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ی عا ه    باس
  

  سياسي در عراق؛ با اشاره به مسايل داعش  موج نوين منازعات  نشستمتن 
  )سياسي و روابط بين الملل ينظريه پردازه كدپژوهش - گاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي پژوهش(

  3/4/93شنبه  سه
  

  عضو هيأت علمي پژوهشگاه ،قنبرلوعبداله آقاي دكتر سخنراني 
هـاي   موج حركـت به دنبال . به بعد ايجاد شد 2012و  2011هاي  موج نوين منازعات سياسي عراق، از سال

پـس از اشـغال عـراق در سـال      .هايي كه در سوريه شكل گرفـت  منياناخصوصاً در جهان عرب و  البيانق
گزارشي  ها  ييآمريكا 2006در سال  .چند سالي موج ترور و ناامني و سركوب در عراق جريان داشت 2003

بايد حل نظامي ندارد و  در آن تأكيد شده بود بحران عراق راه كه ردندك تدوين »هميلتن - بيكر«تحت عنوان 
و قبايـل محلـي    هاي سياسي در اين راستا، بايستي گروه. شود استفادهآشتي ملي  با هدفسياسي راههاي  از

فرمانـده نظـامي   . جلـوگيري شـود   عراقن ترور در بحرا ازد تا از اين طريق نبه بازي گرفته شونيز  مخالف
تواند از بحران تـرور نجـات پيـدا     تأكيد داشت كه عراق در صورتي ميدر عراق ديويد پترائوس هم  آمريكا

و  2007هـاي   سـال  .آميز بـود  موفقيت ،سياست اجراي اين .برود آشتي ملي باكند كه به سمت انسجام ملي 
   .فروكش كردها  ناامنيو  يافتبحران ترور كاهش  2008
سازمان ملل . اين كشور آغاز شددر  و بحران امنيتي موج جديدي از منازعاتمجدداً به بعد  2011از  اما

در عـراق  نفر در جريان اين منازعات  9000نزديك به  2013در سال دهد  نشان ميگزارشي منتشر كرده كه 
در اين شرايط  .اند نفر كشته شده حدود 2000اول  ماههدر سه  2014سال . اند دست دادهخودشان را از  جان

   .توسط آنها هستيمهايي از اين كشور  عراق و تصرف بخش دريورش نيروهاي داعش  ما شاهد
 2004سـال   .گـردد  هاي پس از اشغال بـازمي  در سالكشور عراق  به تحوالتداعش  هسته تشكيل گروه

لزرقاوي گروهي تحـت عنـوان گـروه جماعـت توحيـد      ابومصعب ا يعنييكي از چهره جهادي اين كشور 
و يي آمريكاضـد بخاطر شعارهاي جذابيت اوليه اين گروه بيشتر . وجهاد تشكيل داد كه به سرعت رشد كرد

. سازي براي اشغالگران عراق موفق عمل كرد در معضلگروه تحت فرمان الزرقاوي  .بود اش ضداشغالگرايانه
در . دكر مياي از جريان القاعده در عراق معرفي  بيعت كرده بود و خودش را شاخهالدن  قاوي با بنالبته الرز
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. شـود  تـر مـي   كشي پررنگ شيعهستيزي و  شيعهگرايش به  گروه،هاي اين  سخنرانيو در مواضع  2006سال 
در پايـان  . گرديـد ايـن گـروه    رهبـر  ابوحمزه مهاجرو  شد كشتهها  توسر آمريكايي 2006در سال قاوي الزر

. شـود  شاهد اين هستيم كه گروه دولت اسالمي عراق تشكيل مـي  ،كه اين گروه داشته ضعفيبه دليل  2006
تـري گـرايش بـه     به صورت خيلي پررنـگ  گروهاين . اين جريان شخصي به نام ابوعمر البغدادي بود رهبر
اق، تهديد تروريسم در عراق تا سياست آشتي ملي در عربه بعد با اجراي  2007از سال . ستيزي داشت شيعه

نيروهـاي  هم ابوحمزه مهاجر و هم ابوعمر البغدادي در جريان حملـه   2010سال  .دشو ميمهار  حد زيادي
رهبري گروه دولت اسالمي عراق  بوعمر البغدادي، ابوبكر البغداديشوند و بنابر وصيت ا كشته مييي آمريكا

از دانشـگاه اسـالمي بغـداد     اسـالمي  علوم يدكتر دوره التحصيل فارغ شود وي گفته مي .گيرد را به عهده مي
ابوبكر البغدادي مدعي شده كه تبار قريشـي دارد و از ايـن حيـث صـالحيت خالفـت مسـلمانان را        .است

  . داراست
كند كـه دولـت اسـالمي عـراق و      اعالم مي )البغدادي(گروه دولت اسالمي عراق رهبر  2013در آوريل 
تشـكيل شـده    )داعش( »دولت اسالمي عراق و شام«ادغام شده و گروهي تحت عنوان  سوريه هجبهه النصر

النصـره   جبهـه  .دباشـ  مـي يك حكومت اسالمي با خالفت ابوبكر البغدادي  تشكيلدرصدد  اين گروه  .است
را  ادغام اين يالنصره ابومحمد الجوالن بههجرهبر . با رهبر القاعده بيعت كرده بود وتشكيل  2011اواخر سال 

وساطت الظواهري براي حل مشكل راهگشا . كند الظواهري تبعيت مي د كه از  ايمنكن پذيرد و اعالم مي نمي
   .شود ساز نزاع شديدي بين دو گروه تروريست مي نبود و اين زمينه

حاكي  هاگزارشبرخي . جذب كند گروه داعشالنصره را به سمت  هكند نيروهاي جبه البغدادي تالش مي
اكنون در شرق سوريه و شـمال و   و اند پيوسته النصره به داعش جبههدرصد از نيروهاي  80 الي 70ست كه ا

االنبار تحت تصـرف داعـش بـود و اخيـراً شـهر       استاناز  يهاي سال گذشته بخش. غرب عراق فعال هستند
داعـش ظـاهراً در   . تحت تصرف داعش درآمد ،كه از شهرهاي استراتژيك عراق است در استان نينوا موصل

 قصـد دارنـد  اند كه  الم كردهاع نيروهاي آن. است نيز و ديالهالدين  استانهاي صالح توسعه نفوذ و اشغال پي
  .مي را با مركزيت بغداد تشكيل دهندخالفت اسال
از عـراق   اي گسـترده  هـاي  و بر بخـش  كردهتوانست با چنين سرعتي رشد  گروهاين چرا اينكه  در مورد
در عراق وجود داشته كه ايـن بسـتر را فـراهم     يهاي زمينه. له را در نظر داشتأسمچند بايد ند، تسلط پيدا ك
هـايي هـم    در پيشبرد فرآيند آشتي ملي ناكامي ،قيتها و دستاوردهايي كه داشتهفمالكي عليرغم مو .كرده است
ها تأكيد دارند كـه   سني .دارنددولت مالكي  نارضايتي بسياري از و كردها سنيعرب گروههاي . داشته است
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ائتالف العراقيـه كـه عمـدتاً از     .رييس جمهور از اهل سنت انتخاب شودنخست وزير بايستي تغيير كرده و 
هاي مالكي ابراز نارضايتي كرده و  به شدت از سياست ،سكوالر به رهبري اياد عالوي تشكيل شده نيروهاي

 .ورود نيروهـاي رقيـب بـه عرصـه قـدرت بـاز كنـد       فضا را براي تمام شده و  كه دوره مالكي معتقد است
گرايـي و   بـه فرقـه  خواسته يا ناخواسته كه ايشان است  ترين انتقادي كه به آقاي مالكي وارد است اين عمده
داعـش   .پيوند نزديك با ايران نيز از ديگر اتهامات وارده عليـه مـالكي اسـت    .گرايي كشيده شده است شيعه

 فوينشانده دولت ص دولت مالكي دست كه كردهو اعالم  كردهمعرفي  فويصايران را يك دولت .ا.دولت ج
بـا   اول اينكـه : دارد عمده حتي بين خود شيعيان عراق هم نارضايتي وجود دارد كه دو علت. عراق استدر 

مسأله فقـط وحـدت ملـي     افتد، و دوم اينكه ها نيز به خطر مي منافع شيع عراقوحدت ملي در آسيب ديدن 
در مورد فساد در . بوده استنيز ناموفق در كشور گسترده دولت مالكي در مهار فساد اقتصادي كه نيست، بل

 2011در سـال  برخي گزارشها حاكي از آن اسـت كـه   . هاي زيادي وجود دارد دولت عراق حرف و حديث
  . يك سوم بودجه عراق معلوم نبوده است نحوه هزينه شدن حدود

هـاي   گيـري  ، اخيـراً موضـع  گذشته همكاري بيشتري بـا مـالكي داشـتند   در سالهاي كه عشاير اهل سنت 
تشكيل دادند كه را وه حجماعه الص 2007و  2006بعد از سالهاي آنها  .اند پررنگي در برابر مالكي اتخاذ كرده

اخيراً اختالف سياسي عشـاير اهـل   اما  .كردند مالكي كمك ميها و دولت  آمريكاييدر مبارزه با تروريسم به 
  . استتر شده  رنگ نت و مالكي افزايش پيدا كرده و همكاري آنها هم خيلي كمس

عملكرد ارتـش در قضـيه    كه دولت مالكي متهم است كه در تشكيل ارتش ملي، خيلي موفق نبوده است
ايران هـم از زوايـاي مختلفـي مـورد انتقـاد      .ا.مسئله همكاري با ج. باشد ميامر  مويد از اينپيشروي داعش 

به خصوص در ماههاي اخير مطرح شده كه توافقات مفصلي بين دولت مالكي و ايـران  . ن بوده استمخالفا
پسـندند كـه    ها ايـن را نمـي   عراقي. جهت ارسال تسليحات سبك و متوسط ايران به عراق منعقد شده است

تش معتقدند كه مالكي و دول. كند ايران مي.ا.دولت عراق به لحاظ امنيتي و تسليحاتي خودش را وابسته به ج
به خصـوص اينكـه ايـن توافقـات پـس از آن منعقـد شـد كـه         . اين همكاريها يك همكاري معمولي است

كوپترهاي آپـاچي، و   هاي هلفاير، هلي موشك(هاي مورد تقاضاي دولت مالكي  ها از تحويل سالح آمريكايي
  .ودداري كردندبه بهانه اينكه اينها ممكن است دست ايران بيافتد، خ) پهبادهاي مراقبتي

افـزايش  اين اختالفات  ينكته بعدي اختالفات دولت مركزي با اقليم كردستان است كه از زواياي مختلف
بـا  بودجه اقليم، توافقات و قراردادهاي استراتژيك كه اقليم دوسـت دارد بـه صـورت مسـتقيم      .است يافته

اخيـراً شـركتهاي   . انگيز بـوده اسـت   اختالفاز موارد  هاي خارجي منعقد كند، مرزهاي دولت محلي شركت
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اند و كردهـا بـه صـورت مسـتقل جهـت       در كردستان عراق فعال شده از كشور تركيهخارجي به خصوص 
مورد قبـول  اين كه كنند  كردستان قرارداد منعقد ميفرآيند توسعه  بردبودجه براي پيش مينصادرات نفت و تأ

همكـاري   عراق بـه درسـتي   كه كردستان در مسايل امنيتيدولت مركزي معتقد است . دولت مركزي نيست
 بـه  )همكاري بـا تروريسـم  متهم به (نمونه بارز آن، خودداري كردستان از تحويل طارق الهاشمي . كنند نمي

اينها باعث شد كه همكـاري دولـت مركـزي بـا كردهـا       .باشد دولت مركزي و تسهيل فرار وي به تركيه مي
   .روي آورند دولت مركزي تقابل باسمت كردها به  كاهش پيدا كند و

است منتهي با ابزارهاي مـذهبي   سياسيواقعيتي كه در صحنه عراق اتفاق افتاده اين است كه يك منازعه 
پيروزي مالكي در انتخابات اخير، نااميدي را در بين مخالفان و منتقدان تشديد كرد و باعث شد آنها  .باشد مي

اند، چـرا كـه    ها از عوامل مهم موفقيت داعش بوده بعثي .داعش كشيده شوند به همكاري بابراي دفع مالكي 
ها معتقدند در اين كشور يك جنـگ مـذهبي و    خيلي از ناظران و رسانه .همكاري بسيار نزديكي با آن دارند

نزاع سياسي است و كارگردانان اين نـزاع در   كيك جنگ شيعه و سني رخ داده ولي باور ما اين است كه ي
دهد  فرضيات مختلفي مطرح شده كه نشان مي. شود ل سياستمداران هستند و از مذهب استفاده ابزاري مياص

  . اين نزاع، نزاع سياسي است
قرار دارد ) ها نماينده سني(كه در رأس آن يك طرف عربستان اي  هاي منطقه قدرت بين قدرت جنگ - 1

ايـران  .ا.البتـه ج . شده استرقابت آنها در سوريه باعث نزاع مذهبي  كه) نماينده شيعيان(و يك طرف ايران 
و اسرائيل است و بـراي   آمريكاكند و معتقد است نزاعي كه در سوريه داريم با  چنين رويكردي را انكار مي

با اهـل سـنت مشـكل و     موضع دولت ايران اين است كه. ايم حمايت از جبهه مقاومت وارد اين كشور شده
در گذشته سـالح   .اند هاي تكفيري يك چنين نزاعي را شروع كرده اما گروه ،داشت شته و نخواهدنزاعي ندا

  . كنند و با مسلمانان جنگ مي نشانه رفتهولي اكنون به سمت مسلمانان  بود، آمريكاآنها به سمت 
ابـراز  ، زمينـه بـراي   اي كه بعد از انقالبـات اخيـر در منطقـه شـكل گرفتـه      فضاي آزاد شده به علت - 2
اما اين رونـد منجـر بـه شـيوع منازعـات       .اند، فراهم شده است هايي كه تاكنون در حاشيه قرار داشته هويت

   .خونين در منطقه شده است
منطقه با يك هدف عمده كارگرداني شده است  سياستمدارانوسط برخي دولتها و منازعات مذهبي ت - 3
هاي منطقـه بـارز    كه اخيراً در پي انقالب دمكراسي را اينكه شكاف بين ديكتاتوري وعبارتست از هدف  آن

نقش  از جمله، عربستان سعودي و قطر. را جايگزين كنندشكاف بين شيعه و سني  به حاشيه كشيده و شده،
حمايت تسـليحاتي و مـالي ايـن    در و  اند عراق داشتهسمت سوريه و و هدايت داعش به  تشكيلدر  مهمي
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  . فعالند گروه
، هاي نئووهابي و نئوسلفي كه به خاطر همـين انقالبـات اخيـر اتفـاق افتـاده      رشد فزاينده ايدئولوژي - 4

همـراه  لقاعـده  دوباره جريان ا و تقويت احيا شدناين روند با . فرضيه ديگري در مورد منازعات اخير است
   .بوده است

از مـذهب اسـتفاده    در آن ت كـه اسـ  يسياسـ  نگرا سياسي بين دولتها و كنشيك مبارزه مبارزه در واقع 
  . ابزاري شده است

  
   رييس ستاد عراق وزارت امور خارجه ،كنعانيناصرآقاي سخنراني 

هـايي  طور كه اشاره شد داعش هـم از گروه موضوع داعش در تحوالت اخير موضوعي فرعي است و همان
اي از نيروهـا بـا    مجموعه 2003بعد از اشغال عراق در سال . است كه مورد استفاده ابزاري قرار گرفته است

عـراق رونـد   ) شـيعي (گيري دولـت   هاي ضداشغالگري و يا با شعار اشغالگري شكل گرفتند با شكل انگيزه
ضد اشغالگري خود را حفـظ   ها ولي بعضي از جريان. حركت اينها به سمت مقابله با دولت شيعي پيشرفت

نقطـه  . ابومصعب زرقاوي اردني در اردن ابتدا جنبش توحيـد و جهـاد را تشـكيل داد    2004در سال . كردند
پس از مـدتي  . كانوني فعاليتش ظاهرا عليه اشغالگري بود ولي عمال عمده فعاليتشان عليه شيعه وشيعيان بود

بنام دولت را  تشكيالتاين سپس  ،اندازي كرد ين را راهتشكيالتش را ارتقاء داد و تشكيالت شوراي مجاهد
به مقر اين گروه، رزقاوي كشته شـد و   آمريكابا حمله مستقيم  2006در سال . دنمواسالمي عراق نامگذاري 

مـاه كشـته شـد و ابـوعمر      6وي حدوداً پس از . رفتبه عهده گرا ابوحمزه المجاهد رهبري اين تشكيالت 
عراقـي و  كـه   )ابراهيم البدري(كشته شد و ابوبكر البغدادي   2010در سال  كهاين گروه شد  البغدادي رهبر

  . موصل است رهبر اين جريان شداهل 
حركـت را بـه سـمت سـوريه     تقريبا فعاليت آن فروكش كرد و با تحوالت سوريه اين جريـان   2010از 

رين درگيري تدر سوريه بيش ،)داعش(دادند دولت اسالمي عراق و شام تغيير را به د و نامش هدفگذاري نمو
ايمـن  . نيز درگيـر شـد  ) جيش الحر(داشت و با ارتش آزاد سوريه ) سوريه هشاخ ةالقاعد(را با جبهه النصره 

منابع اطالعاتي . اما گوش نداند ،الظواهري به اينها دستور داد كه به سمت عراق برويد و سوريه را ترك كنيد
مالي و تجهيزاتي از  ،هاي مادي بيشترين نقش را در مديريت اين جريان و حمايتگويند بندر بن سلطان  مي

  . اين گروه به عمل آورده است
در حوزه سياسي هم انتخابات موفق رياست جمهوري . ير مديريت شدختحوالت سوريه طي يك سال ا
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. عارضـه تنـگ شـد   فعاليـت م  ايبود كه صحنه سياسي و امنيتي را سوريه مديريت كرد و فضاي سوريه بـر 
درصد مردم در ايـن انتخابـات    62 كههمچنين اولين انتخابات پارلماني عراق پس از خروج اشغالگران بود 

هـاي   ميزان مشاركت سياسـي جريـان  . د و استاندارد خوبي در اين شرايط امنيتي بودرشركت كردند كه ركو
سازمان ملل . و احزاب شركت كردند يتماز تمام قو )فهرست 267حدود (سياسي از تمام طوائف و احزاب 

 101در انتخابات قبلي جريان اهل سنت با تشـكيل فهرسـت العراقيـه    . متحد شفافيت انتخابات را تاييد كرد
اياد عالوي شيعه سكوالر . دولت قانون به رهبري مالكي كسب كردندكرسي  89كرسي پارلماني را در مقابل 

ائـتالف   در نهايت شيعيان توانسـتند . داد كند، دولت را تشكيل ميتوانست آراء زياد مجلس را كسب  اگر مي
هاي بيشتر و  در اين انتخابات شيعيان با كرسي. الف ملي را تشكيل دهند و دولت شيعه را سركار بياورندتح

. خواهـد آورد كرسي را به دست  103كرسي پارلمان كه با احزاب فرعي شيعي  93فهرست دولت قانون با 
را دارند ) 1+نصف (كرسي  165شيعيان به تنهايي تعداد  ،جريان مقتدا صدر و عمار حكيم ائتالف كند اگر با
توانست نخست  زيرا مالكي براي بار سوم مي وضعيت نگران كننده شد،. كيل بدهندتوانند دولت را تش و مي

عـدم مجـازات   ) كاپيتوالسـيون قانون (يي آمريكاخواهي  مالكي كارنامه موفقي در مقابله با زيادي .وزير شود
ايران روابط .ا.و با جرد دادولت سوريه با همكاري را  نيي در عراق و كسي كه بيشتريآمريكانظاميان خاطي 

توانسـت متحـد    مالكي ميلذا  .ه استخوبي برقرار كرده است ارتباط نزديك و خوبي با مقاومت لبنان داشت
هايشان اين بـود كـه مـالكي     عربستان و قطر تمام تالش ،غرب .جديدي براي مقاومت از ايران تا لبنان باشد

  . نخست وزير نشود
يك خط فرضـي را ايجـاد كردنـد و    ) مرزهاي جمهوري(تا استان دياله ) مرزهاي سوريه(از غرب عراق 

حداقل عدم يا آنها از هم پيمان كردي  .داعش اين مناطق را هدف قرار داد و اقليم كردستان هم كه جدا بود
جرياني كه داعش و اعضاي حزب بعـث  . جدا شدعمال كردستان  و داستفاده كردنمنازعه بين آنها ورود به 

  . به عراق حمله كردندهاي ناراضي و غرب  عراق با حمايت سني
تجزيه عراق را به نفع خودشان  ،تركيه و كشورهاي منطقه ،آمريكا، اينها فعال به دنبال تجزيه عراق نيستند

  . بينند نمي
به تركيه و كشورهاي عربي منطقه به جاي محكوم كردن تروريزم، دولت عراق را مورد سـرزنش   آمريكا

عربستان گفته اسـت كـه بايـد دولـت را بـه طـور        .اند ندهادولت عراق را ناكارآمد خو. و مالمت قرار دادند
  . دنمساوات بين عراقيها تقسيم كن

و اي  حمايـت كـامال منطقـه   بـا  هـا كـه تشـكيالت قـوي هـم دارنـد        بعثي رياني به نام داعش در كنارج
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المللي دست به دست هم داد تا منـاطقي   و حمايت بين هاي عراق سني عراق و حتي مجلسيهاي  شخصيت
اي ورود مـردم بـر  و اما اتفاق خوبي از جملـه ورود مرجعيـت بـه صـحنه     . در عراق به دست داعش بيافتد

مديريت از دست نيروهاي عمل كننده خارج شـده  .صحنه شيعه مجددا متحد شد .حمايت از دولت رخ داد
عراق . كه در سوريه نتوانستند به دست آورند بايد از دست آنها در عراق خارج شود سرزميني عنصر .  است

در نوك پيكان . كند برقرار مي ارتباط ايران با مقاومت در لبنان رادر نقطه كانون مقاومت واقع شده است كه 
اند از وضعيت موجود حمايت  كه از منطقه خارج شده آمريكاتركيه نقش حمايتي دارد و  .عربستان قرار دارد

نـزاع موازنـه   . اي را به نفع آنها برقرار كننـد  د موازنه منطقهنپيمان بتوان كنند و تمايل دارند كه نيروهاي هم مي
خورد و از جريان داعش به صورت ابزاري براي اهداف  منطقه دارد رقم مي سياسي و راهبردي است كه در

  . كنند خود استفاده مي
  
  


