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 چكيده
احـزاب و   .  پـردازد   انگارانه مي  سازي در عراق از نگاهي سازه هاي دموكراسي اين مقاله به بررسي چالش

اند از خالل كاركردهاي      هاي سياسي عراق بعد از حمله آمريكا و نيروهاي ائتالف، هنوز نتوانسته     جريان
طوري كه بعـد از انتخابـات         دموكراتيك، يك ساختار منسجم سياسي در اين كشور را شكل دهند، به  

، تشكيل دولت دوم نوري مالكي، نه ماه به درازا كشيد و در اين مـدت هـر يـك از        2010 پارلماني سال 
سخن اصلي در ايـن مقالـه     .  خواهي خود بودند زني و اصرار بر سر سهم ها مشغول چانه احزاب و جريان

اجتماعي، فرهنگ استبدادي و مطلقه حـاكم بـر           ـ  آن است كه ناهمگوني در بافت و ساختار سياسي
هاي موجود بر     ترين چالش  سازي از مهم ـ ملت  گيري صحيح روند دولت ها و همچنين عدم شكل جريان

انگارانـه و     نويسنده با انتخاب و كاربرد نظريه سـازه       .  سازي در اين كشور بوده است   سر راه دموكراسي
) ساختار اجتماعي، هويت كنشگران و همچنيـن ماهيـت ساختارــ كـارگزار            (تشريح سه مولفه آن     

كند كه ساختار اجتماعي ناهمگون عراق رفتـار رقـابتي بـازيگران را اعـم از             گيري مي گونه نتيجه اين
بازيگران داخلي و خارجي دامن زده و از سوي ديگر، رفتار رقابتي بازيگران در مرحلـه ساختارسـازي        

 . سياسي به ايجاد يك ساختار مبتني بر به رسميت شناختن ناهمگوني منجر شده است

 كارگزار، هويت، دموكراسي، جامعه ناهمگونـ  عراق، ساختار: واژگان كليدي
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 مقدمه
سازي در عراق چيـست؟ عـراق يـك كـشور مهـم            هاي ساختاري دموكراسي ترين چالش مهم

هـاي تـاريخي، سـاختاري و فرهنگـي كـشورهاي عربـي               عربي خاورميانه و واجد همه محدوديت  
تـا بـه      2003 از اين رو بعد از حمله آمريكـا در سـال            .  خاورميانه براي ايجاد يك دموكراسي است

هـاي    انـد زمينـه     ها و احزاب سياسي اين كشور ناتوان از حصول اجماع هنوز نتوانـسته    امروز، جناح
هاي   نويسنده در اين مقاله ضمن تاكيد بر ضعف      .  گذار به دموكراسي را در كشورشان فراهم آوردند

هـاي    سازي را ژئوپليتيك قومي، هويت   هاي موجود در دموكراسي ترين چالش ساختاري عراق، مهم
 .كند ناهمگون و ساختار اقتصادي اين كشور عنوان مي

عنوان امـواج   واقعيت آن است كه به لحاظ تاريخي سه موجي كه ساموئل هانتينگتون از آنها به
يـك از كـشورهاي      برد، به كشورهاي عربي نرسيده و به جز لبنان هيچ دموكراسي در جهان نام مي

. واقع در اين مجموعه، دموكراسي و دولت منتخب را تا قبل از سرنگوني صدام تجربه نكرده بودنـد     
گيري اين كشور بر اساس مقومـات    خوبي گوياي اين واقعيت است كه شكل عالوه، تاريخ عراق به به

از ايـن   .  هاي پيروز در جنگ جهاني اول بوده اسـت        ملت نبوده، بلكه بر اساس منافع قدرتـ  دولت
سـازي نبـوده و نـوع بـازي           هـاي اجتمـاعي دموكراسـي       گيري ساختارها براساس الزمـه      رو شكل

اين مقالـه قـصد دارد مجمـوع        .  كنشگران نيز متاثر از آن در مسير عدم وحدت گام برداشته است     
انگارانـه مـورد      سازي در عراق پس از صـدام را از زاويـه نظريـه سـازه                ها و موانع دموكراسي چالش

 . دهد بررسي قرار مي
هاي ساختار سياسي، نقـش   عنوان بخش مهمي از ويژگي انگارانه، هويت به از منظر تئوري سازه
تـوان    هـا را نمـي      بر طبق اين نظريه، هويـت     .  سازي دارد   دهي به دموكراسي  زيادي در قوام و شكل

در عراق نيز سه    .  اي هستند   شان تعريف كرد؛ چرا كه آنها ذاتا اموري رابطه   جداي از بستر اجتماعي
سـاخته كـه هـر از آنهـا منـافع و              اي نـاهمگون    هويت و قوميت اعم از كرد، شيعه و سني جامعـه 

. كننـد  اي خود دنبال مي كنشگري خود را نه در قالب ملي، بلكه در چارچوب تعلقات قومي و قبيله
سـقوط او سـبب     .  صدام نيز مانند ساير اقتدارگرايان عرب نتوانست هويتي ملي در عراق ايجاد كند

. شد اين تكثر و چندصدايي كه در زير شعارهاي پان عربيستي پنهان شده بود، بيشتر نمايان شود       
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عالوه، محروميت اقوام مختلف از ممارست حقوق اجتماعي و سياسي خود نيز سبب شـد تـا در        به
 . كنار بحران هويت، عراق نتواند گذاري آرام به دموكراسي را تجربه كند

 مباني نظري
 انگاري نظريه سازه: نخست
هاي مهم دهه اخير است كه فهم ملموسي از واقعيات         انگاري يا كانستراكتيويسم از نظريه سازه

ها، سومين نگـرش      ساختارگرايي در كنار كاركردگرايي و نظريه نظام  .  دهد المللي به ما ارايه مي بين
هـايي از ايـن نگـرش در          رگـه .  هاي اجتماعي است    گرايانه قرن بيستم در مورد جامعه و پديده   كل

امـا در قـرن بيـستم فردينانـد سوسـور،           .  تفكر منتسكيو، ماركس و دوركيم وجـود داشـته اسـت     
اين انديشه  .  شناسي قرار داد    شناس سوئيسي، بود كه آن را مبناي نظريه جديدي در علم زبان    زبان

شناسي گام نهاد و سپس تمامي علـوم اجتمـاعي را          اشتراوس به حوزه مردم  ـ  از طريق كلود لوي
الكساندر ونت، امانوئل آدلر، فدريش كراتوچويل و جان         افرادي همچون نيكالس اونف، 1 .دربرگرفت

انگـاري را بـسط و گـسترش داده و            پردازانـي بودنـد كـه سـازه         تـرين نظريـه     جرالد راگي از مهم   
  2 .الملل را تبيين كردند كاركردهاي آن در عرصه بين

هاي نئورئاليستي و نئوليبراليـستي را بـه          انگاري با تاكيد بر ساخت اجتماعي امور، تئوري      سازه
الملل ساختي اجتماعي دارد كـه كنـشگران آن در         اين نظريه معتقد است نظام بين.  چالش كشيد

هـا    گرايان كـه تنهـا بـازيگران اصـلي را دولـت             برخالف واقع .  تالش براي تعامل با سايرين هستند 
هـا كـه      دانند و همچنين برخالف ليـبرال  ها مي ترين گزاره دانسته و امنيت و منافع مادي را از مهم
المللي را    الملل و كنشگري آنان در چارچوب نهادهاي بين   وابستگي متقابل ميان بازيگران نظام بين
الملـل را فـضايي از تعامـل و فعـل و              انگاري، سياست بيـن     اساس نظريات خود قرار داده اند، سازه

. بازيگران و كنشگري آنان از اهميت زيادي برخوردار اسـت          هاي داند كه در آن هويت انفعاالتي مي
هـا اعـم از مـادي و معنـوي، از جملـه امنيـت و                  انگاري همچنين برآنست كه اهداف دولـت     سازه

همچنين توسعه اقتصادي، از طريق هويت عوامل اجتماعي و يا نوع كنـشگري آنـان در برقـراري                
هـا و     عبـارتي، بـرخالف ليـبرال       بـه .  گـيرد   مـي     الملل شـكل    ارتباط با ساير بازيگران در عرصه بين  
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داننـد كـه تنهـا منـافع و           الملل را به مثابه ذرات خودخواهي مي        گرايان كه بازيگران نظام بين  واقع
خـود بـازيگران را       خـودي   انگاران بـه    سازد، سازه   اهداف، نوع و شكل كنشگري آنان را مشخص مي      

ها و منافع هـر يـك از آنهـا محـصول چنـدين عامـل                  دانند كه هويت  اي مي گران اجتماعي كنش
 .اجتماعي است

انگاران بر ايـن مـساله تاكيـد          سازه.  انگارانه است   ساختارهاي اجتماعي اولين گزاره نظريه سازه    
هـاي    دارند كه ساختارهاي فكري و هنجاري به اندازه ساختارهاي مادي اهميت دارند؛ زيـرا نظـام        

در اين    3 .كنند كنشگران چگونه بايد محيط عادي خود را تفسير كنند    بامعنا هستند كه تعريف مي
از ايـن منظـر، امكـان دسترسـي مـستقيم و            .  شـود   نگرش بر ساخت اجتماعي واقعيت تاكيد مي     

هـاي انـساني در فـضايي اجتمـاعي شـكل             واسطه به جهان وجود ندارد؛ چرا كه همـه كنـش            بي
ايـن  .  دهـد   يابند و اين معناسازي است كه كمابيش به اين واقعيت شكل مـي         گيرند و معنا مي مي

المللي يك امر اجتماعي برساخته به وسيله سـاختارهاي          كند كه واقعيت بين رهيافت استدالل مي
الملـل نـيز از ايـن         دهند، سياست بين    شناختي است كه همين ساختارها به جهان مادي معنا مي  

هـاي آن نهايتـا از طريـق ارتباطـات و تعامـل ميـان                 ديدگاه، قلمروي اجتماعي است كه ويژگـي      
  4 .گردد واحدهاي آن تعيين مي

عنـوان دوميـن گـزاره از اهميـت زيـادي در نظريـه                موضوع هويت و نقش آن در سياست، به 
اسـت    )2 (و از پيش داده شده     )1 (انگارانه انگارانه، نه صرفا ازلي هويت سازه.  انگاري برخوردار است سازه

عنوان حامل يك هويت، فهـم و    انگارانه امور، هر بازيگري به در تحليل سازه )3 (.و نه صرفا ابزارانگارانه
اي از خود دارد و مناسبات خود با ديگـران را بـر اسـاس همـان فهـم و نقـش شـكل                      انتظار ويژه

بين هويت و تصميم و سياست بازيگران ربط وثيقي وجود دارد؛ چون هـر بـازيگري در         .  بخشد مي
هاست كه    هاي خاصي دارد و بر اساس همين برداشت       رابطه با ساير بازيگران و درباره آنان برداشت

به اين ترتيب، هر مولفـه و عالمـتي كـه روي            .  كند  گذاري مي منافع خاصي توليد كرده و سياست

1. Primordial 
2. Pregiven 
3. Instrumental 
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عوامـل متعـدد    .  انگارانـه، معنـادار و اثرگـذار اسـت          برداشت ديگران تاثير گذارد، در نگـرش سـازه    
هاي مستقل و عناصر و مـيراث تمـدني،         فرهنگي، كارگزاران حكومتي، نخبگان غيردولتي، سازمان

المللـي مهـم      بيـني و هنجـار بيـن        واسطه تاثيرگذاري بر محاسبات ناظران و خلق نوعي جهـان        به
المللي را به سمت شـكل دادن بـه يـك            تعامل و شناخت بيناذهني، كنشگران عرصه بين.  هستند

پذيرنـد كـه      شـود و آنهـا مـي       ها مي دهد، ساختاري كه تبلور رفتار عمومي دولت ساختار سوق مي
ضمن تاثيرپذيري، هويت خود را در قالب سياست خارجي و داخلي ابراز و بخش قابـل توجهـي از      

  5 .دست آورند امنيت خود را به واسطه شناسايي و خود ابزاري به
هاي دولتي و غيره، همراه بـا اينكـه          هاي تمدني، عوامل فرهنگي، هويت انگاران سازه براي سازه

هـا، اجتمـاعي و       اگر هويت .  دهند، مهم است  ها و الگوهاي برايندها شكل مي چگونه به منافع دولت
: الكساندر ونـت معتقـد اسـت      .  هاي متفاوتي شكل گيرند     توانند به صورت حاصل تعامل باشند، مي

 »شـوند   تر و يا خودمحورتـر مـي        ها تحت چه شرايطي جمعي     هويت مشكل هويت اين است كه«
ها نسبت بـه هـم بيـشتر باشـد، بيـشتر بـه سـمت                  عنوان نمونه، هرچه احساس يگانگي دولت     به

شـود و     دهند و در نتيجه همكاري ميان آنان تقويت مي       هاي امنيتي جمعي اشتياق نشان مي رويه
بالعكس، هرچه از هم احساس دوري بيشتري داشته باشند، روابطـشان مبتـني بـر خودمحـوري                

  6 .بيشتري خواهد بود
انگارانـه، اهميـت و جايگـاه         عنوان سومين گـزاره در نظريـه سـازه         كارگزار بهـ  مبحث ساختار

. بخـشند   كارگزار به شكلي متقابل به يكـديگر قـوام مـي          ـ  انگاران، ساختار   براي سازه .  اي دارد  ويژه
اند و در عين حال، همان        ساختارهاي اجتماعي نتيجه پيامدهاي خواسته و ناخواسته كنش انساني 

هايـي    عنـوان پديـده     سـاختارها بـه   .  گيرند  ناپذير را مفروض مي  ها يك بستر ساختاري تقليل كنش
هـا و منافـع       شوند و بر اساس آنها كنشگران، هويت      نسبتا پايدار با تعامل متقابل است كه خلق مي

هـا هـستند كـه بـه سـاختار قـوام              دولـت /در يك سطح تحليل اين افراد     .  كنند خود را تعريف مي
رو   يابند و بنابراين، ما بـا قـوام متقابـل روبـه             دهند، اما خود آنها نيز با ساختار است كه قوام مي  مي

سـازند و     اونف معتقد است كه افراد، جوامـع را از طريـق اعمالـشان برمـي             .  جانبه هستيم و نه يك
. بخـشند   فهمند، قـوام مـي      جوامع به افراد آنگاه كه آنها خود و يكديگر را از طريق همان اعمال مي  
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الكـساندر ونـت،    .  انـد   هاي عمدي بـراي سـاختن و بازسـازي جامعـه            برخي از اين اعمال، كوشش 
گـرا هـر      هاي ساختارگرا و اراده  انگارانه، معتقد است كه نظريه پرداز سازه عنوان مشهورترين نظريه به

ونت براي رفع ايـن     .  اند  تر آن غافل مانده  دو فقط به بخشي از واقعيت متمركز شده و از بخش مهم
گيدنز با نظريه ساختاريابي كوشيده است بيـن  .  گيرد كاستي از نظريه ساختاريابي گيدنز كمك مي

و اصـل اسـتقالل و عامليـت كـارگزاران،          )  هاي اجتماعي و سياسـي      عنوان بستر كنش  به(ساختار 
از ايـن منظـر، سـاختار و كـارگزار داراي ارتبـاط درونـي و درهـم تنيدگـي                     .  تركيبي ايجاد كنـد  

كارگزار، هم  ـ  بخشي متقابل بين ساختار     انگاري با قبول تعامل و قوام سازه.  شناختي هستند هستي
اي،   در نتيجـه قبـول چنيـن قاعـده        .  رهد و هم از بند جبرگرايـي سـاختاري        گرايي مي از دام اراده

الملـل، بلكـه بـا        گيران است و نه نتيجه حوادث بيـن         تحوالت راهبردي نه محصول منطق تصميم
  7 .گردد گيران تنظيم مي هاي تصميم ها و گزينه تعامل آن دو است كه انتخاب

 سازي انگاري و دموكراسي سازه: دوم

تـرين عواملـي      هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي گذار به دموكراسي، از مهـم         زمينه
همگونـي و   .  تواند يك واحد جغرافيايي را در نيل و حصول به دموكراسي ياري رسـاند   است كه مي

هاي جامعه مدني، توسعه اقتـصادي، سـطح رفـاه مردمـي،              دستي فرهنگي، گسترش شاخصه يك
رفتار و عملكرد نخبگان در سطوح حاكميت و اجرايي، سـطح فرهنـگ سياسـي مردمـي، مـيزان            

تريـن    ها، از مهـم     هاي غيردولتي و مردمي و بسياري ديگر از شاخص       آفريني نهادها و سازمان نقش
 . توانند كشوري را در نيل به دموكراسي ياري رسانند عواملي هستند كه ميزان و سطوح آن مي

 : كرد توان در چند عامل ذكر سازي را مي هاي موجود بر سر راه دموكراسي ترين چالش مهم
جوامع ناهمگون در مقايسه با ساير جوامع بيشتر در معـرض        :  تكثر و چندپارگي در جوامع.  1 

در اكثر كـشورهاي خاورميانـه، تكـثر و چنـدقومي همـواره             .  خطر تجزيه و عدم اجماع قرار دارند     
در   8 .خواهـي احـزاب بـوده اسـت         محلي براي منازعه و درگيري ميان احزاب و نزاع بر سـر سـهم        

گران، منافع و هويت خـود   كنش.  شود انگارانه به موضوعي مهم تبديل مي اينجاست كه هويت سازه
جوامعي كه از همگونگـي برخوردارنـد،         9 .آورند  را از طريق مشاركت در معاني جمعي به دست مي     
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هـاي    سر گذاشته و تـوان خـود را صـرف پيـشرفت            ترين تهديدهاي داخلي را پشت يكي از بزرگ
رو هـستند،     ها روبه   گونه گسيخت   در حالي كه در جوامعي كه با اين  .  كنند اقتصادي و اجتماعي مي

. شـود   هـا مـي     بخش وسيعي از توان و پتانسيل نيروهاي موجود در آن صرف اين تضادها و تنـش       
تر و يا خودمحورتـر       ها جمعي  تحت چه شرايطي، هويت«مشكل هويت، به بيان ونت اين است كه 

عنوان مثال، هرچه احساس يگانگي كنشگران نسبت به هم بيشتر باشد، بيـشتر بـه            به ».شوند مي
شـود و     دهند و در نتيجه، همكاري ميان آنها تقويت مـي      هاي جمعي اشتياق نشان مي سمت رويه

شان مبتني بر خودمحوري بيـشتري        بالعكس، هر چه احساس دوري بيشتري داشته باشند، روابط
  10 .خواهد بود

هـاي حـصول بـه دموكراسـي،          ترين شـاخص  يكي از مهم:  توسعه و سازوكارهاي اقتصادي.  2 
كارل ماركس، زماني بر    .  توسعه اقتصادي جوامع و نحوه مديريت زندگي اجتماعي شهروندان است     

گرايي ماركس را ناديده بگيريم،       حتي اگر مطلق  .  ها زيربناست اين باور بود كه اقتصاد در همه حوزه
اند كه به لحاظ توسعه اقتصادي در        ها در جوامعي ظهور كرده بايد اذعان داشت كه اكثر دموكراسي

تـرين عوامـل      كنيم كه منابع مادي، يكي از مهم      لذا مشاهده مي.  وضعيت نسبتا مطلوبي قرار دارند
انگـاران بـر ابعـاد مـادي و           برهمين اسـاس، سـازه   .  دادن به ساختارهاي دموكراتيك است در شكل

امانوئل آدلر به خوبي ايـن دو وجـه را در تعريـف خـود از                 .  غيرمادي حيات اجتماعي تاكيد دارند    
داند كه چگونگي شـكل دادن جهـان          انگاري را ديدگاهي مي    او سازه.  انگاري جمع كرده است سازه

دهد و همچنين بيان اين واقعيت كه شكل گرفتن جهان مادي         مادي به كنش انساني را نشان مي
شـناختي جهـان مـادي        توسط كنش و تعامل انساني، وابسته به تفاسير پوياي هنجاري و معرفـت 

در   11 .تر، اين به معناي نقش جهان مادي در برساختن جهان اجتمـاعي اسـت    به بيان روشن.  است
طـور مـستقيم در       ها رانتير بوده و منابع مادي بـه        فارس، شكل دولت اكثر كشورهاي حاشيه خليج

در اين كشورها درآمدهاي عظيم نفتي، مـانع از رشـد بخـش خصوصـي و          .  اختيار دولت قرار دارد
. شـود   ها و نهادهاي دموكراتيك و عدم مشاركت مردمي در ساختارهاي مختلف جامعه مي    سازمان

گيري   شود، خود به خود مانع از شكل     در نتيجه، زماني كه رانت نفتي و سركوب با يكديگر توام مي
 12 .شود دموكراسي مي
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هاي حصول به دموكراسي      شكل و ساختار دولت از ديگر شاخصه   :  ها شكل و ساختار دولت.  3 
هـاي    تر و از شاخـصه      ها به ميزان بيشتري به اشكال دموكراتيك دولت نزديك     هر قدر دولت.  است

توان گفت كه در آن جامعه دموكراسي نهادينـه شـده          فردگرايانه فاصله بيشتري داشته باشند، مي
در بيـشتر   .  دهي به سـاختارها هـستند       ترين عناصر شكل    كارگزاران دولت دموكراتيك، مهم  .  است

گيري به شخص شاه، خاندان حـاكم و     كشورهاي خاورميانه، حلقه قدرت سياسي و انحصار تصميم
تاحدي طبقات بانفوذ متصل به شاه محدود شده و هميـن امـر انـسداد سياسـي و جلوگـيري از                   

سـاختارهاي سياسـي در     .  گسترش نهادهاي مدني و عدم چرخش قدرت را به دنبال داشته است        
اي يافته و در آنها مفهوم دموكراسي چنـدان      جوامع غيردموكراتيك خاورميانه شكل سنتي و قبيله

 . نهادينه نشده است
. بخـشند   كـارگزار بـه شـكلي متقابـل بـه يكـديگر قـوام مـي                ــ  انگاران، ساختار به اعتقاد سازه

اند و در عين حال، همـان         ساختارهاي اجتماعي نتيجه پيامدهاي خواسته و ناخواسته كنش انساني   
هايي نـسبتا     عنوان پديده  ساختارها به.  گيرند ناپذير را مفروض مي ها يك بستر ساختاري تقليل كنش

ها و منـافع خـود را         شوند و بر اساس آنها كنشگران، هويت     پايدار با تعامل متقابل است كه خلق مي
سازي نيز چيزي نيست مگر همين كوشش متقابل براي بازسـازي      روند دموكراسي.  كنند تعريف مي

هرقدر انسجام ساختاري ميان اجـزا      .  و ساختن جامعه در قالب رابطه متقابل ميان ساختار و كارگزار  
هـاي ثبـات و       تـر باشـد، زمينـه       دهنده نخبگان و كارگزاران اجتماعي مستحكم   هاي تشكيل و جناح

كـارگزار از قـوام     ـ  استقرار بيشتري در جامعه فراهم خواهد شد و برعكس، به هر ميزان كه ساختار       
 13 .بود رو خواهد هاي گذار به دموكراسي با مشكالت بيشتري روبه كمتري برخوردار باشد، زمينه

 سازي در عراق پيشينه دموكراسي
 گيري عراق شكل: نخست

داشت،  عراق تا پايان جنگ جهاني اول و براي حدود سه قرن در قلمرو امپراتوري عثماني قرار      
الملل از    ها در جنگ و تجزيه اين امپراتوري، براساس تصميم جامعه بين    اما پس از شكست عثماني

حـسين از سـوي       امير فيصل بـن     1921 تحت قيمومت انگلستان درآمد و از مارس        1920 آوريل 
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ها بعـد از انعقـاد قراردادهـايي در سـال             انگليسي.  عنوان پادشاه آن كشور منصوب شد   انگلستان به
شـان در آن كـشور        هـاي نظـامي     با ملك فيصل اول كه حقوق آنها را بر نفت عراق و پايگاه  1930 

و به صورت ظاهري بـه آن كـشور اسـتقالل دادنـد و                1932 داشت، باالخره در سال      محفوظ مي
رغم اسـتقالل عـراق، نقـش انگلـستان از ديربـاز در               به.  سپس عراق به عضويت جامعه ملل درآمد

دهي به ساختار سياسي اين كشور از اهميت زيادي برخوردار بوده است، تا جايي كـه نقـشه         شكل
هـاي    بيـن سـال     فعلي سياسي عراق از سوي يك افسر اطالعاتي انگليسي به نام خانم گرترود بـل     

براي حفـظ منـافع بريتانيـا       .  تصويب شد   1921 طراحي و در كنفرانس قاهره در      1921 تا  1919 
هـا    از همـان زمـان انگليـسي      . سه منطقه با سه ژئوپليتيك مختلف به نام كشور عراق شكل گرفت

البتـه ايـن مقتـضاي      .  ها و منـافع خـود پيـش بردنـد           ها، خواست   سازي را بر مبناي ويژگي      دولت
  14 .ها هماهنگ بود هاي اوليه قرن بيستم نيز بود كه بيشتر با منافع انگليسي سال

و   1958 دهي به ساختار سياسـي در ايـن كـشور تـا سـال                  نقش نيروهاي انگليسي در شكل  
بعد از استقرار نظام جمهوري، نقش و نفوذ انگلـستان          .  كودتاي نظامي عبدالكريم قاسم ادامه يافت 

هـاي مهمـي در راسـتاي دموكراتـيزه           حتي در زمان قاسم نيز گام .  در عراق تا حدي كاهش يافت
شدن صنعت نفت، دادن حق راي به زنان، اصالحات در قـانون          كردن كشور صورت گرفت كه ملي

مالكيت زمين كه به سيستم فئودالي در عراق پايـان داد، گـسترش آمـوزش در همـه سـطوح از                  
عربي و پـاگرفتن انديـشه     هاي پان ترشدن گرايش اما پررنگ.  ترين تغييرات صورت گرفته است مهم

. ها را در پيـش گرفـت        حزب بعث در جهان عرب و ترور قاسم، عراق روند نزولي و گسست هويت      
بـا سـقوط وي و حـضور          15 .شكل تندتري به اين رونـد داد        1979 روي كار آمدن صدام در سال      

رغم گذشت نزديك به يـك قـرن از تـشكيل كـشور               مجدد نيروهاي خارجي، مشخص شد كه به  
ريـشه  .  سازي در عـراق شـد    ملتـ  گيري روند دولت توان به صراحت مدعي شكل عراق، هنوز نمي

وقتي امپراتوري عثماني   .  گردد  گيري عراق و پايان امپراتوري عثماني باز مي  اين امر به ابتداي شكل
تجزيه شد، خأل قدرتي در منطقه و سپس در عراق پديـد آمـد كـه از سـوي              1920 دراوايل دهه 

دست گرفته و بر اساس منافع خود شكل جديـد         هاي خارجي پر شد و آنها ابتكار عمل را به قدرت
وجود آوردند و در واقع همين امـر، ريـشه نقـص رونـد           قدرت و سياست را در منطقه خاورميانه به
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گـيري ملـت و در        كه روند اصلي اين فرايند عمدتا شكل     سازي در عراق شد، در حالي ملتـ  دولت
هـاي پيـشيني      عبـارتي، ابتـدا بايـد زمينـه         بـه .  نهايت برآمدن دولتي براي انجام امور جامعه است     

گـيري    در شـكل  .  فرهنگي در يك منطقه جغرافيايي فراهم باشد تا بتواند كـشوري شـكل بگـيرد          
ها و تعلقات اقليمي، قومـي و مـذهبي بايـد             هاي پيشاملي از جمله وابستگي      دولت، تمام وابستگي

اشتراكات وجودي مردمان يك منطقه بايد آنقدر زياد باشـد كـه     .  هاي ملي كنار برود نفع گرايش به
 . امكان زيست مناسب را براي آنها فراهم آورد

ايـن  .  سازي است تا از درون آن ملت براي انجام وظايف كشور اقـدام كنـد    مرحله بعدي، دولت
دولت نماينده بخش، گروه يا قوم و مذهبي نيست و تمام تـالش خـود را بايـد مـصروف در نظـر              

اي مبـاحثي دربـاره مـشكالت         اگـر در جامعـه    .  گرفتن منافع و مصالح كليت جامعه و كشور كند        
در واقع، وجـود دولـت      .  سازي در آن است سازي وجود دارد، اين نشان از سازه نامناسب ملت دولت
سازي را تداوم بخشد و يا در فرايند بلندمدت آن را نـابود               تواند ملت تعبير بهتر دول مدرن مي يا به

كند؛ زيرا پس از اين مرحله، دولت مدرن بايد به توزيع ثروت و قدرت در جامعه اقدام كنـد و ايـن      
تنها در شرايط توزيع و بازتوزيع قـدرت و   .  قدرت و ثروت بايد به شكل مداوم توزيع و بازتوزيع شود

تواند مشروعيت و اعتبار سياسي كسب كنـد و نـشان دهـد كـه دولتـي            ثروت است كه دولت مي
سـازي،    ملتـ  اين فرايند چهارگانه اصلي يعني فرايند دولت ملي .  برآمده از ملت آن سرزمين است

سازي، توزيع و بازتوزيع قدرت و ثروت و در نهايـت، مـشروعيت نظـام سياسـي در جريـان                   دولت
در ايـن رونـد     .  رو شـده اسـت      گسترش خود به سراسر جهان با تغيير و تحـوالت متعـددي روبـه       

دهند،   ها پس از به دست گرفتن قدرت، اقدامات بسياري براي ايجاد كشوري واحد انجام مي        دولت
شوند كه توزيع و بازتوزيع قدرت و ثـروت را بـا موانـع جـدي                   اما در نهايت به قدري اقتدارگرا مي  

ترين مانع رشـد و توسـعه كـشور و بـه              رو در شرايطي، دولت خود به بزرگ از اين.  كنند مواجه مي
  16 .گردد عامل ضدامنيتي بدل مي
سازي با توجه به روند طبيعي و كالسيك آن شكل نگرفته اسـت       ملتـ  در عراق مفهوم دولت

انگارانـه، نقـشي      طبق نظريه سـازه  .  و تاريخ پرفراز و نشيب اين كشور نيز حكايت از همين امر دارد
قواعـد و   .  كنند، اصـوالً رونـدي مـداوم اسـت        دهي به ساختارها ايفا مي كه مردم و جامعه در شكل
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زمـاني كـه    .  دهي به نقش كارگزار و همچنين ساختارها دارد         اصول حاكم نقش مهمي را در شكل
كارگزار نيز به نـسبت آن تغييـر       ـ  يابد، رابطه ساختار قواعد در ميزان، تعداد، نوع و رابطه تغيير مي

در عراق از بدو تاسيس كشور، كارگزاري به نام دخالت نيروي خارجي نقش اصلي را در        17 .كند مي
حال آنكـه احـساس وحـدت و يكپارچگـي          .  سازي داشته است  ملتـ  دهي به ساختار دولت شكل

مردمي، هويت واحد و كارگزاري به نام اراده ملي و نقش مردمي بايد به ساختارهاي قدرت شـكل         
گـيري دولـتي قدرتمنـد در ايـن كـشور             اگر در مقطعي نيز شاهد تثبيت اوضاع و شـكل         .  داد  مي
ايم، دليل آن وجود دولتي اقتدارگرا و ديكتاتوري بود كه با ابزار سركوب توانسته بود اين امر را        بوده

سـازي نـه      اما بعد از سقوط ديكتاتور، به خوبي محـرز گرديـد كـه در عـراق دولـت                  .  محقق سازد
هـاي سياسـي، اجتمـاعي و امنيـتي مطلـوب             هاي محلي كه بر اساس واقعيـت       اساس خواست بر

در اين سـاختارها    .  گيرند  جوامع با ساختارهاي خود شكل مي    .  نيروهاي خارجي شكل گرفته است
در عـراق كـارگزار و عامـل خارجـي            18 .دهـد   قواعدي حكمفرماست كه به اجزا هويت و مسير مي 

سـازي دنبـال      ملـت ـ  ها در دولت    اي كه انگليسي    شيوه.  دهنده اصلي به ساختار و هويت بود  شكل
هـاي سياسـي بـر اسـاس          سازي از طريق اجماع سياسي در نـزد گـروه           كردند، تكيه بر امنيت    مي

 . گيري يك دولت مطرح بود تا اصل شكل... مصلحت موجود، زد و بند با روساي قبايل و 

 سازي در عراق  هاي دموكراسي چالش

هاي اقتدارگرا بـه انـواع       هاي اخير تا به امروز، نظام رغم همه تحوالت صورت گرفته طي سال به
طور گسترده وجود دارند و همچنان موانع بـزرگ بـر سـر راه دموكراسـي           مختلف در خاورميانه به

و دموكراسـي     2003 بعد از حمله آمريكـا در سـال         .  اي از همين كشورهاست     عراق نمونه.  هستند
تحميلي كه اين كشور در طول هشت سال و اندي پذيراي آن بـوده اسـت، جامعـه عـراق هنـوز                 

بر همين اسـاس بـود كـه بعـد از انتخابـات           .  ظرفيت پذيرش دموكراسي و تفاهم اجماعي را ندارد
، تشكيل دولت مالكي در حدود نه ماه به درازا كشيد و در طـول ايـن مـدت،      2010 پارلماني سال 

انتحاري و تروريستي بود كـه     عراق و شهرهاي مهم آن صحنه نبرد و درگيري و همچنين عمليات
محض ايجاد توافق براي تشكيل دولت براي تضعيف موقعيت رقيب، آن را بـه     ها به هر يك از جناح
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اي و    سـازي در عـراق در سـه بعـد داخلـي، منطقـه                هاي دموكراسـي    چالش.  گذاشت  نمايش مي 
 . اي قابل بررسي است فرامنطقه

 سازي در عراق در بعد داخلي هاي دموكراسي چالش. نخست

اي نقـش اصـلي و        هاي فرامنطقه  قدرت:  سازي ملتـ  گيري صحيح فرايند دولت عدم شكل.  1 
با توجـه بـه اينكـه       .  ها در خاورميانه را بر عهده داشتند       دهي به مرزها و دولت كننده در شكل تعيين

هـاي    هـاي مختلـف در خاورميانـه يـا مبتـني بـر انديـشه               ها و قوميت مباني سياسي و فكري گروه
هاي خارجي بوده است، در منطقه خاورميانـه      گرايانه اروپا و يا مبتني بر منافع قدرت سازي ملي ملت

هنوز مفهوم ملت به معناي مدرن آن يعني وفاداري ملت به اهداف و منافع مشترك كه دولت ملـي   
اگرچه ويژگي مشترك همه اين     .  وجود آورد، پديدار نشده است    اي به قبيلهـ  را فارغ از تعلقات قومي

لحاظ يكپارچگي ملي،     سازي در آنهاست، ولي اين كشورها به     ملتـ  جوامع عدم تكامل فرايند دولت
آنچـه  .  اجماع در هويت ملي و انسجام سياسي و اجتماعي در موقعيت و شرايط يكساني قرار ندارنـد   

كند، ايـن اسـت كـه         سازي در كشورهاي خاورميانه خودنمايي مي       كه بيش از همه در فرايند دولت
يك از اين كشورها در روندي طبيعي و خودجوش طي نـشده و        سازي در هيچ مجموع عوامل دولت

مداخالت خارجي اعم از مـالي و   .  اي صورت گرفته است غالبا با دخالت نيروهاي خارجي و فرامنطقه
عراق، خـود  .  گيري دولت ملي در خاورميانه بوده است هاي شكل ترين چالش معنوي همواره از عمده

گيري اين كشور، نيروهـاي خارجـي     از ابتداي شكل.  طور مكرر قرباني چنين مداخالتي بوده است به
 . دهي به مرزها گرفته تا تعيين سياستمداران اين كشور برعهده داشتند نقش اصلي را در شكل

پيوستگي فرهنگي و قومـي از ديگـر          :عدم پيوستگي فرهنگي و چالش ژئوپليتيك قومي .  2 
هايي مبتني بر     ها، دولت   ترين دولت   اصوال منسجم .  سازي در خاورميانه بوده است هاي دولت چالش

ملت واحد هستند؛ زماني كه ملت، يكپارچه و يكدست نباشد، خود عـاملي بـراي تـضعيف رونـد                 
گـيري ملـت واحـد و بـه تبـع آن             هاي شكل همگوني فرهنگي و مذهبي زمينه.  سازي است دولت

آورد، اما زماني كه اين شرط فراهـم   دولت منسجم و قوي را در سايه حس مشترك ملي فراهم مي
گـيري جامعـه مـدني،        به عالوه، عدم شـكل  .  نباشد، دولت نيز از پشتوانه محكمي برخوردار نيست
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اصوال در اكثر كشورهاي خاورميانه، مفـاهيمي همچـون         .  كند  چالش عدم پيوستگي را تشديد مي   
جامعه مدني، حقوق شهروندي، تساوي حقوق مرد و زن، آزادي بيان و مفـاهيمي از ايـن دسـت                  

حاكميت طوالني استبداد و فرهنـگ ديكتـاتوري در ايـن كـشور، درك             .  هنوز شكل نگرفته است
هـايي بـراي احيـاي آن از          هايي را براي عموم دشوار نموده و اگر هم در مقاطعي تالش     چنين واژه

اين كـشور بـا     .  هايي صورت گرفته، با سركوب طبقه حاكم همراه بوده است    ها و گروه سوي جريان
درصد آن را نيز ساير اديـان         3 درصد آن را مسلمانان و   97 ميليون و اندي جمعيت كه حدود  30 

تـرين جوامـع نـاهمگون        دهنـد، از مهـم      هاي كوچك ديني تشكيل مي      از جمله مسيحي و اقليت   
. درصد اهل تـسنن هـستند      37 تا  32 درصد مسلمانان شيعه و  65 تا  60 در عراق.  خاورميانه است

درصد باقيمانده    3 درصد عرب و      80 تا   75 درصد جمعيت عراق كرد و  20 تا  15 از نظر قومي نيز 
   19 .هستند. . . ها اعم از تركمن، آشوري و نيز ساير قوميت
هـاي متمـايز بـه سـاخت قـدرت و             هاي عراق ناهمگون، نگاه هويـت      ترين ويژگي يكي از مهم

گـيري    ساختار اجتماعي در عراق از زمان شـكل      . سياست و چگونگي تنظيم روابط با ديگران است
هاي رژيم بعـث      رغم تالش   اي بوده است كه به  فرقهـ  هاي متعدد قومي اين كشور مبتني بر شكاف

حال آنكه نگـاه    .  هاي مختلف مجددا بروز كرده است       براي تعريف يك هويت واحد عراقي، در زمان 
توانـد بـا      ها و هنجارهاي اجتمـاعي مـردم مـي          انگارانه بر اين امر تاكيد دارد كه چگونه هويت سازه

انگارانـه بـر ايـن امـر تاكيـد دارد كـه               در واقع، هويت سازه.  روابط نهادينه ميان آنان گسترش يابد
حال اگـر   .  آورند  گران منافع و هويت خود را از طريق مشاركت در معاني جمعي به دست مي  كنش

پيدايـش  .  تـر خواهـد بـود       اين هويت واحد باشد، بدون شك حصول به اهداف جمعي نـيز آسـان       
هاي اجتماعي و سياسـي و       ترين شيوه عنوان اصلي اي به هاي قومي و فرقه سياست مبتني بر هويت

هاي عمده عراق جديد است كه بر عرصه امنيـت در       در نتيجه تضعيف انسجام اجتماعي، از ويژگي
اي مـشكالتي بـراي       فرقـه ـ  سياست جديد مبتني بر هويت قومي .  اين كشور تاثيري بنيادين دارد
اي   هـاي قومـي و فرقـه        اگرچـه هويـت   .  سازي به وجود آورده است      مديريت جامعه عراق و امنيت    

مشخصه مهم سياست عراق در گذشته بوده است، روندها و تحوالت سياسي جديد به تشديد آنها       
 . و در نتيجه به تشديد ناامني در اين كشور منجر شده است
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هاي بااليي براي انتقال      اي از قابليت هاي متعدد قومي و فرقه بافت اجتماعي موزاييكي و شكاف
سـازي در     ترين موانع امنيت    عنوان اصلي   گرايي به  گرايي و قوم فرقه.  ثباتي برخوردار است تنش و بي

شوند و در سـاختار اجتمـاعي واگـراي عـراق از يـك سـو و                    عراق جديد به اين دوره محدود نمي
كشتار و اعمال تبعيـض عليـه       .  قومي رژيم صدام از سوي ديگر، ريشه دارندـ  اي هاي فرقه سياست

ويـژه    شيعيان و كردها در دوره بعث و محروميت آنها از قدرت سياسي و استفاده اقليت سـني، بـه      
ها از ساختار و ابزارهاي سياسي و نظامي رسمي براي تعقيب منافع و امنيت خود و سـركوب      بعثي

اي را    هـاي قومـي و فرقـه        ها از عوامل موثر در عرصه سياسي عراق بودنـد كـه شـكاف               ساير گروه
 . اند كرده تشديد
سـاختار اجتمـاعي نـاهمگون عـراق رفتـار            :سازي در عراق  ساختار سياسي و دموكراسي.  3 

رقابتي بازيگران را اعم از بازيگران داخلي و خـارجي دامـن زده و از سـوي ديگـر، رفتـار رقابتـي                       
رسـميت شـناختن      بازيگران در مرحله ساختارسازي سياسي به ايجاد يك ساختار مبتـني بـر بـه          

توانـد بـا گذشـت زمـان و در بحبوحـه تحـوالت،                اين تاثير و تاثر مي    .  ناهمگوني منجر شده است
هاي اخير شاهد افزايش خصومت و رقابت در بين مـردم و        لذا در سال.  وضعيت تصاعدي پيدا كند

پس از انتخابات، تشكيل دولت پنج       2005 به همين دليل است كه در سال . ايم نخبگان عراق بوده
كشد و چه بسا اگـر نفـوذ عوامـل خارجـي              اين كشمكش نه ماه به درازا مي    2010 ماه و در سال 

توانست به از هم پاشيدن سيـستم سياسـي نوپـاي عـراق          نبود، اين كشمكش مي)  ايران و امريكا(
خاطـر    سال از تشكيل دولت تكليف سه وزارتخانه كليدي اين كشور به هنوز پس از يك.  منجر شود

عراق پس از اشغال گرچه داراي      .  اختالفات مبتني بر ناهمگوني قومي و مذهبي روشن نشده است   
هـاي سياسـي در اختيـار افـراد           شـود و پـست      سيستمي است كه در آن انتخابات آزاد برگزار مي     

منتخب است، اما ثبات و امنيت در اين كشور هنوز برقرار نشده و دموكراسي اجماعي ايـن كـشور      
رو   در صورت عدم اجماع، نه تنها ساختار سياسي بلكه ثبات و امنيت كشور را نيز بـا چـالش روبـه        

اگر برخي كاركردهاي دموكراسي در يك كشور را افزايش ضـريب امنيـت و ثبـات در        .  كرده است
داخل و كاهش تنش و تخاصم در سياست خارجي و در روابط با همسايگان بدانيم، اين كاركردهـا  

هـا و اقـوام مختلـف بـه شـدت بـا يكديگـر                 در داخـل گـروه    .  هنوز در عراق ظـاهر نـشده اسـت     



49 

 

 

  1390، سال هجدهم، شماره چهارم، زمستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

كنند و در سطح خارجي گرچه تخاصم بـا ايـران       خواهي سياسي و اقتصادي رقابت مي سهم سر بر
علـت ظـاهر نـشدن ايـن        .  هـاي عميقـي دارد      كاهش يافته، اما عراق با ساير همسايگانش چـالش   

كاركردها در دموكراسي و ساختار سياسي جديد را بايد در نحوه گذار اين كـشور بـه دموكراسـي             
اصـالح از بـاال توسـط نخبگـان،         (اين گذار از مسيرهاي طبيعي گذر به دموكراسي         .  جستجو كرد
صـورت نگرفتـه    )  هاي زيرين يا انقالب توسط مردم و ايجاد ساختارهاي جامعه مدني اصالح از اليه

انجام تغيير توسط نيروي خارجي اين فرصت را براي جامعه عراق ايجاد نكرد تا در يك روند      . است
 . تدريجي شرايط را براي پذيرش دموكراسي كسب كنند

خاورميانه از هزاران سال پيش مهـد ظهـور         :  سازي در عراق  رابطه ايدئولوژي و دموكراسي.  4 
ها در ايـن منطقـه        اديان مختلف بوده و همين ويژگي تا به امروز در ساختارهاي سياسي حكومت      

النهـرين، مـدفن چنـدين پيـامبر و امامـان            عنوان مهد تمدن بين عراق نيز به.  تاثيرگذار بوده است
گرايشات مذهبي در كنار تكـثر قومـي در جامعـه عـراق شـكل           .  شيعه را در خود جاي داده است

هـا بـا      هر يك از طوايف و قوميـت      .  اي به جامعه فرهنگي و سياسي عراق داده است   موزاييك گونه
رغم رشد احـزاب در ايـن        ها را نداشته و به اصرار بر ايدئولوژي و مذهب خود تاب تحمل ساير گروه

عنوان جمعيت غالـب     شيعيان به.  كشور؛ روحيه تسامح در ميان اقوام و مذاهب مختلف پايين است
با تاكيد بر اصول مذهبي خود، خواهان تشكيل دولتي با اكثريت شـيعيان هـستند و در كنـار آن            

هـاي ايدئولوژيـك      اصوالً در بـسياري از دولـت     .  زند ها سرباز مي جامعه سني از ائتالف با ساير گروه
اي را بـه      خاورميانه، شاهد چنين ناهمگوني در عرصه سياسي هستيم كه اگر تكثر قومي و طائفـه          

شـيعه و   .  شـود   هاي بزرگ سياسي در يك محوطه جغرافيايي پديـدار مـي     آن بيفزاييم، نابهنجاري
ها و مذاهب را عادالنـه در نظـر گرفتـه اسـت،             رغم قانون اساسي كه سهم هريك از اقليت سني به

ناتوان از پذيرش حقوق يكديگرند و در واقع توجه بيش از اندازه به ايدئولوژي مانعي براي تاسـيس     
عبارتي، دين و مذهب جـاي مقوالتـي همچـون       به.  هاي دموكراسي در اين كشورها شده است پايه

مدرنيسم، فردگرايي، عقالنيت، ليبراليسم، دموكراسي، سكوالريسم، اجماع و ساير مفاهيم مربـوط            
به جامعه دموكراتيك را گرفته است و حتي اگر در كشوري اسالمي توجهي اندك به اين مقـوالت   

 . شود شود، در غالب دموكراسي اسالمي توجيه مي
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شـدن عـراق از نظـام اقتداگرايانـه حـزب بعـث،              و آزاد 2003 با سقوط صدام حسين در سال 
هاي مختلف با ايدئولوژي و عقايد مختلف فرصت حضور در صحنه سياسي عـراق را     احزاب و جناح

ها از درون جامعه سكتاريستي عراق سربرآوردند كه      پيدا كردند و حتي بسياري از نهادها و سازمان
بسياري از آنها جوامع كوچك مذهبي را تشكيل دادند كه هريك با جـذب نـيرو و افـرادي، خـط           

العظمي سيستاني بـا      اهللا  از همين روست كه مراجعي همچون آيت .  كنند اي را دنبال مي مشي ويژه
هاي جامعـه مـدني و        تواند نقش مهمي در ساخت پايه  اي از طرفداران و يارانش مي شبكه گسترده

مقامات آمريكايي نيز در زمان بوش به اين مساله اعـتراف كردنـد     .  هاي محلي داشته باشد مديريت
توانـد تـا حـد        اهللا سيستاني در ايجاد ثبات و برقراري امنيت در شهرهاي عـراق مـي     كه نقش آيت

 . زيادي از عمليات انتحاري به خصوص در نزد شيعيان افراطي در جنوب عراق بكاهد
در برخي از كشورهاي    .  نهد  هاي دموكراسي را بنا مي   يافته پايه اقتصاد توسعه :چالش اقتصادي.   5 

عـراق  .  اسـت   نفتي خاورميانه به جاي آنكه نفت عامل توسعه باشد، بيشتر نقش بازدارنده را ايفا كـرده      
هاي اقتصادي مانع از نيل بـه دموكراسـي        بعد از حمله آمريكا پتانسيل.  مصداق بارز همين مثال است

وابستگي كشور به نفت، همچنان ساختارهاي اقتصادي را رانتير باقي گذاشته و به .  در اين كشور است
شود، آنان كمتر بـه دموكراسـي و          دليل درآمدهاي بااليي كه غالباً عايد متنفذين و سياستمداران مي   

ـان اجرايـي            ناهنجاري. دهند مي قواعد آن تن  هاي سياسي و سوءاستفاده از منابع مالي از سوي نخبگ
طوري كه مسعود بارزاني، رييس اقليم كردستان، ماهيانه با دريافـت     يكي از تبعات اين مساله است، به

ـان قـرار دارد            400  از ايـن رو طبـق برخـي از           20 .هزار دالر حقوق در رده ثروتمندترين رهـبران جه
هاي آينده افـزايش دهـد، پيچيـدگي رونـد          ها، حتي اگر عراق توليد نفت خود را طي سال بيني پيش

بازسازي و گره خوردن آن به فساد اقتصادي موجود در ميان دولتمردان اين كشور، مانع از آن خواهد     
  21 .اي نزديك از پتانسيل نفت خود در راه توسعه و دموكراسي بهره گيرد شد كه عراق بتواند در آينده

 اي سازي در عراق در بعد منطقه هاي دموكراسي چالش. دوم

كشورهاي منطقه خليج فارس اين پتانسيل را دارنـد         :  اي  امنيتي منطقهـ  سيستم سياسي.  1 
اي، بـا يكديگـر       جمعـي بـراي ايجـاد امنيـت منطقـه           كه با شكل دادن به يـك همكـاري دسـته         
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فـارس نيـستند و       ريز اصلي امنيت در خليـج       اما كشورهاي منطقه صاحب و برنامه  .  كنند همكاري
بنابراين آمريكا با هرگونه تـالش بـراي        .  آمريكا معتقد است مسئول امنيت منطقه اين كشور است    

آمريكـا خـود را سـتاد       .  كنـد   جمعي، مخالفـت مـي      اي دسته گيري امنيت و همكاري منطقه شكل
لـذا  .  داند و جايگاه هر كشور را در ايـن برنامـه تعييـن كـرده اسـت               ريزي امنيت منطقه مي برنامه
اي بـه دليـل اينكـه اكـثر كـشورهاي             جمعي منطقه   گيري نوعي امنيت دسته   ها براي شكل تالش

اي كه    دهند خود را با آمريكا هماهنگ كنند، ميسر نيست، به گونه        جنوب خليج فارس ترجيح مي
لـذا طبيعـي    .  فارس داراي قراردادهاي امنيتي با آمريكا هـستند  بسياري از كشورهاي منطقه خليج

است كه با چنين شكل توازن قوا در منطقه امكان گذار به دموكراسي براي بسياري از كـشورهاي          
اي   هاي منطقـه  هاي اقتدارگرا به واسطه حمايت قدرت تا زماني كه نظام.  منطقه وجود نداشته باشد

گرايـي    بيننـد، امكـان هـم       اي، تامين امنيت خود را در وراي مرزهاي جغرافيـايي مـي           و فرامنطقه
 . هاي توسعه سياسي فراهم نخواهد شد اي و زمينه منطقه
غالبا بخش عظيمي از ثروت و منابع عظيم نفتي در كشورهاي رانتير      :ها نوع و ماهيت رژيم.  2 

اي   افزارهاي نظامي براي مقابله با تهديـدات منطقـه         منطقه، صرف خريد تسليحات نظامي و جنگ
عربستان سعودي هر ساله بخش قابل توجهي از بودجه كشور را صرف خريـد تـسليحات      .  شود مي

بر همين اساس بود كه در جنگ ايران       .  شود كند كه بيشتر آنها صرف مقابله با ايران مي نظامي مي
. ميليون دالر به عراق اعطـاء كـرد         25 هاي مالي قريب به      و عراق، عربستان بيشترين ميزان كمك

خـوار    دانند و مردم را جـيره       ها خود را صاحب ثروت و دارايي جامعه مي      در خاورميانه عمدتا دولت
هـاي دموكراتيـك و آزاد        روست و فاقد نرم    انتخابات هميشه با تقلب گسترده روبه.  پندارند خود مي

و »  ملـت «بنـابراين بـا دو واژه       .  است و نهادهاي حكومتي، سياسي و نظامي در آنها دخالت دارند      
شوند دولت براي مقابله با دشمنان بايد ارتش       شويم و رهبران مدعي مي رو مي زياد روبه»  دشمن«

متعاقباً در اين كـشورها جـو امنيتـي         .  اي داشته باشد    قدرتمند، پليس و نيروهاي امنيتي گسترده   
ها و مقامـات امنيـتي از قدرتـي           شود و نيروهاي مسلح و ژنرال گردد، اقتصاد سياسي مي حاكم مي

اي اسـت       در چنين فضايي استقرار دموكراسي و نهادهاي اجتماعي مقولـه     .  شوند زياد برخوردار مي
 . ها و تمهيدات الزم است بر كه نيازمند ايجاد زمينه زمان
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اي نظير افزايش درآمدهاي نفـتي كـشورها و           عوامل تشديدكننده :  نظام تسليحاتي منطقه .  3 
مانند پيروزي انقالب اسالمي ايران، جنـگ ايـران و عـراق، حملـه              (اي   رخدادها و تحوالت منطقه

هـا و     روند تجارت تسليحاتي ميان ابرقدرت    ...) هاي امنيتي جديد منطقه و  عراق به كويت و ترتيب
همين فضاي امنيتي سبب از بين رفتـن اعتمـاد ميـان        . كشورهاي خاورميانه را افزايش داده است

طوري كه هريـك از كـشورهاي واقـع در            هاي نظامي رقبا شده است، به   كشورها و ترس از توانايي
اي   هاي فرامنطقـه  اين حوزه تامين امنيت نظامي و تسليحاتي خود را در گرو اتحاد با يكي از قدرت

ديد و از اين رو انعقاد پيمـان          عراق نيز تامين امنيت خود را در قالب اتحاد با شوروي مي .  بينند مي
در واقع صـدام در     .  ها بر حكومت صدام حسين بود     امنيتي با شوروي، چتر حمايتي روسـ  نظامي

مقابل فروش نفت به بلوك شرق، توان نظامي خود را از طريق خريد تسليحات روسي افـزايش داد   
نظامي ميان دو كشور در مقطعي چنان باال گرفت كه مدتي شايع شـده بـود           ـ  و روابط اقتصادي

   22 .عراق احتماال به سازمان اقتصادي بلوك شرق خواهد پيوست
هاي موجود در عراق در تنظيم روابط خود با         ها و قوميت نوع نگاه هويت:  اي بازيگران منطقهـ 

همسايگان عرب و ايران و چگونگي حضور نيروهـاي بيگانـه در عـراق جديـد از اهميـت زيـادي                     
اي و    اي كه امروزه صحنه عراق بـه ميـدان تاثيرگـذاري بـازيگران منطقـه                برخوردار است، به گونه

تـرين بـازيگران در       مهـم .  كنند  اي تبديل شده و هريك منافع خاص خود را پيگيري مي       فرامنطقه
بـازيگران عـرب عمدتـا      .  توان به دو دسته بازيگران عرب و غيرعرب تقـسيم كـرد       اين سطح را مي

زني و سياست مشروط و همكاري با آمريكا و دولت شيعي عراق، از تهديد نظـم     سعي دارند با چانه
عربي از سوي ايران جلوگيري كنند و از طرفي، با ورود به ميدان كارزار و حمايـت از سـكوالرهاي        

نفوذ ايران در منطقه عربي نيز همـواره دغدغـه          .  ها اين نظم را حفظ كنند  ها و سني شيعه، نوبعثي
سياست خارجي كشورهاي عربي و تهديدي عليه امنيت ملي عربي و بـه نوعـي خطـر راهـبردي            

 . تلقي شده است

 اي سازي در عراق در بعد فرامنطقه هاي دموكراسي چالش. سوم

آنچه كه در خصوص نقش سـازمان ملـل     :سازي در عراق المللي و دموكراسي نهادهاي بين.  1 
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عراق بايد بدان اشاره كرد، اين است كه اياالت متحده آمريكـا همـواره سـعي در تـضعيف نقـش                    
سازمان ملل و در دست گـرفتن ابتكـار و رهـبري در ايـن كـشور را داشـته و درصـدد گرفتـن                           

المللي بوده است و تنها در مقاطعي خواهان مـشاركت ايـن نهـاد بـراي          مشروعيت از اين نهاد بين
هاي بشردوستانه بوده است تا هم جنگ را توجيه كند و هم تا حـدي بـا حـضور نيروهـاي              كمك

هـاي بـان      رسد سياسـت    به نظر مي    23 .سازمان ملل، مشروعيت از دست رفته خود را جبران نمايد 
هاي آمريكا و هم حضور قابل توجـه         گيري مون در قبال عراق، هم دادن نقش بيشتر به تصميم كي

بـه هنگـام تـصويب قطعنامـه          2002 اين سازمان در سـال      .  نيروهاي سازمان ملل در عراق است     
كه در واقع سند نهايي موافقت اعضاي سازمان بود، نقش ضعيفي را در قبال اياالت متحده         1441 

 . آمريكا از خود به نمايش گذاشت
ـا بـه عـراق كـه در قالـب رويكـرد يـك                 :  اياالت متحده آمريكـا   ـ  گرايانـه    جانبـه   حملـه آمريك

ـاد دگرگونـي در          كاران صورت گرفت، در طرح خاورميانه بزرگ به نومحافظه عنوان مرحله نخست ايج
هاي اقتدارگراي اين منطقه و در جهت تبديل عراق به دولتي سرمشق   ساختار خاورميانه و تغيير رژيم

در .  و دموكراتيك و ليبرال منطبق با نسخه آمريكايي آن براي تمام كشورهاي خاورميانه عنـوان شـد       
هاي مـستبد      كاران آمريكا درصدد بودند با آغاز دومينوي دموكراسي در عراق، حكومت  واقع نومحافظه

ـاره مـي          .  منطقه، يكي پس از ديگري را به ريزش وادار كنند     ـاد  «:  گويـد   پـل ولفوويـتز در ايـن ب ايج
ـان                 ـام منطقـه را تك ـاد خواهـد كـرد كـه تم دموكراسي در عراق، حتي به صورت ناقص امواجي ايج

حال آنكه مدل عراق نه تنها براي ساير كشورهاي خاورميانه الگو نشد، بلكه با گذشت          24 ».داد خواهد
 . سازي در اين كشور نشده است هشت سال از جنگ عراق، آمريكا هنوز قادر به ثبات

گرايـي را در      جانبـه   كاران، رويكرد يك    آمريكا از ابتداي جنگ متاثر از همان سياست نومحافظه 
هـا و منـافع سـاير بـازيگران از            حوزه امنيت در پيش گرفت و سعي كرد بدون توجـه بـه نگرانـي       

آمريكا در طول اين هـشت سـال        .  هاي ديگر در روند تحوالت عراق جلوگيري كند  مشاركت طرف
اي بوش پسر، ساختن      اساساً سياست منطقه  .  راهبردهاي مختلفي را در عراق در پيش گرفته است 

اما شرايط داخلـي عـراق و         25 .اي در مقابل ايران و محدود كردن اين كشور بود      عنوان وزنه عراق به
اي خيلي زود ثابت كرد كه تعامل و همكاري براي تامين امنيت و ثبـات در       الزامات ساختار منطقه
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بدون شـك ضـرورت و فوريـت موفقيـت در تقويـت امنيـت ورود               .  ناپذير است اين كشور اجتناب
 . سازي در عراق است اي به پروسه امنيت بازيگران منطقه

ترين مخالفان حمله نظـامي آمريكـا بـه          توان از اصلي كشورهاي اروپايي را مي:  اتحاديه اروپاـ 
. هاي راهبردي عليه عراق مخالفـت كردنـد         با تشديد محدوديت  2003 آنان در سال .  عراق دانست

دار   طور كلي، كشور عراق نقش واسط در سياست كشورهاي اروپايي نسبت به خاورميانه را عهده    به
در زمان حمله عراق به ايران، كشورهاي اروپايي بيشترين حمايت اقتصادي، سياسـي و     .  بوده است

هـاي    كشورهاي اروپايي به ويژه فرانسه در زمان اعمال سياست .  امنيتي را از عراق به انجام رساندند
خود را با الگوهاي رفتاري آمريكا اعالم داشته و هرگونه اقدام نظامـي          محدودسازي عراق، مخالفت 

حـل    هـا جنـگ را راه       اروپـايي .  گرايي راهبردي عليه عراق را محكوم كردنـد  جانبه در چارچوب يك
. دانـستند   ها نيز تنهـا دليـل آن را حجـم تبـادالت اروپـا بـا عـراق مـي                      دانستند و آمريكايي    نمي

تريـن    ها بر اين اعتقاد بودند كه تبادالت اقتصادي ميان فرانسه و آلمان بـا عـراق از مهـم        آمريكايي
ميزان صادرات فرانسه بـه      2002 تا  1997 از سال .  داليل مخالفت دو قدرت اروپايي با جنگ است

ميليون دالر عبور كرده بود و آلمان نـيز بخـش قابـل توجهـي از           388 طور تقريبي از مرز  عراق به
  26 .كرد نفت خود را از عراق تامين مي

گرايي و اشغال اين كشور از سوي اياالت         جانبه غيبت اروپاييان در عراق به واسطه سياست يك
اما در نهايت اروپا بـه     .  ها را بيش از پيش كرده بود متحده آمريكا، دشواري حضور و فعاليت اروپايي

از اين رو در اولين كنفرانس برگزار شـده   . اين نتيجه رسيد كه راهي جز تعامل با عراق جديد ندارد
، كشورهاي اروپايي، مبلغ قابل توجهـي بـه بازسـازي عـراق اختـصاص           2003 در مادريد در اكتبر 

ميليارد دالر به ايـن       1.5 ميليون دالر و ساير كشورهاي اروپايي نيز در مجموع      300 اسپانيا .  دادند
قرابت و همسايگي جغرافيايي، وجود منابع عظيم انرژي به خـصوص نفـت                27 .امر اختصاص دادند

سازي منابع تـامين انـرژي اروپـا،          در عراق و نياز مبرم و روزافزون به منابع جديد و سياست متنوع 
جزيـره عربـستان، و       فـارس، شـبه     هاي حساس ژئوپليتيك از جمله خليج       جواري عراق با حوزه   هم

ترين داليل بازگـشت اروپـا        مجاورت عراق با كشورهاي مهمي چون ايران، تركيه و اسراييل از مهم 
  28 .به جنگ عراق بود
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 گيري نتيجه
سـازي در عـراق براسـاس نظريـه           هـاي دموكراسـي     در اين مقاله سعي شد تا حدودي چالش 

كـارگزار   ــ  انگارانه و سه گزاره مهم آن؛ يعني واقعيت ساختارهاي اجتماعي، هويت و ساختار        سازه
هاي تاريخي عراق تا حـد زيـادي رفتـار و             ساختارهاي اجتماعي و واقعيت.  مورد بررسي قرار گيرد

گـيري رونـد صـحيح        توانـد عـدم شـكل       كنشگري بازيگران را شكل داده كـه مـصاديق آن مـي            
هـاي اقتـدارگرا از ابتـداي         سازي، نقش و دخالت عوامل خارجي و حاكميت حكومت        ملتـ  دولت
هـاي     عراق يك واحد جغرافيايي چندمليتي است كه محصول چنددستگي .  گيري عراق باشد شكل

گـيري    عـدم شـكل   .  متعدد و نتيجه زيانبار چندين دهه استبداد سياسي و منازعات نظامي اسـت        
تــرين مــانع در     هويــت واحــد كــه ژپوليتيــك قومــي متكــثري در عــراق را شــكل داده، مهــم              

گانه عراق در رقابت سياسي براي مـشاركت       هاي سه سرسختي اقوام و فرقه.  سازي است دموكراسي
دهي احزاب سياسـي بـه جـاي        حداكثري در ساختار سياسي جديد اين كشور و عدم امكان شكل

، همكاري نخبگان سياسـي عـراق بـا         2005 تا    2003 هاي    احزاب قومي و مذهبي، در فاصله سال 
گر نهايتا منجر به تدوين قـانون اساسـي و همچنيـن سـاختاري شـد كـه در آن                       نيروهاي اشغال

ناهمگوني اجتماعي اين كشور به رسميت شناخته شده و بر اساس هميـن نـاهمگوني اجتمـاعي،         
اين ساختار به نوبه خود ناهمگونـي       .  ها تقسيم شده است    مراكز قدرت بين شيعيان، كردها و سني

 . ها را افزايش داده است و رقابت بين اقوام و فرقه
ساختار اجتماعي ناهمگون عراق رفتار رقابتي بازيگران را اعـم از بـازيگران داخلـي و خارجـي           
دامن زده و از سوي ديگر رفتار رقابتي بازيگران در مرحله ساختارسازي سياسـي بـه ايجـاد يـك                  

توانـد بـا      اين تـاثير و تـاثر مـي       .  ساختار مبتني بر به رسميت شناختن ناهمگوني منجر شده است
هـاي اخـير شـاهد        لـذا در سـال    .  گذشت زمان و در بحبوحه تحوالت، وضعيت تصاعدي پيدا كند 

به همين دليل است كه در سـال        .  ايم  افزايش خصومت و رقابت در بين مردم و نخبگان عراق بوده   
اين كشمكش نه ماه بـه        2010 پس از انتخابات پارلماني، تشكيل دولت پنج ماه و در سال   2005 

نقش ايران در نزديـك كـردن مقتـدي صـدر بـا             (كشد و چه بسا اگر نفوذ عامل خارجي    درازا مي
. توانست به از هم پاشيدن سيستم سياسي نوپاي عراق منجر شـود         نبود اين كشمكش مي)  مالكي
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گذرد، تكليف سه وزارتخانه كليدي اين        با اين وجود هنوز پس از يك سال كه از تشكيل دولت مي 
عـراق پـس از     .  كشور به خاطر اختالفات مبتني بر ناهمگوني قومي و مذهبي روشن نـشده اسـت      

شـود    اشغال، گرچه داراي سيستم به اصطالح دموكراتيكي است كه در آن انتخابات آزاد برگزار مي 
هاي سياسي در اختيار افراد منتخب است، اما ثبات و امنيت در ايـن كـشور هنـوز برقـرار            و پست

نشده و دموكراسي اجماعي اين كشور در صورت عدم اجماع نخبگان نـه تنهـا سـاختار سياسـي،            
اگر برخي كاركردهاي دموكراسي در يك      .  رو كرده است    بلكه ثبات و امنيت كشور را با چالش روبه

كشور را افزايش ضريب امنيت، ثبات در داخل، كاهش تنش و تخاصم در سياسـت خـارجي و در         
 . روابط با همسايگان بدانيم، اين كاركردها هنوز در عراق ظاهر نشده است

ـا       كاران آمريكا قرار بود دموكراسي در خاورميانه از بين گرچه از ديد نومحافظه النهرين آغاز شود ام
ـا عـراق الگـوي دموكراسـي                چالش ـانع از آن شـد ت هاي ساختاري داخلي، خارجي و هويتي عراق م

از جمله نزاع نخبگان سياسي بـر سـر    )  2010 تا  2003 از سال (تحوالت بعدي عراق .  خاورميانه باشد
گران در تحقير شهروندان عراقي و قراردادهاي مشكوك نفتـي            خواهي در قدرت، عملكرد اشغال سهم

مسيري را كه مردم تونس، مصر، يمن     .  جايي باقي نگذاشت تا عراق الگوي دموكراسي خاورميانه باشد
طور مشترك در يك نـزاع       طي كردند و از خالل مبازره با ديكتاتورهاي محلي هويت ملي خود به...  و 

هاي هويتي و در نهايت       داخلي را تجربه كردند، در تجربه عراق به خاطر ساختارهاي اجتماعي، چالش
ـام قـضايي و مقننـه          .  ابتكار عمل و مداخله خارجي تكرار نشد عراق اكنون داراي دولتي منتخـب، نظ

مستقل و قانون اساسي جديدي است كه در آن حقوق مدني اقليت و اكثريت به رسـميت شـناخته            
اما همه اين دستاوردها بدون عبور از يك مرحله گذار در ساختار اجتماعي و سياسي ايـن     .  شده است

المللـي    هاي بين   كشور و با نقش حداقلي مردم اين كشور و حضور نخبگاني كه در افق سياسي قدرت  
تر از ساير كشورهاي    عراق به ساختاري دموكراتيك.  دست آمده است كردند، به اي حركت مي و منطقه

هاي داخلي و خارجي اين ساختار همچنان بـه قـوت خـود باقـي                 عربي دست يافته است، اما چالش
تالش در راستاي ايجاد وحدت و همبستگي ملي و تزريق آن به بافت جامعه، كاهش وابستگي        .  است

اي و كاستن از دخالت آنان شايد         اي و فرامنطقه  ها و نخبگان سياسي كشور به نيروهاي منطقه جريان
 . ي متكثر را به اجماع بر منافع ملي وادارد ها بتواند اندكي از مشكالت عديده عراق كاسته و گروه
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