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پیش روی آیندۀ عراق و تحلیل دورنمای
سناریوهای ِ
حقوقی ،بینالمللی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران
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جاوید منتظران 2،سعید قربانی

3

چکیده
عراق در بين کشورهاي همسایه ،بيشترين اشتراکات را با جمهوری اسالمی ايران دارد و ژئوپلیتیک و
تمامیت ارضی این کشور به هر سرنوشتي که مبتال شود ،برای جمهوری اسالمی مهم تلقی میشود؛
چرا که ميتواند جغرافياي سياسي و دورنمای حقوقی ـ بینالمللی و امنیتی جمهوری اسالمی ايران را
به شدت تهديد يا تقويت و ،بهتبع ،آن را تحت تأثیر قرار دهد .به همین جهت ،تبیین سناریوهای آیندۀ
بحران عراق و ارزیابی و تحلیل تأثیرات متقابل آن بر حوزۀ حقوقی ـ بینالمللی و امنیتی جمهوری
اسالمی ایران ،هدف اصلی این پژوهش است .با نظر به فاکتورها و نیروهای پیشران کلیدی و مهمترین
موارد عدم قطعیت ،سناریوهای تحوالت آتی عراق ،از منظر نویسندگان پژوهش عبارتاند از :سناریوی
بازپسگیری مناطق اشغالشدۀ عراق از دست داعش و تقسیم مسالمتآمیز ،عادالنه و دموکراتیک
قدرت در عراق (عراق دموکراتیک)؛ سناریوی اتحاد میان اقوام و مذاهب عراق و افزایش قدرت ملی
عراق (عراق متحد و قدرتمند)؛ سناریوی افزایش اختالفات میان حکومت مرکزی ،سنیها و کردها
تاریخ پذیرش96/4/19:
 .1تاریخ دریافت 95/11/18 :
.2کارشناس ارشد روابط بینالمللدانشگاه مالک اشتر (نویسندۀ مسئول)؛ رایانامهmontazeran.javid@gmail.com:
 .3دکترای آیندهپژوهی و استادیار دانشگاه مالک اشتر؛ رایانامهsgh14@yahoo.com :

وآغاز جنگ داخلی گسترده در عراق (عراق درگیر جنگ داخلی)؛ سناریوی تجزیه و تقسیم عراق به
سه شکل (عراق تجزیهشده) .در بررسی تأثیرات هریک از این سناریوها بر وضعیت و دورنمای حقوقی،
بینالمللی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران ،مشخص شد که مطلوبترین سناریو برای ایران ،سناریو
عراق دموکراتیک است و در این راستا پیشنهادهایی عرضه میشود.
کلیدواژهها :تحوالت عراق ،آیندۀ عراق ،آیندهپژوهی ،سناریونویسی ،امنیت ملی جمهوری اسالمی
ایران

 .1مقدمه و بیان مسﺌله
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عراق جدید همانند گذشته یک تهدید نظامی برای جمهوری اسالمی نـیست ،امـا همچنان
زمینههای بالقوۀ هدایت تنش و ناامنی به حوزۀ امنیت ملی ایران را دارد .مسائل امنیتی در شرایط
جدید تغییر جدی کرده است .چالشهای ناشی از رقابت گروههای مختلف قومی و سـیاسی
در داخـل عراق و آثار زیانبار ناشی از بیثباتی و جنگ داخلی ،افراطگرایی ،تفرقههای قومی
و مذهبی و نهایتاً احتمال تجزیۀ این کشور از جمله چالشهای جدیدند که از زاویۀ داخلی
عـراق وارد حـوزۀ امنیت ملی ایران میشود (برزگر .)63: 1387 ،در طول سالهای پس از
استقالل عراق ،حضور هویتهای کام ً
ال مستقل ُکرد ،سنی و شیعه در مناطق شمالی ،میانی و
جـنوبی ایـن کشور و چگونگی حفﻆ تعادل میان آنها همواره منجر به تنش در سطح داخـلی
و مـنطقهای بوده است .با توجه به این ویژگی ،نـگرانی از تـجزیۀ عـراق به گروههای مختلف
هویتی و آثار منفی آن بـر امـنیت ملی ایران ،همواره محور اصلی تجزیه و تحلیل مسائل عراق
در حوزۀ سیاست خارجی ایـران بـوده است (نعمتپور و تباک .)17 :1392 ،به رغم برخی
امیدواریها برای تبدیلشدن تدریجی عراق به کشوری باثبات و قدرتمند در دورۀ پس از
صدام ،این کشور در طول سالهای پس از  2003م نیز با گسترۀ وسیعی از چالشها و بحرانها
روبرو شد .حضور همهجانبۀ آمریکا در عراق ،مداخلۀ منفی و مخرب برخی کشورهای منطقه
در جهت ایجاد بیثباتی در عراق ،پیدایش گروههای شورشی مسلح و تروریستی ،مشکالت
سیاسی و بوروکراتیک ناشی از نظام پارلمانی توافقی و مبتنی بر سهمیهبندی قومی ،مذهبی،
گرایشهای واگرایانه اکراد در قبال دولت مرکزی و نوستالژی بخشی از سنیهای عراق برای
بازگشت به دورۀ بعث از مهمترین عواملی بودند که به بحرانهای متعددی در این کشور منجر
شدند (اسدی )1394 ،و تحوالت جدیدی مانند بحران سوریه ،پیدایش داعش و سپس برخی
از مشکالت و اعتراضهای مردمی گروههای سیاسی و رفراندوم استقالل طلبی کردها ،بار
دیگر باعث بحرانی شدن بیشتر عراق و ابهامات بیشتر درخصوص آیندۀ این کشور شده است.
نظر به اینکه آیندهپژوهی رشتهای است مستقل که به شکلی روشمند به مطالعۀ آینده

میپردازد و تصاویری از آینده در اختیار ما قرار میدهد تا در زمان حال براساس این تصاویر
بتوانیم به شکل کارآمدتری تصمیم بگیریم ،کشف آینده و شکل بخشیدن به آیندهای مطلوب
اهمیت دارد .آیندهپژوهی همیشه صحبت از آیندهها میکند .کشف یا ابداع ،امتحان ،ارزیابی
مرجح به منظور شکلگیری آیندۀ مطلوب ،هدف این
و پیشنهاد آیندههای ممکن ،محتمل و ّ
رشته است .آیندهپژوهان میخواهند بدانند چه آیندههایی میتواند رخ دهد (ممکن) ،چه
آیندههایی با احتمال بیشتری شکل میگیرد (محتمل) ،و چه آیندههایی باید برپا شود (مرجح)
(حسن بختیاری مقدم و دیگران .)93: 1392 ،لذا در حال حاضر ،آیندهپژوهان روشی به نام
«سناریوسازی» را در مطالعات راهبردی و سیاسی گسترش دادهاند (اسالتر  )71: 1386 ،و
از میان روشهاي مختلفي که براي آیندهپژوهي وجود دارد ،روش سناریونگاري یکي از
کاربرديترین روشها است (حسینی و باقری چوکامی .)28-27: 1391 ،بنابراین ،با توجه به
اتفاقات و تحوالت عراق ــ که خطرهایی را متوجه ژئوپلیتیک و تمامیت ارضی این کشور
کرده است ــ و از آنجا پیامدهاي ناشي از هرگونه تحوالت ژئوپلیتیکی و تمامیت ارضی در
عراق ،برای جمهوری اسالمی ایران مهم تلقی میشود (چرا که ميتواند جغرافیاي سیاسي و
دورنمای حقوقی ،بینالمللی و امنیتی آن را به شدت تهدید یا تقویت کند و آن را تحت تأثیر
قرار دهد) ،تبیین سناریوهای آیندۀ بحران عراق و ارزیابی و تحلیل تأثیرات متقابل آن بر حوزۀ
حقوقی ـ بینالمللی و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ،هدف اصلی این پژوهش است.

پیش روی عراق
 .3سناریونویسی تحوالت ِ

 .1 .3مراحل سناریونگاری
سناریونویسی فرایند خاص خود را دارد و مراحل مختلفی دارد که به این شرح است:
گام صفر :ایجاد تمهیدات الزم؛ گام یک :شناسایی بازیگران؛ گام دو :شناسایی مؤلفهها و
عوامل تأثیرگذار؛ گام سه :شناسایی پیشرانها؛ گام چهار :شناسایی عدمقطعیتها؛ گام پنج:
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 .2روش تحقیق و گردآوری
روش تحقیق ما آیندهپژوهي مبتني بر سناریونگاري است .با روش سناریونویسی به توصیف
آیندههاي ممکن و محتمل ميپردازیم و در پایان با روش توصیفیـتحلیلی بررسی را ادامه
میدهیم .روش و ابزار گردآوری مدارک و اطالعات معتبر و موثق به طریق کتابخانهای و
اسنادی است .مهمترین کتابهای منتشرشده در این زمینه ،تعدادی از مقاالت و پایاننامهها،
تحلیلهای روز ،گزارشهای منتشرشدۀ مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دفاعی امنیتی ،و بهعالوه،
نظر بیست تن از کارشناسان و خبرگان مربوط ،به روش دلفی ،جزو منابع این مقاله است.
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ترسیم چشمانداز کلی؛ گام شش :تعیین عدم قطعیتهای کلیدی؛ گام هفت :نوشتن سناریوها.
برای ساخت سناریو باید این مراحل را طی کرد :مشخص کردن موضوع اصلی سناریو،
مشخص کردن فاکتورهای کلیدی ،مشخص کردن نیروهای پیشران ،مشخص کردن میزان
عدم قطعیت فاکتورهای کلیدی ،شناسایی و تعیین منطق سناریو ،داستانسرایی ،بررسی و
اولویت بندی سناریوها (خوشدهان.)39: 1388 ،
بر این مبنا ،گام به گام مراحل سناریونگاری را پیش می بریم تا به سناریوها ــ به شیوهای
علمی و اصولی ــ دست یابیم.
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 .2 .3گام اول شناسایی بازیگران مﺆثر در تحوالت عراق
در این گام مهمترین و تأثیرگذارترین بازیگران از طریق روش ذهنانگیزی شناسایی و بررسی
میشوند .سپس بازیگران به دو دستۀ تحت نفوذ و خارج از کنترل تقسیم میشوند (پدرام
و زالی .)20: 1394 ،در ادامه ،مجموعهای از بازیگران را معرفی میکنیم که دارای اهمیت
خاصی هستند و در همۀ سناریوهای آینده حضوری فعال دارند .گروه اول بازیگران خارج
از کنترل و نفوذند که دولت مرکزی عراق بر رفتارهای آنها کنترل مستقیمی ندارد و یا نفوذ
مؤثری بر کنشهای آنان ندارد .مث ً
ال ،بازیگران خارج از کنترل و نفوذ در صحنۀ داخلی عراق
شامل کردهای عراق و پیشمرگها و نیروهای وابسته به اﺳﺎﻣﺔ اﻟﻨﺠﯿﻔﯽ و سنیها نظیر نگهبانان
شام و حشد الوطنی و گروههای باقیمانده از حزب بعث عراق در صحنۀ بینالمللی بازیگران،
شامل داعش و ایاالت متحده ،است .گروه دوم بازیگران در دایرۀ همکاری دولت مرکزی
عراق تعریف شدهاند که خود به چند دسته تقسیم میشوند .دستۀ اول بازیگران داخلی ایران
شامل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،وزارت اطالعات ،وزارت امور خارجه و وزارت دفاع
ایران و دستۀ دوم بازیگران عراقی شامل نهاد ریاست جمهوری عراق ،ارتش عراق ،نیروهای
نظامی حشد الشعبی و دستۀ سوم هم سایر بازیگران منطقهای شامل ،لبنان ،سوریه ،ترکیه ،قطر،
عربستان و رژیم صهیونیستی است .قابل ذکر است که بازیگران نقش مستقیمی در نگارش
سناریو ندارند ،بلکه باید توجه داشت که بازیگران نقش مهمی در مراحل سناریونویسی و
گامهای مبتنی بر سناریونویسی ــ نظیر شناسایی و تدوین پیشرانها ــ و فاکتورهای مؤثر بر
سناریوهای محتمل دارند .پس ،باید به بازیگرانی توجه شود که نقش غیرمستقیم دارند.
 .3 .3گام دوم :تعیین فاکتورهای کلیدی مﺆثر بر تحوالت عراق
در گام تعیین مؤلفهها و عوامل کلیدی تأثیرگذار محیطی عراق از روش ترکیبی ( پنل خبرگان
و دلفی ناقص) استفاده میکنیم .در مرحلۀ اول با مطالعۀ منابع ،تعدادی از عوامل را شناسایی و

دستهبندی کردیم .در مرحلۀ دوم از تعدادی از خبرگان و کارشناسان حوزۀ روابط بینالملل،
ژئوپلیتیک و امنیت ملی ،تقاضا کردیم فهرست عواملی را ببینند که از قبل تهیه کرده بودیم
و موارد مورد نیاز را اضافه یا موارد اضافی و نامرتبط را حذف کنند .در گام بعد ،از خبرگان
خواستیم که به هریک از این عوامل ،براساس میزان درجۀ اهمیت ،امتیاز دهند .هرکس عوامل
اصلی را دستهبندی کرد .سپس فهرستها را جمعآوری کردیم و به جمعبندی پرداختیم.
مطابق فهرست نظرسنجی ،هر کدام از آنها را که بیشتر تکرار شده بود ،جمعآوری کردیم و
نتیجه را ،در صورت نیاز ،به عنوان دستهبندی نهایی در هر گام از سناریونویسی ،در نظر گرفتیم.
فاکتورهایی که میتوانند بر تحوالت ژئوپلیتیک و تمامیت ارضی کشور عراق اثر بگذارد ،در
جدول  1آمده است.
جدول  .1فاکتورهای مﺆثر بر تحوالت ژئوپلیتیكی و تمامیت ارضی عراق

سیاستهای دولت مرکزی عراق

سیاستهای کردستان عراق

اقوام و مذاهب گوناگون در عراق و انسجام و
اختالف قومی مذهبی در آنها

وجود نظامیان وابسته به اقوام و مذاهب
در عراق (حشدالشعبی ،حشد الوطنی،
پیشمرگ)

تعارض دیدگاههای اقوام و مذاهب عراق نسبت به
تمامیت ارضی

تجزیهطلبی هریک از اقوام و مذاهب عراق و
افزایش ملیگرایی قومی در این کشور

مداخالت خارجی و طرحهای تجزیهطلبانه در
منطقه (طرح خاورمیانۀ بزرگ و خاورمیانۀ جدید)

بحران سوریه

همکاری و کمک نظامی و مستشاری ایران به
دولت مرکزی عراق

کمک مالی و نظامی ایاالت متحده و ناتو به
کردستان عراق

کمک مالی و نظامی کشورهای سنی عرب و ترکیه
به حشد الوطنی

اشغال شمال عراق به دست ترکیه

دخالت نیروهای نظامی فرامنطقهای در عراق

دولتـ ملتسازی و فدرالیزم در عراق

داعش و گروههای سلفیـتکفیری در عراق

بعثیون عراق
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ساختار و موقعیت ،تهدیدات و بحرانهای
ژئوپلیتیکی عراق

ساختار سیاسی عراق
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مرحلۀ تعیین و شناسایی فاکتورهای کلیدی .در این مرحله ،همان فاکتورهای مؤثر
برتحوالت ژئوپلیتیک و تمامیت ارضی عراق را که با مطالعه و نظرسنجی در گام قبل به
دست آوردیم ،در اختیار بیست تن از خبرگان و کارشناسان منطقه قرار دادیم و فاکتورهای
کلیدی را با روش دلفی و استفاده از نظرهای خبرگان و کارشناسان منطقه به روش سنجش
میزان درجۀ اهمیت هریک از آن ها مشخص کردیم ،که میانگین نظرات از میان اعداد  0تا
 100عبارتاند از:
جدول  .2تعیین و شناسایی فاکتورهای کلیدی
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فاکتورهای مؤثر موقعیت ژئوپلیتیکی و تمامیت
ارضی کشور عراق

درجۀ اهمیت این عوامل
(0تا )100

ساختار و موقعیت ژئوپلیتیکی عراق

52

ساختار سیاسی عراق

56

سیاستهای دولت مرکزی عراق

48

سیاستهای کردستان عراق (استقاللطلبی و)...

84

وضعیت داعش و گروههای سلفی ،تکفیری در عراق

73

بعثیون عراق

32

انسجام و اختالفات میان رهبران هریک از اقوام و مذاهب و گروههای
سیاسی در عراق

64

وضعیت نظامیان و شبه نظامیان منتسب به هریک از اقوام و مذاهب در
عراق (حشد الشعبی ،حشد الوطنی ،پیشمرگ)

72

دیدگاههای متفاوت میان اقوام و مذاهب عراق نسبت به ژئوپلتیک و
تمامیت ارضی کشور

50

افزایش ملیگرایی قومی و گرایشات تجزیهطلبی در عراق

78

مداخالت خارجی و طرحهای تجزیهطلبانه در منطقه (طرح خاورمیانۀ
بزرگ و خاورمیانۀ جدید)

85

بحران سوریه

70

همکاری و کمک نظامی و مستشاری ایران به دولت
مرکزی عراق

26

کمکهای مالی و نظامی ایاالت متحده و اروپا به
کردستان عراق

62

وضعیت کمک مالی و نظامی کشورهای سنی عرب و ترکیه
به حشد الوطنی

59

اشغال شمال عراق به دست ترکیه

71

دخالت نیروهای نظامی فرامنطقهای در عراق

57

دولت-ملت سازی و فدرالیزم در عراق

54
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 .4 .3گام سوم :نیروهای پیش ِ
ران (کالنروندها) تحوالت عراق
 .1 .4 .3پیشرانها
منظور از پیشران ،هر چیزی است که صحنه و محیط کالن را متحول میکند و تغییر میدهد
(پدرام و زالی .)26: 1394 ،آنچه همواره میتواند فاکتورهای کلیدی را تحت تأثیرقرار دهد و
تغییرات موردنیاز آنها را به وجود آورد ،واقعه یا رویدادی را سریعتر از زمان خود و یا ُکندتر
از زمان واقعی با شدت و قدرت متفاوت ایجاد کند ،عبارت از نیروهای پیشران است .همواره
باید به خاطر داشته باشیم که نیروهای پیشران موتورهای تغییر فاکتورهای کلیدی هستند
(ستاریخواه .)47 : 1393 ،از آنجا که فهم و درک صحیح آینده ،مستلزم شناسایي نیروهاي
پیشران کلیدي است ،انواع مختلف نیروهاي پیشران کلیدي باید مد نظر قرار گیرد (حسینی
و باقري چوکامي .)28 :1391 ،برای تعریف و نیز مشخص کردن نیروهای پیشران ،به تحقیق
و مطالعه نیاز داریم .در این بخش ،پس از مطالعه ،به تغییراتی اشاره میکنیم که میتوانند صحنۀ
بحران ژئوپلیتیکی و تمامیت ارضی عراق را با تحول جدی مواجه سازند .از این تغییرات به
عنوان نیروهای پیشران ،یاد میشود.
پیشرانهای عرصۀ داخلی .عبارتاند از:
ـ ایجاد اصالحات سیاسی و اقتصادی مورد پذیرش عموم گروهها در عراق از سوی
دولت مرکزی:
یکی از اختالفات سیاسی در عراق مربوط به مسائل سیاسی و اقتصادی این کشور است و
هریک از اقوام و مذاهب دیدگاه و منافع خاصی را در حوزههای سیاسی و اقتصادی از دولت
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مرکزی مطالبه میکنند .آغاز اصالحات سیاسی و اقتصادی مؤثر و مورد اقبال عموم گروههای
سیاسی ،قومی و مذهبی از سوی دولت مرکزی عراق میتواند در موازنۀ داخلی نیروها به نفع
حکومت مرکزی باشد و این مسئله نیز در حفﻆ تمامیت ارضی کشور عراق مؤثر خواهد بود.
ـ اعالم استقالل رسمی کشور کردستان بدون توافق با دولت مرکزی عراق :کردستان عراق
همواره درصدد اعالم استقالل رسمی از دولت مرکزی عراق بوده است و این جزءآرزوی
کردهای عراق است .درصورتی که کردستان عراق بدون اجازه از دولت مرکزی این کشور و
براساس نتایج رفراندوم ،اعالم استقالل کند ،بحران ژئوپلیتیکی و تمامیت ارضی در این کشور،
شکل جدی به خود خواهد گرفت.
ـ درگیری میان حکومت مرکزی عراق و کردستان عراق و نیروهای سنینشین (ارتش و
حشد الشعبی با حشد الوطنی و نیروهای پیشمرگ و درگیری نیروهای پیشمرگ با نیروهای
حشد الوطنی سنی) :در حال حاضر ،در عراق نیروهای نظامی با گرایشهای قومی و مذهبی
گوناگونی ،وجود دارد و احتمال اینکه هریک از این نیروها ،بر سر برخی منافع قومی ،مذهبی
و ارضی ،با یکدیگر درگیر شوند ،وجود دارد .پس ،هرگونه درگیری میان نیروهای عراقی با
یکدیگر ،ژئوپلیتیک و تمامیت ارضی این کشور را در خطر اساسی قرار خواهد داد.
ـ تمایل اکثریت اهل تسنن به خودمختاری و ایجاد اقلیم سنی :به لحاظ اقتصادی ،سنیهای
عراق با بدترین و ناگوارترین شرایط در عراق روبرو هستند .سنیهای عراق بیشتر در مناطق
بیابانی عراق ساکناند که عمدتاً فاقد منابع اقتصادی مهمی مانند نفت است و این وابستگی
اقتصادی جدی به بغداد ،مانعی اساسی در هرگونه گرایش بهسوی تجزیۀ عراق است .از
نظر فرهنگی و اجتماعی نیز سنیهای عراق دارای گرایشهای استقاللطلبانۀ جدی نیستند،
چراکه آنها برای چندین دهه خود را بهعنوان گروه قومیـمذهبی مرکزی و مسلط در عراق
پنداشتهاند و نمیتوانند هویتی مستقل برای خود جدای از عراق تصور کنند ،اما شرایط و
رویکردهای سیاسیـامنیتی سنیهای عراق ،باعث بروز رفتارهایی از سوی سنیها ،در طول
یک دهۀ گذشته شده است که تأثیراتی منفی بر حفﻆ انسجام و یکپارچگی این کشور دارد.
پیشرانهای عرصۀ منطقهای و بینالمللی .عبارتاند از:
 مخالفت رییسجمهور جدید آمریکا ،ترامپ ،با راهبردهای پیشین ایاالت متحده درمنطقه و خروج نظامیان ایاالت متحده از منطقه بهویژه عراق:
چنانچه ترامپ به وعدههای انتخاباتی خود عمل کند و بر خالف راهبردها و سیاستهای
پیشین آمریکا در منطقه ،سیاست جدیدی در پیش گیرد و تمامی سیاستها و راهبردهای
گذشته ی آمریکا را متوقف کند ،در این میان ،ممکن است طرح خاورمیانۀ بزرگ و ایجاد
دولتهای کوچک قومی نیز کنار گذاشته شود ،و از سوی دیگر ،برای کاهش هزینههای
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ایاالت متحده ،ارتش این کشور را از منطقۀ خاورمیانه (غرب آسیا) خارج کند ،این مسئله تأثیر
بسزایی بر ژئوپلیتیک و تمامیت ارضی کشورهای منطقه بهویژه عراق ،که سالها تحت اشغال
نیروهای نظامی ایاالت متحده بودند ،خواهد گذاشت.
ـ مداخلۀ نظامی مستقیم ایران در عراق و نبردهای با داعش و گروههای سلفیـتکفیری:
مداخلۀ نظامی مستقیم محور مقاومت شیعه ،اعم از نیروهای نظامی ایران و نیروهای
وابسته و تحت فرمان جمهوری اسالمی ایران نظیر حزب اﷲ و ،...میتواند انواع مختلفی از
وضعیتهای آینده را ِ
پیش روی تحوالت ژئوپلیتیک و تمامیت ارضی عراق قرار دهد .از
یک سو ،این مداخله میتواند منجر به بازپسگیری عراق و افزایش قدرت حشد الشعبی در
این کشور گردد ،از سوی دیگر ،با برانگیختن واکنشهای طرفهای داخلی ،منطقهای و
بینالمللی ،با تبلیغات رسانهای کشورهای سنی عربی منطقه و آمریکا ،تأثیراتی منفی بر حفﻆ
انسجام و یکپارچگی کشورعراق ،ایجاد کند.
ـ توافق ایران و ترکیه با کردهای عراق:
چنانچه جمهوری اسالمی ایران و ترکیه بهعنوان دو کشور همسایه و مهم و تأثیرپذیر از
عراق و تأثیرگذار بر آن ،بتوانند با یکدیگر و یا همراه یکدیگر ،با برخی رهبران و گروههای
کرد عراق ،به توافق برسند ،این موضوع میتواند ،نقش مهمی در آیندۀ تمامیت ارضی کشور
عراق ،ایفا کند.
ـ کمک مالی و نظامی ترکیه و کشورهای عربی منطقه به نیروهای سنی تحت امر برادران
النجیفی (حشد الوطنی یا نگهبانان نینوا) :چنانچه کشورهای عربی و ترکیه ،کمکهای مالی
نظامی گستردۀ خود را به نیروهای سنی (حشد الوطنی) ادامه دهند ،این مسئله بعد از حل مسئلۀ
بازپسگیری مناطق اشغالشدۀ عراق از دست داعش ،میتواند بر آیندۀ ژئوپلیتیک و تمامیت
ارضی کشور عراق ،تأثیر بسیار بگذارد.
ـ تداوم ارسال سالح و آموزش نظامی نیروهای پیشمرگ کرد توسط ایاالت متحده و
ناتو:
چنانچه نیروها و مستشاران نظامی آمریکا و ناتو به آموزش نیروهای پیشمرگ به بهانۀ
ایجاد آمادگی در آنها برای مقابله با خطرهای تروریستهای تکفیری بپردازند و در این راستا
به ارسال کمکهای مالی و نیز نظامی ــ شامل انواع اسلحهها ،ادوات نظامی گسترده و زرهی
به کردستان عراق ــ ادامه دهند ،این مسئله میتواند باعث افزایش قدرت نظامی کردها گردد و
قدرتیابی کردها نیز میتواند بر آیندۀ ژئوپلیتیک و تمامیت ارضی کشورعراق ،فراوان تأثیر
بگذارد.
ـ گسترش یا حل و فصل بحران سوریه (شکست یا پیروزی بشار اسد):
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عراق به دالیلی ،از جمله هممرز بودن با سوریه و نیز وجود اشتراکات و افتراقات مذهبی
و فرهنگی و قومی با این کشور ،ظرفیت بسیار باالیی در تأثیرپذیری از گسترش خشونتهای
فرقهای در سوریه دارد .لذا گسترش بحران سوریه ،میتواند تأثیرات مهمی در سیاست داخلی
عراق بر جای بگذارد .ساختار قدرت در عراق به گونهای است که در سیستم سیاسی این
کشور ،شیعیان قدرت اصلی به شمار میروند .صرفنظر از این واقعیت ،نزدیکی بغداد به
تهران پس از سقوط صدام ،این چینش سیاسی را برای دولتهایی همچون عربستان بسیار
ناخوشایندتر کرده است .چنانچه رژیم بشار اسد نتواند بحران سوریه را کنترل کند و
تروریستهای تکفیری نظیر داعش و یا مخالفان سیاسی دولت سوریه ،بیشتر نقاط سوریه را به
دست گیرند ــ به عبارت دیگر ،اگر بحران سوریه گسترش یابدــ این مسئله میتواند بر آیندۀ
تمامیت ارضی و ژئوپلیتیکی عراق تأثیر بگذارد .چنانچه بحران سوریه خاتمه یابد و رژیم بشار
اسد در برابر نیروهای مخالف سیاسی نظامی خود به پیروزی دست یابد و یا اینکه شکست
بخورد و رژیم بشار اسد سقوط کند ،این مسئله بر بحران عراق تأثیر شگرفی خواهد گذارد.
با توجه به اینکه بحران عراق از سوریه به این کشور منتقل شده است ،هرگونه توقف جنگ
و خونریزی در سوریه و تصمیمگیری طرفهای پیروز در نحوۀ ادارۀ سوریه بر بحران عراق
نیز تأثیر شگرف و محسوسی خواهد گذاشت .چنانچه بحران سوریه در نهایت به تجزیۀ این
کشور منجر شود ،با توجه به قرابتها و اشتراکات قومی و مذهبی میان سوریه و عراق و وجود
گروههای جداییطلب قومی در دو کشور ،نظیر کردها ،این خطر تجزیه برای ژئوپلیتیک و
تمامیت ارضی عراق نیز احساس میشود.
 .5 .3گام چهارم :عدم قطعیتهای بحرانی عراق
پیشرانها درگا ِم تعیینِ عدم قطعیتهای بحرانی ،نقش اصلی دارند؛ تعیین عدم قطعیتهای
بحرانی را میتوان قلب فرایند سناریونگاری دانست (ستاریخواه .)117: 1393 ،طراح سناریو
با سؤال کردن در باب مفروضات خود دربارۀ عناصر نسبتاً معین و پیگیری زنجیرۀ روابط،
میتواند برخی عدم قطعیتهای بحرانی را شناسایی کند .بنابراین ،فرضهای مختلف دربارۀ
عدم قطعیتهای بحرانی موجب تدوین سناریوهای مختلف میشود (درویشی سه تالنی و
نعمتی.)47: 1395 ،
برای شناسایی عدم قطعیتهای بحرانی ،درجهبندی نیروهای پیشرانی که در گام قبلی
مشخص کردیم ،براساس این دو معیار است:
 .1درجۀ اهمیت این عوامل؛
 .2درجۀ نامعین بودن این عوامل.

در تعیین درجۀ اهمیت و نیز درجۀ عدم قطعیت پیشرانها ،از روش دلفی ناقص استفاده
کردیم .به این صورت که با جمعبندی نظرهای بیست نفر از نخبگان و کارشناسان منطقه با
استفاده از روش سنجش ،میزان درجۀ اهمیت و نیز درجۀ عدم قطعیت هریک از آن ها را
مشخص کردیم که میانگین نظرها در مجموع در جدول  3آمده است:
جدول  .3تعیین عدم قطعیتهای بحرانی عراق

از بین رفتن انسجام میان نیروهای نظامی و
گروههای سیاسی شیعی عراق

90

61

سقوط دولت مرکزی عراق

89

88

اعالم استقالل رسمی کشور کردستان بدون
توافق با دولت مرکزی عراق

95

90

تقابل و درگیری میان رهبران سیاسی ،قومی
و مذهبی عراق

88

92

افزایش انسجام میان نیروهای سیاسی نظامی
کرد و پیشمرگ

71

76

سقوط و ازدست رفتن اختیار شهرهای عراق از
دولت مرکزی این کشور

51

65

انسجام و اتحاد میان گروههای سیاسی،قومی و
مذهبی عراق و افزایش ملیگرایی

91

87

درگیری میان حکومت مرکزی عراق و
کردستان عراق و برخی رهبران سنی
( ارتش و حشد الشعبی با حشد وطنی و
نیروهای پیشمرگ و درگیری نیروهای
پیشمرگ با نیروهای حشد الوطنی سنی
تحت امر اسامه انجیفی)

92

93

تمایل اهل تسنن عراق به خودمختاری و ایجاد
اقلیم سنی

93

91

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدى ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬارىﻋﻤﻮﻣﻰ ،دورة  ،7ﺷﻤﺎرة  ،24ﭘﺎﺋﯿﺰ 96

پیشرانهای مؤثر بر موقعیت ژئوپلتیکی و
تمامیت ارضی کشور عراق

درجۀ اهمیت این
عوامل (0تا)100

درجۀ عدم قطعیت (نامعین
بودن و پیشبینیناپذیری این
عوامل) (0تا )100
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84

انزجار عموم مردم اهل تسنن عراق نسبت به
اندیشۀ وهابی و جنایات گروههای تروریستی
تکفیری (داعش)

61

60

مداخلۀ نظامی مستقیم ایران در نبردهای
بازپسگیری تمامیت ارضی عراق

60

72

گسترش یا حل بحران سوریه (شکست یا
پیروزی بشار اسد)

73

85

تداوم ارسال سالح و آموزش نظامی نیروهای
پیشمرگ کرد از سوی ایاالت متحده و ناتو

90

87

حضور مجدد و گستردۀ نظامیان ایاالت متحده
و ناتو در عراق

73

61

خروج نظامیان ایاالت متحده از منطقه

49

50

مخالفت رییسجمهور جدید آمریکا (ترامپ)
با راهبردهای پیشین ایاالت متحده در منطقه
بهخصوص تجزیۀ کشورهای منطقه

71

78

کمک مالی و نظامی ترکیه و کشورهای عربی
منطقه به نیروهای سنی (حشد الوطنی)

83

81

حضور نظامی ترکیه در حوزۀ تمامیت ارضی
عراق و اشغال شمال این کشور(موصل)

76

43

توافق ایران و ترکیه با رهبران کرد

81

89

 .6 .3گام پنجم  :عدم قطعیتهای کلیدی عراق
این گام مبتنی بر پیشرانها است و عدم قطعیتها در آن مشخص میشود .در جدول  4میزان
عدم قطعیت فاکتورهای کلیدی به صورت کمی با استفاده از جمعبندی نظرهای بیست تن از
نخبگان و کارشناسان ،تکمیل و تعیین میشود .هدف از تکمیل جدول مورد اشاره این است که
سه فاکتور کلیدی با اهمیتتر (با توجه به درصد عدم قطعیت هر فاکتور کلیدی) مشخص شود تا
سناریوها را با توجه به آنها استخراج کنیم.

جدول  .4تعیین میﺰان عدم قطعیت فاکتورهای کلیدی
موقعیت ژئوپلیتیکی و تمامیت ارضی کشور عراق

مداخالت خارجی و
طرحهای تجزیهطلبانه در
منطقه (طرح خاورمیانۀ بزرگ
و خاورمیانۀ جدید)

81

با اینکه این طرح ایاالت متحده در
سخن کنار گذاشته شده است ولی در
عمل اینگونه نیست.

سیاستهای کردستان عراق
(استقاللطلبی و)...

86

کردها در هیچ شرایطی از آمال دیرینۀ
خود ،که همان استقالل و تشکیل کشور
مستقل کردستان در منطقه است ،دست
نمیکشند.

افزایش ملیگرایی قومی
و گرایشات تجزیهطلبی و
جداییطلبی در عراق

88

اینکه هریک از اقوام نسبت به مسائل ملی
بیتفاوت شوند و مسائل قومی یا مذهبی
برای آنها مهم تلقی شود ،خطر بزرگی
برای آیندۀ ژئوپلیتیک و تمامیت ارضی
عراق خواهد بود.

داعش و گروههای سلفی
تکفیری تروریستی در عراق

72

در صورت حل مسئلۀ داعش و بیرون
راندن آنان از عراق کماکان اندیشۀ
سلفیـتکفیری در عراق خواهد بود و
بهتبع وجود آن تمامیت ارضی عراق را
تهدید خواهد کرد.

وضعیت نظامیان و شبه
نظامیان منتسب به هریک
از اقوام و مذاهب در
عراق (حشد الشعبی ،حشد
الوطنی،پیشمرگ و)...

83

وجود گروههای نظامی منتسب به اقوام
و مذاهب در عراق و رفتار آنها براساس
ایدئولوژی قومیـمذهبی خطرآفرین
خواهد بود.

وضعیت بحران سوریه

66

هرگونه تحول سیاسی نظامی در سوریه
بر ژئوپلتیک و تمامیت ارضی عراق تأثیر
خواهد گذاشت.
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فاکتورهای کلیدی

درصد عدم قطعیت
(پیش بینی ناپذیری
 0تا )100

توضیحات
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86

اشغال شمال عراق به دست
ترکیه

74

اشغال موصل به دست ترکیه زنگ
خطری برای موقعیت ژئوپلیتیک و
تمامیت ارضی عراق است.

انسجام و اختالفات میان
رهبران هریک اقوام و مذاهب
و گروههای سیاسی درعراق

89

درحال حاضر ،رهبران اقوام و مذاهب
عراق برابر داعش متحد گشتهاند .در
صورت حل این مسئله ،بازگشت به
اصل اختالفات تهدیدی برای موقعیت
ژئوپلیتیک عراق خواهد بود.

کمکهای مالی و نظامی
ایاالت متحده و اروپا به
کردستان عراق

64

ادامۀ کمکهای مالی و نظامی اروپا
و آمریکا به کردستان عراق و افزایش
قدرت کردها ،زنگ خطری برای
موقعیت ژئوپلیتیک و حفﻆ تمامیت
ارضی این کشور است .

 .7 .3گام ششم :سناریوهای تحوالت آیندۀعراق
با توجه به سه فاکتور کلیدی ،نیروهای پیشران کلیدی و مهمترین موارد عدم قطعیت در
عراق ،سناریوهای ممکن و محتمل تحوالت ژئوپلیتیکی و تمامیت ارضی این کشور ،از منظر
نویسندگان این پژوهش عبارتاند از:
 .1سناریو بازپسگیری مناطق اشغالشدۀ عراق از دست داعش و تقسیم مسالمتآمیز،
عادالنه و دموکراتیک قدرت در عراق با عنوان عراق دمكراتیک؛
 .2سناریو اتحاد میان اقوام و مذاهب عراق و افزایش قدرت ملی عراق با عنوان عراق متحد
و قدرتمند؛
 .3سناریو افزایش اختالفات میان حکومت مرکزی ،سنیها و کردها وآغاز جنگ داخلی
گسترده در عراق با عنوان عراق درگیر جنﮓ داخلی؛
 .4سناریو تجزیه و تقسیم عراق به سه شکل :الف) تقسیم عراق به دو کشور عربنشین (اعم
از شیعه و سني) و کردنشین؛ ب) تقسیم عراق به سه کشور کردنشین ،سنينشین و شیعهنشین؛
ج) تقسیم فدرالی یا کنفدرالی عراق به سه بخش کردنشین ،سنینشین و شیعهنشین با عنوان
عراق تجﺰیهشده.

 .4نتیجه

ـ سناریو بازپﺲگیری عراق و تقسیم مسالمتآمیﺰ ،عادالنه و دموکراتیک قدرت در عراق و

تأثیرات آن بر حوزۀ حقوقی ـ بینالمللی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران

این سناریو مطلوبترین سناریوی عراق برای جمهوری اسالمی ایران است .در صورت
وقوع این سناریو ،موقعیت ژئوپلیتیکی و تمامیت ارضی عراق حفﻆ میشود .گرچه قبل
از تحوالت و بحران عراق ،این سناریو به نوعی در ساختار عراق وجود داشت و درحال
شکلگیری و تکمیل بود ،ولی پس از انتقال بحران سوریه به عراق ،این سناریو با چالش مواجه
شد .تقسیم دموکراتیک تقسیمي است که اوالً متناسب با جمعیت هر گروه و ثانیاً براساس
مکانیسمي دموکراتیک باشد و این برقراري دموکراسي با ثبات در عراق براي همسایگاني که
دموکراتیک هستند ،نظیر ایران ،مناسب و مطلوب خواهد بود .در واقع از نگاه منافع جمهوري
اسالمي ،با اجرای این سناریو ،از یکسو ،خطری ناشی از تجزیۀ عراق برای ایران نخواهد بود
و متحدان طبیعي ایران (شیعیان) با توجه به جمعیتشان ،جایگاه ممتاز و مهم خود در عراق را
ِ
عراق دموکراتیک،کمترین خطر را براي ایران خواهد
حفﻆ میکنند ،از سوی دیگر ،چون
داشت،لذا روند دموکراتیک ،احتمال ظهور ماجراجویي افرادی مشابه صدام را در عراق ،که
بیشترین آسیب را به ایران پس از انقالب وارد نمود،کاهش مي یابد .بهعالوه ،دیگر بهانهاي
براي حضور و دخالتهاي خارج از منطقه در عراق باقي نميماند.
آن بر حوزۀ حقوقی ـ بینالمللی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران

اتحاد و انسجام میان اقوام و مذاهب عراق و افزایش قدرت ملی این کشور یکی از سناریوهای
محتمل در تحوالت آتی عراق است .این سناریو از جهتی به منظور حفﻆ موقعیت ژئوپلیتیک
و تمامیت ارضی عراق و نیز شکست طرحهای تجزیهطلبانه منطقه نظی ِر طرح خاورمیانه بزرگ
و جدید ،مناسب حوزۀ حقوقی ـ بینالمللی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران است ،ولی مطلوب
نخواهد بود .از آنجا که تجزیۀ عراق به هر شکلی ،بدترین وضعیت برای ایران است ،لذا
شکلگیری یک عراق متحد و منسجم ،و اتحاد و انسجام میان کردها ،سنیها و شیعیان ــ
که هرکدام ادعا و ظرفیت تجزیه و جدایی در قالب اشکال فدرال ،کنفدرال و حتی کشور را
دارندــ عالوه بر حفﻆ تمامیت ارضی عراق ،به نفع تمامیت ارضی منطقه و ایران خواهد بود.
از جهتی ،تصور یک عراق نامنسجم و درگیر در بحرانهای قومیـمذهبی ،زمینههای نفوذ
بازیگران دیگر منطقهای ،همچون اسرائیل و ایاالت متحده ،در مناطقی همچون کردستان عراق
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و مناطق سنینشین را فراهم میکند و منجر به برداشتن گامهای بعدی شکلگیری خاورمیانۀ
بزرگ آمریکا،که پلۀ اول شکلگیری آن ،تجزیۀعراق است ،می گردد .یک عراق متحد،
منسجم و قدرتمند ،ضمن اینکه این طرحها و دخالتها را با شکست مواجه میکند ،حفﻆ
یکپارچگی سرزمینی این کشور نیز ،آثار سوء ناشی از شکافهای ایدئولوژیک ،مذهبی و
قومی در عراق را ــ که بر امنیت ملی ایران نیز تأثیرگذار است ــ رفع میکند .از سویی ،میتوان
گفت عراق منسجم و متحد ،گاه ،در خدمت منافع ملی و رفع تهدیدات حقوقی ـ بینالمللی و
امنیتی جمهوری اسالمی نیز عمل کرده است؛ تا جایی که توازن قوا در منطقه بهخصوص در
حوزۀ خلیجفارس و غرب آسیا را به نفع ایران ،بازتعریف کرده است .این خطر نیز وجود دارد
که افزایش قدرت ملی عراق موجب شود این کشور ،مسیر خود را از ایران جدا کند و مسیری
غیر همسو اتخاذ کند .با افزایش قدرت ملی در عراق ،ممکن است ،مانند گذشته ،این کشور
بهعنوان عنصر متعادلکنندۀ نقش منطقهای ایران عمل کند؛ امری که انرژی حقوقی ،سیاسی و
امنیتی ایران را صرف رفع تهدید یک رقیب متعارف نظامی در منطقه به نام عراق میکرد .یک
عراق منسجم و متحد اگر همانند سابق بازیگری خود در منطقه را در مجموعۀ جهان عرب
تعریف کند و از جمهوری اسالمی ایران ،به دالیل مسائل قومی یا سیاسی ،دور شود ،مطلوب
جمهوری اسالمی ایران نخواهد بود.
سناریو افﺰایش اختالفات میان حكومت مرکﺰی ،سنیها و کردها و آغاز جنﮓ داخلی در
عراق و تأثیرات آن بر حوزۀ حقوقی ـ بینالمللی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران

در حال حاضر ،منظور از جنگ داخلي درگیري بین نیروهاي داخلي در صحنۀ عراق است.
احتمال وقوع این سناریو در صورت حل مسئلۀ داعش و بیرون راندن آن از تمامیت ارضی
عراق ،میان دولت مرکزی و اقلیتهای کرد و سنی دور از تصور نخواهد بود .دولت مرکزی
عراق با کابینهای که بیشترشان شیعهاند ،در سالهای اخیر برای سنیها نگرانیهایی ایجاد کرده
است و بدین جهت ،سنیها در عراق در پی آناند که بتوانند سهم بیشتر کابینه را از آن خود
کنند و این احتمال وجود دارد که این تقاضاها از راههای غیر دموکراتیک و درگیری پیگیری
شود .مسئلۀ دیگر این است که به احتمال زیاد ،کردها بر سر مسائلی نظیر استقاللخواهی،
عواید فروش نفت و مناطق مورد اختالف نظیر منطقۀ نفتخیز کرکوک ،در ادامه با دولت
مرکزی و سنیها با مشکل اساسی روبرو شوند .تقویت مالی نظامی حکومت کردستان عراق
که در قالب کمکهایی در جهت مبارزه با داعش از سوی کشورهای غربی در شکل محمولۀ
سالحهای سبک و سنگین به کردستان عراق و نیز ارسال میلیونها دالر کمک مالی صورت
پذیرفته ،این احتمال را در عراق تقویت میکند که پس از حل بحران داعش در عراق ،در

آیندۀ نه چندان دور ،رهبران کرد ،بیش از پیش توهم قدرت پیدا کنند و در برابر دولت
مرکزی عراق سرکشی و استقالل خود را از آن اعالم کنند؛ کما اینکه در حال حاضر نیز
کردستان عراق پاسخگوی دستورات دولت مرکزی و نخستوزیر عراق نیست و دستوراتی
نظیر بازگرداندن پول عاید از فروش نفت اقلیم کردستان به دولت مرکزی را اجرا نمیکند و
رفراندوم استقالل برگزار میکند؛ بنابراین ،این احتمال وجود دارد که عراق در سالهای آینده
درگیر جنگ داخلی شود .در واقع ،سناریوي جنگ داخلي ،اگرچه طرفداراني از همسایگان
عراق دارد ،اما به نفع هیچ یک از همسایگان مهم عراق و از جمله حوزۀ حقوقی ،بینالمللی
و امنیتی جمهوري اسالمي نیست و ميتواند عاملي براي تولید بي ثباتي و احتماالً تشدید
اختالفات کشورهاي منطقه و ایجاد درگیری گسترده نظامی در منطقه گردد.
سناریو تجﺰیه و تقسیم عراق به سه شكل .1 :تقسیم عراق به دو کشور عربنشین (اعم از شیعه
و سني ) و ُکردنشین .2تقسیم عراق به سه کشور ُکردنشین ،سنينشین و شیعهنشین)  .3تقسیم

فدرالی یا کنفدرالی عراق (به سه بخش ُکردنشین ،سنینشین و شیعهنشین)

 .5پیشـنهادهایی برای تحقق سـناریو مطلـوب (عـراق دمكراتیک) برای
جمهوری اسـالمی ایران

این پیشنهادها با توجه به نوع بازیگری جمهوری اسالمی ایران در عراق به نظر میرسد:
ـ الزم است نیروها و بازیگران تحت نفوذ جمهوری اسالمی ایران در عراق ،از تهدید
مستقیم و غیرمستقیم کشورهای مداخلهگر سنی در بحران عراق ،نظیر عربستان سعودی،
خودداری کنند.
ـ الزم است نیروها و بازیگران تحت نفوذ جمهوری اسالمی ایران در عراق شرایطی ایجاد
کنند که دولت مرکزی عراق کارآمدی خود را در فرایندهای بازسازی آشکار کند ،تا تصویر
فضای تبعیﺾآمیز و مملو از فساد (مالی ،اداری و سیاسی) و عدم شایستهساالری ــ که پیش
از بحران و در میان بحران عراق در این کشور وجود داشت و اعتراضات گستردهای در این
کشور برانگیخت ــ جای خود را به تصویری از یک دولت مرکزی خدمتگزار ،شایستهساالر
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تجزیه و تقسیم عراق ،که یک کشور مسلمان اسالمی و عربی است ،در حالی که در ده
سال اخیر همسویی زیادی با محور مقاومت در منطقه داشته است ،در هر صورت ،یک ضرر
راهبردی به لحاظ ایدئولوژیک برای جمهوری اسالمی ایران است .از سویی ،با توجه به اینکه
تهدیدی بالقوه ،برای تمامیت ارضی ایران خواهد بود ،یک ضرر راهبردی به لحاظ ژئوپلیتیک
حقوقی ،بینالمللی و امنیتی برای جمهوری اسالمی ایران محسوب میشود.
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پیش روی آیندۀ عراق و تحلیل دورنمای حقوقی ،بینالمللی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران
سناریوهای ِ
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و مبارزهگر با فساد ،به تودۀ مردم عراق و گروههای قومی و مذهبی این کشور ،نشان دهد.
ـ الزم است نیروها و بازیگران تحت نفوذ جمهوری اسالمی ایران در عراق به هرشکل
ممکن ،مانع از درگیری میان حشد الشعبی ،پیشمرگها و حتی گروه موسوم به حشد الوطنی
یا نگهبانان نینوا ،گردند.
ـ الزم است نیروها و بازیگران تحت نفوذ جمهوری اسالمی ایران ،روابط میان گروههای
سیاسی و نظامی وابسته به هریک از اقوام و مذاهب عراق ( شیعیان و کردها و سنیها) را به شکلی
مدیریت کنند که زمینۀ درگیریهای قومیـمذهبی در این کشور کاهش یابد .بهترین شکل
مدیریت گروهها بر مبنای مدیریت اقوام و مذاهب عراق است که با این راهکارها دستیافتنی
است :در سیاستگذاری مدیریتی به نحوی عمل شود که از ایجاد شکافهای متراکم میان
اقوام و مذاهب خودداری شود ،تا زمینههای تکوین چارچوبهای الزم برای همپذیری،
مشارکت و تعامل در میان آنان فراهم آید؛ از احساس تبعیﺾ در بین اقوام و مذاهب جلوگیری
شود و ضمن حاشیهزدایی از آنها ،فضا به نحوی مدیریت شود که به تقاضاها و خواستههای
گروهها توجه شود؛ ایجاد و تقویت مراکزی که در جهت تقریت مذاهب و گروههای قومی
در عراق فعالیت کنند؛ استفاده از فکر و توانمندی نخبگان قومی و مذهبی در ادارۀ امور مناطق
ویژۀ قومی و مذهبی؛ آگاه کردن اقشار و عموم مردم عراق (سنی ،شیعه ،عرب کرد و )...در
مورد برنامههای دخالت بیگانگان و بهرهوری آنان از چالشها و مناقشات قومی و مذهبی
عراق.
ـ الزم است جمهوری اسالمی ایران روابط خود را نه براساس منافع زودگذر و ایدئولوژیک
گروههای سیاسی شیعی در عراق ،بلکه براساس تقویت روابط در سطح دولتها و تقویت یک
حکومت مستقل بر مبنای «ملیگرایی متعادل» استوار کند ،تا حس اعتماد را میان سایر گروههای
قومی مذهبی مؤثر بر موقعیت ژئوپلیتیک و تمامیت ارضی عراق ایجاد کند و اینگونه حداقل
بتواند در تصمیمگیریهای آنان ،نقش منفی و مداخلهگر و تحریککننده ،نداشته باشد.
ـ الزم است جمهوری اسالمی ایران به دولت مرکزی عراق توصیۀ اکید کند که برای
پاکسازی مناطقی که تکفیریها به صورت پراکنده در آن حضور دارند ،از نیروهای مردمی و
ِ
داوطلب همان مناطق استفاده کند ،تا از ایجاد هرگونه شائبۀ تسویۀ حساب قومیـ مذهبی در این
کشور،پیشگیریشود.
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