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  یاسیدر حوزه فرهنگ س دیعراق جد يها چالش
   احمد زارعان

  
  
  

  15/03/1396تاریخ پذیرش نهایی:                22/02/1396تاریخ دریافت: 
  
  

  چکیده
ر ایـن کشـور   ، نظام سیاسی ـ حقـوقی جدیـدي د   2003پس از سقوط رژیم صدام در سال 

مبتنی بر دموکراسی و فدرالیسم حاکم شد که بر اساس آن، شیعیان به عنوان گـروه اکثریـت،   
هاي اصلی عراق تبدیل شدند و خواسته کردهـا مبنـی اداره فـدرالی منـاطق      گردان به صحنه

زا نبود و از طریق جنگ  کردنشین محقق شد. از آنجا که تغییر ساختار سیاسی در عراق درون
اخله خارجی صورت گرفت ساختارها در این کشور به صورت انقالبی تغییر نکردنـد و  و مد

هـاي   تغییرات عمدتاً در حوزه کارگزاري به وقوع پیوست. بنابراین، به دلیل آن کـه در سـال  
ــ حقـوقی و     هاي نظام اجتماعی عراق متناسب با ساختار سیاسـی  ، سایر بخش2003پس از 

توان گفت نظام اجتماعی این کشور دچـار بیمـاري    کرده است مینظام کارگزاري آن تغییر ن
هـایی   عدم توازن شده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا به داده 

اند عدم توسعه فرهنـگ سیاسـی در    اي به دست آمده که از طریق مصاحبه و مطالعه کتابخانه
سازي (دموکراسی و فدرالیسـم) را مـورد    مینه نظامعراق متناسب با پیشرفت این کشور در ز

پـذیري و   دهد اخـتالل در رونـد جامعـه    هاي این مقاله نشان می بررسی قرار داده است. یافته
سازي دموکراتیـک، عـدم حاکمیـت قـانون،      نیازهاي نظام پذیري سیاسی، فقدان پیش فرهنگ

هـاي   ها و مرجعیـت  دارگرا، گرایشگرایی، گرایش به رهبران اقت فرهنگ سیاسی مبتنی بر طایفه
خـواهی، فرهنـگ سیاسـی     گرایی و عدم مداراي سیاسی، تمامیـت  سیاسی متفاوت، خشونت
گرایی عربـی (پـان عربیسـم) و فقـدان تجربـه سیاسـی از جملـه         قبایلی و عشایري، قومیت

  باشند. هاي عراق جدید در حوزه فرهنگ سیاسی می چالش
  

  واژگان کلیدي
  ی، نظام اجتماعی، خرده نظام اجتماعی، توسعه نامتوازنعراق، فرهنگ سیاس
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  مقدمه
حمله آمریکا به عراق و سرنگونی رژیم صدام به تغییر ساختار قدرت در ایـن کشـور   

ها محرومیـت و انـزوا بـه قـدرت رسـیدند و کنتـرل        منجر شد و شیعیان پس از قرن
بـزرگ سـرآغاز   انحصاري قدرت از دست اقلیت اعراب سنی خارج شد. این رویداد 

شـود بـه    انداز جدیدي از تحوالت سیاسی در عراق و خاورمیانه محسـوب مـی   چشم
هایی که در یک دهه اخیر درباره عراق انجام شده است تـاریخ   نحوي که در پژوهش

تقسـیم   2003سیاسی عراق و حتی منطقه غرب آسیا به دو مرحله عمده قبل و بعد از 
ار مناسبی را براي شیعیان عراق که بـیش از  شده است. سقوط رژیم بعث فرصت بسی

دهنـد و از زمـان امپراتـوري عثمـانی در      درصد جمعیت این کشور را تشکیل می 60
بودند به وجود آورد تا به جایگاه واقعی خـود در سـاختار     عراق به حاشیه رانده شده

اسـی  یابی شیعیان در عراق، عالوه بر تغییـر نظـم سی   سیاسی عراق دست یابند. قدرت
عراق که در طی مدت زمانی حدود یک قرن، روابط قدرت در ایـن کشـور را تعیـین    

 کرد، نظم سیاسی منطقه غرب آسیا را نیز تغییر داد.   می

، فضـاي  2005پس از سقوط رژیم صدام و تشکیل حکومـت انتقـالی در سـال    
هـاي   وجود آمد و در چنین شرایطی احـزاب و جریـان   سیاسی جدیدي در عراق به

سی شیعه عراق وارد ساختارهاي قدرت در عراق شدند و براي نخستین بـار در  سیا
شیعیان که در The Guardian, 2007) (جهان عرب، اعراب شیعه به قدرت رسیدند 

انتظار یک فرصت تاریخی براي دستیابی به قدرت و مشارکت در حکومـت بودنـد   
دیدنـد و در رونـد    ها، این فرصـت را مهیـا   پس از سقوط صدام به دست آمریکایی

توسـط   2003سیاسی مشارکت کردند. محور اصلی شوراي حکومتی که در ژوئیـه  
: 1391دادند (عطوان، پل برمر حاکم نظامی آمریکا تشکیل شد را شیعیان تشکیل می

). در ادامه نیز، شیعیان در ائتالف با کردها و با حمایت جمهوري اسالمی ایران 198
ر ساختار سیاسی جدید تثبیت کرده و به محـور قـدرت،   توانستند جایگاه خود را د

  سیاست و حکومت در عراق تبدیل شوند.
سـازي سیاسـی و راهیـابی بـه      با وجود توفیقاتی که شیعیان عراق در حوزه نظام
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هرم قدرت بـه دسـت آوردنـد امـا متاسـفانه نتوانسـتند ایـن موفقیـت را در سـایر          
به کنند به نحوي کـه عـراق در حـال    هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی تجر حوزه

باشـد.   هاي مختلف دچار معضالت و مشکالت پیچیده متعددي می حاضر در حوزه
هـاي اجتمـاعی عمیـق و فعـال بـین       اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت و شکاف

هاي قـومی و مـذهبی، دو مشـکل اساسـی در حـوزه اقتصـادي و اجتمـاعی         گروه
سیاسی سنگینی کرده و مشکالت فراوانـی را بـراي    باشند که سایه آنها بر حوزه می

  دولت مرکزي عراق با محوریت شیعیان به وجود آورده است.
رغم آنکه شیعیان بـه لحـاظ کمـی، اکثریـت جمعیـت عـراق و اکثریـت         علی

استان این کشور را در اختیار دارند کیفیت جامعـه شـیعه بـر اسـاس      10جمعیت 
ت زیر خط فقر، آگاهی و تجربه سیاسی در هایی مانند میزان سواد، جمعی شاخص

میلیون نفر از جامعه شیعه زیر خـط   5 تر است. سنت و کردها پایین مقایسه با اهل
باشـد   سـوادي در ایـن جامعـه بـاال مـی      کنند و میزان بیکاري و بی فقر زندگی می

  ).  1395(اسالمی، 
اي شیعیان ه گاه هاي اقتصادي عظیم بالقوه که در جنوب و در سکونت ظرفیت 

ها به نفـع   برداري از این ظرفیت سو و ناتوانی دولت شیعه از بهره قرار دارد از یک
هاي نارضایتی اجتماعی را فـراهم آورده اسـت. در واقـع، شـیعیان      شیعیان، زمینه

کند. براي مثال، بر  رغم ثروت خدادادي، در اوج فقر و محرومیت زندگی می علی
ر از محل فروش هر بشکه نفت استحصال شـده از  دال 5، »پترودالر«اساس قانون 

هر استان، باید به همان استان اختصاص یابـد تـا در جهـت توسـعه، پیشـرفت و      
آبادانی آن استان مصرف شود. حیدرالعبادي به منظور قابل اجرا شدن این قـانون،  
این سهم را به یک دالر کاهش داد اما به دلیل مشکالت اساسـی موجـود، همـان    

ر هم اختصاص داده نشد. شیعیان جنوب که منابع نفتی را متعلق به خـود  یک دال
هـاي   کننـد نفـت آنهـا بـراي اداره اقلـیم کردسـتان و اسـتان        دانند مشاهده می می

شود. این در حـالی اسـت    شود و هیچ چیز نصیب آنها نمی نشین فروخته می سنی
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سـنت در   م و اهـل که سطح زندگی شیعیان در بصره در مقایسه با کردهـا در اقلـی  
  تر است.  موصل، بسیار نازل

شدن استان بصره بلند  این وضعیت باعث شده است تا صداهایی مبنی بر اقلیم
شود. بعد از بحران موصل، این امکان وجود دارد که بحرانی در بصره بـه وجـود   

باشد به وجود آمـدن بحـران در    آید. از آنجا که بصره پایتخت اقتصادي عراق می
حاکمیت عراق را بیش از بحران موصل در معرض تهدید قرار خواهد داد. بصره، 

رغم دارا بودن ثـروت   در بصره سالح به وفور در دست مردمی قرار دارد که علی
تواننـد   برند. مردم جنوب می طبیعی (منابع انرژي) در رنج و محرومیت به سر می

ـ   ها و با اتکا به ساختار عشیره با این سالح ا انگیـزه رفـع محرومیـت    اي خـود و ب
  ).1395تحمیلی، دولت مرکزي را به چالش بکشند (اسالمی، 

عالوه بر حوزه اجتماعی و سیاسی، در حوزه فرهنگـی نیـز مشـکالت فراوانـی     
وجود داردو این حوزه، دچار پیشرفت و تغییر متناسب با دسـتاوردهاي بـه دسـت    

تحلیلی و با استفاده  ـ فیاین مقاله با روش توصیآمده در حوزه سیاسی نشده است.
اي به دسـت آمـده اسـت بـه      هایی که از طریق مصاحبه و مطالعه کتابخانه از داده

  باشد. می هایعراق جدید در حوزه فرهنگ سیاسی چالشدنبال شناسایی
  

  تمهیدات نظري: نظام اجتماعی به مثابه سیستم
هاي اجتمـاعی   دهپارادایم کارکردگرایی ساختاري، رهیافت کالن را در بررسی پدی

اجزاي آن بر کل نظام و  تأثیردهد. بر این اساس، کل نظام اجتماعی و  پیشنهاد می
گیرد. کارکردگرایان ساختاري بـراي هـر یـک از     بر یکدیگر مورد مطالعه قرار می

از نظر آنهـا،   اجزاي نظام اجتماعی نقشی مثبت در تداوم عملکرد کل نظام قائلند.
نگی با سایر اجزا در خدمت کل سیستم قرار دارنـد و از  هر یک از اجزا در هماه

اي براي حفظ سیستم برخوردارند. دگرگـونی در یـک جـزء، باعـث      کارکرد ویژه
هایی در سایر اجزا خواهد شد تا نظام تعادل خود را حفـظ کنـد.    ایجاد دگرگونی
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ها هماهنگ  در صورتی که تغییر در یک بخش از نظام صورت گیرد و سایر بخش
آن تغییر نکنند نظام از وضعیت تعادل خارج خواهد شد و در معرض دگرگونی  با

  ).  122: 1389کامل قرار خواهد گرفت (ریتزر، 
بندي کالن، نظام اجتماعی بـه چهـار بخـش یـا خـرده سیسـتم        در یک تقسیم

سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی قابل تقسیم اسـت. ایـن چهـار حـوزه بـه      
شوند. در برخی  توأمان در طول زمان دچار تغییر یا تحول میتنهایی یا به صورت 

ها منجر شـده   موارد، تغییر یا تحول در یک حوزه به تغییر یا تحول در سایر حوزه
جهت با خود در جهت مثبت یا منفی تغییر خواهد داد یـا   و آنها را متناسب و هم

هـاي فکـري    یشمتحول خواهد کرد. به عنوان مثال، تغییر فرهنگی و ظهـور گـرا  
جدید باعث تغییرات اجتماعی و سیاسی خواهد شد یا اینکه تحـوالت اقتصـادي   

گـذار اسـت.در مقابـل    تأثیر(رکود) بر حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عمیقـاً  
هاي مختلف نظام اجتماعی به صورت متـوازن و هماهنـگ بـا     ممکن است حوزه

  ماندگی شود. ها دچار عقب زهیکدیگر تغییر نکنند و یک حوزه نسبت به سایر حو
  

    
در اینجا تغییر و تحول مترادف یکدیگر نیسـتند و تفـاوت اساسـی بـین آنهـا      

دهـد تغییـر در    اي طوالنی رخ مـی  وجود دارد. در حالی که تحول عمدتاً در دوره
اي کوتــاه و در یــک جغرافیــاي سیاســی، اجتمــاعی، فرهنگــی و اقتصــادي   دوره
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آید و نتـایج آن بـراي اشـخاص قابـل رویـت و       مشخص و محدود به وجود می
کنـد:   باشد. تالکوت پارسونز دو نوع تغییر را از یکدیگر تفکیـک مـی   ملموس می

تغییر تعادلی و تغییر ساختی. در تغییر تعادلی بدون آنکه کل نظام اجتماعی دچـار  
شود. اما در  تغییر شود، در یک خرده نظام، نظم جدیدي جایگزین نظم پیشین می

ییر ساختی، کل سیستم دچار دگرگونی عمیق شـده و سـاختارها و کارگزارهـا    تغ
  ).26 ـ27: 1381شوند (روشه،  دچار تغییر اساسی می

هـا موجـب    هاي مختلف نظام اجتماعی یا خرده سیسـتم  تغییري حوزه عدم هم
ناهماهنگی سیستمی خواهـد شـد بـه نحـوي کـه یـک خـرده سیسـتم قـادر بـه           

باشـد و بـالعکس. در هـر یـک از      رده سیستم دیگر نمیپاسخگویی به نیازهاي خ
ها نیز ممکن است ناهماهنگی سیستمی به وجود آید. به عنوان مثـال،   سیستم خرده

بنـدي،   هاي مختلفی قابل تقسیم است. در یک تقسـیم  هر فرهنگ به ابعاد و بخش
بنـدي دیگـر،    شـود. در تقسـیم   فرهنگ به دو بخش مادي و غیرمادي تقسـیم مـی  

گ به دوبخش فرهنگ رسمی (آشـکار) و غیررسـمی (پنهـان) قابـل تقسـیم      فرهن
استدالل کرد کـه در رونـد    1»تأخر فرهنگی«آگ برن با مطرح کردن مفهوم  است.

هاي مختلف فرهنـگ، بـا نـرخ متفـاوتی      نوسازي و گذار، هرگاه هر یک از بخش
نظمی  یماندو باعث ب دچار تغییر شوند، بخشی از فرهنگ از بخش دیگر عقب می

). ممکــن اســت 50: 1390در کـل سیســتم خواهــد شــد (رابینگــتن و واینبــرگ،  
هایی از کشور در  به وجود آید به نحوي که بخش» فضا«ماندگی فرهنگی در  عقب

ها و هنجارهاي جدید  ها، در حوزه فرهنگ غیرمادي، ارزش مقایسه با سایر بخش
در  وارد ایـن منـاطق شـود.   را جذب نکنند یا فرهنگ مادي (تکنولوژي) با تأخیر 

  توان گفت فرهنگ به صورت متوازن توسعه پیدا نکرده است. اینجا می
در سطح باالتر، در صـورتی کـه خـرده سیسـتم فرهنـگ متناسـب بـا خـرده         

توان گفت  سیاسی و اقتصادي پیشرفت نکند و از آنها عقب بماند، می هاي سیستم

                                                                                                                                         
1. Cultural Lag 



ش
چال

 يها 
جد

ق 
عرا

 دی
 فر
وزه
ر ح
د

 س
گ
هن

ی
  یاس

 

   

 121  

 

 

فرهنگ بـر   تأثیرنگلهارت در مورد ای نیافتگی فرهنگی رخ داده است. پدیده توسعه
هـاي محـیط    ها در پاسخ به دگرگونی هرچند فرهنگ«نظام اجتماعی معتقد است: 

کنند، خود نیز به محیط شکل  اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و تکنولوژیکی تغییر می
هاي محیط فرهنگی، انقالب صنعتی را در غـرب آسـان کـرد.     دهند. دگرگونی می

هاي مغرب زمین،  ی از تغییرات را با خود آورد و به فرهنگانقالب صنعتی جریان
  ).92: 1374(دوپویی، » شکل نوینی بخشید

  
  پذیري سیاسی پذیري و فرهنگ اختالل در روند جامعه

هـا داراي درجـه    یکی از کارکردهاي مهم آموزش و پرورش که در منظـر دولـت  
یاسـی اسـت.   پذیري سیاسـی یـا پـرورش س    اهمیت بیشتري است کارکرد جامعه

هـاي سیاسـی    پذیري سیاسی عبارت است از فرایندي که بـه کسـب ارزش   جامعه
توسط اعضاي جامعه خصوصاً جوانان توسط خانواده، گروه همـآالن، مدرسـه و   

). پـرورش سیاسـی   596: 1375شود (سـاروخانی،   وسایل ارتباط جمعی منجر می
رش بـه دنبـال شـکل    ترین کارکردهاي نظام آموزش و پـرو  به عنوان یکی از مهم

دادن به رفتارهاي افراد بر اساس مقتضیات اجتماعی و سیاسی اسـت و فراینـدي   
گیري سیاسی اساسی خود را در محـیط جامعـه    است که از طریق آن، افراد جهت

هـاي نظــام سیاسـی جامعــه را جــذب و    نماینـد و هنجارهــا و ارزش  کسـب مــی 
آموزش و پرورش رسمی از طریق ). 117: 1380بند،  کنند (عالقه سازي می درونی

پرورش سیاسی افراد جامعه، چهار کارکرد مهم سیاسی کـه بـراي حیـات جامعـه     
  رساند. این کارکردها عبارتند از: ساز است را به انجام می مهم و سرنوشت

  پذیري سیاسی جوانان و آشنا کردن آنها با فرهنگ سیاسی؛ جامعه. 1
  گزاران سیاسی؛گزینش، جذب و آموزش رهبران و کار .2
  ایجاد یگانگی سیاسی در جامعه؛ .3
هـاي سیاسـی    هایی که در جامعه نقـش  ایجاد زمینه براي تشکیل سازمان .4

  ).126کنند (همان،  ایفا می
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کارکردهاي نهاد آموزش و پرورش رسمی در مسیر حفظ و بقـاي جامعـه، از   
پذیرد. از آنجـا   می تأثیریک سو بر نظام سیاسی مؤثر است و از سوي دیگر از آن 
باشد و در بعد تـأمین   که آموزش و پرورش رسمی، نهادي درونِ نظام سیاسی می

باشد، طبیعی است که نظام سیاسی در تعیـین اصـول کلـی،     منابع به آن وابسته می
خط مشی و محتواي آن مداخله نماید و این مداخله با هدف حفظ وضع موجود 

نظران، نظام  بنابراین بسیاري از صاحب گیرد. (ساختار سیاسی موجود) صورت می
گیرنـد کـه از طریـق     کار در نظـر مـی   آموزش و پرورش رسمی را نهادي محافظه

ها، هنجارهـا و اصـول سیاسـی مـورد نظـر نظـام        کارکرد پرورش سیاسی، ارزش
کنـد. حتـی    سیاسی حاکم را به یکایک افراد جامعه منتقل و در آنهـا نهادینـه مـی   

رورش غیرمتمرکـز نیـز بـا گنجانـدن درصـدي از محتـواي       هاي آموزش و پ نظام
پـذیري سیاسـی    هـاي ملـی، کـارکرد جامعـه     ها و ارزش دروس بر اساس سیاست

  نمایند.  آموزش و پرورش را تقویت می
اي نـدارد و   کارانه پذیري سیاسی نقش محافظه البته همیشه فرایند پرورش و جامعه

ی سیاسـی کمـک کنـد. ایـن کـه چـه زمـانی        ثبـات  امکان دارد این فرایند به تداوم بـی 
کند و چه زمـانی باعـث    پذیري سیاسی به حفظ و ثبات نظام سیاسی کمک می جامعه

شود بستگی به ماهیت نظام سیاسی و عملکـرد آن دارد. اگـر    ثباتی در آن می ایجاد بی
پـذیري سیاسـی و پـرورش     یک نظام سیاسی داراي ثبات و مشروعیت باشـد جامعـه  

کند و اگر یک نظام سیاسی بـه لحـاظ درونـی و     اوم این ثبات کمک میسیاسی به تد
ثبـاتی   پذیري سیاسی باعث گسترش بی پشتوانه مردمی ضعیف و شکننده باشد، جامعه

). بنـابراین آمـوزش و پـرورش رسـمی     304: 1387پـور،   در آن خواهد شـد (شـارع  
یل شـود، خصوصـاً   تواند خود به عنوان منبعی بالقوه براي نارضایتی سیاسـی تبـد   می

هـاي غلطـی بـدون در نظـر      ها و شیوه ثبات بوده و سیاست زمانی که نظام سیاسی بی
  هاي اجتماعی در نظام آموزش و پرورش رسمی اجرا شود. گرفتن واقعیت

از آنجا که در عراق انقالب رخ نداد و رژیـم صـدام از طریـق مداخلـه خـارجی      
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. در عـراق انقـالب رخ نـداد امـا حتـی      سقوط کرد، اکثر ساختارها دچار تغییر نشدند
اصالحات هم در این جامعه ایجـاد نشـد. بـه عبـارت دیگـر، کـارگزارانی آمدنـد و        
کارگزارانی رفتند. در این میان، ساختار آموزشی نیز دچار تغییـرات اساسـی یـا حتـی     
مشمول اصالحات نشد. منابع درسی متناسب با شرایط جدید تغییر نکردند و تحـول  

آمـوزان شـیعه    ها به وجود نیامد. هنوز براي دانش محتوا، کارگزاران و شیوه اساسی در
شود و کماکان مطالبی علیـه ایـران و مطـالبی مبتنـی بـر       عراقی فقه حنفی تدریس می
شود. رهبران سیاسی شیعه تمام تالش خـود را صـرف    ناسیونالیسم عربی تدریس می

نظـام   هـا خصوصـاً   و از سایر حوزه گذاري بر روندهاي سیاسی و امنیتی متمرکزتأثیر
رغم آن کـه اکثریـت جامعـه عـراق را شـیعیان تشـکیل        ند. علی ا آموزشی غفلت کرده

دهند وزیر آموزش و پرورش این کشور یک شخصیت سنی است. در طـول ایـن    می
هـاي ریاسـتی    هـا و وزارتخانـه   ها کارگزاران سیاسی شیعه تـالش کردنـد پسـت    سال

هاي اقتصادي (مانند نفت، دارایـی، آب و بـرق و    یا وزارتخانه(کشور، دفاع، خارجه) 
هـاي کلیـدي ماننـد آمـوزش و پـرورش و       غیره) را به دست آورنـد و از وزارتخانـه  

  ).1395آموزش عالی غفلت کردند (اسالمی، 
کننـد پـس از    در اکثر کشورها، نخبگانی که در قالب اپوزیسـیون فعالیـت مـی   

مناصب سیاسی، نظامی و امنیتی فعالیت کنند. براي دهند در  یابی ترجیح می قدرت
،تعداد زیـادي از  1963قدرت رسیدن حزب بعث در سال  به  مثال در سوریه، پس

کردنـد   که در آموزش و پرورش خـدمت مـی  معلمان عضو یا هوادار حزب بعث 
ها و نهادهاي دولتی شدند و بـه ایـن    براي تصدي مناصب دولتی راهی وزارتخانه

ها فرصت پیدا کردند با نفوذ در مدارس، جوانان سوري را تحـت   وانیترتیب، اخ
هـاي متعـدد    و شرایط اجتماعی را براي بـروز بحـران   افکار خود قرار دهند تأثیر

فـراهم کننـد    2011و بحـران سـال    1982مانند حـوادث خـونین حمـا در سـال     
ش و دهـد کـه نظـام آمـوز     این تجربه تاریخی نشـان مـی   .)171: 1395(زارعان، 

 تأثیرپرورش رسمی تا چه میزان قادر است روندهاي سیاسی ـ اجتماعی را تحت  
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  اي که باید مورد توجه شیعیان عراق نیز قرار گیرد. قرار دهد؛ تجربه
، نظـام آموزشـی در عـراق بـه عنـوان نهـاد اصـلی در        2003هاي پس از  در سال

ین نظام آموزشی کماکان دهد. ا پذیري سیاسی کار خود را به درستی انجام نمی جامعه
باشد. با توجه به وجود  هاي مربوط به رژیم و شرایط گذشته می در حال انتقال ارزش
هایی که بر اساس ساختار سیاسی جدید باید به نسل جدید منتقـل   تناقض بین ارزش
باشد، رونـد   هایی که نظام آموزشی به طور عملی در حال ترویج آن می شود و ارزش
سیاسی جدید با مشکالت و موانع جدي مواجه است. ساختار آمـوزش   بازتولید نظام

، 2003هـاي پـس از    هاي علمیه عراق متمرکـز اسـت نیـز در سـال     دینی که در حوزه
هاي خود را متناسب با شرایط جدید و در جهت تقویت ساختار سیاسی تنظـیم   برنامه

هـاي   ي تقویت بنیـان نکرده است و با اتخاذ رویکرد کلی عدم مداخله در سیاست، برا
  قدرت سیاسی شیعه قدم مؤثري بر نداشته است.  

  
  سازي دموکراتیک نیازهاي نظام فقدان پیش

در عراق، دموکراسی از نوع لیبرالی و سکوالر حاکم شده است در حـالی کـه تحقـق    
هـایی اسـت کـه مقدمـه      نیازهـا و زیرسـاخت   این نـوع از دموکراسـی نیازمنـد پـیش    

وند. دموکراسی در غرب، پس از فراهم شـدن یـک سـري    ش دموکراسی محسوب می
ها مانند فردگرایی و سکوالریسم امکان تحقق پیـدا کـرد. فریـد زکریـا در      زیرساخت

اي آمریکا معتقد است، پیش شرط تحقـق   هاي خاورمیانه رویکردي نقادانه به سیاست
ردم غـرب،  بـراي مـ  «گوید:  دموکراسی در خاورمیانه، تحقق لیبرالیسم است. زکریا می

دموکراسی به معناي دموکراسی لیبرالی است؛ یک نظام سیاسی که مشخصه آن نه تنها 
انتخابات آزاد و عادالنه بلکه همچنین حاکمیـت قـانون، جـدایی قـواي حکـومتی و      

هاي اساسی بیان، اجتماعات، دین و مالکیت است. اما ایـن دسـته از    صیانت از آزادي
ساالر نامید ذاتاً ارتباطی با دموکراسی نـدارد   برالیسم قانونتوان آن را لی ها که می آزادي

  ).  14: 1390(زکریا، » اند و این دو، حتی در غرب همواره همراه هم نبوده
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بـدون   را» سازي از باال دموکراسی«ها سیاست  این در حالی است که آمریکایی
برالیسـم  هاي عینی جامعه عـراق در پـیش گرفتنـد. عـالوه بـر لی      توجه به واقعیت

باشـد.   نیاز دموکراسی در معناي غربی آن می فرهنگی، لیبرالیسم اقتصادي نیز پیش
اندازي دولت در  اقتصادهاي دولتی و وابسته به نفت، زمینه استبداد دولتی و دست

  کند.  هاي سیاسی و فردي را فراهم می ها از جمله آزادي سایر حوزه
سازي مقدم است، در عراق  دولتسازي همواره بر  همچنین، در حالی که ملت

سـازي،   سازي از طریق روند دموکراسـی  تالش شده است که دولت 2003پس از 
، عـراق جدیـد از   1920سازي صورت گیـرد. در سـال    بدون عبور از مرحله ملت

هاي جدا شده از امپراتوري عثمـانی شـکل    طریق ترکیب تحمیلی و ناشیانه ایالت
هاي اجتمـاعی غیرهمگـون    ق باعث شد گروهگرفت. مصنوعی بودن مرزهاي عرا

اي که هرگز نتوانسـت در قالـب    در یک جغرافیاي ناهمگون مجتمع شوند، جامعه
بـا کمـال   «در این رابطه گفـت:   1933یک ملت، ظاهر شود. ملک فیصل در سال 

هـایی از   گویم که در عـراق، هنـوز عراقـی وجـود نـدارد، بلکـه تـوده        تأسف می
اند که هیچ آرمان  هاي ملی گرد هم آمده ت نسبت به ارزشهاي فاقد حساسی انسان
هـاي   هاي مـذهبی و هویـت   اي ندارند، بلکه خود را منتسب به سنت پرستانه میهن

کند، در نتیجه، زمینـه   کنند که هیچ گونه پیوند مشترك ملی را ایجاد نمی قومی می
در   ورشخیزي، هرج و مرج و آمادگی مـداوم و مسـتمر بـراي شـ     را براي بحران

   ).175: 1390(العلوي، » سازد برابر هر حکومتی فراهم می
با محوریت شیعیان روي کار آمدند نیز بـه دلیـل    2003هایی که پس از  دولت

هاي سیاسـی و امنیتـی متعـددي کـه یکـی پـس از        مواجهه با مشکالت و بحران
پذیري  ههاي دموکراتیک را در روند جامع دیگري به وجود آمدند نتوانستند ارزش

هـا،   و پـرورش، آمـوزش عـالی، رسـانه     از طریق نهادهایی مانند خانواده، آموزش 
هاي مرجع و غیره انتقال دهند. البته باید خاطر نشان کرد این اهتمام هـم در   گروه

  ).1395آنها وجود نداشته است (افشون، 
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  عدم حاکمیت قانون
سـازي در عـراق    کراسـی عدم حاکمیت قانون، یکی دیگر از مشکالت زیرساختی دمو

اي  گرایـی هرگـز از جایگـاه شایسـته     است. در تاریخ سیاسی عـراق، قـانون و قـانون   
هاي متعددي کـه یکـی پـس از دیگـري روي کـار       برخوردار نبوده است و حکومت

آمدند به قانون و الزامات آن پایبند نبودند. در دوره عثمانی، حاکمان والیات هر یـک  
کردنـد و اولـین قـانون     شان عمل می شخصی  بر اساس منافع بنا به نظر و رأي خود و

میالدي تـدوین شـد. در واقـع، مـردم عـراق       1908اساسی در دوره عثمانی در سال 
انـد. قـانون اساسـی کـه در دوران      گذاري را تجربه کرده دوران بسیار کوتاهی از قانون

هـا   که برخی از گروهگرایانه بود  تصویب شد نیز قانونی طایفه 1925پادشاهی در سال 
را بر برخی دیگر، مرجح دانسته بود. از ایـن رو، ایـن قـانون اساسـی نیـز نتوانسـت       

  پشتوانه اجرایی الزم را نزد آحاد مردم به دست آورد.  
هـاي   گرایی امري مهجور بـود و دولـت   در دوران جمهوري نیز قانون و قانون

تعهد نبودند. در دوران صدام، کودتایی و استبدادي هرگز به قانون و الزامات آن م
شـد.   جمهور خالصه مـی  تمام حکومت در دولت و تمام دولت در شخص رئیس

من قانون هستم، من قـانون  «هاي خود تأکید کرده بود:  صدام در یکی از سخنرانی
گریزي صـدام   ). این روحیه قانون60: 1391(الهاشمی، » آفرینم نویسم و می را می

اي که صدام  رده در عراق و در سطح منطقه شد به گونهباعث کشتار و غارت گست
اي را علیه همسایه شرقی خود آغاز کرد که به کشته شـدن بـیش از    ساله 8جنگ 

یک میلیون نفر از مردم دو کشور شد. تجاوز به کویت و کشتار شیعیان و کردهـا  
نی صدام اي از اقدامات غیرقانو در سرکوب انتفاضه شعبانیه و عملیات انفال نمونه

  باشد. اش می در دوران زمامداري
اي، در  ساختار قبایلی و عشایري عراق و رسوم و سنن حاکم بر چنین جامعـه 

کنـد. از آنجـا کـه     بسیاري از موارد به مثابه مانعی در مقابل اجراي قانون عمل می
قبایل و عشایر به مثابه نیروهاي گریز از مرکز، خواستار حدي از آزادي عمـل در  
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ه نفوذ اجتماعی و اقتصادي خود هستند قوانین مدنی معمـوالً نادیـده گرفتـه    حوز
). از 1395عشیره مجري قوانین عرفی و سنتی هستند (اسـالمی،   شود و شیوخ می

درصدي اقتصاد عراق به نفـت و منـابع سرشـار ناشـی از      98سوي دیگر، اتکاي 
هـا   رایطی، دولـت نیاز نموده است و در چنـین شـ   فروش آن، دولت را از ملت بی

کننـد.   هاي خود را بدون آن که بخواهند به ملت پاسخگو باشند اجرا مـی  سیاست
توان گفت اقتصاد نفتی زمینه گریـز از قـانون را در دولتمـردان عـراق      بنابراین می

   ).62: 1391ایجاد کرده است (الهاشمی، 
  

  گرایی فرهنگ سیاسی مبتنی بر طایفه
یستم، جامعه این کشـور را بـه دو بخـش تقسـیم     تحوالت سیاسی عراق در قرن ب

کرده است: یک اقلیت کوچک حاکم و یک اکثریت بزرگ محکوم. این وضعیت، 
هـا پدیـد آورده اسـت. بـه      اي را براي هر یک از ایـن گـروه   فرهنگ سیاسی ویژه

هاي قومی و مذهبی عراق، بر اساس مـوقعیتی کـه    عبارت دیگر، هر یک از گروه
  ).13اند (همان،  ند، واجد فرهنگ سیاسی خاصی شدهدر هرم قدرت داشت

قـدرت را بـه طـور     2003تـا   1920سنت عراق، به دلیل آن کـه از سـال    اهل
طلبـی و   انحصاري در دسـت داشـتند، فرهنـگ سیاسـی آنهـا بـر اسـاس قـدرت        

جویی پرورش پیدا کرد و ایـن برداشـت در آنهـا تقویـت شـده اسـت کـه         سلطه
سنت عراق، خود را امتداد جهان عرب در  ت. اهلحکومت کردن حق مسلم آنهاس

نامیدن شیعیان، حق حاکمیت آنها » صفوي«و » ایرانی«دانند از این رو، با  عراق می
سـنت در   از رهبران اهل» حارث الضاري«گیرند.  را در یک کشور عربی نادیده می

ـ   سنت اکثریت جهان عـرب را تشـکیل مـی    اهل«گوید:  این رابطه می د دهنـد و بای
هاي اصلی حکومت عراق بـه آنهـا داده شـود زیـرا عـراق عربـی اسـت و         پست
  ).2005(الضاري، » سنت، امتداد جهان عرب در عراق هستند اهل

هاي قومی و مذهبی  ها و سایر گروه سنت با حذف شیعیان، کردها، ترکمن اهل
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از قدرت، معتقدند تنها گروهی که حق حاکمیـت بـر عـراق را دارد عـرب سـنی      
سنت نهادینه شده است بـه نحـوي کـه     گرایی در فرهنگ سیاسی اهل . طایفهاست

دانند حتی اگر این حـاکم، فاقـد    آنها خود را موظف به حمایت از حاکم سنی می
). این وضعیت باعث شده است 53: 1390صالحیت و مشروعیت باشد (العلوي، 

و مذهبی در عراق هاي قومی  سنت عراق نتواند مناسبات خود را با سایر گروه اهل
شـان   تنظیم کند.از سوي دیگر، کردها با اتکا به هویت قومی خود مطالبه تـاریخی 

کنند. در فرهنـگ   مبنی بر انفصال از عراق و تشکیل یک کشور کردي را تکرار می
سیاسی کردها، هویت ملی (عراقی) از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و هویـت  

  نداخته است.قومی (کردي) بر همه چیز سایه ا
هاي قومی و مذهبی این کشور بـه دلیـل آن    شیعیان عراق در مقایسه با سایر گروه

شان از یک اکثریت عـرب   که اوالً به لحاظ جمعیتی در اکثریت هستند و ثانیاً جمعیت
ها و کردهـاي فیلـی تشـکیل شـده اسـت از       هاي قومی مختلفی مانند ترکمن و اقلیت

  باشند. هاي قومی و مذهبی برخوردار می گروه سطح همزیستی باالیی با سایر
  

  گرایش به رهبران اقتدار گرا
هاي سیاسی خاصی در جامعه عراق  در طول حاکمیت حزب بعث و صدام، ارزش

ها که متناسب با ساختارهاي ذهنی، تاریخی و اجتمـاعی   پرورانده شد. این ارزش
هـا زدوده   عراقـی  باشـند نهادینـه شـدند و بـه زودي از ذهنیـت      جامعه عراق مـی 

هاي به جا مانـده از دوران   نخواهند شد. عالقه به رهبران اقتدارگرا یکی از ارزش
اي عـراق نیـز    گذشته است که با هنجارهاي اجتماعی و فرهنگـی جامعـه عشـیره   
هـاي اقتـدارگرا    سازگار است. از این رو، معموالً در انتخابات، مردم به شخصـیت 

  دهند. عالقه بیشتري نشان می
هـاي   اعراب سنی در عراق و در سایر کشورهاي عربی، هرگز تجربـه حکومـت  

مبتنی بر خواست و اراده مردم را نداشته و ندارنـد. آنهـا پـس از اعتیـاد بـه چنـین       
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انـد. عالقـه بـه رهبـران      هایی، به حاکمان مستبد و توتالیتر تمایل پیدا کرده حکومت
اي جوامع عرب نیـز   ي و عشیرها ساخت در ساختار قبیله هاي تک مستبد و حکومت

ریشه دارد. در واقع، ساختار رهبري متمرکز فردي که در میان قبایل و عشایر عرب 
  ).1395وجود دارد در ساختار سیاسی کالن نیز بازتولید شده است (اسالمی، 

  
  هاي سیاسی متفاوت ها و مرجعیت گرایش

هاي فرهنـگ   ویژگی هاي سیاسی الئیک، یکی دیگر از گرایش به احزاب و جریان
گراي سنی مانند آنچه که در سـایر   هاي اسالم باشد. جریان سیاسی اعراب سنی می

اند، در عراق امکانی براي  کشورهاي عربی مانند مصر، تونس و سوریه ظهور کرده
). در اقلیت بودن اعراب سـنی عـراق،   15 – 19: 1391اند (الهاشمی،  ظهور نیافته

هـاي اسـالمی در اداره    کـه اتخـاذ شـعارها و گفتمـان     آنها را متقاعد کرده اسـت 
دهند به ضرر  حکومت، در حالی که اکثریت جمعیت کشور را شیعیان تشکیل می

سنت عرب در عراق در قـرن بیسـتم تـالش     آنها تمام خواهد شد. از این رو، اهل
هاي قـومی و مـذهبی    هاي ملی و قومی سایر گروه کرد با تکیه بر شعارها و آرمان

  مدیریت و کنترل نماید.  را
سنت عرب و کرد در عـراق، بـه لحـاظ جمعیتـی در      همچنین از آنجا که اهل

انـد ایـن ضـعف اساسـی را بـا اتکـا بـه         اقلیت قرار دارند، همواره تـالش کـرده  
هاي خـارجی یکـی از    ها به قدرت هاي خارجی برطرف کنند. اتکاي اقلیت قدرت
هاي خارجی نیز  باشد. قدرت ت در داخل میهاي ایجاد موازنه با گروه اکثری شیوه

کنند منافع خود را تأمین کنند  ها، تالش می گذاري بر روي اقلیت معموالً با سرمایه
     ).1395(افشون، 

سنت عرب و کرد، حرکت سیاسـی شـیعیان در قـرن بیسـتم      در مقایسه با اهل
کلـی   عمدتاً حرکتی با رویکرد دینی بوده است و رهبـران مـذهبی شـیعه جهـت    

اند. رهبري علماي شیعه در سـه دوره تـاریخی قابـل تمـایز      حرکت را معین کرده
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هـاي   است: مقابله به اشغالگران انگلیسی در اوایل قرن بیستم، مقابلـه بـا اندیشـه   
الحادي ناشی از گسترش کمونیسم در میانه قرن بیسـتم و مقابلـه بـا دیکتـاتوري     

  .)1395صدام در اواخر قرن بیستم (انصاري، 
  

  گرایی و عدم مداراي سیاسی خشونت
دوي دارند که ریشـه در سـاختار قبیلـه    اکثر گروه اي و  هاي عرب عراقی، کنشی ب

اي آنها دارد. ساختار قبایلی و عشایري جامعـه عـرب در عـراق، فرهنـگ      عشیره
قرار داده است. از آنجا که تا پیش از سـال   تأثیرسیاسی مردم این کشور را تحت 

سنت قرار داشته اسـت و شـیعیان    ت به طور انحصاري در اختیار اهل، قدر2003
توان گفت اعراب سنی با ورود  تقریباً به طور کامل از مدار قدرت بیرون بودند می

به ساختار قدرت مدرن، تجربیـات و روحیـات بـدوي خـود ماننـد خشـونت و       
ایـن ترتیـب،   استفاده از زور را به دنیاي سیاست مدرن و مدنی وارد کردند و بـه  

). در مقابل این 145: 1997دورانی پر از خشونت و سرکوب را رقم زدند (مارتر، 
اي بر این باورند که فرهنگ خشونت سیاسی، از دولت به نهادهاي  نقطه نظر، عده

). در 59: 1998سیاسی و سپس به جامعه عراق سـرایت کـرده اسـت (الجـابري،     
ی را ایجاد کرده اسـت تـا بـا کاربسـت     واقع، دولت به منظور حفظ خود، نهادهای

خشونت بتوانند مخالفان را سرکوب کنند. استفاده بیش از حد از خشونت توسط 
نهادهاي سیاسی، از یک سو فرهنگ خشونت را در جامعه پـرورش داده اسـت و   

العملـی مشـابه کـرده اسـت و بـه ایـن        از سوي دیگر، مخالفان را وادار به عکس
  نت شکل گرفته است.اي از خشو ترتیب، چرخه

شود بلکه خشونت در فرهنـگ   البته خشونت فقط به اعراب سنی محدود نمی
هاي جمعیتی عراق و تالش اعراب  قبایلی اعراب شیعه نیز وجود دارد اما واقعیت

سنی براي نادیده گرفتن این واقعیت غیرقابل انکار، کـاربرد خشـونت بـه منظـور     
کرده است. دژاردن فرهنـگ خشـونت در   حفظ قدرت را در اعراب سنی نهادینه 
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عـراق،  «عراق را که بر حوزه سیاست سایه انداخته چنین توصـیف کـرده اسـت:    
بغداد، نخست و خاصـه، پایتخـت   ترین کشورهاي عرب است.  یکی از نامحبوب

کننـد و بـه آسـانی     هاست؛ شهري که در آن، به چاالکی شکنجه می به دار آویختن
عراقیان داریم، ند. با همه دوستی و الفتی که با برخی از رسان یکدیگر را به قتل می

هاي خون در عراق، به شماره  . حمامسزاست اي به بپذیریم که این شهرت تا اندازه
هـاي   هاي وسیع، بـا محاکمـه   آیند. هر تغییر رژیم با صدها کشته، با بازداشت نمی

اي کـه   عرشه سفینهرا تا » فاروق«، هنگامی که »نجیب«خونین، تحقق یافته است. 
کرد، دست فاروق را بوسـید [امـا] وقتـی     برد همراهی می او را به تبعیدگاهش می

خاندان هاشمی را که در بغـداد حکومـت    1958، در روز چهاردهم ژوئیه »قاسم«
» ملک فیصل«ناپذیر اجرا شد؛  کرد، برانداخت، نمایشی از هول و هراس تحمل می

و نگهبانان و دوستانشان، قتـل عـام شـدند.    » نوري سعید«وزیرش  جوان، نخست
وسـیله   خـود، بـه   جنازه مقهورشدگان، در برابـر جمعیتـی خروشـان و از خـودبی    

هـا،   هـا و سـاعت   ها در مرکز بغداد شرحه شرحه شد، شـقه شـد. سـاعت    اتومبیل
هـا یـا آنچـه از     ساکنان شهر براي تفریح با اتومبیل، با پاي پیـاده، از روي جنـازه  

» دوگل«را به ژنرال » نوري سعید«سر » قاسم«قی مانده بود گذشتند. ... ها با جنازه
کش کرد. ... سفیر فرانسه به راستی رنجی برد تـا بـه قاسـم تفهـیم کنـد کـه        پیش

سر را بـه ناصـر هدیـه    » قاسم«اي را بپذیرد. آنگاه،  تواند چنین هدیه نمی» دوگل«
تمام تـاریخ عـراق تکـرار     هاي وحشت در کرد که او هم نپذیرفت. ... این صحنه

قربانی یک حادثـه اسـرارآمیز   » عارف«به نوبه خود کشته شد. » قاسم«شده است. 
ه ده کوپتر شد. کمونیست هلی هزار، [بلکه] هزار هزار کشته شـدند   هزار ده ها اگر نَ

ها با ناپالم حمله شد. ... راست است کـه در عـراق، شـط خـون جـاري       و به کرد
  ).  196 - 198: 1357(دژاردن، » است

، فرهنگ خشونت در سـاختار سیاسـی جدیـد نیـز کـم و بـیش       2003پس از 
سنت که به دلیل تغییر نظم سیاسی و موازنه قـدرت، در حاشـیه    بازتولید شد. اهل
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قرار گرفته بودند و آمریکا و تا حدودي ایران را مسئول شرایط ساختاري جدیـد  
کردنـد کـه اوج آن، تخریـب حـرم      بار خود را آغاز دانستند اقدامات خشونت می

سـنت، واکـنش    بار اهل بود. اقدامات خشونت 2006امامین عسکریین(ع) در سال 
شیعیان را برانگیخت با این تفاوت که این بار، شیعیان در رأس حاکمیت بودند و 

هاي سنی کامالً باز بود. به این  بار عرب شان براي پاسخ به اقدامات خشونت دست
نتیجه گرفت، خشونت را باید جزئی از فرهنگ سیاسی حـاکم بـر    توان ترتیب می

هـاي   عراق در نظر گرفت. ساختار اجتماعی و جمعیتی حاکم بـر عـراق و گسـل   
عمیق اجتماعی نهادینه شده در آن، کاربرد خشونت براي کسب یا حفظ قدرت را 

ن ناپذیر کرده است تا جائی که کردها نیز حاضرند بـراي بـه دسـت آورد    اجتناب
  مناطق متنازع الیه در استان کرکوك و نینوا، از ابزار خشونت استفاده کنند.

هاي بغداد و مستنصـریه در پژوهشـی کـه دربـاره      چهار تن از اساتید دانشگاه
هاي سیاسی و دینی استان  هاي فکري و دینی احزاب و جریان رویکردها و فعالیت

گرایی  به موضوع اعتدال و افراطاند  منتشر کرده 2014ـ� 2003هاي  االنبار طی سال
بلکـه  » صـفت ذاتـی  «نه یـک  » روي میانه«در میان مردم االنبار پرداخته و معتقدند 

هـا را در زمـان تسـلط بـر سـایر       است که رویکرد واقعی حکومت سـنی » نقابی«
است که در » شعاري«تنها » آمیز همزیستی مسالمت«کند. چنانچه  مذاهب پنهان می

آفرینی در صحنه سیاسـی ـ اجتمـاعی عـراق و      عیان از نقشزمان حذف کامل شی
محرومیت آنان از اعالم هویت مذهبی کاربرد دارد. ایـن پـژوهش شـاهد ادعـاي     

هاي تند، متناسـب بـا    گیري ها به موضع آمیز سنی خود را تغییر شعارهاي مسالمت
ده داند که عدم تحمل برگـزاري سـا   می 2003تغییر معادالت سیاسی عراق بعد از 

  ). 40: 2014باشد (السعیدي،  هاي آشکار آن می مراسم مذهبی شیعیان از نشانه
  

  خواهی تمامیت
بنـدي   بـه توصـیف و دسـته   » اهل سنت عراق«در کتاب » محمد صادق الهاشمی«
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سنت پرداخته اسـت. ایـن پژوهشـگر عراقـی بـر پایـه رونـد         فرهنگ سیاسی اهل
خـواهی   برجسته آنان را تمامیـت  سنت عراق، ویژگی بارز و تاریخی عملکرد اهل

معتقد است گرایشات قومی ـ مـذهبی در   » هاشمی«کند. بر این اساس،  معرفی می
سنت عراق، یک اصل و اساس محسـوب مـی    فرهنگی اهل ـ بین نخبگان سیاسی

گرایی در عـوام موجـود نیسـت. امـا در      شود که به طور حتم چنین حدي از فرقه
، وضعیت متفاوت خواهد بود و این عنصر، بـه   یهاي سیاس ها و سردرگمی بحران

شـود.   عنوان ویژگی مشترك در بین نخبگـان و مـردم کوچـه و بـازار دیـده مـی      
ها قادر بـه خـارج    سنت عراق در طول قرن همچنین اعتقاد دارد که اهل» هاشمی«

انـد و بـر    قومی نبوده ـ  کردن رفتار سیاسی ـ فرهنگی خود از گرایش هاي مذهبی 
مذهبی هستند. بـدیهی اسـت    ـ  اس سرشار از روحیه برتري جویی قومیهمین اس

جویی در اختیار داشتن  از آنجاکه ابزار اعمال برتري و ارضاي انگیزه روانی برتري
طور جدي درصدد دستیابی به قـدرت   سنت عراق به قدرت و حاکمیت است اهل

  ). 85: 2013باشند (الهاشمی،  می
ها بـا وارد کـردن    ي است که معتقد است سنیگر دیگر پژوهش» احمد کاتب«

بخش براي سـلب   شان، از آن به عنوان عامل مشروعیت عنصر مذهب به مناسبات
کننـد. نگـاه مـذهبی     یابی به قدرت استفاده مـی  حقوق دیگران خصوصاً در دست

سنت عراق به طور مستقیم بر دیدگاه آنان در مورد حکـام غیرسـنی    حاکم بر اهل
ر است. چنانچه بر اساس آن، اطاعت از حاکم، زمانی واجـب اسـت   نیز تاثیر گذا

در ایـن  » محمـد صـادق هاشـمی   ). «133: 2007که سنی باشد (الکاتب و عماره، 
کننـد مگـر    رابطه معتقد است عقالي سیاسی سنی در عراق به حکومـت رو نمـی  

آنان  آنکه تمامیت آن را به شکل توتالیترگونه در قبضه خود داشته باشند. همچنین
حکومت را میسر نمی دانند مگر آنکه براساس دیکتاتوري بنا شده باشد که یـک  «

  ).87: 2013(الهاشمی، » شود شرط براي بازسازي حکومت محسوب می
تـوان   سنت می خواه اهل با استناد به آراء این دو پژوهشگر درباره رفتار تمامیت
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جی بـراي جـایگزینی   خـار   در عراق به مفهـوم تـالش   1سازي گفت اساساً دولت
بود که اجـراي آن در عـراق   » قومی ـ دینی «به جاي هویت » ملی ـ مدنی «هویت 

خـواهی   به مفهوم برهم زدن قواعد چنـد صـد سـاله مبتنـی بـر فرهنـگ تمامیـت       
سازي، صرفاً مشـکلی بـه نـام    ). فرایند دولت ـ ملت 1389سنت بود (مؤدب،  اهل

گرایـی بـا   تعـارض ترکیـب ملـی   عراق ساختگی ایجاد کرده اسـت کـه ناشـی از    
)؛ یعنی 112: 1390باشد (غرایاق زندي،  هاي مختلف در این کشور میایدئولوژي

اکثریت شیعیانی کـه بـه تـازگی تجربـه خـروج از سـایه توتالیتاریسـم تـاریخی         
نّی سنت را تجربه می اهل هایی کـه بـراي بازگشـت بـه دوران طالیـی       کردند و س

خـواه خـود صـرفاً تاکتیـک      تغییر در دکترین تمامیتپیشین، بدون ایجاد هرگونه 
هـا بـا اسـتفاده از الگـوي      جدیدي براي سلطه را مورد آزمون قرار داده بودند. آن

  جدید، قصد احیاء قدرت از دست رفته و بازگشت به راس هرم قدرت داشتند.
  

  قبایلی و عشایري فرهنگ سیاسی
اي و  آن بـه سـاختار قبیلـه    هاي فرهنگ سیاسی در عراق، اتکاي یکی از مشخصه

اي  باشد. جامعه عراق و به ویژه مناطق روسـتایی آن، سـاختار قبیلـه    اي می عشیره
هاي  ها ادامه یافته است، کماکان یکی از ویژگی دارند. این ساختار که در طول قرن

اي و قواعد مترتب بـر آن، در منـاطق دور    هاي قبیله شود. نظام عراق محسوب می
ایی، خصوصاً در مناطق شمال غربی و هورهـاي جنـوب، کلیـه امـور     افتاده روست

خود قرار داده است. شرایط ناپایـدار   تأثیرسیاسی، اجتماعی و اقتصادي را تحت 

                                                                                                                                         
 -شود. نخست آنکه دولـت  سازي اصطالحی در تئوري دولت است که شامل دو رهیافت اصلی می ملت ـ     دولت .1

شـود کـه تـالش     ان، به اقدامات تحت رهبري نیروهاي خارجی گفتـه مـی  پرداز سازي به اعتقاد برخی از نظریه ملت
هاي ورشکسته را از نو بنا کنند. این عمل یا توسط یک کشور خـارجی صـورت    کنند نهادهاي ضعیف یا دولت می
اي است کـه طـی    سازي مربوط به نظریه ملت -نوع دیگر دولت باشد. گیرد و یا ناشی از دخالت سازمان ملل می می
هاي ضعیف را در اصـالح امـور یـاري رسـانند.      کنند دولت یافته تعهد می اي کشورهاي ثروتمند و توسعه فقتنامهموا
دهد. این نظریـه اعتقـاد دارد کـه کشـورها      گونه اقدامات معموالً در زمینه همکاري اقتصادي و توسعه روي می این
توانند از چنین فرایندي حمایت کنند  ه آنها فقط میسازي کنند بلک توانند خارج از مرزهاي خود اقدام به دولت نمی

  .(Cordesman, 2006: 2 – 3)و یا اینکه جلوي آن را بگیرند 
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سیاسی و امنیتی در طول تاریخ، قدرت و انسجام قبایل عراقی را تـا حـد زیـادي    
لی کاهش اقتدار افزایش داده است. اقتدار قبایل و عشایر عراق یکی از عوامل اص

  ).31: 1381و مشروعیت حکومت مرکزي عراق بوده است (عزتی، 

اي از نظـام قبـایلی و عشـایري     هـاي گسـترده   در کشورهایی که داراي شـبکه 
کند با حمایـت از حکومـت مرکـزي،     هستند، هر یک از قبایل و عشایر تالش می

آورد. از ایـن   میزان معینی از قدرت و مشروعیت را در حوزه نفوذ خود به دست
هاي سیاسی در عراق همواره مستظهر به حمایت عشـایر و قبایـل سـنی     رو، نظام

باشـند،   رغم آنکه شیعیان نیز داراي سـاختار اجتمـاعی مشـابهی مـی     اند. علی بوده
اتکاي آنها بیشتر به مراجع تقلید و رهبران مذهبی بوده اسـت. در واقـع، رؤسـاي    

هـا و   دنـد مشـروعیت خـود را از شخصـیت    کر قبایل و عشایر شیعه، تـالش مـی  
     ).1395نهادهاي مذهبی دریافت کنند (اسالمی، 

داننـد. بـر    اي این کشـور مـرتبط مـی    اکثر جمعیت عراق، خود را به نظام قبیله
سوم جمعیت عـراق، نـوعی وفـاداري و     اساس تحقیقات انجام شده، بیش از یک

ال حاضر، اکثر مردم عـراق اعـم   تعهد مستقیم نسبت به رهبران قبایل دارند. در ح
انـد و   اي خـود را حفـظ کـرده    هـاي قبیلـه   از کرد و عرب، کماکان رسوم و سنت

وفاداري به خانواده، عشـیره و قبیلـه از جایگـاه خاصـی نـزد مـردم ایـن کشـور         
قبیلـه بـزرگ    150). در عراق حـدود  40: 1386برخوردار است (قزوینی حائري، 
طایفه برآورد شـده   2000بسته به این قبایل حدود وجود دارد که تعداد طوایف وا

قبیله بزرگ نقش مهمی در عرصه سیاسی  35تا  30قبیله،  150است. از میان این 
درصـد از   25کم  دست). 72: 1384کنند (احمدي،  در سطح ملی و محلی ایفا می
عشـیره موجـود در کشـورند. جامعـۀ عـراق       150مردم عراق عضـو یکـی از   

مانده است و هنوز مردم هویت خود را به یک    اي فئودالی باقی همچنان جامعه
  ). 103: 1388(محقق و عالی،  کنند قبیله و عشیره خاص منتسب می

هنوز دلبستگی عمیقی به خاك و زمـین دارنـد و خـاك و     روستائیانبسیاري از 
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اسـت.    زمین در سرتاسر خاورمیانه، ستون فقرات ساختار اجتماعی کشـورها بـوده  
انـد   اي، تأثیرات زیادي با خود به همراه دارد: افراد عشیره مورد حمایت عۀ قبیلهجام

ویـژه بـراي زنـان و      گیرنـد؛ ایـن مسـئله بـه     و در عین حال در محدودیت قرار می
زنان به خانواده تعلق دارند وحق انتخـابی بـراي آینـدة آنهـا     . کودکان مصداق دارد

چیزهاي دیگر به اختیار آنها نیسـت   انتخاب شغل، همسر و بسیاري. متصور نیست
موجـود منحـرف    اگر کسـی از سـاختاراجتماعی  . کننده است و تأیید خانواده تعیین

پدرساالري محـض در ایـن    نظامدر مجموع، یک  .شود، به شدت تنبیه خواهد شد
. دولـت  یافتـه اسـت  که به سطح دولت و حکومـت نیـز تعمـیم     حاکم استقبایل 

و عشایررا از طریق واگذاري برخی اختیـارات بـه دسـت     قبایلمرکزي نیز حمایت 
قوانین کیفري و جزایی خاص  یابند و عشایر اجازه میقبایل  آورد. بر این اساس، می

  ). 39: 1392سازان نور،  اندیشه (موسسه مطالعات خود را داشته باشند
اي در عراق به دلیل کسب وفاداري تعداد قابل تـوجهی از مـردم    ساختار قبیله

شود. توانـایی   عراق، رقیب قدرتمندي براي دولت مرکزي این کشور محسوب می
هــا در بســیاري از مــوارد امنیــت  قبایــل عراقــی باعــث شــده اســت کــه دولــت

هـاي مـالی و تـأمین     هاي قبایل را به خود آنها واگذار کنند و با کمک گاه سکونت
ی گریز از مرکز قبایل را سالح آنان را در این زمینه توانمند کنند. این اقدام، ویژگ

معتقد است » مار«). با این حال، 318: 1387تشدید کرده است (نامی و محمدپور، 
خود قرار دهـد،   تأثیراي عراق را تحت  تنها نیرویی که تا حدي توانسته نظام قبیله

  ).35: 1380باشد (مار،  نیروي سیاسی و اقتصادي موجود در شهرها می
  عراق داراي چند ویژگی مهم است:ساختار عشایر و قبایلی 

 توان بسیج مردمی را دارد؛ـ 

 داراي قدرت نظامی است؛ ـ 

 تواند قدرت دولت مرکزي را به چالش بکشاند؛  میـ 

ها را  تواند سایر عشیره توانایی اتحادسازي دارد به نحوي که یک عشیره میـ 
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  ).1395با خود همراه کند (اسالمی، 
ق، نه از لحاظ سبک زندگی اقتصادي، بلکه به لحاظ اي بودن جامعه عرا عشیره

گرایـی و میـراث    عشـیره رغـم آن کـه    علـی باشـد.   ساختار روابط اجتماعی مـی 
هاي اخیر بر اثر توسعۀ شهرها و گسترش آموزش و فرهنـگ   عشایري در سال

آفرینـی عشـایر در    اي و نقـش  بافت عشیرهاما کماکان در روستاها از رونق افتاده
ی و اجتماعی عراق در دوره پس از صدام نیز همچنان تـداوم یافتـه   عرصه فرهنگ

زا در عـراق، باعـث تـداوم سـاختار      است. عدم وقـوع تحـوالت اجتمـاعی درون   
اي در این کشور شده و در نتیجه آن، جامعـه مـدنی بـه وجـود      اي و عشیره قبیله

   نیامده است.
عشـایر و رؤسـاي   باشد و شـیوخ   ساختار عشایري قادر به بسیج اجتماعی می

توانند با اتکا به نفوذي که در جامعه قبایلی و عشایري دارنـد، در زمـان    قبایل می
تهدید یا براي ایجاد فرصت، نیروهاي اجتماعی را بـه میـدان بیاورنـد. همچنـین،     

توانند در زمان انتخابات، آراء انتخاباتی را مدیریت کنند.  رؤسا و شیوخ عشایر می
اي است و اغلب افراد  م آن که جامعه عراق یک جامعه عشیرهرغ با این حال، علی

هـاي   کنند، در طول سال جامعه، هویت خود را در یک عشیره خاص جستجو می
، رؤساي عشایر شیعه نتوانستند در قالب نسل جدیدي از رهبـران و  2003پس از 

نخبگان سیاسی جایگاه خود را در سـاختار سیاسـی نـوین تثبیـت کننـد. اگرچـه       
هـاي غیردولتـی ماننـد مجلـس عشـایري فعالیـت        بران عشایر در قالب تشکلره
  ). 1395گذاري چندانی ندارند (اسالمی، تأثیرکنند اما این نهادها وزن و  می

توانـد بـا حمایـت از یـک      در فرایند دموکراسی، ساختار عشایري و قبایلی می
یر دهـد. از ایـن   گردانی از یک جریان دیگر، معادالت قدرت را تغی جریان و روي

نفـوذ در ایـن شـبکه     رو، ساختار عشایري و توافق با نخبگان عشایري و افراد ذي
هـاي سیاسـی و    گسترده اجتماعی، همواره مورد توجه رهبران احـزاب و جریـان  

حتی کنشگران خارجی بـوده اسـت. توانـایی شـیوخ و سـران عشـایر در بسـیج        
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ـ  توانـد در شـرایط    ر عـراق، مـی  اجتماعی در کنار فرهنگ سیاسی متابعتی حاکم ب
  خاص، معادالت قدرت را تغییر دهد.

هـاي سیاسـی    نکته مهم دیگري که باید به آن توجه کرد آن است کـه ائـتالف  
اي تحمیـل کـرده اسـت. برخـی      گرایی، خود را بر ساختار عشـیره  مبتنی بر طایفه

شـیعه   هم» جبور«عشایر عراق به لحاظ مذهبی مختلط هستند. براي مثال، عشیره 
گرایی حاکم بـر مناسـبات سیاسـی ـ اجتمـاعی عـراق،        دارد و هم سنی. اما طایفه

پیوند میان بخش شیعه و سنی این عشیره را قطع کرده است به نحوي که شیعیان 
هـاي سـنی    سنت ایـن عشـیره از ائـتالف    هاي شیعه و اهل عشیره جبور از ائتالف

ها داراي امتدادهایی در چنـد   یلهها و قب کنند. همچنین برخی از عشیره حمایت می
در عـراق، سـوریه و عربسـتان سـکونت     » شمر«کشور منطقه هستند. مثالً عشیره 

اي، پیونـد بـین آنهـا قطـع شـده اسـت و        هاي منطقـه  رقابت تأثیردارند اما تحت 
رغم پیوندهاي خونی، تاریخی و فرهنگی قـوي کـه بـا هـم دارنـد، از خـط        علی

  ). 1395کنند (اسالمی،  سیاسی واحدي پیروي نمی
سازي و حاکمیت  ساختارهاي اجتماعی عراق اجازه دموکراسی رسد به نظر می
هاي سیاسی به طور عمومی  دهد. فرهنگ دموکراسی در این کشور را نمی  فرهنگ

شوند. فرهنگ سیاسـی در   به دو دسته فرهنگ تبعی و فرهنگ مشارکتی تقسیم می
اي) از نـوع فرهنـگ    اي و قبیله این کشور (عشیرهعراق، متأثر از ساختار اجتماعی 
باشد و به ایـن   سنت و کردها می تر از جامعه اهل تبعی است. جامعه شیعیان بدوي

  تر است (همان).  ترتیب، فرهنگ سیاسی تبعی یا متابعتی در آنها برجسته
  

  گرایی عربی (پان عربیسم) قومیت
کردنـد   یعیان همواره ادعـا مـی  سنت براي استخفاف ش در طول تاریخ، جامعه اهل

سنت بـراي ایـن    شیعیان عراق، از قوم عرب نبوده و فارس (مجوس) هستند. اهل
ادعا دلیل خاصی داشتند و آن هم دور کردن شیعیان از هرم قدرت بود.بر خـالف  
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شود رهبـران   وارد می اتهاماتی که به شیعیان عراق در مورد وابستگی آنها به ایران
گرایی عراقـی   یعه در عراق، همواره خود را در چارچوب ملیسیاسی و مذهبی ش

انـد. در ایـن راسـتا، مطالبـه      اند و از یکپارچگی عراق حمایت کـرده  تعریف کرده
شیعیان در مورد حاکم، نه یک حاکم شیعه، بلکه یـک حـاکم عـادل بـوده اسـت.      

 عبدالسـالم «وزیـر   نخسـت » طـاهر یحیـی  «اهللا سیدمحسن حکیم در دیدار با  آیت
خواسته شیعیان عراق، وجود یک حاکم شیعی نیست بلکه «اظهار داشتند: » عارف

خواهند، چه شیعه باشد چه سنی. ... وظیفـه دولـت ایـن     آنها یک حاکم عادل می
است که همه اقشار ملت را بدون تفرقه و تبعیض نژادي یا مـذهبی مـورد توجـه    

ن شـیعیان و دولـت زیـاد شـده     بینیم که فاصله بی قرار دهد، اما متأسفانه اکنون می
نظر از اختالفات مذهبی و  گویم به صالح ملت، صرف است. ... هر آن چه من می

قومی آنهاست. براي من هیچ تفاوتی بین عرب و کرد و ترك نیسـت، همـه آنهـا    
  ).22: 1391(الهاشمی، » برادران و فرزندان من هستند

وضاع به نفع شـیعیان تغییـر   یابی شیعیان، ا و با آغاز روند قدرت 2003پس از 
پیدا کرد و تا حدي از حجم این اتهامات کاسته شد. شیعیان در طول تاریخ نشان 

اند بر روي هویت عربی خود تعصب دارنـد. صـدام بـا سوءاسـتفاده از ایـن       داده
فریبـی توانسـت برخـی از شـیعیان عراقـی را در جنـگ        تعصب قومی و با عـوام 

   ).1395منش،  رد (نیکتحمیلی علیه ایران به کار گی
شـهروند یـک    به طور معمول، یک شیعه بیش از هر چیز خود را یک عرب و

ها نیز بر هویت عربی خـود تأکیـد زیـادي     داند. سنی کشور عربی به نام عراق می
شود.  دارند. اتکاء شیعیان به هویت عربی خود، نقطه مثبتی براي آنها محسوب می

اط و تعامل آنها با جهـان عـرب را ممکـن کـرده و     ها به این هویت، ارتب اتکاء آن
فشارهاي سیاسی کشورهاي عربی را کاهش داده است. شیعیان با تکیه بر هویـت  

  ). 1395آفرینی کنند (افشون،  توانند در جهان عرب نقش عربی، می
یلی و ترکمن هـاي شـیعه، از یـک سـو بـه دلیـل        بر خالف شیعیان، کردهاي ف



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هجدهم،

 
شماره

 1
، پیاپی 

69
، بهار 

1396
  

 

 

 140  

 

 

هـاي   ي دیگر به دلیل عدم پذیرش از جانب سایر گـروه بودن جمعیت و از سو کم
یلی که شیعه هستند از سـوي   قومی با مشکالت اساسی روبه رو هستند. کردهاي ف

شوند چون شیعه هستند و شیعیان نیـز روي خوشـی بـه     کردها، کرد شناخته نمی
هاي شیعه نیز کم و بیش با چنـین مشـکلی رو بـه رو     دهند. ترکمن آنها نشان نمی

هاي شیعه، در کنش  ستند. این وضعیت باعث شده است کردهاي فیلی و ترکمنه
اي عمل کنند و در روابط سیاسی، هر بار بـه سـمت    سیاسی خود به صورت، ژله

کنـد متمایـل شـوند     منـافع آنهـا را تـأمین مـی     جریان قومی یا مذهبی خاصی که
  ).1395(نوریان، 

شیعیان عراق بـه عنـوان میـراث     عربی در میان ها و فرهنگ پان کماکان گرایش
گرایی گاهی در قالـب گرایشـات ضـد     هاي گذشته رواج دارد. فرهنگ عرب دوره

کند. از این منظر، هویت عربی شیعیان عـراق بـه عنـوان متغیـري      ایرانی بروز می
سلبی در همگرایی شیعیان عرب و غیرعرب عمل می کند و موجد شکاف قـومی  

ه همواره در تاریخ روابط ایران و عراق مشـکل  باشد؛ شکافی ک عرب ـ فارس می 
کرد نـوعی   عربی، تالش می هاي پان ساز بوده است. رژیم صدام با تقویت گرایش

انسجام داخلی در مقابل همسایه قدرتمند خود؛ ایران به وجود آورد. اگرچه پـس  
عربی و تقویت عنصر مـذهب، شـکاف    هاي پان از سقوط صدام و با افول گرایش

عربـی   هـاي پـان   ب ـ فارس کاهش یافت اما کماکان بسیاري از ذهنیـت  قومی عر
ها نیازمند زمان است  این ذهنیت دوره بعث در شیعیان عرب تداوم دارد و اصالح

  ). 36: 1392(مؤسسه مطالعات اندیشه سازان نور، 
  

  فقدان تجربه سیاسی
نمـودار   سنت و حتی کردها، آگاهی سیاسی شیعیان عراق با تـأخیر  بر خالف اهل

شد و آنها تا پیش از پیروزي انقالب اسالمی در ایران، نتوانستند تحـرك سیاسـی   
قابل توجهی داشته باشند. سیاست سرکوب و مشت آهنین حاکمان سـنی را بایـد   
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یکی از دالیل رکود و انزواي سیاسی شیعیان عراق در نظر گرفـت. در حـالی کـه    
انگلیسی در آغاز قـرن بیسـتم بودنـد،    گران  علماي شیعه سردمدار مبارزه با اشغال

» عبدالمحسن سـعدون «پس از تشکیل پادشاهی عراق، دولت پادشاهی به ریاست 
اهللا سیدابوالحسن اصفهانی و شـیخ حسـین خالصـی را     رهبران انقالب مانند آیت

تبعید کرد و با اشاره انگلستان، شیعیان از هرم قدرت حذف شدند یا نقش بسـیار  
  پرده شد.ناچیزي به آنها س

سـنت و کردهـا از سـطح آگـاهی و تجربـه سیاسـی        شیعیان در مقایسه با اهل
ها حاکمیـت بـر ایـن کشـور،      تري برخوردارند. اهل سنت عراق به دلیل سال نازل

داراي یک تجربه مدیریتی ارزشمند بودنـد و طبقـه ممتـازي از نخبگـان سیاسـی      
یـک سـو بـه دلیـل رونـد      ، این طبقه از 2003دادند. پس از  مجرب را تشکیل می

زدایی و حذف کارگزاران سابق از ساختارهاي موجود و از سـوي دیگـر بـه     بعثی
اي که در آنها در مخالفت با ساختارها و رونـدهاي سیاسـی    دلیل مقاومت آگاهانه

، یک 2003تا  1991موجود شکل گرفت به حاشیه رانده شدند. کردها نیز از سال 
ینه اداره منطقه خودگردان کردي بـر اسـاس مـدل    ساله در زم 12تجربه مدیریتی 

درجه شمالی شکل گرفته بود را داشتند. تنها گروهی کـه   36پارلمانی که در مدار 
تجربــه مــدیریتی نداشــت، شــیعیان بودنــد کــه از یــک ســو از مناصــی مهــم و  

ساز رانده شده بودند و از سوي دیگر، نخبگان آنها به عنوان اپوزیسیون  سرنوشت
رژیم، در کشورهاي دیگر ساکن بودند و با شرایط عینی عـراق آشـنایی    خارج از

  ).1395نداشتند (افشون، 
هاي شیعه در دوران صدام، در قالب اپوزیسیون خارج از نظام  از آنجا که گروه

کردند و رژیم صدام، اجازه راهیابی شیعیان به سطوح باالي قدرت  ایفاي نقش می
به سیاسی، مدیریتی و اجرایی زیادي پیدا نکردنـد.  داد، شیعیان تجر سیاسی را نمی

این فقدان تجربه در نحوه مدیریت کشـور در دوره حاضـر بازتـاب پیـدا کـرد و      
سطح باالیی از ناکارامـدي را بـه دنبـال داشـت. رهبـران شـیعه نتوانسـتند نگـاه         
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تشکیالتی مبتنی بـر منـافع شـیعه و منـافع ملـی را در خـود توسـعه دهنـد و در         
  سیاسی نیز به صورت بلوغ یافته عمل نکردند.  هاي کنش

 تبعیـدي « ،جدید عراق شیعه درسیاسی  انهاي رهبر ترین مشخصه یکی از مهم
حداقل براي یک دهه و حتی برخی  کارگزاران سیاسی شیعه،باشند  می آنها» بودن

اند. رهبران امـروز عـراق    براي دو تا سه دهه در خارج از این کشور زندگی کرده
یـا در   بودنـد   یا عراق را ترك کـرده در زمان رژیم بعث، اً کسانی هستند که عمدت

درصـد   38شمال این کشور و خارج از کنترل حکومـت صـدام اقامـت داشـتند.     
سـکونت  کشـور  ایـن  در خـارج از   2003سال پیش از تا جدید عراق  کارگزاران

پـیش از ایـن    دهند که تشکیل میکردها از کارگزاران جدید را درصد  19 داشتند.
قبالً در عراق ساکن  از آنهادرصد  8/26 سکونت داشتند و فقطکردستان  در اقلیم

 و اجرایـی  سـابقه مـدیریت سیاسـی   کـارگزاران جدیـد،   تر اینکه ایـن   بودند. مهم
از درصد  62، بردند به سر می تبعیدکارگزاران جدید که قبالً در در میان  نداشتند.

 ماننـد و بقیـه در امـور دیگـري    کردنـد   یم فعالیت میرژاپوزیسیون  آنها به عنوان
رو، ناکار آمدي رهبـران سیاسـی    . از این(Marr, 2006: 8) تجارت فعالیت داشتند

وابستگی عدم تجربه سیاسی، مدیریتی و اجرایی و به دلیل سوابق کاري نامرتبط، 
مدي شوند که باعث ناکارآ اي محسوب می از موانع عمدهبه کشورهاي محل تبعید 

  اند.  دولت و نهادهاي تحت سیطره کارگزاران سیاسی جدید شده
  
  نتایج

شان، آنهـا   رغم برتري جمعیتی شرایط تاریخی و مظلومیت شیعیان در طول تاریخ علی
گر تبدیل کرده است. در کنار این مظلومیت تـاریخی کـه چنـد     را به یک گروه مطالبه

قوت دیگر؛ یعنی سـابقه مبـارزاتی نیـز    سده استمرار داشته است، شیعیان از یک نقطه 
العشرین که شیعیان به رهبـري علمـا در مقابـل     برخوردار هستند. از زمان انقالب ثوره

گران انگلیسی قیام کردند همواره در نقش یک اپوزیسیون سیاسی ظاهر شـدند.   اشغال
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این وضعیت در زمان پادشاهی و جمهوري و سپس حزب بعث تداوم پیدا کرد. حتی 
گـران   ، در مقابـل اشـغال  2003هـاي پـس از    ش مهمی از جامعـه شـیعه، در سـال   بخ

هـا و احـزاب    آمریکایی جنگیدند. سابقه مبارزاتی طوالنی شـیعه باعـث شـد جریـان    
سیاسی شیعه پس از سقوط صدام، با استناد و اتکا به این سابقه مبارزاتی، خـود را بـه   

. شیعیان در ائـتالف بـا کردهـا    عنوان محور تشکیل ساختار جدید صاحب حق بدانند
که آنان نیز وضعیت مشابهی داشتند با اتکا به مظلومیـت تـاریخی و سـابقه مبـارزاتی     

  ).  1395خود، ساختار جدید را شکل دادند (اسالمی، 
، الگوهاي پیشـین هویـت ملـی مبتنـی بـر      2003پس از سقوط صدام در سال 

حوریت فدرالیسم و دموکراسی ناسیونالیسم عربی رها شد و ایجاد هویت ملی با م
با پایان حاکمیت حزب بعث بـر عـراق، فضـاي    ). 120: 1391دنبال شد (اسدي، 
وجود آمـد و شـیعیان توانسـتند بـه لطـف سـاختار سیاسـی         جدیدي در عراق به

جدیدي که بر اساس انتخابات و دموکراسی عددي شـکل گرفتـه بـود، بیشـترین     
هـاي   و بـه بـازیگران اصـلی در عرصـه    دست آورند  سهم را در ساختار قدرت به

مختلف تبدیل شوند. به دنبال اسـتقرار نظـم جدیـد در سـاحت سیاسـی عـراق،       
وجـود   شرایط تا حد زیادي به نفع شیعیان عراق دگرگون شدند. شرایط جدید بـه 

آمده، شیعیان عراق را که تا پیش از این به عنوان شهروندان درجـۀ دو محسـوب   
  شـد در وضـعیتی   آمیزي اعمال مـی  هاي تبعیض ا سیاسته شدند و در مورد آن می

  آفرینی کنند.  ها توانستند در قالب شهروندان درجۀ یک نقش قرار داد که آن
هـاي   نظام سیاسی عراق نه بر اساس تحوالت داخلی بلکه بـا مداخلـه قـدرت   

ها طراحـی و   خارجی تغییر کرد و ساختار جدید نیز بر اساس مداخله این قدرت
شد و شیعیان بر اساس این ساختار سیاسی جدید (دموکراسـی مبتنـی بـر    مستقر 

از آنجـا کـه   گردانان اصلی عراق تبدیل شدند. اراده اکثریت) به بازیگران و صحنه
رژیم صدام از طریق عامل زور و مداخله خارجی سـاقط شـد تغییـرات عمـده و     

حـوزه  اساسی صرفاً در حوزه کـارگزاري آن هـم بـه صـورت نـاقص رخ داد و      
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ــ قـانونی در حـوزه سیاسـی، دچـار تغییـر        ساختاري، به جز ساختارهاي حقوقی
، عـالوه بـر   1357اي نشد. در واقع، بر خالف ایران که در پی انقالب سـال   عمده

کارگزاران، ساختارهاي خرد و کالن اجتمـاعی، فرهنگـی و اقتصـادي نیـز تغییـر      
دند و صـرفاً کـارگزاران و   کردند، در عراق، این ساختارها تا حد زیادي حفظ شـ 

ـ قانونی در حوزه سیاسی تغییر کردند. روند تغییر کارگزاران هـم   ساختار حقوقی
زدایـی و تسـویه سـاختارها از     به صورت ناقص رخ داد به نحوي که روند بعثـی 

عناصر وفادار به صدام و رژیم سابق در میانه راه متوقف شد و برخـی از عناصـر   
  هاي دولتی شدند. هاي و سازمانبعثی مجدداً وارد نهاد

کارگزاران سیاسی جدید که در دوران پساصدام روي کار آمدند نیز نتوانسـتند  
یـافتگی   آفرینی کنند.در واقع، به دلیـل عـدم توسـعه    متناسب با شرایط جدید نقش

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي جامعه عـراق، سـاختارهاي بـه جـا مانـده از دوره      
انـد. بـه    هژمونیک، سلطه خود را بر کارگزاران تحمیل کـرده صدام، در یک رابطه 

این ترتیب، کنشگران اجتماعی و کارگزاران جدیـد توانـایی بسـیار محـدودي در     
انـد،   تغییر ساختارها دارند و با کـنش در چـارچوبی کـه سـاختارها تعیـین کـرده      

گزاران کنند. حتی اگر کنشگران اجتماعی و کار ساختارهاي موجود را بازتولید می
جدید بخواهند تغییراتی در ساختارها به وجود آورند نـاگزیر از اسـتفاده از ابـزار    

باشند. براندازي رژیم صدام به عنوان اولـین اقـدام عملـی در     زور و خشونت می
ایجاد تغییرات در حوزه سـاختاري و کـارگزاري توسـط یـک کنشـگر خـارجی       

آمیـز قـادر بـه     اي مسـالمت هـ  (آمریکا) و از طریق جنگ محقق شد. قطعـاً روش 
مانده  نیز، ساختارهاي باقی 2003هاي پس از  براندازي رژیم صدام نبودند. در سال

اند به نحوي که تـا حـد    کنندگی بسیار باالیی داشته از دوران گذشته، درجه تعیین
اند کنش کنشگران داخلی و خارجی را محدود و مقید کننـد.عالوه   زیادي توانسته

ها دوري از قـدرت و نهادهـاي سیاسـی، فاقـد      ن عراق به دلیل سالشیعیابر این، 
کار بودنـد   تجربه و تازه آگاهی و تجربه سیاسی بودند. نخبگان شیعه، نخبگانی بی
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که بر اساس یک عامل غیر خوداتکا (آمریکـا) بـه قـدرت رسـیدند و از پختگـی      
  سیاسی و مبارزاتی برخوردار نبودند. 

  
  2003هاي قومی و مذهبی عراق پیش از  مقایسه فرهنگ سیاسی گروه
  کردها  اعراب سنی  شیعیان  ها شاخص
  زیاد  کم  زیاد  هاي قومی و مذهبی همزیستی با سایر گروه

  زیاد  زیاد  کم  آگاهی و تجربه سیاسی
  کم  کم  زیاد  هاي اسالمی حمایت از جریان

  زیاد  کم  زیاد  حمایت از نظام سیاسی دموکراتیک
  کم  زیاد  زیاد  وحدت عراق حمایت از گفتمان ملی و

  زیاد  زیاد  متوسط  اتکا به کشورهاي غربی
  کم  زیاد  کم  ها جویی نسبت به سایر گروه گري و سلطه سلطه

  متوسط  زیاد  متوسط  تجویز خشونت در کسب یا حفظ قدرت
  

یـافتگی   هاي حزب بعـث نتوانسـتند از توسـعه    شیعیان عراق در زیر سایه سیاست
رخوردار شوند و ایستارهاي ذهنـی و فرهنـگ سیاسـی در    فکري و فرهنگی مناسب ب

جامعه شیعه که بتواند آنها را در مسیر تحوالت استراتژیک جدید هدایت کند ضعیف 
هاي سنتی و عربی گذشـته اسـت عرصـه     است. این ضعف که ناشی از تداوم ذهنیت

ر منطقه گران عربی د اي از سوي کنش هاي فکري و رسانه گذاريتأثیرمناسبی را براي 
  براي هدایت روندهاي عمومی شیعیان در عراق به وجود آورده است.

هاي سیاسی، فرهنگـی، اقتصـادي و اجتمـاعی در     سیستم توسعه نامتوازن خرده
عراق، دستاوردهاي این کشور در دوره پساصدام را در معرض تهدید دائمی قرار 

عـراق متناسـب بـا     داده است. از آنجا که ساختار اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی 
حقوقی و کارگزاران جدید دچار تحـول نشـده اسـت، سـاختار      ـ ساختار سیاسی

باشد و بسیار شـکننده اسـت.در حـال     سیاسی فاقد پشتوانه مطلوب و مناسب می
هــا مقــوم ســاختار سیاســی برآمــده در رونــد  حاضــر، فرهنــگ سیاســی عراقــی

نیست این ساختار و نظم باشد و قادر  نمی 2003هاي پس از  سازي در سال دولت
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سیاسی برآمده از آن را به خوبی بازتولید کند. بر این اساس، کشور عراق در آینده 
امنیتـی دیگـري خواهـد بـود؛      ـ   هـاي سیاسـی   هـاي و بحـران   نیز مستعد چـالش 

هایی که ممکـن اسـت ماننـد چـالش ظهـور داعـش در جغرافیـاي سـنی،          چالش
  تحمیل کند. هاي گزافی را بر عراق و منطقه هزینه
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