
 
 

هاي سیاسی عراق و ظرفیت اعمال خشونت گروه 

 راهکارهاي کنترل آن
 09/05/1401 تاریخ پذیرش: 17/07/1400 تاریخ دریافت:

 ∗ احمد زارعان

 چکیده
 هايبرد. این مشکالت، عراق را وارد بحرانمیعراق پساصدام از مشکالت و مسائل امنیتی متعددي رنج 

هاي انسانی، مادي و معنوي، مانع از قرارگرفتن این کشور در ادواري نموده و ضمن افزایش شدید هزینه
، وجود مراکز متعدد قدرت در یک کشور و رقابت »داگالس نورث«مسیر توسعه شده است. بر اساس نظریه 

کردن منافع و ظرفیت اعمال خشونت آنها علیه یکدیگر، در روند حداکثري آنها بر سر دستیابی به منافع یا
هاي جریان«گیري از نظریه نورث، سؤال اصلی مقاله عبارت است از: کند. با بهرهتوسعه اختالل ایجاد می

سیاسی عراقی به لحاظ اعمال خشونت داراي چه ظرفیتی هستند و راهکارهاي کنترل خشونت در عراق 
ها و از روش آوري دادهاي براي جمعاین مقاله براي پاسخ به سؤال تحقیق، از منابع کتابخانه »کدامند؟
یت اعمال خشونت ظرف«دهد هاي مقاله نشان میگرفته است. یافتهها بهره تحلیلی براي تحلیل یافته –توصیفی

وده و مهمترین راهکار کنترل این باال ب» توزیع منافع«در فرایند » هاي عراقی علیه یکدیگرها و گروهجریان
ر تواند با نظارت بمی» داور«است. عامل » داور«رود، عامل ظرفیت که یکی از موانع اصلی توسعه به شمار می

 کننده شرایط برايکننده روند باثبات توسعه در دوران گذار و فراهمروند توزیع رانت (منافع)، تضمین
 د. یافته بر اساس تعریف بومی از توسعه باشسمت یک کشور توسعه قرارگرفتن عراق در آستانه تحول به

 .خشونت، داور، توسعه، داگالس نورثعراق، : واژگان کلیدي

 (ع)عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین ∗
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 مقدمه
، نظم سیاسی و ترتیبات و 2003پس از سقوط صدام و فروپاشی رژیم بعث عراق در سال 

به دلیل ساختار  2003از  مناسبات قدرت در این کشور دچار تغییر بنیادین شد. در حالی که پیش
جمهور متمرکز شده بود و سیاسی به شدت متمرکز، قدرت در حزب بعث و در شخص رئیس

، بر اساس 2003کرد اما پس از تنهایی مقدرات عراق را تعیین میحزب بعث به رهبري صدام، به
ی ار سیاسمذهبی توزیع شد و ساخت -هاي قومیبافتار موزائیکی جامعه عراق، قدرت بین گروه

ی اي یا انجمناي از دموکراسی که به آن، دموکراسی توافقی، سهمیهجدید عراق بر اساس نوع ویژه
شدن سو به دلیل به رسمیت شاختهگویند شکل گرفت. استقرار دموکراسی در عراق از یکمی

شود، اجتماعی در تعیین سرنوشت خود اتفاق مبارکی تعبیر می –هاي سیاسیخواست و اراده گروه
 گیري دولتها و شکلها و بحرانثباتیاي از بیاما از سوي دیگر، به دلیل ورود عراق به چرخه

  ، حرکت این کشور در مسیر توسعه متوقف شده است.1درمانده
از  ثباتی ناشیدهد این کشور از بیبررسی روند تحوالت عراق در دوران پساصدام نشان می

انه گبرد. هر یک از مکونات سهعلیه یکدیگر به شدت رنج می هاي سیاسیاعمال خشونت گروه
هاي سیاسی که ذیل این مکونات اصلی تعریف عراق (کردسنی، عرب شیعه و عرب سنی) و گروه

براي  هایی که در اختیار دارندکردن منافع، از ظرفیتشوند براي دستیابی به منافع یا حداکثريمی
ال توان نتیجه اعمهاي امنیتی عراق را میکنند. اغلب بحرانمی اعمال خشونت علیه رقبا استفاده

هاي سیاسی علیه یکدیگر در نظر گرفت. در این مقاله بدون آن که با رویکرد خشونت گروه
گرایانه، وضعیت کنونی عراق نتیجه یک عامل یا یک متغیر در نظر گرفته شود با استفاده از تقلیل

هاي سیاسی در کنترل ظرفیت خشونت جریان«)، عامل 1920 -2015( 2»داگالس نورث«نظریه 
به عنوان شرط الزم براي توسعه عراق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر این اساس، » توزیع منافع

هاي سیاسی عراقی به لحاظ اعمال خشونت داراي چه جریان«سؤال اصلی مقاله عبارت است از: 
این مقاله براي پاسخ به سؤال ». ت در عراق کدامند؟ظرفیتی هستند و راهکارهاي کنترل خشون

1. failed state 
2. Douglass C. North  1993سال (برنده جایز نوبل اقتصاد در(  
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ها ل یافتهتحلیلی براي تحلی -ها و از روش توصیفیآوري دادهاي براي جمعتحقیق، از منابع کتابخانه
 گرفته است.بهره 

 الف) چارچوب نظري 

 هاي آنهاهاي سیاسی و ویژگیانواع نظام. 1
مختلف جهان بر اساس نوع عملکردشان در کشورهاي » داگالس نورث«بر اساس نظریه 

ی دسترس«هاي به دو دسته اصلی نظام» هاي قدرتکنترل ظرفیت اعمال خشونت موجود در گروه«
توسط یک  3یک دولت طبیعی [دسترسی محدود]«شوند. تقسیم می 2»دسترسی باز«یا  1»محدود

ها تها، مزیسی محدودي به سازمانشود؛ مردم خارج از این ائتالف تنها دسترائتالف مسلط اداره می
). در کشورهاي داراي نظام دسترسی North, 2009: 56» (ها دارندو منابع ارزشمند و فعالیت

اقدام به اعمال خشونت یا تهدید به استفاده از  4ها براي کسب رانت یا منافعمحدود، افراد یا گروه
یر توسعه، مهار خشونت (به عنوان کنند. این در حالی است که براي حرکت در مسخشونت می

ترسی هاي دسبنیان نظام«هاي اصلی توسعه سیاسی) امري ضروري است. بنابراین، یکی از شاخص
توجهی به این موضوع منجر به شکست حل براي مهار خشونت است و بیمحدود، یافتن راه

خشونت نیز نه از طریق ). مهار North, 2007: 41» (گرد خواهد شدگرانه و عقبهاي اصالحتالش
برداري از نهادهاي کشورهاي داراي نظام دسترسی باز (یعنی همان حذف نهادهاي موجود یا کپی

گیرد)، مورد توجه قرار می» نظریه نوسازي«چیزي که در بسیاري از نظریات مربوط به توسعه مانند 
بندي برسند که عدم شود؛ یعنی نخبگان به این جمعبلکه از طریق اجماع نخبگانی حاصل می

1. Limited Access Order 
2. Open Access Order 

 نظر از بودنطبیعی. است »طبیعی هاينظام« کندمی استفاده محدود دسترسی هاينظام داگالس نورث براي که دیگري عنوان .3
 فطی همین درون در کشورها عموم و بوده حاکم محدود دسترسی نظام همواره بشر طبیعی تاریخ در که معناست بدین نورث

 بسط ار جدیدي هايفناوري اولیه، طبیعی هايحکومت شکبی کرد؛ دگرگون را بشر تاریخ طبیعی حکومت. «اندکردهمی حرکت
 نورث،( »کنندمی زندگی طبیعی هايحکومت در هنوز جهان مردم بیشتر امروزه. است بوده بشر شدهثبت تاریخ سرآغاز که دادند
1396 :32 .( 

 تعریف شده است مولد منافع و ثروت منظور از منافع یا رانت، ماحصل یک اقدام در سطح ملی است. در اینجا، رانت کسب .4
 و مخرب است، مطمح نظر نیست. غیرمولد که آن عرفی و منفی معناي و
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استفاده از خشونت و همکاري با دیگر صاحبان قدرت، نفع حداکثري آنها را به دنبال دارد. لذا در 
گام اول در مسیر توسعه، لزوماً نیازي به حذف قدرت و ظرفیت اعمال خشونت نهادهاي رقیب 

رشد و توسعه  ونیست. این توصیه ناشی از تأکید بر این پیش فرض است که بین ثبات سیاسی 
هاي دسترسی محدود، هرگونه تالش براي رابطه مستقیمی وجود دارد. بر این اساس در نظام

ز اي باشد که مانع بروهاي غیرمولد) باید به گونهاصالحات یا حتی مبارزه با فساد (یا همان رانت
ارت دیگر، به عب شود.» هاي مشتركائتالف نخبگان پیرامون رانت«زدن ثباتی و برهمخشونت و بی

 تواند علت توسعه باشد. تولید رانت اگر بتواند ثبات ایجاد کند خود می
بر اساس نظریه داگالس نورث، توزیع رانت یا عدم توزیع آن (انحصار رانت)، نقش کلیدي 
در روند توسعه کشورها دارد. تجربه کشورهاي مختلف نشان داده است اعطاي برخی امتیازات 

هاي همکاري در ائتالف مسلط نخبگان را فراهم سازد. امتیازاتی مانند اند انگیزهتوارزشمند می
درصدي مس براي 10حقوق اختصاصی براي تجارت، انحصار در یک ماده معدنی (مانند منافع 

ارتش شیلی)، ارتباطات، حق داشتن بازار در یک منطقه مشخص یا انحصار در واردات اقالمی 
 کشورهاي مختلف وجود داشته است. خاص، در موارد متعدد در

ار قر» بالغ«و » پایه«، »شکننده«هاي دسترسی محدود، در یک طیف شامل سه وضعیت نظام
گیرند، از نظر ماهیت (نظام دسترسی محدود) دارند. در واقع کشورهایی که در این طیف قرار می

ر کسب رانت در کنترل خشونت دها و توافق با یکدیگر متفاوت نیستند بلکه تنها در میزان دسترسی
هاي نظامی (کره جنوبی و شیلی)، توان انواع حکومتبا یکدیگر متفاوتند. در درون این طیف می

حزبی (بنگالدش)، حزب حاکم واحد (مکزیک و هند) و دمکراسی انتخاباتی دو یا تک دولت
 چندحزبی (فیلیپین) را مشاهده کرد.

ر روي این طیف حرکت خطی و رو به جلو ندارند و چه هاي دسترسی محدود، لزوماً بنظام
ها ممکن است به صورت وبرگشت صورت بگیرد. همچنین این نظامبسا در درون طیف، رفت

هاي درون طیف دسترسی محدود (شکننده، پایه یا بالغ) را هاي مختلفی از نظامهمزمان، شاخص
 نام هب هانظام از جدیدي نوع که است بوده شدنصنعتی عصر تحوالت از پس داشته باشند. تنها

 دودمح دسترسی هاينظام در زمره تواننمی ذاتاً را آنها دیگر که اندشده ایجاد باز دسترسی نظام
 .دانست
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منجر به  1»بزنگاه حیاتی«یا» پیچ تاریخی«گذار از طیف طبیعی (دسترسی محدود) و گذار از 
ربه نامد. تجمی» نظام دسترسی باز«شود که نورث آن را پدیدآمدن نوع دیگري از نظام سیاسی می

عبور کند، دیگر به وضعیت قبل » بزنگاه حیاتی«بشري نشان داده کشوري که بتواند از این 
به  »نظام طبیعی با دسترسی محدود«گردد. بر اساس نظر نورث، سه شرط اساسی عبور از بازنمی

 هایی با عمروجود سازمان«، »حاکمیت قانون بر فرادستان«عبارت است از » نظام دسترسی باز«
معموالً شرط اول، بر دو شرط دیگر مقدم است و ». کنترل سیاسی یکپارچه بر نظامیان«و » دائمی

از بهاي دسترسی محدود و هر دوي نظام«کنند. البته هر سه شرط به نوعی یکدیگر را تقویت می
ا ها رهاي طبیعی، دسترسی به این سازمانهاي خصوصی و عمومی هستند، اما دولتداراي سازمان

 ).North, 2009: 56» (کنندهاي باز این کار را نمیکنند، در حالی که نظاممحدود می

 )1395هاي سیاسی دسترسی محدود (طبیعی) و دسترسی باز (نورث، : ویژگی نظام1جدول شماره 

 هاویژگی هانظام انواع
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 شکننده
 اند و عمر آنها کوتاه است. ها به اشخاص وابستهسازمان -
 انحصار خشونت در دست دولت نیست. -
 شود.هاي شخصی تهدید میانسجام ائتالف مسلط از سوي منافع فردي و هویت -

 پایه

 دوام استقرار یافته است.دولت به عنوان مهمترین سازمان با  -
 نخبگان قدرت با دولت و ائتالف مسلط ارتباط تنگاتنگی دارند. -
 کنند.هاي خصوصی خارج از ائتالف مسلط، ائتالف را تهدید میسازمان -
 هاي غیردولتی بیشتر است.هاي دولتی از سازمانظرفیت خشونت در سازمان -

 بالغ

 کند.داخل و تا حدي خارج از دولت حمایت میهاي ائتالف مسلط حاکم از سازمان -
 ساختارهاي نهادي دولت پایدارند و قانون مکتوب یا غیرمکتوب با ضمانت اجرایی وجود دارد. -
 ها مستقلند.هاي نخبگان قدرت و نهادهاي عمومی مثل بانک مرکزي و دادگاهسازمان -
 یابند.بیشتر نهادهاي عمومی درمقابل تغییر و تحوالت دوام می -
 دولت بر اکثر نهادهاي داراي ظرفیت خشونت کنترل دارد. البته استثنائاتی هم وجود دارد. -

 هاي دسترسی بازنظام
 اند. هاي اقتصادي خصوصیاکثر سازمان -
 آمیز نیستند.قوانین، تبعیض -
 رد.هاي سیاسی داراي ظرفیت خشونت را در اختیار دادولت غیرنظامی، کنترل همه سازمان -

 

1. Critical Juncture 
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برداري از نهادهاي هاي سیاسی دسترسی محدود براي کپینورث معتقد است تالش نظام
یا نهادهاي حکمرانی خوب) با هدف  جامعه باز (مانند حقوق مالکیت، ورود به بازارها، انتخابات

ي دسترسی هاتوجهی به منطق نظامرسیدن به بزنگاه تاریخی یا آستانه تغییر ماهیت، به علت بی
 ها، راه به جاییها و ضرورتمحدود و تالش آنها براي تغییر هویت یک نظام بدون توجه به زمینه

 ,Northنخواهند برد و حتی ممکن است موجب استفاده بیشتر از خشونت در چنین جوامعی شود (

هاي دسترسی البته این سخن به معناي انکار قطعی سودمندي نهادهاي همنام با نظام 1).5 :2007
گوید: هاي دسترسی محدود میباز نیست زیرا همانطور که نورث در مورد انتخابات در نظام

تیاز و هاي دریافت امانتخابات تا حدي نه به معناي دمکراتیک آن بلکه بدین معناست که مشتري«
ه شود بدهند. لذا انتخابات در بهترین حالت تبدیل میالمعامله قرار میخدمات، آراي خود را وجه

درت آمیز قهاي ناهمگون و تعدیل مصالحهایجاد ثبات از طریق ارزیابی قدرت نسبی گروه وسیله
هاي ها نه به معناي دمکراسی از نوع نظامدر میان دارندگان ظرفیت اعمال خشونت. لذا این انتخابات

 ).512: 1395(نورث، » هاي دسترسی محدود هستندباز، بلکه عامل تداوم نظام
 شدنهاي ارتقاي وضعیت یک کشور در نظام دسترسی محدود براي نزدیکاخصنورث، ش

 هاي دسترسی باز را در چند سطح شناسایی کرده است: به آستانه تغییر هویت به سمت نظام
ترشدن اعمال قانون، افزایش درآمد، بینیدر سطح مردم: کاهش خشونت، قابل پیش -

 ؛ 2تری گستردهسالمت بهتر، برابري بیشتر و مشارکت سیاس

ها و توانایی فعالیت آنهایی که خارج از ها: افزایش ماندگاري سازماندر سطح سازمان -
 حلقه ائتالف هستند؛ 

تدالل هایی که استوان بازشناسی کرد. تمامی دیدگاهاین رویکرد را به اشکال مختلف در نظریات اندیشمندان دیگر نیز می .1
) بحث Contextکنند در روند توسعه باید حدي از دولت مقتدر و محدودیت دموکراسی را پذیرفت به نوعی در همین متن (می

 اند.کرده
 این. ستا انتخابات ایام در هیستریک حضور فقط نه و سیاسی هايجنبه تمامی در آن واقعی وعن سیاسی، مشارکت از منظور .2

 یا و رداعتراف ک آن نبود به عراق باید در که باشد داشته نمود واقعی احزاب در عضویت و حزبی هايفعالیت در باید مشارکت
 جستجو نمود. دیگري هايجلوه در را سیاسی مشارکت
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نبودن روابط و تعامل یکسان با طرفانه قانون و شخصیدر سطح نخبگان: حاکمیت بی -
 جمعیت فرادستان. 

دهد، این پرسد و هم جواب مییزمان هم سؤال ممهمی که در مورد آن نورث هم اما نکته
تحت چه شرایطی همکاري داوطلبانه [میان نخبگان عضو ائتالف مسلط] بدون دخالت «است که 

آید؟.... [جواب:] مشکل است که [یا بدون وجود] دولت هابزي براي اجبار به همکاري پدید می
» خشیدداوم و تحکیم ببتوان معامالت پیچیده را بدون یک عنصر ثالث براي تضمین توافقات، ت

)North, 2004: 14.( 

 هاي سیاسی نقش عنصر داور در ارتقاي نظام. 2
گیرد، نقش عنصر ثالث یا عامل خارجی در روند در این مقاله آنچه مورد تأکید خاص قرار می

هاي دسترسی محدود بر اساس همکاري و صلح اعضاي ائتالف مسلط در تقسیم رانت ارتقاي نظام
هاي با دسترسی کشد تا یک کشور از طیف نظامسال طول می 50نظر نورث حدوداً است. از 

تواند به عنوان یک عامل پیشران، هاي دسترسی باز شود و آنچه در این دوره میمحدود وارد نظام
ین ب نقش سلبی یا ایجابی داشته باشد عنصر خارجی یا ثالث است. این عنصر که وظیفه داوري

 ا برعهده دارد، در کشورهاي مختلف متفاوت بوده است. نیروهاي سیاسی ر
در کره جنوبی، آمریکا چنین نقشی را ایفا نموده و توانسته است در کنترل ظرفیت اعمال 

ال هاي اجتماعی سهاي رقیب مداخله مؤثر داشته باشد. براي نمونه در جریان جنبشخشونت گروه
 کارگیري نیرويخیابان آمده بودند، آمریکا مانع به ، زمانی که تعداد زیادي از شهروندان به1987

همچنین از آنجا که حضور آمریکا در کره  2علیه مردم شد. 1»دوهوانچون«نظامی توسط دولت 
اي د بهانهتوانجنوبی تهدیدات امنیتی علیه این کشور را کاهش داده است، موضوع تأمین امنیت نمی

 قرار گیرد. در افغانستان نیز ایاالت متحده آمریکا، انگلستاندر دست دولت براي توجیه اقتدارگرایی 
کردند. به عنوان وفصل اختالفات داخلی این کشور ایفا میو سازمان ملل، نقش داور را در حل

1. Chun Doo-hwan 
البته این موضوع می توانست دالیل دیگري نیز به صورت توأمان داشته باشد مثل جلوگیري از نفرت مردم کره جنوبی از  .2

 آمریکا که قاعدتاً نمی تواند منافی تبعات دیگر آن باشد.
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افغانستان و در حالی که عبداهللا  2019جمهوري در سال نمونه، در پی برگزاري انتخابات ریاست
را به تقلب در انتخابات متهم کرده بود و حاضر به پذیرش نتیجه عبداهللا، رقیب خود اشرف غنی 

انتخابات نبود و هر یک از آنها زمان مشخصی را براي برگزاري مراسم تحلیف تعیین کرده بودند، 
 The United States Instituteوفصل شد (گري عناصر داور حلدر نهایت این اختالف با میانجی

of Peace, 2020 گري ایاالت متحده برگزار شددولت افغانستان با طالبان که با میانجی). مذاکرات 
 وفصل اختالفاتنیز یکی دیگر از مصادیق ایفاي نقش داوري توسط ایاالت متحده براي حل

 ).Doucet, 2021هاي افغانستانی است (طرف
 هاي سیاسی دسترسی محدود (طبیعی) و تشخیصاگرچه تعین جایگاه عراق در طیف نظام

توان گفت آن نیاز به پژوهشی مجزا دارد اما با قطعیت می» بودنبالغ«یا » بودنپایه«، »شکننده بودن«
ها و هاي سیاسی دسترسی محدود (طبیعی) قرار دارد و با آسیبدولت عراق در زمره نظام

قیق حهاي سیاسی مواجه است. بر این اساس و بر اساس مبانی نظري تهاي این گونه از نظامچالش
توان فرضیه ذیل را به عنوان پاسخی موقتی به سؤال تحقیق ارائه کرد تا در ادامه این فرضیه می

، روي نظام سیاسی عراقهاي پیشرسد یکی از مهمترین چالشبه نظر می«مورد بررسی قرار گیرد: 
ا و ههاي سیاسی است. داور یا داورهاي مورد اجماع گروهظرفیت باالي اعمال خشونت گروه

توانند با توزیع متوازن رانت، خشونت موجود را مدیریت نموده، هاي سیاسی عراقی میجریان
ضامن حفظ صلح سرد یا صلح مسلح بوده و یک ائتالف مسلط از نخبگان عراقی را ایجاد کنند و 

  .»هاي سیاسی با دسترسی باز سوق دهنداین کشور را به سمت بزنگاه حیاتی و ورود به جرگه نظام
 
 
 
 
 
 
 
 

 بزنگاه تاریخی
(آستانه تغییر  

 ماهیت)

                                    

 

 پایه شکننده غلبا باز دسترسی نظام

 هاي دسترسی محدودطیف نظام

  )1395مدل مفهومی تحقیق (برگرفته از نورث، : 1نمودار شماره 

 توزیع متوازن رانت
 ایجاد صلح سرد/مسلح

ائتالف  دهی بهشکل
 نخبگان مسلط

 

 داور
مدیریت ظرفیت 
اعمال خشونت 

هاي گروه
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 ب) پیشینه تحقیق
ا استفاده از نیافتگی در عراق بثباتی یا توسعهعلل شیوع خشونت، بی تا کنون پژوهشی درباره

انه جهت نوآور رهیافت داگالس نورث با تأکید بر عنصر داور انجام نشده است و این مقاله از این
هایی که به زبان فارسی منتشر شده و در آن به نقش عنصر شود. از معدود پژوهشمحسوب می

 »رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوري اسالمی ایران«داور اشاره مختصري شده است، کتاب 
دهد که وقتی سخن از رقابت سروي است. وي در این کتاب توضیح مینوشته غالمرضا خواجه

شود، قاعدتاً باید عناصر این رقابت مورد توجه قرار گیرد. یکی از عناصر مهم در مسابقه، سیاسی می
تر بر رعایت قواعد بازي کند و از همه مهمداور است و اوست که آغاز و پایان مسابقه را اعالم می

سیاسی  وجود یا عدم وجود داور در رقابت«الخطاب است. کند و نظر او فصلنظارت جدي می
توان به اتکاي آن میزان مطلوبیت یک رقابت هایی است که مییک کشور نیز از جمله شاخص

سیاسی را مورد سنجش قرار داد و تأثیر آن را بر ثبات سیاسی سنجید و مشاهده نمود که رقابت 
سیاسی منظور نظر موجه بوده است یا اینکه به دلیل عدم وجود داور در آن، حالت خودتخریبی 

افته است. خود تخریبی به آن دلیل که یکی از نتایج وضعیِ نبود داور یا عدم توجه و التفات ی
بازیگران به داور و عدم تبعیت از فرامین وي رقابت سیاسی را از چارچوب خارج ساخته، به 

» رد...گیدهد و در نهایت نقض غرض در نظام سیاسی صورت میبنیادهاي نظام سیاسی تسري می
بودن الخطاب). وي در اثر خود بر ضرورت قبول داور و فصل116-117: 1382سروي: (خواجه

اي کرده است. پذیرش نقش و هاي رقیب تأکید ویژهها از سوي طرفنظر وي در زمان اختالف
کند. آمیز را تضمین میهاي سیاسی عمیق جلوگیري و نوعی همکاري رقابتنظر داور، از وقوع نزاع

طرفی تواند بیهاي داور مدنظر باشد که مهمترین آنها میخاب داور باید تمام ویژگیقاعدتاً در انت
اسی هاي سیطرفی دستگاه کارشناسی و قوه عاقله نهاد منتسب به آن در جریان رقابتداور و بی

 باشد.
چند فرض  2»سازي مدرنها در لباس میش؛ فهم دولتگرگ«نیز در کتاب  1»اسکات هندلر«

 کند: ز دیدگاه نورث در مورد نقش داور یا عنصر ثالث مطرح میرا متأثر ا

1. Scott Paul Handler 
2. Wolves in sheep’s clothing: Understanding Modern State Building 
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تواند محور میآمیز وجود دارد، استراتژي نخبهدر کشورهایی که در آنها رقابت منازعه -
 د؛محور داشته باشهاي مردمموفقیت بیشتري در تأمین ثبات به نسبت استراتژي

کشورهاي دسترسی محدود  توانند در برقرارکردن ثبات دربازیگران خارجی می  -
عمل  هاي دسترسی بازتر از تشویق به دموکراسی یا دیگر ملزومات نظاممحور، موفقنخبه
 کنند؛

بازیگران خارجی باید به بازیگران داخل بازي کمک کنند تا آنها بتوانند بر مشکالت خود  -
 براي تضمین ائتالف نخبگان کمک کنند؛

رقیب بتوانند در مقابل دیگران به نحوي از خود  هايبا تمرکززدایی از خشونت، گروه -
مراقبت کنند که نیازي به تهدید یکدیگر به استفاده از زور و خشونت وجود نداشته باشد 

)Handler, 2010 .( 

تواند شامل کشور، سازمان یا هر فرد یا نهاد دیگري در اینجا عنصر ثالث یا بازیگر خارجی می
 سی باشد که این نقش را ایفا کند.در داخل یا خارج از نظام سیا

برخی از اندیشمندان داخلی نیز در آرا و نظریات خود از جهاتی رویکرد کلی داگالس نورث 
اند. مثالً محمد رضایی در کتاب خود با عنوان را مورد اشاره قرار داده 1»توزیع منافع«در مورد 

رك کنیم زنی دفرایندي مبتنی بر چانه باید توسعه سیاسی را«گوید: می» هاي جامعه ایرانیشکاف«
 ها و نمایندگانهاي اجتماعی. منظور این است که کشور، متشکل از گروهها و شکافتا حذف گروه

: 1394ایی، (رض» فکري مختلفی است که فرایند توسعه ضرورتاً باید ناظر بر منافع همه آنها باشد
322.( 

 

» به منابع توزیع دسترسی«شود این است که آیا باید این توزیع در قالب در موضوع توزیع منافع یکی از مباحثی که مطرح می.  1
ئتالف تواند دسترسی به منابع را کنترل و درون او اینکه آن قدرت سیاسی که می» شده از منابعدسترسی به منافع حاصل«باشد یا 

 رود. براي آشنایی مختصر نگاه کنید به: ند چرا به جاي آن به دنبال توزیع منافع حاصل از منابع نمیمسلط توزیع ک
Daron Acemoglu & James A. Robinson (2008) PATHS OF ECONOMIC AND POLITICAL 
DEVELOPMENT, from: Barry R. Weingast, Donald A. Wittman-The Oxford Handbook of Political 
Economy-Oxford University Press, USA, 673-692. 

                                                                                                   



 1401 پاییز 79فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره    265

 هاي نظام سیاسی عراقج) چالش
ننده کپذیرد. یکی از متغیرهاي مهم و تعیینق از متغیرهاي متعددي تأثیر میتحوالت عرا

هاي سیاسی ها و جریانهاي سیاسی هستند. از آنجا که احزاب، گروهها و جریاناحزاب، گروه
شوند، شناخت ماهیت و وضعیت هاي تحوالت عراق محسوب میعراقی به عنوان یکی از پیشران

ها و تحوالت عراق و پیامدهاي آن، از جمله روند توسعه کمک کند. پدیدهتواند به درك آنها می
هاي سیاسی و امکان یا عدم ها و جریانبر اساس مبانی نظري مقاله، ظرفیت خشونت احزاب، گروه

به هدف  کند. با توجهامکان کنترل این ظرفیت، سرشت و سرنوشت روند توسعه عراق را تعیین می
ی هاي نظام سیاستکا به مبانی نظري و مدل مفهومی تحقیق، در ادامه چالشو سؤال تحقیق و با ا

هاي سیاسی عراقی بررسی و در ادامه، ها و جریانعراق با تأکید بر ظرفیت خشونت احزاب، گروه
  راهکارهایی براي کنترل این ظرفیت ارائه خواهد شد.

    

 هاي سیاسی عراقیظرفیت باالي اعمال خشونت جریان. 1
یا با  1شود که آیا در عراق یک دولت از نوع وِبِري وجود داردر ابتدا این سؤال مطرح مید

تعدد و پراکندگی نیروهاي داراي ظرفیت اعمال خشونت روبرو هستیم؟ در این خصوص الزم 
است منظور از ظرفیت اعمال خشونت تعریف شود. اگر منظور از ظرفیت اعمال خشونت را 

هاي امنیتی کشور تعریف کنیم، در عراق اوالً دستیابی به سالح در یستمدسترسی به سالح یا س
هاي سیاسی و اجتماعی (عشایر) به سالح دسترسی دارند و در صورت انحصار دولت نیست و گروه

یاسی هاي سکنند. ثانیاً گروهضرورت، براي پیشبرد اهداف و تحقق منافع خود از آن استفاده می
موکراسی کنند. بر اساس دري در نهادهاي نظامی و امنیتی با یکدیگر رقابت میبراي نفوذ و تأثیرگذا

اي، نهادهاي دفاعی و امنیتی نیز همانند نهادهاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بین سهمیه
ها و شود و به همین دلیل، رقابت پیدا و پنهانی بین گروههاي سیاسی تسهیم میها و جریانگروه

ت. وجود آمده اساي سیاسی عراقی براي کسب سهم بیشتر از نهادهاي دفاعی و امنیتی بههجریان

 ازب یدسترس نظام مشخصه انحصار دولت در اعمال خشونت، ؟است دولت دست در صرفاً خشونت اعمال انحصارآیا  یعنی .1
 .باشدیم بالغ نوع از محدود یدسترس نظام ای
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این در حالی است که بر اساس اسناد فرادستی در عراق، نیروهاي نظامی این کشور از مداخله در 
 وزیر، فرمانده کل نیروهاي مسلح عراق است.اند و نخستسیاست منع شده

گري نیروهاي اجتماعی توسط احزاب ونت را ظرفیت بسیجاگر منظور از ظرفیت اعمال خش
هاي سیاسی در نظر بگیریم، در این نوع از اعمال خشونت نیز انحصار وجود ندارد و در و جریان

هاي سیاسی هاي سیاسی داراي ظرفیت اعمال خشونت هستند. جریانعراق، اغلب احزاب و جریان
یگاه اجتماعی خود را فعال نموده و هواداران خود را قدرتمند عراقی مانند جریان صدر قادرند پا
ها بیاورند. اشغال پارلمان هاي اجتماعی به کف خیابانبراي اعمال فشار علیه دولت یا سایر گروه

اي از ظرفیت نمونه 2016عراق واقع در منطقه سبز بغداد توسط هواداران مقتدي صدر در سال 
عراق که به  2020و  2019هاي ی است. اعتراضات سالگري اجتماعباالي این جریان در بسیج

شهرت پیدا کرد و در بستري از نارضایتی عمومی شکل گرفت، نمونه بارز دیگري » تشرین«انقالب 
و  شانهاي سیاسی مخالف دولت از طریق بسیج پایگاه اجتماعیاز اعمال خشونت برخی جریان

اعتراضات که در شکاف عمیق بین مردم و نخبگان و ها بود. در نتیجه این کشاندن آنها به خیابان
جه عبدالمهدي که در نتیهاي سیاسی ریشه داشت، ائتالف نخبگان مسلط فروپاشید و عادل گروه

) Guardian, 2019وزیري منصوب شده بود، ناچار به استعفا شد (اجماع نخبگان مسلط به نخست
 ,Reutersوزیري رسید (کاظمی به نخستو در ادامه، بر اساس یک ائتالف جدید، مصطفی ال

2020 .( 
هاي پیشین در تمشیت امور مردم و ارائه خدمات، باعث ناکارامدي ائتالف جدید و ائتالف

تداوم شکاف موجود میان مردم و نخبگان سیاسی شد. کاهش مشارکت در انتخابات زودهنگام 
روز برگزار شد، نشانه واضحی از این شکاف است که روزبه 2021اکتبر  10پارلمانی عراق که در 

خورده که نتایج انتخابات را به معناي هاي شکست، ائتالف2021شود. در انتخابات تر میعمیق
و  کردند و از تأثیر نتایج انتخابات بر نحوه توزیع رانتتغییر توازن قدرت به ضرر خود تلقی می

چگونگی تسهیم قدرت نگران بودند، به نتایج انتخابات اعتراض کردند و طرفداران خود را به 
 ا کشاندند و نوعی خشونت نرم اعمال کردند. هخیابان

الح حصر الس«از سوي دیگر، رهبر ائتالف صدر به عنوان ائتالف پیروز، شعار محوري خود را 
هاي رقیب را به نفع خود کاهش ) تا ظرفیت خشونت جریان2021مطرح کرد (الشمري، » بید الدوله

https://en.wikipedia.org/wiki/Reuters
https://en.wikipedia.org/wiki/Reuters
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 تأکید و اعالم کرد در دولت» ت اکثریتدول«دهد. عالوه بر این، مقتدي صدر بر ضرورت تشکیل 
د تواننهاي عراقی مانند ائتالف دولت قانون به رهبري نوري المالکی نمیآینده برخی از جریان

چوب چار«هاي سیاسی شیعه که در قالب شرکت کنند. این در حالی است که قاطبه احزاب و جریان
با حضور همه » دولت توافقی«کیل کنند، خواستار تشکنشگري می 1»هماهنگی نیروهاي شیعه

، عدم توافق نخبگان عراقی مانع از 2021نیروهاي سیاسی شیعه هستند. پس از انتخابات پارلمانی 
اي از بحران سیاسی شد. همچنین گیري ائتالف مسلط و تشکیل دولت شد و عراق وارد دورهشکل

حزب دموکرات، انتخاب  به دلیل عدم توافق دو جریان اصلی کرد یعنی اتحادیه میهنی و
 رو شد. بررسی روند تشکیل دولت در عراق نشانهایی روبهجمهور با موانع و دشواريرئیس

نیز با بحران توافق نخبگان براي تشکیل  2018و  2014، 2010هاي دهد این کشور در سالمی
   رو بوده است.ائتالف مسلط روبه

ه دلیل برخورداري از سابقه مبارزه مسلحانه علیه هاي عراقی شیعه و کرد، ببسیاري از جریان
آید. در دوره اول الدعوه یک استثنا به شمار میرژیم صدام، شاخه نظامی دارند. البته حزب

هاي اصلی دولت عراق، مدیریت و ) یکی از چالش2006 – 2010وزیري نوري المالکی (نخست
 :International Crisis Group, 2009ود (المهدي به عنوان شاخه نظامی جریان صدر بمهار جیش

11(. 
ازن قوا کنند نوعی توتالش می» پیشمرگه«کردها نیز با اتکا به نیروهاي نظامی خود موسوم به 

هاي سیاسی و همچنین دولت مرکزي عراق ایجاد کنند. اگرچه کردهاي عراقی، با سایر جریان
هاي دائمی و موضوعات مورد ا یکی از چالشکنند امپیشمرگه را یک نیروي دفاع ذاتی معرفی می

 يوس از یخارج يکشورها از حاتیتسل دیخرمناقشه بین دولت مرکزي عراق و اقلیم کردستان، 
 ).283: 1395بوده است (زارعان،  شمرگهیپ يروهاین نامتعارف حیتسل و لیارب

ال هاي مسلح سنی که از ساهل سنت نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به ظرفیت گروه
ا نموده کنند، اتکهاي مختلف در فضاي امنیتی عراق کنشگري میبه بعد با عناوین و ماهیت 2003

ی هاي عراقکنند ظرفیت اعمال خشونت خود را در مقایسه با سایر گروهو از این طریق تالش می

 اطار تنسیقی .1
                                                                                                   



 268  هاي سیاسی عراق و راهکارهاي کنترل آنظرفیت اعمال خشونت گروه

 القاعده( عراق یاسالم دولت ریاخ دوره دری عراق یسن یشورش يهاگروه نیترمهمد. حفظ کنن
 و 1920 انقالب يهاگردان انصارالسنه، ارتش عراق، یاسالم ارتش عراق، نیمجاهد ارتش ،)عراق
 ياشور مانند ینیعناو تحت عراق القاعده ای یاسالم دولت. است بوده عراق مقاومت یاسالم جبهه

 يرهبر تحت جهاد و دیتوح جماعت و نیالنهرنیب نیسرزم در القاعده سازمان ن،یمجاهد
 به را گروه نیا يرهبر ،2006 ژوئن در يزرقاو مرگ از بعد. کردیم تیفعال يزرقاو ابومصعب

: 1393 زارعان،( گرفتند برعهده يابوبکربغداد تینها در و مهاجر ابوحمزه ،يبغداد ابوعمر بیترت
، ابوبکر بغدادي با اعالم تشکیل دولت اسالمی در اراضی تحت تصرف در 2014در سال  ).42

سنت، یکی از بزرگترین تهدیدهاي عراق و سوریه و جذب و سازماندهی ظرفیت خشونت اهل
 وجود آورد. امنیتی خاورمیانه در دوران معاصر را به

 

 استقالل سازمان از شخص .2
هاي کارامد براي بررسی روند توسعه کشورهاي واقع در طیف دسترسی یکی از شاخص

. نورث است» هاي سیاسی و اقتصادي به اشخاصنبودن سازمانوابسته«محدود و گذار به طیف باز، 
اگر امتیاز استفاده از سازمان به هویت فردي رهبر و نه خود سازمان وابسته باشد، «معتقد است 

است ولی به تدریج که جوامع [در مسیر توسعه] بدون توجه به هویت شخصی روابط شخصی 
 تر وها به عنوان اشخاص حقیقی را شروع کنند، سازمان پیچیدهرهبران، امتیازدهی به سازمان

هاي طبیعی، رابطه افراد و رهبران سازمان ). در حکومت84: 1396(نورث، » شودتر میغیرشخصی
نیز قابل ارزیابی است. در این جوامع، فرودستان بر اساس سطح رابطه » مرید -مراد« در قالب رابطه

ی توانای«شوند. در این جوامع مریدانه یا میزان ارادتمندي، از مزایاي قدرت فرادستان برخوردار می
هر مراد براي حمایت از مریدانش تا حدي به توانایی مریدان آن مراد به اعمال خشونت علیه مریدان 

مرادها بستگی دارد. توانایی تهدید و کاربرد خشونت، بخش ذاتی از روابط بین حامیان  سایر
 ). 86: 1396(نورث، » فرادست در ائتالف مسلط و روابط بین مرادها و مریدان آنهاست

هاي سیاسی از هویت مستقل حزبی و سازمانی برخوردار در عراق، اغلب احزاب و جریان
هاي سیاسی، حول محوریت یک خاندان یا شخصیت اب و جریاننیستند. هر یک از این احز

محور یا هاي سیاسی، همگی شخصها، احزاب و جریاناند و اساساً سازمانسیاسی شکل گرفته



 1401 پاییز 79فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره    269

هاي سیاسی مانند جریان اي است که نام برخی از جریانمحور هستند. این وضعیت به گونهخاندان
ها و هاي عراقی گرفته شده است. وزن شخصیتندانصدر و جریان حکمت ملی عراق از نام خا

گرفتن آنها از هسته اصلی یک جریان سیاسی، جریان هاي عراقی به حدي است که با فاصلهخاندان
 گیرد.سیاسی جدیدي حول محور آن شخص یا خاندان شکل می

 
  عراق یاسیس يهاانیجر نیمهمتر از یبرخ يمحور خاندان ای تیشخص: 2 شماره جدول

 شخصیت یا خاندان محوري حزب یا جریان سیاسی
 خاندان حکیم به رهبري عمار حکیم جریان حکمت ملی عراق 

 خاندان صدر به رهبري مقتدي صدر جریان صدر
 نوري المالکی حزب الدعوه

 اهللا شیخ محمد یعقوبیآیت حزب فضیلت اسالمی
 فالح الفیاض حرکه العطا

 طالبانیخاندان جالل  اتحادیه میهنی

 مسعود بارزانی حزب دموکرات کردستان
 نوشیروان مصطفی جنبش تغییر

 اسامه النجیفی جبهه نجات و توسعه

 
مراتبی برخی از شهروندان از رهبران سیاسی مانند مقتدي صدر اطاعت محض و سلسله

اشد به شخص بوجود سطح باالیی از روابط مرید و مرادي و وابستگی سازمان  دهندهتواند نشانمی
هاي شدن وابستگیشود. جایگزینکه از منظر نورث، در مسیر توسعه به عنوان مانع ارزیابی می

روي از افراد بدون توجه به میزان درست شود دنبالهشخصی به جاي وابستگی سازمانی باعث می
سرمایه  بودن اعمال آنها از نظر اخالقی و سیاسی صورت گیرد. از سوي دیگر ایجاد یکو غلط

هاي بزرگ حمایتی از یک شخصیت سیاسی، مانع تغییر مواضع او در شرایط خاص و بنا بر ضرورت
 هاي سیاسی عراقیهاي محوري احزاب یا جریانشود. عالوه بر این، شخصیتسیاسی و عقالنی می

هاي انجری شان را علیه سایرتوانند هوادارانگیري از اقتدار سنتی یا کاریزماتیک خود میبا بهره
 سیاسی بسیج کنند و به این ترتیب، از ظرفیت اعمال خشونت باالیی برخوردارند.
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 وضعیت ائتالف مسلط در عراقد) 
هاي مختلف سیاسی پیرامون اهداف مشترك ها و جریانمنظور از ائتالف مسلط، ائتالف گروه

جدید عراق بر اساس  هاي دستیابی به این اهداف است. پس از سقوط صدام، نظام سیاسیو راه
گر توافق دو مکون اصلی، یعنی شیعیان و کردها شکل گرفت. اهل سنت در ابتدا منفعالنه نظاره

تحوالت سیاسی بودند اما در ادامه، بخشی از آنها به روند سیاسی پیوستند و بخشی دیگر، مبارزه 
و در  2009تا  2005اي همسلحانه علیه نظم سیاسی جدید را در پیش گرفتند. حوادث خونبار سال

منجر  2014نشین که در نهایت به تاخت و تاز داعش در سال هاي سنیهاي استانادامه ناآرامی
  ).287: 1395شد، نتیجه شکست ائتالف بین مکونات عراق در دوره پساصدام است (زارعان، 

اجماع آنها  هاي عمیق موجود در میان نخبگان سیاسی عراق مانع ازدر دوره پساصدام، شکاف
در موضوعات اساسی عراق شده و زمینه تحقق صلح سرد در ائتالف مسلط را با مشکل مواجه 

هاي سیاسی بر سر اهداف کرده است. تشکیل دولت در عراق، نه به دلیل توافق احزاب و گروه
واهب مهاي دستیابی به این اهداف بلکه ناشی از توافق در مورد بهرمندي از مزایا و مشترك و راه

 قدرت بوده است. 
اگر منظور از ظرفیت خشونت، کنترل ابزارهاي نظامی باشد، شیعیان عرب به دلیل آن که مقام 

وزیر، فرمانده کل نیروهاي مسلح است به همراه کردها وزیري را در اختیار دارند و نخستنخست
نت را به طور که داراي نیروي نظامی مستقلی به نام پیشمرگه هستند، ظرفیت اعمال خشو

آیا این تفوق منجر به استفاده از این «انحصاري در اختیار دارند. اما نکته مهم این است که شبه
 ». زدن تعادل توزیع رانت شده است یا خیر؟مزیت در جریان برهم

هاي حقوقی عراق که مبتنی بر دموکراسی توافقی است و در آن، براي گروه -ساختار سیاسی
هم مشخصی از قدرت را در نظر گرفته است به نوعی تعادل و توازن در توزیع قومی و مذهبی س

گري را نیز در دایره ظرفیت اعمال خشونت رانت را تضمین کرده است، اما اگر ظرفیت بسیج
و تظاهرات  هاي مدنی، عدم پذیرش نمادهاي حکومتی، اعتصابگاه نافرمانیتعریف کنیم، آن

در اعمال  هاي سیاسیا نیروهاي دولتی و امثال آن مصادیق ظرفیت جریانخیابانی، مقابله مسلحانه ب
، رسد با توجه به رویکرد دومشوند. به نظر میگري اجتماعی محسوب میخشونت از طریق بسیج
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شود، ائتالف مسلط گري مییعنی تعریف موسع از ظرفیت خشونت که شامل قدرت بسیج
مذهبی عراق (عرب شیعه، عرب سنی و کرد  -زرگ قومیهاي سیاسی متنوعی از سه گروه بجریان

سو در فضاي داخلی عراق ظرفیت اعمال خشونت (در ها از یکشود. این جریانسنی) را شامل می
گري) علیه یکدیگر را دارند و از سوي دیگر، با یکدیگر ائتالف معناي موسع آن یعنی توانایی بسیج

 اند. مسلط را تشکیل داده
ت در ، باید گف»وضعیت صلح در ائتالف مسلط چگونه است؟«ه این سؤال که براي پاسخ ب

هاي موجود در ائتالف مسلط، نه بر ، روابط جریان2003اغلب مقاطع پس از سقوط صدام در سال 
نکه اعضاي اي یعنی ایاي بلکه بر مبناي رقابت هویتی بوده است. رقابت برنامهپایه رقابت برنامه

حفظ کرده، وجود  1ايآمیز، رقابت را در سطح برنامهذیرش قواعد بازي صلحائتالف مسلط ضمن پ
هاي سیاسی رایج در همه کشورها، شناسند. در عراق، عالوه بر رقابتو بقاي رقبا را به رسمیت می

هاي سیاسی رقابت هویتی شدیدي نیز در جریان است و بنا به دالیل مختلف، برخی بین جریان
 اقتصادي به صورت -شده از منابع سیاسیهاي حاصلجتماعی معتقدند رانتا -هاي سیاسیگروه

اقی شکل هاي عرنامناسب توزیع شده و به همین دلیل، نوعی ناشکیبایی هویتی دائمی در بین گروه
 قراري دائمی آنها منجر شدهسنت بسیار بحرانی است و به بیگرفته است. این وضعیت در اهل

 است.
توان گفت که علت اصلی حرکت کُند توسعه در عراق و نظري مقاله می با اتکا به مبانی

ماعی اجت -هاي سیاسیهاي هویتی عمیق بین گروههاي مزمن در آن، وجود رقابتثباتیدادن بیرخ
گربودن ساالر و دموکراتیک با توجه به محاسبههاي مردماست. اما باید توجه داشت در نظام

ات استراتژیک خود، نه فقط منافع حال حاضر بلکه منافع آینده را نیز در بازیگران، آنها در محاسب
گیرند. بازیگران سیاسی بر این اساس عالقه دارند نهادهاي سیاسی یا اقتصادي (شامل نهاد نظر می

کند، حفظ و از بقاي آن داوري و ائتالف نخبگان مسلط) که منافع حال و آینده آنها را تأمین می
). همچنین رویکرد همکاري با بازیگران دیگر Acemoglu & Robinson, 2008: 680حفاظت کنند (

شود که اوالً بازیگران محدود باشند تا بتوان اطالعات کافی را در مورد عملکرد زمانی محقق می

 چگونگی اداره کشور .1
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گذشته آنها به دست آورد و از سوي دیگر بازي تکرار شود. به عبارت دیگر زمانی که بازي تکرار 
العات کافی در مورد آنها وجود نداشته باشد یا تعداد بازیگران افزایش یابد، همکاري نشود یا اط

ردن سازي و محدودککند که شفافسخت خواهد شد. این استدالل به نوعی بر این نکته تأکید می
هاي دسترسی تواند جزو شرایط مهم در حرکت رو به جلو درون طیف نظامتعداد بازیگران می

 ).North, 1991: 97محدود باشد (

 بزنگاه تاریخی (پیچ تاریخی)) ه
عیت نیازهاي اصلی براي تشخیص وضتواند از پیشتعیین فاصله عراق با بزنگاه تاریخی می

توسعه در این کشور و طراحی آینده پیش رو باشد. در این مقاله به دنبال تعیین این فاصله و ارائه 
یر شود که هرگونه طراحی در مسها بر این نکته تأکید میآمار و ارقام در این خصوص نیستیم و تن

توسعه سیاسی و اقتصادي باید این مرزبندي مهم را به رسمیت شناخته و مقتضیات آن را در نظر 
بگیرد. در این خصوص هرگونه پیشنهاد و طراحی براي تغییر نهادهاي سیاسی و اقتصادي باید با 

مایل به بقا در طول زمان دارند و تغییرات بزرگ در نهادها به نهادها ت«توجه به این نکته باشد که 
). Acemoglu & Robinson, 2008: 683» (گیرد مگر در مواقع مهم پیچ تاریخیندرت صورت می

هاي هاي دسترسی محدود از وراي مرزبرداري ناشیانه نظامزده و کپیلذا هرگونه اقدام شتاب
تواند منشأ امید براي حرکت در مسیر توسعه باشد. نمیجغرافیایی و فرهنگی نادرست است و 

سیاري شوند، بهاي دسترسی محدود توسط نخبگان هدایت میاز آنجا که نظام«کند نورث تأکید می
هاي از اصالحات بیشترین تأثیر را در ارتقاي سطح زندگی نخبگان خواهد داشت یا اینکه رانت

زده، توجه خشونت ما این است که ایجاد صلح در جوامعآنها را تحکیم خواهد بخشید... دیدگاه 
هاي دسترسی محدود است و نه ایجاد یک نظام دسترسی باز از طریق دموکراسی و به اصول نظام

 ).North, 2007: 43» (بازار
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 عنصر ثالث یا داورو) 
هاي دسترسی محدود عبارت است از تضمین تداوم صلح مهمترین نقش عنصر ثالث در نظام

ترین رانت کننده بیشدر بین اعضاي ائتالف مسلط و اعتباربخشی به صلح به عنوان تضمین 1سرد
 تواند دارنده نقش حیاتی برايبراي تمامی اعضاي ائتالف مسلط. از سوي دیگر عنصر ثالث می

هاي اصلی دوران گذار و عبور از پیچ تاریخی یا بزنگاه حیاتی باشد. آنچه در دستیابی به شاخص
کننده در روند توسعه مورد تأکید قرار گرفته است، عنصر ن مقاله به عنوان یک عامل مهم و تعیینای

 ند. شناسی و مصادیق آن شناسایی شوثالث یا داور است. بنابراین باید عنصر داوري در عراق آسیب
 ئتالفاشوند. به عنوان نمونه، ایجاد وفصل میبسیاري از مسائل عراق با حضور عنصر داور حل

 وزیر همواره با کمک عنصر داور و توافقسیاسی اکثریت تحت قبه پارلمان براي انتخاب نخست
وزیر عراق ، نخست2018و  2014، 2010هاي صریح یا ضمنی داوران صورت گرفته است. در سال

د اآفرینی عنصر داور انتخاب شد و جمهوري اسالمی ایران نقش اساسی در ایجبا پادرمیانی و نقش
در  2010هاي عراقی ایفا کرد. در سال ها و جریانائتالف مسلط و مدیریت ظرفیت خشونت گروه

وزیري نوري المالکی نبود و عراق حالی که مجلس اعالي اسالمی عراق حاضر به پذیرش نخست
بست سیاسی قرار گرفته بود، با نظر جمهوري اسالمی ایران، بخشی از براي چندین ماه در بن

وزیري المالکی حمایت کرد و اکثریت پارلمانی اعال بر خالف جریان اصلی آن از نخستمجلس 
 وزیري المالکی هموار شد.وزیري مالکی شکل گرفت و راه براي دور دوم نخستهمسو با نخست

ایر شناختن این نقش توسط سشرط الزم براي تعریف نقش داور براي یک بازیگر، به رسمیت
داخلی و  متعدد یاسیس يهاتیمرجع وجود عراق، یاسیس يهاتیواقع از یکبازیگران است. ی

 تواند نقشدر سطح داخلی، تنها بازیگري که می. است یاسیس يهاانیجر و احزاب يبرا یخارج
 اهللا سیستانی است. اما بررسی روند کنش سیاسیداور را ایفا کند، مرجعیت عالی شیعیان عراق، آیت

دهد اوالً ایشان جز در مسائل و موضوعات کالن به بعد نشان می 2003ال اهللا سیستانی از سآیت
بته آگاهانه، تدریج و الاند، ثانیاً بهطور مستقیم به منافع و مصالح عراق مربوط است ورود نکردهکه به

هاي رغم حفظ ظرفیتصلح سرد یا صلح مسلح یعنی خودداري بازیگران از استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت به .1

 . ورزيخشونت
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اند. از طرف دیگر، بازیگران کرد و سنی و میزان مداخله خود در امورات سیاسی را کاهش داده
وزیع وفصل امور، تگرا ایشان را به عنوان مرجع حلن الئیک شیعه، به اندازه شیعیان اسالمبازیگرا

 شناسند. منافع و مدیریت روند صلح سرد به رسمیت نمی
 يکشورها یبرخ یحت و کایآمر متحده االتیا همراه به منطقه يکشورهادر سطح خارجی، 

 سکونت. شوندیم محسوب یعراق یاسیس يهاانیجر و احزاب یاسیس مرجع ،ییاروپا
 تا را هاگروه نیا کشور،این  از خارج در صدام دوران در یعراق ونیسیاپوز يهاگروه مدتیطوالن
بر این،  عالوه. است کرده وابسته و کینزد زبانیم يکشورها استمدارانیس و استیس به يادیز حد
 ،اندکرده فایا پساصدام دوران در آنها رساندنقدرت به در هاگروه نیا یحام يکشورها که ینقش

 در ار خود نیشیپ تیموقع که یسن اعراب گر،ید يسو از. است داده شیافزا را آنها یوابستگ
 ستجوج را آنها تیحما و اندشده کینزد منطقه یسن بلوك به ،اندداده دست از عراق یاسیس ساختار

 .کنندیم
 یاساس باتیتتر است، یتوافق یدموکراس بر یمبتن آنها یحقوق –یاسیس نظام که ییکشورها در
 زا کی هر کشورها، لیقب نیا در. ردیگیم شکل بزرگ يهاقدرت توافق اساس بر آنها در قدرت
 قدرت زا يشتریب سهم کندیم تالش خود یخارج يهاپشتوانه به اتکا با یمذهب و یقوم يهاگروه

 يهاقدرت توافق اساس بر که است یاسیس يهانظام از يبارز نمونه لبنان دولت. کند کسب
 باورند نیا بر یعراق استمدارانیس و کارشناسان از ياریبس. کندیم رییتغ و ردیگیم شکل یخارج

 و نندیشبن زیم کی پشت دیبا هیترک و عربستان کا،یآمر ران،یا عراق، متعدد يهابحران حل يبرا
 توافق جز به عراق يهابحران يبرا یحلراه چیه آنها نظر از. کنند حل هم با را شانمشکالت

 سهم و نقش دیبا که هستند بزرگ يهاقدرت نیا واقع، در. ندارد وجود یخارج بزرگ يهاقدرت
 .کنند مشخص را آنها به وابسته یاسیس يهاانیجر و احزاب و یمذهب -یقوم يهاگروه از کی هر

 باعث یعراق یاسیس يهاانیجر و احزاب يبرا متعدد یخارج یاسیس يهاتیمرجع وجود
 شیپ از شیب یمذهب و یقوم يهاگسل و شود دهیکش عراق داخل به يامنطقه يهارقابت شده
 یتیامن رصهع آن تبع به و یاسیس عرصه در را يداریناپا طیشرا ت،یوضع نیا. شوند ترفعال و قیعم
 نموده یتیامن و ياقتصاد ،یاسیس متعدد يهابحران آبستن را عراق و است آورده دیپد ياقتصاد و

 با سلحانهم تقابل راهدر مقطعی نسبتاً طوالنی  منطقه یسن بلوك پشتوانه به عراق سنتاهل. است
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 یخارج يکشورها ياقتصاد و یاسیس تیحما با زین کردها. است دهیبرگز را محورعهیش دولت
 عهیشهم م انیجر دو. رندیبگ يشتریب ازاتیامت عراق يمرکز دولت از کنندیم تالش ه،یترک مانند

 اب کنندیم تالش زین شده از مجلس اعال)جریان حکمت ملی عراق (منشعب و الدعوهحزب یعنی
 حفظ یاسیس قدرت هرم رأس در را خود تیموقع کایآمر و رانیا یاسیس اراده نیب توازن جادیا

) یعرب( یقوم گفتمان اتخاذ با گرا،اسالم و یعیش انیجر کی عنوان به زین صدر انیجر. کنند
 ).1390 ،ياسد( کند يبرداربهره منطقه در خود یعرب امتداد و گفتمان نیا تیظرف از کوشدیم

 شاننهاي سیاسی عراقی بین جریان قدرت وزیعت و عراق در یاسیس نظام ساختار یبررس
 وعموض نیا اما دارند قرار کشور نیا در یاسیس قدرت هرم سأر در انیعیش نکهیا رغمبه که دهدیم

 ،ستین یخارج و یداخل استیس اهداف شبردیپ يبرا آنان ممانعت بدون و کامل ییتوانا مفهوم به
 روهاین ریسا يسازموازنه و عراق یدرون یمذهب و یقوم يهاشکاف و یتوافق یاسیس نظام چراکه

 جانبهکی استیس گونه هر اتخاذ امکان که شده عراق در ییباال یاسیس تنوع باعث عهیش برابر در
 .)147–149: 1397(زارعان،  کندیم روروبه مشکل با را خارج و داخل در انیعیش توسط

بنابراین، در عراق هیچ عنصر داوري وجود ندارد که همه بازیگران روي آن اجماع کرده باشند 
ند. وجود رسمیت بشناسوفصل اختالفات به و در فرایند توزیع منافع، او را به عنوان تنها منبع حل

هاي خارجی متعدد به ظهور بازیگران داور متعدد منجر شده است. از آنجا که ماهیت مرجعیت
روابط بازیگران داور، تقابلی یا رقابتی است، بازیگران داور به جاي کنترل ظرفیت خشونت 

تفاده ونه بارزي از اسداعش نم گیرند. فتنههاي عراقی، این ظرفیت را علیه یکدیگر به کار میجریان
از ظرفیت خشونت یکی از مکونات عراق علیه سایر مکونات عراقی توسط یک بازیگر خارجی 

عی شود. طبیاست که توسط بخشی از جامعه عراق، به عنوان عنصر داور به رسمیت شناخته می
راقی ي عهااست در چنین شرایطی، سایر بازیگران داور از ظرفیت خشونت سایر مکونات یا گروه

  شده استفاده کنند.براي مهار و کنترل خشونت اعمال
 



 276  هاي سیاسی عراق و راهکارهاي کنترل آنظرفیت اعمال خشونت گروه

 راهکارهاي کنترل ظرفیت اعمال خشونت در عراقو) 
 . اجماع بر روي یک بازیگر داور 1

 گري اجتماعی توسطهاي خشونت (دسترسی به سالح و بسیجرقابت سیاسی و ظرفیت
ر عراق، وجود عنصر داور را ضروري هاي سیاسی) موجود در میان ائتالف نخبگان مسلط دجریان

کند اما ضرورت اصلی، اجماع نخبگان مسلط بر یک بازیگر (داخلی یا خارجی) و معتبرشناختن می
هاي اصلی عنصر داور در عراق براي تضمین روند او به عنوان عنصر داور است. تحقق کارویژه

ید راجناحی عمل کند. در اینجا باتوسعه، نیازمند شرایطی است. عنصر داور باید مستقل باشد و ف
ه مهم طرفی تمایز قائل شد. نکتطرفی واقعی و احساس بیطرفی، بیطرفی، اعالم بیبین اعمال بی

دیگر آن است که نخبگان عضو ائتالف مسلط نیز نقش مستقل داور را به رسمیت شناخته و در 
 هاي سیاسی به آن توجه داشته باشند.جریان رقابت

تواند تضمین و تسهیل ورود بازیگران جدید به عرصه یگر عنصر ثالث یا داور میکارکرد د 
ائتالف مسلط باشد البته تا جایی که همچنان حفظ صلح سرد نسبت به استفاده از ظرفیت خشونت 

زیگران کردن فضا براي ورود باتوجهی به فراهمبراي اعضاي ائتالف مسلط ترجیح داشته باشد. بی
شود، افزایش ثباتی مییافته را که موجب بیمشارکت خارج از نهادهاي سامان جدید، مخاطرات

اجتماعی عراق  –هاي مدنی، بازیگران جدید عرصه سیاسیجریان ).10: 1375دهد (هانتینگتون، می
هاي اصلی گردان، از صحنه2020و  2019هاي هاي خیابانی سالشوند و در اعتراضمحسوب می

زمینه  هاي مدنیعنصر داور براي حفظ ثبات سیاسی در عراق باید براي جریانبودند. بدیهی است 
 ورود به ائتالف مسلط را فراهم کند.

هاي عراقی در مورد یک عنصر داور بسیار از آنجا که ایجاد اجماع و توافق عمومی بین جریان
گر در نظارت سخت و حتی غیرممکن است، توافق بر روي چند داور و هماهنگی داورها با یکدی

ي تواند مشکالت عراق را تا حد زیادبر فرایند توزیع رانت و مدیریت صلح سرد یا صلح مسلح می
ها و طوایف لبنانی باعث ایجاد صلح مسلح بین گروه 1989کاهش دهد. توافق طائف که در سال 

تان ه و عربسو پایان جنگ داخلی لبنان شد، عمالً با هماهنگی و توافق دو عنصر داور یعنی سوری
). البته تحقق صلح مسلح از طریق توافق بازیگران داور نیز 2006سعودي شکل گرفت (المصري، 

تحقق صلح  هايرفتن توافق بین بازیگران داور، زمینهشکننده و ناپایدار است زیرا به محض از بین
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 لبنان در سال گونه که خروج سوریه ازپاشد؛ همانرود و ائتالف مسلط فرومیمسلح از بین می
هاي لبنانی، باعث ورود گرفتن نقش داور مورد قبول بخشی از گروه) و نادیده2005(الرأي،  2005

 ثباتی سیاسی شد. اي طوالنی از بیلبنان به چرخه

 . تمرکز نهادهاي دفاعی و امنیتی و اشراف قانونی بر آنها2  
شده نیروهاي دفاعی و امنیتی شرایط عراق در دوران حاکمیت حزب بعث و پس از آن باعث 

این کشور پراکندگی بیشتري در مقایسه با الگوهاي رایج جهانی داشته باشند. در دوره بعث، برخی 
هاي سیاسی مخالف رژیم صدام براي مقابله مسلحانه با رژیم، شاخه نظامی ایجاد کرده از گروه

ظامی خود را حفظ کردند. عالوه بر بودند و با توجه به اقتضائات دوران پساصدام، کماکان شاخه ن
ها هاي عراقی با هدف مقابله با اشغالگري آمریکاییاین، در دوره پسابعث نیز برخی دیگر از گروه

که براي  هاي خاصینسبت به ایجاد تشکیالت نظامی اقدام کردند. عشایر عراق نیز به دلیل کارویژه
ها و اند. همه این گروهسالح خود را حفظ کردهکنند اند و منافعی که تعقیب میخود تعریف کرده

هاي مسلح این استعداد را دارند که به کنشگر دفاعی و امنیتی در وجه سلبی یا ایجابی مجموعه
 تبدیل شوند و تجربه تاریخی عراق نیز مؤید این ادعاست. 

 هايوهاز سوي دیگر، ناکارامدي ساختار دفاعی و امنیتی عراق زمینه را براي کنشگري گر
غال ها بالفاصله پس از اشمسلح در وجه سلبی یا ایجابی و توسعه آنها ایجاد کرده است. آمریکایی

، همه نهادهاي دفاعی و امنیتی این کشور را منحل و یک ساختار جدید وابسته 2003عراق در سال 
ان تهدید داعش ها در زمبه خود در این کشور ایجاد کردند. اما ساختار ایجادشده توسط آمریکایی

فروپاشید و حدود یک سوم عراق به اشغال داعش درآمد. در شرایطی که قدرت  2014در سال 
اعی شود، کارگزاران دفهاي عراقی تقسیم میدفاعی و امنیتی نیز همانند قدرت سیاسی بین جریان

اخل خود در د محور به نهادهاي تابعه خود دارند و منافع مراجع سیاسیو امنیتی نیز نگاهی منفعت
 هاي دفاعی و امنیتی عراق شدهکنند. این وضعیت سبب ناکارامدي دستگاهیا خارج را تعقیب می

 است و ضرورت افزایش اشراف قانونی بر نهادهاي دفاعی و امنیتی را بیشتر کرده است.
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 . جلوگیري از انحصار غیرطبیعی یا انحراف انحصار طبیعی3
اف هاي غیرطبیعی یا انحرگیري انحصارر داور، مقابله با شکلهاي عنصیکی دیگر از کارویژه

انحصارهاي طبیعی است. همانطور که گفته شد منظور از انحصارهاي طبیعی مواردي است که با 
گیري آنها مبتنی بر یک سري ضروریات، غیرقابل توجه به شرایط خاص داخلی و خارجی، شکل
وزیر، ونات این کشور، مناصب راهبردي (نخستاجتناب است. در عراق، متناسب با وزن مک

ریاست پارلمان و ریاست جمهوري) بین مکونات عراق تقسیم شده و بر اساس یک قانون نانوشته، 
هاي عراقی به رسمیت شناخته شده است. در اینجا مسئله مهم انحصار مناصب راهبردي بین گروه

ها استفاده نکنند و این انحصار ه سایر گروههاي عراقی از حق انحصاري خود علیاین است که گروه
 طبیعی را به انحراف نکشانند. 

 گیرينتیجه
طلب بوده است. سابقه تاریخی و تمدنی، عراق در طول تاریخ معاصر خود همواره کشوري جاه

موقعیت ژئوپلیتیکی، ذخائر طبیعی و عوامل دیگر، رهبران عراق را براي رسیدن به یک کشور 
مدنی، رغم این ظرفیت و استعداد تاریخی، تیافته در منطقه ناشکیبا کرده است. بهتوسعهقدرتمند و 

فت است گامی جدي در مسیر توسعه و پیشر ژئوپلیتیکی و اقتصادي، این کشور هرگز نتوانسته
هاي متعدد داخلی و خارجی و فقدان سازوکار هاي ادواري و تجربه جنگبردارد. ظهور بحران

شمار یافتگی عراق بهانتقال قدرت سیاسی از مشکالت اساسی پیش روي توسعهمناسب براي 
  آیند.می

بر اساس نظریه داگالس نورث، شرط الزم براي توسعه یک واحد سیاسی، توانایی آن در 
هاي سیاسی حاضر در ائتالف مسلط است. بر این اساس، مدیریت و کنترل ظرفیت خشونت جریان

هاي اسی براي دستیابی به منافع یا به حداکثررساندن منافع خود از ظرفیتهاي سیزمانی که جریان
، اجماع شود. در مقابلکنند در روند توسعه اختالل ایجاد میخشونتی که در اختیار دارند استفاده می

اي شناختن قواعد توزیع منافع به جاي تالش برنخبگان سیاسی و حزبی بر سر اصول و به رسمیت
تواند عاملی مؤثر بر آغاز روند توسعه قلمداد شود. در این میان، عامل بیعی آن، میانحصار غیرط
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ي مولد بین هاکننده و حیاتی در توزیع متناسب منافع یا رانتکننده، تسریعکه نقش تسهیل» داور«
 هاي سیاسی دارد بسیار مهم است. جریان

اقی واجد ظرفیت باالیی از خشونت، هاي سیاسی عردهد اغلب جریانهاي مقاله نشان مییافته
 هاي سیاسی عراق به دلیلگري اجتماعی هستند. جریاناعم از دسترسی به سالح یا توان بسیج

ابطه گیري نوعی رکنند و شکلها به صورت نهادمند کنشگري نمیوابستگی به اشخاص و خاندان
گیري ظرفیت اجتماعی جریان متبوع کارها، رهبران آنها را در بهمریدي در داخل این جریان -مراد

ها توانمند کرده است. از سوي دیگر، ائتالف مسلط که قدرت تعیین مقدرات خود علیه سایر جریان
کشور را در اختیار دارد به شدت شکننده بوده و هر لحظه در معرض خطر فروپاشی قرار دارد. 

ی به ر رقابتی که بر سر دستیابهاي هویتی شدید است. عالوه بعلت این شکنندگی، وجود رقابت
ر در هاي حاضمنافع یا به حداکثررساندن منافع در بین مکونات یا ائتالف مسلط وجود دارد، جریان

 کنند. ائتالف مسلط، رقابت هویتی شدیدي را نیز تجربه می
تواند نظام توزیع منافع را در بین اعضاي ائتالف مسلط مدیریت از نظر نورث، عامل داور می
هاي خشونتی که در اختیار دارند بشود. به عبارت دیگر عنصر کند و مانع استفاده آنها از ظرفیت

تواند ضامن تداوم صلح مسلح باشد. مشکل دیگر عراق، عدم اجماع اعضاي حاضر در داور می
ائتالف مسلط در مورد عنصر داور است. از آنجا که مرجعیت سیاسی داخلی و خارجی هر یک از 

هاي الطرفینی وجود ندارد که جریانهاي سیاسی متفاوت است، در عراق هیچ بازیگر مرضیجریان
سیاسی در مورد صالحیت او براي داوري در فرایند توزیع منافع، اتفاق نظر داشته باشند. در واقع 
در عراق، به جاي وجود یک عنصر داور، چند عنصر داور وجود دارد که در وضعیت تقابلی یا 

نسبت به یکدیگر قرار دارند. در یک وضعیت پارادوکسیکال، عناصر داور، به جاي تالش رقابتی 
براي کاهش ظرفیت اعمال خشونت، به منظور تحقق اهداف و دستیابی به منافع خود، ظرفیت 

 کنند.هاي همسو با او فعال میهاي همسو با خود را علیه داور رقیب و جریاناعمال خشونت جریان
رفت از وضعیت ناگوار کنونی، اجماع اعضاي ائتالف مسلط بر کار براي برونمهمترین راه

هاي روي یک داور یا چند داور است تا داور یا داورهاي مورد اجماع، فرایند توزیع منافع و رانت
طبیعی و مولد را مدیریت کنند. عنصر داور باید ضمن حمایت از انحصارهاي طبیعی، مانع 

یرطبیعی یا انحراف انحصارهاي طبیعی شود. اشراف و افزایش نظارت گیري انحصارهاي غشکل
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هاي سیاسی و کاهش وابستگی آنها به اشخاص و بر نهادهاي دفاعی و امنیتی، نهادمندشدن جریان
گر هاي سیاسی منجر نشود از دیشده به نحوي که به تزاحم منافع جریانها و شفافیت کنترلخاندان

 هاي سیاسی عراقی است. اعمال خشونت جریانراهکارهاي کنترل ظرفیت 
ها گیرد ولی در برخی شاخصهاي دسترسی محدود قرار میهرچند عراق در درون طیف نظام 

پیشرفت کرده است. از سه شرط اساسی گذار از نظام دسترسی محدود به نظام دسترسی باز، تسلط 
ا ر نخبگان ائتالف مسلط، در قیاس بسیاسی دولت بر نظامیان و عدم کنش نظامیان خارج از تدابی

د. با این ئال فاصله زیادي دارگذشته پیشرفت قابل توجهی داشته است، اگرچه هنوز با وضعیت اید
 بلوغ«و » حاکمیت عادالنه قانون در میان طبقه مسلط«حال در مورد دو شروط دیگر گذار، یعنی 

 نکرده است. پیشرفت» هاي سیاسی غیروابسته به شخصنهادها و سازمان
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