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چکیده
بی شک هر چه بیشتر داعش قلمرو خود را در عراق از دست میدهد به همان نسبت افکار بیشتر به سمت مدل شبکههای ق ترد
در عراق پسا داعش سوق مییابد .با توجه به این مهم هدف این مقاله تحلیل ژئوپلیتیکی شبکههای قدرت در عراق پسا داعش است.
ش دارای چ اکیرمآ و تسا یلدم هچ گ نو ه      
سؤال اصلی مقاله این است که تحلیل ژئوپلیتیکی شبکههای قدرت در عراق پسا داعش ش
میخواهد در شبکههای قدرت موجود در عراق پسا داعش نقش آفرینی کند؟ عالوه بر این سؤال اصلی سؤاالت فرعی دیگری نیز
در این تحقیق مطرح شده است که عبارتاند از اینکه اهداف آمریکا از نفوذ در منطقه خاورمیانه کداماند؟ مدل مطلوب آمریک زا ا
چگونگی چینش شبکههای قدرت در عراق دارای چه ویژگیهایی است؟ و اینکه نیروه جوم ینونک یا و رد د عر کیتیلپوئژ هص      
عراق کداماند و در چه مناطقی ساکناند؟ نتایج این مقاله نشان میدهد که هدف آمریک م دنلب ذوفن ا د یمرواخ هقطنم رد ت ا و هن     
تضمین امنیت متحدین خود از جمله اسرائیل و چالش آفرینی برای ایران است و بنابراین مدل مطلوب قدرت در ع شعاد اسپ قار    
برای آمریکا عراقی تجزیه شده و فاقد حکومت مرکزی متمرکز است .این مقاله به روش توصیفی  -تحلیلی و با استفاده از مق تالا
علمی و پژوهشی و منابع کتابخانهای انجام شده است و در آن تالش شده است به تحلیل و تبیین ژئوپلیتیکی ش کب هههها ای ق رد ترد
عراق پسا داعش پرداخته شود و در حد توان مدلی برای جلوگیری از نفوذ منطقهای آمریکا ارائه گردد.

واژگان کلیدی :عراق ،شبکههای قدرت ،داعش ،آمریکا ،ژئوپلیتیک ،نفوذ
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 -۱مقدمه
گروه تروریستی داعش در سال  ۱۳۹۳توانست با اشغال و تثبیت مواضع در استان الرقه و بخشهای وسیعی از اس نات
دیرالزور سوریه به سوی مرزهای عراق پیشروی کند .عناصر تروریستی داعش ب اقم یخرب یراکمه ا م  تا ع یقار      
توانستند در بهار  3931موصل مرکز استان نینوی را اشغال کنند و در ادامه نیز استانهای صالح الدین ،دیاله و االنب را
را اشغال کردند و توانستند به مرزهای استان بغداد نزدیک شوند (.)Basiri et al., 2016: 51-71

نقشه شماره  -۱مناطق اشغال شده عراق توسط داعش
)Source: (http://www.businessinsider.com

در ادامه تروریستهای تکفیری داعش از سال  2014میالدی حملهای گس  هبناج همه و هدرت ع للل للللی ییه تمامی ییت ار ضضض ی
ش-
عراق را آغاز کردند و بخشهای وسیعی از خاک عراق شامل استانهای نینوا ،صالح الدین و دیاله ،االنب خب و را شش شش
هایی از کرکوک را به اشغال خود در آوردند .در سال  2014میالدی استانهای دیالی ،ص ابنالا ،نیدلا حال ررر رررر نین و او
بخشهایی از کرکوک در اختیار داعش بود .از اواسط سال  ، ۲۰۱۵عقبنشینی داعش از مناطق تحت سیطره خ رد دو
عراق آغاز شد .ارتش عراق و نیروهای بسیج مردمی موسوم به «الحشد الشعبی» با حمایت مستش و سدق هاپس یرا
پشتیبانی هوایی حمالت ائتالف بینالمللی ضد داعش توانستند من درتسگ قطا هه هههای از جمل و یدامرلا ه

ار هجولف

زا   

دست داعش آزاد کنند .آخرین پایگاه داعش در عراق ،موصل ،مرکز استان نینوا بود که عملیات آزادسازی آن پ زا س
ماهها کشمکش و اختالفات و رایزنیهای سیاسی در  ۱۷اکتبر  ۲۰۱۶به فرمان حیدر العبادی ،نخستوزی هدنامرف و ر   
کل نیروهای عراق آغاز شد ).)Basiri et al., 2016: 51-71
نیروهای عراقی از آغاز عملیات موصل در  17اکتبر  2016تا  17آوریل  ،2710توانستهاند  94درصد از مس نیا تحا   
شهر را از ترویستهای داعش آزاد نمایند .امروزه تنها حدود  6درصد از مساحت موصل در اختی و تسا شعاد را
بهرغم كند پیش رفتن عملیات به دلیل ویژگی جغرافیایی منطقه باقیمانده بخش قدیم موصل بهویژه محل و یرونلا ه
التنك و استقرار تكتیراندازهای داعش در این محله قدیمی ،نیروهای عراقی تا م یهاتوك تد    توانس نت ددد آزادس یزا
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تمامی مناطق موصل را اعالم كنند .آزادسازی شهر موصل در عراق و شکست قریب الوقوع تروریستهای داعش در
شهر رقهی سوریه ناقوس مرگ دولت اسالمی عراق و شام را دست کم به لحاظ فیزیکی ،به ص د اد ررر آورد .پی یزور
قاطع عراق بر داعش در حالی است که مقامات آمریکایی از روند بسیار طوالنی شکست داعش در عراق سخن گفته
ت از
بودند .این اظهارات به همراه کارشکنیهای آمریکا در مسیر مبارزه با داعش ،نیات آمریکاییهاا را جهتتت ممانعت ت
شکست کامل داعش و مدیریت بیش از پیش این گروه تروریستی درمسیر و مط د اکیرمآ عما رر ررر ع هدرک نایامن قار    
است (.)Jamshidi et al., 2015: 27-39

نمودار شماره  -۱حمایت از داعش در میان کشورهای اسالمی
)Source: (http://www.americansecurityproject.org/

در شرایط کنونی نیز که با شکست قریب الوقوع داعش در عراق ،آمریکا معادالت خ هتفر تسد زا قارع رد ار دو     
میبیند در پی توطئههای جدید جهت پیش ئطوت درب هه هههه و قارع رد یماظن روضح طفح قیرط زا قارع رد شیا      
مداخالت فزاینده در امور داخلی این کشور در مرحله پسا داعش است .ای د اکیرمآ تاکرحت ن ررر رررر ح هک تسا یلا    
سیاستهای اشغالگرانه و مداخله جویانه آمریکا در عراق جز مخاطرات و تبعات منفی از جمله تخری و راتشک و ب
فتنهگری از جمله رشد و گسترش تروریسم در این کشور نتیجه دیگری نداشته است.
ی در ع ار ق ق
ق
طرح زمزمههایی از سوی مقامات و محافل سیاسی آمریکا مبنی بر ضرورت باقی ماندن نیروهای آمریک یا ی ی
به انحاء مختلف از جمله تحت قالب نیروهای به اصطالح ضد داعش به سرکردگی آمریکا ،از جمله این توطئههههاا و
ش عراق قق 
فضاسازیهای پیرامون آن در هفتههای اخیر است که واکنش ش
یهاا را در پ  تسا هتشاد ی ((( (((( Jamshidi et al.,
.)2015: 27-39
تها
با توجه به اینکه ارتش و نیروهای مردمی عراق (حشد الشعبی) نقش اصلی را در به شکست کش سیرورت ندنا تت تت
داشتهاند و در واقع عراق با تکیه بر همین ظرفیتهای داخلی خود است که پیروزی بزرگ نابودی تروریسم در عراق
را رقم بزند .سؤال اصلی مقاله این است که تحلیل ژئوپلیتیکی شبکههای قدرت در عراق پسا داعش دارای چه م یلد
است و آمریکا چگونه میخواهد در شبکههای قدرت موجود در عراق پسا داعش نقش آفرینی کند؟
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 -۲رویکرد نظری
ته رد یعس یزاوم یا
اگر اندیشه قرون وسطی در رابطه با مشکل پراکندگی قدرت و پی ردق شیاد تت تت

و یراگزاس   

ع تمرک رد تردق ز   
طراحی مدلی ارمانی برای همکاری و سازش آنها داشت ،اندیشه سیاسی م فن هب هرسکی نرد ععع ع عععع
مرکزی واحد از یکسو و برتری قدرت مطلقهی پادشاهان نسبت به قدرت کلیسایی رأی ص ومن ردا دد ددد نگ نردم شر   
درباره قدرت با هابز آغاز میشود و با مارکس 1به پایان میرسد .در واقع آنچه که در دوران مدرن ب  رکفت ر سس سسسیاسی

یپ میزادر  ...ماکی هیرظن ردپ ،لوا    
حاکم است توجیه اقتدار سیاسی است .در این جا ابتدا به برسی اندیشه ماکیاولی می ی
سیاسی نو بشمار میآید .ماکیاول ،سیاستمداری واقعبین و اهل عمل بود .وی قدرت سیاسی را هدفی در خود دی و د
پژوهش خود را به جستجوی ابزارهای مناسب برای دست ی ق ندنارتسگ و ندرک ظفح ،نتفا د رک دودحم تر ددد دددد دددددددد.
ماکیاولی منادی سیاست قدرت بود .بر اساس سیاست قدرت ،سیاست دولتهای ب یقالخا دعاوق بسح رب گرز      
ع مل ن م 
یکند (.)Soltani Nezhad and Jamshidi, 2016: 73 - 98

ژان بدن 2نیز معتقد بود دولت وقتی وجود دارد که حاکمیت یعنی اختیار کامل وضع و اج یناوق یار ن نآ تسد رد 

  

باشد .قدرت دولت باید فراگیر باشد و در سراسر کشور حاکمیت دولت باید احساس شود .تا سدهی شانزده م دالی ییی
قدانان حاکمیت را تعریف نکرده بودند .بدن آن را قدرت برتر دولت بر شهروندان و اتب هک عا   
نه فیلسوفان و نه حقو 
فهای خ هتشاد یدودحمان تردق دیاب دو      
قانون آن را محدود نکرده باشد دانست .دولت برای دست یافتن به هد 
یشود .حاکمی و قلطم تردق ت
باشد .همه قوانین از حکمران برمیآید و قدرت حکمران از اجرای قوانین معلوم م 
ی ق زا یکی ،ترد   
دائمی جمهوری است و دو صفت مطلق بودن و دائمی بودن صفات حاکمیت میباشند .پراکن گد ی ی
علل اصلی دشواریهای بود که بدن کوشید بر آنها غلبه کند و متقاعد شد ک  تردق زکرمت طقف ه در لماع کی 

     

میتواند در ایجاد یکپارچگی مؤثر باشد .هوگو گروسیوس 3نیز معتقد بود دولت بنا به قرار داد تشکیل شده است .در
شکلگیری دولت ،هم عنصر سودمندی و هم عنصر رضایت متقابل دخیل بودهاند .دولت باید نظم را برقرار کن رد ،د
برابر تجاوز خارجی از کشور دفاع نماید و رفاه مردم را تأمین کند ،از طرف دیگر ،قدرت دولتی به مردم تعلق دارد و
یتوانند برگزینند اما به محض آنکه مردم انتخاب کردند کار آنها دیگر تم ما
مردم هر شکل حکومتی را که بخواهند م 

م
یشود و انتقال حاکمیت غیرقابل پس گرفتن است ( .)Alem, 2007: 78فرانسیس بیکن 4معتقد بود که قدرت دولت
باید از هر حیث برتر باشد و دولت حق هرگونه اقدامی را دارد و گفت پادشاه به عنوان دارندهی قدرت دولت قح ی   
توسعه و تحدید قوانین را دارا است .در روابط خارجی باید توازن قدرت را حفظ کن .د یماظن تلود دیاب تلود      
مقتدری باشد و باید از مردمان نیرومند و کام ًالًال مسلح تشکیل شود .جنگ نهادی  دربشیپ یارب یرورض ر مدرم هاف      
است .بیکن به روشنی از قدرت میلیتاریستی دفاع کرد (.)Nazari, 2007: 123-141
توماس هابز نخستین نظریهپرداز مدرن است .در چهارچوب نظریه سیاسی هابز ،استقرار دول تایول( دنمتردق ت ا ننن نننن)
اجتنابناپذیر انگاشته میشود .در دیدگاه هابز قدرت فردی حقی است طبی تیناقح نیع رد هک یع  ،،،،، ،،،،منش مه أ هه هههی
Karl Marx
Jean Bodin
Hugo Grotius
Francis Bacon

1

.
.
3
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4
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2
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منازعات اجتماعی است .با طرح مقولهی قرارداد اجتماعی ،1هابز قدرت را در عین به خدمت ف لرتنک زا نتفرگ در    
وی خارج م 
یکند ( .)Manuchehri, 2009: 33برداشت وی از قدرت برداشتی اقتدارگرایانه است .بر اس ناتایول سا   
هابز ضروری است که برای حل و عض یت طبیعی جنگ همه علیهی همه ،قدرت سامان بخش در پیکرهی پادشاه ق رار
داده شود .قدرت دولت چه تأسیسی باشد؛ یعنی مردم به دلیل ترس از یکدیگر آن را بنا نهن  یباستکا هچ و د ب دشا     
یعنی توسط یک فاتح و به دلیل ترس مردم از وی به دست آمده باشد به ی  دایز هزادنا ک ا مرم .تس عبات رادتقا        
حکمراناند تا امنیت داشته باشند و اگر حکمران نتواند امنیت آنان را تأمین کند دیگر الزم نیست از او اطاعت کنند و
این یگانه حق مردم در برابر دولت اقتدارگرای هابز است .در واقع فیلسوفان سیاسی عصر م لکشم لح یارب نرد     
رابطه قدرت کلیسا و قدرت دولت بر خالف اندیشمندان قرون وسطی که سعی در سازگاری و تعادل این دو داش دنت
به نفع قدرت مطلقهی پادشاهی داوری نمودند و در اندیشه سیاسیشان کل قدرت را در اختیار پادشاه ق و دنداد رار
خواهان غیرسیاسی شدن کلیسا شدند .در چارچوب نظریه سیاسی هابز ،استقرار دول نمتردق ت دد ددد(لووویاتاننن) اجتن با
ناپذیر انگاشته میشود .تمنا و حرص قدرت و به تبع آن جنگ همه با یکدیگر ،به تعبیر ه ضو لولعم زبا عع ععععع طبی یع
یپردازد .وی پاسخ خود به پرسش ق رد ار ترد
است .با توجه به چنین و عض ی به تدوین پاسخ برای پرسش قدرت م 
قالب مفهوم لویاتان ارائه م 
یکند (.)Nazari, 2007: 123-141

متفکر بعدی مورد برسی ما در این دوره هگل 2است .در سیستم فلسفی وی قدرت فردی در سیر تکاملی خویش بههه
قدرت فراگیر دولت مبدل میشود .این قدرت نه تنها ضامن بقای فرد ،بلکه تجسم کمال وی نیز هست .هگل ق ترد
را به عنوان واسطهی عینی تحقق تاریخی ایده میشناساند .در فلسفهههی سیاس لگه ی  ،،، ،،ارادهی ذهن نیتسخن درف ی    
ل آن اس یخیرات دنیارف نیا رد و ت  ،،،،، ،،،،ق کی ترد   
لحظهی حیات ایده و اقتدار دولتی لحظهی پایانی و تجسم کامل ل
واسطهی دیالکتیکی – تاریخی است ( .)Manuchehri, 2009: 33در چهارچوب فلسفهی سیاسی هگل دارایی تجلی
تملک و تملک ،یعنی داشتن قدرت بر هر چیزی تجلی اراده آزاد است و ارادهی آزاد همان دیا ا هه هههی ج ناسنا یرهو   
است .وی در سیستم فکری – فلسفی خود اصالت را به کلیات میدهد به همین دلیل در بحث از خانواده و جامعهی
مدنی و دولت ،دولت را تجلی وحدت کل و جزء میداند و جامعهی مدنی ،با ایجاد نظام حقوقی و نهاده لامعا یا   
زور را واسطهی دیالکتیکی این وحدت میداند .وی قدرت دولت – ملت را نسبت به فرد یک قدرت بیگانه نمیداند
بلکه آن را تجسم کمال آزادی برای او میداند دولت ایدهی الهی در زمین و یک وحدت جوهری است .وحدتی که
یت ناو
یشوند و به عنوان جزئی از یک کل بقا نیز می یا بند .بنا بر این می ی
در آن قدرتهای خاص و انفرادی حذف م 
گفت که هگل با طرح عینیت یافتن تاریخی آزادی در قالب دولت که اقت تیاهن دراد ریگارف راد ًاًا زا یفسلف یهیجوت    
قدرت ارائه میکند .در واقع پاسخی که هگل برای پرسش قدرت ارائه میکند مانن و زباه د

  

تزاب سکرام ا دوبن ب ن      

قدرت یکپارچه و ناامنی جان و مال ناشی از این فقدان است .متفکر بعدی که برسی اندیشهی وی از حی وضوم ث ع   
پژوهش ما و کل جریان تفکر فلسفی حائز اهمیت بسیار است مارکس و مارکسیم است (.)Same, 2009: 36

1

. Social contract
. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

2
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یداند و جوهرهی معرفت بشری را من هب طو   
نیچه 1رابطهی بین حقیقت و قدرت را همانند رابطهی دانش و قدرت م 
قدرتطلبی میداند .از نظر نیچه فلسفه نیز نوعی تمایل جبارانه است ،تمایلی که روحانیترین نوع قدرتطلبی غالب
بر عرصههای مختلف حیات است (.)Eskandari, 2002: 35-61

یشمارد .ب ریبعت ه   
متفکر بعدی که به بررسی افکارش میپردازیم هایدگر 2است .وی بودن در جهان را قدرتطلبی م 
هایدگر ممکن نیست در مورد بودن در جهان اندیشید اما متصور قدرتطلبی نبود .به نظ هب ناوت شناد رگدیاه ر

   

ظهور رسیدن بودن است؛ به عبارت دیگر دانش فراهمکنندهی ضروریات قدرت ورزی و خشونت انسان است و این
در حالی است که خشونت و قدرت ورزی افشای وجودی انسان است.
 -۳اهداف منطقهای نفوذ آمریکا
یکن هب دیاب هک د ب آ یسرر ننننن ننننننه .تخادرپ ا
آمریکا از حضور در منطقه خاورمیانه اهداف اساسی و مهمی را دنبال م 
حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه بر اساس مسائلی که از جنگ جهانی دوم به بعد در منطق یسررب لباق ،داد خر ه    
است که در ادامه به آنها میپردازیم:
 -1-3تجزیهطلبی
منظور از تجزیهطلبی این است که محیط پیرامونی کشور هدف نفوذ را نامنظم و غیرقابلپیشبینی کرده و با تس حیل و
یه هب ار ا   
به وجود آوردن گروههای مسلح تروریستی هم توسعه و رفاه آن کشور را مختل کنند و هم احیانًاًا درگیری ی
داخل کشور نیز بکشانند .طبیعتًاًا تجزیه شدن کشورهای پیرامون کشور باعث باال رفتن هزینههای اقتصادی و سیاسی
و نظامی خواهد شد و احتمال جنگ و درگیری افزایش م 
یدهد (.)Khalaji and Hossein, 2012: 166 - 194
 -2-3ایجاد کشورهای کوچک و تحت فرمان
کتر باشد درجه استقالل آن نیز کاهش یافته و بن نیاربا
در واقع هر چقدر یک کشور از نظر جمعیت و سرزمین کوچ 
به سمت اتحاد با ابرقدرتها حرکت میکند .این کشورها نسبت به همسایگان خود بدبین ش یلد هب و هد ل تینهذ      
تهای غربی در خواهند آمد.
تهای قدرت مستکبر به صورت متحدین قدر 
تاریخی منفی و نیز شیطن 
 -3-3تضعیف مقاومت و مبارزه با اسرائیل
یکنن ار نآ د
آرمان اسرائیل ستیزی و حمایت از این ارمان از جمله اهدافی است که غرب و اسرائیل بسیار ت م شال یی یی
ته یا
کم رنک کرده و نهایتًاًا به فراموشی بسپارند .طبیعتًاًا با نفوذ در داخل کشور و در همه سطوح و نیز در ب لم نی تت تت
منطقه و ایجاد حوادث منطقههای گمراه کننده و انحراف نام ی ن یسأت د س زا یکیتسجل و یماظن تیامح و شعاد      

  

گروههای مبارز در سوریه به دنبال این هستند که منابع حامی این ارمان را تضع رثا مک و فی     کنن  د ( ( Khalaji and

.)Hossein, 2012: 166 - 194
 -4-3تفرقهافکنی
قهای آمریکا به
یهای کشورهای غربی از جمله اهداف نفوذ منط 
جدایی ایران از کشورهای منطقه در اثر اختالفافکن 

1

. Friedrich Nietzsche
. Martin Heidegger

2
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شمار میرود .طبیعتًاًا تفرقه تفاهم را از بین میرود و بدبینی را افزایش میدهد تبادالت اقتصادی و فرهنگی و انساننی
یکند.
یکند و زمینه حضور بیگانگان را در منطقه فراهم م 
را کم اثر م 
 -5-3تحریف هویت دینی مذاهب اسالمی
اینجا بیشتر هدف نفوذگران این است که هویت دینی مذاهب اسالمی را نه در کنار دیگر مذاهب اسالمی بلک هطقن ه   
مقابل آن جلوه دهند و هویتهای اسالمی را به صورت دشمن یکدیگر تعریف کنند و اینگونه القا کنند که شرط بقا
فالن هویت دینی در گرو نابودی هویت مذهبی فالن گروه دیگر است .نتیجه این رون رب رس د     آوردن جریانننه یا
افرا 
طگرای مذهبی با رسالت مبارزه با بددینی و کشتار مسلمانان دیگر مذاهب است ( Khalaji and Hossein, 2012:
.)166 - 194
 -6-3ایجاد بدبینی ،پنهان کردن اهداف سیاسی با اهداف مذهبی و قومی
یآورد نه برخواسته از حسن نیت این کش رو
حمایتهای که آمریکا در منطقه از بعضی قومیتها و مذاهب به عمل م 
بلکه ابزاری است برای رسیدن اهداف سیاسی این کشور در منطقه مانند مبارزه با نهض و تمواقم ت

یاقب نیمضت     

اسرائیل (.)Mattaqi, 2005: 199-224
 -6-3از میدان خارج کردن جمهوری اسالمی ایران در تحوالت منطقه
ی
تت ایرج نیر نن نننهای ی
بیشک بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال  1979میالدی انقالب اسالمی یک باث زا ی تت تت
چالش گر غرب و آمریکا در منطقه بوده است به نحوی که در حوادث لبنان ،سوریه و عراق و یمن نهضت مقاومت
کارنامه درخشانی در خنثی کردن نقشههای اسرائیل و آمریکا در منطقه دارد؛ بنابراین نفوذ در ای فده اب تضهن ن     
تضعیف حضور جمهوری اسالمی ایران در این منطقه یکی از اهداف اص یل

منطقهههای نف هقطنم رد برغ ذو     باشد

(.)Mattaqi, 2005: 199-224
 -4شبکههای قدرت در عراق پسا داعش
 -1-4شیعیان
شیعیان یكی از بازیگران اصلی صحنه تحوالت عراق هستند .در مجموع ،سه گروه عمده شیعه به عالوه آیت اهلل سید
علی سیستانی در عراق فعالیت دارند كه به دلیل قدرت و قابلیت نفوذشان ،در تحوالت از اهمیت خاص رادروخرب ی   
هستند .این سه گروه عبارتند از::
 -1-1-4جریان صدر
سید متقدا صدر فرزند سید محمد صادق صدر است كه در سال  ۱۹۹۹میالدی به دست عوامل صدام ترور شد  ...پ رد
بزرگش نیز در سال  ۱۹۸۰میالدی اعدام شده بود (.)Dadfar, 2010: 139 - 182
یدانن یلو ،د   
علی رغم اینكه بسیاری از تحلیلگران غربی مقتدا صدر را فاقد مشخصات الزم برای رهبری شیعیان می ی
در شرایط فعلی از پشتیبانی قشر وسیعی از مردم عراق برخوردار است .طرفداران وی اغلب جوانان تنگدستی هس دنت
كه فقر و بدبختی خویش را به اشغالگران ،به ویژه آمریكا ،نسبت میدهند .مقت یشم نتشاذگ رانك طرش ردص اد

    

یدان م رد یدایز ذوفن وا .د ی راد ریاشع نا ددددددد د دد دددد.
مب نوریب ار نارگلاغشا هیلع هزرا آ نتفر ن نننننن ن نن ننننه  ا ا م قارع ز یییییی یی
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مقتدا از میان جوانان ،سپاهی تحت عنوان «جیش المهدی» راه اندازی كرده است .او مسائل عراق و فلسطین را مرتبط
و مشترك اعالم میكند و از این طریق ،خود را در صحنه كشورهای عربی قرارمیدهد ( Brenbaldagi, 2004: 147 -

.)186
یده دربن هك می    
صدر اعالم كرده است که ما به فلسطینیان و سایر ملتهای ستمدیده در خاور نزدی م نانیمطا ك ییی ییی
خواهیم كرد و بر ستمگران پیروز خواهیم شد .همچنین ،او خود را حامی حماس و ح .تسا هدرك یفرعم هللا بز    
مقتدا صدر با این ویژگیهای خود ،حمایت قشر عظیمی از ناراضیان سنی ،به ویژه در فلوجه ،را نیز ب بلج دوخ ه    
كرده است .به طور كلی ،میتوان خصوصیات جریان صدر را به قرار زیر مشخص كرد:
 -1این جریان با اشغالگری آمریكا به شدت مخالف است و هرگونه مماشات با این كشور را حرام میداند
یداند
 -2این جریان خود را مخالف سایر جریانهای شیعه نم 
 -3دارای یك منطق درونی است مبنی ب تروص هب دیاب نایعیش هكنیا ر

لك كی

نوش ظفح ریذپان هیزجت دددددددددددد ددددددددددددد

 -4خود را در مقابل مراجع بزرگ شیعه مثل آیت اهلل سیستانی قرارنمی دهد
 -5با ایران اسالمی رابطه ویژهای دارد
یكنند
 -6دارای پایگاه اجتماعی قابل توجهی است و در شهرك صدر بغداد كه ب لیم ود رب غلا ی م یگدنز رفن نو یی ی ییی یییییی
بیشترین طرفدار را دارد (.)Ghahramanpour, 2004: 1029-1042

نقشه شماره  -۲جغرافیای اقوام عراق )Source: (http://ardeshir58.persianblog.ir

 -2-1-4جریان معتدل
منظور از جریان معتدل در درون شیعیان ،به گروههایی اطالق میشود كه سعی دارند از طریق مكانیسمهای مس تملا
آمیز و مذاكره و با استفاده از ظرفیتهای مدنی ،اهداف خود را پیش ببرند .مهمترین جریان معتدل در عراق «مجلس
اعال» و «حزب الدعوه» هستند (.)Nakash, 2003: 68-70
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مجلس اعالی اسالمی در نوامبر  ۱۹۸۲میالدی تأسیس شد .اعضای اصلی این تشكل از میان مخالفان رژی و مادص م
برخی از اعضای سابق حزب الدعوه بودهاند .هدف از تأسیس مجل  س ااع ههد لیاوا رد ال    

 ۱۹۸۰م یدالی

در واقع

تمركز دادن به نیروهای جهادی عراق با همكاری اعضای حزب الدعوه علیه رژیم بعث ب یالعا سلجم .تسا هدو     
نالمللی ی
اسالمی از همان ابتدای شكل گیری ،توانست از یك وجهه بین ن
ی برخ  دوش رادرو (( ((( Graham E. Fuller and
.)Rand, 2004: 155-190
اما بعد از مدتی ،اختالفات آن با اعضای حزب الدعوه افزایش یافت و تعدادی از گروهه سلجم ،نآ هب هتسباو یا     
اعال را ترك كردند .در اواخر دهه  ۱۹۸۰میالدی ،مجلس بیشتر به طرفداران آیت اهلل سیدمحمد باقر حكیم اختصاص
یافت ،پس از حمله آمریكا به عراق و سقوط رژیم بعث ،الدعوه بار دیگر به مجلس اع و تسویپ ال

ونكا ن ود نیا 

  

تشكل مهم در كنار یكدیگر ،برای آینده عراق به همكاری میپردازند و ب ظنم بزح ود ناونع ه م تردق اب و  رد    

  

ساختار سیاسی عراق حضور دارند (.)Graham E. Fuller and Rand, 2004: 155-190
مجلس اعالی اسالمی عراق و الدعوه اكنون دو عالم بزرگ شیعیان عراق را با خود دارند ،مجلس اع دیهش رابتعا ال    
آیت اهلل سید محمد باقر حكیم و پدر ایشان ،مرحوم آیت اهلل سید محسن حكیم و حزب ال یس دیهش رابتعا هوعد دددد ددددد
یآمدنددد.
محمد باقر صدر را با خود دارند .ای عیشت هعماج ذوفناب یاملع زا ،تیصخش ود ن م رامش هب قارع یییییییییی یییییییییی
ی سیددد عب  میكح زیزعلاد ن تسجرب شق هههه هههههای در س راد قارع یسایس راتخا د دد دددد.
در حال حاضر ای بهر اب لكشت ن ر یییی یییی
ویژگیهای اصلی این جریان عبارت است از:
 -1دارای پایگاه اجتماعی گسترده در میان شیعیان عراق است ،به گونهای كه به لحاظ رتب نایعیش نورد رد ،یدنب ه    
مقام اول را دارد.
 -2ارتباط بسیار تنگاتنگ با مرجعیت شیعه ،به ویژه حضرت آیت اهلل سیستانی دارد.
 -3ای یعس نایرج ن

ته سایس یاهریسم و یندم یا ی ج  ،ا عیش هاگی ی ار نا
یفرظ زا دراد تتتتتتتت تت

هد اقترا دددددددددددد د ددد دددددد.

 -4نسبت به حضور اشغالگران نگاه ابهام آمیز دارد و با صراحت تاكنون در راه خروج آنها مو عض ی نداشتههه استتت.
 -5با جمهوری اسالمی ایران دارای روابط بسیار حسنهای است (.)Graham E. Fuller and Rand, 2004: 155-190
 -3-1-4جریان الئیك
ایاد عالوی یكی از سكوالرترین و معتدلترین نیروهای سیاسی در عرصه سیاسی عراق اس .ت

یش ع  ندوب ه ووو وووو بعثی

بودن او باعث شد كه به نوعی سمبل اتحاد شیعیان الئیك و سنی در ع ج رثكا .دشاب قار ر و یبهذم ،یموق تانای     
سیاسی مخالفت جدی با او نداشتهاند ،وی در پایان جنگ ،از معدود افرادی ب دقا اب هك دو ا رد فالتئا یاهورین م    
انحالل حزب و ارتش عراق مخالفت كرد و آن را باعث افزایش هرج و مرج دانستتت .اعت یدش ضار د ب وا  ههه هههه حمله
گسترده ارتش آمریكا به فلوجه نیز موجب افزایش نسبی محبوبیت او در بین مردم شد .مختصات مهم جریان الئیك
عبارتند از:
 -1پایگاه اجتماعی گسترده در میان مردم عراق ندارد
 -2دنباله روی سیاستهای راهبردی آمریكا در عراق است
 -3با جریانات شیعی اصیل ستیز دارد
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 -4با ارتباط میان عراق جدید و جمهوری اسالمی ایران مخالف است
 -5با همسایگان عرب سنی در منطقه هم صدا است
 -6با مرجعیت عراق ارتباط ندارد
 -4-1-4حضرت آیت اهلل العظمی سید علی سیستانی (.)Hakim, 2003: 25-40
پس از وفات آیت اهلل خوئی آیت اهلل سیستانی مرجعیت اسالمی شیعیان عراق را بررر عه رد ناشیا .تفرگ هد

لاح     

حاضر چهره بانفوذ حوزههای علمی شیعه در این كشور محسوب میشود .در واقع آیت اهلل سیستانی در حال حاضر،
یرود .وی ع رد ،قارع رب هوال   
رهبری دینی شیعیان را به عهده دارد و مرجع تقلید ش  رامش هب قارع رد نایعی م ییییی ییییی
پاكستان ،افغانستان ،عربستان ،كشورهای خلیج فارس ،شیعیان اروپا ،آمریكا و ایران نیز مقلدانی دارد.
حضرت آیت اهلل سیستانی در  ۱۵آذر  ۱۳۸۲آمریكا را مجبور كرد تا نسبت به اصالح ط هب تردق لاقتنا حر

مدرم      

عراق اقدام كند .وی همچنین ،در دیدار با جالل طالبانی رئیس جمهور عراق ،عن درك ناو  ::: ::م  اب ا ا كی داجی ماظن      
دموكراتیك و مردم ساالر در عراق مخالفتی نداریم ،بلكه بر ضرورت ایجاد چنین نظامی تاكید هم میكن ننیم ( Hakim,

.)2003: 25-40
 -2-4جریان كرد
به لحاظ قدرت تشكیالتی ،گروههای كرد دومین حوزه قدرت سیاسی عراق را شكل میدهند ،قدرت آنها به ویژه از
آن جهت است كه در یك حوزه جغرافیایی مشخص مستقر هستند .با برخورداری از من تیامح و قارع لامش عبا     
نظامی آمریكا ،از عمدهترین و موثرترین نیروهای سیاسی عراق به شمار میروند .با ای ظاحل زا زین اهدرك ،همه ن      
درونی از وحدت و همبستگی كامل برخوردار نیستند و میان آنها رقابتهای سیاسی و ایدئولوژیك بر سر قدرت به
چشم میخورد ،به طور كلی ،طیفهای سیاسی كرد را در سه جریان اصلی میتوان تقسیم بندی كرد:
 -1-2-4جریانهای سنتی -قومی كردی
این جریان كه به نوعی قویترین و با نفوذترین جریان سیاسی عراق به شمار میرود ،در حزب دم تاركو

كردس نات

عراق به رهبری مسعود بارزانی پسر مالمصطفی بارزانی رهبر سابق حزب تجلی یافته است .حزب دمكرات كردستان
كنترل بخش مهمی از كردستان عراق را در دست دارد .و سالها نیز ب ریظن قارع لامش یلام عبانم ر

ضراوع و      

مالیاتهای مرزی نظارت داشت و در سالهای دهه  ۱۹۹۰میالدی توانس ون ت ع قطنم نادرگدوخ تلود ی ههههه ههههههای در
شمال عراق به وجود آورد .حزب كردستان نقش عمدهای در قیام فوریه

 ۱۹۹۱م یدالیم یدالی    علی قارع میژر ه    

داشته است (.)Nasri, 2016: 181 - 198
 -2-2-4نیروهای چپ گرای سوسیالیست كردی
ی-
نمایندگی اصل این جریان را اتحادیه آحاد میهنی كردستان عراق به عهده دارد .كه توسط جالل طالبانی رهب م یر یی یی
شود .اتحادیه میهنی در سال  ۱۹۷۵میالدی به دلیل ای ش بعشنم قارع ناتسدرك تاركمد بزح زا كیژولوئد ددددددد دددددددد.
اتحادیه میهنی از سوی جریانهای كوچك چپ گرای كردی نیز حمایت میشود ،و بسیاری از آنها در قلمرو ت تح
ی یوس فسویانح ف   
نفوذ اتحادیه میهنی به فعالیت مشغول هستند .حزب عمل ب هب ناتسدرك لالقتسا یار ربهر ییییی ییییی
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اتحادیه دمكراتیك كردستان متشكل از  ۵گروه كوچك چپ گرای كرد و ح دمع ناتسدرك ناشكتمحز بز هههه هههههت نیر
گروههای چپ گرای رادیكال قومی كرد تحت حمایت اتحادیه میهنی كردستان عراق هستند (.)Nagy, 2003: 73-77

نقشه شماره  -۳قلمرو کردها در عراق

)Source: (http://kurdishquestion.com

 -3-2-4نیروهای اسالم گرای كرد
اسالمگرایان كرد در واقع بیشتر در سالهای دهه  ۱۹۹۰میالدی در صحنه سیاسی عراق ظاهر شدههان .د هورگ نیلوا    
اسالم گرای كرد به نام جنبش اسالمی كردستان عراق در  ۱۹۸۶میالدی ،توسط شیخ عثم یزعلادبع نا ز اینب  ننن ننننگ یراذ
شد .عالوه بر جنبش اسالمیگرای كردستان عراق ،جنبشهای اسالم گرای دیگر نیز در منطقه دوب لاعف یدرك ههه ههههاند
برخی از آنها عبارتند از:
 -1حزب اهلل انقالب كرد به رهبری شیخ ادهمه بارزانی پسر عموی مسعود بارزانی
 -2اتحادیه اسالمی كردستان به رهبری صالح الدین محمد بهاالدین
كردها از اوایل دهه  ۱۹۷۰میالدی وقتی كه صدام نفر دوم صحنه قدرت در بغداد بود ،با دولت عراق مب ،دندرك هزرا   
اما بعد از توقف حمایت ایران رژیم پهل و اكیرمآ ،یو زا لیئارسا

 یاهدرك ع د قار ر سسسسس س سسسسسسسال  ۱۹۷۵م ممیالدی جن شب

چریكهای كرد فرو پاشید .صدام همچنین ساكنان كرد شهر كركوك را با زور بیرون رك د د .ب جیلخ لوا گنج زا دع    
فارس و خودمختاری نسبی كه برای كردها فراهم شده بود ،آنها در مناطق شمالی ع و سرادم ،داصتقا لرتنك قار   
مساجد خود را به دست گرفتند (.)Bayat, 2000: 206-209
كردها در این دوره مطبوعات آزاد و یك گروه شبه نظامی تأس سسیس و انتخاب ندومن رازگرب تا د   .دو هیداحتا بزح      
میهنی و دموكرات سالها اختالف و درگیری داشتند ،اما در آستانه حمل  هب اكیرمآ ه ع د ،قار وووو ووووو ط ظفح یارب فر    
یگوین هتشذگ زا د   
منافعشان اختالفات را كنار گذاشته و اكنون یك صدا سخن میگویند آنها اكنون به ص م تحار یی یی
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درس گرفتهاند .چون جنگ قدرت ضربه سنگینی به آنها وارد كرد ،اكنون آن تساوخ هب نا ههه هههههایش زا یشخب هك ،نا
یگوی قارع كی ،راعش نیرتهب ،نم رظن هب :د   
حكومت عراق باشند رسیدهاند .طالبانی ،رئیس جمهور عراق ،می ی

  

     

دموكراتیك ،پارلمانی و فدرالی است ،ما نباید وقت خود را با شعارهایی به هدر بدهیم ،كه تحق آ ق نننه احم همه ا ل    
باشد (.)Zibakalam and Abdullah Poor, 1390: 59-76
طالبانی افزود ،از دالیلی كه باعث شد من از بارزانی جدا شوم این بود كه ایشان تمایل قبیلهههای و عش ری ه های داش .ت
دلیل دیگر ،دیدگاه مائوئیستی من بود .البته این دیدگاه در دورهای از زندگی من بود اما اینك خود را سوسیالیس و ت
معتقد به دموكراسی و حقوق بشر كه در بیانیه جهانی حقوق بشر آمده است ،میدان .م دلیل دیگر موضع گیری نس تب
به آمریكا بود :ما به علت چپ بودنم رمآدض ماگنه نآ رد نا ییی ییییكایی ،ضدامپریالیس لوقم نیا دض و م هههه هههههه ،میدوب ا   
خصوصیات جریانهای كردی عبارت است از:
 -1نوعی علقههای عاطفی بین رهبران كرد و نظام جمهوری اسالمی ایران وجود دارد
 -2كردها در مقایسه با سایر گروهها ،مناقشهای با شیعیان ندارند
 -3كردها با همسایه شمالی خود (تركیه) مشكالت جدی دارند
یخواهن زم ناریا یارب قیرط نیا زا د ا  تمح ا داجی
 -4صهیونیستها در منطقه كردنشین نفوذ دارن م و د یی یی

دننك         

(.)Zibakalam and Abdullah Poor, 2011: 59-76
 -3-4جریان سنی
حمله آمریكا به عراق ،برای جامعه سنی عراق كه به نوعی به ساختار قدرت نظام صدام وصل بودن داجیا ینارگن د    
كرد ،زیرا آنها اقلیتی بودند كه دهههایی بر اكثریت جامعه حكومت میكردند .اكنون بخش اعظم جمعیت اهل تسنن
عراق از اشغال كشورشان ناراضیاند لذا ،امروز شبه نظامیان س زا یدنیآرب هك ین ا رف ا زین و یریفكت ،یفلس نویط

    

بعثیهای زخم خورده هستند ،دست به حمالت می زند آنها از حمایت معنوی و گاه مادی برخی رژیمه برع یا   
برخوردارند ،با بهره گیری از سازماندهی و تكنیكه ار قارع ،هتفرشیپ یا

هب مع کر هه ههه ههههههای خ درك لیدبت نینو ههه ههههاند

(.)Sohrabi, 2008: 45-63
این گروهها ،نه تنها اشغالگران را هدف قرار میدهند ،بلكه مردم بی گن  هژیو هب و ها ش یتح و نایعی

سأت ی و تاس     

زیرساختهای عراق از حمالت تروریستی آنها در امان نمانده است ،هدف این گروهه اقتنا ،ا مم مممج یو ی نتشادزاب و    
عراق از سیر در روند جاری و بازگشت حاكمیت اقلیت همانند دهه پیشین ع و تسا قار

 یارب ای هبش ،روظنم ن

    

نظامیان سنی در عراق در قالب گروهها و سازمانهای مختلفی شكل گرفتهاند كه عمدهترین آنه هدرب مان لیذ رد ا     
میشوند:
 -1سازمان جهاد القاعده در سرزمین راندین (ارتش اسالمی در عراق)
 -2ارتش انصار سنی (جبهه اسالمی مقاومت عراق)
 -3جبهه ملی قومی ،اسالمی در عراق (مجلس شورای مجاهدین)
 -4مقاومت اسالمی ملی (مناصر و اهل سنت)
 -5ارتش عمر (جنبش اسالمی مجاهدین)
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 -6هیأت دعوت ارشاد و فتوی (ارتش مجاهدین)
 -7سربازان صحابه (.)Sohrabi, 2008: 45-63

نقشه شماره  -۴مناطق سنی نشین عراق
)Source:(http://origins.osu.edu

البته گروههای دیگری كه حضور كمتری دارند ،عبارتند از :ارتش راشدین ،ارتش طائفه منصوره ،گروه عص لها بئا   
عراق ،گردانهای الغضب االسالمی ،گردانهای اسود التوحید (شیران توحید) گردانهای س مش( قحلا فوی ش یاهری    
حق) ،ارتش فاتحان (.)Anonymous, 2011: 231-238
الزم به ذكر است كه آنها در صحنه امروز عراق بیشترین حمالت را علیه شیعیان آن كشور انجام میدهند كه مب هزرا
با آنها در قالب عملیات انتحاری ،هیچگونه ارزش نظامی ندارد ،بلكه بیان كننده عمق كینه آنها به مردم مظلوم عراق
است ،كه امروز بار تجاوز متجاوزین را بر دوش میكشند.
یكنن آ یلو ،د نن نننها
اغلب شبه نظامیان موجود در عراق برنامههای سیاسی خود را به طور وا حض و روشن اع من مال یی یی
ته نایرج یا   
اهداف خود را به جای تمركز بر بیرون راندن نیروهای اشغالگر متوجه شیعیان كردهاند ،مجموع فعالیت ت
سنی در صحنه عراق را میتوان ،این گونه آرایش بندی كرد:
 -1-3-4جریان معتدل
این جریان سعی دارد با حضور در پارلمان و حكومت ،امتیازات مربوط به اهل تسنن در عراق را اف نیا .دهد شیاز    
گروه خود را با سیاستهای كشورهای همسایه همراه ساخته تا با فشار بر آمریكا و شیعیان موقعیت خ تبسن ار دو   
به و عض یت موجود متحول سازد (.)Islami et al., 2014: 11-30
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 -2-3-4جریان سلفی تكفیری
این جریان عمدتًاًا عملیات خود را متوجه شیعیان چه در عرص و تموكح ه

رد هچ عر هچ و عافد هص

 رد ع هصر

     

مردمی كرده و تصمیم دارد با آشوب در عراق و انفجار بمب ،موازنه موجود در عراق را به نفع اهل تسنن تغییر دهد.
این جریان بنا بر اطالعات موجود ،ارتباطاتی را با سازمانهای اطالع یتح و رصم ،ندرا ،ناتسبرع یاهروشك یتا

    

موساد و سیا برقرار كرده است (.)Islami et al., 2014: 11-30
 -3-3-4جریان بعثی
اگرچه در درون جریان بعثی ممكن است شیعیانی هم وجود داشته باشند ،اما عمده اعضای این جریان را اهل تسنن
تشكیل داده و به جهت علقه های سازمانی كه به حزب بعث داشتهاند ،در صدد بازگرداندن عراق به و عض یت قب زا ل
اشغال هستند (.)Islami et al., 2014: 11-30

نقشه شماره  -۵تقسیم بندی ژپوپلیتیکی مناطق عراق
)Source: (http://www.reuters.com

 -۵آمریکا و آینده عراق در دوران پسا داعش
از زمان جنگ سرد ،تشکیالت سیاست خارجی ایاالت متحده به دنبال کشیدن دیواری اطراف خاورمیانه و جل یریگو
از نفوذ نیروهای غیر در این منطقه بوده است .نخبگان و افکارعمومی آمریکا هر دو در لزوم دسترسی به نفت منطق ،ه
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تضمین امنیت اسرائیل و خنثی کردن جاه طلبیهای شوروی (در این منطقه) اتفاق نظر داشتند .جنبه قابل توجه چنین
وحدت و اجماع نظری این بود که از هیاهوهای ضدجنگ پس از جنگ ویتنام هم جان سالم به در برد و زن .دنام هد
در این زمان دولتهای بعدی ،اعم از جمهوری خواه و دموکرات ،استدالل م ممیکردنددد ک هم هنایمرواخ ه م و تسا    
آمریکا مجبور است که در این منطقه حضور داشته باشد (.)Niakouyi, 1392: 95-116
حتی در دوران پسا جنگ سرد ،زمانی که ایاالت متحده دیگر مجبور به تقابل بی ام  اب نا ا ،دوبن یوروش یروتارپم      
جریانهای سیاسی و افکار عمومی درباره خاورمیانه اتفاق نظر داشتند .هر دو حزب به دنب م لح لا نن ننناقش ـ بارعا ه
اسرائیل ،پرونده هستهای ایران ،رفع بحران عراق و مقابله با تهدیدهای تروریستی داعش بودند و اختالف نظ مه یر   
اگر وجود داشت نه درباره اهداف کلی ،که درباره تاکتیکها بود .حزب دموکرات و جمهوری خواه ،هر دو ،در س لا
 ۲۰۰۳میالدی بر سر حمله به عراق و پاکسازی این کشور از تسلیحات کشتار جمعی اتفاق نظر داشتند .قطعًاًا ت یدژار
ته و ا
 ۱۱سپتامبر باعث شد که هر دو حزب از جنگ عراق حمایت کنند اما خاورمیانه ،منطقهای ب ارکومد هک هدو تتت تتت
جمهوری خواهان سابقه چنین اجماعی را در آن داشتهاند (.)Niakouyi, 2013: 95-116
جنگ عراق و جنجالهای پس از آن ،اما قراردادهای رایج در سیاست خارجی ای و تسکش مه رد ار هدحتم تالا   
ریاست جمهوری باراک اوباما واکنشی بود به هزینههای سنگینی که ای  ندرک کیتارکومد یارب هدحتم تالا عر قا

     

متحمل شد .با این حال به نظر میرسد که اوباما از جنگ عراق زیادی درس گرفت ،به همین دلیل تصمیم گرف ات ت   
غیرمسئوالنه و سریع از عراق خارج شود ،خطوط قرمزی را در سوریه ترسم کند مبنی بر این که وارد جن نیا رد گ   
کشور نخواهد شد و یک جنگ هوایی را با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین علیه تروریسم آغاز کند ،بدون این
که علل زیربنایی رشد افراط گرایی را درک کند .نخبگان سیاسی در واشنگتن ،جمهوری خواه و دنلب یادص اب نا   
دموکراتها در خفا ،از سیاست خارجی اوباما به طور فزایندهای انتقاد کردهاند .سالهای جنجالی زمامداری اوباما این
حقیقت را از نظر پنهان کرد که تردیدهای رئیس جمه درم تیامح کی زا هنایمرواخ رد رو مم مم م ممممممی برخ .تسا رادرو
رقابتهای انتخاباتی هر دو حزب آشکار کرد که افکار عمومی ایاالت متحده نه تنها به نخبگان سیاس سؤم و ی س تا   
آنها بی اعتمادند ،بلکه در این که ایاالت متحده باید مسئولیت خاورمیانه را به دوش بکشید نیز تردید دارن .د دیاش(   
به دلیل همین گزارش افکار عمومی است که) هیچکدام از دو حزب حاضر نیستند به تمایل خود برای تجدیدنظر در
سیاستهایشان نسبت به خاورمیانه اقرار کنند .نامزدهای هر دو حزب از طرح خود برای نابودی داع زا تیامح ،ش   
اسرائیل و حفظ یک اتحاد محکم در خاورمیانه صحبت میکنند ولی هنوز از صحبت کردن درباره احتمال اعزام نی ور
یگیرند که بدون حضور نیروهای آمریکایی ،جنگ داخل هیروس رد ی   
به منطقه ابا دارند .آنها این حقیقت را نادیده م 
یتوانند
نمیتواند به پایان برسد و داعش شکست نخواهد خورد .هواپیماهای بدون سرنشین و جتهای جنگنده نمی ی
فاجعه انسانی را در سوریه تسکین دهند یا داعش را از مناطق مختلف عراق بیرون کنند (.)Zahrani, 1999: 18-41
تراژدی خاورمیانه این است که آمریکاییها وقتی بی تفاوت شدهاند که منطقه یکی از پرخشونتترین دوران خ ار دو
میگذراند .نظام کشورداری عربی که در قرن بیستم ظهور کرد ،سقوط کرده است .گروههای افراطی فراملی با استفاده
از ادعاهای مذهبی خود فضاهای فاقد حکومت را در منطقه اشغال میکنند .یک جنگ فرقهههای منطق هتفرگ ارف ار ه    
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است و در حالی که مصر و عربستان درگیر چالشهای داخلی و رکود اقتصادی هستند ،ایران نفوذ خود را در منطقه
افزایش میدهد.

ت-
از زمان خروج انگلیس از خاورمیانه ،ایاالت متحده به بازیگری کلیدی در منطقه تبدیل شده است .واشنگتن دولت ت
های محافظه کار عرب را تقویت کرده و مانع از خرابکاری بازیگران تندرو شده است .همچن یتیامح رتچ ریز نی     
ایاالت متحده بود که اسرائیل قدرتمند شد و نفت خاورمیانه جایگاه خود را در بازارهای جهانی پیدا کرد.
بر اساس آنچه راهبرد آمریکا برای نظم بخشیدن به صحنه سیاسی عراق در دوران پسا داعش عنوان شده است ،،ک خا
سفید تحت عنوان دوست راهبردی عراق را به صورت مستقیم به سیستم و منظومه امنیت ملی آمریکا مرتبط خواهد

کرد (.)Zahrani, 1999: 18-41

نقشه شماره  -6تقسیم بندی قلمرو عراق مطابق نقشه آمریکا
)Source: (economist.com

در گام دوم ،نظام فدرالیته به واسطه قطعنامهای که شورای امنیت سازمان ملل تصویب خواهد کرد ،بر ع لیمحت قار   
خواهد شد .در گام سوم ،شاهد برگزاری کنفرانسی بینالمللی تحت عنوان دوستان ع ب میهاوخ قار ووو وووود ک و هنیمز ه
بستر مناسب برای اجرای قطعنامه شورای امنیت را فراهم خواهد کرد.
قطعنامه نظام فدرالیته شورای امنیت ،عراق را به سه منطقه تقریبًاًا جدا از یکدیگر تقسیم خواهد ک هب قطانم نیا ،در    
جز در وضع قوانین و اعالم جدایی و استقالل در مابقی امور خود مختار بوده و در عین خود مخت هب دادغب هب یرا    
عنوان پایتخت و مرکز عراق که منطقهای آزاد خواهد بود ،مرتبط هستند .این طرح در واقع به نوعی نظام فدرالیت یا ه
است که در آمریکا شاهد آن هستیم (.)Ayati, 2004: 293 - 324
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به موجب این طرح ،مناطق سه گانه به بغداد مرتبط هستند که به عنوان حکوم و اکیرمآ تیامح دروم یزکرم ت    
غرب است و عبارتند از:
 -1منطقه کردستان
هسته و کانون تشکیل این منطقه بر نیروهای «پیشمرگه» مبتنی اس .ت

رد ای جا حرط ن ا ای بزح کی هرطیس هز    

   

حاکمیت یک نفر بر کردستان داده نخواهد شد ،بلکه  5حزب اصلی ُکُکرد ،اداره ام دهع ار ناتسدرک رو ه د دنهاوخ را     
بود که مهمترین آنها عبارتند از:
 -1حزب دموکراتیک کردستان به رهبری بارزانی
 -2حزب اتحاد کردستان به رهبری طالبانی
 -3و سه حزب دیگر ُکُکرد از جمله حزب التوجهات األسالمیة (گرایش  ناتسدرک )یمالسا تا ((( (((( Abdolahur, 2011:

.)85-106
 -2منطقه سنی نشین
این منطقه توسط شماری از احزاب سنی و نه توسط یک حزب یا جماعت اداره خواهد شد و نظارت دقیق ص ترو
میگیرد تا از تشکیل حکومتهای محلی مانند حکومت محلی موصل یا رمادی و غی ریگولج هر ی  ،دوش  در نامه     
حال به برخی از کشورهای سنی منطقه اجازه داده میشود تا از استانها و مناطقی خاص در اقلیم اهل سنت حمایت
و پشتیبانی صورت گیرد تا از شکل گیری یک حکومت قدرتمند و سازمان یافته سنی در اقلیم که بر تصمیم گیریها
شهای طایفهای و منطقهای و سیاسی شود ،جلوگیری به
و اداره امور سیطره داشته باشد و زمینه ساز مشکالت و چال 
عمل آید (.)Sadeghi, 2004: 37-41
 -1استان االنبار و مناطق پیرام آ نو ننن :اس و رابنالا نات

مهس نآ نوماریپ قطانم

 ناتسبرع سع یدو

هاوخ د و دوب         

سعودیها با نظارت و اشراف آمریکاییها از این منطقه حمایت سیاسی – اقتصادی و تجاری به عمل خواهنددد آورد.
ی
ی یاا گ ور هههای ی
ی وه با ی ی
نظارت و اشراف آمریکاییها بر عملکرد سعودیها با هدف جلوگیری از شکل گیری ک نونا ی ی
تکفیری افراط گرا در رمادی ،مرکز استان االنبار صورت میگیرد.
 -2استان نینوی و مناطق پیرامون آن :استان نینوی و مناطق پیرامون آن سهم ترکیه خواهد بود و ترکها از این منطقه
حمایت سیاسی -امنیتی -اقتصادی و تجاری به عمل خواهند آورد .بالطبع نظارت و اشراف دقیقی بر عملکرد ترکها
وجود دارد تا از هر اقدامی مبنی بر الحاق استان نینوی به خاک ترکیه ممانعت به عمل آید.
 -3استانهای صالح الدین ،دیالی ،کرکوک و منطقه کمربند بغداد :این مناطق و استانها با نظارت و اشراف مشخص  ًاًا
آمریکا و فرانسه ،به صورت مشترک از حمایتهای اقتصادی و تجاری ترکیه و عربستان سعودی به دنهاوخ دنم هر    
شد (.)Sadeghi, 2004: 37-41
بنابر ادعای تنظیم کنندگان این راهبرد ،جمهوری اسالمی ایران با پیش بینی این تقسیم بندی و مناطق نفوذ تعیین شده
در عراق ،در اقدامی پیش دستانه ائتالفی متشکل از سازمان «اخوان المسلمین» و «حزب االسالمی» عراق تش هداد لیک
ی» ،رئ سی
و در برابر وعده حمایت و پشتیبانی شخصی و سیاسی و جمعیتی و تضمین آینده سیاسی «س روبجلا میل یی یی
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پارلمان عراق ،از اهالی استان دیالی و رهبر اخوان المسلمین این کشور را به محور خود ملحق کرده است (Sadeghi,

.)2004: 37-41
 -3منطقه شیعی نشین
سومین منطقه حاصل از اجرای طرح فدرالیته عراق ،منطقه شیعه نشین اس قیمع ذوفن نآ هصخشم هجو هک ت و     
گسترده ایران است ،لذا بنابر ادعای این راهبرد مناطقی ناامن خواهند بود و همان گونه که در سطور باال ب هراشا نآ ه   
شد ،این مناطق صحنه نزاع و رویارویی احزاب و گروههای شیعی جهت دستیابی به قدرت خواهد ب  دو ( ( Taleshan,

.)2010: 109 to 128
 -نتیجه گیری و راهبرد علمی پژوهشی

وجود گسلهای نظری و گرایشهای متفاوت فکری در نزد جریانهای سه گانه موج هعیش( قارع رد دو     – سنییی-
ی
کردی) درباره موجودیت کنونی عراق و حفظ یا جدایی از کلیت جغرافیایی – سیاسی با عناوینی چون خودمخت را ی ی
یتوانددد
یا استقالل از آن چالشی است که بعد از ظفر یافتن بر داعش به عنوان دشمن واحد تمام جریانهای مزبور می ی
ش
بر تنش درونی میان آنها بینجامد .گرایشهای گریز از مرکز قومی – مذهبی در عراق به ویژه در مورد کردهاا چ لا ش ش
آفرین خواهد شد.
ی بغ اد د د و
معهذا اگرچه اقلیت قومی مزبور در عراق در کنار سایر اقلیتهای مذهبی و حتی دینی عراق اکنون در ل او ی ی
در اتحاد با آن در نبرد با داعش و نابودی آن در این کشور فعالیت میکنند اما خواستهه یزاس هتسجرب فادها و ا     
شده آنها در زمینه جدایی و استقالل از عراق به ویژه در چند ساله اخیر غیرقابل اغماض و چش  .تسا یشوپ م

ببب ب بببببه

طوریکه ظرفیتهای درونی و شرایط جغرافیایی کردها از یکسو و وابستگیهای تضعیف ش  اهنآ هد ا و یلام رظن ز   
سیاسی به بغداد از سوی دیگر عاملی بنیادین در ترس و بیم بغداد برای عراق پسا داع تابلاطم وریپ اذل .تسا ش      
سرزمینی کردها از بغداد و تالش برای استقالل از آن بوده است که اهل تسنن نیز به دستیابی حداقلی (تأسیس اقل می
یکنند.
سنی و خودمختاری) به این مطالبات کردهای عراق اصرار و پافشاری م 
ق را
از سوی دیگر نیز فارغ از این نزاع درونی از تفاوت قومی – مذهبی در عراق ،نباید نقش کشورهای همسایه ع ار ق ق
را در دامن زدن به این اختالفات و مطالبات مرکز گریزانه را نادیده انگاشت و به سادگی از کنار آن گذشت .در واقععع
نقش تخریبی ترکیه و حتی عربستان در چند ساله اخیر در مسیر فرآیندهای تجزیه گرایانه با نام پروژههای تجزی رد ه
عراق و پیاده سازی آن از جمله عوامل خارجی موجود در این باره در ورای مرزهای عراق است.
به هر حال آنچه در این راستا از اهمیت بسزایی برخوردار است وجود شواهد و نشانههای طایفه گرایی یا نژادگرایی
در روند سیاسی آتی عراق بعد از پیروزی بر داعش در موصل و شکست کامل تروریستها از عرصه سرزمینی عراق
است .با این حال پدیدهای که امروز به عاملی برای اتحاد و ائتالف میان تمام نیروها و گرایشها در عراق تبدیل شده

است با ظهور و بروزش در عراق به روندهای افتراقی – اختالفی از قومیت – مذهب و حتی سیاسی شدت بخش دی ؛؛
ل شدهه
به عبارتی شرایطی که امروز به عامل انسجام ملی و شکل گیری رفتارهای تمرکزگریزانه قومی -م بهذ ییی تب ید ل ل

یها در عراق است.
است برآمده از پروژههای فرقهگرایانه تکفیر 
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یشود که ب یار
تهای ائتالف آمریکا تلقی م 
آزادسازی موصل از دست داعش در ابعاد مختلف نقاط بحرانی برای دول 
حمایت از منافع خود ،از رویکردهای تروریستی حمایت میکنند .این پیروزی در عین حال کفه معادالت منطقهههای و
بینالمللی برای توقف جنگ و فروپاشی در عراق و سوریه را به نفع مردم آن سنگین کرد و سرنوشت کشورها را به
ساکنانش سپرد .باید حضور گسترده و آشکار نیروهای آمریکایی در موصل و شهرهای اطراف آن را ب مانرب ا هه هههری یز
جدی ایاالت متحده برای اداره عراق پساداعش مرتبط دانست .مدیریت روابط دوگانه کردی-عربی و شیعی-س و ین
نیز سه گانه ترکی-عربی-کردی بر اساس منافع ملی آمریکا از مهمترین اهداف این کشور از حضور گس یماظن هدرت   
در موصل است .به طور خاص به دلیل تکثر موقعیت ژئواستراتژیک خاص موصل و ت ثأ یر آن ب ناتسدرک تالداعم ر    
عراق ،ترکیه ،سوریه و دولت مرکزی عراق و نیز به دلیل برخورداری این منطق ،رثکتم یبهذم و یتیموق تفاب زا ه      
ایاالت متحده آمریکا برنامههایی جدی برای تثبیت جای پای خود در این استان دارد .منابع عظیم آبی در استان نین ،او
یتوان  ناونع هب د ا مره     
همچون سد موصل و موضوع تأمین بخش مهمی از غالت مورد نیاز کشور در این منطقه می ی
قآبه ع قار
فشاری علیه دولت مرکزی عراق به ویژه در ذیل شرایط افتتاح سد ایسلو ترکیه در سال  2018و کاهش ح 
از دجله مورد استفاده قرار گیرد.
با وجود تردید طوالنی مدت غرب در امکان سرکوب و شکست داعش در عراق و سوریه و دیگر کشورها ،موصل
نیز با کمترین میزان تلفات ممکن از دست داعش آزاد شد .آزادسازی موصل نشان داد که شکست دادن تروریس رد م
منطقه در صورتی که راهکارهای مشارکت مردمی در مقابله با گسترش تروریسم در منطقه در دسترس باشد ،اق یماد
قابل وصول است .واقعیت این است که اولین اقدامات در رابطه با شکست داع سدازآ نایرج رد لصوم رد ش ا یز     
حلب صورت گرفت که مبانی توسعه مبادالت منطقهای در راستای سرکوب تروریس درم تکراشم اب م م نایم زا ی      
دولتهای متحد را توسعه بخشید .تأسیس پایگاههای نظامی در اقلیم کردستان و من نوچمه( تیرکت زا رتارف قطا

    

اسپایکر ،عین االسد ،قیاره ،العریج و  ) ...و برقراری روابط گسترده و مستقیم با شیوخ این منطقه (در عین چانهزن اب ی   
سیاسیون سنتی شناخته شده سنی همچون خاندان النجیفی و  ) ...نشانههای تالش آمریکا ب مدنلب روضح یار د  ت در   
ناحیه شمالی عراق است؛ مسألهای که به کاهش بیش از پیش نفوذ دولت مرکزی در این منطقه انجامی و تسا هد
سطح گرایشهای گریز از مرکز به ویژه در میان اهل سنت و نیز بر فعض

رب    

دولت مرکزی در سیاستسازی مستقل در

قلمروی سرزمینی خود خواهد افزود.
در چارچوب همین رویکرد فرماندهان ارتش آمریکا بر تقویت حضور نظامی در ع  هناهب هب قار آآآ آآآآم یاهورین شزو   
ی از این
یکنند .ژنرال استیفن تاونسند فرمانده لشکر هیج هد ممم ه رباو د د آمریکاا یکی ی
عراقی در برابر تهدیدات تاکید م 
ق بایددد حضوررر نظ ما ی ی
ی
ش ازع ار ق ق
مقامهاست که میگوید ارتش آمریکا حتی پس از بیرون راندن تروریستهای داعش ش
ی در جریاننن مب زرا هه باا
خود را در خاک این کشور حفظ کند .این ادعا در حالی است که در عمل نظامیاننن آمریک یا ی ی
داعش نه تنها به نیروهای عراقی کمک نکردهاند بلکه بارها گزارشهایی منتشر شده است که آنها در ارسال تجهی تاز
به این گروه وکمک های اطالعاتی به آنها نقش داشتهاند بطوریکه ابومهدی المهندس جانشین رئ جیسب نامزاس سی    
یکرد.
یخواست داعش در عراق نابود شود بلکه آنها را مدیریت م 
یگوید :آمریکا نه تنها نم 
مردمی عراق م 
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مسئله حضور نظامیان آمریکایی وتقویت آن پس از شکست داعش به معنی محقق کردن اهدافی است که ب ورپ ا رش   
داعش در عراق بستر آن مهیا شد و حاال این نیروها بر اساس سیاستهای اعمالی دولت آمریکا ،به بهانه جلوگیری از
نفوذ ایران به دنبال اجرای ترتیبات سیاسی هستند که نتیجه آن میتواند به تجزیه قومی و مذهبی عراق به س شخب ه   
کردنشین ،سنیها و شیعیان منجر و یکپارچگی این کشور را تهدید نماید.
چند هفته پیش مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق بر خالف قانون اساسی این کشور ،بط مز هبناجکی رو زمه    
     آن ه ممم در

برگزاری همه پرسی استقالل این منطقه را سر داد و قرار است ای  ن هههم  ربماتپس یسرپ ه بر دوش رازگ
حالیکه هم دولت مرکزی بغداد و هم کشورهای همسایه با تهدید یکپارچگی خاک عراق مخالفند.

ق و س یرو ههه
یشویم که آمریکا مخالف تجزیه ع ار ق ق
هر چند در سیاستهای اعالمی دولت آمریکا با این پاسخ روبرو م 
ت
براساس عوامل قومی و مذهبی و تبدیل به چندین کشور متعدد است .اما سیاستهای اعمالی بر خالف چیزی است ت
پ
ت ترامپ پ
ت د ر د و لت ت
ی بههه شدت ت
که دیده میشود به ویژه اینکه این سیاستها با هدف تقویت امنیت رژیم صهیونیستی ی
حها دارند.
یشود و صهیونیستها نقش مهمی در اجرای این طر 
پیگیری م 
یکنددد ک هم هلئسم ه م یارب      
نیویورک تایمز روز دوشنبه درباره راهبرد آمریکا در سوریه و عراق به خوبی روشن م مم 
دستیابی به این هدف بدون اینکه از تعداد زیادی از نیروهای زمین  اکیرمآ ی ا ظفح ،دوش هدافتس

تردق

یاهورین        

سوریه دموکراتیک و کردهای طرفدار غرب و دادن این پیام به دمشق و بغداد و متحدانش یوق بسا هک تسا نا

    

ت جل ریگو ییی
بازگشته است .بر اساس این راهبرد ،آمریکا باید با تجزیه عراق و سوریه از شکل گیرییی م وح ررر مقاومت ت
نمای ِ:دِد بنابراین ،یک بخش مهم از این راهبرد حمایت از همه پرسی الزام آور برای استقالل کردستان عراق است کههه
بیست و پنجم سپتامبر (سوم مهر)  2017برگزار میشود.
نیویورک تایمز در ادامه با بیان اینکه توافق سایکس پیکوی سال  1916فروپاشیده است ادامه میدهد راهب دیاب ام در    
حمایت از کردهای سوریه باشد که برای ایجاد حوزه نفوذ خود (روژاوا) تالش میکنن اب تیاهن رد هک د
عراق متحد شود.
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