3-2

هاي قومی و  بازیگران و گروه بندي

  مذهبی 

 ،با نگاه اجمالی به ادبیات توسعه سیاسی

 ضـروریات اطر نشان کرد کـه یکـی از   باید خ

مهم دموکراسی و پایـداري آن در جوامـع در   

حال گذار، تحقق وحدت و هویت ملی فراگیر 

م بـراي  است و یکـی از ملزومـات بسـیار مهـ    

هــا و اراده  تحقـق ایــن امـر، گســترش تـالش   

 ،معطوف به نظم وحدت ملی در بین رهبـران 

ت، بـه  بندي هاي اجتماعی اس و گروهنخبگان 

ــن امــر در جوامــع چنــد و ــومییــژه ای  ،پاره ق

زیـرا  . است حائز اهمیتمذهبی و زبانی بسیار 

بسـیار  هـاي   در نبود توافق و تساهل یا توافـق 

سست و شکننده در جوامع چنـدپاره چیـزي   

. هاي گسترده حاصل نخواهد شد جز خشونت

آمیز مـدنی   بنابراین، براي همزیستی مسالمت

ـ     ،و مشارکتی ه عنـوان  هویـت ملـی فراگیـر ب

فراگیر ضروري است کـه در ذیـل آن،    يچتر

و نظــر  هــاي مختلــف بــه اجمــاع بنــدي گــروه

هاي مختلـف   توافقات خوب و پایدار در زمینه

در عراق در یک سده نه تنها امري که  ؛برسند

سـقوط صـدام   ه است، بلکـه  اخیر حاصل نشد

و ایـن جامعـه    هباعث تشدید این وضعیت شد

  .ه استکشاندرا به آنومی و هرج و مرج 

 –نظرانـه قـومی    هاي تنگ چیرگی بنیان

هـاي مـدنی و ملـی     زبانی و مذهبی بر بنیـان 

پـس از   هاي اجتماعی در عـراقِ  احزاب و گروه

نظرهاي شدید  سقوط صدام، منجر به اختالف

سیاسی یا عدم توافق آنها در ارتباط با مسائل 

بسیار مهم در حوزه حکمرانی و مدیریت نظام 

توزیـع قـدرت و مسـائل دیگـر      سیاسی، نحوه

ــده و ــم ایــ   ش ــد مه ــر،پیام ــترش  ن ام گس

  .ها بوده است خشونت

ــپ ــدیریت   1چــارلز تری ــا م ــاط ب در ارتب

، بر ایـن نظـر   ناکارامد در جامعه واگراي عراق

عـراق را از   هاي جامعه است که دولت و گروه

انـد   ه تا به امروز چنان مـدیریت نکـرده  گذشت

عراقـی در   هـاي مختلـف   ها و گـروه  که هویت

. ندشـو یک روایت واحد از دولت و ملت جمع 

از ثر ، کـه متـأ  از دید وي، جامعه کنونی عراق

دت از شـ  تاریخ گذشته این کشـور اسـت، بـه   

هـاي آن   ضعف سـرمایه اجتمـاعی و شـاخص   

. برد مییعنی عدم اعتماد و عدم همکاري رنج 

مثابه مـدنیت،   لذا در این وضعیت، سیاست به

شهروندي ملـی بـه شـدت    اعتماد و  ،همکاري

هاي هویتی بـر مبنـاي    ضعیف بوده و سیاست

خصـمانه بـین    هـاي تنـازعی و عمـدتاً    رقابت

هاي قومی و زبانی و مذهبی غالب بـوده   گروه

تـوان از   در این کشور، بـه سـختی مـی   . است

                                       
1. Charles Tripp 
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جـو صـحبت    اجتماع ملی متسأهل و همکاري

  . کرد

در ارتباط با جامعه کنـونی عـراق    2ویسر

ــوان  ــومی   «از عن ــونی ق ــراي هژم ــازع ب  –تن

هـارچوب  اي و مـذهبی در درون یـک چ   فرقه

 ,Fitzsimmons) کند استفاده می »ملی واحد

2009, p.152-3) . قاعــده سیاســت در عــراق

کنونی و در گذشـته نیـز از نـوع سیاسـت بـا      

و عدم تساهل و  3»بازي حاصل جمع صفري«

صمی نسبت به گـروه مقابـل   هاي تخا سیاست

هاي قـومی و مـذهبی    اريذا وفادل .بوده است

ه ترین مبنا براي سازماندهی سیاسی، نحو مهم

گروهـی و   گیري و تنظیم روابـط درون  تصمیم

  .اند گروهی در عراق بوده برون

بـر سـر راه    ،ها ترین دشواري یکی از مهم

قانون  نحوه تنظیم محتوايدر خصوص توافق 

هـاي مهـم    بنـدي  هر یک از گروه. اساسی بود

مـــذهبی در تـــالش بودنـــد کـــه می و قـــو

نویس قانون اساسی چنـان تـدوین و بـه     پیش

ــه پ ــداکثر   هم ــه ح ــود ک ــته ش ــی گذاش رس

بـراي  . آنهـا تحقـق یابـد    ها و اهـداف  خواسته

کمیسـیون   ،نویس قانون اساسـی  تنظیم پیش

نفره از نمایندگان تشکیل شد که اعضـاي   55

ــراق    28آن،  ــه عـ ــتالف یکپارچـ ــر از ائـ نفـ

                                       
2. R. Visser 

  برد یکی لزوماً به معناي باخت دیگري است .3

نفر از فهرست اقلیم کردستان،  15، )شیعیان(

و ) هاي سـنی  عرب(ر از فهرست العراقیه نف 8

هــا و  هــاي آشــوري، یزیــدي نفــر از اقلیــت 4

  . ها بودند ترکمن

ــین گــروه ــومی  در ب ــذهبی،  –هــاي ق م

هـا   سایر گروهنی مذهب بیشتر از هاي س عرب

نسبت به نحـوه تنظـیم مـواد قـانون اساسـی      

آنها از ائتالف نانوشـته  . نگران و معترض بودند

کردها و شیعیان به خاطر تجربیـات سیاسـی   

عمال فشار جهت تنظیم تلخ و مشترك براي ا

نویس قـانون اساسـی بـه نفـع      و تدوین پیش

آگاه خود و به ضرر این گروه مذهبی و قومی 

اي جلوگیري از تدوین و تصـویب  برلذا . بودند

نویس قانون اساسـی بـه صـورت جـدي      پیش

هـاي   بیشـتر رهبـران گـروه   . ارد عمل شدندو

مـذهبی، بـراي   وابسته به این گـروه قـومی و   

ا شـرطی ر  ،نـویس  جلوگیري از تصویب پـیش 

ــر دوســوم از   ــر اینکــه اگ ــی ب ــد مبن گنجاندن

ــرکت ــن   ش ــه ای ــتان ب ــه اس ــدگان در س  کنن

فاقـد اعتبـار   ي منفـی دادنـد،   نـویس رأ  پیش

پرسـی بـا    نویس در همه این پیش. خواهد شد

أییــد شــد؛ هرچنــد آراي مثبــت ت درصــد 78

نـویس   سنی بـه ایـن پـیش   هاي  اکثریت عرب

ي أاگــر در اســتان نینــوا ر .ي منفـی دادنــد أر

طـرح رد  آن  ،منفـی بـه دو سـوم مـی رسـید     

هیئـت علمـاي مسـلمین وابسـته بـه       .شد می
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اسـی را  نـویس قـانون اس   هـا، ایـن پـیش    سنی

توطئه رهبران سیاسی شـیعه و کردهـا بـراي    

هاي سنی مـذهب تلقـی    سلب قدرت از عرب

غالـب در بــین   بنـابراین ایــن دیـدگاه   و کـرد 

هـاي سـنی    هاي سیاسی وابسته به عرب گروه

هاي خـونین   ها و کشمکش منجر به کارشکنی

  .تا به امروز شده است

ــر از مــوارد  نظــر، در  خــتالفایکــی دیگ

ارتبـاط بـا تعیـین عنـوان حکومـت یـا نظــام       

ــود   ــی ب ــانون اساس ــی و درج آن در ق . سیاس

ــوان  ــا از عنـ ــه  «کردهـ ــه العراقیـ الجمهوریـ

و ) جمهـــوري متحـــد عراقـــی(» االتحادیـــه

جمهـوري متحـد اسـالمی    «شیعیان از عنوان 

کردهـا بـه    ،در نهایـت . کردند دفاع می» عراق

ی بـا عنـوان   ن اسالماشرط برداشته شدن عنو

جمهوري عراق موافقت خود را اعالم کردند و 

  . این اختالف رفع شد

نظر، تعیین منـابع   دیگر از موارد اختالف

رها از عدم گنجانـدن  سکوال .گذاري بود قانون

برخی از دین به عنـوان   کردند و دین دفاع می

بع وابسته به ادیان دیگر یک منبع در کنار منا

ــی ــاع م ــد دف ــ. کردن ــاده دوم  ،تدر نهای در م

ی کشـور و  تصریح شد که اسـالم دیـن رسـم   

البتـه   گـذاري اسـت؛   منبع اصلی بر اثر قـانون 

مشروط بـه پـذیرش حقـوق کامـل افـراد در      

ــتآزادي ع ــده و آزادي اقلی ــذهبی  قی ــاي م ه

-28، ص 1389احمدي و قزوینـی حـائري،   (

زبـان   زبان عربی و کردي نیز بـه عنـوان   .)26

ند؛ گرچـه در  اصلی به رسمیت شـناخته شـد  

  . نظر نسبی حاصل شد این موارد وحدت

نظـر و عـدم    یکی از منابع مهم اخـتالف  

در ارتباط با اجرا یـا عـدم اجـراي     ،نظر اجماع

در مـاده یـک قـانون    . فدرالیسم در عراق بـود 

جمهـوري  « :اساسی جدید عراق آمـده اسـت  

عراق یک ملت مستقل و حاکم اسـت و نظـام   

ال و جمهـوري  حکومتی آن دموکراتیک، فـدر 

ر الزم بـه ذکـر اسـت کـه د    . »پارلمانی اسـت 

 29اي در  زمان حکومت عارف در طی اعالمیه

یت ملیت کرد و در زمـان  مشروع 1966ژوئن 

 –که خـود کـرد بـود     –البکر  حکومت حسن

حقـوق   1970اي در یـازده مـارس    طی بیانیه

زبانی کردها و مشارکت کردها در حکومـت و  

ي منـاطق کردنشـین   انتساب مدیران کرد برا

. به رسمیت شناخته شد ولی هرگز اجرا نشـد 

ــتالف   ــاي ائ ــا و نیروه ــت آمریک ــز دول ــر نی ب

فدرالیسم و ضـرورت گنجانـدن آن در قـانون    

 ،الري دایمونـد . کید زیادي داشـتند ی تأاساس

بر این  ،مشاور دموکراسی در حکومت ائتالفی

نظر بود که از زاویه تحلیلـی و بـا عنایـت بـه     

در مــورد مطالعــات کشـــورهاي   یــات  تجرب

ر جهـان، فدرالیسـم بـراي جامعـه     ه دچندپار
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شکافی عـراق ضـروري اسـت    چندپاره یا چند

)Fitzsimmamons, 2009, P.146(.  

هاي قوي ومـذهبی، کردهـا    ر بین گروهد

بـوده و آن را بـه    ترین مدافع فدرالسیم جدي

تـرین مبنـا بـراي صـلح و      عنوان امیـد بخـش  

ــر  آ ــی درع ــده دموکراس ــیین ــتند اق م  .دانس

 :یل آنهـا در پـذیرش عبارتنـد از   ترین دال مهم

هـاي سـنی    رهایی از استیالي انحصاري عرب

زدودن مذهب برکردها در یک سده گذشته و 

جمعیتی کردهـا  تمرکز  خاطرات تلخ گذشته،

منــابع غنــی نفتــی  وجــود در شــمال کشــور،

افــزایش اعتبــار و  ،و در مجمــوع ،درکرکــوك

ــ ــا  یوزن سیاس ــا ب ــت   کرده ــکیل حکوم تش

یل به همین دال. اي در اقلیم کردستان منطقه

ــود کــه  پرســی  درصــد کردهــا در همــه 98ب

، بـه  2005در ژانویه  نویس قانون اساسی پیش

ي أاي ر ختاري در قالب حکومت منطقـه خودم

  .دادند »آري«

شیعیان گرچـه بـه دلیـل جمعیـت بـاال      

 از قاعـده دموکراسـی  ) درصـد  60نزدیک به (

تر سـود مـی برنـد ولـی ماننـد      اکثریتی بیشـ 

از گنجانـده شـدن    اما نه در حد آنهـا  ،کردها

نویس قانون اساسـی دفـاع    فدرالیسم در پیش

ــد ــم .کردن ــاط   مه ــن ارتب ــل در ای ــرین دالی ت

تمرکز جمعیتی بیشتر شیعیان در : عبارتند از

هاي  و وجود منابع غنی نفتی در استان جنوب

  .نشین شیعه

رالیسـم،  رین گـروه مخـالف بـا فد   تـ  مهم

، از نظـر آنهـا   .هاي سـنی مـذهب بودنـد    عرب

از  گی، فدرالیسم مبنایی براي تشدید چندپاره

و تشـدید جنـگ    هم گسسـته شـدن کشـور   

، یکــی از 4هــوروویتز .اســتداخلــی در عــراق 

، معتقـد اسـت کـه    نظـران فدرالیسـم   صـاحب 

ــاالً ضــعیف  ــراق احتم ــت ع ــکل  دول ــرین ش ت

ــد   ــان باش  .)Ibid, P.171(فدرالیســم در جه

هـاي سـنی بـا     ترین علل مخالفـت عـرب   مهم

ــانون    ــدن آن در ق ــده ش ــم و گنجان فدرالیس

 عدم وجود منابع نفتی در: عبارتند از ،اساسی

بخش ( ها هاي محل سکونت آن مراکز یا استان

شنفکري ، مخالفت جریانات رو)مرکزي کشور 

هـاي سـنی بـا     و حتی سنتی وابسته به عـرب 

تشــدید  فدرالیسـم بـه دلیــل تـرس ناشـی از    

 واگرایی و خشونت و نیز از دست دادن وزن و

 ,Byman, 2003) قدرت سیاسی پیشین خود

P58) .    بـر  البته الزم به ذکر اسـت کـه عـالوه

هایی  هاي سنی در بین شیعیان نیز گروه عرب

گروه مقتدي صدر، برخی از اعضـاي  : همچون

حـزب فضـیله بـا فدرالیسـم     حـزب الـدعوه و   

و قزوینـی حـائري،   احمـدي  (انـد   مخالف بوده

  .)29، ص 1389

                                       
4. Horowitz 
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مخالفـت جـدي از    دلیـل  به ،در مجموع

ا و جریانات سیاسـی وابسـته بـه    ه ناحیه گروه

هاي سـنی بـا گزینـه فدرالیسـم و عـدم       عرب

ن، فدرالیسـم در قالـب   حمایت جـدي شـیعیا  

 ،اي تنهـا در اقلـیم کردسـتان    حکومت منطقه

ایـت آمریکـا و نیروهـاي    حمدلیـل  آن هم به 

. درصدي کردها پیاده شـد  98یید تأائتالف و 

نظـر   جه محتوم این عدم اجماع و اخـتالف نتی

هـاي قـومی و    ، همانا گسترش خشـونت جدي

مذهبی در عراق پس از اشغال تـاکنون بـوده   

   .)Dawoody, 2006, p.49(است 

شـده در  نظرهـاي یاد  در مجموع، اختالف

ــی  ــانون اساس ــیم ق ــ ،تنظ ــورد   هب ــژه در م وی

ــم ــأ تشــ فدرالیس ــمکش، منش هــا،  دید کش

 يهــا گــذاري بمــب هــا و ، خشــونتهاتشــدید

هــاي ســنی مــذهب و  از ســوي عــرب عمــدتاً

هاي سیاسی رادیکال وابسـته بـه آنهـا     جریان

ته بـه  نخبگان و جریانـات سیاسـی وابسـ   . شد

نویس قـانون   اعراب سنی پس از تصویب پیش

شدند تـا از   اساسی به سمت خشونت کشانده

بیشتر شـیعیان و  یابی  این رهگذر مانع قدرت

کومـت  همچنین مـانع از موفقیـت ح  کردها و 

وابسته به اکثریت شـیعه در تثبیـت اوضـاع و    

ــذر    ــن رهگ ــوند و از ای ــت ش ــراري امنی  ،برق

مشروعیت حکومت را در داخل و در نزد افکار 

  . عمومی به چالش بگیرند

حکمرانی ضـعیف و تشـدید   . 4-2

  ها  خشونت

 مهـم در ارتبـاط بـا    هاي یکی از شاخص

، کیفیـت حکمرانـی و   هـا  مشروعیت حکومـت 

در نحوه مدیریت و انجام  ها کارآمدي حکومت

هاي گوناگون در ارتبـاط بـا جامعـه و     کارویژه

همیت این شاخص، بایـد  در ا. شهروندان است

طلب  هاي اقتدارگراي توسعه گفت که حکومت

، )1990تا دهـه  ( همچون کره جنوبی، تایوان

مـدي و حکمرانـی   کارآ دلیـل بـه   ...سنگاپور و

به مدت چهار دهه تـداوم و   ،معطوف به تولید

ــبی   ــروعیت نسـ ــته و از مشـ ــتمرار داشـ اسـ

هرچنـد بـه دلیـل محـدود      اند، بوده برخوردار

از  هاي سیاسی و مشارکت کردن سطح آزادي

فـرض  . انـد  مشروعیت کامل برخـوردار نبـوده  

هاي غربی آن است که  اصلی در بیشتر اندیشه

ضدشورش تا حد بسـیار  موفقیت راهبردهاي 

بـه حکمرانـی خـوب در     وابسـته قابل توجهی 

هـا و   ثر حکومـت ؤشکل مدیریت کارآمـد و مـ  

ــه خــدم ات عمــومی بهینــه بــه مــردم در ارائ

ــه ــت   زمین ــاگون اس ــاي گون ــع. ه ، در در واق

ها  ، بر تسخیر قلبهاي جدید حکمرانی نظریه

هـا بـا بهبـود     و اذهان مردم توسـط حکومـت  

  . شود أکید میحکمرانی و کارآمدي ت

ــه  ــیش از طــرح نظری ــا پ ــد  ت ــاي جدی ه

حکمرانــی، بــر راهبردهــاي کالســیک یعنــی  



 و
ت

ون
ش

خ
ر 

را
تم

اس
ق، 

را
ع

ور 
ی

س
را

وک
دم

ي 
یا

: 
ی

ح
ط

دس
چن

ل 
لی

ح
ک ت

ی
  

 

 

26  

وب در ارتبـــاط بـــا اســـتفاده از زور و ســـرک

امـروزه   .شـد  ها تأکید می جلوگیري از شورش

هاي کالسیک پاسـخگو نیسـت و   راهبرد دیگر

ــایت،  در رویکرد ــر کســب رض ــد ب ــاي جدی ه

نـی همـان کسـب    وفاداري و اعتماد مـردم یع 

ــی    ــد م ــردم تأکی ــان م ــوب و اذه ــو قل د نش

)Fitzsammons, 2009, P.10(.   از این زاویـه

حکومـت  بر افراد است که طرح سؤال چگونه 

کنند؟  میچگونه بر افراد حکومت یا و شود  می

تر از سؤال چه  کننده تر و قانع به مراتب زیبنده

  . کنند؟ است کسی یا کسانی حکومت می

کمرانـی  ح«در مقابل » حکمرانی خوب«

به ایـن   1980اصطالحی است که از دهه » بد

حکمرانی خـوب عبـارت    .سو طرح شده است

هـاي اعمـال حاکمیـت و     بهبود روش :است از

حکومت بر مبناي تعامل نزدیک بین حکومت 

ــردم، ار ــردم در  و م ــه م ــر ب ــه خــدمات بهت ائ

ــه ــخگویی و   زمینــ ــف، پاســ ــاي مختلــ هــ

پذیري جکومت، بهبود سطح زندگی  مسئولیت

 و دم یا افزایش سطح استانداردهاي زندگیمر

م بــراي جلــب همکــاري و وفــاداري مــرد   

ــر ــی بهت ــت. حکمران ــالش حکوم ــراي  ت ــا ب ه

ــدالت  ــراري ع ــات، کــ   ،برق ــت، ثب اهش امنی

ها براي توسـعه   ها، گسترش زیرساخت مالیات

از مصادیق و نشـانگان  نیز اشتغال و مانند آن 

ــی خــوب    ــردارنیا، ( اســتمهــم حکمران س

هــا و   و بــرعکس، خشــونت  ) 135،ص1388

ها تـا حـد    هاي اعتراضی علیه حکومت جنبش

هـــاي فاســـد،  زیـــادي ناشـــی از حکمرانـــی

  . ندهستآمیز و ضعیف  تبعیض

با اشغال عراق و روي کار آمدن حکومت 

موقـت توســط نیروهـاي ائــتالف بـه رهبــري    

ا، راهبردهاي ضد شورش طراحی شدند آمریک

ت تحـت  در راهبرد نیروهاي ائتالف و حکوم و

امر آنها بر حکمرانی خوب، کارآمـد و مشـروع   

هــا و کســب  جهــت جلــوگیري از شــورشدر 

 ,Ibid(کیـد شـد   اعتماد و حمایت عمـومی تأ 

P.13( . کـه در   2004حکومت موقتی تا ژوئن

هـاي داده شـده    قدرت بود، نتوانست به وعده

حکمرانی خوب و اجزاي آن مانند  خصوصدر

هـاي   زمینـه  اد امنیت، ثبات و خدمات درایج

  . مختلف جامعه عمل بپوشاند

ــت،  ــت موق ــق  حکوم ــندوق «از طری ص

میلیـارد   18» اعتبارات براي بازسـازي عـراق  

بهبـــود حکمرانـــی و وضـــعیت  جهـــتدالر 

ولی با ایـن مبلـغ    ،معیشتی مردم هزینه کرد

مبلغ زیرا . نتوانست رضایت مردم را جلب کند

تغذیـه،  بـراي رفـع نیازهـاي مختلـف     مذکور 

... ها، بهداشت و سالمت و ها، پل جاده آموزش،

  . هرگز کافی نبود

ــوب،    ــی خ ــرد حکمران ــتاي راهب در راس

حکومت نـوري   ،حکومت ائتالفی و پس از آن
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پروژه حکمرانی «صدد برآمدند که کی درالمال

تــا از ایــن  ،را در عــراق اجــرا کننــد» محلــی

این  .دنها شو رهگذر مانع از گسترش خشونت

ــار  ــدف مش ــا ه ــه ب ــردم در برنام کت دادن م

مدیریت امور محلی از روستا گرفته تا مراکـز  

ایـن پـروژه مشـتمل بـر     . طراحی شـد  استان

د هاي نمایندگی محلـی، ایجـا   تأسیس شوراي

هاي محلی براي ارائه خدمات، تقویت  ظرفیت

چنـد هـدف    .زدایی بودنی و تمرکزجامعه مد

ــد از   ــارت بودنـ ــا آن عبـ ــرتبط بـ ــی مـ   :کلـ

به خدمات اساسی با  دسترسی سریع مردم .1

ــی  ــت محل ــمیم. 2 ؛اولوی ــی   تص ــري محل گی

رکت نهادهـاي  مشا .3 ؛تر تر و مشارکتی شفاف

حکومت محلـی   گیري مدنی در بهبود تصمیم

براي تحقق  .تر تر و پاسخگویانه به شکل شفاف

ام اداري وتخصـیص  بر تقویت نظـ  ،این اهداف

رسانی محلی، آموزشـی و   بودجه براي خدمت

هـاي   هـت ایجـاد شـهرداري   جسـازي   ظرفیت

سازي و  مدرن، ایجاد شوراهاي محلی، ظرفیت

ن ت از نهادهاي مدنی، همکاري مسـئوال حمای

ی، آمـوزش  حکومت مرکزي با حکمرانان محل

 Brinkerhoff) کید شدمدنی و دموکراسی تأ

& Myfeld, 2005, p.60).  

ــتا،   ــن راس ــاد   در ای ــا ایج ــاط ب در ارتب

، در مثـال بـراي   .شوراهاي محلی اقـدام شـد  

منطقـه   9شـوراي محلـی در    88شهر بغداد، 

ــک از  شــهري بغــداد وجــود داشــت و   9هری

 27نماینده در شوراي شـهر   3منطقه شهري،

ارتبـاط بـا    در .)Ibid, p.63(عضـوي داشـتند   

پیشـین و   تقویت جامعـه مـدنی، از نهادهـاي   

هـاي  تـا بـا نهاد  نهادهاي جدیـد دعـوت شـد    

 ،رکـوك در ک. حکمرانی محلی همکاري کنند

در مــورد توســعه  یکنفرانســ 2003در ســال 

، 2003در ســال . جامعــه مــدنی برگــزار شــد

هاي  صندوق حکومت موقتی نیروهاي ائتالف،

شـوراهاي  توسعه براي تخصیص اعتبارات بـه  

ی اي، شهرســتانی و محلــ  اســتانی، منطقــه 

سـازي بـراي    در ارتباط با ظرفیت. تشکیل داد

آموزش  مت ائتالفی بهحکو نیز خدمات محلی

داران  هاي محلی مانند خزانـه  پرسنل حکومت

 آمـوزش دادنـد   ...استانی، کارمندان محلـی و 

(Ibid, pp. 64-65). 

حکومت عراق با هـدایت   2006در سال  

هـایی بـه سـوي ایجـاد یـک       ها، گام آمریکایی

گیري محلی یـا حکمرانـی    هارچوب تصمیمچ

وزارت . محلـی بــراي ارائــه خــدمات برداشــت 

ــه ــه بود ،مالی ــا  15ج ــراي   20ت ــدي ب درص

حکمرانی محلی در سطوح استانی، شهرستان 

ر گرفت و این تخصیص بودجه و محلی در نظ

شـوراهاي  . نیـز تکـرار شـد    هاي بعـد  در سال

محلی بنیان اصلی حکمرانی محلی در سطوح 

بـه   ؛مراکز اسـتان بودنـد   محلی، شهرستانی و
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ــی در    ــطوح محل ــدگان س ــه نماین ــوري ک ط

ــطوح   ــتان و س ــز  شهرس ــتانی در مرک شهرس

  .استان حضور داشتند

در ارزیابی کلی برنامه حکمرانـی محلـی   

 13در عملکرد شوراهاي محلی  باید گفت که

دلیل همگـونی مـذهبی    استان به 18استان از 

آمیـز   به نسبت موفقیتها  در تعدیل کشمکش

نینـوا، کرکـوك،    :اسـتان  5در  ، امـا بوده است

ــ  ،االنبـار، دیالــه و بغــداد  همگونی ل نــابـه دلی

آمیـز نبـود و    مذهبی و قومی هرگـز موفقیـت  

هـاي   و خشـونت  هـا  نتوانست مانع از کشمش

گرایـی در   گـاهی گـروه  . ودقومی و مذهبی ش

نیز به درگیري ها و شیعیان  رون طیف سنید

ر دیوانیـه  د ،براي مثال .خونین انجامیده است

هـاي داخلـی    بنـدي  در جنوب عراق بین گروه

ار، دیالـه و صـالح در درون   نبشیعیان و در اال

ــدي گــروه ــه ســنی  بن ــق ب ــاي متعل ــه  ه ــا ب ه

 هاي سیاسی آشکاري انجامیده اسـت  خشونت

(Brinkerhoff & Iohnson, 2009, pp.596-

597).  

هــاي عــدم تحقــق  در ارتبــاط بــا ریشــه

رنامه حکمرانـی محلـی بـا    حکمرانی خوب و ب

تـوان توضـیحات و دالیـل     اهداف یادشده می

  :دذیل را بیان کر

فاقـد   ،جامعه عراق پس از سقوط صـدام 

 2004حکومت مرکزي قوي بوده و تـا سـال   

اعمال مستقیم حکمرانی در اختیـار نیروهـاي   

بـا وجـود انتقـال     2004پـس از   .ائتالف بـود 

هــا هنــوز آنهــا در اعمــال  قــدرت بــه عراقــی

حاکمیت مداخله دارند ؟ حکومـت شـکننده،   

ــت   ــد حمای ــام   فاق ــاتوان از انج ــومی و ن عم

ــ ــد  ارویژهک ــه چن ــاي عمــومی در جامع پاره ه

هـاي   زبانی و مذهبی و مملو از تعـارض -یقوم

قادر به تحقق حکمرانی خـوب   دار عراق ریشه

و کارامد و حکمرانـی محلـی در عـراق نبـوده     

در واقـع، حکمرانـی خـوب در سـطوح      .اسـت 

سیاســـی، امنیتـــی، اقتصـــادي و اجتمـــاعی 

و  هـا  دولت ملی فراگیر با حضور گروه ضرورتاً

اجتمــاعی، دولــت جریانــات مهــم سیاســی و 

مین امنیت و ارائه خـدمات  مقتدر و قادر به تأ

ا هاي مختلف و رابطه ی شهروندان در زمینهبه 

طلـب را   تعامل بین دولت و جامعـه همکـاري  

 طلبد که ناشی از توافق و اعتمـاد متقابـل   می

ــد   ؛میــــان شــــهروندان و حکومــــت باشــ

  . بوده استتاکنون در عراق ن ییها شرط پیش

سـرمایه اجتمـاعی و اعتمـاد در    یقین،  به

ــه   ــت و جامع ــین دول ــز ب ــه و نی ســطح جامع

تواند در تقویـت متقابـل آن دو، تعامـل و     می

همکاري مستمر بین آنها و تثبیت حکومـت و  

ر آن صورت، حکومت و در غی .ثر باشدؤنظم م

 تر شده و بستر براي خشـونت  جامعه شکننده

جامعـه چنـدپاره    و جنگ داخلی، آن هـم در 
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سـرمایه اجتمـاعی و    ،در عراق. شود فراهم می

اعتماد به دلیل تعارض و شکاف هاي قومی و 

مذهبی و شکاف بین دولـت و جامعـه بسـیار    

ضعیف بوده است و در نتیجه آن، این جامعـه  

در فضــاي زمــانی پــس از اشــغال، نتوانســت  

ــین   ــارچگی و شــکاف ب بحــران هویــت و یکپ

هـا   ع کند و این بحرانحکومت و جامعه را رف

   .تشدید شدند

حکمرانی کارآمد، نتیجه توانـایی دولـت   

، وساطت و میـانجگري در  مقتدر براي مذاکره

همین طور باید  .است مختلفهاي  میان گروه

گ مدارا و اعتمـاد  میزان قابل توجهی از فرهن

رمایه اجتمـاعی در  هـاي سـ   به عنوان جـوهره 

معیتـی  هاي مختلـف ج  بندي جامعه بین گروه

در حالی که چنـین پـیش    ؛دته باشاشوجود د

. شرطی در عراق پس از اشـغال نبـوده اسـت   

به دولت  بنابراین، چنین بستر نامطلوبی منجر

یا حکومت شکننده شد کـه قـادر بـه تحقـق     

حکمرانی کارامد و حکمرانی محلـی طراحـی   

هـا و   شده به عنوان پاسخ مطلوب بـه شـورش  

 اي کنندهشـ حکومـت  . براي تثبیت نظم نبـود 

که تر از آن بود  در عراق پس از اشغال، ضعیف

پاره قـومی و  در جامعه متخاصم، ناامن و چند

. ل کنـد مذهبی بتوانند حکمرانی خـوب اعمـا  

کننده خوبی در  حکومت عراق نتوانست توزیع

زمینه خدمات و منابع گوناگون به شـهروندان  

لــذا بســیاري از نیازهــاي شــهروندان و باشــد 

  . قی ماندپاسخ با بی

بـه دالیلـی کـه پیشـتر      ،در جامعه عراق

 و هدار شکل نگرفت ، هویت ملی ریشهگفته شد

ي بـراي تجدیـد   فرصت جدنیز پس از اشغال 

آمیـز   هاي غیرخشـونت  حیات سیاسی و رقابت

حکومت موقت متعلـق بـه   . ه استشدنفراهم 

نیروهاي ائتالف و حکومت شکننده متعلق به 

قــدرت نیــز  لهــا پــس از انتقــا خــود عراقــی

 .Ibid, p) نتوانست همگرایی ملی ایجاد کنـد 

به همین خاطر، حکومت مرکزي جدید . (591

ــراق  ــان در ع ــود را از بنی ــت خ ــاي  نتوانس ه

ــل    ــد قاب ــذهبی تاح ــومی و م ــیک ق الیگارش

و چنین دولـت غیرفراگیـر و    توجهی رها کند

ی هاي توافقی مدنی و ملی به دولت بدون بنیان

آفرینــی احــزاب  شنقــ. شــکننده تبــدیل شــد

نیـز  اي  ، مذهبی و فرقهبرمبناي خطوط قومی

مانع  ،مانع ازتشکیل حکومت قوي و در نهایت

ــ  ــه ت أثیر از آن، از حکمرانــی خــوب شــده و ب

 . ها در عراق تاکنون تشدید شده است خشونت

احزاب بـر   انیم ها نظر یا تعارض اختالف

اساس خطـوط قـومی و مـذهبی در تشـکیل     

 بـه طـوري کـه    ؛ار بارز بوددومین کابینه بسی

هـاي بـین    تشکیل این کابینه به دلیل تعارض

گروهـی در   هـاي درون  تعـارض احزاب و حتی 

بین گروه نوري المالکی، گروه ( درون شیعیان
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) انقالب اسالمی در عراق و گروه مقتدي صدر

هـا   وزیـران کابینـه  . چند ماه به طول انجامید

رهبـران قـومی و    هـاي  بـه حـزب   عمـدتاً هم 

انـد تـا نخسـت وزیـر و      مذهبی خـود وابسـته  

ــه ــذا  .کابین ــق در   ال ــه تواف ــیدن ب ــب رس غل

بـراي  . ها در کابینه دشوار اسـت  گیري یمتصم

 آمدهايکنون راجع به نحوه توزیع درتا ،مثال

نفتی بین سه حوزه جغرافیایی شمال، جنوب 

در پارلمان . توافقی حاصل نشده است و مرکز

ا ژانویــه تــ 2006در حــد فاصــل مــارس نیــز 

م تصـویب شـد کـه    قانون مه 12تنها  2009

  .)Ibid, p.594( بسیار کم بوده است

به خاطر نبود امنیت، حکومت شکننده و 

دم پذیرش مشروعیت و کارآمدي نهادهـا و  ع

پروژه  ،هاي محلی از سوي اکثریت مردمشورا

که براي تحقـق حکمرانـی    –حکمرانی محلی 

کسـت  به ش -خوب و کارامد طراحی شده بود

هـا   نجامید و شکست آن در تشدید خشـونت ا

به همین خاطر بـود کـه   . گذار بوده استأثیرت

مشـــاور حکومـــت مـــوقتی  ،الري دایمونـــد

هـا از   ، بـر نـاامنی و شـورش   نیروهاي ائـتالف 

هاي قومی و مـذهبی یـا بـه طـور      ناحیه گروه

تی در شکست پروژه نبود بسترهاي امنی ،کلی

ــی تأ ــی محل ــردحکمران ــد ک ــد وي، از د .کی ی

ي نظم تشکیل یک حکومت مقتدر مرکزي برا

هـاي محلـی    و ثبات پیش از تشکیل حکومت

 ,Brinkerhoff & Myfeld) ضـروري بودنـد  

2005, pp.71-72)  

دموکراسی براي کسـانی   دایموند،از نظر 

داننـد،   امنیت را به عنوان نیـاز اصـلی مـی    که

  .اولویت و ضرورت کمتري دارد

عوامـل دیگـري   شده، عالوه بر دالیل یاد

در شکننده بودن دولت و نـاتوانی آن در امـر   

در  ،حکمرانی خوب، برقراري نظم و در نهایت

در ایـن  . انـد  ؤثر بـوده هـا مـ   گسترش خشونت

 گري نیروهاي مسلح توان به اخالل ارتباط، می

هـا و   وابسته به حزب بعـث و حضـور جهـادي   

 ,Levine) القاعده در عـراق نیـز اشـاره کـرد    

2006, P.472). 

ــا و  . 5-2 ــور آمریک ــتمرار حض اس

  ها  تشدید خشونت

م در بـروز و تشـدید   یکی از عوامـل مهـ  

استمرار حضور آمریکـا و   ،ها در عراق خشونت

عملکرد ضـعیف و برخـورد    و نیروهاي ائتالف

. بسیار نادرست آنها با مردم عراق بـوده اسـت  

، بـا توجیـه   نیروهاي ائتالف به رهبري آمریکا

هاي القاعده و حکومت صدام  ارتباط بین گروه

پس از حادثه یازده سپتامبر و با هـدف محـو   

 ،2003سالح هـاي کشـتار جمعـی در سـال     

عراق را اشـغال کردنـد و بالفاصـله حکومـت     

ــد  ــکیل دادن ــوقتی تش ــار  . م ــناریوي مرگب س

قلـب   همدستی القاعـده و حکومـت عـراق در   
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نمـایی آن   موضوع جنگ خلیج فارس و بزرگ

ــین ســالحو  ــاي همچن ــی در  ه کشــتار جمع

سـاز   ، زمینـه هاي تکراري بوش و بلر سخنرانی

، ص 1386فریـدمن،  (تهـاجم بـه عـراق شـد     

22(.   

، پـس  نیروهاي ائتالف به رهبري آمریکـا 

هـاي مختلـف از جملـه     از اشغال عراق، پروژه

ــعه     ــه توس ــی، برنام ــی محل ــت حکمران تقوی

اقتصادي و اجتماعی، تقویت جامعـه مـدنی و   

ــده نظــم،  ماننــد آن را طراحــ ــد و وع ی کردن

تثبیت اوضاع و ثبـات بـراي عـراق دادنـد تـا      

. مشروعیتی براي استمرار حضور خـود بیابنـد  

در پس این اهداف به ظاهر دموکراتیک و  آنها

ف واقعـی خـود مبنـی بـر     اهدا ،بشر دوستانه

هاي نفتی عراق، استمرار حضـور   تسلط بر چاه

هـان  در خاورمیانه، مهار ایران و مانند آن را پن

  .کردند

هاي یادشده، آشکار شـدن   ناکامی پروژه 

اهداف واقعـی نیروهـاي خـارجی در عـراق و     

ت و گاه دامـن  عدم توانایی آنها در ایجاد امنی

هاي ساختگی براي توجیـه   زدن آنها به ناامنی

هـا   استمرار حضور خود بـه تشـدید خشـونت   

عالوه بـر آن، برخوردهـاي   . انجامید علیه آنها

ي نظـامی  غیر انسـانی نیروهـا   بسیار شدید و

عراقـی در  نظامیـان  آمریکایی و خارجی با غیر

اگرچـه  . ثر بـود ؤها بسـیار مـ   تشدید خشونت

هـاي قـومی و    ها بین گـروه  بخشی از خشونت

ــ ،مـــذهبی ــژه در اســـتان هبـ ــا  ویـ ــایی بـ هـ

هــایی مختلـف ماننــد بغـداد، نینــوا،    جمعیـت 

االنبـار رخ دادنـد، بخشـی از    کرکوك، دیاله و 

اي خـارجی  ها علیه نیروه ها و شورش خشونت

هـاي ناراضـی    به طور مشـترك توسـط گـروه   

رك علیـه  کرد و سنی با دغدغـه مشـت   ،شیعه

ــن  نیروهــاي خــارجی انجــام شــده ــد، در ای ان

هــاي جهــادي و  تــوان بــه گــروه ، مــیارتبــاط

القاعده سنی مـذهب و گـروه صـدر و جـیش     

در بخـش  . المهدي شیعه مذهب اشـاره کـرد  

ها در عـراق   ها، خشونت نوشته ازقابل توجهی 

خوردهـاي غیرانسـانی   ناپـذیر بر را نتیجه گریز

ــایی ــ آمریک ــتمرار  ه ــورها و اس ــایر کش ا و س

 ,Kalyvas & Kocher) اند گري دانسته اشغال

2007, p.188) .ــه عبــارتی هــا را  ، خشــونتب

ــونت  ــغالگرانه  نتیجــه مســتقیم خش ــاي اش ه

  .اند دانسته

ل و بن الدن، ایمن ظاهري، سـیف العـد  

جنـگ در عـراق را    ،زرقاوي از رهبران القاعده

نظیر براي جنـبش جهـادي علیـه     ی بیفرصت

آمریکــا و گســترش منازعــه از عــراق بــه     

کشــورهاي همســایه ماننــد ســوریه، لبنــان و 

مقاومـت و   ،بـن الدن . دیگر کشـورها یافتنـد  

محـوري در  شورش درعراق را به عنوان نبـرد  

ئـتالف  کـرد کـه ا   جنگ جهانی اسالم یاد مـی 
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آن صهیونیستی علیه امت اسـالمی  ـ مسیحی  

دنیا ایـن جنـگ    از دید وي، همه. کردرا آغاز 

اند و دو طرف یعنـی امـت    را به تماشا نشسته

و متحـدان در ایـن    اسالمی و ایـاالت متحـده  

ایـن هـم پیـروزي و هـم      .جنگ حضور دارند

امت امروز . و تحقیر است و هم بدبختی شکوه

اي بیرون آمدن از انقیـاد  بسیار نادر بر یفرصت

و بردگی غرب و پاره کـردن زنجیرهـایی کـه    

ــ ــاخته ص ــیر س ــا را در آن اس ــد،  لیبیون آنه ان

ــت   ــداکرده اس ــاس(پی ــادي،   عب ــتح آب زاده ف

ــن الدن ).162، ص 1389 ــگ خلــیج   ،ب جن

بـراي ضـربه زدن بـه     یفارس را فرصت مهمـ 

آمریکا در جهان اسالم و جلوگیري از استمرار 

غـازي بـراي تشـکیل    طقه و آحضور آن در من

الزم . دانسـت  هاي اسالمی واقعی مـی  حکومت

القاعـده هــم بـه مواضــع   بـه ذکـر اســت کـه    

مراکز شـیعیان  ها و هم به  ها و غربی آمریکایی

گـذاري در حـرمین    حمله کرده اسـت، بمـب  

  .مثال خوبی در این زمینه است ،العسکریه

دادنـد کـه ائتالفـی از     یشواهد نشـان مـ  

: طلــب شــامل گــروه خشــونت گرایــان اســالم

انصاراالسالم، انصارالسـنه، و گـروه التوحیـد و    

ي الجهـاد زرقــاوي یــک پایگـاه عملیــاتی بــرا  

 ،زرقـاوي . انـد  القاعده در عراق به وجود آورده

عنوان یـک سـلفی تنـدرو، عـراق را جبهـه       هب

محوري در جهـاد جهـانی امـت اسـالم علیـه      

ه و علیه استمرار آنهـا در منطقـ  آمریکا، غرب 

الزم بـه ذکـر    .)164ص  همـان، (دانسـت   می

هایش  ز فروپاشی پایگاهاست که القاعده پس ا

ــتان،  ــمت   در افغانس ــه س ــود را ب ــرد خ راهب

حلقـه   و هاي افقـی تغییـر داد   گسترش گروه

خـورده   داخلی آن از چند عضو وفادار و قسـم 

القاعـده محـرك و   اکنـون  . شـود  تشکیل مـی 

اسـالمی در  هاي تندرو  الگوي بسیاري از گروه

گروه  :عبارتند ازها  این گروه. جهان شده است

جهاد و حمایت اسالمی مصر، حرکه االنصـار،  

البدر، حرکه الجهاد، جیش المحمـد، جماعـه   

العلماء و حزب المجاهدین در پاکستان، لشکر 

طیبه و جیش محمد در کشمیر، بیـت االمـام   

در اردن، جــیش اســالمی ازبکســتان، الجهــاد 

جهاد یمن، گروه اسـالمی مسـلح   بنگالدش، ال

الجزایر، جماعت اسالمی لیبی، گروه ابوسیاف 

در فیلیپــین و جامعــه علمــاي افغانســتان    

   .)157همان، ص (

بـه القاعـده   هاي جهادي در عـراق   سلفی

هاي سنی  شوند و شامل کل عرب محدود نمی

مذهب هستند و در بین شیعیان نیـز جـیش   

در  ،روابسته بـه گـروه مقتـدي صـد     ،المهدي

ت با اسـتمرار حضـور آمریکـا و    راستاي مخالف

ها در عراق در کنار دالیـل دیگـر ماننـد     غربی

ــع     ــی و رف ــالمی واقع ــت اس ــکیل حکوم تش
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، دست به شورش محرومیت شیعیان درجنوب

  . اند هاي مکرر زده و نافرمانی

اسـت  فیتزسـیمون نشـان داده    مطالعات

شغولی اصلی خود را م ها، دل که بیشتر عراقی

 ؛انــد عنـوان کـرده  شـان   هـاي  منیـت خـانواده  ا

که در نتیجه استمرار حضور آمریکـا و  امنیتی 

ــ  ــورد ش ــدامات   برخ ــردم و اق ــا م ــا ب دید آنه

در ایـن  . انـد  هـاي تنـدرو از دسـت داده    گروه

ذکر نقل قولی از یک افسر بازنشسـته   ،ارتباط

هـا و   بیشـتر ژنـرال  « :ریکایی ضروري استآم

ج برخـورد شـدید   مداران راجع به نتای سیاست

سـربازان آمریکـایی بــدون اطـالع از فرهنــگ    

ا عــرب بــراي اجــراي اقــدامات    عربــی یــ 

. دیشیدندگرایانه در جامعه اسالمی نین مداخله

هایشـان بازداشـت    ما مـردم را در جلـو خانـه   

ــی ــردیم م ــف     ،ک ــتبند و کی ــا دس ــا را ب آنه

اطالعـات و  کشیدیم و آنگـاه بـدون ارائـه     می

در . شدند ها حبس می هآگاهی دادن به خانواد

حبس شـده را   سربازان ما هزاران عرب ،پایان

درصـد آنهــایی کـه دشــمن    90. کشــتند مـی 

ــتند   ــا هسـ ــمن مـ ــون دشـ ــد، اکنـ » نبودنـ

)Fitzsimmons, 2009, P.163(. 

گـی بـه   حمالت هفت شده،عه یاددر مطال

 2004ها از اوایـل   نیروهاي ائتالف و آمریکایی

در . شـده اسـت   سه برابر تقریباً 2006تا آغاز 

که ال در مورد وضعیت عراق ؤس اینپاسخ به 

، 2005بهتر یا بدتر شده است، در آوریـل  آیا 

این اما درصد گفته بودند بدتر شده است،  13

درصد افـزایش  55، به 2006میزان در مارس 

در پاسخ به اینکه چقدر بـه حکومـت و   . یافت

نحوه حکمرانی براي بهبـود وضـعیت اعتمـاد    

درصـد   32به  15از  2006ر مارس دارید ؟ د

رتباط با مخالفت با حضـور  در ا. افزایش یافت

ها در عـراق، درصـد افـراد     ها و غربی آمریکاي

ــالف از  ــه   51مخ ــد در فوری ــه  2004درص ب

ــارس 71 ــد در م ــت   2007درص ــزایش یاف اف

)Ibid, P.175(.   

تیجه مطالعه این پژوهشـگر  در مجموع، ن

ائـتالف و   دهد که نـاتوانی حکومـت   نشان می

حکمرانـی   حکومت شکننده عراق در برقراري

ها  آمیز کشمکش خوب، امنیت و حل مسالمت

شورش و گسترش در شکست راهبردهاي ضد

 ،و در این بـین   ؤثر بودهها در عراق م خشونت

تـر از   اولویت مردم براي امنیت به مراتب مهم

  . ها بوده است بقیه اولویت

 ها در عـراق  استمرار خشونت. 6-2

پـس از خــروج نیروهــاي غربــی و  

  آمریکایی

جانبه بین آمریکا و نامه دو بر طبق توافق

پیمانـان   ولت عراق، سربازان آمریکایی و هـم د

 2011خاك عراق را در پایان سال  ،آن کشور

بـر طبـق یـک فرضـیه،      .میالدي ترك کردند
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ق ناشی از استمرار ها در عرا بخشی از خشونت

انـان آن کشـور و   پیم ها و هم حضور آمریکایی

با مـردم  آنها آمیز و تحقیربرخورد سرکوبگرانه 

ــاد    ــا در ایج ــاتوانی آنه ــت، ن ــراق و در نهای ع

بـا ایـن   . حکومت مرکزي قوي و کارامـد بـود  

هـا   وجود، خروج نیروهاي اشغالگر به خشونت

تـرین   در عراق پایان نداد که به اجمـال مهـم  

  : دالیل آن عبارتند از

ــت  .1 ــتمرار دخالـ ــک  اسـ ــاي آشـ ار و هـ

 آشکار آمریکا در جهت دامن زدن نیمه

، بـا  هـاي قـومی و مـذهبی    به خشونت

هاي سـکوالر و   حمایت مستمر از گروه

ــل احــزاب و     ــنی مــذهب در مقاب س

بــه دلیــل وابســتگی  ،جریانــات شــیعه

ــ ــان اخی ــایالت  جری ــران و تم ــه ای ر ب

 رادیکال ضدآمریکایی آن؛

ــت  .2 ــترش دخال ــورهاي   گس ــاي کش ه

ــد عربســتان   ــایه مانن ــت همس در جه

ــنی   ــی س ــات سیاس ــت از جریان حمای

بـه دلیـل    ،مذهب در مقابـل شـیعیان  

ــت    ــیعیان و حکوم ــک ش ــه نزدی رابط

برخاسته از این جریـان بـه جمهـوري    

 ؛اسالمی ایران

استمرار ضعف و ناکارامـدي حکومـت    .3

در برقراري امنیت و ارائه خـدمات بـه   

 ؛مردم

هــا و تعلقــات  حضــور بنیــاناســتمرار  .4

میـت و عـدم   در حاک قومی و مـذهبی 

ــات   ــومی در جریانـ ــدي عمـ اراده جـ

ــدرت     ــه ق ــیدن ب ــراي رس ــی ب سیاس

ــر   ــت فراگیـ ــی و حکومـ وراي سیاسـ

هاي یادشده پس از خروج  بندي تقسیم

هاي دو هـا و اسـتمرار پیونـد    آمریکایی

   .سویه آنها با همسایگان

  فرجام

تار سـعی شـد یـک رویکـرد     در این نوش

ــا چرایــی ســطحی دتحلیلــی چند ر ارتبــاط ب

ها و عدم تحقـق دموکراسـی    ر خشونتاستمرا

 2003ال از سـ  ،در عراق پس از سقوط صدام

هـاي ایـن تحقیـق و     یافتـه . به بعد، ارائه شود

ــارات    ــرخالف انتظ ــه ب ــان داد ک ــواهد نش ش

اپوزیسیون عراقی و نیروهاي خـارجی ائـتالف   

در عراق از لولـه   دموکراسی ،به رهبري آمریکا

رهاي نیازمنـد بسـت   آیـد و  تفنگ بیـرون نمـی  

هاي گوناگون مانند حکمرانـی   مطلوب از زاویه

ولــت مقتــدر و کارامــد، فضــاي     خــوب، د 

ــاري ــزاب و     همک ــین اح ــاد ب ــویی و اعتم ج

هاي سیاسی و حذف شکاف بین دولت و  گروه

  .جامعه مدنی و مانند آن است

ــرد   در ــک رویکـ ــا یـ ــتار، بـ ــن نوشـ ایـ

شناختی سیاسی و تاریخی تـالش شـد    جامعه

هـا در   رش خشـونت از یک سو موضـوع گسـت  
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هـاي تـاریخی آن در    با عنایت به ریشـه  عراق

سازي تحمیلی و  ملت: یک سده گذشته یعنی

هــاي چندگانــه هویــت، یکپــارچگی و  بحــران

تمرار آن در عـراق  مشروعیت ناشی از آن و اس

کنون توضـیح داده شـود و از   پس از اشغال تا

هاي خشـونت بـا    ریشهسوي دیگر، تالش شد 

بنیـان  : اي فعلـی همچـون  هـ  عنایت به ریشـه 

ــذهبی  غیر ــومی و م ــارگراي ق ــدنی و انحص م

نبعـث از  احزاب و حکومت و رفتار سیاسـی م 

نظـر بـین بـازیگران     آنها، عدم توافق و اجمـاع 

قومی و مذهبی، دولـت شـکننده و ضـعیف و    

ناتوان از تحقـق حکمرانـی خـوب و برقـراري     

ــه خــدمات مطلــوب بــه مــردم  ، امنیــت و ارائ

ــور آمر  ــتمرار حض ــاییاس ــاي   یک ــا و نیروه ه

پیمان آنها و رفتار خشن آنها با مردم عراق  هم

افشاي اهـداف واقعـی و پنهـانی    در نهایت، و 

  . آنها توضیح داده شود

جامعه عراق نشان داد که عوامل فوق نه 

به صورت ترکیبی، بـا عنایـت   به تنهایی بلکه 

هـاي   هاي تاریخی در گذشته و ریشه به ریشه

در  ،از اشغال ایـن کشـور  فعلی در دوران پس 

هـا و عـدم تحقـق     تبیین گسـترش خشـونت  

ند، بـه طـوري کـه ایـن     ا ؤثر بودهدموکراسی م

به عامل خـارجی یـا    توان صرفاً مسئله را نمی

خــروج ســربازان  .داخلــی صــرف نســبت داد

 پیمانان غربی نیـز بـه دالیلـی    آمریکایی و هم

هـــاي پنهـــانی و  ماننـــد اســـتمرار دخالـــت

کا در عراق در دامـن زدن بـه   آشکار آمری نیمه

ــومی   ــات قـ ــتمرار  اختالفـ ــذهبی، اسـ و مـ

آفرینـی همسـایگان و اسـتمرار تعلقـات      نقش

نتوانسـته اسـت   قومی و مذهبی در حاکمیت 

ــونت  ــه خش ــد   ب ــان ده ــا پای ــه، . ه در نتیج

پــذیري در جریانــات سیاســی و اراده  انعطــاف

جدي در آنها بـراي رسـیدن بـه یـک دولـت      

هاي قومی  بندي تقسیموراي تعلقات و فراگیر 

دموکراتیـک و  هـاي   و تکیه بر بنیانو مذهبی 

گیـري از خـاطرات    اسالمی مشترك و عبـرت 

ها در  براي پایان دادن به خشونتتلخ گذشته 
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