
   

 

  
  

  و مسائل عراق یدولت الکاظم یدارشناسیپد
   1 تورج افشون

  
  
  

  
  15/10/1399: ییش نهاریپذ خیتار                   30/09/1399افت: یخ دریتار

  ده یچک
ها، ایجاد تغییر سـاختاری،  ها و اقدامات دولت الکاظمی و چینش برخی افراد و شخصیت مجموع کنش

توجه به رو،  و از اینتا حد زیادی تغییر داده را قبلی عراق ، همگی وزنه معادالت »ایجاد گفتمان خاص«
  کیفیت و کمیت ضرورت دارد. ابعاد سطح، اندازه،  های کنونی از گذاری ریزی و سیاست برنامه

اگرچه طبق نظر برخی کارشناسان، دولت الکاظمی در رونـدی طبیعـی در صـدد ایجـاد موازنـه در 
در صحنه عراق بوده و قصد ندارد مـوجی علیـه منـافع جمهـوری کشورهای مؤثر سیاست خارجی میان 

تضعیف و کـاهش نفـوذ «بنی بر آمریکا مفشار اسالمی ایران و محور مقاومت ایجاد کند، اما با توجه به 
  نگاه کرد. روند کنونی بینی به  توان با خوش نمی» جمهوری اسالمی ایران در صحنه عراق

وزیر و سیاسـتمدار عراقـی  عنوان نخسـت بـهیا هر فـرد دیگـری نکته اساسی این است که الکاظمی 
آمریکا در تأثیرات تواند  نمیا اینکه کمجمهوری اسالمی ایران را نادیده بگیرد تمایل مردم عراق به تواند  نمی

ــراق  ــف ع ــایل مختل ــابراین، در مس ــد. بن ــت کن ــعی دارد غفل ــین س ــه ب ــاد موازن ــه ایج ــن ب   دو در ای
  پردازد. بعراق 
  

  واژگان کلیدی
  ایرانمهوری اسالمی ، منافع جدولت کاظمی، ایران، آمریکا، مقاومت

                                                                                                                                         
  سازان نور  دکترای علوم سیاسی، کارشناس مسایل عراق در مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه. ١
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  مقدمه
هوری اسـالمی ایـران بـه دولـت الکـاظمی هایی مانند اینکه، نگاه جم برای پاسخ به پرسش

شـود یـا  مثابه یک پروسه در نظر گرفته می چگونه باید باشد؟ آیا روی کار آمدن الکاظمی به
یک پروژه؟ آیا پروژه بودن دولت الکاظمی به معنای آن است که گفتمـانی در حـال تـرویج 

امعـه عـراق بـه ایـن درک رانـد؟ آیـا ج گرایی را به حاشیه می بوده که در نهایت جریان اسالم
وزیری انتخاب کرده یا اینکه جامعه عراق به ایـن درک  رسیده که چنین فردی را برای نخست

عبارت بهتر، در واقع، آیا این وضعیت بر جامعـه عـراق تحمیـل شـده  رسانده شده است؟به
هـای گونـاگون مـورد  است؟ ضرورت دارد که در ابتدا عملکرد و مواضع الکاظمی در حوزه

  جزیه و تحلیل قرار گیرد.ت
کننـد  ارزیابی می  برخی روی کار آمدن مصطفی الکاظمی و دولت وی را در قالب پروژه

دانند؛ عملکردی  دهنده این وضعیت می رو، عملکرد وی طی چند ماه گذشته را نشان و از این
ه نحـوه خدمتی به آمریکاست و بر این باورنـد کـ در نهایت در راستای خوشها  از نظر آنکه 

ویژه در  چینش ساختار سیاسی، نظامی و امنیتی عراق، نحوه مواجهه با نیروهای مقاومت بـه
های مرزی (اقدام در مرزهای مشترک با جمهوری اسالمی ایران و عـدم توجـه  بحث گذرگاه

ویژه در مرزهای غربی و جنوبی ماننـد القـائم، جریشـان و...)، نحـوه  ها به به برخی گذرگاه
چیدمان پازل گفتمانی خـود در صـحنه  ،کنندگان عراقی مسائل میدانی و تظاهرات مواجهه با

قار و برخـی منـاطق  ویژه در ذی عراق و به حاشیه بردن مسئوالن محلی غیر همسو با خود به
  است. بر این اساس صورت گرفته دیگر 

توان گفـت کـه اگرچـه روی کـار آمـدن الکـاظمی نتیجـه انشـقاق  در این چارچوب می
یجادشده در درون شیعه از زمان العبادی است؛ اما پیشینه روی کار آمدن الکاظمی را بایـد ا

وجو کرد که تمایل به غرب بـر ایـن فضـا  جست» حیدر العبادی«از دوران به قدرت رسیدن 
مبارزه با داعش، موارد متعددی از برخورد آمریکا بـا بنام ورود دوباره آمریکا به عراق  ،حاکم

در دوره العبـادی  ١د شعبی و همکاری نیروهای آمریکـایی بـا جریـان داعـشجریانات حش
ای که با حضور فرماندهان  پذیرفت] در جلسه صورت گرفت. [البته او این توضیحات را نمی

                                                                                                                                         
 بـرای آمریکـایی هواپیماهـای هـای بارریزی جمله از دارد، وجود دقیق طور به ها همکاری این به مربوط . اطالعات١

سازان نور، عملکرد الکاظمی و نحـوه مواجهـه وی بـا  شناس مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشهداعش. (منبع:  کار
  )١٠/٦/١٣٩٩مصاحبه کارگروه عراق، تحوالت عراق، 
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عنوان مستشار در آن شرکت داشـتند  حشد شعبی و جریان مقاومت که نیروهای ایرانی نیز به
شعبی به العبادی تذکر دادند که نیروهای آمریکایی در  برگزار شد، برخی از فرماندهان حشد

حال کمک به داعش هستند و مستندات خود را نیز ارائه دادند، اما العبادی به صراحت ایـن 
  )۱۳۹۹سازان نور،  (اندیشه موضوع را رد کرد.

محور به روی کـار آمـدن دولـت الکـاظمی، نـه  بنابراین، با رویکرد یادشده و نگاه پروژه
الکاظمی و نه طرف آمریکایی، در موضوع  رعایت منافع و موضوعاتی نظیـر خـروج  دولت

رصد تحرکـات ایـران از سـوی و نیروهای آمریکایی از این کشور جدی عمل نخواهند کرد. 
  .گیرد صورت می عراقمیان مردم جمهوری اسالمی در جایگاه آمریکا با توجه به 

ایران از جمله جریان بدر دوستان دهند  اجازه نمیمقامات آمریکا از ابتدا اعالم کردند که 
در ایـران نفـوذ و مجلس اعلی وارد عرصه شوند. در واقع، سیاست اصلی آمریکا قطع کردن 

سال تحت سـتم نگـه داشـته تـا  ١٣مردم عراق را به مدت  ١٩٩١عراق است. آمریکا از سال 
تی متمایل به ایـران روی کـار یا حکومصورت نگیرد ایران در این کشور تغییرات مورد عالقه 

هایی مواجـه  های اقتصادی با رنج و سـتم سال بواسطه تحریم ١٣مردم عراق طی این  ١نیاید.
شدند که مشابه آن را در هیچ زمانی تجربه نکردند. بنابراین، ریشه اتفاقـات اخیـر عـراق بـه 

  )۱۳۹۹سازان نور،  (اندیشه گردد. های گذشته برمی سال
های همسـو در  ولـت الکـاظمی در زمینـه چیـنش مجـدد شخصـیتمجموعه عملکـرد د

 ٢،ها ماننـد عبـدالوهاب السـاعدی امنیتی و روی کار آوردن برخی شخصـیت –ساختار نظامی 
عالوه برخــی اقــدامات وی در راســتای تقابــل بــا  قاســم االعرجــی، بــه ٣،عبــدالغنی االســدی

های  ش برخی افـراد و شخصـیتالله و همچنین گزین ویژه کتائب حزب های مقاومت به جریان
عنوان سخنگوی دولت و بر سر کار گماردن برخـی  شده و بدنام نظیر احمد مالطالل به شناخته

، در مجمـوع ١٣٩٨هـای پـاییز و زمسـتان  های کلیدی در صحنه تظاهرات رهبران و شخصیت
ی دهد که مصطفی الکاظمی در صدد ایجاد برخی تغییـرات در سـاختار عـراق کنـون نشان می

 معادله قدرت و توازن سیاسی را به سود طرف آمریکایی سنگین
ً
  سازد.  تر می است که ظاهرا

                                                                                                                                         
، علت عدم تمایل به سقوط صدام پس از انتفاضه شعبانیه از سوی آمریکا، نگرانی از  . بنا به اذعان برخی کارشناسان١

  مناسب برای صدام بوده است. نفوذ ایران و عدم جایگزین
 یـا داشـته مکمل نقش شعبی حشد های گروه کنار در موصل آزادسازی عملیات طول در الساعدی عبدالوهاب اگرچه. ٢

  .شود می یاد آمریکا های سیاست با همسو و آمریکایی عنصر عنوان به وی از اما کرد، می همکاری ها گروه این با گاهی
  .بود الساعدی عبدالوهاب ردیف هم و کرد  می فعالیت تروریسم با مبارزه ستگاهد در االسدی . عبدالغنی٣
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تر یعنـی مـدیران کـل در  عالوه بر سطوح عالی مدیریتی که اشـاره شـد، در سـطوح پـایین
نشـین و  های شیعه ها، مدیرکل امنیت ملی و مدیرکل دستگاه مبارزه با تروریسم در اسـتان استان
فعاالن های مقاومت در آنجا نقش داشته (مانند بصره، واسط و میسان) و  که جریانهایی  استان

چنین تغییـرات و عـزل و  روند، در سطوح میانی و پایین هم ها به شمار می درجه یک این استان
ها از سـوی  هایی صورت گرفته است. افراد همسـو بـا جریـان مقاومـت در ایـن اسـتان نصب

گرایـی بـه کـار  و افراد همسو با خط آمریکا در پوشش جریـان ملی الکاظمی کنار گذاشته شده
ند

ُ
های مقاومت در آینده خواهد بود  کننده یا محدودکننده گروه گماشته شدند. این روند عامل ک

  )١٣٩٩سازان نور،  . (اندیشهو الکاظمی با این نگاه دست به چنین تغییراتی زده است
چنـدان هـم بـه  ٢٠٢١هنگـام ارائـه بودجـه  درآنچه الکـاظمی برخالف حال، در عین 

 های  پایبند نبـوده اسـت. افـزایش پسـت محدودسازی حشد شعبیدر های العبادی  سیاست
از ایـن جملـه اسـت. ایـن نشـان  هزار نفـر، ١٤٥هزار نفر به  ١٢٠نیروهای حشد شعبی از 

اشـد هـم ببا حشد شعبی و محدودسـازی آن برخورد  دهد اگر سیاست کاظمی مبتنی بر می
العمـل  و عکس انجام دهـد تـا واکـنش با ظرافت و دقت بیشتریناگزیر است این کار را نیز 

   )١٣٩٩سازان نور،  (اندیشه داشته باشد.نحشد شعبی را در پی 
  

  ارزیابی عملکرد الکاظمی در چارچوب پروژه

عملکرد چند ماه گذشته دولت الکاظمی از زمـان روی کـار آمـدن وی در اواخـر فـروردین 
هـا متمایـل اسـت.  هد که وزنه سنگین اقدامات وی بـه سـمت آمریکایی د ، نشان می١٣٩٩

امنیتـی و برخـی  –های نظـامی  های همسو با خـود در حلقـه چینش برخی افراد و شخصیت
اقدامات وی در راستای انحصار سالح در اختیار دولت یا مبارزه با فساد، کنترل و نظارت بر 

عالوه نحـوه مواجهـه بـا مطالبـات آمریکـا در تنبیـه  مرکات، بههای مرزی و گ برخی گذرگاه
  های مقاومت در این راستا قابل بیان است. گروه

هـای  امنیتـی و تغییـر برخـی چهره –زنی و اتهامات تلویحی در برخی مسائل نظامی  برچسب
کلـی  امنیتی، حاکی از عزم دولت الکاظمی برای تغییر ساختاری جدید است که ارزیابی –نظامی 

هـای  آن در نهایت به سود محور مقاومت نخواهد بود. بـا توجـه بـه ویژگـی شخصـیتی و گرایش
ها و محافـل  های گذشـته وی در برخـی رسـانه سـکوالر ـ لیبـرال الکـاظمی و همچنـین دیـدگاه

های منتسب بـه  سیاسی، برخی آغاز دولت الکاظمی در عراق را همزمان با پایان یافتن دوره دولت
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ژنـرال «ویژه  کنند. در همین راستا، برخی مقامات آمریکـایی بـه گرا ارزیابی می ی اسالمها جریان
شدت از عملکرد و اقدامات الکاظمی حمایت و دفاع کرده و از  کام نیز به ، فرمانده سنت»مکنزی

 کنند.  منظر ایجاد محدودیت برای ایران به موضوع نگاه می
اهی مخالف به ایـن قضـیه نگـاه کـرده و بـر ایـن البته برخی دیگر از کارشناسان با دیدگ

 مقامات آمریکـا بـا ایـن سـاخت و فرآینـد کـه از درون آن کسـی بـه
ً
عنوان  باورند که اصوال

 الکاظمی یا کسی دیگر بر سر کار  نخست
ً
وزیر انتخاب شود، مخالف هستند، نه اینکه لزوما

گرای نزدیـک بـه ایـران و  مهای خـاص ماننـد اسـال باشد. اگر آن فرد مورد نظر دارای ویژگی
محور مقاومت باشد، مخالفت بیشتر نیروها و مقامات آمریکا را با خود همراه دارد و اگر آن 
فرد مورد نظر با چارچوب و استانداردهای جمهوری اسالمی ایـران فاصـله داشـته باشـد بـا 

العبـادی  عنوان مثـال، مقامـات آمریکـا بـا حضـور شود. به مخالفت کمتر آمریکا مواجه می
مخالفت کمتری داشته و همچنین مخالفت کمتری نسبت به حضـور الکـاظمی در قـدرت 
دارند، اما اساس هدفمندی آمریکا در بر هم زدن چارچوب ایـن سـاختار و فرآینـد انتخـاب 

  شوند. وزیر در عراق است که احزاب شیعه از طریق آن حاکم می نخست
یت را در اختیار دارند و بایـد دیـد کـه چـه در واقع، احزاب شیعه در این چارچوب اکثر

شـود. هـدف آمریکـا بـرهم  وزیری انتخاب می کسی از میان این اکثریت برای پست نخست
ایـران بـه روی کـار آمـدن بعضـی معتقدنـد مسـامحه زدن ساختار اکثریت در عراق است. 

هـای نیروالکاظمی منجر شد. کنار رفتن عبدالمهدی به خواست مـردم، مرجعیـت و سـایر 
 برای آن صورت نگرفت که البته بوده است، اما مؤثر 

ً
  الکاظمی روی کار بیاید. لزوما

عادل عبدالمهـدی تـا زمـان روی کـار آمـدن استعفای جمهوری اسالمی ایران از زمان 
وزیر جدیـد در فراگـرد عراقـی و بـدون  اصرار داشت که فراینـد انتخـاب نخسـتالکاظمی 

را در الکـاظمی رسیدن به قدرت تسامح ایران توان گفت  نمیبنابراین، مداخله صورت گیرد. 
است. بنابراین، روی کار آمدن الکاظمی حاصل یک پروژه نبوده اسـت. مقامـات پی داشته 

 با عادل عبدالمهدی یا 
ً
الکاظمی کاری ندارند، بلکه مشکل آنها با مصطفی آمریکا نیز لزوما

ه و به دنبال برهم زدن این ساختار هستند نوع چینش و آرایش سیاسی احزاب شیعه عراق بود
  )٣٥: ١٣٩٩(نوریان،  ها و افرادی همسو با ایران روی کار نیایند. تا از درون آن جریان

  
  های دولت الکاظمی  چالش
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الشـعاع قـرار  های اساسی دولت الکاظمی که عملکـرد وی را نیـز تحت طور کلی، چالش به
مردم مانند شناسایی قاتالن اجتماعی . مطالبات ٢ . وضعیت اقتصادی١دهد، عبارتند از:  می

به چـالش وی تبـدیل . انتخابات؛ اکنون قانون انتخابات ٣معترضان و استقرار ثبات و نظم، 
  . حضور نیروهای نظامی آمریکا در عراق.٤است. 
تـوان در دو  طور کلی، نحوه تعامل یا مواجهه دولت الکـاظمی بـا مسـائل عـراق را می به

بندی به مفهوم جدایی کامـل ایـن دو بخـش از  به تصویر کشید. البته این تقسیمبخش کالن 
 با هدف چارچوب

ً
تر موضـوع صـورت  مند کردن بحـث و فهـم آسـان همدیگر نبوده و صرفا

  گرفته است.
  

  استمرار حرکت معترضین 

وی از  های اعتراضی در عراق برخی اقدامات نمـادین را انجـام داد. الکاظمی در ارتباط با حرکت
ور ایجادشده  های فعال اعتراضات برای فرونشاندن آتش شعله ها و چهره ظرفیت برخی شخصیت

عبارتی سیاسـت اعالمـی و نـوعی فرافکنـی را بـرای  در جامعه عراق، استفاده کرد. همچنین او به
  به ویژه در زمینه بحران شیوع بیماری کرونا های دیگر به سرپوش گذاشتن بر ناکامی خود در حوزه

ریزی بـرای برخـی دیـدارها از  ویژه در بصـره و برنامـه های حماسی به کار گرفت. انجام سخنرانی
سـازی جامعـه  های نمادین او در این مدت بود. در واقع، الکاظمی در دوقطبی جمله دیگر برنامه

هـای خـود همـراه  عراق بسیار موفق عمل کرده است. او توانسـت اکثریتـی از جامعـه را بـا کنش
نکتـه مهـم آن اسـت کـه در وضـعیت  )١٥: ١٣٩٩(اسالمی،  ساخته و دیگران را به حاشیه براند.

های همسو با مقاومـت،  کنونی حتی تقابل با عملکرد و برخی اقدامات الکاظمی از سوی جریان
گیری به سـود  سازی در جامعه عراق دامن زده و افکار عمومی جامعه عراق را به موضع به دوقطبی

  دهد.  اقدامات الکاظمی سوق می استمرار
کنندگان نیز باید گفت الکاظمی در جایی به این نکته اشاره  در مورد معترضان و تظاهرات

؛ در واقع، معترضان الکاظمی را روی کار »ما حاصل اعتراضات معترضان هستیم«کرده که 
کدست و منسـجم های مختلفی بوده و ی ها و گرایش آوردند. از آنجایی که معترضان از گروه

گویی بـه آنهـا قـرار گیـرد.  نیستند، وی از این بابت نگرانی ندارد که آماج انتقـادات و پاسـخ
ها حضـور پررنگـی ندارنـد و  هرچند اکنون معترضان به دلیل شیوع بیماری کرونا در خیابان

از  انسجام موجود میان آنها از بین رفته است. بعـالوه، بسـیاری از معترضـان و رهبـران آنهـا
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تواند در پشت پرده قضایا را به نفع  جمله کسانی هستند که با الکاظمی ارتباط بوده و وی می
خود پیش ببرد. بنـابراین، در حـال حاضـر معترضـان ماننـد احـزاب چالشـی جـدی بـرای 

  )٣٨: ١٣٩٩(نوریان،  روند. الکاظمی به شمار نمی
زه رسـانه و دفتـر وی اسـت. در حـو  اقدام دیگر الکاظمی در مورد انتخاب تـیم مشـاوره

زدن کنسـولگری  مشفق عباس، قاسم داوود، احمد مالطالل، کاظم سـهالنی (وی در آتـش
عنوان یکی از مشاوران  بصره و تظاهرات در این شهر نقش مستقیم و مخرب داشته و اکنون به

کند)، و برخی رهبران فضای مجـازی کـه در ایجـاد هجمـه علیـه  الکاظمی ایفای نقش می
ها نقـش داشـتند، امـروز  ت عادل عبدالمهدی و سـرنگونی دولـت وی و ایجـاد آشـوبدول
عنوان حلقه مشاوران درونی الکاظمی مشغول به کـار شـدند. بیشـتر ایـن مشـاوران دارای  به

های مقاومت و مقاومت ملی نداشـته و  های لیبرال و سکوالر بوده و اعتقادی به گروه گرایش
کننـد. در تظـاهرات بصـره و ناصـریه هـم  ها فعالیـت می وهحتی در راستای تضعیف این گر

 مشهود و قابل لمـس اسـت، بـه های تیم رسانه سرپنجه
ً
ویژه در  ای مصطفی الکاظمی کامال

  )١٩: ١٣٩٩سازان نور،  (اندیشه استان بصره.
کید کرد که در حال حاضر، دولت فعلی در نتیجه اختالفـات عمیـق  در این راستا باید تأ

گرا به دولت سکوالر  های اسالم وی کار آمده و در واقع به معنای عبور از دولتطیف شیعه ر
های فـراوان،  عبارت بهتر، در نتیجه انسداد سیاسی، پس از کش و قوس باشد؛ به در عراق می

گیری دولـت الکـاظمی  رونـد شـکل های شیعه مجبور شدند به الکاظمی رأی دهند. جریان
یا هشت ماه پـیش تغییراتـی اساسـی در صـحنه سیاسـی ـ دهد که از حدود هفت  نشان می

آغاز شده که تبعات و پیامدهایی را نیـز بـرای جمهـوری » انقالب شبه«نظامی عراق در حد 
رسد این تحوالت در ایـن نقطـه متوقـف  اسالمی ایران به همراه داشته است. البته به نظر می

  نوعی تداوم خواهد یافت.  نخواهد شد و به
  

  ها  احزاب و طیفتعامل با 

مصطفی الکاظمی در ارتباط با احزاب نوعی توازن در صحنه داخلـی ایجـاد کـرده اسـت. وی از 
ظرفیت احزاب و وزن آنها شناخت درست و دقیقی دارد. بنابراین، الکاظمی با ایجاد تـوازن میـان 

   )١٩: ١٣٩٩(اسالمی،  احزاب با مشکل چندانی در ارتباط با آنها روبرو نخواهد شد.
. انتخابات پیش از ١مصطفی الکاظمی در ارتباط با احزاب دو پروژه طراحی کرده است: 



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و یکم

بیس
، شماره

 3
یپ، 

اپ
 ی

83
، پاییز 

1399
  

 

 

 150  

دانند که بایـد مـدعی برگـزاری انتخابـات زودهنگـام باشـند و معترضـان  موعد؛ همگان می
کید دارند، در حالی خیابان که برگزاری انتخابات یک امر صوری و  ها و مرجعیت نیز بر آن تأ

های  . مشارکت احزاب در قـدرت؛ امتیـازات و سـهم٢هاست.  بر سر زبانتبلیغاتی بوده که 
الزم در این میان رد و بدل شده و سایر موضوعات بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. گفتنی است که 

کم تا یک سال دیگر با مشکلی به نام احزاب سیاسی معارضه یا غیر معارضه  الکاظمی دست
نیست. موضوع احـزاب در اینجـا بـرای وی بسـیار  در روند سیاسی و حکومتی خود مواجه

  )٢٥: ١٣٩٩(نوریان،  باشد. رنگ و کم ارزش می کم
رسد که الکاظمی به دنبال آن باشد تا با احزاب دچار تنش شود، زیرا اجـرای  به نظر نمی

کاهـد. بـا ایـن حـال، نگـاه  خودی خود از میزان تأثیرگـذاری احـزاب می قانون انتخابات به
رو، طرحـی در حـال  طوف به پارلمان آینده با توجه به ترکیب آن اسـت. از ایـنالکاظمی مع

 خـارج  گیری بوده و قرار است در پارلمان آینده بخشی از اهل شکل
ِ
ردهای

ُ
سنت، شیعیان و ک

از مدار احزاب در قالب حزبی که الکاظمی در پی تشکیل آن اسـت قـرار گیرنـد. در واقـع، 
ردهای خارج از س

ُ
ه حزب اصلی (اتحادیه میهنی، دمکرات و گـوران)، احـزاب تعدادی از ک

 مستقل و طیف
ِ
سنت  ـ که با کشورهای عربی در ارتبـاط هسـتند ـ  های اهل شیعه و اسالمی

توان گفـت کـه  گیرند. می شود قرار می در چارچوب حزبی که از سوی الکاظمی تشکیل می
وزیری  صـدی پسـت نخسـتبا تشکیل این حزب در انتخابات بعدی باز هـم الکـاظمی مت

در این مسیر جریان تحت رهبـری سـید عمـار  )١٩: ١٣٩٩سازان نور،  (اندیشه خواهد بود.
  های فراوانی ارائه کرده است. حکیم تا کنون به الکاظمی کمک

  
  های اقتصادی  چالش

موضوع معیشت (کار، اشـتغال و درآمـد عمـومی جامعـه) و رفـاه مـردم (آب، بـرق، گـاز، 
کند تـا  اشت) دو بحث جداگانه است. الکاظمی در زمینه معیشت تالش میفاضالب و بهد

حقوق کارمندان و کارکنان دولت را با تکیه بر استقراض داخلی و خارجی پرداخت کنـد. در 
حوزه رفاه نیز دولت وی با معضل اساسی تأمین برق مواجه اسـت. ایـن معضـل بـه مـردم، 

الملـل (آمریکـا) مـرتبط بـوده و  و عرصـه بیناحزاب، همسـایگان (ایـران، عربسـتان و...) 
عنوان یکی از ارکان چندوجهی رفاه ملت عراق برای الکـاظمی بسـیار  مدیریت تأمین برق به
  ای برای این وضعیت بیندیشد. کند تا چاره رو، وی به سختی تالش می دشوار است. از این
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ه دولـت الکـاظمی در حل ضروری برای تأمین برق عـراق، از دیـدگا رسد راه به نظر می 
گذاری خـارجی الزم بـرای سـاخت  خارج از این کشور است؛ از این لحاظ که باید سرمایه

نیروگاه تأمین شود و همچنین تأمین برق آن که باید از سوی ایران یا عربستان صـورت گیـرد. 
هایی روبـرو  هـا و دشـواری حل خـارجی تـأمین بـرق نیـز بـا چالش اگرچه الکاظمی در راه

اشد؛ اما در این زمینه نیز انتخاب رویکرد خارجی از منظر الکـاظمی اهمیـت بسـیاری ب می
  )١٨: ١٣٩٩(نوریان،  دارد.

صورت انقباضی و ریاضتی نوشته شده و از آنجایی کـه  عراق به ١٣٩٩قانون بودجه سال 
شود، حکومت مرکزی عراق نیز با توجـه بـه کسـری  پول نفت به حسابی در آمریکا واریز می

میلیارد دالر) به سمت استقراض  ٨٠تا  ٧٥های ارزی این کشور (در مجموع  دجه و بدهیبو
المللی پول بـرای اعطـای وام بـه  المللی پول حرکت کرده است. صندوق بین از صندوق بین

شـده از سـوی ایـن  های در نظـر گرفته دولت عراق اعالم کرده که باید ایـن دولـت سیاسـت
المللی پول این است کـه اسـتخدام  های صندوق بین ز سیاستصندوق را اعمال کند. یکی ا

جدید در عراق صورت نگیرد. تراکم مطالبات برای استخدام از دوران حکومت العبادی آغاز 
هزار  ٤٠تا  ٣٠شد و العبادی این سیاست را اجرا کرد. عادل عبدالمهدی نیز وعده استخدام 

مات آمریکا به دولت وی فشار آوردند که اجرای این نفر را داده و آنها را استخدام کرد، اما مقا
المللــی پــول بــوده و از طرفــی دیگــر بــا  های صــندوق بین ها بــرخالف سیاســت اســتخدام

 کردنـد. ها تشویق و تحریـک می ای مردم را به اعتراض و آمدن به خیابان پروپاگاندای رسانه
  )٣٥: ١٣٩٩سازان نور،  (اندیشه

  
  ؟با مقاومت؛ تقابل  ها کنترل گذرگاه

گذرگاه هوایی دارد که تعداد ایـن  ٣گذرگاه دریایی و  ٦گذرگاه مرزی زمینی،  ١١کشور عراق 
ها در  باشـد. در مـورد نقـش گـذرگاه های اقلیم کردستان می ها بدون احتساب گذرگاه گذرگاه

حوزه اقتصادی عراق باید به این نکته اشاره کرد که مصطفی الکـاظمی چنـد هـدف در ایـن 
ه دارد. گفتنی است که استقراض خارجی و استقراض داخلـی دو راه پـیش روی دولـت زمین

عراق برای حل بحران مالی این کشور است. اکنون دولت عراق برای حل مشکالت درآمدی 
  های مرزی متمرکز شده است. خود بر گذرگاه

بـارزه بـا نوعی در جهـت م ها بـه شود که اقدامات الکاظمی در ارتباط با گذرگاه گفته می
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ها منبع و منشأ فساد هستند؟ در واقع،  شود. سؤال این است که آیا تنها گذرگاه فساد انجام می
رسد برخی اهداف سیاسی پشت پرده در این اقدام الکاظمی صرف نظر از اهداف  به نظر می

ها محل تأمین منابع نیروهای نیابتی جمهوری اسالمی  اقتصادی آن تعبیه شده است. گذرگاه
زنـد. دو بـازیگر  یران هستند. الکاظمی با هوشمندی کامل در این زمینه دست به اقـدام میا

کننده برای اقدامات الکاظمی در صحنه داخلـی عـراق دارنـد:  داخلی شیعه نیز نقش تسهیل
  )١٨: ١٣٩٩سازان نور،  (اندیشه سید عمار حکیم و حیدر العبادی.

عد است:  اهگذرگ  های الکاظمی در زمینه همچنین سیاست
ُ
عد اعالمـی ١ها دارای دو ب

ُ
. ب

های اصـلی معترضـان و مـردم عـراق  نسبت به جامعه عراق؛ مبارزه با فساد یکـی از مطالبـه
عد درآمدی، مدعی مبارزه با فساد در گذرگاه

ُ
های مرزی است. در  است. الکاظمی در کنار ب

های مـرزی قابـل  مین گـذرگاههای اصلی فساد در عراق در ه واقع، از این زاویه یکی از پایه
هـا و  . بازگشت هیمنه دولت؛ الکاظمی خـود را مـدعی مقابلـه بـا جریان٢شناسایی است. 

اند. الکـاظمی در ایـن مسـیر نیـز  های مـرزی مسـلط شـده داند کـه بـر گـذرگاه احزابی می
. ها در اختیار دولت قـرار نـدارد هایی پیش روی خود دارد. در واقع، بخشی از گذرگاه چالش
ترین چالش پیش روی دولت مرکـزی عـراق  های موجود در اقلیم کردستان عراق مهم گذرگاه

های حـوزه عربـی نیـز خـارج از  باشد که از کنترل دولت خارج است. همچنین گـذرگاه می
  ) ١٠: ١٣٩٩سازان،  (اندیشه اختیار دولت قرار دارد.

های گذشـته از سـال  هدر واقعیت امر کمترین چالش حکومت مرکزی عراق در طول دور
تا کنون در مرزهای شرقی آن یعنی مرزهای مشترک با جمهوری اسالمی ایـران بـوده  ١٣٨٢

است. همچنانکه حضرت آقا در دیدار با الکاظمی به درستی به این موضوع اشاره فرمودنـد 
بخش بـرای همسـایگان خـود  جمهوری اسالمی ایران همسایه قابل اطمینـان و امنیـت«که 
عراق بوده و هست. در عـین حـال، سـایر کشـورها در تولیـد و ایجـاد نـاامنی نقـش  ویژه به

اگر قرار است که معابر مرزی تحت کنترل قرار بگیرد، آیـا اولویـت بـا مرزهـای » اند. داشته
شرقی است یا مرزهای کویت، عربستان و اردن؟ یا مرزهای سوریه در حسکه کـه نیروهـای 

  آمریکایی در آنجا حضور دارند؟
بـا ایـن طور کلی، عراق در مرزهای شرقی خود با کمترین مشکل مواجه بـوده اسـت،  به

ر مرزهای شرقی این کشور متمرکز شده است. ایـن در حالیسـت کـه وزیـر وجود، کاظمی ب
 به این نکته اشاره کرده که عربسـتان سـعودی نزدیـک بـه 

ً
 ٥امور خارجه سابق عراق صراحتا
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اسـت. در حـال حاضـر الکـاظمی   به داخل عراق اعزام کـردههزار عامل ارهابی و انتحاری 
نسبت به مرزهای عراق با عربستان در پیش گرفته و توجـه خـود را بـه سـمت سکوت نوعی 

  مرزهای شرقی معطوف کرده است. 
های مربوط به خود را دارند.  مرزهای عراق با اردن، سوریه، عربستان و کویت نیز چالش

به این سـو از  ١٣٨٢رسمی بوده که نیروهای آمریکایی از سال  یک مرز غیر» جریشان«مرز 
کردند. سؤال این است کـه  ونقل کاالها و امکانات استفاده می این مرز برای کریدور و حمل

شود؟ اکنـون تمرکـز الکـاظمی بـر  سیادت و حاکمیت عراق بر این مرزها چگونه اعمال می
 دستور داده است که دستگاه مرزهای شرقی قرار داد و او در سفر خود به اس

ً
تان دیاله صراحتا

آنهـا   های مرزی شود و بـه مبارزه با تروریسم در مرز مستقر شده و جایگزین پلیس و گذرگاه
  )٤٥: ١٣٩٩سازان نور،  (اندیشه دستور تیراندازی داده است.

زی های مـر برای جمهوری اسالمی ایران این موضوع اهمیت دارد که آیا در زمینه گذرگاه
امنیتـی هـای  با اعمال حاکمیت دولـت الکـاظمی دچـار مشـکالت اقتصـادی و یـا چالش

عـد رسـمی جریـان  می
ُ
شود؟ البته ارتباط اقتصادی جمهوری اسالمی ایـران بـا عـراق، در ب

داشته و اعمال حاکمیت دولت الکاظمی بر مرزها از جنبه اقتصادی ضـرر جـدی بـه رونـد 
ایران وارد نخواهد کرد. اما نکته مهم این است که از  اقتصادی و تبادالت جمهوری اسالمی

ویژه  ساز باشد، بـه تواند برای جمهوری اسالمی ایران چالش می های دیگر، این موضوع جنبه
سنت بوده و نیروهای آمریکایی  های غربی عراق متعلق به اهل در مرزهای غربی عراق. بخش

  )٣٥: ١٣٩٩(نوریان،  کنند. سنت کار می ها روی اهل شدت در این بخش نیز به
رود یـا نیـروی نظـامی یـا  زمانی که الکاظمی برای مبارزه با فسـاد سـراغ گمرکـات مـی

کند، باید به این نکته توجه کرد که اگـر موضـوع  نیروهای ضد تروریسم را در مرز مستقر می
در منطقـه  مـرز عـراق ١٠تـا  ٨مبارزه با فساد از نظر وی در اولویت قرار دارد باید به حدود 

ردی که بیش از 
ُ
شـود و  درصد تبادالت اقتصادی عراق از طریق ایـن مرزهـا انجـام می ٦٠ک

که چنین نظارتی  گمرکات آنها متهم به فساد هستند نیز نظارت و کنترل داشته باشد، در حالی
  بر این مرزها وجود ندارد.  

زهـای مشـترک بـا همچنین اگر تنها موضوع مبارزه با فسـاد مطـرح اسـت بایـد روی مر
کـه الکـاظمی تنهـا بـر دو مـرز  عربستان و اردن نیز نظارت و اشراف صورت گیرد، در حالی

سوریه و ایران متمرکز شده است. این اقدام الکـاظمی در چـارچوب خواسـته آمریکـا بـرای 
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شود. یک بخش از این اقدام مربوط به جلوگیری از قدرت مـالی  کنترل این دو مرز انجام می
شـود.  است، اما بخش عمده آن به جلوگیری از تردد بین ایـران و سـوریه مربـوط میاحزاب 

دهد و شیوه کار وی ممکن است بسیاری را  الکاظمی با ظرافت خاصی کار خود را انجام می
  )٢٨: ١٣٩٩سازان نور،  (اندیشه در داخل ایران فریب دهد.

ویژه آنهایی کـه  به –مقاومت  های منتسب به طور کلی، نحوه تعامل الکاظمی با جریان به
همسو با جمهوری اسالمی ایران هستند ـ مناسب و شایسته نیست. در واقـع، نحـوه تعامـل 

ها و احزاب است. در مورد بازداشـت  های مقاومت متفاوت از سایر گروه الکاظمی با جریان
ای در ایـن  هعنصر از نیروهای کتائب باید به این نکته اشاره کرد که الکاظمی طـی بیانیـ ١٣

نوعی عنصـر تروریسـتی هسـتند.  زمینه اعالم کرده که تصورش بر این بود که این نیروها بـه
دهد که بازداشت عناصر کتائب توسط الکاظمی و به دستور  بنابراین، این اقدام وی نشان می

شـود؛ اگرچـه او  وی انجام شده است. اقدام الکاظمی در این زمینـه خطرنـاک ارزیـابی می
الله دریافت کرد و با ایجاد کارناوال و نمایش  محکمی از سوی نیروهای کتائب حزبپاسخ 

قدرت در برابر دستگاه مبارزه با تروریسم در منطقه خضراء، الکاظمی مجبور شد نیروهـای 
هـای مقاومـت برخـورد و  شده را آزاد کند. در واقع، نیروهای حشد شعبی و جریان بازداشت

  )٣٦: ١٣٩٩سازان نور،  (اندیشه ن ارتباط از خود نشان دادند.واکنش بسیار خوبی در ای
  

  حوزه خارجی 

تواند دولتی گذرا، موقتی یا  رسد دولت الکاظمی نمی با توجه به آنچه که گفته شد، به نظر می
وفصـل مسـائل و  تـام و اختیـارات کامـل بـرای حل  نوعی دارای صالحیت انتقالی باشد و به

های وابسته  وضوع مذاکره با آمریکا، مبارزه با فساد، تقابل با جریانهای عراق اعم از م چالش
رسد دولت الکاظمی عالوه بر حمایت و تأییـد از سـوی  به محور مقاومت است. به نظر می

المللی نیز مورد توجه قرار گرفته و دیدارهای متعدد میان نماینده  آمریکا، از سوی جامعه بین
  ح بیانگر این موضوع است.سازمان ملل و الکاظمی به وضو

های عربی منطقـه از مصـطفی الکـاظمی در  موضوع شایان توجه دیگر، میزان حمایت دولت
های پیشین عراق بوده و توافق برای تأمین بخشی از برق مصـرفی عـراق از سـوی  مقایسه با دولت

. در فارس (البته تحت فشـارهای آمریکـا) مصـداق بـارز ایـن ادعاسـت خلیج  کشورهای حاشیه
ای مثبـت بـوده کـه بـا  ساز دارای وجهه مثابه شخصیتی موازنه صحنه داخلی عراق نیز الکاظمی به
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وگو کـرده و  های عراقی در راستای ایجاد موازنه دیدار و گفـت همه رهبران و رؤسای احزاب و گروه
  ای مثبت از خود در صحنه سیاسی داخلی است.  در صدد بر جای گذاشتن وجهه

  
  ت خارجیسیاسالگوی 

توان گفت که الگوی سیاست خارجی دولت الکاظمی نیز با توجه به گرایشـات و  طور کلی، می به
حیـدر العبـادی خواهـد بـود. بـا توجـه بـه » انفتـاح«دهنده سیاست  رویکردهای سیاسی، تداوم

توانـد ای که ب اختالفات ایران و آمریکا، وی ناگزیر است سیاست ایجاد موازنه را دنبال کند؛ موازنه
تر از همه اینکه بنـا بـه نظـر برخـی کارشناسـان،  از آن برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند. مهم

تأثیرپذیری الکاظمی از حیدر العبادی به گسترش روابط با عربستان منجر خواهد شد. با توجه به 
رسد که سیاست خارجی وی شامل دو بخـش اسـت:  عملکرد الکاظمی در این مدت به نظر می

. تداوم روابط با آمریکا و برگزاری مذاکرات با این کشور و به تبع آن ایجاد موازنه میان جمهـوری ١
  ای الکاظمی.  . سیاست منطقه٢اسالمی ایران و آمریکا 

ای الکاظمی از زمـان بازگشـت وی از آمریکـا تشـدید شـده  پیگیری سیاست منطقه
هایی ارائـه  ای ایـده مسائل منطقـهاست. در واقع، الکاظمی در این مدت در مورد برخی 

در قالب » شام جدید«جانبه در اردن و مطرح کردن موضوع  داده و برگزاری مذاکرات سه
  ١ای الکاظمی قابل ارزیابی است. های منطقه سیاست

بینانه، الکاظمی در موضع دولتـی  ـ رسـمی مخالفـت بـا رژیـم  در دیدگاهی خوش
ر مورد رابطه دو کشور (امـارات و بحـرین بـا ایـن ، اما د٢کند صهیونیستی را پیگیری می

داند که به عـراق  رژیم) اظهار نظری نداشته و آن را جزئی از امور داخلی آن کشورها می
رابطه بین امـارات و رژیـم صهیونیسـتی بـه مـا «ارتباطی ندارد. این سخن الکاظمی که 

، چهـره دیگـر »مکنی ارتباطی ندارد و در مسائل داخلی کشـورهای دیگـر دخالـت نمـی
دهد. الکاظمی به دنبال آن نیست که حساسـیت منفـی نسـبت بـه  الکاظمی را نشان می

دهـد.  های موجـود در سـطح منطقـه قـرار نمی خود ایجاد کرده و خود را در محوربندی
عالوه بحرین) با رژیم صهیونیستی دو محور موجود  مخالفان و موافقان روابط امارات (به

اش را در  بنابراین، الکاظمی با توجه به گفتمان خود، موضـع رسـمی دهند. را تشکیل می

                                                                                                                                         
 موضـوع اما بود، نشده طرح آن در مباحثی چنین کنون تا که شده برگزار ها نشست این از دیگر نشست دو همچنین١. 

  .گیرد می رارق صهیونیستی رژیم و امارات روابط امتداد در که دارد خاصی مفهوم »سوریه بدون جدید شام«
 سید عمار حکیم نیز سیاست عادی٢

َ
  سازی عراق با رژیم صهیونیستی را رد کرده است. . اخیرا
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  )٢٥: ١٣٩٩د. (نوریان، کن ارتباط با رژیم صهیونیستی بیان می
در ادامه، برای کالبدشکافی سیاست خارجی دولت الکاظمی و با توجه بـه تـأثیر آن بـر 

تعامل با آمریکـا  عملکرد و قدرت اضالع  محور مقاومت، پرداختن به دو موضوع مهم نحوه
  رسد. و ایران، ضروری به نظر می

 خصمانه نبوده است. الکـاظمی تـا : الف) آمریکا
ً
تاکنون نوع ارتباط الکاظمی با آمریکا قطعا

وزیری با همه کشورها و بازیگران کار کرده و با آمریکا و جمهـوری اسـالمی  قبل از نخست
زاست، کمیـت و کیفیـت  ه اکنون چالشهای بسیاری داشته است، اما آنچه ک ایران همکاری

اجرای مصوبه خروج نیروهای آمریکا از عراق است. البته ممکن است الکـاظمی و جریـان 
هـای متفـاوتی بـرای حـل ایـن معضـل داشـته باشـند و همچنـین  مقاومت هر کـدام روش

وع هایی میان رویکردهای آنها در مورد نیروهای آمریکایی وجود دارد. در واقع، موضـ تفاوت
برانگیز میان آنها بر سر حضور نیروهای نظامی آمریکا در عراق اسـت، کـه تـا کنـون   چالش

  الینحل باقی مانده است. 
نظـامی ایـن  –اگر الکاظمی بتواند در یک فرآیند زمانی مناسب با حداقل تلفات سیاسی 

هـای  حشـد شـعبی و جریان  هـای مقاومـت، موضوع را حل کند، چالش بزرگ وی بـا گروه
شود. موضوع حضور نظامیان آمریکـایی در عـراق بـه هـر دلیلـی  سیاسی و نظامی کمتر می

در واقـع، حضـور  )٢٥: ١٣٩٩(نوریـان،  ترین محـور بـرای دولـت الکـاظمی اسـت. مهم
نیروهای نظامی آمریکا در ورود الکاظمی به عرصه سیاسـی تأثیرگـذار بـوده و همچنـین در 

انی الکـاظمی روی کـار آمـد کـه موضـوع حضـور استمرار دولت وی تأثیرگذار اسـت. زمـ
شـد.  ترین موضوعات فضای سیاسی عراق محسوب می نیروهای نظامی آمریکا یکی از مهم

کسانی که با حضور نظامی آمریکا در عراق مخالف بودند و به سـمت نیروهـای آمریکـایی 
کـاظمی را کردند از مخالفان اصلی حضور الکـاظمی بودنـد؛ زیـرا آنهـا ال پرانی می موشک

نام دانستند. بنابراین، حضور الکاظمی بر سر قدرت با مانع و چالشی به  وابسته به آمریکا می
  مخالفان حضور نظامی آمریکا در عراق روبرو است. 

بـر عـراق را مخالفان حضور نیروهـای آمریکـایی فضـای امنیتـی موشکی و... اقدامات 
های سیاسی و نظامی عراقی بـر  جریان العمل د. حضور نظامیان آمریکایی و عکسکرحاکم 

رو، وضعیت امنیتی و نظامی برای  روی کار آمدن و استمرار دولت وی تأثیرگذار است. از این
دولت الکاظمی و شخص وی اهمیت دارد. الکاظمی هم در مقابل آمریکا و هـم در مقابـل 
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کـاظمی در های مقاومت مسئولیت مستقیم دارد. بر این اساس، ال حشد شعبی و جریان
 حضور نظامیان آمریکا در عراق با دو عنصـر خـارجی و داخلـی 

ِ
موضوع نظامی ـ امنیتی
کاری کـه نگرانـی  مواجه است. وی می

ِ
 سـاز

ِ
خواهد کار سیاسی انجـام دهـد و از طریـق

ا تعداد یمقامات آمریکا را به دنبال نداشته باشد آنها را به خروج از این کشور هدایت کند 
اعالم کند که بـه مصـوبه طرفداران مقاومت خواهد  طرفی دیگر می و از آنها کاهش یابد

هـای  خواهـد چالش آنها در پارلمان عمل کرده است. در واقع، الکاظمی با این کـار می
  )٢٦: ١٣٩٩د. (نوریان، خود را کاهش ده

از سوی دیگر در نگاهی بدبینانـه، دولـت مصـطفی الکـاظمی، مـاهیتی سـکوالر و 
و گرایش کالن آن در امـور سیاسـی از نـوع غربـی و آمریکـایی بـوده و  تکنوکرات داشته

کیـد دارد،  های قبلی بر اصول بی اگرچه مانند دولت طرفی و توازن در روابط خـارجی تأ
جانبه با آمریکا است. وی تا کنون هیچ موضـع محکمـی در بـاره  اما خواهان روابط همه

  نکرده است.  خروج نیروهای بیگانه بر زبان و قلم خود جاری
دولت عراق در مذاکرات راهبردی با آمریکا، با امتحان و چالش بزرگی روبرو است. 

سو، این دولت قصد حفظ حاکمیت ملی، استقالل و اقتدار دولت عـراق را دارد و  از یک
های آمریکـا محـل تردیـد  از سوی دیگر، اراده و توانایی ایسـتادگی آن در برابـر خواسـته

طور مستقیم با سیاست ایران در عراق مرتبط بوده و دولت عراق را  ت بهاست. این مذاکرا
صـورت  طوری که کسب رضایت هر دو طـرف به در وضعیت سختی قرار داده است، به

های یـک طـرف را  همزمان غیر ممکن بوده و عراق به ناچار مجبور خواهد شد خواسـته
شود، بلکـه جبـر شـرایط، عوامـل  ترجیح دهد و البته این کار با میل و رغبت انجام نمی

  محیطی و نیاز و ترس در برابر آنها، نتیجه را معلوم خواهد کرد. 
  
  

  » خروج نظامیان آمریکایی«وزن عراقی مطالبه 

در میان افکار عمومی این کشور چه جایگـاهی دارد؟ » خروج نظامیان آمریکایی از عراق«مطالبه 
ای دولت الکاظمی تالش دارند در میان افکار  یم رسانههای آمریکایی و ت رسد که رسانه به نظر می

عمومی و نخبگان سیاسی و دانشگاهی عراق اینگونه وانمود کننـد کـه مطالبـه خـروج نیروهـای 
هـای  ای ایرانـی و مربـوط بـه جریان بلکه مطالبـهنیست عراقی  ای آمریکایی از این کشور، مطالبه
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  .  باشد می همسو با ایران
موضوع باید چند مؤلفه را مورد توجه قرار داد: اینکه نوع نگـاه احـزاب و  در ارتباط با این

خـروج نظامیـان آمریکـایی از ایـن «ویژه طیف شیعه عراق به موضوع  های سیاسی به جریان
هـای  چیست؟ تا پیش از شهادت سردار سلیمانی، موضـوع خـروج در میـان جریان» کشور

 حتی پس از امضـا
ً
هـا و مصـوبات در ایـن خصـوص،  ی طرحشیعی جدی نبوده و معموال

گرفتند و حتی این طرح در بهترین شرایط نیز  برخی نمایندگان شیعی امضای خود را پس می
  امضاء نرسید.  ٥٠به 

بررسی نوع نگاه مردم و جامعه عراق نسبت به این موضوع بسیار جدی است. همچنـین 
خص شـود. در واقـع، بایـد باید سطوح موضوع خروج نیروهای آمریکایی از عراق نیـز مشـ

های عراق مطرح اسـت و  مشخص شود که موضوع خروج نیروهای آمریکایی از کدام بخش
  شود.    گذاری متناسب با آن سیاست

بحث بعدی این است کـه نقـش پارلمـان در ایـن میـان چیسـت؟ مصـوبه پارلمـان در 
ارلمان در ایـن و پ به تصویب رسید ١٣٩٨ دی ماهکه »  خروج نظامیان آمریکایی«خصوص 

  بین قرار است چه نقشی ایفاء کند؟ 
واکـنش  با  های آمریکایی های مقاومت در ضربه زدن به مقر و پایگاه نوع اقدامات جریان

  افکار عمومی عراقی همراه است. 
 گلوگاه

ً
های اقتصادی ـ مالی عراق در اختیار آمریکا بوده و آنها  در عرصه اقتصادی، تقریبا

ه انرژی وارداتی خود از جمهوری اسالمی ایران ناتوان هستند. سؤال جدی از پرداخت هزین
در این خصوص این است که حضور و نفوذ آمریکـا در عرصـة اقتصـادی ـ مـالی و بحـث 

  فروش نفت عراق تا چه میزان است؟ 
است. اینکه کدام » اخراج نظامیان آمریکایی«بحث دیگر در مورد پر کردن خأل ناشی از 

بازیگران قرار است این خأل را پر کنند؟ آیا قرار است چین و روسـیه خـأل حضـور  بازیگر یا
  آمریکا را در عراق پر کنند؟ 

سؤال دیگر ایـن اسـت کـه از ظرفیـت نظـامی ـ سیاسـی جریـان صـدر در بحـث ضـد 
  توان استفاده کرد؟  اشغالگری و ایجاد جبهه جدید تا چه اندازه می

نظامیان رسـمی عـراق ادامـه همکـاری بـا ش بزرگی از بخبا این اوصاف، نظر کارشناسی 
نیروهای خارجی بوده و دولت عراق نیز تمایل به حفظ این همکاری دارد، اما موضـوع وجـود 
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های نظامی دائمی آمریکایی در خاک عراق، امری نیست که بتواند در داخـل  رسمی پایگاه
) در بـاره حفـظ پایگـاه ١٣٩٠از  عراق پذیرفته شود. آمریکا نیز تا کنون (برخالف دوره قبل

  گوید.  های نظامی می آورد و تنها از ادامه همکاری دائمی نظامی سخنی به میان نمی
در  ی نظـامی خـودمبنی بر کاهش نیروهـاآمریکا از طرف دیگر، گرایش کلی دولت 

خاورمیانه است، اما این امر در حال حاضر با راهبرد مقابلـه بـا نفـوذ ایـران در منطقـه، 
رسد که آمریکا تمایلی به ترک کامـل عـراق داشـته باشـد و در  عارض دارد. به نظر نمیت

اعالم راهبردهای خود با تناقض مواجه است. حضور آمریکا در شمال شرق سـوریه نیـز 
  شود.  وابسته به حضور آن در عراق ارزیابی می

می خود در های نظا از سوی دیگر، اقدامات آمریکا در جهت توسعه و تکمیل پایگاه
االسد) از جمله برنامه احداث باندهای جدید هواپیمـا  اقلیم کردستان و استان انبار (عین

نیز حاکی از هدف آن برای حضور درازمدت در عـراق اسـت. اوضـاع عـراق و حضـور 
که در آن زمان ارتش آمریکا مجبـور بـه  ١٣٩٠آمریکا در این کشور با دوره پیش از سال 

توان انتظار تکرار همان وقایع را داشت. در واقع،  تفاوت بوده و نمیخروج از عراق شد، م
  های دو دوره یادشده از این قرارند: طلبد. برخی تفاوت اوضاع جدید راهکاری جدید می

های ترامپ و اوباما؛ دولت اوباما عراق را بـه تحـریم  ها در سیاست دولت تفاوت. ١
رفتن حاکمیت ملی عراق نبوده و سرانجام نظـر اقتصادی تهدید نکرده و به دنبال نادیده گ

دولت عراق برای خروج را پـذیرفت و اجـرا کـرد، امـا دولـت ترامـپ بـرای اسـتقالل و 
گیرد و عراق را به گرفتن غرامت و  حاکمیت ملی عراق احترام قائل نبوده و آن را نادیده می

  کند.  های ذخیره تهدید می بستن حساب
وجود نداشـت، امـا اکنـون  ١٣٩٠ترش آن قبل از سال تجربه تهدید داعش و گس. ٢
را در حافظه خود دارنـد و از تکـرار  ١٣٩٣ها تجربه خروج آمریکا و حوادث سال  عراقی

  آن نگران هستند.
بحران اقتصادی و مالی کنونی در آن دوره وجود نداشت و نیازهای اقتصادی عراق . ٣

  در حال حاضر افزایش یافته است. 
در شـهرها و منـاطق متعـدد پراکنـده بـوده و در  ١٣٩٠مریکا قبـل از سـال نیروهای آ. ٤

پذیری بیشتری قرار داشتند، اما اکنـون بـا تـرک پـنج پایگـاه و محدودسـازی و  معرض آسیب
  اند.  پذیری خود را کاهش داده تمرکز استقرار خود در اقلیم کردستان و استان االنبار، آسیب
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های مقاومت نشـده  ا وارد درگیری نظامی و هوایی با گروهدر دوره اوباما، ارتش آمریک. ٥
 ها را دارد.  بود، اما دولت ترامپ نشان داده است که آمادگی این سطح از درگیری

کم بـا ادامـه  رسد که بیشتر احـزاب سیاسـی عـراق و دولـت ایـن کشـور دسـت به نظر می
و فنـی بـا آمریکـا موافـق همکاری نظامی در امور آموزشی، اطالعاتی، پشتیبانی، مستشـاری 

اکنـون شـریک  عالوه عـراق هم هستند؛ اگرچه با دادن پایگاه دائمی نظامی مخالف باشـند. بـه
راهبردی سازمان ناتو بوده و با آن قرارداد همکاری امضـاء کـرده و در موضـوع مطالبـه خـروج 

اسـی و نیروهای بیگانه، موضوع حضور سـازمان نـاتو نیـز مطـرح بـوده و اقنـاع مسـئوالن سی
حکومتی عراق در این باره که ارتباط با آمریکا به زیان آنهاسـت و بایـد بـرای اخـراج نیروهـای 

رو، تحقق هدف راهبردی ایـران مبنـی  ای دور از دسترس است. از این آمریکا اقدام کنند، نتیجه
ه از مدت و با سرعت، راهی غیر از برخـورد سـلبی و اسـتفاد بر اخراج آمریکا از عراق در کوتاه

  بر خواهد بود.  رو، پیگیری این رویکرد هزینه اهرم قدرت سخت نخواهد داشت. از این
  

  های آمریکا  نگرانی الکاظمی از تحریم

هـای آمریکـا بـه نـوعی  های ناشی از تحریم چالشروی عدم ورود به عراقی و فعاالن شیعه 
ر درگیـری احتمـالی خواهـد د عبارتی، طیف سیاسـی شـیعه عـراق نمی . بهنظر دارند اجماع

الله لبنان و جمهوری اسالمی ایران در آینده گزینه بعـدی باشـد. بیـان برخـی  آمریکا، حزب
سابقه است. همچنین دیدار محمدجواد ظریـف، وزیـر امـور  مطالب در تلویزیون عراق بی

برانگیز، داغ و بسیار صریح توصـیف شـده و سـی  خارجه ایران با الکاظمی در بغداد چالش
به طول انجامید. تعبیر الکاظمی پس از دیـدار بـا محمـدجواد ظریـف اینگونـه بـود:  دقیقه

  ».های تازه باشند. خواهند قربانی تحریم شیعیان عراق نمی«
هیچ یک از مقامات سیاسی عراقی در دیدار با مقامات و مسئوالن ایران بـا تا پیش از این 

. این طرز گفتار ناشی از اعتماد بودند   ادبیاتی مشابه گفتمان و ادبیات الکاظمی سخن نگفته
دهد که بـا  به نفس باالی الکاظمی نیست، بلکه او فردی معمولی بوده؛ اما رفتار او نشان می

کنـد کـه عـراق  گویـد. وی بـه صـراحت اعـالم می اتکا به پشـتوانه خـود چنـین سـخن می
ایـن کشـور سـازد و های برخورد میـان آمریکـا و ایـران در  خواهد خود را درگیر چالش نمی

  )١٧: ١٣٩٩(میرابیان،  داند. همچنین او مرجعیت، شیعیان و مردم عراق را حامی خود می
البته موضوع مهم دیگر آن است که اراده الکاظمی برای ارتباط و حرکت در مسیر آمریکا 
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رسد مقامات آمریکـا و عربسـتان اعتمـاد چنـدانی بـه وی  بسیار باالست، اما به نظر می
. همچنین آینـده دولـت الکـاظمی مـبهم بـوده و مقامـات آمریکـایی و سـعودی ندارند
دانند که سرنوشت این دولت چه خواهد شد. اگرچه شخص الکاظمی و گرایش وی  نمی

کننده منافع  تواند تأمین مورد رضایت آمریکا و عربستان است، اما آنها در اینکه آیا وی می
  )١٦: ١٣٩٩وسوی، (مآنها در درازمدت باشد، تردید دارند.

  
  ارزیابی مذاکرات الکاظمی با آمریکا 

مواضع الکاظمی در مذاکرات با آمریکا قابل توجه است. بخشـی از جریـان مقاومـت مـدعی 
ای از صورتجلسات مذاکرات منتشر شود؛ اما پاسخ الکاظمی و دولت وی  بودند که باید نسخه

وگویی بـین دو  ت آن منتشر شود، بلکه گفـتای انجام نشده تا متن جلسا اینگونه بود که مذاکره
وگو از بـار حقـوقی  طرف صورت گرفته است. در واقع، الکاظمی بـا تبـدیل مـذاکره بـه گفـت

کاهد. همچنین ادبیات الکاظمی این است که نیروهای آمریکایی به دعوت دولـت  کلمات می
کنـد. از  آنها خودداری میعراق در این کشور حضور دارند و از به کار بردن واژه اشغالگر برای 

دهد که وی با زیرکی خاص خـود برخـی مفـاهیم و تعـابیر را  رو، رفتار الکاظمی نشان می این
  گیرد. گویی و پذیرش مسئولیت به کار می جابجا کرده و آنها را برای فرار از پاسخ

هــای گفتمــانی و عملکــردی میــان  ها و تنش در فضــای سیاســی عــراق، اگرچــه جــدال
رد در خصوص حضور یا  های مکون

ُ
اصلی هویتی ـ قومی شامل عرب شیعه، عرب سنی و ک

 هرچند بعضی از اقوام عراقـیخروج نیروهای نظامی آمریکا با فرازونشیب مالیم ادامه دارد، 
هستند. این موضوع به الکـاظمی در این کشور موافق ادامه حضور نیروهای آمریکا در خاک 

هـای سیاسـی بـا وی در خصـوص آمریکـا و  همبستگی جریاننحوه تعامل با آمریکا و ابراز 
  کند. ها کمک شایانی می تهدیدهای آن در خصوص بازگشت تحریم

حفظ نیروهای آمریکایی با اسامی و عنـاوین «نتایج یا برآیند کلی این وضعیت، در واقع 
 ایجاد محدودیت بـرای«، »های مستشار، کارشناس، نیروهای مربی آموزشی دیگر در قالب
که با سفر الکاظمی  –خواهد بود که پس از دور دوم مذاکرات » های مقاومت نیروها و جریان

  ند. دبه واشنگتن انجام شد ـ نمودهای آن پدیدار ش
سفر فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق به   پیش باسفر مصطفی الکاظمی به واشنگتن 

هـای سیاسـی،  ختلفـی در حوزهدربردارنده نتایج و پیامـدهای مو . صورت گرفت واشنگتن
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وگوهـای  امنیتی، نظامی  ـ تسلیحاتی، اقتصادی و فرهنگی بـود. ایـن سـفر بـا دور دوم گفت
 شد.راهبردی عراق و آمریکا همراه 

عـد سیاسـی اسـت. 
ُ
یکی از ابعاد اصلی تأثیرگذار در سفر مصطفی الکاظمی به واشـنگتن ب

حـدی تصـویری مثبـت از خـود نـزد  ها تالش کردند با طرح ایـن موضـوعات تـا آمریکایی
ویژه معترضان ایجاد کننـد. پـرداختن بـه موضـوع عـراق  مصطفی الکاظمی و مردم عراق به

عاری از فساد و ضرورت مبارزه با فساد، حمایت از برگزاری انتخابـات زودهنگـام (کـه بـه 
اولویت اصلی دولت الکاظمی و مطالبه اصلی معترضان عراقـی تبـدیل شـده) و ضـرورت 

 .شود نجام اصالحات از موضوعاتی است که در این راستا ارزیابی میا
موضوع دیگری که در حوزه داخلی عراق در حـوزه سیاسـی مـد نظـر طـرف آمریکـایی قـرار 

های چند ماهـه اخیـر در موضـوع بودجـه و  ویژه پس از تنش گرفت، بهبود روابط بغداد و اربیل به
رکننـده  گر و همچنـین برقرا عنوان میـانجی ش کردند بـهها تال نفت بوده است. در واقع، آمریکایی

 .موازنه میان دو طرف عراقی عمل کرده و بتوانند سیاست دوستونی بغداد و اربیل را رقم بزنند
. در واقع، آمریکا است از موضوعاتی مورد توجه طرف آمریکایییکی موضوع مهار ایران 

بـه دنبـال  ،فشار حداکثری دونالد ترامـپبا توجه به سیاست مهار ایران و همچنین سیاست 
ویژه در حوزه  های نسبی جمهوری اسالمی در عراق به کاهش نفوذ ایران و از بین بردن مزیت

هراسی تا جایی پیش رفتند که مشروعیت  ها با طرح موضوع ایران انرژی و برق بود. آمریکایی
قابله با تهدیدات احتمـالی حضور نیروهای نظامی خود در خاک عراق را بارها در راستای م

  ایران و حمایت از عراق در مقابل این تهدیدات بیان کردند.
ترین  عاد سفر مصطفی الکاظمی به واشنگتن حوزه امنیتی بوده است. مهمبیکی از دیگر ا

موضوع در این حوزه در مورد حضور نیروهای نظامی آمریکایی در خاک عـراق و همچنـین 
راج نیروهای نظامی آمریکـا از خـاک عـراق بـود. البتـه مصـطفی مطالبه موجود مبنی بر اخ
بنـدی خـروج نیروهـای  زمان  ویژه با ترامپ خواستار ارائه جـدول الکاظمی در دیدار خود به

نظامی آمریکا از خاک عراق نشد و تنها به برنامه مبنی بر خروج این نیروهـا طـی سـه سـال 
ای دیدارها قرار گرفته بود جدیتی در ایـن زمینـه وی که بیشتر تحت تأثیر فض آینده اکتفا کرد.
به نیاز به حضور نیروهای آمریکایی برای آموزش نیروهای عراقی اشـاره حتی به خرج نداد و 

 داعش تقدیر کرد.با ها در زمینه مبارزه  از خدمات آمریکاییو 
عدد و موضوعاتی که در حوزه امنیتی مورد توجه مقامات آمریکا قرار گرفت موضوعات مت
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ها تـالش کردنـد زمینـه حمایـت از نیروهـای نظـامی ـ  متنوعی بود. در واقع، آمریکایی
روند طبیعی خروج نیروهای خود از عراق به را استمرار بخشند. آنها    عراقخود و امنیتی 

اشاره کرده و بیان داشتند که نیروهای باقی مانده طی سه سـال از عـراق خـارج خواهنـد 
عد سـختترین  شد. اما مهم

ُ
افزاری همکـاری امنیتـی  جنبه امنیتی این سفر فعال شدن ب

ها کـه  ها با عراقی جانبه از سوی آمریکایی میان طرفین بود. در واقع، نوعی همکاری یک
عد سخت زمینه نوعی انحصار را ایجاد می

ُ
افزاری که در زمینه تجهیز  کند، شکل گرفت. ب

عراق تا بدان جا اهمیت یافت که ترامپ  و تسلیح و همچنین فروش تسلیحات نظامی به
  در کنفرانس خبری خود مستقیم به آن اشاره کرد. 

از آمریکا بود که عراق در زمینه  ١٦این انحصار یادآور قرارداد خرید هواپیماهای اف 
های زیادی روبرو شد. نکته مهم دیگری که باید  تحویل و آموزش خلبانان خود با چالش

عـد سـختبه آن اشاره کرد تق
ُ
افزاری اسـت کـه تنهـا خواسـته دولـت مصـطفی  ویـت ب

ای در درون ساختار سیاسی حاکم بر عـراق در ایـن زمینـه  الکاظمی نیست بلکه مطالبه
توان به درخواست کمیسیون امنیتی پارلمان عـراق از الکـاظمی بـرای  شکل گرفته که می

 خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی از آمریکا اشاره کرد.
عد نرم اییآمریک

ُ
افزاری که نیاز به آن تا چنـد  ها با شناسایی نیازمندی عراق عالوه بر ب

سال آینده کاهش خواهد یافت، از طریق ارائه خدمات مستشاری در قالـب تجهیـزات و 
 باشند. میمدت  تسلیحات در عراق  به دنبال حضوری بلند

عـدلیل ترین  شاید بتوان مهم
ُ
دولـت د اقتصـادی آن دانسـت. سفر الکاظمی به واشـنگتن را ب

نیـز  الکاظمی که با چالش بحران مالی و کسری بودجه مواجه بوده و همچنین شـیوع کرونـا
آمریکا بـه واشـنگتن سـفر کـرد. در دریافت کمک از مزید بر این بحران شده است با هدف 

راق در عهای اقتصادی  بر دشواریاقتصادی و مالی دریافت امتیازهای واقع، وی کوشید تا با 
های آمریکایی در صحنه عراق  . ایجاد بستر الزم برای حضور شرکتغالب آید شرایط کنونی

میلیارد  ١٠که بالغ بر» شیفرون«های آمریکایی همچون  و همچنین امضای قرارداد با شرکت
 باشد، بخشی از این کنش الکاظمی بوده است. دالر می

دار  های دامنـه ها در زمینه چالش کاییهمچنین الکاظمی کوشید از تجربه و ظرفیت آمری
دیگری که در عراق برای سالیان سال استمرار داشته است، استفاده کند. اگر وی در این زمینـه 
موفق شود دستاوردی برای دولت وی و همچنین امتیاز مثبتـی بـرای آمریکـا در داخـل عـراق 
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اق در زمینه اصالحات اقتصادی توان به همکاری آمریکا با عر شود. در این زمینه می محسوب می
های بانکی آمریکا برای توزیـع  و فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد عراق، استفاده از ظرفیت

  نظام بانکداری در عراق، حکمرانی الکترونیک و مبارزه با فساد اشاره کرد.
ر های مد نظر عـراق و آمریکـا د در کنار این موضوعات، حوزه انرژی یکی دیگر از حوزه

های آمریکایی برای فعالیت  خالل سفر مصطفی الکاظمی به واشنگتن بود. دعوت از شرکت
برانگیز  قار که انتخاب این استان نیز توسط الکـاظمی سـؤال ویژه ذی در حوزه نفتی جنوب به

های آمریکـایی در  است، تشکیل کمیته هماهنگی مشترک انرژی، امضای قرارداد با شـرکت
  گردد.  پذیر در این زمینه ارزیابی می و تجدید زمینه انرژی پایدار

روند تحوالت بیانگر آن است که آمریکا در کنار تسلط بر حوزه برق عراق که در قالب قرارداد 
های آینده سعی دارد رقبای خـود را از  با جنرال الکتریک نمود یافت، در حوزه انرژی نیز طی سال

و استخراج نفت دست برتر را به دست آورد. تسـلط  صحنه عراق خارج سازد تا در زمینه اکتشاف
تواند تهدیدی برای جمهوری اسالمی ایـران در صـحنه عـراق بـه  آمریکا بر حوزه انرژی عراق می

  یابد.  شمار رود، که بخشی از مزیت نسبی آن در قالب حوزه انرژی نمود می
غیـر مسـتقیم اعـالم صـورت  مقامات آمریکایی در خالل این دیدار به مصطفی الکـاظمی به

های حضور و هرگونه فعالیت آمریکا در خاک ایـن کشـور را بپـردازد و  کردند که عراق باید هزینه
مطمئن بودند که عراق در وضعیت کنونی گزینه دیگری جز آن نخواهد داشت. بهترین شاهد ایـن 

کرد کـه از جنبـه  مدعا سخنان الکاظمی در مصاحبه با شبکه العراقیه است. وی در این دیدار بیان
ویژه که آمریکا کشـوری  اقتصادی، عراق امروز نیاز به ارزیابی روابط بر اساس منافع خود دارد؛ به

مهم بوده و صنایع بزرگی در زمینه نفت و انرژی و حتـی آمـوزش داشـته و عـراق اکنـون فرصـت 
  )١٣٩٩(افشون،  استفاده از شراکت با یک کشور بزرگ صنعتی را دارد.

طور کلی، دو چالش بزرگ دولت الکاظمی یعنی وضعیت اقتصادی و تعیـین  به با ایـران:ب) چالش 
نوعی با جمهوری اسـالمی ایـران ارتبـاط  تکلیف وضعیت حضور نیروهای آمریکایی در عراق به

شـود  دارد. اقدام ایران در زمینه اقتصادی و همکاری با دولت عراق در این زمینه مثبت ارزیابی می
برند و نوعی بازی برد ـ برد بین دو کشور جریان دارد. امـا چـالش  ز این روند بهره میو دو کشور ا

  حضور نیروهای آمریکایی در عراق همچنان پابرجاست.

چالش بزرگ الکاظمی، آمریکا و حضور نیروهای آمریکایی در عراق اسـت. جمهـوری 
بـر خـروج نیروهـای  اسالمی ایران در این زمینه صاحب نظر است، از این منظـر کـه ایـران
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کید دارد. در واقع، حضور نیروهـای نظـامی خـارجی در عـراق در  آمریکایی از عراق تأ
رتبه ایرانی زده و به تهدیـد جمهـوری  همسایگی ایران که دست به ترور فرماندهان عالی

گیری را از سـوی ایـران بـه دنبـال دارد. همچنـین  پردازد، چنین موضـع اسالمی ایران می
های نزدیک به جمهوری اسـالمی ایـران در عـراق نیـز بـر خـروج نیروهـای  برخی گروه

کید دارند. البته دولـت عـراق درخواسـت گروه هـای مقاومـت  آمریکایی از این کشور تأ
  .بیند نزدیک به ایران را نیز از چشم جمهوری اسالمی ایران می

ض بـرای تـداوم همگان در عراق بر این امر اتفاق نظر دارند که دیگر ضـرورت وجـودی محـ
حضور نیروهای آمریکایی در عراق وجود ندارد و تنها بر حضور بخـش مستشـاری و اطالعـاتی 

کید دارند. بنابراین، مردم و دولت عراق به این درک کلی رسیده اند که حضور گسـترده نیروهـای  تأ
ای سـازی حضـور نیروهـ آمریکایی در عراق ضرورتی ندارد و دولتمردان عراقـی بایـد بـه کوچک

های مقاومت عراق و  های گروه آنچه که موجب اختالف نظر میان دیدگاه ١آمریکایی روی بیاورند.
شود، آن است که جمهوری اسالمی ایران بـر خـروج یـا  جمهوری اسالمی ایران با الکاظمی می

کید دارند، اما الکاظمی به این نکته اشاره می ه کنـد کـ اخراج فوری نیروهای آمریکایی از عراق تأ
  توان با این سرعت در این زمینه عمل کرد.  نمی

مقاومت عراق در خصوص چگونگی محدودسازی و خروج   جمهوری اسالمی و جریان
کنند که "آمریکا باید از عراق برود".  نیروهای آمریکایی از عراق تنها بر این اصل پافشاری می

ی خـروج نیروهـای گونه بحث و تبادل نظـری در خصـوص نحـوه و چگـونگ در واقع، هیچ
آمریکایی از عراق میان جمهوری اسالمی ایـران و جریـان مقاومـت عـراق صـورت نگرفتـه 

های نزدیک به جمهوری اسالمی ایران در عراق نیز همین مطالـب را  است. همچنین جریان
بینی نکرد که در صورت عدم خروج نیروهای آمریکـایی از عـراق  بیان کردند، اما کسی پیش

نوعی تثبیت شده است که نیروهای آمریکایی از عراق  ـ  ؟! در حال حاضر هم بهچه باید کرد
  شوند.  آنگونه که محور مقاومت به دنبال آن است ـ خارج نمی
کند که "ما دیگـر بـه نیروهـای نظـامی  الکاظمی در اظهارات خود به این نکته اشاره می

                                                                                                                                         
 گوشـزد عـراق دولـت به اما است کرده اعالم را عراق از خروج به خود تمایل نیز آمریکا یعنی سوم طرف . همچنین١

 این بر آمریکا واقع، در. نشود آمریکا آبرویی بی و اعتباری بی باعث و نکرده عمل زده شتاب کار این برای که کند می
کید نکته  نیروهایش خود اراده با آمریکا دولت بلکه نزند، آمریکایی نیروهای اخراج به دست عراق دولت که دارد تأ

 از عـدادت این اعزام آمریکا بزرگ اشتباه که کرده اشاره نکته این به ترامپ دونالد بارها. کند می خارج کشور این از را
  .داند می کشور این از نیروها این خروج در را خود منفعت اکنون و بوده عراق به نیروها
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مدت نیـاز  ت و شراکت امنیتی طوالنیگوید که ما به توافقا [آمریکایی] نیازی نداریم، اما می
عنوان نیروی رزمی نیست، بلکه نیاز بـه آنهـا در  داریم و نوع نگاه ما به نیروهای آمریکایی به

ریزی  مدت است." این سخن نشان از برنامه آوری در طوالنی حوزه آموزشی، تسلیحاتی و فن
دولـت آمریکـا و شـخص سـازی منویـات و تـدابیر  مدت الکاظمی در راستای پیاده طوالنی

ترامپ دارد. الکاظمی در پرونده خروج نیروهای آمریکایی نه تنها هیچ اقدامی انجام نداده، 
کننده بـرای مقامـات آمریکـا اجـرا  عنوان یـک تسـهیل بلکه موضوع خرید زمان را اکنون بـه

راق هستند کند. در واقع، الکاظمی با این بهانه که نیروهای آمریکایی به دنبال خروج از ع می
  کند که عملیاتی انجام ندهند. به نیروهای مقاومت اعالم می

کند که نوع ادامه حضور نیروهای آمریکایی از نوع نظامی نبوده و  همچنین وی اعالم می
باشد. در واقع، الکاظمی با این اقـدام بـه  آوری می بیشتر در زمینه آموزشی، تسلیحاتی و فن

های مقاومت است تا با دستکاری ادراک و مدیریت افکـار  روهدنبال ایجاد انشقاق در میان گ
نوک حمالت را از سمت نیروهای آمریکـایی خـارج کـرده و دودسـتگی و شـکاف در بـین 

ها علیه نیروهای آمریکایی دست به سالح نبرند. به  های مقاومت ایجاد کند تا این گروه گروه
 یروهای آمریکایی منفـی بـوده اسـت.هر حال تا کنون عملکرد الکاظمی در پرونده خروج ن

  )٢٧: ١٣٩٩سازان نور،  (اندیشه
عالوه بر سـر تعـداد نیروهـای آمریکـایی، جغرافیـای حضـور و مأموریـت نیروهـای  به

نظر وجود دارد. برای مثال، نیروهای مستشاری   باقیمانده آمریکایی در عراق بحث و اختالف
روهای اطالعاتی برای تداوم حضور در عراق به به پدافند و تجهیزات نیاز ندارند. همچنین نی

افزارهای خاص نیاز دارند، امـا نبایـد کـل فضـای کشـور عـراق را در اختیـار  افزارها و نرم سخت
بگیرند. بنابراین، از آنجایی که اجماع نظر بر سر چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از عراق بین 

بینی کننـد  توانند پیش جاد نشده است، آنها نمیجمهوری اسالمی ایران و جریان مقاومت عراق ای
    )٣٥: ١٣٩٩(نوریان،  روند. طور کامل از این کشور نمی که نیروهای آمریکایی به

  
  رویکرد ایران در اخراج نظامی آمریکاارزیابی 

 شـود. اگـر می هایی مواجه گذاری ما در بحث خروج، با چالش رسد اجرای هدف به نظر می
واقعیـات  ١دهـد. قـرار میو آمریکـا ایران انتخاب بین در شرایط دشوار ا عراق راین سیاست 

                                                                                                                                         
  کند و عراق را مجبور به انتخاب بین ایران و آمریکا کرده است. البته این موضوع را دولت ترامپ نیز به نحوی دنبال می ١.
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دهد که در حالت اجبار انتخاب بین جمهوری اسالمی ایران و آمریکا،  صحنه عراق نشان می
  کند. را دو پاره میها  عراقی

  
  مسئوالن سفر الکاظمی   تفاوت دیدگاه

امات و مسئوالن جمهـوری اسـالمی گرفته میان برخی مق وگوهای صورت در دیدارها و گفت
، ادبیات یکسانی ١٣٩٩تیرماه  ٣١ایران با الکاظمی و هیأت همراه وی، در سفر روز سه شنبه 

اخـراج نظامیـان «محور مقاومت مدیریت، دخیل در در این دیدار، نهادهای وجود نداشت. 
ی مسـایل دانسـتند در حـالی کـه مقامـات دیگـر رورا در شرایط فعلی اولویت » آمریکایی

وگوهـا بـا  ، بنـابراین سـطح و ابعـاد گفتمـان آن در مـذاکرات و گفتاقتصادی متمرکـز بـود
عـد  الکاظمی و هیأت همراه حول ایـن محـور می

ُ
چرخـد. در همـین چـارچوب، سـطح و ب

گفتمان مقامات و مسئوالن دولتی در مواجهه با الکاظمی، بـیش از همـه بـر مـدار مباحـث 
  . تجاری بوده است –اقتصادی 

. کاستن از فشار بـر روی موضـوع ١: روی جمهوری اسالمی ایراندر دیدار با الکاظمی 
. ٢خروج نیروهای آمریکا و به حال خود رها کردن آن جهت طی روند طبیعی و عادی خود؛ 

های وابسته یا همسو با محـور مقاومـت در عـراق  ها و گروه نظارت و کنترل بر برخی جریان
. کمک به دولت عراق برای ٤ها در عراق؛  . توقف برخی عملیات٣له؛ ال ویژه کتائب حزب به

. بازگذاشتن دست جمهوری اسالمی ایران برای ٥های شیعه؛  کسب حمایت اکثریت جریان
گسترش روابط تجاری؛ باید اذعان کرد که الکاظمی در این سفر با درخواست این موارد، در 

کید بر های عر واقع به دنبال عبور از برخی بحران بوده و از طرف » طرفی سیاست بی«اق و تأ
اخـراج نظامیـان «های عمـده جمهـوری اسـالمی ایـران مبنـی بـر  دیگر وی با درک خواسته

به دنبال کسب فرصت و » حفظ محوریت حاکمیت شیعیان در عراق«و » آمریکایی از عراق
  ی ایران بود. واسطه نقش جمهوری اسالم های سیاسی شیعی از خود به جلب رضایت جریان

ای و  شـده میـان امـام خامنـه وگوهـای انجام این نکته روشن است که در دیدارها و گفت
خوبی و با ظرافت خطوط قرمز جمهوری اسالمی ایران برای طرف عراقی ترسیم  الکاظمی به

رسـد در  گنجـد و بـه نظـر می شد؛ خطوطی که در قالـب دو مطالبـه کلـی یادشـده نیـز می
کاظمی و برخی مسئوالن جمهوری اسالمی ایران پیش از دیدار با حضرت مذاکرات میان ال

هایی از جمهوری اسالمی ایران داشـته اسـت  آقا، الکاظمی در این زمینه مطالبات و خواسته
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  که در این دیدار ویژه خطوط قرمز برای ایشان با ظرافت ترسیم و تفهیم شد. 
  

  های الکاظمی برای جمهوری اسالمی ایران  چالش

در واقع، موضع جمهوری اسالمی ایران نسبت به مصطفی الکاظمی در مقایسه با موضع آن 
. در گذشـته پیونـدها و ای نـدارد تفـاوت عمـده نسبت به عادل عبدالمهدی یا نوری مـالکی

سایر ایران وزیران عراق وجود داشته و  ارتباطات قوی میان جمهوری اسالمی ایران و نخست
در مـورد حیـدر العبـادی و این رویـه کردند،  وزیر بسیج می نخستبه برای کمک ها را  گروه

هـای  ای است کـه جمهـوری اسـالمی ایـران همگـام بـا گروه گونه بهنیز همچنین الکاظمی 
بقای مصطفی الکـاظمی در هم . بنابراین، اکنون رفته است ها پیش کننده این شخصیت تأیید

  .خورد رقم می ی ایرانجمهوری اسالماز طریق همکاری شیعیان و قدرت 
دهد آمریکـا و عربسـتان سـعودی در جهـت  می  های شخصی و رفتاری الکاظمی نشان ویژگی

آمریکـا البته براساس تجره، دارد.  برمیبه سمت آنان های بیشتری  گامهم تقویت وی گام بردارند، او 
گذاری،  دجـه، سـرمایهویژه در زمینه تأمین برق، بو و عربستان سعودی کمک چندانی به الکاظمی به

  )٣٢: ١٣٩٩(موسوی،  بهبود تأمین و ارائه خدمات و مبارزه با تروریسم نخواهند کرد.
های دولت الکاظمی با ایران باید به مواضع مسئوالن وزارت بـرق عـراق  در خصوص چالش

 اعالم کرد 
ً
درصد وابستگی برق عراق به جمهوری اسـالمی ایـران کـاهش  ٧٥توجه کرد که اخیرا

در انجام توافقات جمهوری اسالمی ایران ضعف تواند آن باشد که  فته است. مفهوم این خبر مییا
 آسیب بزند هـر چنـد ایـن کـاهش ممکـن اسـت بـر مبنـای در عراقتواند به موقعیت کنونی  می

هـای  مهلتنیـز   . مقامات آمریکاییعراق از سوی کاظمی باشد سیاست متنوع کردن سبد انرژی
ها در نظر گرفته  بر مبنای سیاست کاهش وابستگی عراق به ایران، برای عراقیوزه ر ٤٥روزه و  ٩٠

  اند.  و این کشور را به ایجاد نوعی خودکفایی در حوزه انرژی ترغیب کرده
ایـن کشـور گفـت ریزی  به دنبال اعالم کاهش وابستگی عراق به برق ایران، وزیر برنامـه

گذاری  ل آن را در بخـش تولیـد ملـی سـرمایهو حاصـداده درصد واردات کاال را کاهش ١٠
شود و  ها نیز دنبال  سایر بخشدر حوزه انرژی تواند از  میکنیم. کاهش وابستگی به ایران  می

  برود.ها پیش  های نسبی جمهوری اسالمی ایران در همه حوزه به سمت کاهش مزیت
بـا ایـن وضـعیت در این میان، نکته مهم در مورد نوع مواجهه جمهوری اسـالمی ایـران 

ای تنظیم شود  باید به گونهالکاظمی های شیعی با  روابط ایران و گروهمسئله با توجه به  .است
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رفتارهـای او بیـانگر آن اسـت کـه خـود را هرچنـد سـایر که متضمن بیم و امید وی باشـد. 
ست داند. نکته مهم در این میان تمرکز سیا شدت نیازمند حمایت ایران و رهبران شیعی می به

های جمهوری اسالمی ایران،  ایران است. شواهد زیادی بیانگر آن است که بعضی از دستگاه
  تر کند.  تواند شرایط را برای ما سخت کنند که این می ای دنبال می سیاست منفردانه

  
  های الکاظمی برای جمهوری اسالمی ایران فرصت

رای جمهوری اسـالمی ایـران باشـد و تواند تهدید بزرگی ب الکاظمی و گفتمان منتسب به وی نمی
باید تا حدی این دیدگاه معتدل شود. با مقایسه وضعیت الکاظمی و رفتار حیدر العبـادی نسـبت 

ها شد. حیدر العبادی در دوره خـود بـه بهانـه نقـض حـریم  توان متوجه برخی تفاوت به ایران می
گیری  الکـاظمی تـا کنـون موضـع نگاری کرد. امـا هوایی عراق از سوی ایران به سازمان ملل نامه

رسمی علیه ایران نداشته است. حیدر العبادی در دوران خود با موضوع داعش درگیر بـود، وگرنـه 
گرفت.  مراتب رفتار بدتری در مقایسه با الکاظمی نسبت به جمهوری اسالمی ایران در پیش می به

به جای دالر بـا شـما بـا یـورو کـار ها علیه ایران گفته بود که ما  همچنین العبادی در زمان تحریم
کنند که این هم  کنیم، اما به همین وعده خود پایبند نبود و بار دیگر وعده داد که با دینار کار می می

ها و افراد را در موقعیت زمـانی و مکـانی خودشـان ارزیـابی  عملی نشد. در واقع، باید شخصیت
مطـرح شـده ر جمهـوری اسـالمی ایـران نسبت به مصطفی الکاظمی د هایی کرد. اکنون نگرانی

  .  ندارد که با واقعیات تناسب )١٣٩٩سازان نور،  (کارشناس اندیشه است
بسـیاری از در مقایسـه بـا حتی رسد که الکاظمی  با در نظر گرفتن ابعاد گوناگونی، به نظر می

است که از  تر است. دلیل این اظهار نظر آن ایران مناسب  برای جمهوری اسالمی ی دیگرها گزینه
آنجایی که او منسوب به جمهوری اسالمی ایران نیست و خطاهای او دیگـر بـه نـام ایـران نوشـته 

شود. اکنون به مدت چند ماه است که فشارها از روی جمهوری اسالمی ایران برداشـته شـده  نمی
بگوینـد  تواننـد نمی و تواند الکاظمی و اقدامات او را به ایران منتسـب کنـد است، زیرا کسی نمی
کنـد. بـر ایـن اسـاس،  دسـتکاری می  تر کردن اوضاع عراق است یا در بودجه ایران در حال وخیم

  بهترین گزینه برای ایران در شرایط نابسامان کنونی عراق، الکاظمی است.
توانند آن را حل  های بسیاری دارد که دیگران نمی ها و چالش همچنین الکاظمی گرفتاری

ها، اشتغال، بودجه و سرمایه همچنان معضلی بـرای  رق، نظافت خیابانکنند. مسأله تأمین ب
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و  ٢کویـت ١،دولت الکاظمی خواهد بود، زیرا منابع نفتی این دولت بـین سـه گـروه آمریکـا
احزاب تقسیم شده است. آمریکا از ابتدای آزادسازی عراق به این بهانه یک سـوم نفـت ایـن 

ای نشده اسـت. هـیچ یـک از احـزاب و  موضوع رسانهکشور را در اختیار خود دارد، اما این 
  ٣های عراقی توانایی بیان این موضوع را در سطح عمومی و علنی ندارند. گروه

  
  آینده اختالفات اربیل ـ بغداد

ردها را با خود همراه  الکاظمی به دنبال 
ُ
گیری  تا در پارلمـان بتوانـد از شـکلنماید آن است تا ک

ردی ـ شیعی جلو
ُ
ردهـا در ائتالف ک

ُ
گیری کرده و هدف خود را دنبال کند. تمایالتی نسبت بـه ک

شود، اما این تمایالت بر مبنای عالقه شخصی نبوده و بیشتر ناشی از راهبرد  الکاظمی دیده می
ردها داده شد بسیار زیـاد و 

ُ
وی در این زمینه است. امتیازاتی که از سوی عادل عبدالمهدی به ک

معطـوف بـه علیه عبدالمهدی های عربی  دالیل اعتراضات سایر بخش یکی از بود و قابل توجه
ردها بود. الکاظمی این امتیازات را برخالف خواسـته احـزاب، 

ُ
اعطای امتیازات بسیار زیاد به ک

معوقـه کارمنـدان های سیاسی افزایش داده است. همچنین الکـاظمی حقـوق  ها و گروه جریان
رد

ُ
رد هیچن در حالی است که ایرا پرداخت کرده است.  اقلیم  ک

ُ
گاه  درخواست امتیاز از سوی ک

ردها امتیاز داده شود باز هم خـود را طلبکـار می تمام
ُ
در داننـد.  شدنی نیست. هر اندازه که به ک

در دو جریـان اتحادیـه میهنـی و حـزب دمکـرات پایگـاهی نـدارد ـ ـ » برهم صالح«این میان 
ـردی جدیـد گیری جریان  برای شکلی دولت درواگذاری این امتیازات به کردها از سو

ُ
حـول ک

  )٢٧: ١٣٩٩، سازان نور اندیشهمؤسسه ( نقش اساسی دارد.محور خود 
های اربیل پاسخ داده است. موضوع بودجه، مرزهـا و  در واقع، الکاظمی به همه خواسته

و اربیل بوده که مشـکالت مربـوط بـه آنهـا حـل شـده بغداد کرکوک سه موضوع اصلی بین 
ردها قرار دارد و بودجه است

ُ
. اکنون پیشمرگه در کرکوک مستقر شده و مرزها هم در اختیار ک

رغم اینکه دولت الکاظمی با مشکالت مالی مواجـه بـوده و  هم به آنها تعلق گرفته است. به
ردها پرداخت کرده 

ُ
حقوق بسیاری از کارکنان خود را قطع کرده، اما مبالغ قابل توجهی را به ک

ردها در عراق بهترین شرایط را دارنـد، زیـرا بودجـه آنهـا تـأمین میاست. اکن
ُ
شـود و از  ون ک

                                                                                                                                         
ها بر آن کنترل دارند و هـر از گـاهی مقامـات عراقـی از  شود و آمریکایی . پول نفت به صندوقی در آمریکا واریز می١

  شوند. های آمریکا نگران می بابت اعمال تحریم
  شود. های وارده به کویت پرداخت می عنوان خسارت . بخشی از پول فروش نفت به٢
  ١٥/٦/١٣٩٩. سید امیر موسوی، نحوه مواجهه دولت الکاظمی با تحوالت عراق، مصاحبه با کارگروه عراق، ٣
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  )٣٨: ١٣٩٩(موسوی،  استقالل برخوردار هستند.
میلیـون نفـری خـود  ٥موضوع حقوق کارمندان اقلیم هم مطرح است. اقلیم با جمعیت 

از اختالفـات  بگیر دارد. یکـی بگیر و مسـتمری بیش از دو میلیون و پانصد هزار نفـر حقـوق
های گذشته بر سـر حقـوق کارمنـدان و  حکومت مرکزی با حکومت اقلیم کردستان در دوره

بگیران  بگیران و مسـتمری بگیران بود. حکومت اقلیم همواره از اینکه لیست حقـوق مستمری
طور متمرکز به حکومت مرکزی ارائه کند، سر باز زده است. در واقع، اقلیم مـدعی  خود را به

ت که باید از حکومت مرکزی پول و بودجه برای حقوق کارمندان خود دریافت کرده و آن اس
  بگیران توزیع نماید. خود بین کارمندان و مستمری

اگر اقدامات الکاظمی در راستای مبارزه با فساد و قطع حقوق کسانی است که دو یـا 
دی کـه در اقلـیم درصد افرا ٤٠تا  ٣٠کنند، باید گفت که بیش از  سه حقوق دریافت می

کنند افـرادی جعلـی و وهمـی هسـتند. ایـن در  کردستان حقوق و مستمری دریافت می
حالیست که حکومت اقلیم کردستان کمترین میزان همکاری را با حکومـت مرکـزی در 

میلیارد  ٣٢٠و  ٤٠٠داشته است، اما الکاظمی در دو مرتبه مبلغ دوران عادل و الکاظمی
مؤسسـه ت. (لیارد دینار) برای حکومت اقلیم ارسال کرده اسـمی ٧٢٠دینار (در مجموع 

  )٤٢ :١٣٩٩سازان نور،  اندیشه



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و یکم

بیس
، شماره

 3
یپ، 

اپ
 ی

83
، پاییز 

1399
  

 

 

 172  

  منابع و مآخذ
، عملکرد الکاظمی و نحوه مواجهـه وی بـا تحـوالت عـراق، سازان نور کارشناس مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشهـ 

  .١٠/٦/١٣٩٩مصاحبه کارگروه عراق،
  .١٥/٦/١٣٩٩ولت الکاظمی با تحوالت عراق، مصاحبه کارگروه عراق، موسوی، سید امیر، نحوه مواجهه دـ 
  .٦/٥/١٣٩٩کارگروه عراق،  ٢و  ١میرابیان، رضا، صورتجلسه ـ 
  .٦/٥/١٣٩٩  کارگروه عراق، ٢و  ١نوریان، عباس، صورتجلسه ـ 
  .١١/٦/١٣٩٩نوریان، عباس، نحوه مواجهه دولت الکاظمی با تحوالت عراق، مصاحبه کارگروه عراق، ـ 
، ١٠٧دولت الکاظمی بر روابط عراق و آمریکا، گزارش ویـژه شـماره  یها منش، رضا، تأثیر رویکردها و چالش نیکـ 

١٨/٣/١٣٩٩.  
  


