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The main goal of this article is to investigate how the role of particular and
general groups affect the stability of ethnic-religious violence in New Iraq, with
an emphasis on Harry Eckstein’s idea of “the recognition of the nature and type
of violent behavior”. The research was conducted with descriptiveanalytical
method, and the method of data gathering was library. The results showed that
incongruent cultural-social texture and tribalism dominating the pyramid of
power in the Iraqi state constitute political rivalries based on ethnic and religious
relations, which resulted in the emergence of a new level of violence among
particular groups against particulars, particulars against general, and general
against particulars, as fragile state and demands of each group for assuming
power based on tribalism point of view have escalated the situation.
Keywords: Political Stability,
Iraq, Violence, Harry Eckstein.

Ethnic-Religious

Confrontations,

*Associate Professor, Faculty of Political Sciences, Baqir al-Olum University,
(sotudeh@bou.ac.ir).
**Ph.D Student, Department of Political Sciences, Baqir al-Olum University,
(Correspondig Author) (hemmatbadrabadi@yahoo.com).

بررسی ابعاد بیثباتی سیاسی در عراق جدید
نقش تقابل گروههای خصوصی و عمومی در خشونتهای قومی -مذهبی

تاریخ دریافت0937/01/7 :

تاریخ تأیید0931/0/01 :

محمد ستوده
همت بدرآبادی

*1

**2

هدف اصلی این مقاله ،بررسی چگونگی تاثیر نقش تقابل گروههای خصوصی و عمومی در
پایداری خشونتهای قومی -مذهبی در عراق جدید با تاکید برر ایردهی «هرری اکشر ین»

سال بیست و یکم /شماره هشتادوچهارم  /زمستان 7631

36

(شناسایی ماهیت و نوع رف ار خشونتآمیز) بود .پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی انجام
شده و شیوه گردآوری اطلاعات مطالعه ک ابخانهای بود .یاف هها نشان داد ،بافت اج ماعی-
فرهنگی ناهمگن و ساخت ذهنی طایفهگرای حاکم بر هرم قدرت کشور عراق ،رقابتهرای
سیاسی را براساس مناسبات قومی و مذهبی رقم زده و این امر به ظهور سطح جدیردی از
خشونت در میان گروههای خصوصی علیه خصوصی ،گروههای خصوصی علیه عمرومی و
گروههای عمومی علیه خصوصی من هی شده و دولت شرنننده و سرهمخواهی هرکردام از
گروهها براساس نگاه طایفهگرایانه بر شدت آن افزوده است.

کلیدواژهها :ثبات سیاسی ،رقابت قومی -مذهبی ،عراق جدید ،خشونت ،هری اکشتین.
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مقدمه

بررسی ابعاد بیثباتی سیاسی در عراق جدید...

هر دولتی در دوران گذار باید بتواند به سطح مطلجوبی ا ثبجات سیاسجی دسجت یابجد کجه
تعارضات محدود شده و بر سر قواعد رقابت میان با یگران با یکدیگر توافق حاصل شود.
بمابراین اگر دولت ا قابلیت و توانایی مماسب برای تامین نیا های جامعه برخوردار نباشجد،
این تغییرات جلوههایی ا بیاعتمادی و ناهم اری را بهوجود میآورند؛ در چمین شجرایطی،
افراد و گروههای سیاسی و اجتماعی برای برطرفنمودن نیا های بمیادین خود به ابزارهای
غیرمسالمتآمیزی متوسل میشوند که میمهی ظهور تضادهای سیاسی را فجراهم آورده و
به افزایش خشونت و بیثباتی سیاسی دامن می ند.
جامعهی عراق با سقوط رژیم بعث در فرایمد گذار قرار گرفت .ا یکسو نبجود شجرای
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهمگی مماسب ،با وجود سجاختارهای اجتمجاعی مبتمجیبجر
شکافهای قومی -مذهبی؛ و ا سویدیگر شجکممدگی دولجت بجهدلیل نجاتوانی در تجامین
نیا های جامعه ،بسترسا تحقق سیاستهای قومی -مذهبی در عراق جدید ا سا 3119
به اینسو بوده است.
در چمین فضایی هرکدام ا جریانها بهدلیل عدم اسجتقرار دولجت کارآمجد ،بجا رویکجرد
قومگرایانه بهممظور حفظ اممیت قوم و گروه خود اقدام به تشجکیل گروههجای شجبهنظامی
کردهاند .گروههای سمی که ا قدرت دور شده بودند ،با تکیهبر گروه القاعده و حزب بعجث،
با رویکرد طایفهگرایانه به رفتار خشونتآمیز علیه دیگر گروههای اجتماعی دست دند .در
مقابل ،برخی ا گروههای شیعی ا جمله شیعیان طرفدار مقتدی صدر ،گروه شجبهنظامی
تشکیل دانمد؛ کردها نیز با استفاده ا شجبهنظامیان موسوم به ﭘیشمرگه به تقابل قجومیتی
با اعراب در موضوع کرکوک ﭘرداختمد .این مساله موجب تشدید مما عات قومی و مجذهبی
شده و به فرقهگرایی و تحقق نااممی و بیثباتی سیاسی دامن ده است.
مهمترین ﭘرسش این است که چرا عراق جدید دچار بیثباتی سیاسجی اسجتچ چگونجه
رقابت قومی -مذهبی ،موجب تقویت بیثباتی سیاسی در عراق جدید شجده اسجتچ تلجا
خواهیم کرد با اتخاذ رویکرد سیاسی و با استفاده ا ایدهی "هری اکشتین" چگونگی تاثیر
رقابتهای قومی -مذهبی بر بیثباتی عراق را مورد بررسی قرار دهیم؛ بر اساس این ایده،
ا طریق شماسایی ماهیت گروه و مشخصکردن نوع خشونتی که مم ر به بیثباتی شجده
است ،به بررسی وضعیت بیثباتی سیاسی در جامعه عراق خواهیم ﭘرداخت.
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"ثبات سیاسی" ا جملهی مفاهیمی است که فهم یکسانی ا آن در بین نخبگان وججود
ندارد .ﭘمج رهیافت در تعریف ثبات سیاسی ارائه شده است .0 :ثبات سیاسی بهمثابجه نبجود
خشونت؛  .3ثبات سیاسی بهمثابه طولانیبودن دوران حکومت؛  .9ثبجات سیاسجی بهمثابجه
وجود رژیم مشروع مبتمیبجر قجانون اساسجی؛  .4ثبجات سیاسجی بهمثابجه نبجود دگرگجونی
ساختاری؛  .5ثبات سیاسی بهمثابه وجود ویژگیهای چمدگانهی اجتمجاعی (احمجدی،0915 ،
ص .)014 .هریک ا این رهیافتها در تعریفِ مفهوم ثبات سیاسی ،گاهی جمبهی ای ابی و
گاهی جمبهی سلبی دارند" .ثبات سیاسی" بجا "نبجود خشجونت" اینهمجانی دارد؛ چمجین
نگرشی ،رایجترین دیدگاه ﭘیرامون ثبات سیاسی است که ا سوی برخی اندیشممدان مانمد
"چارلز تیلی" و "تد رابرت گر" بیان شده است .در این نگاه ،وجود یا عدم وجود خشونت،
ملاک مهمی برای تعیین ثبات یا بیثباتی است.
چارلز تیلی ( ،)0915خشونت را عبارت ا اقدامی میداند که به اشخاص یا اشیا صدمه
وارد میسا د (ص" .)77 .ساندر " ( )0911بیثباتی سیاسی را بهمعمای انحجراف ا هم جار
دانسته است (ص" .)073هری اکشتین" خشونت را بهمفهومی سیاسی و گستردهتر در نظر
گرفته و آن را با "بینظمی مدنی" برابر دانسته است؛ وی خشجونت را توسجل جمعجی بجه
رو های غیرمسالمتآمیز و خشونتبار بهممظور دستیابی به اهداف خاص خصوصی یجا
عمومی میداند .براساس نظر اکشتین ،دو گروه خصوصی و عمومی ممکن اسجت در یجک
جامعه به خشونت متوسل شوند؛ گروههای عمومی گروههایی هستمد که بجا دولجت رابطجه
دارند و بخشی ا دولت محسوب میشجوند ،امجا گروههجای خصوصجی ،خجارز ا دولتانجد
( ،0370 ،Ecksteinص .)93 .با درنظرگرفتن ماهیت گروهها و نوع رفتار خشونتآمیزی که ا
خود برو میدهمد ،میتجوان یجک طبقهبمجدی چهارگونجهای ا ایجن گروههجا ارایجه کجرد:
 .0خشونت گروههای خصوصی علیه گروههای عمومی (جمگها و مبار ات چریکی علیجه
دولججت)؛  .3خشججونت گروههججای خصوصججی علیججه گروههججای خصوصججی (کشججمکشهای
خشونتبار قومی -مذهبی)؛  .9خشونت گروههای عمومی علیه گروههای عمومی (کودتجا
توس بخشی ا ارتجش علیجه دولجت)؛  .4خشجونت گروههجای عمجومی علیجه گروههجای
خصوصی (مما عات دولت علیه گروههای غیردولتی) (احمدی ،0915 ،صص.)000-001 .
در این مقاله میکوشیم با استفاده ا ایدهی اکشتین ،معطوف به ماهیت گروهها و نجوع
رفتار خشونتآمیزی که در صحمهی سیاسی ا خود ظهور میدهمجد ،بجه تحلیجل وضجعیت

بیثباتی سیاسی در عراق بپردا یم.
مهمترین وجه تمایز ﭘژوهش حاضر با ﭘژوهشهای ﭘیشین این است کجه بجه مؤلفجهی
رقابت قومی -مذهبی بهعموان عاملی مستقل و تاثیرگذار بجر کمشهجای سیاسجی عجراق،
توجه مضاعفی دارد و سعی میکمد با نگاهی متفاوت بجه نزاعهجای قجومی و فرقجهگرایی،
بی ثباتی سیاسی عراق جدید را تبیین نمجوده و بجه تصجویر روشجمی ا ماهیجت گروههجای
شرکتکممده در رقابتهای سیاسی این کشور دست یابد.
 .2ثبات و بیثباتی سیاسی در عراق جدید
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بافت اجتماعی ناهمگن و وجود گروههای قومی -مذهبی مختلف در عراق ،یربمای اصلی
تعاملات و کمشهای سیاسی -اجتماعی و ممشا شکافهای قجومی و مجذهبی ایجن کشجور
است که بهصورت مما عات "کرد -عرب" و "شیعه -سمی" همواره در تاریخ عراق بجرو
ﭘیدا کرده است.با سقوط صدام و شکلگیری عراق جدید ،اگرچه این امید وجود داشت کجه
شکافهای قومی و مذهبی مرتفع شوند ،اما سه گروه اصلی قومی و مذهبی با گرایشهای
متفاوت و با هدف افزایش قدرت و نفجوذ خجود در سجاختار سیاسجی جدیجد در عجراق ،وارد
م ادلات قدرت شدند و اولویتهای کلان ملی را در اولویتهای بعدی خجود قجرار دادنجد.
نگاه ممفعتطلبانهی مبتمیبر بمیانهای قومی و مجذهبی بجه تشجدید تعارضجات سجاختاری
ان امیده و خشجونتهای قجومی -مجذهبی ایجن کشجور را تشجدید کجرده اسجت (گلچجین و
احمدیمقدم ،0937 ،ص.)31 .
حملهی آمریکا به عراق ،آغا دورهی جدیدی ا تعارضات داخلی بهصورت رفتارهجای
خشونتآمیز بوده است که طی آن ،گروههایی بجا اهجداف خصوصجی و عمجومی در قالجب
اقدامات تروریستی و انتحاری بهوجود آمدهاند .دولت جدید در این دوره بیشتجر نمجادی ا
یک دولت ناکام و بهشدت شکممده بوده است .طی گزار های سالانهی "بمیاد صلح" که
فهرست دولتهای شکممده را ممتشر میکمد ،عراق در سا  3107ا میان  071کشور ،بجا
امتیا  01303در جایگاه  073جهان قرار داشت (ﭘایگاه برخ بمیاد صلح ،بیتا).
بهلحاظ وضعیت بیثباتی میتوان گفت که عراق جدید ،نماد یجک جامعجهی بهشجدت
بیثبات است .عراق ا سا  3119تاکمون همجواره درگیجر خشجونت ،انف ارهجای ﭘیجاﭘی،
درگیریها و جمگهای داخلی است .مطابق آمارهای اعلامشجده ا سجا  3119تجا ،3107
آمار کشتههای غیرنظامی 013111 ،نفر اعلام شده است ( ،IBCبیتا).
با شدن فضای سیاسی و کاهش قدرت دولجت مرکجزی تجاثیر مسجتقیمی بجر افجزایش
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تمشها و مماقشات قومی -مذهبی این کشور داشت؛ اگرچجه رونجد دولتسجا ی جدیجد در
قالب دموکراسی توانست توا نی میان گروهها و طیفهای مختلف ای اد کمد ،اما رویکجرد
گروههای مختلف داخلی  -ا جمله شیعیان ،کردها و اعراب سمی  -به مقولهی مشجارکت
سیاسی ،با توجه به ویژگیها و ممافع و اهداف کلان هرکدام ا آنها متفاوت بجوده اسجت.
اهداف کلان این گروهها بیش ا آنکه ناظر بر اهداف ملی یکﭘارچه باشجد ،گروهمحجور و
طایفهگرایانه بوده است.
این دغدغه مطرح بود که رونجد سیاسجی جدیجد ،موججب وا سجیطرهی اشجخاص و
گروههایی خواهد شد که قبلا بر عراق مستولی بودهاند؛ لذا افرادی که ا ایجن وضجع یجان
میدیدند ،بهدنبا ای اد بیثباتی سیاسی برآمدند .در فضای آکمده ا طایفهگرایی و فعالیت
طیفهای ﭘراکمده و متعارض ،عراق در یک معمای اممیت و بیثباتی سیاسی قرار گرفجت.
این وضعیت را میتوان با درنظرگرفتن ماهیت گروهها و نوع رفتجار خشجونتآمیزی کجه ا
خود برو میدهمد ،در قالب" :خشونت گروههجای خصوصجی علیجه گروههجای عمجومی"،
"خشونت گروههای خصوصی علیه گروههای خصوصی"" ،خشجونت گروههجای عمجومی
علیه گروههای عمومی" و "خشونت گروههای عمومی علیه گروههای خصوصجی" مجورد
مطالعه قرار داد .لذا به مهمترین گروههای شبهنظامی با علقجههای قومیتگرایانجه (سجمی،
کردی و شیعی) خجواهیم ﭘرداخجت و ا آنجاییکجه خشجونت گجروه عمجومی علیجه سجایر
گروههای عمومی ا  3119تاکمون مابها ای خارجی در عراق نداشته است ،به آن ﭘرداختجه
نخواهد شد.
 .3نزاع گروههای خصوصی علیه گروههای خصوصی

بهنظر میرسد با توجه به میانفرقهایبودن خشونتها میتوان حوادث سا های  3119تجا
 3117عراق را ،نزاعهای قومی -مذهبی دانست .خشونت در ایجن دوره در سججطح جامعه
انتشار یافت و هرکدام ا گروهها برای تحکیم هویت خود ،دست به اقدامات خشجونتآمیز
دند .گروههای شیعی و سمی در تقابل با یکدیگر و بهممظور حفظ و حمایت ا گروههای
وابسته به خود ،گروههای شبهنظامی ای اد کردند .ایجن نگجاه هجویتی ،روند ثبجات سیاسی
جامعهی عراق را تحتتاثیر قجرار داد .مواجههی گروه "القاعده" بهعموان نمایمدهی گجروه
سمی با گروه شیعی "جیشالمهدی" و همچمین نزاع میان کرد و عرب نمونههایی ا ایجن
دست هستمد.

 .3.1القاعده ( 2003تا )2002
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با سقوط رژیم بعث و ای اد خلاء قدرت ،علیرغم تلا های گسترده در جهت تامین ثبات
سیاسی ،ا جمله تصویب قانون اساسی و تشکیل دولت دائمی با مشارکت همهی گروههجا
و  ...این روند نتوانست شرای ثبات سیاسی را بهبجود بخشجد .در ایجن اوضجاع ،گروههجای
سلفی و القاعده بهعموان یکی ا قدرتممدترین گروهها توانستمد علیجه نیروهجای خجارجی
اقدامات مسلحانهای ان ام دهمد.
القاعدهی عراق توس برخی اسجﻼمگرایان تمججدرو همچجون "ابومصججعب رقاوی" و
"ابوحمزه المهاجر" در شهر بعقوبه عراق بمججا نهج جاده شد و توانسججت بهسججرعت شججبکهی
حامیان و جمگجویان خود را تشکل ببخشد .آنهجا اگرچجه بجهلحاظ فمجی بجه القاعجدهی
مرکزی وابسته بودند ،اما در عمل خودمختار عمل میکردند .در سا  3117بجا توججه بجه
اختلافاتی که میان رهبران القاعده ای اد شد ،رقاوی شمار محدودی ا جماحهای عراقی را
تحججتعموان "م لججش شججورای م اهججدین" شججکل داد؛ این شورا ابتدا با نام "جماعج جت
التوحیجد و ال هجاد"  ،سپش بهنام "تمظیم قیاده ال هاد فی البﻼد الرافدین" و در مرحلهی
بعد بجهنام "دولجت اسجﻼمی عراق" در مماطق سمینشین عراق فعا شد (موممی و دیگران،
 ،0935ص.)054 .
القاعده آرمان خجود را تحقجق خلافجت اسجلامی میدانسجت و هجدف کوتاهمجدتا را
شکستدادن نیروهای تحت رهبری آمریکا در عراق و سرنگونی حکومت تحجت رهبجری
شیعیان بهوسیلهی جمگ داخلی میان سمیها و شیعیان تعریف و دنبا میکرد .این گجروه
در ژوئن  3117ضمن جذب چهار گروه دیگر ا گروههای جهادی سمی ،همصدا با قبائجل
عرب عراقی اعلام کرد که هدف آنجان آ ادکجردن عجراق ا دسجت شجیعیان و اشجغا گران
خارجی و با گرداندن اسلام به دوران طلایی خود است (اسماعیلی ،0931 ،ص.)51 .
کمش سیاسی این گروه براساس عقبهی ایدئولوژیکا ت وریزه میشد و بجا برداشجت
ظاهرگرایی ا اسلامی توجیه میگشت .القاعجده هدف اصلی خود را ای اد دولتی میدانست
که بشریت را ا ﭘرتگاه سقوط بیرون بکشد؛ بهنظر آنها این مهم محقق نمیشود مگر بجا
ﭘیادهکردن ار های اسلامی در سراسر جامعه .ا اینرو برای ﭘیادهکردن اسلام ،استفاده ا
خشونت را بهعموان جزئی ا جمگ مقدس (جهجاد) توجیجه میکردنجد و آن را مشجروعیت
میدادند (مهدیبخشی ،0915 ،ص .)045 .درواقع ،جهاد بهمثابه بخش ذاتی گفتمان القاعده به
امجری مقجدس تبجدیل شجده و در قجاموس شهادت و احیای جمگ صلیبی علیه کفار معما
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ﭘیدا میکرد (مستقیمی و بهرامی.)0913 ،
ا دیگر اندیشههایی که در عمل سیاسی القاعده تاثیرگذار بجود ،تکفیجر و دگرسجا ی و
خلق دشمن با عماویمی همچون :کافران ،مشرکان و ممافقان است .ا نظر آنها ،مسیحیان
و یهودیان بههمراه ﭘیروان ادیان دیگر در گجروه کجافران قجرار میگیرنجد؛ برخجی ﭘیجروان
اهلسمت نیز ا جملهی ممافقان هسجتمد و شجیعیان ،گجاه در گجروه ممافقجان و گجاه ججزو
مشرکان تعریف میشوند (اسماعیلی ،0931 ،ص.)51 .
در میان گروه القاعده در خصوص اتفاقات عراق دو عقیجده وججود داشت :او  ،حملهی
آمریکا و اشغا عراق را یک اشغا ا سجوی قججدرت امپریالیسججتی میدانسجتمد؛ ا نظجر
آنهججا حملهی آمریکا به عراق تمها قسمتی ا حملججهی جهج جانی بج جه اسج جﻼم و اشج جغا
سجججر مین اسجججﻼمی توس اسرائیل و آمریکا اسججت .دوم ،شیعیان نیز مانمد آمریکاییها
هستمد و بجرای جامعجهی اسﻼمی تهدید محسوب میشوند .القاعده معتقد بود کجه اشغا
بیگانه همو به ﭘایان نرسیده ،بلکه اشغا شیعه جای اشغا آمریکا را گرفته اسجججججججججت؛
بهاینترتیب بود که شجعار" :بغججداد توسج شیعیان اشغا شده" در میان اعججراب سججمّی
رواز یافت (سمیعی اصفهانی و نورو ینژاد .)0933 ،این وضعیت مم ر به همکجاری سجمیهای
مخالف دولت با القاعده در استانهای سمینشجین و شجکلگیری نیرویجی قجوی در برابجر
نیروهای امریکایی و دولت مرکزی شد و ا این طریق توانستمد نفوذ خود را در بسیاری ا
مماطق سمینشین افزایش دهمد.
رهبران القاعده تحقق جمگ داخلی بجین گروههجای شجیعی و اعجراب سجمی ا طریجق
کشاندن شبهنظامیان شیعی به واکمش نظامی را مبمای عمل خود قرار دادند .رقاوی ایجن
استراتژی را با این محاسبه اتخاذ کرد که جمگ داخلی حداقل میتواند تلا هجای دولجت
مرکزی برای کمتر سیاسی بر عراق را تضعیف کمد؛ ا اینرو حو ای جاد جمجگ فرقجهای
داخلی و سپش ممطقهای ا طریق عملیاتهای انتحاری متمرکز شدند و تلفات سمگین به
غیرنظامیان شیعی وارد نمودند (اسدی.)0911 ،
القاعده با استفاده ا سیاست شیعهستیزی ،بهدنبا تحریجک شجیعیان و سجمیها علیجه
یکدیگر بود .رقاوی با تقسیم دشممان القاعده به چهار گروه :آمریکایی ،کرد ،ﭘلیش عراق
و شیعیان ،گروه اخیر را بهعموان بزرگترین دشمن القاعده معرفجی میکجرد .بجه عم وی،
شیعیان دشممان در کمیناند؛ دشممی که لباس دوسجت بجرتن کجرده و خطجری آشجکار و
حقیقی است و قتل آنان ا خوارز واجبتر است .رقاوی شیعیان را کلید تحولات سیاسجی

 .3.2جیشالمهدی

"جیشالمهدی" جریان اسلامگرا با رویکرد ملیگرایی عراقی است که در سا  3119ﭘش
ا سقوط صدام توس مقتدی صدر تاسیش شد .این جمبش خود را حامی تمام مردم عراق،
بالاخص شیعیان ،میداند .اعتقادات سیاسی و مذهبی و سخرانیهای آتشین مقتدی صجدر
علیه اشغا گران و تشکیل حکومت اسلامی در عراق ،توانسجته اسجت صجدها هجزار نفجر ا
طیفهای ﭘرشور شیعی عراق را بهسوی خود جذب کمجد .او بجهﭘیروی ا ﭘجدر بجر ایجن
اعتقاد است که مرجعیت بر همهی امور مقلدانش ولایت دارد و باید در همهی امور سیاسی
و غیرسیاسی حضور فعا و تعیینکممده داشته باشد تا در موقع حیاتی ،به مرکزیتجی بجرای
هدایت همهی مقلدان مذهبی در دفاع ا ار های دیمی و ملی بد گردد (ترابی و دیگران،
 ،0939صص .)33-37 .این جریان دربرگیرندهی جوانان محروم ،فقیر و افجراد بیکجار شجیعی
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برای تغییر در عراق میدانست و معتقد بود:
اگر بتوانیم عمجق دیمجی سیاسجی و نظجامی شجیعیان را مجورد هجدف قجرار دهجیم ،در
اینصورت آنها نیز تحریک میشوند و خجوی وحشجیگری خجود را بجه اهلسجمت نشجان
میدهمد؛ آنگاه خواهیم توانست اهلسمت غافل را در همگام احساس خطر موجود و مرگ
حتمی بهدست این افراد آگاه کمیم( .تاجیک ،0937 ،ص)031 .
برایناساس ،القاعده به تشویق اهلسمت برای مشارکت در جمگ علیه شیعیان ﭘرداخت
و اعلان کرد :اهلسمت عراق بپاخیزید و آماده شوید و این سموم رافضیها (شیعیان) را که
شما را ا مان اشغا عراق عذاب میدهمد ،به بیرون برانید (محمودیان  ،0931ص.)031 .
استراتژی القاعده در صورت موفقیت میتوانست نیروهای نظامی امریکایی را م بور به
خروز ا عراق کمد و دولت مرکزی شیعی را در مقابله با حملات القاعده آسیبﭘذیر کرده و
مم ر به سقوط آنها شود .ا سا  3119و با افزایش اقدامات خشونتگرایانهی القاعده در
مواجهه با شیعیان ،مما عات فرقهگرایانه ،بهخصوص بعد ا انف ار سامرا در فوریهی 3117
افزایش یافت .این وضعیت ،قطبیشدن جامعه و افزایش خشونتها را درﭘی داشت (اسجدی،
 ،0911ص .)039 .ا ابتدای  3119تا 37 ،3117هزار غیرنظامی بهواسطهی جمگ و خشونت
جانشان را ا دست دادند ( ،IBCبیتا) .همچمین انف ارهای دو مرکجز شجیعی در سجامرا در
فوریهی  ،3114حملات هم مان به بغداد و کربلجا در مراسجم عاشجورا ،بمججبگججذاری در
مسج د العسکری سامرا در فوریهی  3117وضعیت خشونت در این دوره را تشدید نمود و
مم ر به سیاست مقابله ا سوی گروههای شیعی گردید.
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است که سطح تحصیلات ﭘاییمی دارند و عمدهترین دلیل عضویتشان را دریچجهای بجرای
کسب حقوق ماهیانه میدانمد (الزبیدی و دیگران ،0935 ،ص .)357 .این جریان ،رادیکجا ترین
رویکرد در مقایسه با سایر گروههای شیعی است.
ا مهمترین ویژگیهای جیشالمهدی ،شخصیت با نفوذ و کاریزماتیک مقتجدی صجدر
است ،تاجاییکه جایگاه هر فرد ا اطرافیان وی با توججه بجه نزدیکجی یجا دور بجودن ا او
تعریف میشود .این گروه ا یک تشکیلات سیاسی ضجابطهممد برخجوردار نیسجت و صجرفا
وفاداری به مقتدی صدر ،تمها کلید حفاظتی صیانتکممده این تشکیلات اسجت (همجان ،ص.
 .)354جریان صدر ا طریق توانایی رهبر گروه ،بر بسیج تودههای محروم جامعهی شجیعی
تکیه دارد و سعی میکمد با استفاده ا هویت ﭘررنگ عربی و مذهبی ،عملکرد ملی داشجته
باشد .جیشالمهدی ﭘایگاههای گستردهای در میان اقشار محروم جامعجه دارد و عمجدتا در
شهرهای جموبی عراق همچون :بصره ،سماوه ،دیوانیه ،کوت و ناصریه متمرکز شده اسجت
(ترابی و دیگجران ،0939 ،ص .)017 .مقتدی صدر ا ابتدا جیشالمهدی را به دو جمجاح تقسجیم
کرد :جماح بزرگ با حدود  71هزار نفر شامل افراد و تجابعین مقتجدا اسجت کجه وظیفجها
ارایهی خدمات یربمایی آمو شی ،بهداشتی و اممیتی است .جماح دیگجر ،شجاخهی نظجامی
است که مهمترین هدفش مقاومت علیه اشغالگران امریکایی و حمایت ا شیعیان و عتبات
متبرکه است؛ درعینحا اهرمی برای دستیابی بجه اهجداف سیاسجی گجروه نیجز محسجوب
میشود (جمعی ا نویسمدگان ،3111 ،ص.)003 .
با ظهور القاعدهی عراق در  3114و ان جام عملیاتهجای تروریسجتی علیجه شجیعیان و
عتبات متبرکه ،جیشالمهدی نیز دست به اقدامات متقابل د .ایجن گجروه کجه تجا قبجل ا
خشونتهای فرقهای چمدین جمگ علیه نیروهجای آمریکجایی را برعهجده داشجت ،ا سجا
 3117به بعد مبار ات خود را برای کمتر بر بغداد و بصره دنبا کرده است (الزبیدی،0931 ،
ص .)441 .در همینسا ها بود که مقتدی صدر در مس د کوفه،در حین نما جمعه ،اعلجام
کرد ارتشی عقیدتی بهنام "جیشالمهدی" تاسیش کرده است که ماموریت آن حمایجت ا
مرجعیت دیمی ،عتبات مقدسه و حتی حمایت ا همهی کسانی است که ا سرنگونی رژیم
سابق صدمه دیدهاند .بعد ا این سخمرانی ،جوانان صدری به این ارتش ملحق شدند (همان،
ص)359 .؛ بهاینترتیب در سراسر کشور نزدیک به 35هزار تا 41هزار نفر بهعضویت فعجا
این گروه درآمدند و تعداد یادی ا طرفداران در سراسر کشور  -که عمجدتا ا جوانهجای
 07تا  39سا بودند  -بهممظور حمایت ا شیعیان در مقابل گروههای رادیکجا سجمی ،در

جایی که دولت توان تامین اممیت و ثبات سیاسی را نداشت ،تشکّل ﭘیجدا کردنجد (جمعجی ا
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نویسمدگان3111 ،م ،ص.)091 .
درواقع ،آنچیزی که مم ر به اقبا شیعیان به گروههای مسلح میشد ،ضجعف دولجت
مرکزی در تامین اممیت شیعیان در مقابله با گروههای تکفیری و سایر م رمین بود و این
ایده را در میان شیعیان تقویت میکرد که باید ا خود دفاع کممد .برایناسجاس ،شجعارهای
جیشالمهدی مبمیبر دفاع ا شیعیان در مقابل گروههای مبجار سجمی ،ایجدهای ﭘسجمدیده
مینمود و حتی در ابتدا مورد حمایت گروههای شیعی و عشایر سمی نیز قرار گرفجت .ایجن
وضعیت ،هم بهوجود و هم به توسعهی گروه جیشالمهدی کمک میکرد (کوکبرن3104 ،م،
ص.)371 .
گروه جیشالمهدی در مقابله با گروههای تکفیری دست به اقدام متقابل علیجه سجمیان
د؛ برخی نقلها حکایت ا این دارند که در سجپتامبر  ،3117تقریبجا  91نفجر ا اهلسجمت
بهدست جیشالمهدی کشته شدند (همان ،ص .)330 .در ﭘی انف ار گمبد حرمین عسجکریین
در فوریهی  ،3117خودروی بمبگذاری شده در مدیمهالصدر میان یجک با ارچجهی سجمی
ممف ر شد؛ سپش عدهای مسلح به چمد مس د اهلسمت در همان اطراف ه وم بردنجد و
تعدادی را کشتمد .هیات علمای مسلمین و برخی ا گروههای اهلسمت ،جیشالمهجدی را
متهم کردند که دهها مس د اهلسمت را آتش ده و به محلجهی "ال هجاد" بغجداد حملجه
کردهاند که در آن  511نفر کشته شده است (الزبیدی و دیگران ،0931 ،ص .)351 .علجاوهبراین
برخی ا افراد جیشالمهدی به مصادرهی خانههای اهلسمت ،اموا  ،فروشگاهها و مغا هها
و خودروهای آنان بهبهانهی همکاری و تعاون با گروههای خشونتگرا اقدام کردند (الخیون،
3100م ،ص .)493 .اینگونه خشونتها ا سوی دو طرف مم ر به وضعیتی شجد کجه طبجق
آمارها ا سا  3119تا  3117تعداد قربانیان خشونتهای طایفهای به  75هزار نفر افزایش
یافت و یک میلیون و  111هزار نفر م بور به مهاجرت ا ممجاطق خجود شجدند (الزبیجدی و
دیگران ،0931 ،ص.)333 .
اقدامات جیشالمهدی ممحصرا مربوط به مقابله با القاعده نبجود ،بلکجه در سجا 3111
درگیری به درگیری با دولت مرکزی نیز ممتهی شد .عملیجات گسجتردهی دولجت مرکجزی
موسوم به "صوله الفرسان" در راستای ﭘاکسا ی مماطق جمجوب ا عماصجر مسجلح ان جام
یافت و ﭘش ا شش رو درگیری خشونتبار ،که به شهرهای دیگر عراق ا جمله ﭘایتخت
نیز کشیده شد ،حدود  911نفر ا عماصر جیشالمهدی ججان باختمجد و بجیش ا  711تجن
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م روح گردیده و صدها نفر با داشجت شجدند .بجا وسجاطت آیتاللجه سیسجتانی ،دو طجرف
آتشبش اعلام کردند و مقتدی صجدر در بیانیجهای انحلجا جیشالمهجدی را بجه آیتاللجه
سیستانی و حائری عرضه کرد (همان ،ص .)371 .اما این ﭘایانی بر فعالیتهای جیشالمهدی
نبود؛ چراکه دور جدیدی ا فعالیتهای سیاسی را در قالب شرکت در انتخابات برای کسب
قدرت آغا کردند .جریان صدر در انتخابات 91 ،3117عضو؛  91 ،3101عضو94 ،3104 ،
عضو و در انتخابات  3101موفق به کسب بیشترین کرسی و ﭘیرو ی در انتخابجات شجده
است (میراحمدی و مر ه ،0937 ،ص.)047 .
 .3.3کردها و مسالهی کرکوک
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ا دیگر گروههای شبهنظامی که بعد ا  3119به فعالیتهای گسترده در اقلجیم کردسجتان
عراق ﭘرداخت" ،ﭘیشمرگه" است .این گروه بهعموان با وی نظامی و نیروی اصلی احزاب
مبار کرد  -بهویژه دو حزب عمدهی اتحادیه میهمجی بجهرهبری جلجا طالبجانی و حجزب
دموکرات کردستان عراق بهرهبری مسعود بار انی  -عمل میکمد.
ﭘیشمرگه بعجد ا تشجکیل اقلجیم کردسجتان ،نیجروی نظجامی اقلجیم شجماخته میشجد.
نیرویهای ﭘیشمرگه تواناییهایی نظامی و اممیتجی قابلتوجهی دارند .شجمار ایجن نیروهجا
حجداقل بین091هزار تا 311هزار نفر تخمین ده میشود (حاتمی و سانیار .)0937 ،مهمتجرین
وجهتمایز این گروه ا دیگر گروههای عراقی این است که رویکرد نظامی ﭘیشمرگهها متاثر
ا رویکرد طایفهگرایانه است؛ بهطوری که در هر شرایطی فق ا کردها و سجر مین کجرد
دفاع میکممد.
با سقوط رژیم بعث و ﭘذیر فدرالیسم ،جایگاه کردها در قانون اساسی افزایش یافجت
و بهعموان یکی ا سه با وی اصلی دولتسا ی در عراق تبدیل شدند تا امید تشکیل دولت
ملی ذیل عراق واحد بیشا ﭘیش تقویت شود؛ اما با توجه به تسل فرهمگ طایفهگرایانهی
حاکمبر کردها تحقق عملی آن دور ا ذهجن مینمجود .کردهجا ا ابتجدای تصجویب قجانون
اساسی در مقاطع مختلف با دولت مرکزی مما عجه داشجتهاند و ا ﭘجیشمرگجهها بجهعموان
ابزاری نظامی برای ﭘیشبرد مطالبات سیاسی استفاده میکردند .اگرچه در خصوص تشکیل
نیروی نظامی مطابق بمد  0مادهی  3قانون اساسی «تشکیل گجروههجای شجبهنظجامی در
خارز ا چارچوب نیروهای مسلح ممموع است» ،اما اقلیم کردستان عملا سا مان ﭘلجیش و
نیروی ﭘیشمرگه را راهاندا ی کرد و وضعیت آنها را تثبیت نمود .حتی بعد ا سا 3115
تعداد نیروهای ﭘیشمرگه را نیز به بیش ا دو برابر افزایش داد (خیری ،0937 ،ص )01 .و بجا
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افزودن بر قدرت نظامی و تسلیحاتی ،در کمار حفظ اممیت ممجاطق کردنشجین ،ﭘشجتوانهای
برای طرح مطالبات سیاسی و تاثیرگذاری بر نظام سیاسی ای اد کرد تجا در شجرایطی کجه
دولت مرکزی ا ادارهی کشور ناتوان است ،ضجمن مجذاکره بجا گروههجای سیاسجی بجرای
شکلدهی نظام سیاسی در موضعی برتر ا سایر گروههجای قجومی -مجذهبی قجرار بگیجرد
(مقصودی ،0914 ،ص.)097 .
مهمترین مما عهی کردی -عربجی را میتجوان در مسجالهی کرکجوک مشجاهده کجرد.
قومیت تکشکاف فعا در کرکوک است؛ لذا اعجراب و کردهجا بجدون توججه بجه جایگجاه
مذهبیشان ،تمها با توجه به قومیت خاص خود در برابر یکدیگر صفآرایی میکممد .یکی
ا عواملی که بر بحران کرکوک افزوده ،سکونت گروههای مختلف قومی و نجژادی اسجت.
مهمترین آنها بهترتیب جمعیت عبارتمد ا  :کرد ،عرب ،ترکمن ،کلدانی و آشوری ،مسیحی
و یهودی .مسالهای که اختلافات عدیدهای میان جماحهای سیاسی ذینفجع بجهوجود آورده
است ،با گشت ساکمان اصلی کرکوک به وطن خویش است که در نتی هی سیاسجتهای
دولت صدام با عموان "تعریب" م بور به ترک شهر خویش شده بودند.
طی سا های  3119و  ،3114خانوادههجای کُجرد کجه در گذشجته در جریجان سیاسجت
تعریب ا کرکوک تبعید شده بودند ،ا اوضاع بهوجودآمده ﭘجش ا سجقوط صجدام اسجتفاده
کردند و به ادگاه خویش رجعت نمودند .با گشت وسیع آنها به کرکوک ،تغییجر جمعیتجی
شهر را درﭘی داشت .بر اساس گزار گروه بینالمللی مهاجرت ،در سپتامبر  ،3114حدود
03هزار و  095خانواده کُرد به کرکجوک و نجواحی اطجرف آن با گشجتمد (نصجری و دیگجران،
 .)0933مراجعت سیلآسای کردها ،موا نهی جمعیتی شهر را برهم د .این وضعیت علاوهبر
غصب مدیریت شهر و دستگاههای اممیتی و ﭘلیسی آن توس دو حزب عمجدهی کجردی،
عامل اصلی تشم ات میان اکراد و اعراب شد .ا نگاه کردها ،کرکوک ،قدس عراق است و
معتقدند که کرکوک مانمد قدس غصب شده است؛ غاصبان آن نیز اعراب هستمد؛ لذا بایجد
با ﭘش گرفته شود (الزبیدی و دیگران ،0931 ،ص.)377 .
کردها بهممظور تحقق این آرمان ،با استفاده ا شجبهنظامیان ﭘیشمرگه بجهدنبا تقابجل
قججومیتی بججا اعججراب برآمججده و با معکوسکردن سیاستهای عربیزاسیون دورهی صدام ،ا
طریق ای اد ترس و وحشجت در میججان اعججراب ،آنها را وادار به ترک کرکجوک نمودنجد
(سمیعی اصفهانی و نورو ینژاد .)0933 ،اعما چمین سیاستهایی ا سوی کردها باعث شد تجا
اعراب ،کردها را به کردیکردن شهر کرکوک متهم کرده و بهطور مداوم به نفوذ کردها در
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کرکوک اعتراض کممد؛ این امر مم ر به ای اد تقابل قومیتی در عراق میان کردها و اعراب
شده است.
 .4نزاع گروههای خصوصی علیه گروه های عمومی

مراد ا خشونت گروه خصوصی علیه گروه عمومی ،مما عات با دولت یجا نهادهجای دولتجی
است .بهطورکلی در فرایمد گذار ،کشورهایی که نظام سیاسی آنها واجد ویژگیهایی مثل
دولت فرومانده استف بهعلت ضعف دولت مرکزی ،محی مماسجبی بجرای ظهجور ،رشجد و
قدرتیابی با یگران غیردولتی محسوب میشود .در این وضعیت که دولت قادر بجه تجامین
اممیت اولیه و اعما کمتر بر مر های خود نیسجت ،میمجهی گسجتر خشجونت فجراهم
میشود .اوز چمین وضعیتی را میتوان در مواجهجهی داعجش بجا دولجت مرکجزی و مجردم
مشاهده کرد.
 .4.1داعش
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یکی ا تبعات خلاء قدرت مرکزی بعد ا سجقوط رژیجم بعجث ،گسجتر مجوز رقابتهجای
قومی -مذهبی برای تاثیرگذاری در ساختار قدرت بوده است؛ این گروهها تلا کردهاند با
تاکیدبر هویتهای قومی یا مذهبی ،به بسیج سیاسی اقدام کممد .طبیعتجا چمجین شجرایطی
یک فضای مماسب برای عاملان قومی جهت بسیج جامعه و عرضجهی خشجونت بجه بجان
فرقهای بوده است تا بتوانمد ا بیقانونی موجود در جامعجه نهایجت بهرهبجرداری را بکممجد.
داعش با تکیهبر عامل مذهب و ایدهی مبتمیبر قراردادن شیعیان در برابر سجمیان ،ضجمن
فرقهگرا خواندن دولت عراق ،به مبار ه بر علیه دولت و شیعیان در عراق روی آورد .ظهجور
داعش در آگوست  3104و تسخیر برخی ا مماطق سمینشین ،روند جمگ فرقهای در این
کشور را شدت بخشید (ﭘوراحمدی و دیگران.)0935 ،
داعش در آغا  ،به سا ماندهی ائتلاف گستردهای ا نیروهای مخالف دولت ﭘرداخت که
مهمترین آنها گروههای بعثی و همچمین برخی نیروهای عشجایر مخجالف دولجت بودنجد.
آنها در ادامه دو اقدام را همزمان در ﭘیش گرفتمد .نخست ،در مارس  3109شهر رقّه و در
ژانویه  3104با بهرهگیری ا اختلافات بین سجمیها و دولجت مرکجزی ،شجهر فلوججه را در
اشغا کردند و مماطقی ا شما شرق عراق در نزدیک مر های ترکیه و سوریه را نیز بجه
اختیار خود در آوردند؛ بهاینترتیب عراق در بحران سیاسی و بیثباتی قجرار گرفجت .اقجدام
دوم داعش ،سا ماندهی و جذب نیرو بهممظور گسجتر اقجدامات نظجامی در عجراق بجود
(کریمی ،0934 ،ص .)057 .داعش با جذب نیرو ا سراسر جهان و ساماندهی این افراد  -که
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تعداد آنها حدود 011هزار نفر برآورد میشد  -توانست نیروهای خود را در مماطق مختلف
عراق ،با تاکیدبر مماطق سمینشین ساماندهی کمد (ن ات ،0934 ،ص.)030 .
ا مهمترین سیاستهای داعش برای ای اد بحجران و توجیجه اقجدامات خشجونتآمیز،
همچمین عامل موثر در موفقیتهایی که این گروه در جذب نیرو نیرو داشته ،تولید ادبیات
خاصی است که با اصطلاحات کلامی و فقهی با تولید شجدهاند .تولیجد و انتشجار ایجنگونجه
ادبیات ،دستمایهی مماسبی برای گروههای افراطجی بجود تجا برﭘایجهی آن ،رفتجار و عمجل
خشونتآمیز خود را توجیه نمایمد و موجبات گستر آن را فراهم سا ند .آنان برای تحقق
اهداف خود ،فرایمد دگرسا ی با دیگر اقشار جامعه ،بهویژه شیعیان را در دسجتور کجار خجود
قرار دادند و غالبا این دگرسا یها را با استفاده ا ادبیات دیمی و اسلامی بهﭘیش میبردند.
در فرآیمد دگرسا ی داعش ،شیعیان در مجرهی کفجار قلمجداد میشجوند .مطجابق ایجن
ادبیات ،شیعیان کافران اصلی هستمد و در کمار آنها ،سایر اهلسجمت و اهجل کتجاب نیجز
مشمو حکم کافر تلقی میشوند .درواقع ،فتوای داعش مبمیبر بردگی شجیعیان ،نقطجهی
اوز فرایمد دگرسا ی فرقهگرایانه است کجه بجا قجراردادن ایشجان در قالجب کجافر حربجی و
خارزشدگان ا دین راستین ،حکم بردگی شیعیان  -حتی نجان و کودکانشجان  -را نیجز
صادر میکممد (حمیدی و نگمه .)0973 ،با این اقدامات بود که داعش توانست فضای عراق را
بهسمت جمگ مذهبی میان شیعیان و اهلسمت بکشاند و با تحریک احساسجات مجذهبی،
طیف وسیعی ا اهلسمت ممطقه و جهان را بهسوی خود جذب کمد.
داعش با تکیهبر مبانی اعتقادی و فقهی خود مانمد" :جهجاد"" ،بیعجت"" ،ه جرت" و
"دعوت" ،اندیشههای خود را براساس یک چارچوب مشخصی حو محور خلافت ت وریزه
میکمد ( ارعان ،0937 ،ص .)45 .این جریان تکفیری با شعار "با گشجت بجه سجلف صجالح"،
خواهان احیای دین است؛ ابزار این مهم را قیام به سیف میداند و "جهاد" را طریق تحقق
خلافت میشمرد .ا نظر داعش ،ان ام هرکاری ا طرق قانونی و رسجمی یجا غیررسجمی و
مخفیانه ،که با هدف مقابله با کفر و ای اد دولت اسلامی باشجد ،جهجاد محسجوب میشجود
(مراد اده و شاکری.)0935 ،
ا دیگر ابزارهایی که داعش در راستای دگرسا ی فرقهگرایانه بدان تمسجک میکمجد،
مکانیزم "تکفیر" است .ا نظر آنان ،تکفیر ابزاری اساسی برای بسیج علیه کجافرانی اسجت
که با دعوت آنان مخالفت میکممد .با این ابزار ،م و شجرعی حملجه بجه مخالفجان صجادر
می شود .ا نظر آنان ،مخالفان ،مشرکانی هستمد که خون ،اموا و نان آنها حلجا شجده
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است .بمابراین ،تکفیر نهتمها بهانه و توجیهی برای این گروه ،بلکه مشخصکممدهی هویت
آنهاست .ا نظر داعش ،کف ر دو نوع است :کفر ابتدایی و ارتداد .در کفر ابتجدایی ،فجرد یجا
گروهی بهواسطهی عدم شماخت حقیقت دین و جوهر ایمان ،کافر میشوند؛ این نوع کفجر
دربارهی ﭘیروان دیگر ادیان و برخی مذاهب مسلمانان همچون شیعیان ،صجوفیه و اباضجیه
مطرح میشود .نوع دیگر کفر ،ارتداد است و در مورد کسانی مطرح میشود که در گذشته
به اسلام ایمان داشتمد ،اما با ان ام کاری ا دین خجارز شجدهاند و ججزو "اهجل ردّه" قجرار
گرفتهاند؛ با آن ها باید همانمد مرتدان برخورد شود .ا نظر داعجش ،کسجانی کجه بیعجت بجا
امیران این گروه را نپذیرند ،کافر مرتد محسوب میشوند (ابراهیم ،0937 ،ص.)037 .
داعش توانست براساس "فقه التکفیر" ،احساسات خشونتگرا را بجا باورهجای مجذهبی
درهم آمیزد و مواجههی شدیدی با شیعیان را رقم بزند .آنها با تاسیش "خلافت اسلامی"
دو نوع جهاد ،یعمی جهاد با "کفار دور" (غربیها) و "کفار نزدیک" (رافضجیها یجا همجان
شیعیان) را دو هدف اصلی بهحساب میآورند و در راستای تحقق ایدهی خود ،بیش ا هجر
وظیفه دیگری بر دو وظیفهی معموی مهم :یعمی "ه رت" (بهمعمای مهاجرت به خلافت)
و "جهاد" (بهمعمای ﭘیکار) تاکید میور ند .داعش معتقد است که تمها جهاد خشجونتآمیز
نماد ایمان واقعی است (لونز و کونز ،0935 ،ص.)339 .
ابوعمر بغدادی  -ا رهبران داعش  -دلیجل تشجکیل دولجت اسجلامی عجراق را چمجین
توصیف میکرد:
با اشغا عراق بهدست نیروهای آمریکایی ،اختلاف قجومی و مجذهبی در عجراق یجاد شجد و
کردها در شما عراق و شیعیان در مرکز عراق قدرتممد شدند؛ اما اهلسجمت مظلجوم واقجع
شدهاند .هدف ا تشکیل این دولت ،احقاق حق اهلسمت است(.ابراهیمنژاد ،0935 ،ص)31 .

طبق اعلان کمیتهی شرعی داعش ،رافضیها (شجیعیان) طایفجهی مشجرک و مرتجدی
هستمد و هیچ شیعهای مسلمان نیست؛ لذا کشتنشان جایز ،بلکه واجب اسجت (همجان ،ص.
 . )7ا نظر آنان ،شیعیان ،مشرک و مرتد هستمد و کفرشان بدتر ا کفر کافران اصلی است؛
لذا جمجگ بجا مرتجدان ،واججبتر ا جمجگ بجا کفجار اصجلی اسجت ( ارعجان ،0937 ،ص.)55 .
بهاینترتیب ،اعتقاد به کفر شیعیان و القای جمگ میان شیعه و سمی ،مم ر شد که بسیاری
ا معتقدان به تکفیر برای مهاجرت به عراق متقاعد شوند.
داعش با توجه به م و ات شرعیای که برای خود ت ویز میکرد ،به اقدامات مخربی
نظیر :بمبگذاری ،قتل ،غارت و ترور در سطح گسترده روی آورد و علاوهبر اعلام خصومت
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و دشممی بجا غجرب ،شجیعیان را دشجمن اصجلی خجود خوانجد و دولجت و ارتجش عجراق را
جیشالصفویه نامید که فاقد هویت عربجی اسجت (همجان ،ص .)17 .ایجن گجروه توانسجت بجا
بهرهگیری ا اختلافات بین سمیها با دولت مرکزی ،کمتر شهر فلوجه را در اختیار گیجرد؛
سپش استانهای الانبار ،نیموا ،صلاحالدین ،دیاله و بخشهایی ا کرکوک را تصرف کمد .در
م موع ،این گروه توانست یک سوم یا حدود 045هزار کیلجومتر مربجع ا خجاک عجراق را
بهکمتر خود درآورد (لونز و کونز ،0935 ،ص.)335 .
حضور داعش در عراق ،ف ایع انسانی و اجتماعی بالایی را بهوجود آورده است .براساس
گزارشی که در  03ژانویه  3107توس سا مان ملل ممتشر شد ،حملات داعش در عراق ا
 0ژانویه  3104تا  90اکتبر  ،3105دستکم  55147نفر تلفات انسجانی ( 01113کشجته و
 97345نفر م روح) برجای گذاشته است؛ حدود  9میلیون نفر نیجز در داخجل کشجور آواره
شدند که یک میلیون نفر آنان کودک میباشمد .این گروه بسیاری ا یرساختهای عراق
را ا بین برد و یانهای جبرانناﭘذیری را بر این کشور وارد کرد (همجان ،ص .)331 .حیجدر
العبادی ،نخست و یر عراق ،خسجارت ناشجی ا تصجرف شجهرهای عجراق ا سجوی گجروه
تروریستی داعش را بیش ا  011میلیارد دلار اعلان کرد (ﭘایگاه برخ الوقت ،بیتا).
علاوهبر شیعیان ،دیگر اقلیتهای مذهبی نیز هدف حملات داعش بودند .مسجیحیها و
آشوریها ،که حجداقل  9هجزار سجا در عجراق سجاکن بودهانجد ،ا موصجل رانجده شجدند؛
خانههایشان بوسیلهی حرف عربی "نون" (مخفف ناصری ،که اشاره بجه مسجیحیها دارد)
علامتگذاری شد .داعش سه انتخاب را برای مسیحیها اعلام میکرد :یا جزیه ،که نجوعی
مالیات اسلامی در حدود  471دلار است ،بپردا ند؛ یا به اسلام درآیمد و یا کشته شوند.
درگیری با فرقهها به اینجا ختم نشد و کردها نیز ا تهاجم داعش در امان نماندند .در
سوم ماه آگوست  ،3104مردان مسلح داعش به موطن تاریخی جامعهی کردهای ایجزدی
در ممطقججهی "سججم ار" یججور بردنججد .ایججن شججهر در کمتججر ا  34سججاعت ،بهواسججطهی
عقبنشیمی نیروهای ﭘیشمرگه به کمتر داعش درآمد .جمگجویجان داعجش هیچتمجایزی
میججان نظامیججان و غیرنظامیججان نمیگذاشججتمد .شججمار کشججتهها ،خمیهججا ،گروگانهججا و
ناﭘدیدشدگان تا به امرو نامشخص است؛ برخی ممابع تعداد کشتهها را بهواسطهی اعجدام،
کشتار ،گرسمگی و بیآبی در کوهها حدود  0511تا  3111نفر اعلام کردهاند.
با همهی وضعیت بغرن ی که بر مردم عراق گذشجت ،امجا سجران ام موصجل در سجا
 3107ا اشغا داعش آ اد شد .علاوهبر این ،برخی ا نقاط مجر ی عجراق بجا سجوریه نیجز
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ﭘاکسا ی شدند و در نهایت حیدر العبادی در  3دسجامبر  3107بهصجورت رسجمی ،ﭘایجان
خلافت خودخواندهی داعش در عراق را اعلام کرد (ﭘایگاه برخ تبیین ،بیتا).
 .5نزاع گروههای عمومی علیه خصوصی

گروههای عمومی ،گروههای وابسته به دولت هسجتمد کجه در بخشهجایی ا سجاختارهای
حکومتی یا سامانهی سیاسی قرار میگیرند .نمونهی مشخص گروه عمجومی در مما عجات
عراق ،گروه "حشد شعبی" است که اگرچه نیروی مردمی محسوب میشود ،ولی بجهلحاظ
قانونی ذیل ساختار حکومت مرکزی عراق قرار دارد.
 .5.1حشد شعبی
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نیروهای داعش ا رو نهم ژوئن  ،3104با ورود به بخش شرقی موصل شهر را به تصرف
درآوردند .نیروهای نظامی عراق قبل ا سقوط موصل ،شامل صد تیپ فعجا ا نیروهجای
تحت فرماندهی ارتش ،ﭘلیش فدرا  ،نیروهای ویژه و مر بانی بودند کجه هرکجدام حجداقل
شامل  3111نفر میشدند؛ این سا مان دفاعی ناگهان در نهم ژوئن ا هم ﭘاشید .این تعداد
نفرات معاد یک چهارم ظرفیت کل نیروهای نظامی عراق بود .این شکست ممحصر بجه
ارتش عراق نمیشد بلکه نیروهای ﭘیشمرگه نیز با فرار ا مقابل داعش ،وضجعیتی بهتجر ا
ارتش و نهادهای اممیتی دولت مرکزی نداشتمد .اقلیم کردستان بهواسجطهی حمایتهجای
آمریکا طی سا های  3119تا  ،3100هشت تیپ  -یعمی معاد یک چهارم ارتش عجراق
 را در اختیار داشت .در مان سقوط موصل ،ﭘیشمرگههجا نیجز بجهعموان سجاختار اممیتجیسا مانیافته توس امریکا ،علیرغم ماهیت چریکیشان ،ا دفع حملهی داعش بجه اربیجل
در آگوست  3104ناتوان بودند (آ اد ،0934 ،ص.)071 .
با توجه به نمایش خشونتآمیز داعش علیه شیعیان و تهدید به کشتار آنها و تخریجب
عتبات متبرکه ،برای مقابله با ﭘیشروی داعش بهسمت عتبات مقدسه (بهخصجوص سجامرا)
اقدامات دفاعی مماسبی لا م بود؛ این اقدام بایسته با توجه به ناکارآمدی ارتش و نیروهجای
اممیتی عراقی ،با حضور مرجعیت شکل دیگری بهخود گرفت .آیتاللجه سیسجتانی ،مرججع
شیعیان عراق ،فتوای تاریخی جهاد را در  03ژوئن  3104صجادر کجرد .شجیخ عبدالمهجدی
کربلایی در خطبهی نما جمعهی کربلا ،ا سوی ایشان ،جهاد بر علیه تکفیریها را واججب
کفایی اعلام کرد و بیان داشت« :هر کسی میتواند سلاح به دست گیرد و هجر فجردی کجه
توان مقابله با ترویستها را دارد ،برای مقابله با آنها داوطلب شجود؛ یجرا دفجاع ا عجراق
وظیفهی ملی است» .در ﭘاسخ به فتوای مرجعیت ،هزاران نفر ا مردم عراق بسیج مردمی

بررسی ابعاد بیثباتی سیاسی در عراق جدید...

(الحشد الشعبی ) را در سا  3104شکل دادنجد (افشجون و اللجهکرم .)0937 ،چمجد رو بعجد ا
صدور فتوای جهاد ا سوی آیتالله سیستانی ،مشاور اممیت ملی عراق ا تشکیل ساختاری
با عمجوان مجدیریت حشجد الشجعبی بجهدسجتور نجوری مجالکی خبجر داد کجه وظیفجهی آن،
سا ماندهی تعداد انبوه نیروهجای داوطلجب جهجاد بجود .در نهایجت در  07دسجامبر 3104
بهدستور نخستو یر وقت ،حیدر العبادی ،فرمان تشکیل حشد شعبی صادر گردیجد .وججود
چمین شرای اممیتیای مم ر شد تا و یران در جلسهی مورخ هفتم جولای  3104مطجابق
دستور شمارهی  ،997فرمان تشکیل هی ت حشد شعبی را برای بسیج نیرو صادر کممد (آ اد،
.)0934
حشد شعبی در ابتدا در راستای تقویت نیروهای اممیتی عراق شکلگرفت و در ادامه ،با
توجه به عملکرد خوب خود بهعموان بدنهی اصلی جمگ علیه داعجش شجماخته شجد .ایجن
گروه در مارس  ،3105اهداف ﭘمجگانهای را بهشرح ذیل اعلان کردند:
 .0نبرد با داعش و بیرونراندن آن ا خاک عراق؛
 .3حفاظت ا کشور عراق؛
 .9حفاظت ا اماکن مقدس؛
 .4آ ادی مردم عراق ا دست تروریسم؛
 .5کمک به عراقیهایی که توان جهاد ندارند (افشون و اللهکرم.)0937 ،
در شرایطی که ساختار اممیتی با سا یشده توس ایالجات متحجدهی آمریکجا ،عملجا ا
تامین اممیت عراق ناتوان بود ،تشکیل حشد شجعبی حجاکی ا ﭘیادهسجا ی الگجوی اممیتجی
مردمنهاد در عراق بود و ا شکلگیری قدرت دفاعی نوﭘای مردمی نوید میداد؛ این الگجو
بهسرعت به سایر مماطق عراق نیز تسری یافت.
اقبا به حشد شعبی اختصاص به گروههای شیعی نداشت ،بلکه تموع مختلف نژادی و
مذهبی در ساختار حشد شعبی تعریف شده بود؛ ا تمام گروههای کُجرد ،تجرکمن ،ایجزدی،
شیعی و سمی ،نیروهایی بهشکل داوطلبانه به حشد شعبی ﭘیوسجته بودنجد .مطجابق برخجی
آمارها ،م موع نیروهای حشد الشعبی  001هزار نفر تخمین ده میشود که ا این تعداد،
 35تا  91هزار نفر ا عشایر اهل تسمن هستمد؛  9751نفر نیز ا ترکمنها میباشمد (ﭘایگاه
برخ دبیرخانهی کمگرهی جهانی مقابله با جریانهای افراطی و تکفیری ،بیتا).
براساس اعلان حشد شعبی ،ا آغا تشکیل تا دسجامبر  ،3104طجی  551رو مبجار ه و
اجرای عملیاتهای مختلف03 ،شهر و  50روسجتا بجه مسجاحت  07511کیلجومتر مربجع ا
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کمتر داعش خارز شدند؛ این میزان معاد یک سوم اراضی اشغا شده بود .این محدوده
شامل دو حو هی نفتی "ع یل" و "علاس" بود که داعش معاد 31هزار بشکه نفجت ا
51هزار بشکه نفت استحصالی رو انهی خود را ا آن استخراز میکرد؛ با احتساب قیمجت
فرو میانگین بین  01تا  35دلار برای هر بشکه ،ماهانه بین  7تا  30میلیون دلار ا ایجن
مماطق نصیب داعش میشد .حشد شعبی در این مدت تقریبا نیمی ا درآمد نفتی داعش را
قطع کرد .همچمین تا مارس  ،3107طی عملیات دیگری ،مساحتی معاد  5هزار کیلومتر
ا اراضی صلاحالدین و ثرثار را ا سیطرهی داعش خارز کرد کجه  74ممطقجهی راهبجردی
(شامل سه انبار بزرگ مهمات ارتش عراق) در محجدودهی آن قجرار داشجت .بجهاینترتیب،
توانستمد راه ارتباطی داعش در بین دو استان نیموا و صلاحالدین را قطجع کممجد (آ اد،0935 ،
ص.)14 .
حشدشعبی ،در جریان عملیاتهای :جرف الصخر ،آمرلی ،فلوجه ،بی ی ،ضلوعیه ،بلجد،
استان دیاله ،الدور ،تکریت و دیگر مماطق  -بهویژه در دو استان صجلاحالدین و الانبجار  -و
آ ادسا ی موصل و عملیات حفظ وحدت سجر میمی عجراق در ﭘجاییز  3107در کرکجوک و
حومه ،نقش مهمی در امنسا ی برای جامعه و دولجت عجراق ایفجا کجرد (افشجون و اللجهکرم،
.)0937
بسیج مردمی عراق ،ا مان تاسیش توانسته است ﭘروندهی درخشجانی را در عرصجهی
مبار ه با تروریسم و آ ادسا ی مماطق اشغالی و برقراری اممیت در عراق ارائه کمجد .حشجد
شعبی علاوهبر کمک به ارتش و نیروهای اممیتی عراق ،ا اماکن مذهبی ﭘاسداری کجرده و
با تهاجم تروریستها و دشممان مقابله نموده است .با توجه به خجدمات شجایانی کجه ایجن
گروه در میمهی تامین اممیت و ای اد ثبات سیاسی در عراق ارائه کرده ،توانسته اسجت در
بین مردم و مقامات عراقی ا جایگاه خاصی برخجوردار شجود؛ بهطوریکجه انتظجار مجیرود
همین نیرو ،اساس تشکیل یک ارتش مردمی و مدرن جدید در دورهی ﭘساداعش در عراق
باشد (ﭘایگاه برخ الکوثر تیوی ،بیتا).
دستاوردهای حشد شعبی موجب شده اسجت کجه برخجی گروههجای سیاسجی داخلجی و
خارجی ،فعالیت این گروه مردمی را در تضاد با ممافع خود ببیممد و چالشهایی برای آنهجا
ای اد کممد .حشد شعبی ا ابتدای تاسیش با دو چالش عمده روبهرو بجوده اسجت :نخسجت،
چالش تعارضات قانونی با نیروهای نظامی و اممیتی رسمی عراق؛ دوم ،مخالفت و احساس
نگرانی برخی گروههای سمی و کرد.

 .1.5.5چالش تعارضات قانونی با نیروهای نظامی و امنیتی رسمی عراق
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حشد شعبی در حالی بعد ا فتوای جهاد تاسجیش شجد کجه مطجابق تبصجرهی ب ا بمجد 3
مادهی  3در باب او قانون اساسی« ،تشجکیل گروههجای شجبهنظامی خجارز ا چجارچوب
قانون ،ممموع است» (قانون اساسی عراق) .برایناساس اگرچجه تشجکیل حشجد شجعبی در
شرای اضطرار توجیه قانونی مماسبی داشت ،اما با رفع اضطرار و دفع خطجر داعجش فاقجد
مبمایی لا م برای جلوگیری ا بهانهگیری سمیها و کردهجا بجهعموان معترضجان بجه حشجد
است .بهممظور رفع این موانع و چالش قانون "هی ت حشد شعبی و نیروهای تجابع آن" در
سا  3107به رای اعضای م لش گذاشته شد و سجران ام ﭘیشنجویش قجانون جدیجد بجا
اصلاح عموان و محتوا با نام "قانون هی ت حشد شعبی" با  311رای ا  301عضو حاضجر
در م لش به تصویب رسید .براساس مادهی یک این قانون ،حشد شعبی بهعموان بخشجی
ا نیروهای مسلح عراق بهرسمیت شماخته شد و در قالب یک تشکیلات مستقل نظجامی و
مرتب با فرماندهی کل قوا به ثبت رسید (آ اد ،0935 ،ص .)001 .بمابر این قانون ،کادرسا ی
و کارهای تشکیلاتی حشد الشعبی تحت اختیار فرماندهی کل نیروهای مسلح (نخستو یر)
قرار دارد (ﭘایگاه برخ الکوثر تیوی ،بیتا).
علیرغم اینکه تصویب قانون هی ت حشد شعبی به فعالیتهای آنها صبغهای قانونی
بخشیده شد ،اما چالش اصلی این قانون ،بحث تابعیت این نیرو ا نخست و یجر بجهعموان
فرمانده کل نیروهای مسلح عراق است؛ یرا اگر در آیمده ،فردی سکولار بهعموان نخسجت
و یر برگزیده شود ،این سوا مطرح میشود که آیا مم ر به تغییر در رویکرد حشد شجعبی
نخواهد شدچ این چالش میتواند مسیر و آرمان حشد شعبی را تغییر دهد.
 .1.5.5مخالفت و احساس نگرانی برخی گروههای سنی و کرد

دومین چالش جدی که حشد شعبی با آن مواجه بوده ،مخالفت و احساس نگرانجی برخجی
گروههای سمی و کرد است .آنها بعد ا تشکیل حشد شعبی و عملکرد فوقالعاده در برابر
داعش ،نسبت به وجود و توسعهی آن احساس خطر جدی میکردند .گروههجای سجمی در
جریان مقابله با داعش در مماطق سمینشجین بجه مانعتراشجی ﭘرداختمجد .ا آغجا عملیجات
ﭘاکسا ی مماطق ا دست داعش ،این اتها را مطرح میکردند که حشد شعبی یک گجروه
شبهنظامی شیعه است که اهلتسمن را هدف قرار داده و میخواهد ترکیب جمعیتی مماطق
عراق را تغییر دهد .گروههای سمی نیز تحتتاثیر این تبلیغجات ،بجا ورود حشجد شجعبی بجه
استانهای سمینشجین بجرای ﭘاکسجا ی داعجش بجه مخالفجت ﭘرداختمجد و آن را موججب
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ص.)005 .
کردها نیز کموبیش رویکرد سلبی نسبت به حشد شجعبی داشجتمد و ا آن تحجتعموان
نیروی برهم نمدهی موا نهی قدرت در عراق صحبت میکردند .اگرچه ﭘیشمرگههای کرد
نیججز در کمججار حشججد شججعبی در نبججرد علیججه داعججش جمگیدهانججد ،امججا یکججی ا گروههججای
شهادتدهمدهای بودند که در گزار سا مان دیدهبان حقوق بشر ،حشد شعبی را متهم به
ﭘاکسا ی قومیتی و تغییر جغرافیای اهلسمت نمودند (همجان ،ص .)039 .کردهجا حضجور و
فعالیت حشد شعبی را بهویژه در مماطقی که بر سر آن بجا دولجت مرکجزی اختلجاف دارنجد،
مانعی برای دستیابی به اهداف خود میدانمد .درگیری آنها در مماطقی مانمد روسجتاهای
بشیر ،طو خورماتو و مماطقی ا کرکوک ،مؤید این ادعاست .درگیریهای میجان آنهجا در
این مماطق مم ر به خمی و کشتهشدن تعدادی ا نیروهای دو طرف شد؛ این مماقشه بجا
ورود رهبران عراقی و امضای توافقمامهی آتشبش فروکش کرد(افشون و اللهکرم.)0937 ،
علیرغم مخالفت اهلسمت و کردها با ورود حشد شعبی در عرصههای سیاسی عراق،
اما واقعیت حکایت ا آن دارد که حشد شعبی بهعمجوان یجک نیجروی مردمنهجاد ،فرصجتی
بینظیر در راستای تحقق اممیت و ثبات سیاسی است که علاوهبر ﭘرکردن خلا اممیتی ناشی
ا ناکارآمدی ساختار نظامی تعبیهشده ا سوی آمریکا ،توانسته است تهدید را ا جامعجه و
دولت عراق دور کرده و باورممدی به اممیت مردمﭘایه را در میان سیاستمداران عراقی ارتقا
بخشد .این تغییر نگر در آیمده میتواند مم ر به ای جاد سجاختارهای جدیجد اممیتجی در
راستای ثبات سیاسی با اتکا به ملت شود.
نتیجه

یافتههای تحلیلی مقاله نشجان میدهمجد بجا درنظرگجرفتن ماهیجت گروههجا و نجوع رفتجار
خشونتآمیزی که ا خود برو میدهمد ،میتوان وضعیت بیثبات سیاسی عراق را تحلیجل
کرد .عراق جدید بهلحاظ سیاسی ،با وضعیت بهشدت نامطلوبی ا حیجث خشجونت روبجهرو
بوده است .انحلا ارتش ،که حافظ اممیت بهحساب میآید ،همچمین سهمخواهی هرکجدام
ا گروهها براساس نگاه طایفهگرایانه ،بهتدریج عراق را وارد معمجای ثبجات سیاسجی کجرد.
دولت جدید که بیشتر نمادی ا یک دولت بهشدتشکممده و نجاتوان در تجامین اممیجت و
ثبات سیاسی عراق بوده ،اوضاع نااممی و خشونت را تشدید کرده است.
هرکدام ا گروهها با رویکرد طایفهگرایانه بهممظور تامین اممیت گروه خود ،به تشجکیل

بررسی ابعاد بیثباتی سیاسی در عراق جدید...

گروههای شبهنظامی و متقابل علیه دیگری ﭘرداختهاند؛ برآیمد این وضع ای اد رقابتهجای
قومی -مذهبی است که به شکلگیری سطح جدیدی ا خشونت میان گروههای خصوصی
علیه سایر گروههای خصوصی (مانمد اقدامات القاعده علیه گروهای شیعی) ان امیده است.
جیشالمهدی بهممظور حمایت ا شیعیان و عتبات متبرکه ،اقدامات متقابلی را علیه القاعده
ان ام داد .ا سویدیگر ،مما عه کرد -عرب در ممطقهی کرکوک تشدید شجد و کردهجا بجا
استفاده ا نیروی ﭘیشمرگه به تهدید اعراب و گروههای دیگر ﭘرداختمد .برآیمد این اوضاع،
کشمکشهای خشونتبار قومی -مذهبی است.
عراق جدید در مقطعی دیگر با ظهجور داعجش ،خشجونت گجروههجای خصوصجی علیجه
گروههای عمومی را نیز شاهد بوده است .داعجش بجا اسجتفاده ا ادبیجات دیمجی و ایجدهی
مبتمیبر قراردادن شیعیان در برابر سمیان ا طریق دگرسجا ی بجا آنجان و فرقهگراخوانجدن
دولت شیعی عراق ،به مبار ه علیه آنها ﭘرداخت .مواجهه با داعش مم ر بجه شجکلگیری
گروه عمومی در قالب حشد شجعبی شجد کجه علجیرغم مردمﭘایجهبودن ،توانسجت فرصجتی
بینظیری در راستای تحقق اممیت و ثبات سیاسی در عراق ای اد کمجد؛ بجااینوجود ،ایجن
نیروی مردمی با چالشهایی ا ناحیهی دو گروه کرد و سمی مواجه بوده است .م موع این
شرای  ،چالشیهای جدیای را برای دولت جهت تحقجق ثبجات سیاسجی در عجراق جدیجد
بهوجود آورده است.
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