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   کالبدشکافی ساخت سیاسی قدرت
  در عراق 

  تورج افشون
  

  
  

  15/02/1395تاریخ پذیرش نهایی:                              25/01/1395تاریخ دریافت: 
 

  
  چکیده
بودنـد و  ها بر ساختار سیاسی عراق مسـلط   ویژه بعثی هاي گذشته، اقلیت اعراب سنی به در دهه

ـ      ـ کأا تشیعیان و کردها مشارکت چنـدانی در حکومـت مرکـزي نداشـتند. ب د بـر رونـدهاي   ی
توان اذعان کرد کـه   میسازي جدید عراق،  در دولت ساالرانه و سیستم تمرکززدا و پلورال مردم

عراق در ساختار سیاسی ایـن   ـ مذهبی  هاي قومی گروهدر عین تعارض و اختالفات، اکنون همه 
    .کشور مشارکت دارند

همـواره  از آن است کـه   بر این اساس، بررسی ساختار سیاسی قدرت در عراق حاکی
را از مسیر اصلی خود منحرف ساخته است. در واقع با اشغال عـراق از  آن بیگانه  يعنصر

هاي لیبرالیسـم و حقـوق بشـر غربـی در سرتاسـر       ، آموزه2003 سال ها در سوي امریکایی
سـوق یـافتن کامـل    با تالش خود از علما و مراجع دینی راه یافت. البته کشور این قوانین 

بـاور  بـه  کـه  کردنـد  ـ حاکمیتی عراق در دامان لیبرالیسم غربی جلوگیري  ختار حقوقیسا
» ثوره العشرین«این موضوع، در تاریخ معاصر عراق به انحاي متفاوتی در جنبش  ،نویسنده

  تکرار شده است. » انتفاضه شعبانیه«و 
ی ابعاد ـ حاکمیتی و بررس پژوهش حاضر، درصدد است با کالبدشکافی ساختار حقوقی

نگاهی علمی و موشکافانه ضمن اشاره به دخالت عنصر بیگانـه،   و سیاسی قدرت در عراق
قانون اساسی، شرکاي حکومت، عوامـل نـاامنی و   مانند زوایاي موضوع را از جهات دیگر 

     نقش مراجع و علماي دینی مورد توجه قرار دهد.
  

  واژگان کلیدي
، جمهوري اسالمی ایران ،عراق ـ مذهبی  ومیهاي ق گروه قدرت، و حکومت ، ساختارعراق
  جبهه مقاومت ،امریکا

                                                                                                                                         
  کارشناس حوزه عراق دانشجوي دکتري علوم سیاسی و Fatemimahdi15@yahoo.com 

 5ـ41؛ صفحات 1395بهار ، 65، پیاپی 1، شماره هفدهمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه
امـواج  احتمـاالً  امـا   ؛زمانی کوتاه روي داد هفروپاشی رژیم بعثی عراق در یک محدود

یر قرار خواهد داد. حذف یکی از تأث ها منطقه را تحت ناشی از این سرنگونی تا مدت
با دگرگون ساختن الگوهـاي   غالگر بیگانهاشاي توسط نیروهاي  بازیگران عمده منطقه

خاورمیانه را دستخوش عرب سیاسی  و حکام رهبراناغلب ، پیشین تنش و همکاري
هاي امید را بـراي محـور مقاومـت ایجـاد کـرده       بارقهو از سویی ساخته  هایی نگرانی

 کنند تحوالت موجود در عراق را به شدت پیگیري می است. از این رو، هر دو طیف،
میـزان و  ترکیـب حکومـت و    ،سیاسی عراق در منطقـه  شکل ساختارمانند سائلی م و

در کـانون ایـن   هـم  در سرنوشت سیاسی عراق  ـ قومی مذهبیهاي  نقش گروهکیفیت 
  .ها و توجهات قرار دارد نگرانی

گونـاگونی  و  عراق محل حضور اقوام و مذاهب مختلف در صحنه اجتماع اسـت 
را برجسـته  آن  ،سنی، بافت قدرت و تحوالت اجتماعیویژه رقابت شیعه و  مذهبی به

ـ اي و  یرهـافــت عشـ  ـبـل ـیـه دلـباین کشور رده است. ـک   اي،  فرقـه ـ   ومیـنوع قـ ـت
 و دیـدگی بـود   ایدئولوژیکی همواره در معـرض آسـیب  ـ  دینیتماعی و ـاج ـ  اسیـسی

. دهـد  می راراي ق را در وضعیت پیچیدهحاکم ساختار قدرت  ،ساختار موزاییکیهمین 
درگذشته، حضور اقلیت سنی در رأس هرم قدرت، فشارهاي شدیدي بر شیعیان ایـن  

و سـرنگونی رژیـم بعثـی     2003کشور وارد آورده بود. حمله امریکا به عراق در سال 
هاي مذهبی، سیاسی و ایدئولوژیک در تقسـیم قـدرت، گسـترش     رقابتبروز موجب 

اي و  راطــی، رقابــت نیروهــاي منطقــهخشــونت و افــزایش تروریســم و نیروهــاي اف
بـر   ت عنصر شیعی و کردي در ساختار سیاسی عراق گردیده است.تقوی و  المللی بین

را در تـاریخ  سـازي   سرنوشـت فصـل  این اساس، سقوط صدام نقطه عطف جدید و 
از یک نظام استبدادي و دیکتاتوري مطلق به ماهیت عراق سیاسی این کشور گشود و 

اداره امـور   ،، دولت موقت2004 سال . در ژوئنکرد توافقی تغییر یک نظام دموکراسی
را به دست گرفت و با برگزاري انتخابات و تشکیل مجمع ملی انتقـالی در  این کشور 
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دولـت دائمـی   نخسـتین  پس سـ  ؛دولت انتقالی عراق شکل گرفت ،2005 سال ژانویه
  آغاز کرد.  با برگزاري انتخابات کار خود را عراق 

گیري برخـی نهادهـاي مهـم، انتخابـات      یب قانون اساسی و شکلپس از تصو
به عنوان نخستین انتخابات آزاد عراق طی چنـد دهـه اخیـر،     2005پارلمانی سال 

موجب بروز تحوالت شگرف سیاسی و اجتماعی در این کشور شد. مسئله مهمی 
ر هاي شیعی به ساختار قـدرت د  که در این انتخابات به وقوع پیوست ورود گروه

برخورداري از اکثریت عـددي در سـاختار جمعیتـی    با وجود عراق بود؛ امري که 
کشور، براي چندین دهه از آن محروم بودند. در کنار این تحول مهم، کردهـا نیـز   
 براي نخستین بار فرصت یافتند در ارکان و سـاختار جدیـد قـدرت، سـهم قابـل     

  . کنند توجهی را نصیب خود 
به خـود  را جایگاه مناسبی  ،سیسأتتازه هادهاي سیاسی نهمه امروزه شیعیان در 

نهادهـا بـدون نظـر شـیعیان     ایـن  در سازي  تصمیماند؛ به طوري که  اختصاص داده
نظـم جدیـد   هـاي موجـود در عـراق امـروزي،      . با توجه بـه واقعیـت  دشوار است
 دخواهد شهمراه در آینده نزدیک این کشور با تأثیرگذاري زیاد شیعیان ژئوپلیتیکی 
نظـم  ایـن  برخی عناصر مزاحم، هیچ عنصر مهم و جدي که مانع تثبیت  و با وجود

  شود. ، مشاهده نمیباشدجدید 
هاي قـدرت   به مؤلفهتکیه اند با  شیعیان به خوبی توانسته ،صداما پسدر دوران 

برداري نمایند و حضور سیاسی خـود را در عـراق    خود از فرصت پیش آمده بهره
ت با محوریت یو در قالب بازیگري مؤثر به مثابه حاکم دگسترش و تعمیق بخشن

تواند بدون در نظر گـرفتن   امروزه هیچ قدرتی نمی ؛ در حالی کهکنندشیعی بازي 
آفرینـی نمایـد و بـدون مالحظـات سـاختار توزیـع        شیعیان در عراق نقشفاکتور 

رنـد،  فراوانـی برخوردا  هاي پتانسیلکه شیعیان در آن از این کشور قدرت سیاسی 
اي  سـهم عمـده  در آن ظهور عراق جدید که شیعیان  ،بدون تردید .تأثیرگذار باشد

تیک منطقه خاورمیانه به همـراه  یاي براي ژئوپل در قدرت دارند، پیامدهاي گسترده
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تحوالت عراق در سطح کشورهاي منطقه تر این است که  نکته مهمخواهد داشت. 
گـاه  هـاي گونـاگون و    و برداشـت  یکسان مورد ارزیابی قـرار نگرفتـه  به صورت 

  1ه شده است.ئاز ظهور عراق جدید ارا يمتضاد

ابعـاد   و پرسش اصلی در این راستا، حول چگونگی تکوین حکومت نوین عراق
 یـا بـه عبـارتی دیگـر، سـاختار      سازي در عـراق جدیـد   لتدو ـ لتمهاي  و ویژگی
ایـن سـؤال،   این کشور پس از دوران صدام اسـت. متعاقـب    در قدرت و حکومت
شـود. از   هاي دیگري نیز راجع به نقش علما و مرجعیـت دینـی مطـرح مـی     پرسش

هـاي عمـده    مباحث دیگر در این پژوهش، پاسخ به سؤاالتی دربـاره نقـش جریـان   
و اشغالگران است. بنابراین در این  اجتماعیعشایري ـ  هاي  و گروه قومی ـ مذهبی 

  سی قدرت در عراق نوین هستیم.پژوهش، به دنبال بررسی و واکاوي ساخت سیا
  

  عراق نوین و تالش براي ساخت جدید قدرت سیاسی
از ، از فروپاشـی رژیـم بعـث   پـس  در عـراق جدیـد    2سـازي  ـ دولـت    روند ملت

که بر شرایط و تحـوالت اغلـب   شود  محسوب میاي  تأثیرگذارترین مسائل منطقه
ان داخلـی و  و سـبب دگرگـونی رویکـرد کنشـگر    کشورهاي همسایه تأثیر داشته 

فرایندي است که به دوره مدرن تعلق دارد سازي  ـ دولت ملت. خارجی شده است
. اند هبه عنوان شکل جدیدي از ساختار سیاسی شکل گرفتـ دولت  ملت ،و طی آن

گیـري   هاي الزم براي شکل زمینه ،شود که طی آن روندي محسوب می سازي ملت
لی به یک چارچوب سـرزمینی  و تعمیق هویت سیاسی مشترك و احساس تعلق م

                                                                                                                                         
مواضع مثبتی  ،یران در مقابل این تحوالتصرفاً جمهوري اسالمی ادر میان کشورهاي همسایه عراق،  .1

تغییرات در عـراق بـه منزلـه تهدیـدي بـراي       ،اما از نظر کشورهاي عرب همسایه ست؛اتخاذ نموده ا
شود. از ایـن رو،   می کننده براي منطقه تلقی ثبات این کشور و حاوي پیامدهاي سوء و بی هویت عربی

بـر اسـاس قواعـد     قدرتهاي عراقی در ساختار  از مشارکت تمام گروه، باید یرانجمهوري اسالمی ا
 .کند دموکراتیک حمایت 

گیـري هویـت ملـی، پـیش از      سازي با توجه به ضرورت شکل ـ ملت در اینجا، مفهوم مصطلح دولت .2
 سازي تغییر یافته است. تکوین ساختار سیاسی به مفهوم ملت ـ دولت
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هـاي   شود. این روند به حذف تدریجی احساس تعلـق بـه ارزش   ایجاد میخاص 
 .کنـد  محلی و ایجاد یک دولت دموکراتیک بر اساس اراده عمومی مردم کمک می

و ایجاد انسجام اجتماعی در یک سـرزمین، رونـد    سازي ملتبا موفقیت در روند 
اي دستیابی بـه حاکمیـت در راسـتاي هـدف     اي تکمیلی بر سازي که مرحله دولت

، به نقل از: 1386شود (برنا بلداجی،  ، آغاز میاقتدار است اعمال قدرت مشروع و
Kazemi, 2005:9.(    بر این اساس، تکوین ساختار سیاسی در عراق جدیـد، بـدون

هاي فراوانی را فراروي حکومت عراق قرار داده  سازي، چالش توجه به روند ملت
عبارت بهتر، ورود عناصر مزاحم بیگانـه در ایـن رونـد و تولـد نـاقص      است. به 

هـا،   انقالب علیه رژیم استبدادي صدام به واسطه اشغال عراق از سوي امریکـایی 
سازي مقدم ساخته اسـت. در حـالی کـه هنـوز      سازي را بر روند ملت روند دولت

م هــا شــکل نگرفتــه و تقــد هویــت ملــی بــه مفهــوم خــاص آن در میــان عراقــی
  هاي فراوانی ایجاد کرده است.  سازي توسط بیگانگان، چالش سازي بر ملت دولت

در منطقـه   ویـژه  بـه در اغلب کشورهاي جهان سوم به هر حال مسلم است که 
و وابسـتگی بـه   ایجـاد نشـده   به معناي واقعی آن هنـوز  ـ دولت   ملت ،خاورمیانه

واحدهاي ملـی بیشـتر   هاي قومی و محلی از احساس تعلق به  ها و فرهنگ هویت
 ،رود که بعد از جنـگ جهـانی اول   است. عراق از جمله این کشورها به شمار می

متفـاوت یعنـی    هـاي نسـبتاً   ها و فرهنـگ  با پیوستن سه ایالت عثمانی با مشخصه
توسط انگلستان ایجاد شد. حاکمیت اقلیت اعراب سـنی و   موصلبصره، بغداد و 

عی و کردها در قدرت سیاسـی عـراق و در   هاي مشارکت اکثریت شی فقدان زمینه
تالش دولت براي ایجاد نظام سیاسی بر مبانی سیاسی، هـویتی و فرهنگـی    ،نتیجه
در این کشور ـ دولت گیري ملت   ترین مانع براي شکل بعدي و ضعیف، عمده تک

  .هاي گذشته بوده است طی دهه
 و وتـالیتر حاکمیـت ت  ،هاي قبل از آن مشخصه اصلی رژیم بعثی عراق و دولت

اقتدارگرایانه و حل و فصل اختالفات به واسطه زور بوده است. فروپاشـی رژیـم   
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 هـاي اجتمـاعی در رونـد سیاسـی و     بعثی به نهادینه شدن مشارکت تمامی گـروه 
هویـت عـراق را   در گذشته، ساختاري که ؛ شدمنجر دگرگونی در ساختار قدرت 

سوسیالیسـم التقـاطی تعریـف     مذهب سنی و نوعی عربیسم مبتنی بر بر مبناي پان
هـاي لیبرالیسـم    هویت در تکوین ساختار سیاسی جدید، بر آموزه . اما اینکرد می

غربی و حقوق بشري و تا میزانی عدم مخالفت با موازین اسـالمی تعریـف شـده    
گرا همواره کشاکش  است. البته در دوران پساصدام میان دو طیف سکوالر و اسالم

  ).45-68: 1394کش تا امروز ادامه دارد (نک: افشون، وجود داشت و این کشا
رونـد  سـازي،   سازي بـدون توجـه بـه عنصـر ملـت      گیري روند دولت با شکل

گرایی و انسجام بیشتر منجر  هاي اخیر نه تنها به تقویت هم تحوالت عراق در سال
هـاي   هـاي بیشـتر در میـان گـروه     تعارضات، اختالفات و خشونتبه نشده، بلکه 

هـاي   گـر عـراق در دوره   است. نظام سیاسی اقتدارگرا و سرکوبدامن زده عراقی 
هاي اجتماعی  گروه هاي ها و گرایش و آشکار شدن درخواستمطرح گذشته مانع 
اند تا منافع، هویـت و تقاضـاهاي جوامـع خـود را      فرصت یافتهآنها شد و اکنون 
در اهـداف،  را ري هاي بسیا این امر آشکار شدن ناهمخوانی و تناقضمطرح کنند. 

از این رو، حکومـت مرکـزي ضـعیف     .استبه دنبال داشته ها و منافع آنها  آرمان
برآمده از تحوالت دوران پساصدام هنوز قادر به نظم بخشیدن بـه ایـن وضـعیت    

هـاي مختلـف،    نشده و با توجه به در معرض هجمه قرار گرفتن از سـوي طـرف  
ابـد. البتـه نقـش کنشـگران متعـدد      مدت به این هدف دست ی بعید است در کوتاه

  دخیل در عراق را نباید از نظر دور داشت.
هـاي عمـده    جریـان همه اساس مشارکت  ایجاد ساختار سیاسی جدید در عراق بر

تـوان ادعـا کـرد     می ؛ اماگذشته بودبا هاي اجتماعی و متفاوت  قومی ـ مذهبی و گروه 
بـراي  اي امریکـا،   هاي خاورمیانه تها و سیاس در ابتدا در راستاي طرحاین ساختار که 

هاي دموکراتیک و مبـانی   بر مبناي قواعد و شیوهو ایجاد یک دولت سرمشق در عراق 
گـذاري و   تغییـرات بنیـادین در خاورمیانـه پایـه    راسـتاي  حقوق بشري لیبرالیسـم در  
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اي عراق،  اي ـ عشیره  شد و به همین دلیل با فرهنگ بومی جامعه قبیله گذاري سیاست
  ها فاصله دارد. سنگفر

 قـومی  منازعـه  یکـی  دارد؛ عمـده  شـکل  دو عراق در مذهبی ـ منازعات قومی
گر  دولت مرکزي و اقلیم کردستان جلوهمیان در قالب اختالفات که  عربی ـ کردي
سـنی ناشـی از حضـور اشـغالگران      ــ  شـیعی  مـذهبی ی تصنعاختالفات دوم  .بود

هاي شیعی و سنی از جمله نحـوه   گروهکه در برگیرنده اختالفات عمده  ییامریکا
تقسیم قدرت در نظام سیاسی جدید و ساختار و عناصر نیروهاي نظامی و امنیتی 

نظـامی و امنیتـی بـوده اسـت.      ،در ساختارهاي سیاسـی  هر کدامو میزان حضور 
و  ي سـنی ماننـد القاعـده   اگـر  هاي افـراط  این، اقدامات تروریستی گروه عالوه بر
 سنی یاد شـده،  ـ  شیعی عیان عراق نیز در قالب منازعه مذهبیِدر مقابل شی داعش
  .رسی استرب قابل

بدون  ،در ابتداي اشغالهاي نظامی و امنیتی رژیم بعث  انحالل ارتش و سازمان
 ،سـنی از سـوي دیگـر    ـ  از یک سو و شورش ناراضیان سلفیجایگزینی مطمئن 

اي کـه امنیـت بـه     به گونهدار ناامنی در عراق شده،  گیري چرخه دامنه باعث شکل
 ایجـاد  ترین دغدغه مردم عراق مطرح و این امـر باعـث گـرایش بـه     عنوان اصلی
اي و قومی براي تأمین امنیت شـده اسـت.    جدید فرقه ـ امنیتی نظامی ساختارهاي

  سـطح  سـازي در  نـاتوانی دولـت در امنیـت   دولت ورشکسته یا به عبارت بهتـر،  
اي باعـث شـد کـه مـردم      هاي فرقه خصومت هاي اخیر و گسترش جامعه در سال

معطـوف نماینـد.    یسـاختارهای چنـین  به سـوي  براي امنیت عراق توجه خود را 
، حتی در عراق امریکایی نیروهاي اشغالگر و فعالیت استمرار حضور ،عالوه بر آن

ضمن اینکه بـه بهانـه    ـ امنیتی پس از خروج رسمی در چارچوب توافقنامه نظامی
یکی از عوامل اصـلی  نیز خود ، هاي غامض و پیچیده ادامه دارد استمرار خشونت

  .شود هاي کنونی عراق ارزیابی می ادامه خشونت
هـاي اجتمـاعی و    موجود در اهداف و منـافع گـروه  هاي  و اختالف ها تعارض
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 ها، فقدان سنت مدنی دموکراسـی  گروهمیان هاي مصالحه و همگرایی  فقدان زمینه
خواهی  قدرت، زیاده توزیع دهی در عرصه سهمسازي سیستم  پیاده گرایی، و قانون

اقلیت اهل سنت با توسـل بـه کشـورهاي عـرب سـنی و ذهنیـت چنـدین دهـه         
بـا اسـتفاده از ابـزار زور و     هـا  حاکمیت در عراق، سابقه حـل و فصـل اخـتالف   

و مداخلـه عوامـل و بـازیگران خـارجی در     پیشـین  خشونت از سوي حکومـت  
در عراق و  سازي ـ دولت  ملتبه عدم موفقیت کامل روند  منازعات درونی عراق،

منطـق  یـن رو،  ااز ها منجـر شـده اسـت.     استفاده فزاینده از خشونت توسط گروه
هـا بـراي    تـالش نافرجام ماندن برخی اي باعث   متناقض خشونت گروهی و فرقه

کـه همـین موضـوع، سـاخت      1مدیریت روند سیاسی و شرایط امنیتی عراق شده
  قدرت عراق را تحت تأثیر جدي قرار داده است.سیاسی 

العاتی غـرب و برخـی   ـــ اطـ   یتیـنـهاي ام ها و سرویس ازمانـش سـته نقـالب
زده در القاي حس انتقام در میان اهل سنت از شیعیان و  نویسندگان غربی یا غرب

معرفی حاکمیت نوین عراق به مثابه یک حکومت تمام عیار شیعی که اهل سـنت  
مل است. در همین راستا، ولی نصر ضمن احیاي حـس  أقابل ت ،اشیه راندهرا به ح
هراسـی در چـارچوب    سازي براي شـیعه  جویی اهل سنت از شیعیان و زمینه انتقام

تأثیرگذاري نوین حکومـت عـراق بـر    «نویسد:  طرح مبحثی نظیر هالل شیعی می

                                                                                                                                         
جدي و متداوم خواهـد   ،هاي شورشی براي ایجاد ناامنی در عراق گرایی و توان گروه فضاي خشونت. 1

ـ خواهد باقی دولتی ضعیف و شکننده  ،خی بر این باورند عراق در دهه آیندهاي که بر به گونه ؛بود د. مان
ذهبی در این کشور باعث شده است کـه  ـ م هاي قومی منافع بازیگران خارجی در عراق به همراه شکاف

هاي اجتماعی عراق و بازیگران خـارجی شـکل    و الزامی بین هر یک از گروه، مصنوعی اتحادي طبیعی
هاي خارجی براي دستیابی بـه   هاي عراقی و طرف این امر باعث افزایش تردید و بدبینی گروه که بگیرد

ترین متحد قابل اعتماد در عراق تلقی  کردها را مهم ،مسائل عراق شده است. امریکا بارهتوافقی پایدار در
یسـم بـا امریکـا    فدرالماننـد  هـاي خـود    کند و کردها نیز به نوبه خود براي پیشبرد اهـداف و برنامـه   می

سـوابق،  بـه  گـرا) بـا توجـه     (اسالم سو هم هاي شیعی ایران و گروهجمهوري اسالمی کنند.  همکاري می
 ها و شوند. دولت ن طبیعی و راهبردي یکدیگر محسوب میااي، متحد بندي قدرت منطقه اهداف و قطب
و از هسـتند  ی هـاي اعـراب سـن    عرب منطقه خواستار افـزایش نقـش و قـدرت گـروه     برخی از عناصر

. این نگرانـی باعـث   کنند احساس نگرانی می اي یابی شیعیان و بر هم خوردن توازن قدرت منطقه قدرت
از شورش کشورهاي عربی نظیر عربستان سعودي، قطر و امارات عربی متحده حمایت سیاسی و عملی 

 .اي شده است هاي فرقه هاي افراطی در عراق و افزایش خشونت سنی
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ر شـده اسـت.   شهروندان خاورمیانه بیش از همه در میان شیعیان عرب منطقه ظاه
سـاالرانه باعـث    ها و قواعد مردم حاکمیت اکثریت شیعی در عراق بر اساس رویه

خودآگاهی و بیداري بیشتر شیعیان منطقه شده است و اکنون شیعیان عرب بعد از 
در پـی مشـارکت در نظـام سیاسـی      ،نشینی از ساختار قـدرت  چندین دهه حاشیه

  ).1386نصر،  (ولی 1»هستند
ورود پیش از گذاري در آینده،  یت بررسی تاریخی براي سیاستبا توجه به اهم
تحوالت سیاسـی ـ حـاکمیتی     ،ضرورت دارد با نگاهی به گذشتهبه بحث اصلی، 

  :هاي سیاسی مطلوب و موجود مورد بررسی قرار گیرد عراق براي استقرار نظام
  

  مرور گذشته  
که آخرین مـورد   2003 در سال به ویژه 1991  سالعراق پس از با آنکه تحوالت 

و از دل ایـن  منجـر شـد   آن به فروپاشی رژیم پیشـین و ظهـور دولـت جانشـین     
تلقـی   یخودجوشـ به صـورت کامـل، اقـدام    شکل گرفت عراق جدید  ،تحوالت

ایـن نکتـه   اما  ؛توان گفت که با مداخله بیگانه صورت گرفته است شود و می نمی
ازي را از گذشته تاکنون س تحول سرنوشت ،که حاکمیت جدیدقابل پذیرش است 

  در کشور عراق پدید آورده است. 
هـاي حاکمیـت و    بر این اساس ضرورت دارد ضـمن مـرور گذشـته، ویژگـی    

بدون توجه بـه  که بدیهی است  مورد توجه قرار بگیرد وحکومت فعلی عراق نیز 
بـه درك کـاملی از   تـوان   شناسی تحـوالت سیاسـی پیشـین نمـی     گذشته و آسیب

                                                                                                                                         
اي در صحنه واقعی اسـت کـه بـا     ن موضوع که شیعیان در عراق نوین قدرت بیشتري دارند، نکته. البته ای1

تـوان از آن بـه حکومـت یـا      جمعیت شیعی ساکن در این کشور و نوع نظام سیاسـی مـرتبط اسـت و مـی    
اي مانند ولـی نصـر بـا زیرکـی و اتخـاذ یـک رویکـرد         حاکمیت با محوریت شیعی یاد کرد. ولی نویسنده

افکنانه میان شیعیان ایران و عراق، از این موضوع در راستاي ایجاد نگرانی از شیعه در میان اهل سنت  هتفرق
شیعیانیسم یا حتی رهبري واحد  اندیشه و تصوري به نام پان ،با وجود این« نویسد: کند و می برداري می بهره

در جامعه خود بر مبناي قواعد و شیعی وجود ندارد و شیعیان هر کشور خواستار مشارکت و قدرت بیشتر 
توسـل بـه قواعـد و     ،آنها به عنوان شهروندان یک نظام سیاسـی  ،هنجارهاي دموکراتیک هستند. از این رو

 ».دانند هاي دموکراتیک را عنصري براي کسب حقوق سیاسی و اجتماعی خود می شیوه
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  گذاري کرد.  بهبود و ارتقاي آن سیاستدر راستاي یا ید رسوضعیت فعلی 
 1990میالدي) و انتفاضه شعبانیه در اوایل دهه  1920العشرین (انقالب دهه  ثوره

میالدي در عراق، رویدادهایی در تاریخ قرن بیستم عراق هسـتند کـه هـر چنـد بـه      
نتهـی  استقرار حکومتی مطلوب در راسـتاي اهـداف طراحـان آن در ایـن کشـور م     

بخشـی را در بطـن جامعـه بـراي مبـارزه علیـه        نشدند، ولی نوعی بیداري و آگاهی
 ،استعمار و استبداد جرقه زدند. البته بررسی و نظري کوتاه بر این تحوالت در اینجا

  میالدي است.   2003ضرورتی انکارناپذیر براي ورود به دوره تحوالت پس از 
  
  نگلیسالعشرین یا قیام علیه استعمار ا ثورة

با تظاهرات گسترده مردم عراق به رهبري مرجعیت، قیامی میالدي،  1920در تابستان 
علیه استعمار انگلیس آغاز گردید که بعدها بـه ثـوره العشـرین شـهرت یافـت. ایـن       

آن توان  میشد و  اهللا میرزا محمدتقی شیرازي رهبري می توسط آیتجنبش یا خیزش 
یتانیا در منطقه خاورمیانـه عربـی بـه شـمار آورد کـه      اولین انقالب علیه استعمار بررا 

  مراجع شیعی به ویژه ایرانی نقش اصلی آن را برعهده داشتند.  
مجاهدان شیعه نجـف بـا کشـتن حـاکم نظـامی       ،میالدي 1918مارس  19در 

منطقه، انقالب را جرقه زدند. در پی این اقدامات و مقابله نیروهاي انگلیس با آن، 
ها درآمد و بسیاري از انقالبیون، دستگیر، تبعید یا  ره انگلیسیشهر نجف به محاص

 .)www.zamane.ifo/3189/12( اعدام شدند

بـراي   ها پس از این رویداد، با ترتیـب دادن یـک نظرسـنجی موهـوم     انگلیسی
اهللا  امـا آیـت   ؛بر امور عراق تسلط یابنـد کردند بار دیگر سعی  انتخاب رهبر عراق

 1919خ به استفتایی درباره رهبري آینـده عـراق در سـال    میرزاي شیرازي در پاس
میالدي اظهار کرد که هیچ مسـلمانی حـق نـدارد غیرمسـلمانی را بـراي رهبـري       

  .)181: 1380(رحیمی،  مسلمانان انتخاب کند
ایشان پس از به دست گرفتن رهبري قیام، ضمن تشکیل مجمع نیروهـاي انقالبـی   

http://www.zamane.ifo/
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. در همـین زمـان، عشـایر سـنی     ندل عـراق شـد  مناطق شیعه و سنی، خواستار استقال
شکست سختی را بـر   »)زوبع«شیخ عشیره (فلوجه و رمادي به رهبري شیخ انصاري، 

ها داشتند  که رابطه خوبی با انگلیسی »دالیم«و  »عنز«ها وارد کردند؛ اما قبایل  انگلیسی
  ).www.zamane.ifo/3189/12( نشین شدند مانع از تکمیل حلقه انقالب در مناطق سنی

شـیرازي وفـات یافـت و    محمـدتقی  اهللا  هاي انقالبیـون، آیـت   ج پیروزيدر او
پـی   و پس از چند ماه نبرد سـخت  ،خأل رهبري ایجاد شدهمشاهده با ها  انگلیسی

اي) موفـق   برداري از اختالفات قبیلـه  بردن به نقاط ضعف مجاهدان (به ویژه بهره
  . شدندبه ناکامی انقالب 

رویـدادهاي مهـم تـاریخ    تـرین   مهماز یکی میالدي  1920ام مسلم است که قی
واکنشـی در برابـر دولـت     شـود. ایـن قیـام،    محسـوب مـی  سرزمین عراق معاصر 

استعماري انگلیس در عراق پس از جنـگ جهـانی اول و تالشـی بـراي تأسـیس      
که استعمار انگلـیس آن  بود کم غیرمتعهد به غرب  دولت اسالمی مستقل یا دست

  را عقیم گذارد. این قیام اي خواند و  قبیله را یک شورش
  

  1990انتفاضه شعبانیه دهه 
به قیام مردم عراق علیـه اسـتبداد    ،میالدي در عراق یا انتفاضه شعبانیه 1991قیام 

گرفت، اشاره دارد. ایـن   رژیم بعث که سراسر کشور از شمال تا جنوب را دربرمی
تحرکـات  که همه شوراي امنیت  670قیام در پایان جنگ خلیج فارس و قطعنامه 

 ،هوایی ارتش عراق حتی بالگردها را ممنوع کرد، بـه وقـوع پیوسـت و در نتیجـه    
در پی شکست ارتـش  کشور به دست نیروهاي مردمی افتاد. زیادي از کنترل بخش 

اي علیه رژیم بعثی شروع کردند که هـر چنـد    بعثی عراق در کویت، مردم عراق انتفاضه
در مسئله مهـم  ولی به سرعت به یک جنبش سراسري تبدیل گردید.  ،دشاز بصره آغاز 

این میان، نقش رهبري و مرجعیت دینی در این جنبش همانند ثـوره العشـرین بـود. بـر     
 اي کننـده  تعیـین نقـش  ، شعبانیه اهللا خویی در شروع و قوام جنبش نقش آیت ،این اساس

http://www.zamane.ifo/
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  ).1391بود (تبرائیان، 
تغییر و تحـول در سـاخت سیاسـی قـدرت، بـا      هاي  اکنون پس از درك زمینه

هاي استبدادي گذشته در عـراق،   وجود حضور و فعالیت استعمارگران و حکومت
الزم است به بسترها و شرایطی که حکومت مسـتقر نـوین در عـراق حاصـل آن     

  شود، بپردازیم. است و نمود آن بیش از هر چیز در قانون اساسی متبلور می
  

   نوع ساختار قدرت در عراقو تعیین  قانون اساسی
روند تدوین قانون اساسی عراق حقایق عمیقی را درباره وضعیت کنونی سیاست و 

بود کـه سیاسـت   این در این رابطه ترین مسائل  از مهم . یکیجامعه عراق برمال کرد
هـا بـر اسـاس همـین      عراق با مفاهیم قومی و مذهبی عجین شـده اسـت و عراقـی   

بنابراین با وجود . )1393(درخشه و ملکی،  کنند معنی می تفسیر ووقایع را  ،خطوط
 71کمیتـه   1ـ حقـوقی در قـانون اساسـی،    همه اختالفات بر سر مفاد و مبانی قانونی

توانسـت   بررسی و تشـکیل جلسـه   ،نفره تدوین قانون اساسی پس از سه ماه بحث
از نفر  15ه که نویس قانون را تدوین و به مجمع ملی عراق ارائه کند. این کمیت پیش

ها و فشارهاي مختلفـی از جانـب    داد، با چالش آن را اهل سنت تشکیل میاعضاي 
ـ  برخی گروه امـا در نهایـت بـا     ؛رو بـود  هها در داخل و برخی کشورهاي بیگانه روب

اهللا سیسـتانی از   انعطاف اعضاي شیعه کمیته تدوین قانون اساسـی و حمایـت آیـت   
ن این قانون و ارائه آن بـه مجمـع ملـی در موعـد     اعضا و تأکید بر تدویاین تالش 

هـاي   گـروه از کراتیک به نتیجه رسید و با وجود مخالفـت برخـی   ومقرر، فرایند دم
نویس قانون  تروریستی و ایجاد رعب و وحشت و کشتار مردم، مجمع ملی نیز پیش

پرسـی   در همـه قـانون اساسـی عـراق    تأیید را در اسرع وقت تصویب کرد. پس از 

                                                                                                                                         
ـ که تاکنون نیز الینحل باقی   مورد و موضوع اصلی مورد اختالف در قانون اساسی عراق 18بیش از  .1

اند از: موضوع اختالفات اقلیم کردي و حکومت مرکزي بـر   ترین آنها عبارت مانده ـ وجود دارد که مهم 
سر محدوده و کیفیت قانون فدرالیسم، شکل پرچم، مناطق متنازع فیها و همچنین اختالفات میان عـرب  

 تقسیم عواید نفتی، مرزهاي استانی و...سنی و عرب شیعه بر سر چگونگی اداره اماکن مقدس، 
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گیـري برخـی نهادهـاي مهـم،      و شـکل درصـدي   79/78ي بـا کسـب رأي   سراسر
 دهـه  چند طی عراق آزاد انتخابات نخستین عنوان به   2005انتخابات پارلمانی سال 

ف سیاسی و اجتماعی در این کشور شـد. مسـئله   شگر تحوالت بروز موجب اخیر،
بـه  دي و کـر هـاي شـیعی    مهمی که در این انتخابات به وقوع پیوست، ورود گـروه 

رغم برخورداري این طیف از اکثریت عـددي   بهساختار قدرت عراق بود؛ امري که 
  در ساختار جمعیتی عراق، براي چندین دهه از آن محروم بودند.

ـ سیاسی در قانون اساسی  از بعد حقوقی ،ساختار سیاسی دموکراتیک و فدرالی
ه نهـایی قـانون   در نسـخ  . بر این اساس،تعریف شده استدائمی جدید عراق نیز 

ش) بـه  .. ه1384مهـر   3( .م2005 سـال  اکتبر 15ماده) که در  144اساسی عراق (
پرسی گذاشته شد و به تأیید مردم عراق رسید، اصول کلی ذیـل، چـارچوب    همه

   :دهد ساختار سیاسی اجتماعی عراق را شکل می
  گراست.  . حکومت عراق، حکومتی جمهوري، فدرال، دموکراتیک و کثرت1
  عراق کشوري چندملیتی، چند مذهبی و چند فرهنگی است.  .2
  شود.  مرتبط با آن به رسمیت شناخته می هاي . آزادي مذهبی و آزادي برگزاري مراسم3
  . دین رسمی، اسالم است. 4
(قـانون اساسـی عـراق:     هاي رسمی این کشور، عربی و کـردي اسـت   . زبان5

www.geo.haddadpour.blogfa.com(. 

پارلمـانی   هـاي  کار قانونی جدید که البته ساختار قدرت را به نظـام  در ساز و
جایگاه کتله اکبر یا فراکسـیون بـزرگ   کند، ائتالفی که بتواند در  میتر  دنیا نزدیک
 يجمهـور نیـز بایـد دو سـوم آرا     رئـیس و  تواند کابینه تشکیل دهد ، میقرار گیرد

عادي نمایندگان یک ائـتالف   در اینجا دیگر فقط اکثریت( پارلمان را کسب نماید
وزیر مطرح نیست و ائتالف برتر براي تشکیل  جمهور و نخست یسئبراي تعیین ر

درون پارلمـانی   هـاي بعـدي   نصاب الزم را در قالـب ائـتالف   باید حد ،حکومت
باالترین مرجع حل اختالفات سیاسی و  ،در همین حال دادگاه فدرال .)کسب کند

http://www.geo.haddadpour.blogfa.com
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کـه در مـوارد تعـارض وارد عمـل      سـت ا عراقسی در تنها تفسیرکننده قانون اسا
  1یرگذار باشد.تأث، عراقتشکیل دولت در تواند بر  و می شود می

پس از انتخاب رئیس پارلمـان عـراق بـه عنـوان گـام نخسـت تکمیـل رونـد         
  .استگام دوم این پروسه مهور ج حکومت جدید در این کشور، انتخاب رئیس

در هیچ جایی از قانون اساسی عراق قید نشده است که رؤسـاي سـه قـوه در    
اکثریت مردم عراق  ،یعیاناما از آنجا که ش ؛دناختیار کدام یک از طوایف قرار بگیر

تـرین   وزیري که مهم الجرم نخست دهند، مبتنی بر توافقی نانوشته و را تشکیل می
شـود و از قـدرت اجرایـی و نفـوذ بسـیار بـاالیی        پست در عراق محسـوب مـی  

هاي ریاسـت مجلـس تـاکنون بـه      شیعیان بوده و پستمتعلق به  ،برخوردار است
  .ه کردها رسیده استجمهوري نیز ب ها و پست ریاست سنی

وزیـر همـواره    هاي سیاسی عراق، نخست بر اساس توافق میان جریانبنابراین، 
 .شـود و دو معـاون کـرد و عـرب سـنی دارد      هاي شیعه انتخاب می از میان عرب

و معاونان وي به شود  محسوب می کرد مطابق رویه ایجاد شده،جمهور نیز  رئیس
هاي  به عربنیز ریاست پارلمان  .ستندهو ترکمن عرب سنی  ،ترتیب عرب شیعه
هـاي شـیعه    کردهـا و عـرب  از میـان  معاونـان  توسـط  که است سنی واگذار شده 

و اگر این ساختار به هم بخورد باید بـر اسـاس توافـق باشـد و     شوند  میانتخاب 
رسد هرگونه تغییري در این ساختار  امتیازاتی به جناح مقابل داده شود. به نظر می

هـاي   اینکـه هریـک از جنـاح    ویـژه  بـه  ؛هاي بسیاري مواجه شود لفتسنتی با مخا
 .انـد  هاي سیاسی مختلفی تشکیل شـده  خود از احزاب و جریان ،گانه ذکر شده سه

تنها در مقابل دو جنـاح دیگـر متحـد هسـتند و درون خـود اختالفـات       همچنین 
هـاي بسـیاري بـراي بـازي      از ایـن رو، چنـین سـاختاري محمـل     د.بسیاري دارن

اي  کنشگران دخیل در عراق ایجاد کرده که عالوه بر سطح داخلی، در سطح منطقه
                                                                                                                                         

قیه براي گرفتن پسـت  اقانون و فهرست العر  شده در زمان اوج اختالفات میان جریان دولت نهاد یاد .1
وزیري و تشکیل دولت، وارد حل و فصل منازعه گردیده و قضـیه را بـه سـود دولـت قـانون       نخست

 فیصله داده است.  
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هاي تنگاتنگی شده است و هر بازیگر داخلی بـا   المللی موجب ایجاد رقابت و بین
  توجه به عقبه خارجی خود، درصدد پیشبرد مطالبات و اهداف خود است. 

م سـاختار فـدرالی در   تحکـی  ،ه کردها در عراقمطالبترین  مهمدر همین راستا، 
ثر در قـدرت دولـت   ؤاین کشور، الحاق کرکوك به منطقه کردستان و مشارکت م

ثر از قدرت سیاسی ؤدستیابی به سهم باال و م ،هاي شیعی گروه مرکزي بوده است.
به عنـوان گـروه   را بر مبناي نسبت جمعیتی خود و ایجاد امنیت و ثبات در عراق 

جلوگیري از تسلط شیعیان  ،هاي سنی اما گروه ؛مسلط در حاکمیت مد نظر داشتند
در  ویـژه  بـه زدایی و فدرالیسـم   بعثیمانند با ابزار گوناگون و مخالفت با اقداماتی 

اغلـب مـردم    ،از ایـن رو  .هاي اصلی خود قرار دادند جنوب را از اهداف و برنامه
شـور  عراق بیش از آنکه سقوط صدام را فرصتی براي ایجاد دموکراسی در ایـن ک 

هاي  اي براي بازسازي توزیع قدرت میان گروه شرایط جدید را زمینه ،تلقی نمایند
  کنند. اجتماعی عمده عراق تصور میسیاسی ـ 

یی مبنی بـر حمایـت از تأسـیس    امریکابا عنایت به اظهارات مقامات به عالوه 
  رسد که ایـاالت متحـده بـه هـیچ وجـه،      یک دولت غیردینی در عراق، به نظر می

بـا  دانست.  به سود خود و متحدانش نمیرا سو  غیرهمجاد یک حکومت مذهبی ای
دولت عراق و گیري ساختار  شکلهاي محتمل در چگونگی  مطالعه و بررسی الگو

رسـد ایجـاد یـک     اي، به نظر مـی  سیاسی و شرایط منطقههاي  واقعیتبا توجه به 
اما دستیابی به این ؛ شتها قرار دا ییامریکاحکومت فدرال ضعیف در دستور کار 

دهـی بـه    نیروهاي مؤثر در شـکل بازیگران و هدف بدون توجه به مطالبات دیگر 
  نشد.پذیر  تحوالت عراق امکان

ها و موانع مربوط بـه آن تنهـا بـه     در عراق و چالش ساختار قدرت و سیاست
شود، بلکه اغلـب بـازیگران    تعارضات و مشکالت داخلی این کشور محدود نمی

اهـداف و منـافع خاصـی را دنبـال      ،اي در عـراق  هاي فرامنطقه و قدرتاي  منطقه
سـبب پیچیـدگی و    و همـین امـر،   دارند در تعارض با هم قراراغلب کنند که  می
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 بـاره فقـدان اجمـاع در   . عالوه بر این،در عراق شده استاي  فزایندهي ها دشواري
خارجی و دخیل  نفع تحوالت و ساختار سیاسی آینده عراق در میان بازیگران ذي

کـه   شـود  هاي داخلی در این کشور منجـر مـی   و خشونت ها به تداوم تعارضنیز 
  دهد. الشعاع قرار می ساخت سیاسی قدرت را تحت

روح قانون اساسی عراق، حدود و ثغور حکومت مستقر نوین را ـ  از آنجایی که 
اسـی بـه   رغم ابهامات و تفاسیر متعدد از آن ـ مشخص کرده اسـت و قـوانین اس    به

ـ حاکمیتی هـر   منزله شناسنامه کشورها و ام القوانین، روح حاکم بر ساختار حقوقی
هـاي مراجـع و علمـاي     توان ادعا کرد با وجـود تـالش   می ،روند کشور به شمار می

دینی در سوق نیافتن نظام سیاسی عراق به سمت سکوالریسم و ضـدیت بـا دیـن،    
ی عراق کامالً دینی و اسالمی نیسـت و  ـ حاکمیت روح کلی حاکم بر ساختار حقوقی

قانون اساسی جدیـد   هاي لیبرالیسم غربی در سراسر آن وجود و حضور دارد. آموزه
در  ،اثر مداخله قدرت خارجی بر و عراق در پی سرنگونی رژیم دیکتاتوري سابق

فضایی بسیار آشفته و تحت تأثیر عوامل خـارجی و بـا آرمـان رفـع و رهـایی از      
هاي ذهنـی   ترین دغدغه اد و دیکتاتوري شدید قبلی تدوین شد. مهمچنگال استبد

در  ،در مقدمـه آن مـنعکس شـده   کـه  کنندگان این قـانون   و مسائل حیاتی تدوین
گیري آزادانـه   آمیز قدرت و تصمیم پیش گرفتن شیوه انتقال مسالمتمانند مسائلی 

(صـالحی و   »مبین میزان اهمیت مسـئله اسـتبداد بـراي آنـان اسـت     و نمود یافته 
  ).68: 1391بهادري جهرمی، 
تر از  ـ مذهبی جامعه عراق و مهم هاي قومی اي و تفاوت اي ـ قبیله  بافت عشیره

بـیش از مبـانی اسـالم و    تأثیر اشغالگران سبب شـد قـانون اساسـی عـراق      ،همه
هاي مـردم تکیـه    بر مبانی دموکراسی و حفظ حقوق و آزاديهاي اسالمی،  ارزش
قانون اساسی این کشور ضد دینی نیسـت و اختالطـی از مبـانی     ،البا این ح .کند

جمهور  رئیس ،دموکراسی غربی و مبانی دینی است. باالترین مقام رسمی در عراق
رئـیس کشـور و نمـاد وحـدت ملـی و حاکمیـت کشـور        جمهور،  و رئیساست 
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شرایط نامزدي ایـن مقـام    .قانون اساسی عراق) 66و  65شود (ماده  محسوب می
  شود: قانون اساسی عراق شامل موارد ذیل می 68ریفاتی طبق ماده تش

  سال او تکمیل شده باشد. 40الف) شایستگی و لیاقت کامل داشته باشد و 
پایـداري،   ،ب) از وجهه خوب و خبرگی سیاسی برخوردار باشـد و سـالمت  

  عدالت و اخالص به میهن در او مشهود باشد.
  و لطمه وارد کرده، محکوم نشده باشد.ج) به ارتکاب جرمی که به کرامت ا

جمهور آمده، ممکن است رئیس عراق اصالً  گونه که در بحث شرایط رئیس همان
  با تلخیص). 79: 1391مسلمان نباشد (صالحی و بهادري جهرمی، 

و نبـود  و دخالـت عناصـر خـارجی در عـراق     عوامل داخلی به هر حال، تفرقه 
کشور به فدرال تغییر کند و قانون اساسـی  باعث شد شکل تفاهم بر سر مشترکات، 

تـا جـایی کـه     ،هاي مختلـف شـود   ها و گروه آن مملو از اعطاي امتیازات به قومیت
توان نوع حکومت عراق را دموکراسی توافقی نامید (صالحی و بهادري جهرمی،  می

اند که طبـق   این دموکراسی را دموکراسی انجمنی نام نهاده ،). برخی دیگر68: 1391
هـاي سیاسـی    قانون اساسی، تالش شده است بیشـتر گـروه   41و  40، 39، 14واد م

هـاي   مـذاهب و طیـف   ،موجود عراق در قدرت سهیم باشند تا رضایت همه اقـوام 
همین موضوع، محمـل اصـلی بـراي مداخلـه بـازیگران       سیاسی متعدد جلب شود.

  رود.   دخیل بیگانه در عراق نیز به شمار می
هـاي   از اصول دموکراسی و همچنین حقـوق و آزادي  ،اقدر قانون اساسی عر 

اساسی در کنار اسالم، به عنوان مبانی نظام و مشروعیت قـوانین ناشـی از آن یـاد    
مبنـاي   ،قانونی است که مردممتعلق به ) و حاکمیت در چنین نظامی 2شده (ماده 

ت )... تا جـایی کـه پـذیرش و بـه رسـمی     5روند (ماده  مشروعیت آن به شمار می
شناختن حداکثري اقوام، ادیان و مذاهب مختلف توسط قانون اساسی عـراق کـه   

خورد، نشان از وجود نوعی اخـتالف و   در بسیاري از مواد این قانون به چشم می
توان لـزوم تـأمین حـداکثري حقـوق تمـام       مردم این کشور دارد که میمیان تنوع 
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انون اساسی عـراق قلمـداد   احزاب و طوایف را از اصول مهم حاکم بر ق ،ها گروه
  با تلخیص و تصرف). 69: 1391کرد (صالحی و بهادري جهرمی، 

این یافته اخیر در  قانون اساسی عراق ترکیبی از فرایندهاي تحققکه مسلم است 
رغـم   بهما  و غیردینی شکل گرفته استو   است که بر اثر کارکرد عوامل دینیکشور 

خوریم. از سوي  برمینیز مریکا در این قانون ا اشارات دینی، به ردپاي قانون اساسی
پرسـی نیمـه    تأیید قانون اساسی توسط اکثریت مردم عراق در همـه با وجود دیگر، 
، هنوز موارد اختالفی بسـیاري از موضـوعات دینـی و غیردینـی در آن     2005اکتبر 

  ).43ـ  54:  1385وجود دارد که حل آن به آینده موکول شده است (افشون، الف 
نمودارهاي زیر، ساخت سیاسی قدرت و کمیـت و کیفیـت مداخلـه کنشـگران     

  دهد: بیگانه را بهتر نشان می
  

  هاي نفوذ کنشگران دخیل خارجی بندي حوزه : تقسیم1نمودار شماره 
  

  
  
  
  

  حوزه خارج از مدار مداخله
 (مرجعیت + حشد شعبی)

  حوزه فرعی مداخله
 (تعیین وزرا و مقامات محلی)

  حوزه اصلی مداخله 
(تأثیر بر تعیین مقامات 

وزیر، رئیس  ملی، نخست
 پارلمان و...) 
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  : ساختار سیاسی قدرت عراق در یک نگاه2شماره نمودار  
  

    
  
  
  
  

 بیت مرجعیت

 مرجعیت دینی

 تشکیالت حشد شعبی 

ج از مدار در حوزه خار دادگاه عالی فدرال
 کنشگران دخیل خارجی

 پارلمان

ارتش و نهادهاي 
 نظامی 

 ها شوراي استان

  اي نهاده
 اطالعاتی ـ امنیتی 

  وزیر نخست

معاونان 
 وزیر    نخست

  رئیس پارلمان

ان 
ارلم

س پ
 رئی

نان
معاو

 جمهور سرئی 

شوراي 
 هیئت وزیران (کابینه) جمهوري ریاست

 استاندار 

فرماندهان ارتش و 
 پلیس محلی

  وزراي 
 رفاهی ـ معیشتی  

  وزراي 
   فرهنگی ـ آموزشی

ی   
میت
حاک

 ـ 
تی
یاد
 س
اي
وزر

 
حوزه اصلی مداخله 
 کنشگران دخیل خارجی

   دفاع   کشور  امور خارجه  

   پلیس

اقتصاد و دارایی 
   نفت    (مالی) 

حوزه فرعی مداخله  ارتش
 کنشگران دخیل خارجی

 

 حکومت اقلیم کردي

  :توضیحات نمودار
قدرت مذهبی و معنوي دارد و در کنـار سـاختار   ولی برخوردار نیست. جایگاهی از سی قدرت رسمی ندارد و در قانون اسا ،. مرجعیت1

  گیرد.  اصلی و رسمی قدرت قرار می
  . رود  ولی نیرویی رها از حاکمیت به شمار می ؛وزیر و فرمانده کل قوا قرار دارد . حشد شعبی به صورت رسمی تحت امر نخست2
وزیر)  جمهور و نخست دولت (رئیسپارلمان، البته سیستم پارلمانی است و  .مستقل از هم هستندپارلمان و قوه اجرایی  ،. قوه قضائیه3

  کند.   را انتخاب می
  شود.  وزیر، فرمانده کل قوا نیز محسوب می وزیر هستند  و نخست . ارتش و نهادهاي مسلح تحت امر نخست4
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  ـ حاکمیتی عراق نوینسیاسی  ساختارهاي  ویژگی
ـ حقـوقی سـاختار حکـومتی        در مبحث پیشین، تا حدودي با رویکردهاي قانونی

هاي دیگـر ایـن نظـام     عراق نوین آشنایی حاصل شد و اکنون پرداختن به ویژگی
  سیاسی نوین، ضرورت دارد. 

، بـه  2003در مـاه مـارس   سـو  هـا و ائـتالف هـم    یکاییامر اشغال عراق توسط
اداره امـور  دولـت موقـت   ، همان سـال  فروپاشی رژیم بعث انجامید. در ماه ژوئن

عراق را به دست گرفت و با برگزاري انتخابات و تشکیل مجمع ملـی انتقـالی در   
نـویس قـانون    ژانویه، دولت انتقالی عراق شکل گرفت. این دولت با تدوین پـیش 

پرسـی گذاشـت و قـانون اساسـی بـه       به همـه  2005 سال آن را در اکتبر ،یاساس
با برگزاري انتخابات، اعضاي مجلـس نماینـدگان از سـوي    . تصویب مردم رسید

ي وزیـر  نخسـت می عـراق بـه   ئمردم عراق انتخاب شدند و سپس اولین دولت دا
   .آغاز کردکار خود را نوري المالکی 

، انتخابات انتخابات پارلمانی با برگزاريبه تدریج  رژیم بعث پس از فروپاشی
پرسی قانون اساسی، نظـام سیاسـی جدیـد     و یک انتخابات همه شوراهاي استانی

نظام از می جدید عراق، این کشور ئدا اساس قانون اساسی عراق شکل گرفت. بر
  .پارلمانی است ،و نظام حکومتی آنمند است  بهرهجمهوري دموکراتیک فدرال 

به صورت مستقیم از سوي مردم تعیـین  و اعضاي پارلمان به واسطه انتخابات 
جمهـور و دو   شوند و پارلمان نیز شوراي ریاست جمهوري متشـکل از رئـیس   می

 وزیر را مسئول تشکیل کابینه جمهور نیز نخست کند. رئیس معاونش را انتخاب می
 فرهنگی به سه حـوزه کـامالً  و . کشور عراق از نظر ساختار اجتماعی دهد قرار می

در حوزه مرکزي عراق اعراب سنی، در شمال کردها و  ؛متفاوت قابل تقسیم است
هـاي   هـا داراي شاخصـه   در جنوب شیعیان سکونت دارند و هر کدام از این گروه

فرهنگی و اجتماعی خاص خود هسـتند. البتـه در کنـار ایـن سـه گـروه اصـلی،        
ها  ها و یزیدي ها، آشوري ترکمنمانند تري  اجتماعی کوچک ـ  هاي فرهنگی هویت
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  .ي هستندنیز وجود دارند که داراي فرهنگ و عقاید متمایز
لمـان،  هـا در پار  گروههمه به دلیل تنوع قومی و مذهبی و مشارکت نمایندگان 

هاي مختلف طبق  احزاب و گروهمیان ت دولت ئهاي سیاسی حکومت و هی پست
وزیـر   نخست ،شود. در حال حاضر نمایندگان آنها تقسیم میقدرت و آراي میزان 
  .است مذهبکرد و رئیس مجلس در عراق سنی  جمهور رئیس، شیعهعراق 

یـک دولـت مرکـزي در    فدرال و متشـکل از   ،دولت عراقطبق قانون اساسی، 
اما اکنون تنها یـک دولـت فـدرال     ؛و واحدهاي فدرال خواهد بود  بغداد و ایاالت

دولـت  میـان  کردي در شمال عراق حاکمیـت دارد. وظـایف و حاکمیـت دولـت     
شود و تشکیل واحـدهاي فـدرال براسـاس     مرکزي و واحدهاي فدرال تقسیم می

قـواي   .بات صورت خواهد گرفـت ها و از طریق انتخا نظرات اعمالی مردم استان
  .است قوه مقننهو  قوه مجریه، قوه قضائیهشامل نیز حکومتی 

از آنجا که حکومت عراق حکومتی پارلمانی است، قوه مقننه اساس حکومـت  
ید. در واقع، پس از برگزاري انتخابات پارلمانی در عراق (که تاکنون  آ به شمار می

جمهـور از   سه دور آن برگزار شده است) و مشخص شدن اعضاي پارلمان، رئیس
میان نامزدهاي معرفی شده توسط نمایندگان پارلمان (با نظر مثبت کتلـه اکبـر یـا    

ر پــس از انتخــاب شــدن، جمهــو شــود. رئــیس فراکســیون پیــروز) انتخــاب مــی
اسامی پس از تأیید، و وي نیز کند  وزیر را به پارلمان این کشور معرفی می نخست

  تا رأي اعتماد بگیرند.دهد  میاعضاي کابینه خود را به مجلس ملی عراق 
جمهور، رئیس کشور و سمبل وحدت وطن و حاکمیت کشـور اسـت و    رئیس

 ،حاکمیـت  ،و حفـظ اسـتقالل عـراق    بندي به قـانون اساسـی   باید در راستاي پاي
 64اساس احکام قانون اساسی گام بـردارد (مـاده    وحدت و تمامیت ارضی آن بر

  قانون اساسی عراق). 
هـاي کلـی دولـت و فرمانـده کـل       وزیر، مسئول اجرایی مسـتقیم سیاسـت   نخست

هـا و حـق برکنـاري     نشسـت   نیروهاي مسلح است و اداره شوراي وزیران و ریاسـت 
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قانون اساسـی عـراق) (بـاقري،     75ا با موافقت نمایندگان مجلس دارد (ماده وزیران ر
وظایف و حقوق پارلمان و دولـت نسـبت بـه     بارهتصریح قانون درنبود ). البته 1392

  1هم، همواره اختالفات بسیاري میان این دو قوه مهم ایجاد کرده است.
ي عراق نیز متشـکل از  دادگاه عالی فدرال جمهور ،قوه قضائیه یا به عبارت بهتر

جمهور و معرفی شـوراي عـالی    رتبه است که با انتخاب رئیس نفر از قضات عالی 9
نظارت بر انطباق قوانین و مقررات با قـانون  مانند شوند و وظایفی  قضایی تعیین می

اساسی، تفسیر قانون اساسی و داوري در حـل و فصـل اختالفـات میـان نهادهـاي      
  عهده دارند.  تایج انتخابات پارلمانی را برتأیید نهایی نو حکومتی 

  
  هاي مهم حکومت  چالش

گیري حاکمیت مستقر نوین همواره از سـوي   در دوران پساصدام، تکوین و شکل
هایی مواجه گشته که تا پیش از ورود جدي  ها و بازیگران داخلی با چالش جریان

، 2011پس از سـال   ها ـ تکفیري به عرصه ناامنی هاي بعثی/ سلفی داعش و جریان
  ترین مشـکل و مسـئله سـاختار سیاسـی جدیـد       ـ بغداد مهم اختالفات میان اربیل

  بوده است. 
  

 لله کردها و حکومت فدرائمسالف) 

طبق قانون اساسی گانه در ساحه عراق، اقلیم کردي نیز  فعالیت قواي سهبا وجود 
که حتی برخی  ستاگانه جداگانه  داراي قواي سهو در چارچوب اصل فدرالیسم، 

و نهادهاي حقوقی ـ حاکمیتی پیش از سقوط رژیم بعـث ایجـاد     هااز این ساختار
                                                                                                                                         

وزیـر در دوره دوم   به اختالفات میـان رئـیس پارلمـان عـراق و نخسـت     توان  درباره این موضوع می .1
) اشاره کرد. بر این اساس، النجیفـی و مـالکی در   2014تا  2010هاي  وزیري مالکی (بین سال نخست

کنند و  هاي سیاسی ـ امنیتی را متوجه یکدیگر می  اظهارات و مواضع خود، همواره مشکالت و چالش
پردازند. این موضوع به ویژه در زمـان مهلـت صـد روز     برابر همدیگر میبه یادآوري حقوق خود در 

مالکی به وزرا براي پاسخگویی به مطالبات مردم معترض رخ داد و هر کدام از دو شخصیت یادشده، 
 هایشان بازخواست کنند.  دانستند تا وزرا را در قبال مسئولیت خود را محق می
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فشـار بـر    ،در زمان صدام حسـین اند. در توضیح این نکته باید اشاره کرد که  هشد
 ،کردها افزایش یافـت و عـده زیـادي از رهبـران و نیروهـاي مـؤثر در کردسـتان       

اجـراي  بـراي  هاي زیادي  دام حسین تالشمتواري یا تسلیم رژیم بعثی شدند. ص
تهدیـد و   ،مناطق کردنشین به عمـل آورد و بـا زور  از سیاست عربی کردن برخی 

ترور توانست دو حزب عمده کردستان عراق یعنـی حـزب دمـوکرات کردسـتان     
. کنـد  را وادار به تسلیم و تبعیت(یکتی) و حزب اتحادیه میهنی کردستان (پارتی) 

عراق علیه جمهوري اسالمی ایران، دو حزب یاد شـده در   در طول جنگ تحمیلی
و عملیـات ایـذایی   کردنـد   مـی آوري  مقطعی براي نیروهاي عراقی اطالعات جمع

دادند. با پایان یافتن جنگ و اشتباه صدام حسین در تهاجم به  انجام میعلیه ایران 
وانسـتند  گردیـد، کردهـا ت  منجـر  المللی علیه رژیـم وي   کویت که به اقدامات بین

که بـه ممنوعیـت    688هاي شوراي امنیت به ویژه قطعنامه  تحت حمایت قطعنامه
شـد   مـی مربوط ورود نیروهاي نظامی عراق به مناطق شمالی و جنوبی این کشور 

  قدرت خود را بازیابند. 
و اسـرائیل در همکـاري و حضـور در     امریکـا صرف نظر از اهـداف پنهـانی   
، سیاست هاي امریکا با کمک ز یک دوره اختالفکردستان عراق، این منطقه پس ا

کردهـا بـا    ،است. پس از سقوط رژیم صـدام حسـین  کرده خودمختاري را دنبال 
دنـد و موفـق   کرسـازي شـرکت    به صورت فعال در روند دولـت  امریکاهمکاري 

شدند خودمختاري مناطق کردنشین شمال عراق را در چـارچوب قـانون اساسـی    
د. اکنون کردستان عـراق داراي خودمختـاري   نبرسان جدید این کشور به تصویب

رهبـر  از میان کردهـا بـه عنـوان    جالل طالبانی  ،جمهور عراق است و اولین رئیس
  ).1394شد (نوزعیم، کردستان انتخاب میهنی حزب اتحادیه 
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  : ساختار سیاسی قدرت در اقلیم کردي در یک نگاه3نمودار شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توضیحات: 
هایی میان آن با پارلمان بـراي خـروج    ها و تنش ترین پست، رئیس اقلیم کردي است که کشاکش . مهم1

  اقلیم کردي از نظام ریاستی به نظام پارلمانی وجود دارد و پارتی مخالف سرسخت آن است. 
ارجه اقلیم عمل و بسیاري از دفاتر خـارجی اقلـیم   . مسئول روابط خارجی اقلیم به مثابه وزیر امور خ2

  کند.  در مناطق جغرافیایی دیگر را از نظر مدیریتی اداره می
  

 زایی براي حکومت مرکزي   هاي بعثی و سلفی ـ تکفیري و بحران  ب) اندیشه

تـا   35به رغم تأکید قانون اساسی عراق بر آزادي اندیشه، عقیده و مذهب (مـاده  
هاي تروریستی و بعثی بـا هـر عنـوانی ممنـوع      )، فعالیت جریانقانون اساسی 41

هایی که بعدها به واسـطه اسـتثنائات    ها و تساهل اعالم شده است؛ ولی با مسامحه

حزب دموکرات کردستان 
 عراق (پارتی)

  اتحادیه میهنی 
 کردستان عراق (یکتی)

 گوران 

هاي  احزاب و جریان
گراي کردي و سایر  اسالم

 ها گروه

  پارلمان

  رئیس اقلیم کردي

  وزیر نخست

  کابینه وزرا

 رفاهی ـ معیشتیوزراي  شی  زي فرهنگی ـ آموزراو  وزراي سیادتی

  مسئول روابط خارجی  وزیر پیشمرگه 

  دفاتر خارجی اقلیم کردي 
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وارد بر این مـاده قـانونی اعمـال گردیـد مثـل توقـف فعالیـت دادگـاه جنـایی و          
قـانون   135ه هـا در مـاد   سازي پرونده متهمان، استثنائات برآمده علیه بعثـی  عادي

اساسی و استثنائات وارده بر عملکرد هیئت بازخواست و عدالت، بازگشت برخی 
  ها به روند سیاسی و بدنه حاکمیتی آغاز شد.  از بعثی

گیري و تکـوین حکومـت مسـتقر نـوین عـراق دوران       در واقع، از اوان شکل
نی بـا ایـن   ـ تکفیري به مثابه فاکتورهـاي نـاام   هاي بعثی و سلفی پساصدام، جریان

ـ عربـی در گسـترش    حکومت در چالش جدي بودند که البته نقش محور غربـی 
  قابل انکار نیست. » مدیریت بازي«هاي هدفمند در راستاي  ناامنی

، اقدام به 1394ـ سلفی از خرداد  گروهک تروریستی داعش با رویکرد تکفیري
در بـه هـم    تحرکات نظامی جدي در جغرافیاي عراق کرد کـه بـه میـزان زیـادي    

ها بـراي حکومـت مرکـزي،     ریختن تعادل سیاسی، امنیتی و نظامی و ایجاد هزینه
توان گفت که این امر بدون حمایت و کمـک یـک    موفق شد؛ اما به طور قطع می

رسد موضوع ایجاد نـاامنی   جریان آشنا به زمین ممکن نبود. از این رو، به نظر می
السـاعه   اي خلـق  ن پساصـدام، پدیـده  زایی براي حکومت عـراق در دورا  و بحران

هاي قبلی میان برخـی از   ریزي ها و برنامه نیست و شواهد حاکی از وجود طراحی
ها براي ناکارآمد نمودن آن است. هر چنـد فتـواي وجـوب دفـاع در برابـر       طرف

هـاي نـاامنی پایـان داد و     ها از سوي مرجعیت دینی به برخـی از نقشـه   تروریست
ی به نام حشد شعبی گردید، ولی مسلم اسـت کـه مسـیر    سبب خلق وجود مبارک

گیري ساخت قدرت سیاسی جدیـد بـاز و    چالش با حکومت عراق از زمان شکل
  ابزارهاي آن به نسبت زمان و مکان متفاوت بوده است. 

ـ تکفیـري پـس از    هاي بعثـی و سـلفی   به هر حال، وضعیت و عملکرد جریان
دهنده  هاي امنیتی پس از اعتراضات، نشان سقوط صدام، به ویژه در بحبوحه بحران

نوعی هوشمندي و تجدید ساختار براي چالش با حکومـت مسـتقر نـوین دوران    
هـا بـراي    هـا، از همـه بسـترها و زمینـه     اي که این جریان پساصدام است، به گونه
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بـرداري   گسترش حضور و فعالیت خود در صحنه سیاسی، نظامی و امنیتـی بهـره  
  کنند.  ش با حکومت، از هیچ فرصتی دریغ نمیکنند و در چال می
  

  شرکاي حکومت 
هـا و   بندي در راستاي تقسیمکه اغلب هاي سیاسی عراق  ها، احزاب و گروه جریان
به مثابه شرکاي اصلی حاکمیت اند  اي عراق تشکیل شده فرقهو هاي قومی  شکاف

در زمـان  کننـد.   و در ایـن چـارچوب فعالیـت مـی    روند  مستقر نوین به شمار می
تنها حزب رسمی فعال عراق بود و سـایر احـزاب و    حزب بعثحکومت صدام، 

در مقابل رژیـم  بیشتر هاي شیعی و کرد به صورت مخفی و  جریان ویژه بهها  گروه
هـاي سیاسـی    گـروه  احـزاب و  ،کردند. با فروپاشی رژیـم بعـث   لیت میبعث فعا

هـاي موجـود در عرصـه سیاسـی بـه شـدت        مختلفی تشکیل شد و فعالیت گروه
هاي مختلف عراق  ها و فرقه از قومیت یهای افزایش یافت. این احزاب شامل گروه

  هستند. کمونیستیو  گرا ملی ،سکوالرهاي متفاوت اسالمی،  و گرایش
هاي موجود در قالب اتحادهـا و   هاي گذشته در عراق، گروه در انتخابات سال

 که هاي سیاسی مشارکت کردند و در عرصه رقابتشدند هایی سازماندهی  ائتالف
عـراق،  بیت شـیعی  ، ائتالف توان به ائتالف کردستان ها می ائتالفاین ترین  از مهم
وگـوي ملـی عـراق     هاي عراق (العراقیه)، جبهه توافق عراق و جبهه گفت فهرست

  .اشاره کرد
ائتالف کردسـتان از دو حـزب اصـلی کردهـاي عـراق یعنـی       : ائتالف کردستان

شـود.   و اتحادیه اسالمی کردسـتان تشـکیل مـی    دموکراتاتحادیه میهنی و حزب 
رهبـري   عراق سابق جمهور رئیس ،توسط جالل طالبانیکه  اتحادیه میهنیفعالیت 

توسـط   (پـارتی)  متمرکز اسـت. حـزب دمـوکرات کردسـتان     سلیمانیهدر  ،شد می
رهبري  (با مرکزیت اربیل) رئیس دولت کردستان در شمال عراق بارزانی،مسعود 

 يوزیـر  شود و نیچروان بارزانی از اعضاي ارشد این حزب نیز پسـت نخسـت   می
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داشتن بخشی از  دولت کردستان عراق را در اختیار دارد. احزاب کرد با در دست
جمهوري  پست ریاست ویژه بههاي مجلس عراق، قسمتی از قدرت مرکزي  کرسی

با تشـکیل دولـت نیمـه خودمختـار کـردي در       ،تر از آن را در اختیار دارند و مهم
  .شمال عراق در پی تحکیم فدرالیسم کردي هستند

اسالمی و  شیعیاي از احزاب  که در برگیرنده بخش عمده بیت شیعیبیت شیعی: 
ترین ائـتالف سیاسـی    بزرگدر حال حاضر تر دیگر است،  احزاب کوچکاز برخی 

هـا را در مجلـس ایـن     دهد و بیشترین کرسی تشکیل می در صورت اتحادعراق را 
همـواره  سیاسـی  تشـکل  هاي این  ترین احزاب و گروه کشور در اختیار دارد. اصلی

ي اسالمی عـراق  ، مجلس اعال(با تمام ابعاد و فروع آن) الدعوه اسالمی شامل حزب
  بوده است.صدر و حزب فضیلت  جریان(مجلس اعالي انقالب اسالمی سابق)، 

کـه   ترین احزاب اسـالمی شـیعی عـراق اسـت     الدعوه اسالمی از قدیمی حزب
کنونی عـراق از اعضـاي    وزیر نخست ،سابق و العبادي وزیر نخست، نوري مالکی

  . شوند محسوب می ارشد این حزب
 هـاي شـیعی   مجلس اعالي اسالمی عراق در ایران در جهت سازماندهی گروه
محمـدباقر  اهللا  مخالف صدام تشکیل و بعد از فروپاشی رژیم بعث با رهبري آیـت 

و درگذشـت سـید   حکـیم   اهللا آیـت  شـهادت به عراق منتقـل شـد. بعـد از     حیکم
  . گرفت بر عهدهسید عمار حکیم این گروه را رهبري  ،عبدالعزیز حکیم

هاي سیاسی شـیعه   در میان جریانشیعی  هاي گروهیکی دیگر از صدر،  جریان
، پدر مقتدا، رهبر محمدصادق صدراهللا  است که از هواداران و پیروان مرحوم آیت

 ،الدعوه و مجلس اعلی شود. این گروه برخالف حزب کنونی این گروه تشکیل می
و شـد  از فروپاشی رژیم بعث تشـکیل  پس بالفاصله که فاقد سابقه تاریخی است 

اي پایگـاه اجتمـاعی قابـل تـوجهی در میـان      گسترش یافت. اکنون این گروه دار
عـد نظـامی،     و پایین دستی شـیعی اسـت  ر فقیگروه  ویژه بهشیعیان عراق  کـه از ب
شـهرك صـدر   دارد؛ اما تشتّت آراي سیاسی آن، قابل تأمـل اسـت.     پتانسیلی قوي
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اما عـالوه بـر    ؛شود هاي اصلی فعالیت این گروه محسوب می یکی از کانون بغداد
هـاي قابـل تـوجهی دارد.     نیز فعالیـت  نجفمانند این، گروه مذکور در شهرهایی 

 هــاي  و داراي گــرایشتــر  هــا رادیکــال گــروه صــدر در مقایســه بــا دیگــر گــروه
و همین امر عربی نیز دارد  تمایالت پان است. عالوه بر آن، تري یی قويامریکاضد

هـاي ائـتالف یکپارچـه     این گروه و سـایر گـروه   منجر به بروز اختالفاتی در میان
  .عراق شده است

شـیخ  توسـط   ،اسـت تـر   نسبت به سه گروه مذکور کوچککه حزب فضیلت 
 بصـره  ماننـد  شود و بیشتر در مناطق جنوبی عـراق  می محمدعلی یعقوبی رهبري

  .هوادار دارد
 

  ها سایر جریان
گراي عراقی تشکیل  هاي ملی ملی عراق از برخی گروه فهرست العراقیه یا فهرست

، محور تجمـع اهـل سـنت بـه شـمار      2010در انتخابات پارلمانی سال  شود و می
تـرین حـزب ایـن     اصـلی  ،حزب توافق ملی عراق به رهبري ایاد عالوي رفت. می

در انتخابـات عـراق،   محور غربی ـ عربـی   هاي  فهرست است که به رغم حمایت
  .کسب نکرد یمهم هاي پست

وگوي ملـی عـراق کـه     هاي سنی عراق، جبهه توافق و جبهه گفت در میان گروه
هاي  متشکل از احزاب مختلف هستند، برجستگی بیشتري دارند و بخشی از کرسی

اند. جبهه توافق عـراق متشـکل    محلی عراق و ریاست آن را به خود اختصاص داده
شت (در حال ان الدلیمی برعهده داو ریاست آن را عدن بود از سه حزب عمده سنی

وگوي ملی عراق نیـز   رهبري جبهه گفتمحلی از اعراب ندارد). این حزب  ،حاضر
فهرسـت  تـوان بـه    مـی  هاي دیگر اهل سـنت  از جریان .است کبر عهده صالح مطل

  که هدایت آن برعهده برادران النجیفی است.  اشاره کرد محلی ـ ملی الحدباء 
سو بـا   سو و غیرهم هاي عشایري هم اهل سنت، تشکلدر حال حاضر در میان 

هـاي آن را   ها نیز فعالیت و حضوري جدي دارند که شاید بتوان برخی نمونه بعثی
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  وجو کرد.  در جریان صحوات و انباء العشائر العراقیه جست
هاي سیاسی دیگـري   هاي مذکور، احزاب و شخصیت ائتالف و گروه عالوه بر

کنند که برجستگی و نقش کمتري در صحنه سیاسی عراق  نیز در عراق فعالیت می
بی و سازمان عمل اسالمی بـه  چلاحمد  مرحوم دارند. کنگره ملی عراق به رهبري

اهللا  آیـت . شوند محسوب میتر  هاي شیعی کوچک مدرسی از گروه اهللا رهبري آیت
ثیرگذار در عرصه سیاسی عـراق در  أهاي مذهبی شیعی ت نیز از شخصیت سیستانی

  .است دوره جدید و حامی اصلی ائتالف عراق یکپارچه
  

  عراق پس از سقوط صدامقدرت ساخت سیاسی در  )اهللا سیستانی آیت(نقش مرجعیت 
ــروه     ــکل از گ ــوزاییکی و متش ــت م ــاعی داراي باف ــر اجتم ــراق از نظ ــاي  ع   ه

گانـه جمعیتـی و سیاسـی آن، همـواره      ماهیـت سـه   و اي متعدد است فرقه ـ  قومی
و متحـدانش و سـقوط    امریکاهاي بالقوه تنش و جدایی را در بردارد. حمله  زمینه

مال و جنوب عراق را که براي سالیان طوالنی رژیم صدام، نیروهاي اساسی در ش
براي کسب سـهم بیشـتري از   را شده بودند، آزاد کرد و فرصت مناسبی  سرکوب 

قرار داد. شیعیان، اهل سنت و کردها سه در اختیار آنان قدرت حکومت در بغداد 
هـاي متفـاوت در عـراق هسـتند. آنچـه در       اي با گرایش فرقه ـ  گروه اصلی قومی

در عـراق اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه        سازي یند دولتاش شیعیان در فرزمینه نق
سقوط  و اند دالیل مختلفی از قدرت دور بودهبه هاي گذشته شیعیان در طول دهه
د تا نقش مرجعیت شیعه به عنوان یک نیـروي سیاسـی و   شدولت صدام موجب 
  قرار گیرد.توجه از پیش مورد  کنشگري فعال، بیش 

 34جمعیـت  از درصـد   65تا  60ن گروه عراق هستند که حدود تری شیعیان بزرگ
نقـش مهمـی در    ،مقطع تـاریخی  چنددهند. این گروه در  میلیونی عراق را تشکیل می

گیري کشور عـراق، پـس از فروپاشـی عثمـانی و      یکی در زمان شکل ؛اند عراق داشته
از حمله امریکـا  دیگري پس  (قیام ثوره العشرین)، 1920شورش علیه بریتانیا در سال 
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پـس از   ،و در نهایت (انتفاضه شعبانیه) 1991 سال به عراق براي آزادسازي کویت در
معنـاي  لحاظ دموکراسـی عـددي بـه    از شیعیان  .2003حمله امریکا به عراق در سال 

میزان جمعیت مساوي با میـزان سـهم در قـدرت در عـراق بایـد وجـه غالـب را در        
لوازم تأسیس منطقه فدرالی یا همه اس، به رغم اینکه ین اساحکومت داشته باشند. بر 

حتـی  ( استقالل را از نظر جمعیت و سرزمین مرغوب و مناطق نفتی بصره در جنـوب 
 و تمامیت ارضی همواره طرفدار حاکمیت سرزمینی ،در اختیار داشتند )بیش از کردها
ه فدرال شیعی البته در مقاطعی هم، موضوع ایجاد منطق و )1391(اسدي،  عراق بودند

  1د.نرا در دستور کار قرار داد
اي و مذهبی در سیاست امروز عراق به نظر  با توجه به ساختارهاي قومی، قبیله

ایفـاي نقـش نظـارتی،     بارهرسد که مواضع فقهی و سیاسی مرجعیت امروز در می
ــوالت    ــی در تح ــأثیرات مهم ــی، ت ــال در نظــام سیاس ــگري فع ــادي و کنش    ارش

شـیعی در  با محوریت سازي با تقویت حاکمیت  یند دولتاو فراجتماعی  ـ سیاسی
  عراق امروز داشته است.

نقش رهبري بیدار و  ،اهللا سیستانی به عنوان مرجع دینی در مراحل حساس آیت
حل  سراسري، ها به انجام انتخابات ییامریکاکردن  وادارکه  نگر را ایفا کرده آینده

از اقدامات اساسی و  ها برابر تروریست و صدور فتواي دفاع در بحران شهر نجف
  .وي است کننده تعیین

اهللا سیستانی در جامعه عراق ناشی از سه عامل مشخص است کـه   جایگاه آیت
به رسمیت شناخته شدن اعلمیت ، عبارتند از: جایگاه حوزه علیمه نجف در عراق

ند تحـوالت  ساالرانه ایشان در رو هاي مردم گیري اهللا سیستانی و موضع فقهی آیت
اهللا سیسـتانی کـه بـا پشـتیبانی و      ساالرانه آیـت  مواضع اسالمی و مردم .این کشور

 2005تـا   2003هـاي   اقوام و پیروان مذاهب مختلف طی سالهمه رضایت نسبی 

                                                                                                                                         
هاي طرفدار فدرالیسم، در مقـاطعی پـس از    به عنوان جریان همانند مجلس اعال و حزب فضیلت که .1

  دوران صدام ظاهر شدند. 
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ساالري تبدیل سـاخت   بدیلی براي طرفداران مردم وي را به الگوي بی ،همراه شد
رونـد   ،ل قـدرت و تـدوین قـانون اساسـی    و اشغالگران را وادار کرد تـا در انتقـا  

بـه رغـم اعتقـاد بـه خـروج      وي سـاالرانه پیشـنهادهاي ایشـان را بپذیرنـد.      مردم
بینـی و  بـا روشـن   ،اشغالگران و به دست گرفتن مقدرات کشور توسط خود مردم

ه مستقیم با اشغالگران پرهیز و با انعطاف خاصی با آنان هاز مواجخود نگري  واقع
اهللا سیسـتانی در فراینـد دولـت سـازي و      ها و مواضـع آیـت   یدگاهد. کرد برخورد
گیري نظام سیاسی نوین عراق نشان داد ایشان رسالتی سیاسی بـراي اسـالم    شکل

آشکار است کـه  اي  اندازهبه  اش قائل است و ظرفیت بالقوه گفتمان اسالم سیاسی
نادیده وي را توان جایگاه  نمیمحققان غربی اذعان کردند در صحنه سیاسی عراق 

توان جایگاهی معنـوي و   بنابراین می .)1390نژاد،  (حاجی یوسفی و عارف گرفت
هـاي کـالن عـراق قلمـداد کـرد؛ بـه        گذاري غیررسمی را براي ایشان در سیاست

هاي تـاریخی   تواند در بزنگاه اي که ضمن شاخصه رها بودن از حاکمیت، می گونه
  تأثیري جدي بر حاکمیت داشته باشد.

هاي مختلف  ، سیستم انتخاباتی باید توانایی تجلی ارادهاهللا سیستانی آیتنظر از 
اقناع درونی همه اقـوام و مـذاهب را بـه همـراه آورد.     آن، را داشته باشد و نتایج 

امور کشور از جمله تعیین شـکل  همه اي، تعیین روند  حوزه صالحیت چنین اراده
ـ حکومت عراق و قوانین جاري کشور اسـت.   ن زاویـه، مرجعیـت در تبلـور    از ای

اهللا  اي که آیت گذاران نقشی اساسی داشت، به گونه آراي مردم براي تعیین سیاست
بـر   2005انتخابات پارلمـانی عـراق در سـال    سیستانی، سیستم لیست بسته را که 

غیر کارآمد دانست و به این نتیجـه رسـید کـه    یک سیستم برگزار شد، آن اساس 
ولی لیست باز  .دارد خبري نگاه می گیري در بی در روز رأي عمالً رأي دهندگان را

و شود  میباعث ایجاد انگیزه بیشتر براي حضور فعاالنه مردم در صحنه انتخابات 
  .آورد رأي می هاي ها را به پاي صندوق از عراقیبیشتري تعداد 

توان گفت مرجعیـت در دو مسـئله اساسـی سـهیم بـود: حمایـت از تجربـه         می 
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کید بر برادري أاز طریق حمایت از انتخابات و حفظ وحدت ملی و ت الريسا مردم
  و جلوگیري از خسارات غیرقابل جبران.

  
  گیري نتیجه

این  هنوز در عراق، گذشت بیش از یک دهه از تشکیل نظام سیاسی جدید با وجود
پـر واضـح اسـت کـه تغییـر و       .روي آرامش و ثبات را به خود ندیده اسـت  کشور

براي امنیت و منافع ملی و  ،2001 سال سپتامبر 11پس از  ویژه بهاي  طقهتحوالت من
همچنین تعقیب مسائل نهضتی و اسالمی بسیار حائز اهمیت است؛ تا جایی که این 

در ایـن   اهمیتـی دوچنـدان دارد.   ،مهم در عرصه تحوالت مرتبط با همسـایگان امر 
ق از زمان استقالل این کشـور  روابط سیاسی ایران با کشور عراتوان گفت  راستا، می
هاي طوالنی از رقابت  هاي کوتاهی از همگرایی و زمان تاکنون، دوره 1932در سال 
 هاي اي را تجربه کرده است. حزب بعث عراق با استفاده حداکثري از تعارض منطقه

گیري بخشـی از قلمـرو جغرافیـاي     ایدئولوژیک دوران جنگ سرد و ادعاي باز پس
ایـران و عثمـانی و ترکیـب آن بـا     میـان  هاي ناتمام  استناد عهدنامه سیاسی ایران به

اي بـین ایـران و عـراق بـه      اختالفات قومی و مذهبی، بنیانگذار اصلی رقابت منطقه
حزب براي خروج عراق از این طور خاص و ایران با جهان عرب به طور عام شد. 

 یخطرنـاک  بـازي به هاي آزاد، دست  بست جغرافیایی در دسترسی محدود به آب بن
بـرداري از تغییـرات    زد تا با هدایت مطالبات تاریخی اعراب به سمت ایران و بهـره 

هاي مالی، زمینی،  ساله به ایران با حمایت 8ژئوپلیتیک منطقه، موجب تحمیل جنگ 
اي از عـراق و تحمیـل    هـاي فرامنطقـه   المللی و لجستیکی جهان عرب و قدرت بین

ناپذیري بر دو کشور شود و روابط سیاسی ایران با جهان  تلفات جانی و مالی جبران
صـدام بـراي عملیـاتی کـردن      اي کـه  به گونه ؛عرب را با شکاف جدي مواجه کند

 و عمل کردنازیسم طلبانه و افزایش فضاي حیاتی کشورش به شیوه  منویات توسعه
 در تعمیـق  تحت رهبـري وي  نقش و پیامدهاي به جا مانده از عملکرد حزب بعث
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  .اي، همچنان باقی است واگرایی منطقه
این واقعیت را بایـد پـذیرفت کـه شـاید در طـول چنـد قـرن        با این اوصاف، 

و شـیعه  هاي  جریانسپتامبر براي  11حادثه بهانه هم به  نآچنین فرصتی  ،گذشته
دهی بـه سـاخت حکومـت     ـ مذهبی عراق در شکل هاي قومی کرد و سایر جریان

در عـراق  هاي شریک در قدرت  و برخی از گروهشیعیان اگر وجود نداشته است. 
دست خواهنـد  ه هم مهمی از قدرت را در عراق ب، سهدفمند و منطقی رفتار کنند

هـاي محـروم از    همـه جریـان  مناسبی بـراي   يفضاپس از سقوط صدام، گرفت. 
طلبـی   امکـان فعالیـت و حـق   آن، باز شده که پیش از  هاي پیشین قدرت در دوره

گیري یک جریان از هـر   بنابراین تأثیر و تأثر قدرتوجود نداشته است.  براي آنها
ها در کشورهاي منطقه، مسلماً بـر قـدرت گـرفتن و تـا میـزان       کدام از این گروه
ها و تحرکات آنها در مناطق جغرافیایی دیگر تأثیرگذار اسـت و   زیادي بر فعالیت

  یگر شود. ها از سوي بازیگران د حتی ممکن است سبب برخی واکنش
از مرزهاي چین و افغانستان تا لبنان جدیدي توان گفت ژئوپلتیک  در واقع می

تحوالت مسلماً  ،سم سلفییگسترش ترور عالوه بر شده که علت اصلی آنترسیم 
ن کشور یدر اهاي محروم از قدرت پیشین  جریانعراق و فضاي ایجاد شده براي 

  است. هاي قومی ـ مذهبی  و کمیت و کیفیت تعامل آنها با سایر جریان
داشـتن  نعراق، قومی ـ مذهبی  هاي  گروههمه ایجاد وحدت میان  ،در این میان

(و پـذیرش نقـش پـدري یـا بـرادر       تحکم از سوي جمهوري اسالمی ایرانحس 
نبـود  ، عـراق) هاي  برخی از جریانایران از سوي مهوري اسالمی تر براي ج بزرگ

از نکـردن مسـتقیم   ورهاي عربـی، مخالفـت   مستقیم آنها با کش مواجههتحریک و 
ارتباط و تماس آنها با کشـورهاي فـوق، فـراهم کـردن تقویـت هـر چـه بیشـتر         

درصد جمعیت عـراق   80شیعیان که روي هم جمعیتی بیش از  اکراد و پیوستگی
ایـران بایـد در نگـاه    جمهـوري اسـالمی   از نکاتی اسـت کـه    ،دهند تشکیل میرا 

هـاي دیگـر    و گـروه شیعیان اگر . ها توجه کندبه آن سیاسی خود به تحوالت عراق
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 ،کننـد سـاختار قـدرت عـراق تثبیـت     در عراق بتوانند خـود را  شریک در قدرت 
در و  کـرد  منطقـه نیـز تغییـر خواهـد    دیگـر  در کشورهاي آنها تردید وضعیت  بی

در کـه آنهـا   اي  نقش گسـترده همچنین تیکی کشورمان و یبر اهمیت ژئوپلنهایت، 
کـه  گفـت  قاطعانـه  توان  ین رو، میااز  ، مؤثر خواهد بود.ا خواهند کردمنطقه پید

هاي نهضـتی جمهـوري    نوع و ماهیت ساختار قدرت در عراق براي تداوم فعالیت
  دارد. بسیاري اسالمی ایران در منطقه و جهان و گسترش محور مقاومت اهمیت 

ـ    این است که ملأنکته قابل ت تـرین   مهـم عنـوان  ه کشورهاي ایـران و عـراق ب
کشورهاي این منطقه، در طول چند دهه گذشته به عوامل واگرا در روابط دوجانبه 

 اي و با توجه به شرایط جدید منطقـه که ضروري است از این رو  .اند توجه داشته
هـاي   المللی و سقوط عامل اصلی واگرایی یعنی رژیم بعثی در عراق، به زمینه بین

این راستا، همکـاري و   . درکنند شور اندیشهسازندگی بین دو ک مثبت همکاري و
تـر مشـکالت، موقعیـت     این دو کشور عالوه بر حل بهتر و سریعمیان همبستگی 

ضـمن اینکـه    ،المللـی تحکـیم خواهـد بخشـید     بـین  اي و نها را در صحنه منطقهآ
ـ   منافع ملی دو کشور حداکثر بهـره سود از این همکاري به توان  می ه بـرداري را ب

زمینه را براي یک همگرایی در خلیج فارس که بتواند به عامل مهـم   ورد وآعمل 
  .کرد توسعه اقتصادي کشورهاي منطقه تبدیل شود، فراهم

دار جبهه مقاومت قلمداد کرد که  توان خط اول و اولویت در واقع، عراق را می
رغم رویکردهاي غیردینی (نه ضد دینی) برخی مسئوالن حکومتی آن، بـاز هـم     به

  د. نک میدر محور مقاومت و تأمین مصالح اسالمی ایفا  اي کننده تعییننقش 
مدت، ماهیت مناسبات ایران و عراق به میـزان بسـیاري در    بنابراین در طوالنی

وهله اول، به نوع ساختار حکومت آن و سپس به اوضاع امنیتـی عـراق، ترکیـب    
یگان عـرب و  سیاسی حکومت و کمیت و کیفیت تعامالت سیاسی بغداد با همسا
کنندگی ماهیـت   ایاالت متحده امریکا بستگی خواهد داشت. به عبارت بهتر، تعیین

  حکومت عراق براي جمهوري اسالمی ایران و منطقه بسیار جدي است. 
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اي و یکـی   جمهوري اسالمی ایران به عنوان یک قدرت منطقـه مسلم است که 
 ،رژیـم و بـه تبـع آن    از تحـوالت داخلـی ایـن   نـاخواه   خواه ،از همسایگان عراق

دگرگونی در معادالت قدرت در خاورمیانه تأثیر خواهد پذیرفت. در این شـرایط،  
اید تمرکز خویش را بر کسب حداکثر منافع از این محیط جدیـد  ها ب گذار سیاست

 ،دنـ و نیز دور ساختن منابع تهدید از حیات سیاسی جمهـوري اسـالمی قـرار ده   
هاي  ار مناسبی را براي رشد و بالندگی فعالیتضمن اینکه عراق نوین، محیط بسی

، در ایـن راسـتا  نهضتی در راستاي تقویـت جبهـه مقاومـت ایجـاد کـرده اسـت.       
جدیـد عـراق حمایـت    از تکوین ساختار سیاسی ایران از ابتدا  جمهوري اسالمی

راسـتاي  را در  ـ مـذهبی  هـاي قـومی   کرد و دولتی فراگیر و متشکل از تمام گـروه 
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