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 چکیده
ها در جوامع با ساختار های خاص خود را دارد و این دشواریها و دشواریپیچیدگی، چگونگی نیل به ثبات سیاسی

ساختار مذهبی با  -های قومیکشوری با شکاف، سیاسی ناهمگون دارای عمق بیشتری است. عراق -اجتماعی
اجتماعی ناهمگون از این قاعده مستثنی نیست. هدف این مقاله تبیین عوامل دخیل برای ثبات سیاسی در کشور 

مبنای « دموکراسی مبتنی بر اجماع»تحلیلی و نظریه  -عراق در دوره پساصدام است. روش پژوهش توصیفی
های دموکراسی  زیرساخت، ام حسینها حاکی از آن است که پس از سقوط صدنظری تحقیق بوده است. یافته
شیعیان و اهل تسنن از طریق تداوم انتخابات پارلمانی و فعالیت آزادانه ، بین کردهامبتنی بر اجماع از جمله ائتالف 

، ساز مجلسنهاد اجماع، اهلل سیستانیگرایانه آیتساز و تساهل نقش فراحزبی اجماع، آمیزو همزیستی مسالمت
سنت شیعیان و اهل، های دموکراتیک و تقسیم نسبی قدرت بین کردهامتوازن و مبتنی بر سویهاساسی  قانون 

شکل گرفت. این موارد ثبات سیاسی در عراق را هموار ساخت. بعد از شکست داعش قدرت نسبی دولت تقویت شد 
ای و ران منطقهمداخله و نقش بازیگ، ضعف فرهنگ مدنی، ای ای و عشیرهسیطره فرهنگ قبیلهاما کماکان 

 کند. سازی دموکراسی مبتنی بر اجماع در عراق ترسیم میای و... مسیر دشوار و طوالنی را برای نهادینهفرامنطقه
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 مقدمه
سنت طور عمده در سیطره اهل بهقدرت سیاسی در عراق از بدو تأسیس تا فروپاشی رژیم صدام 

عراق شاهد ، سیاست و اقتصاد عراق مسلط بودند. پس از سقوط رژیم صدام، بود. آنان بر ارتش
تنش فزاینده کردها و ، ظهور القاعده، های افراطی شیعه و سنیبار گروهمنازعه شدید و خشونت

بر بخش زیادی از مناطق ای و تسلط داعش ای و فرامنطقهمداخله کشورهای منطقه، اعراب
، اعراب یعنی قومی زیرمجموعه یا را خود عراق طور عمده مردم بود. به 2017شمالی عراق تا سال 

 دانند. می یکی از مذاهب شیعه یا اهل سنت زیرمجموعه یا و آشوری و ارمنی، هاترك، کردها

1بافتار چنین وضعیتی
 قرار چندفرهنگی شورهایک زمره در را کشور این و ناهمگن را عراق جامعه 

های ها و خشونتای از نزاعرسد بخش عمده (. به نظر می257: 1399، داده است )بدرآبادی
ریشه در این ساختار جمعیتی و قومی ، داخلی که عراق را از نیل به ثبات سیاسی بازداشته است

کند که عوامل دخیل  میپاسخ به این پرسش اهمیت پیدا ، ناهمگون دارد. با توجه به این ساختار
توان این فرضیه را  در ثبات سیاسی در کشور عراق در دوره پساصدام چه بوده است؟ همچنین می

مبنای ثبات سیاسی در عراق توزیع قدرت سیاسی بر اساس دموکراسی مبتنی بر »مطرح کرد که 
عات مراجعه به تحلیلی و شیوه گردآوری اطال -توصیفی، روش تحقیق در این مقاله«. اجماع است

 علمی است. کتب و مقاالت

 پیشینه تحقیق
بندی کرد. دسته اول  توان در سه دسته کلی تقسیمتحقیقات مرتبط با موضوع مقاله حاضر را می

تحقیقاتی هستند که ارتباط تحوالت عراق را با امنیت جمهوری اسالمی ایران مورد پژوهش قرار 
سازی در عراق نوین و نقش شیعیان در فرایند دولت»ابی با عنوان توان به کت اند. در این زمینه میداده

پژوهی آینده»( و مقاله منتظران و قربانی با عنوان 1383« )تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسالمی ایران
« تمامیت ارضی و بحران داخلی عراق، امنیت جمهوری اسالمی ایران در بستر تحوالت ژئوپلتیکی

ثباتی سیاسی در کند که بحث ثبات یا بیها روشن میررسی محتوای این پژوهش( اشاره کرد. ب1395)
 بلکه تأثیر روندها و تحوالت بر امنیت ملی ایران مورد توجه است.، عراق هدف آنها نیست

هشتجین و  کند. غفارییابی میثباتی را در عراق ریشهدسته دوم تحقیقاتی هستند که علل بی
ثباتی را علل بی« وضعیت اجتماعی عراق بعد از سقوط نظام بعثی»مقاله در ، (1389حیدرخانی )

                                                 
1. Context 
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در ، (1392دانند. خلیلی )بهداشتی و فسادهای گسترده مالی می، اقتصادی، مشکالت اجتماعی
ثباتی را مرتبط با بی، «قانون اساسی جدید عراق و پیدایش دوباره کشمکش سیاسی»مقاله 

علل »کند. نیاکوئی در مقاله های قومی ارزیابی می با جایگاه گروهانتخابات در عراق و ارتباط آن 
گرایی و بحران دموکراسی  ( دو عامل فرقه1394« )گسترش جریانات تکفیری در عراق و سوریه

در  1های تکفیری مؤثر دانسته است. مؤسسه افکارسنجی الوطن در بغداد را در گسترش جریان
، 2015و  2014های ر رابطه با تحوالت عراق در سالد 2015شده در سال  یک تحقیق انجام

درصد سوء  28، درصد به توطئه کشورهای منطقه 49علل ورود جنگجویان داعشی به عراق را 
درصد به خیانت نیروهای مسلح نسبت داده است. عبدالملکی و  21مدیریت نهادهای امنیتی و 

ثباتی در بی، «باتی سیاسی کشور عراقثبنیادهای ژئوپلیتیک بی»در مقاله ، (1397همکاران )
پذیری در دسترسی مناسب ویژه آسیب ای عراق بهطور عمده متأثر از ژئوپلیتیک منطقه عراق را به

ثباتی سیاسی بررسی بی»در مقاله ، (1398به دریا )خلیج فارس( دانسته است. ستوده و بدرآبادی )
 هرم بر حاکم گرایطایفه ذهنی اختس و ناهمگن فرهنگی-اجتماعی بافت، «در عراق جدید

ها تأکید اند. در این دسته از پژوهشثباتی و خشونت ارزیابی کردهعراق را عوامل بی کشور قدرت
 هدف نیست. ، ثباتی است و مسیر نیل به ثبات سیاسییابی بیبر ریشه

را بررسی ساختار سیاسی آینده عراق ، پژوهیدسته سوم تحقیقاتی است که با رویکرد آینده
-2010آینده عراق و سناریوهای مربوط به آن »در مقاله ، (1398اند. خسروی و یزدانی )کرده

دانند. قدرت را در عراق دشوار اما محتمل می دموکراتیک و عادالنه تقسیم سناریوی، «2020
، «رو پیشها و سناریوهای پیشران: آینده نظام سیاسی عراق»در مقاله ، (1398اسدی و راستگو )

سه ، بر مبنای افزایش یا کاهش اقتدار دولت مرکزی و افزایش یا کاهش منازعات قومی و مذهبی
اند. این مقاله اولویتی  فدرالیسم و عراق منسجم در آینده را مبهم توصیف کرده، سناریوی تجزیه

 برای سناریوها قائل نشده است.
اما از جنبه نظریه تبیینی و بعضاً هدف  اشتراکاتی با تحقیق حاضر دارند، آثار مورد بررسی

پژوهش و روش با تحقیق حاضر متفاوت هستند. مقاله حاضر آخرین تحوالت عراق از جمله 
( و برگزاری کنفرانس سران منطقه و فرانسه 2021/ سپتامبر 1400آخرین انتخابات عراق )مهر 

 ز این منظر حائز نوآوری است. پوشش داده است و ا 2کارگیری نظریه لیجپارت در بغداد را با به

                                                 
 . مرکز الوطن الستطالع الرای العام1

2. Lijphart 
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 چارچوب نظری
پردازان این ای نزد نظریهمسئله چگونگی نیل به ثبات سیاسی در جوامع با ساختار قومی و فرقه

ها اگرچه برای جوامع های متفاوتی تقریر یافته است. برخی از این روشحوزه مبتنی بر روش
: سه مدل، بنابراین دموکراسی نیستند. آورند اما متضمن مذکور ثبات سیاسی به ارمغان می

یا تقسیم قدرت مطرح است  3و دموکراسی مبتنی بر اجماع 2جویانهتبادل سلطه ،1کنترل
 (.130: 1376، )احمدی

آورد و از همراه می اما ثبات سیاسی به، مدل کنترل اقتدارگرایانه است: الف( مدل کنترل
 ارائه شده است. 4لوستیککند. این مدل توسط یان  خشونت جلوگیری می

جنبه اقتدارگرایی ، جویانه برخالف مدل کنترلمدل تبادل سلطه: جویانهب( مدل تبادل سلطه
واضع این نظریه است. در این مدل هم ثبات سیاسی و هم  5کمتری دارد. دونالد روتچیلد

 دموکراسی نسبی وجود دارد اما دولت متعلق به فرقه و قوم خاصی نیست.
دستی  این رهیافت در واقع در رابطه با جوامع فاقد یک: موکراسی مبتنی بر اجماعج( مدل د

در این جوامع دموکراسی و ، پردازان آنمذهبی و زبانی مطرح شده است. بر اساس دیدگاه نظریه
های سیاسی و ها و گروهثبات سیاسی تنها از طریق اجماع آراء و توافق همگانی همه فرقه

پذیر است. های مختلف جامعه سیاسی در قدرت امکانیم بودن تمامی فرقهعبارت دیگر سه به
ترین نمایندگان و بلکه واضع این نظریه است. وی دموکراسی مبتنی بر اجماع را از مهم لیجپارت

 : داندمبتنی بر چهار اصل عمده می
  6 ؛اداره حکومت توسط یک ائتالف بزرگ (1
  7 ؛وجود وتوی متقابل یا اکثریت متقارن (2

8 ؛عنوان اصل اساسی نمایندگی سیاسی بندی بهسهمیه (3
 

 9درجه باالیی از خودمختاری در هر فرقه برای اداره امور داخلی خود. (4

                                                 
1. Control Mode 

2. Hegemonic Exchange Model 

3. Consociational Democracy 

4. Ian Lustick 

5. Donald Rotchild 

6. Grand Coalision 

7. Concurrent Majority 

8. Proportionality 

9. Segmental autonomy 
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نظر لیجپارت دموکراسی مبتنی بر اجماع زمانی مؤثر خواهد بود که شرایط ذیل در جامعه  به
 : وجود داشته باشد

  ؛ایهای فرقه الف( وجود خطوط مشخص شکاف یا شکاف
  ؛ب( موازنه قوای چندجانبه

  ؛های مساعد در مورد ائتالف بزرگپ( دیدگاه
  ؛ت( وجود تهدید خارجی
  ؛ث( ناسیونالیسم معتدل

 ج( اعمال فشار و با قدرت کمتر به روی نظام.
اش از نظام سیاسی و ساخت لیجپارت نظریه دموکراسی مبتنی بر اجماع را با توجه به مطالعه

اعی هلند ارائه داد اما با مطالعات بعدی خود به این نتیجه رسید که کشورهای نیروهای اجتم
های دیگری مانند بلژیک و سوئیس در غرب و کشورهایی نظیر مالزی و لبنان نیز دارای نظام

(. نظر به اینکه نظریه لیجپارت 133-129: 1376، اند )احمدیمبتنی بر دموکراسی اجماعی بوده
نژادی و مذهبی را از مسیر دموکراسی ، یاسی در جوامع ناهمگون قومیدستیابی به ثبات س
این مقاله نظریه ، داند و عراق کشوری با ساختار اجتماعی ناهمگون استاجماعی میسر می

داند و تحوالت عراق از سقوط حل رسیدن به ثبات سیاسی می دموکراسی مبتنی بر اجماع را راه
 گذارد.آزمون می  ( را بر این مبنا به2021)  1400تا سال  2003صدام در سال 

 با الهام از نظریه دموکراسی اجماعی لیجپارتثباتی عراق . عوامل بی1

 . ضعف هویت ملی و ساخت اجتماعی عمدتاً پیشامدرن1-1

عراق همواره با شکاف عمده قومی یعنی اختالفات ساختاری بین کردها و اعراب مواجه بوده 
ای بر سر راه ایجاد یک ملت واحد و یکپارچه  تأسیس این کشور مانع عمدهاست که از ابتدای 

ساختار قبایلی عراق ، ها(. یک دلیل گستردگی این شکاف16: 1381، تلقی شده است )الزریف
چهارم جمعیت عراق نیز در قالب این  قبیله است. سه 150طایفه و  2000است که شامل حدود 

اند. در ای حاکم ]قبل از سقوط صدام[ مروج این ساختار بودههکنند. دولتساختار زندگی می
حمایت از مرجعیت تشیع و ، ای بارز در توازن قدرتگونه عشایر به، های جدید )پساصدام( نیزدولت

(. 35: 1395، اند )سیمبر و کالردهایجاد نیروی شوراهای بیداری در مقابله با تروریسم نقش داشته
نوعی فرهنگ سیاسی پیشامدرن شده است که شعاع وفاداری آن به  این وضعیت موجب پیدایش
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-گروهی در نازل  قومی و بین ای محدود است و اعتماد بینخانوادگی و قبیله، محلی، سطوح قومی

ای از عشایر و اقوام است که منزله مجموعهترین سطوح خود قرار دارد. در این چارچوب کشور به
(. 72: 1374، القلم کنند )سریعمنیت و ثروت رقابت و ستیزه میا، با یکدیگر برای کسب قدرت

ای در سطوح زندگی روزمره در اکثر مناطق عراق ای و عشیرهسیطره فرهنگ قبیله، بنابراین
مشهود است. فرهنگ مدنیت در الیه نازك نخبگان عراقی در حال گسترش و سرایت به سطوح 

ر گستره وسیعی از سطوح مختلف جامعه سیطره دارد و ای بتر است اما هنوز فرهنگ عشیرهپایین
آید فرهنگ مدنیت توان کمتری برای حل بحران دارد. در روند  چنانچه تعارض و نزاعی پیش 

سران قبایل و عشایر عراقی نقش ، طور در فرایند برگزاری انتخاباتحل یا تشدید منازعه و همین
 کنند.بسیار پررنگی ایفاء می

 سنتکرد و اهل، های سیاسی شیعهسیاسی و تعارض بین گروه. شکاف 2-1
های سیاسی مختلفی تشکیل شد. این احزاب شامل  احزاب و گروه، با فروپاشی رژیم بعث

، های متفاوت اسالمی های مختلف عراق و با گرایش ها و فرقه های مختلفی از قومیت گروه
امتیازها و حجم عظیم ، اعتراض به کاهش قدرتها در گرا و کمونیستی بود. سنی ملی، سکوالر

مشارکت در روند  نارضایتی خود را با عدم، و تسلط شیعیان و کردها بر دولت صدام بیکاری پس از
گذاری اند. ترکیب جمعیتی موزائیکی و سیاستهای افراطی نشان دادهسیاسی و تشکیل گروه

های تروریستی امکان داد تا پایگاهی نیز به گروه مالکی نادرست اعمالی در عراق در دوره
، 2004در سال  (.38: 1395، )سیمبر و کالردهآورند  دست در میان اعراب سنی به گسترده

: 1396، تأسیس کرد )سلطانی و همکاران را عراق القاعده، زرقاوی ]با اصالت اردنی[ ابومصعب
افراطی را در دست گرفت. در  رهبری این گروه« ابوبکر البغدادی»به بعد  2010( و از سال 125
 این از عراق ارتش، در فلوجه سنتاهل معترضان با عراق دولت درگیری دنبال به 2014 سال آغاز

 تصرف به را رمادی و فلوجه از هایی قسمت، فرصت از استفاده با داعش و کرد نشینیعقب منطقه

 از بزرگی و قسمت موصل تصرف با توانست صدام رژیم بازماندگان همراه به داعش درآورد.

(. شیعیان 18: 1395، پیشروی کند )اکبری بغداد سمت به، االنبار و صالح الدین و نینوا هایاستان
طور نیروهای مجرب طرفدار مقتدا صدر نیز ارتش مهدی )جیش المهدی( را تشکیل دادند. همین

(. با فروپاشی رژیم 179: 1391، های نظامی شیعیان بودند )نیری و انصاریبدر از دیگر توان سپاه
در اختیار شیعیان قرار گرفت که  عراق مرکزی حکومت در کلیدی صدام بخش زیادی از مناصب

سنت و شیعیان را تا شکست نهایی داعش گسترش داد. های بین افراطیون اهلاین وضعیت تنش
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خودمختاری متحده به  کردستان عراق پس از فروپاشی حکومت صدام حسین با حمایت ایاالت
جمهوری و  ریاست، بر تعیین مسئولین منطقه خودمختار کردستان دست یافت و توانست عالوه

ائتالف ، بنابراین (.154: 1392، )باقری برخی وزرای دولت مرکزی را هم به کردها اختصاص دهد
 سه گروه بزرگ جمعیتی عراق در شرایط پساصدام تا فروپاشی داعش شکننده بود. 

 بندی در توزیع قدرتوجه به اصل سهمیه. عدم ت3-1

، نوری مالکی عملکرد به شیعه های دیگرگروه و مراجع، کرد و سنی هایگروه اعتراض افزایش
دنبال مهار تأثیر  (. نوری مالکی به17: 1395، کرد )اکبری عمیقی بحران درگیر را وی دولت

تدریج مخالفان سنی خود  مالکی به، 2011(. در سال Alami, 2017: 9نیرومند مقتدا صدر بود )
شدت تحت فشار قرار داد و حتی اعتراضات  مداران اهل تسنن را به را تهدید کرد و سیاست

دولت عراق در  (. بنا به گزارش بانک جهانیHashemi, 2016: 5آمیز را سرکوب کرد )مسالمت
دم ایمان خود را به توانایی اعتمادی قرار گرفته بود و مراین دوره زمانی در فرایند تضعیف و بی

، . بنابراین(World Bank Group, 2017: 109)دولت در حکمرانی مؤثر از دست داده بودند 
رغم پذیرش این اصل از سوی سه ائتالف های سیاسی علیضعف توزیع قدرت متوازن بین گروه

 باعث تشدید منازعات شد و ورود داعش به عراق را تسهیل کرد. ، بزرگ عراق

 ای. محیط پُرآشوب منطقه4-1

ای را علیه حمله نظامی گسترده، سپتامبر 11آمریکا به بهانه جنگ علیه تروریسم پس از حمالت 
حکومت صدام را سرنگون کرد. آمریکا در  2003رژیم صدام تدارك دید و در نهایت در سال 

بنای تداوم حضور امنیتی با دولت عراق م -سیاسی  نامهبا امضای موافقت 2008پایان سال 
های شورای امنیت به توافق دو جانبه تبدیل کرد  نیروهای خود در عراق را از چارچوب قطعنامه

ای برای ایجاد ائتالف های فرامنطقهتالش آمریکا و قدرت، بر این عالوه (. 105: 1385، )لسرو
 ,Ottawayبود ) خصوص در مقطع زمانی بعد از اشغال عراق آشکار ایرانی در خلیج فارس به ضد

های گروه تروریستی داعش با دخالت مستقیم سازمان، (. مطابق گزارش نشریه تایمز5 :2009
(. تغییر رژیم 148: 1395، جاللی وجود آمده است )زوارجاللی و بهمنی نظامی و امنیتی آمریکا به

افزایش نفوذ قدرت رسیدن شیعیان در این کشور موجب تغییر موازنه قدرت و  در عراق و به
-ها و مخالفتای جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس شد. این مسئله عالوه بر تالشمنطقه

ویژه از سوی عربستان سعودی برای نشان دادن  ای بهای باعث تحرك منطقههای فرامنطقه
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(. Gause, 2007: 6های عمده گردید )سازیعنوان تهدید در سطح منطقه و موازنه ایران به
دولت  مخالف هایگروه به مالی تسلیحاتی و هایکمک اعطای و مرزها گشودن با اضری

داشته  عراق در هادر ایجاد ناآرامی را نقش بیشترین قبایل و عشایر سنی(، هاخصوص گروه )به
شده است  مشخص، تروریستی عراق هایگروه اعضای از بسیاری سعودی تابعیت است.

کمک ترکیه نیز ، (. در حمله داعش به عراق102-103: 1396، ردهکال شهیدانی و مرادی )هدایتی
المللی یافت. دستگاه اطالعاتی این کشور عامل تأمین مهمات مورد نیاز به این گروه بازتاب بین

فوریه تا  28گروه تروریستی داعش در تصرف شهر موصل بود. نقشه حمله به موصل در تاریخ 
های استانبول ترسیم شد اطالعاتی ترکیه و در یکی از هتلنظر دستگاه  تحت 2014دوم مارس 

 (.162 -163: 1395، جاللی )زوارجاللی و بهمنی
 های پس از سرنگونی صدام حمایت کرده است.جمهوری اسالمی ایران همواره از دولت

ممانعت از تأسیس رژیمی مخالف ایران ، ایران تضعیف و خروج نیروهای آمریکا از عراقهدف 
عنوان متحدان  های شیعه در صحنه عراق بهد حکومت صدام حسین و ارتقاء جایگاه گروههمانن

های  های مادی و معنوی خود از گروه(. ایران با حمایت53: 1389، طبیعی ایران بود )قاسمی
ایران مؤثرترین نقش را در ، مبارز در راه جنگ با اشغالگران آمریکایی فعال بود. عالوه بر این

گیر کردن و بدیل شهید سرلشکر قاسم سلیمانی در زمیننقش بیعش در عراق داشت. سرکوب دا
به شکست کشاندن داعش و در استقرار نظم و امنیت و پایداری دولت مرکزی و اقلیم خودمختار 

 کردستان غیر قابل انکار است.

 یابی ارکان دموکراسی مبتنی بر اجماع در عراق پساصدام مصداق. 2 

 کردها و اهل تسنن پس از فروپاشی داعش، ائتالف بزرگ شیعیان . تقویت1-2
 تحوالت بروز موجب در عراق آزاد انتخابات عنوان نخستین به 2005سال  پارلمانی انتخابات

 شیعی هایگروه ورود، انتخابات این در مهم مسئله شد. کشور این در اجتماعی و سیاسی شگرف

 جمعیتی ساختار در عددی اکثریت از برخورداری رغمعلی که امری ؛بود عراق در قدرت ساختار به

(. 2: 1394، نشین و همکارانشیخ بودند )قربانی محروم آن از چندین دهه برای شیعیان، کشور
 از هاتمام گروه منافع و حقوق تواندمی که کنونی سیاسی ساختار سازینهادینه به تمایل شیعیان

 هاآن تالش اصلی علت، کند حفظ عراق در هاآن جمعیتی سهم نسبت به را شیعی هایگروه جمله

 اتخاذ برای خارجی و بازیگران هاگروه سایر ترغیب همچنین و امنیت و ثبات ایجاد برای
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شیعیان در فضای ، (. بنابراین140: 1392، است )باقری خصوص این در مناسب رویکردی
خواستار حاکمیت ، هرم قدرت سیاسیپساصدام با توجه به اکثریت جمعیتی و حضور در رأس 

 اند. عنوان کیان سیاسی یکپارچه بوده مشارکتی بر سراسر عراق به
جمهوری و  ریاست پارلمان و معاونت رئیس، های سنی در دوره دولت اول مالکیگروه 

هایی مانند دفاع را نیز در کنترل خود گرفتند. خانه وزیری را در اختیار داشتند و وزارت نخست
ای حضور گسترده 2009های عراق همچنین در انتخابات شوراهای استانی عراق در سال یسن

 2010داشتند. مشارکت اعراب سنی در عرصه سیاسی و ساختار قدرت در انتخابات پارلمانی سال
دهنده پذیرش نظام سیاسی جدید از سوی بیشتر جامعه سنی عراق باز هم بیشتر شد که نشان

های اولیه با روند سیاست دموکراتیک جدید در عراق و رغم مخالفتبه های عراقاست. سنی
به تدریج وارد روند سیاسی شدند و به نوعی از ، حتی مقابله شبه نظامیان سنی با دولت جدید

های (. اقلیت سنی عراق که بخش152-151: اند )هماندموکراسی توافقی در عراق رضایت داده
ا در اختیار دارند بازیگر مهمی در آینده عراق خواهند بود. مرکزی و قسمت اعظم پایتخت ر

اعراب سنی عراق را در ، های تروریستی چون القاعدهشکست داعش و محکومیت جهانی گروه
 تر ساخته است. وفاداری به روند دموکراتیک توزیع قدرت در عراق مصمم

 در قدرت آنان مؤثر مشارکت موجب چشمگیری نحو خودمختاری به به کردها دستیابی

شوند بلکه با امروزه کردها نه تنها بخشی از حاکمیت عراق محسوب می است. شده عراق سیاسی
اعطای خودمختاری در قانون اساسی عراق برخی از اهداف تاریخی کردها عملی و نقش 

(. اینک اربیل آمادگی 156: ژئوپلیتیک کردها در صحنه سیاسی عراق تقویت شده است )همان
هایی برای کمیسیون، قلیم کردستان را برای حل اختالفات باقیمانده با بغداد اعالم نموده استا

حل اختالفات مالی و مباحث مربوط به نفت و سایر موضوعات حل نشده از قبل از طریق 
(. ائتالف Abdulhamza Thgeel, 2020: 17وگوی جدی بین طرفین تشکیل شده است ) گفت

تر از طریق شناسایی عمیق، ویژه پس از شکست داعش به، سنت و کردهاهلا، بزرگ بین شیعیان
فصل  و بدیل حلطور آشکار شدن نقش بینقش و جایگاه خود در ساختار سیاسی عراق و همین

کند. فرایند آرام عمق بیشتری پیدا می آرام، آمیز اختالفات از طریق رایزنی و گفتگومسالمت
سنت و کردها از یک اهل، در عراق نشان داده است که شیعیان تحوالت سیاسی دو دهه گذشته

تنهایی و با حذف دیگری قادر به  کدام به وتوی متقابل در برابر یکدیگر برخوردارند. یعنی هیچ
و بلکه قادر به نظارت مطلق بر نظام سیاسی نیستند.   تشکیل نظام سیاسی در عراق نبوده
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 یم مناسبات قدرت از طریق دموکراسی اجماعی است. بهترین راه ائتالف و تقس، بنابراین

 شدن رقابت حزبی  . تقویت و رسمی2-2
 و عرصه سیاسی وارد مختلفی سیاسی هایگروه و احزاب، 2003سال  در بعث رژیم فروپاشی با

 لحاظ و به بوده فرقه خاصی یا قومیت از نمایندگی مدعی یک هر که شدند عراق اجتماعی

 در گراییچپ یا گراییملی تا گرفته سکوالریسم و گراییاسالم متفاوتی از هایگرایش نیز سیاسی

ائتالف ، ائتالف دولت قانون، در درون شیعیان (.103: 1397، اند )فروزان و عالیشاهیپیش گرفته
جریان ، مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق، کنگره ملی عراق، ائتالف ملی عراق، میهنی عراق

و حزب کمونیست عراق ( و جریان صدر 31: 1382، دعوت اسالمی )پورسعیدحزب ، حکمت
ها از تنوع حزبی در درون شیعیان و حمایت آنطور مستقل فعالیت دارند.  احزابی هستند که به

عراق یکپارچه نیز درجه باالیی از خودمختاری داخلی و اقبال به رویکرد دموکراتیک در مدیریت 
 دهدعراق را نشان می
متشکل از حزب اسالمی عراق و برخی « جبهه توافق عراق»سنت نیز احزاب در درون اهل

رقابت ( 1400، )ازکات« پروژه نجات ملی»ائتالف العزم و اتحاد سوم ، ائتالف تقدم، سران قبایل
کنند نشین از نفوذ برخوردارند تالش میها که در مناطق سنیهر یک از این ائتالف سیاسی دارند.

. در اقلیم کردستان دست بگیرند های سنی در عراق را بهکه سمت ریاست پارلمان و رهبری گروه
، گوران جنبش یا تغییر جنبش، کردستان میهنی اتحادیه، احزاب حزب دموکرات کردستان عراق

 اسالمی جنبش حزب، عراق اسالمی کردستان جماعت حزب، کردستان میاسال اتحاد حزب

 جبهه، عراق کردستان حزب کمونیست، کردستان دموکرات سوسیالیست حزب، عراق کردستان

فعالیت دارند ، آشوری سریانی کلدانی ملی ترکمن و مجلس دموکراتیک جنبش، عراق هایترکمن
، آمیزشناسایی متقابل احزاب و توافق بر سر مبارزه مسالمت(. 91 -95: 1397، )نیکفر و همکاران

زده  ها در مدیریت یک کشور بحراننشان از اجماع آن، ویژه نزد اکثر احزاب برجسته عراق به
اند ضمن ها و کردها شکل گرفتهسنی، است. احزاب متنوع و متعددی که در میان شیعیان

حکایت از توافق نخبگان فردی و گروهی برای های گوناگون با فرهنگ خاص نمایندگی فرقه
زا دارد که خود یکی از اصول های خشونتآمیز و تالش برای کاهش کشمکشرقابت مسالمت

 دموکراسی مبتنی بر اجماع است.
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 اهلل سیستانی. نقش فراحزبی آیت3-2
-شخصیت و هاگروه با خود تعامل عمل صحنه در قدر عراق( )مرجعیت عالی سیستانی اهللآیت

 بر تأکید ضمن و بنا کرده دینی تسامح و تساهل پایه بر را غیرمسلمان و مسلمان های سیاسی

 و سنی و شیعه از اعم، افراد مشارکت تمام هایزمینه ساختن فراهم دنبال به دینی مبانی

 تالش آمریکا سلطه از کشور این آزادسازی برای، است. ایشان جامعه امور تمامی در، سکوالر

 و دارد تعلق عراق مذاهب و اقوام تمامی به عراق ثروت و منابع سیستانی اهللآیت دید از کرد.
 هاثروت این عادالنه توزیع به منجر که شود تنظیم نحوی به باید و اداری سیاسی مدل هرگونه

 اعتقاد سنتاهل و نشین مناطق شیعه وحدت ویژه به و عراق کل وحدت به وی رو این از شود.

تأکید آیت اهلل سیستانی در جریانات سیاسی عراق با (. 11-12: 1394، )قربانی و همکاران دارد
بر ملت عراق ، از بحث شیعه و سنی دوری کرده، بر حفظ وحدت و منافع ملت و کشور عراق

سنت و شیعه در عراق وگو را بهترین راه برای حل اختالفات بین اهل تأکید کرده است و گفت
دیدگاه فراگیر و بدون ، نقش و جایگاه اجتماعی، (. بنابراین123: 1388، )قاسمیداند می

جانبداری از قوم و گروه خاص این مرجع با نفوذ شیعه در مسائل عراق و تالش وی برای 
تأثیری غیرقابل انکار در دستیابی به ثبات سیاسی و ، های مختلفها بین گروهکاهش تنش

 ارد.دموکراسی مبتنی بر اجماع د

 ها و اجماع نخبگاننمای رقابت دموکراتیک ائتالف، . انتخابات پارلمانی عراق4-2
برگزار شد و شیعیان با ائتالف عراق یکپارچه که با  2005اولین دوره انتخابات پارلمانی در دسامبر 

زب درصد آراء را کسب کردند. این ائتالف که شامل چهار ح 65اهلل سیستانی تشکیل شد تأکید آیت
جریان صدر و حزب فضیلت اسالمی و برخی احزاب ، مجلس اعالی انقالب اسالمی، اصلی الدعوه
کرسی مجلس نمایندگان را به خود  275کرسی از مجموع  128های دیگر بود توانست  و شخصیت

(. در این انتخابات دو حزب اصلی کردی یعنی اتحادیه میهنی و 142: 1392، اختصاص دهد )باقری
کرسی کسب کنند و اتحاد  53، دموکرات نیز توانستند در قالب ائتالف کردستانحزب 
کرسی را از آن خود کرد. همچنین در این انتخابات جبهه توافق عراق  5کردستان نیز  اسالمی

با وجود ، 2005کرسی را از آن خود کند. بعد از انتخابات دسامبر  55های سنی( توانست  )شامل گروه
وزیری و  نخست، جمهوری های ریاست توافق بر سر سمت، های شیعی و کردها وهائتالف بین گر

جمهور و  عنوان رئیس کرد به« جالل طالبانیِ»طول انجامید و سرانجام  اعضای کابینه چندین ماه به
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محمود المشهدانی از حزب  وزیر عراق انتخاب شدند. عنوان نخست مذهب به شیعه« نوری مالکیِ»
 (.62: 1400، فوالدی) نت( هم رئیس پارلمان عراق شدسالتوافق )اهل

)هفتم مارس  1388اسفند  16دومین انتخابات پارلمانی عراق پس از سرنگونی صدام در 
رهبری ایاد  ائتالف العراقیه به ، نماینده برگزار شد. در این انتخابات 325( برای تعیین 2010

وزیر   المالکی نخست رهبری نوری  قانون به  ائتالف دولت، کرسی در جایگاه نخست 91عالوی با 
 70ائتالف ملی عراق متشکل از مجلس اعال و جریان صدر با ، کرسی در جایگاه دوم 89عراق با 

کرسی در جایگاه سوم و فهرست اتحاد کردستان شامل دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی با 
عنوان  طالبانی به، این انتخاباتکرسی در جایگاه چهارم قرار گرفتند. پس از پایان  43

وزیر انتخاب شدند. اسامه النجیفی از فهرست  عنوان نخست جمهور و نوری المالکی هم به رئیس
 1393اردیبهشت  10الوطنیه ریاست پارلمان را بر عهده گرفت. سومین انتخابات پارلمانی عراق 

کرسی با هم  328برای کسب حزب و جریان عراقی  277( برگزار شد. بیش از 2014آوریل  30)
وزیر و فؤاد معصوم  عنوان نخست حیدر العبادی به  ، رقابت کردند. پس از برگزاری این انتخابات

جمهور انتخاب شدند. سلیم الجبوری هم رئیس پارلمان شد. چهارمین انتخابات  عنوان رئیس به
( برگزار شد. این 2018ی م 12) 1397اردیبهشت  22عضو در  329پارلمانی عراق برای انتخابات 

چهارمین انتخابات بعد از سقوط صدام و نخستین انتخابات سراسری پس از شکست گروه 
ائتالف الفتح ، رهبری مقتدی صدر تروریستی داعش بود. در این انتخابات ائتالف سائرون به

سوم شدند. پس ترتیب اول تا  رهبری حیدر العبادی به رهبری هادی العامری و ائتالف النصر به  به
جمهور و  عنوان رئیس برهم صالح به، وزیر عنوان نخست عادل عبدالمهدی به  ، از برگزاری انتخابات

 عنوان رئیس پارلمان انتخاب شدند. محمد الحلبوسی هم به
پارلمان این کشور برای آرام ، (2019)اکتبر  1398پس از اعتراضات مردم عراق در مهر  

انین جدید انتخابات و برگزاری انتخابات زودهنگام را وعده داد. مصطفی ارائه قو، کردن معترضان
: های سیاسی تأکید کرد وزیر جدید عراق پس از برگزاری نشست با فراکسیون الکاظمی نخست

بر اساس آمار کمیساریای «. ( برگزار خواهد شد2021اکتبر  10) 1400مهر  18انتخابات در »
حزب  109ائتالف انتخاباتی و  21، ابات پنجم پارلمانی عراقدر انتخ، عالی مستقل انتخابات

کرسی  329کرسی از  73جریان صدر با  (. طبق نتایج اعالم شده1400، زادهرقابت کردند )تقی
کرسی در رتبه دوم و ائتالف دولت قانون با  37ائتالف تقدم با کسب ، پارلمان در صدر نتایج

 (.1400، ی)زال قرار گرفت کرسی در رتبه سوم 34
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های  ها بر اساس شکاف تداوم جنبش ائتالف 2010ویژه انتخابات سال  انتخابات پارلمانی به
سنی ، گانه شیعیهای سه ها با میزان جمعیت ای و تناسب میزان قدرت و جایگاه گروهفرقه-قومی

 بر توافقبرای  پارلمان های اصلیهای ائتالفرایزنی، گذشته انتخابات تجربه طبق و کرد است.

نیز از  2021انتخابات پارلمانی  طول بکشد. هاماه و بلکه هاهفته است ممکن، دولت تشکیل سر
عنوان یکی از اصول دموکراسی اجماعی(  این قاعده مستثنی نبود و این نشانگر وتوی نامرئی )به

حاکم بر دهد یک قوم یا گروه به تنهایی گانه عراق است که اجازه نمیهر یک از ائتالف سه
 سرنوشت ملت عراق شود. 

 نمایی از دموکراسی مبتنی بر اجماع ؛. قانون اساسی عراق5-2
 78 تأیید به 2005 اکتبر 15 پرسیهمه در تصویب و 2005 سپتامبر پنجم در عراق اساسی قانون

 پروژه پیشبُرد برای اساسی (. قانون164: 1386، دوست رسید )نادری عراقی دهندگانرأی درصد از

است. اساس این رویکرد توجه به  داده قرار محور را قومی گراییسیاست کثرت، سازیدموکراسی
سنی و کرد دارد و از ، گانه شیعهبافت ناهمگون عراق است که از یک سو ترکیبی از ائتالف سه

ها ناممکن است و توزیع قدرت باید در تناسب سازی در غیاب هر یک از آندیگر سو فرایند دولت
جمهوری »کشور عراق را ، و تناظر با این ساختار باشد. فصل یکم قانون اساسی در نخستین ماده

نامد. در دومین دموکراتیک و فدرال می، نظام سیاسی در عراق را جمهوری، کنداعالم می« عراق
گذاری اعالم شده است که هیچ قانون وضعی ماده اسالم دین رسمی دولت و منبع اصلی قانون

د در تعارض با اسالم تصویب شود. در ماده نهم آمده است که نیروهای مسلح عراق شامل نبای
ارتش و نیروهای نظامی و امنیتی بخشی از جامعه عراق و تابع حاکمیتی مدنی و برگزیده مردم 

 است و در مسائل سیاسی حق دخالت ندارند. 
نخستین ماده آن آمده است  پردازد و درهای همگانی میفصل دوم به حقوق اساسی و آزادی

رنگ و مذهب و اعتقاد ، قومیت، نژاد، که مردم عراق در مقابل قانون برابر هستند و جنسیت
آورد و هرگونه تبعیض میان مردم خالف قانون است. پشتیبانی و گونه برتری به وجود نمی هیچ

م در اعتراض و آزادی سخن و حق مرد، آزادی رأی، ها و کرامت انسانیپاسداری از آزادی
ها و نهادهای مدنی و آزادی عبادت مورد تأکید این فصل آمیز و تشکیل انجمنتظاهرات مسالمت

پردازد که طبق آن حاکمیت در عراق از سه است. فصل سوم به مؤسسات حکومتی و فدرال می
، راقمجریه و قضاییه بر پایه استقالل و تکامل تشکیل شده است )قانون اساسی ع، قوه مقننه

(. این فصل بیانگر نظام پارلمانی حکومت عراق بوده و اختیارات بسیاری به مجلس واگذار 1398
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های عراق ها و ائتالفقانون اساسی نوین عراق که از سوی تمامی گروه، شده است. در مجموع
ی هاهای دموکراتیکی چون صیانت از حقوق شهروندی و آزادیسویه، مورد تأیید قرار گرفته است

، رسمیت نظام پارلمانی، عدم تمرکز نسبی و تأیید نظام فدرالی، نظام تفکیک قوا، مدنی برابر
تصریح بر جدایی ارتش و نهادهای امنیتی از سیاست و... بستر و زمینه قابل اطمینانی برای نیل 

 به دموکراسی مبتنی بر اجماع فراهم نموده است.

 سیاسی در عراقاساس نمایندگی ؛ بندی قدرت. سهمیه6-2
های سیاسی  سمت، ها در پارلمان دلیل تنوع قومی و مذهبی و مشارکت نمایندگان تمام گروه به 

تقسیم ، ها متناسب با میزان نمایندگان آن، های مختلف حکومت و هیأت دولت بین احزاب و گروه
 و هر است پارلمانی حکومت این کشور سیاسی نظام، عراق نوین اساسی قانون شود. طبق می

 رییس دولت و عنوان به را نخست وزیری سمت، باشد بیشترین کرسی دارای پارلمان در که گروهی

 رییس باید نخست، پارلمان تشکیل با گرفت. خواهد عهده بر اجرایی کشور مسئول قدرتمندترین

دو  و جمهوری رئیس سپس و بود خواهد شیعیان به نزدیک سنی یک عرب شود که انتخاب پارلمان
 (.170: 1386، دوست است )نادری جمهوری فردی کُرد رئیس که شوندمی برگزیده وی دستیار

ها( نیز وجود دارد. در در سطح محلی )استان، عالوه بر سطح ملی، هابندی سمتنظام سهمیه
، اهل تسنن و کردها وجود دارد )زارعان و همکاران، های درونی میان شیعیرقابت، شوراهای استانی

بندی لحاظ نفتی عراق نیز نوعی سهمیه درآمدهای توزیع (. در خصوص نحوه124-123: 1397
شده توسط دولت  استخراج گاز و نفت ضمن تأیید اداره امور قانون اساسی 110ماده  شده است.

 سراسر جمعیتی توزیع با متناسب و منصفانه صورت حاصله به درآمدهای کند کهتأکید می، فدرال

 آن حق در سابق رژیم و شده متضرر که منطقه هر های مشخص سهم دوره و شود تقسیم کشور

گردد )قانون  تضمین کشور مختلف های متوازن بخش تا توسعه شود تعیین، است کرده اجحاف
ها و  بندیهای سیاسی عراق عمدتاً در راستای تقسیم احزاب و گروه، ها (. جریان1398، اساسی عراق

 کنند. اند و در این چارچوب فعالیت میای عراق تشکیل شدههای قومی فرقه شکاف

. تقویت اعتبار دولت مرکزی عراق بعد از شکست داعش و افزایش اقتدار 7-2

 دولت
سیاست متوازنی را در ، آنکارا و ریاض، یعنی تهران، بغداد در مواجهه با سه قدرت منطقه غرب آسیا

ه عراق در دهه دوم قرن بیست و یکم با سه کشور های اقتصادی ک نامه  پیش گرفته است. تفاهم
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، وزیر عراق به ایران و عربستان سعودی ترکیه و عربستان سعودی منعقد کرده و سفر نخست، ایران
 گواهی بر تالش این کشور برای ارائه تصویری متوازن از رفتار سیاست خارجی خود است. 

ی تالش برای بازیابی نقش عراق در وزیری کاظم یکی از اهداف دولت عراق در زمان نخست
-های منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا است که در چند ماهه گذشته با تمرکز بر میانجیبین قدرت

با هدف « ای حمایت از عراقمنطقه کنفرانس»گری بین ایران و عربستان سعودی و برگزاری 
ی داشته است با ایجاد توازن در المللی انجام گرفت. عراق سعای و بینهای منطقهتقویت همکاری

های امنیتی و سیاسی خود دارد تا بتواند چالش ارتباط با ایران و آمریکا هر دو را تا حدی راضی نگه 
دولت عراق درصدد است تا برای کاهش ، (. بنابراین1400، دهد )عبدی  را نیز بدین روش کاهش

اقتصادی و فائق شدن بر مشکالت و های داخلی از یک سو و رویکرد توسعه های گروهتنش
های دوران اشغال از دیگر سو در روابط خود با کشورهای منطقه توازن برقرار نماید و به نابسامانی

 ای پایان دهد. ای و فرامنطقههای منطقههای قدرتتردید تأثیرپذیری بغداد از سیاست
ظامی در فضای سیاسی هم ن های شبهفعالیت گروه 2017دسامبر  9پس از شکست داعش در 

های سیاسی بود و هم زمینه اساسی عراق و فرایند همگرایی اقوام و احزاب و گروه مغایر با قانون
دولت مرکزی ، کرد. بنابراین بار فراهم میهای خشونتها و گسترش تنشرا برای حساسیت گروه

عملیات گسترده دولت  جهت آمیز بود. در اینهای مسالمتدنبال کنترل این نیروها به شیوه به
، اهلل سیستانیمرکزی برای پاکسازی مناطق جنوب از عناصر مسلح انجام یافت و با وساطت آیت

اهلل المهدی را به آیت ای انحالل جیشبس اعالم کردند و مقتدی صدر در بیانیه دو طرف آتش
(. با این وجود 73: 1398، یسیستانی و حائری )از مراجع تقلید عراق( اعالم کرد )ستوده و بدرآباد

نتوانست نیروهای شبه نظامی قدرتمند را در درون نیروهای ، وزیر سابق نخست، حیدر العبادی
هدف العبادی تأثیرگذاری  .(Mansour & Faleh, 2017: 10)نظامی موجود عراق متحد سازد 

تحت کنترل دولت ها را نظامی و مردمی بود تا بتواند آن وهای شبهبر وضعیت خودمختار نیر
  .(Ibid: 21) درآورد

، اساسیقانون 9ماده  تبصره ب مطابق اما شد تأسیس جهاد فتوای از بعد حالی حشدالشعبی در
 تشکیل اگرچه، چارچوب قانون ممنوع است. بر این اساس از خارج نظامی شبه هایگروه تشکیل

داعش  خطر دفع و اضطرار رفع با اما داشت مناسبی قانونی توجیه اضطرار شرایط در حشدالشعبی
، چالش و موانع این رفع کردهاست. برای و هاسنی گیریبهانه از جلوگیری برای الزم فاقد مبنایِ

 و گذاشته مجلس اعضای رأی به 2016 در سال «آن تابع نیروهای و حشدالشعبی هیئت» قانون
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بر  شد. تصویب مجلس در «حشدالشعبی هیئت قانون» نام جدید با قانون نویسپیش سرانجام
 رسمیت  به عراق مسلح نیروهای بخشی از عنوان به حشدالشعبی، قانون این ماده یک اساس

رسید  ثبت قوا به کل فرماندهی با و مرتبط نظامی مستقل تشکیالت یک قالب در و شد شناخته
 (. 82-83: 1398، )ستوده و بدرآبادی

اربیل و بغداد است. کردها معتقدند که بر موضوع نیروهای پیشمرگه هنوز مورد اختالف 
که بخشی این نیروها با این، صورت گرفته است 2005تا  2003های اساس توافقاتی که در سال

از ساختار نیروهای مسلح عراق هستند باید تحت فرماندهی رئیس اقلیم کردستان عراق باشند اما 
بخشی از نیروهای مسلح عراق باشند و دولت عراق تأکید دارد که نیروهای پیشمرگه باید 

، فرد و کریمیوزیر عراق باشد )پیشگاهی قوا یعنی نخست کل ها بر عهده فرماندهفرماندهی آن
دولت مرکزی درصدد است تا با اقتدار بیشتر بخشی از حشدالشعبی و ، (. بنابراین1044: 1397

 ترل کند.نیروهای پیشمرگه کرد را تحت نیروهای مسلح سازماندهی و کن
ترین عالئم خواهی کردستان عراق توسط دادگاه فدرال از مهمپرسی استقاللابطال همه

در اوج شکوفایی بود اما با ظهور داعش  2014این منطقه تا سال تقویت اقتدار دولت مرکزی بود. 
 کردها با حکومت مرکزی عراق بر سر بودجه و مناطق مورد مناقشه دچار اختالف شدند، (2014)

درصد کردها  93رأی مثبت حدود ، برگزار کردند که نتیجه آن   پرسی همه 2017سپتامبر  25و در 
، گوران»احزاب ، در میان احزاب کردستان(. 1031: 1397، )همان به استقالل از عراق بود
« جبهه ترکمانی عراق و برخی سران اتحادیه میهنی کردستان عراق، جماعت اسالمی کردستان

اتحاد اسالمی کردستان و برخی احزاب ، دموکرات بارزانی»سی مخالف و احزاب پربا همه
ها در (. مخالفت96-97: 1397، پرسی بودند )نیکفر و همکارانموافق برگزاری همه« ترکوچک

، جمهوری ترکیه رییس، سطح کشورهای منطقه شدید بود. رهبر انقالب در دیدار با اردوغان
پرسی  قه دانستند. اردوغان هم کشوری را که بر اساس نتیجه این همهپرسی را خیانت به منط همه

، ای اهلل العظمی خامنه شود نامشروع اعالم کرد )دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت تشکیل
12/07/1396 .) 

پرسی و نتایج آن را محکوم و بر ضرورت حمایت از تمامیت ارضی آمریکا و اروپا این همه
ای را برای تنبیه دولت بارزانی با وگوهای فشرده لت مرکزی بغداد گفتعراق تأکید کردند. دو

، های اربیل و سلیمانیههمسایگان و دیگر نیروهای مؤثر بر تحوالت آغاز کرد. تعطیلی فرودگاه
های مالی مرکزی و پایان دادن به تسلط قطع کمک، کنترل شدید مرزهای اقلیم کردستان
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تنبیهی بغداد علیه اقدامات اقلیم کردستان عراق بود. مجموع نتیجه ، های نفتاربیل بر چاه
نشینی کرد. بارزانی بامداد ششم آبان مسعود بارزانی را مجبور به عقب، عوامل داخلی و خارجی

پرسی تعلیق و شرط بغداد برای پرسی استعفاء کرد. همه ماه به فاصله یک ماه از برگزاری همه
پرسی  دادگاه فدرال با صدور حکمی همه 2017نوامبر  20جام مذاکره با اربیل محقق شد. سران

-(. شکست همه1396، اساسی دانست )واحدی اقلیم کردستان را غیرقانونی و برخالف قانون

ای حاصل و انزوا و افول جایگاه های کشورهای همسایه و فرامنطقهپرسی با هماهنگی سیاست
صورت  خواهی کردها بهل عراق صدای استقاللمسعود بارزانی را موجب شد اما از بدو استقال

پیدا و پنهان شنیده شده است. این موضوع و اختالفات اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق 
های تنش در ثبات سیاسی ترین محركبر سر حاکمیت کرکوك و تعیین قلمرو اقلیم از مهم

 کشور عراق است.

 داعش. آرامش در محیط خارجی عراق پس از شکست 8-2
که در خروج نیروهای آمریکایی از عراق گام دیگری در جهت ثبات سیاسی در عراق است. چنان

افکار عمومی عراق و مرجعیت مذهبی هیچگونه مشروعیتی برای حضور ، سطور پیشین اشاره شد
، نظامیان در عراق سازی و کنترل بر شبهنیروهای آمریکایی در عراق قائل نبودند. فرایند دولت

ماندن این نیروها در  پیماید و توجیه باقیتری را میویژه پس از شکست داعش فرایند مطلوب به
 پذیرش نبود.  عراق قابل

 زیرا ؛است نگران عراق تجزیه در نتیجه در غرب آسیا ثباتیبی گسترش از اروپا نیز اتحادیه

 همین به و داندمی خطرناك را اروپا به آوارگان هجوم و تروریسم گسترش مانند آن پیامدهای

 بهبود برای تالش وجود با نیز روسیه کرد. مخالفت، 2017سال  در استقالل پرسیهمه با، دلیل

 در مرکزی هایدولت از حمایت کالن مانند سیاست مختلفی دالیل به، عراق کردهای با روابط

دلیل  همچنین بهدرونی و  پذیریآسیب و داخل کشور مذهبی و قومی هایاقلیت، غرب آسیا
-سیاست در مورد سوءظن و گراییگسترش افراط بر عراق تجزیه کنندهثباتبی تأثیرات از نگرانی

 (.136: 1398، کند )اسدی و راستگومی حمایت واحد عراق از منطقه در آمریکا های
در  کشور این سفارت بازگشایی، صدام ازپس عراق برابر در ریاض اولیه تقابلی رویکرد رغمبه
در  ریاض مثبت رویکرد نشانگر 2017 سال در روابط گسترش جدی و 2015 سال در عراق

 پرسیهمه با جمله مخالفت از عربستان سعودی در مواضع رویکرد است. این عراق خصوص

شکست ، (. بر این اساس134: )همان است نمود داشته خوبی به 2017سال  در کردستان استقالل
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ای را به این نتیجه رساند که دخالت در عراق دستاوردی نی و فرامنطقهکشورهای پیرامو، داعش
 ها نداشته و باید از روند دموکراتیک عراق حمایت کنند.برای آن

 گیرینتیجه
از آنجا که عراق از بُعد قومی و مذهبی کشوری ناهمگون است و از طرفی ملت عراق حکومت 

، قدرت با کمک دولت آمریکا به زیر کشیده استخودکامه و دیکتاتوری چون رژیم بعثی را از 
برای نیل به ، آورد. بنابراین  دست توانست کنترل و مدیریت جامعه را بهیک گروه اقتدارگرا نمی

منظور پاسخ به مطالبات سه  ثبات سیاسی نوعی مدل دموکراسی مبتنی بر توافق و اجماع به
ی مالیم ناسیونالیستی عربی در قانون ها شیعه و سنی با گرایش، مذهبی کرد -جمعیت قومی

دموکراسی و ثبات سیاسی تنها از طریق اجماع آراء و توافق ، بر این مبنااساسی ترسیم شد.  
فعالیت آزادانه و ، راستا  این  آید. دردست می های سیاسی بهها و گروههمگانی همه فرقه
 و کردی در عین رقابت شدیدسنی ، آمیز احزاب شناخته شده عراقی شیعههمزیستی مسالمت

، برگزاری انتخابات متعدد، اهلل سیستانیگرایانه آیتساز و تساهل اجماع، نقش فراحزبی، هاآن
جامع و ، اساسی نسبتاً متوازن تدوین قانون ، سازترین نهاد اجماععنوان مهم وجود مجلس به
تسنن  شیعیان و اهل، های دموکراتیک و تقسیم نسبی قدرت بین کردهامبتنی بر سویه

در پاسخ ، هایی از حرکت عراق سوی دموکراسی مبتنی بر اجماع و توافق است. بنابراین نشانه
هایی چون باید گفت شاخص، به سؤال مقاله در مورد چگونگی نیل به ثبات سیاسی در عراق

دی بن سهمیه، وجود وتوی متقابل یا اکثریت متقارن، اداره حکومت توسط یک ائتالف بزرگ
عنوان اصل اساسی نمایندگی سیاسی و تقویت اقتدار و اعتبار دولت مرکزی در صیانت از  به

، مثابه ارکان دموکراسی مبتنی بر اجماع ثبات سیاسی پساداعش در ساختار سیاسی عراق به
ها به نفع یکی از حل دستیابی به ثبات سیاسی است اما ناکارآمدی و سوگیری احتمالی دولت راه

های زیرین اجتماعی و ضعف ای بر الیهقبیله -ایائتالف و سلطه فرهنگ عشیرهاضالع 
 ، های دموکراتیک نزد نخبگان سیاسیشدن ارزش نهادهای دموکراتیک و فقدان نهادینه

 های آن در عراق رغم وجود زیرساختفرایند تحکیم دموکراسی مبتنی بر اجماع را علی
 اندازد.  به تأخیر می
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 ایپیشنهادهای کاربردی و رسانه
های مرزی خود به خصوص شبکه های برونشود رسانه ملی در پُربار کردن برنامهتوصیه می -

زبان از مطالعات عمیق جوامع و جریانات سیاسی کشورهای همسایه ایران از منظر  عربی
تای صیانت از در راس، المللعلوم سیاسی و روابط بین، اقتصاد سیاسی، شناسی سیاسیجامعه

 منافع ملی استفاده بیشتری کند. 
ها همچنان تمامی گروه، زبان های عربیویژه رسانه مرزی جمهوری اسالمی به های برونرسانه -

و احزاب سیاسی عراق را به صیانت و ارتقاء روند دموکراسی اجماعی و ثبات سیاسی فرا 
 بیین نمایند.خوانند و نقش جمهوری اسالمی ایران در این زمینه را ت

مرزی در ترویج سیاست خارجی جمهوری اسالمی در قبال  های برونضرورت دارد شبکه -
عراق بر محور اصول حسن همجواری و احترام متقابل تأکید بیشتری کنند و به تخطئه 

سازد و موجب هایی بپردازند که شائبه دخالت ایران در عراق را به اذهان متبادر میسیاست
 شود. ومی و مذهبی میهای قحساسیت

-فراگیر و تساهل و ثبات، سازمثابه نیرویی اجماع جایگاه مرجعیت در معادالت سیاسی عراق به -

 تر شود. مرزی برجسته های برون آفرین در رسانه
ثباتی که از سوی عربستان سعودی و کشورهای مرزی به تبیین عوامل بی های برونرسانه -

 ادامه دهند.، شودتحده و رژیم صهیونیستی در عراق دامن زده میم ویژه ایاالت ای بهفرامنطقه

 پیشنهادها برای تحقیقات آتی
 : های مستقل موضوعات زیر بررسی شود شود در پژوهش پیشنهاد می

 ای( بر ثبات سیاسی عراق  ای و فرامنطقه تأثیر بازیگران خارجی )منطقه -
 سناریوهای محتمل برای ثبات سیاسی عراق در آینده  -
 انداز نقش ایران در ثبات سیاسی عراق چشم -
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