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داعش، تركيب حكومت و نقش گروه هاى متنوع قومى - مذهبى و همچنين نقش 
مقاله  دارد.  قرار  توجهات  و  نگرانى ها  اين  كانون  در  عراق  در  خارجى  نيروهاى 
در  محتمل  آينده هاى  سناريونويسى  شيوه  و  آينده پژوهى  روش  اساس  بر  حاضر 
عراق را مورد شناسايى قرار داده است. درواقع سؤال اصلى مقاله اين است كه بر 
چه  عراق  تحوالت  به  مربوط  بين المللى  و  منطقه اى  ملى،  سطوح  بازيگران  اساس 
ترتيب  به  نگارنده  راستا  اين  در  بود؟  خواهد  محتمل  آن  آينده  براى  سناريوهايى 
توسط  عراق  (سقوط  نامطلوب  غيرمنتظره  سناريوى؛  چهار  زياد  به  كم  احتماِل 
مطلوب  غيرمنتظره  عراق)،  در  داعش  كامل  (شكست  مطلوب  منتظره  داعش)، 
در  بى ثباتى  غيرمطلوب (مديريت  منتظره  و  آن-)  سقوط  به  نسبت  عراق-  (تجزيه 

است.  داده  قرار  بررسى  و  شناسايى  مورد  را  آمريكا)،  توسط  عراق 
واژه هاى كليدى: آينده پژوهى، عراق، داعش، ايران، سناريونويسى، آمريكا.
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مقدمه 
خاورميانه در سال هاى اخير به عنوان يكى از چالش برانگيزترين منطقه جهان به 
است.  داده  قرار  تأثير  تحت  را  جهان  تمامى  مؤثر  به گونه اى  آن  تحوالت  و  رفته  شمار 
وجود كشورهايى با ساختار سياسى و اقتصادى ناموزون و بى اقتدار، ساختار سياسى اكثراً 
مبتنى بر نيروى زور و جبر، ساختار اقتصادى مبتنى بر منابع زيرزمينى، وجود قوميت ها 
و گروه هاى مختلف و عدم ثبات فرهنگى در اين كشورها، شرايطى را موجب شده است 
كه منطقه مذكور از بحرانى ترين مناطق جهان در حداقل نيم قرن اخير بوده باشد. از طرف 
ديگر وجود منابع نفتى و گازى و موقعيت سوق الجيشى و ژئوپليتيك نيز باعث شده است 
تا همواره قدرت هاى جهانى به اين منطقه توجه خاصى داشته باشند. از جريان هايى كه 
در دهه اخير نقش بسيارى در منطقه  ايفاء كرده و هرروز  نيز بر دامنه گسترش نفوذ آن 
در منطقه افزوده مى شود، جريان «نوسلفى تكفيرى» است كه در عراق نيز شاهد آن 
هستيم. عراق به  عنوان يكى از همسايه هاى استراتژيك جمهورى اسالمى ايران در شرايط 
جديد شاهد مواجهه با تشديد ناامنى  ها و توسعه حضور گروهك تروريستى داعش شده 
است. در فضاى بين المللى نيز حمالت داعش به صورت وسيعى توسط بسيارى از كشورها 
و سازمان هاى بين المللى پيگيرى و دنبال مى شود و جهت مقابله با آن مواضع مختلفى 

اتخاذ گرديده است .
جمهورى اسالمى ايران از دو منظر با روند گسترش جريان هاى نوسلفى تكفيرى 
مرتبط بوده و نمى تواند نسبت به آن بى توجه باشد نخست؛ اينكه ايران يكى از كشورهاى 
غرب آسيا است و رشد سلفى گرى كه شيعه را دگرخود مى خواند براى امنيت ملى ايران 
بسيار تهديدآفرين و خطرناك است دوم؛ اين كه پيوند امنيت خاورميانه به امنيت بين المللى 
مى تواند موجب افزايش حساسيت قدرت هاى بزرگ شده و آن ها را به گسترش نفوذ و افزايش 
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حضور نظامى در منطقه غرب آسيا تحريك مى كند (فيروزآبادى و همكاران، 1393: 14). 
درهرصورت اتخاذ سياست هاى درست و كاربردى همراه با به كارگيرى روش هاى كم هزينه 
و درعين حال تنش زدا، براى چگونگى مقابله با گروه هاى نوسلفى در عراق بخش قابل 
توجهى از منابع ديپلماسى كشور را متوجه خود نموده است. انتخاب چنين سياست هايى 
نيازمند شناسايى و پژوهش در خصوص آينده پژوهى تحوالت آتى عراق است. به عقيده 
نگارنده ، متغيرهاى تأثيرگذار بر آينده هاى محتمل براى عراق در سه سطح قابل تحليل 
است: سطح اول ، نظام بين الملل، سطح دوم: منطقه اى و سطح سوم داخلى – ملى است. 
اين مقاله قصد دارد با استفاده از چارچوب آينده پژوهى و شيوه سناريونويسى به عنوان 
يكى از روش هاى آينده پژوهى به بررسى و شناخت سناريوهاى محتمل براى آينده عراق 
با توجه به چهار متغير بازيگران مؤثر بر آن، احتمال وقوع و مطلوبيت آن، و درجه احتمال 

اين سناريوها بپردازد.

1. چارچوب تحليلى: آينده پژوهى1
بشر در طول زندگى خود همواره با موضوع «جهت گيرى به سود آينده يا آينده 
چه خواهد شد؟»مواجه بوده است و نكته اساسى آن بحث نيز، چگونگى پاسخ گويى به 
اين جهت گيرى بوده است. در اين نگاه ما با يك آينده مواجه نيستيم بلكه با آينده هاى 
متفاوتى مواجه هستيم كه مى توانيم در آن ها نقش انتخاب گر داشته باشيم. اين رويكرد، 
آينده پژوهى را با يك وضعيت پيچيده روبرو مى سازد. اين چيزى است كه راهى براى 
رهبران، تصميم گيرندگان و سياست گذارها باقى نمى گذارد، جز آنكه آنان را ناگزير به 

انديشيدن به آينده نمايد.
تعاريف متعدد و گوناگونى از مفهوم آينده پژوهى ارائه گرديده است. در يك تعبير 
آينده پژوهى  گفت:  مى توان  تجويزى  يا  توصيفى  روش هاى  برخى  از  استفاده  با  و  كلى 
عبارت است از تالش براى درك آنچه در آينده مى تواند روى دهد و يا بايد روى دهد 
و يا به تعريف ديگر آينده پژوهى فرآيندى است كه به پيش بينى چندين رويداد محتمل 
كه نياز به  است  فرآيندي  آينده پژوهى،  واقع  در  مى پردازد (تقوى گيالنى، 1389: 67). 
اين  به   Future جمع  كلمه  گرفته  اند.  نظر  در   Future Studies التين   لغت  معادل  را  آينده پژوهى   .1
آينده،با  يك  فقط  تصور  جاي  به  و  متدولوژيها  از  وسيعى  طيف  از  گيري  بهره  با  كه  است  شده  استفاده  دليل 

گمانه زنى هاي سامان مند و خردورزانه چندين آينده متصور شود.
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دوره  براي  كارا  سياست هاي  و  راهبردها  توسعه  براي  مشاركتى  و  سامان مند  رويكرد 
ميان مدت و بلندمدت آينده دارد.

به  ضمنى  داللت هاى  است،  شده  ارائه  آينده نگارى  براي  كه  متعددي  تعاريف  در 
شرح زير وجود دارد:1. تالش براي بررسى آينده بايد نظام مند باشد؛ 2. اين تالش بايد 
درازمدت باشد- به طورمعمول 10 تا 30سال، 3. آينده نگارى يك فرآيند است؛ 4. تأكيد 
تحقيقاتى  حوزه هاى  بر  تأكيد   .5 است؛  نوظهور  عام  متغيرهاى  سريع  شناسايى  روي 
راهبردي است (مظفرى، 1389: 24). آينده نگارى فرآيندي است كه مهم ترين نتيجه آن 
تنظيم اولويت ها براي راهبردها و استراتژى هاى يك كشور در قبال آيند است؛ ازاين رو به 
منظور دستيابى به چنين نتايجى بايد از روش هاى مختلف آينده نگارى استفاده كرد. فايده 
روش هاى آينده نگاري، كشف، خلق و آزمايش ديدگاه ها و آرمان هاي مطلوب و ممكن 
آينده است. داشتن يك آرمان براي آينده در اتخاذ سياست ها، راهبردها و برنامه ها مفيد 

است و احتمال وقوع آينده هاي مطلوب را بيشتر مى كند (مرادى،1390: 118).

1-1.  سناريونويسى يكى از روش هاى آينده پژوهى
سناريونويسى كه يكى از روش هاى آينده پژوهى است، عبارت است از شرح رويدادهاى 
آينده اى كه تحت شرايط معين ممكن است روى دهند. سناريو شامل تصاويرى از آينده 
محتمل هستند كه هدف از به كارگيرى آن ها مورد آزمايش قرار دادن عملكرد سياست ها 
و استراتژى هاى اتخاذشده در برابر چالش هاى موجود آينده با ايجاد و ترسيم فضايى از 
ممكنات است. بدين منظور، سناريوها با كشف نظام مند چالش ها و فرصت هاى پيش رو، در 
خدمت تدوين استراتژى ها قرار مى گيرد. سناريوها تنها به حدس زدن در مورد آينده اكتفا 
نمى كند، بلكه به ما كمك مى كند، چگونه در شرايط محيطى متفاوت آينده، بيانديشيم 
 (Makridakis & Wheelwright, 1989: و به تصميم گيرى و مديريت آينده بپردازيم

.215)

سناريوها به افراد امكان تجسم و اكتشاف آينده هاى ممكن رأى دهند. در اين روش 
بايد دو مسئله را در نظر بگيريم: اينكه در آينده چه احتماالتى وجود خواهد داشت؟ و 
اينكه در بين احتماالت آينده، كدام احتمال براى ما مطلوب تر است و چه بايد كرد تا 

احتمال مطلوب براى ما اتفاق بيفتد؟ (اساكول، 1384: 128).
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سناريوها مى توانند ابزار مؤثرى براى مفهوم سازى آينده، بررسى تحليلى رويدادها و 
بررسى تمامى جوانب اطالعات باشد كه مى بايد سازماندهى شان كرد و ابزارى نيز كه براى 
اين مهم استفاده مى شود مى بايست با سازوارى درونى و منطقى مسير آينده را مشخص 
كنند. در نقطه مقابل تفكر سناريويى، پيش بينى قرار دارد. در پيش بينى همواره يك 
آينده محتمل مدنظر قرار دارد و بر اساس قضاوت هاى احساسى افراد تشكيل مى شود. 
فرض اساسى در اين ديدگاه اين است كه بعضى از افراد مى توانند بسيارى از وضعيت هاى 
آينده را پيشگويى كرده و زودتر از بقيه افراد هر آنچه را كه رخ خواهد داد بازگو كنند. اما 
چنين ديدگاهى تأثيرات و متغيرهاى بسيارى را از كانون توجه افراد دور مى كند (منورى، 
1383: 98). اين همان جايى است كه سناريوها به كمك مى آيند و گستره وسيعى از آينده 
را به كانون توجه افراد كشانده و بسيارى از عوامل را كه به نظر غيرمرتبط مى آيند در 
تحليل هايى با سازوارى درونى (فارغ از هرگونه تناقض و بر اساس منطق علت و معلولى) 

به طور يكپارچه و واضح تشريح مى كنند.
حال پس از آشنايى مختصر با سناريونويسى در آينده پژوهى، تالش مى كنيم تا به 
طرح سناريوهاى خوب و بد با استفاده از نيروهاى تأثيرگذار در سطوح ملى، منطقه و 

بين المللى در خصوص تأثير تحوالت آتى عراق بر امنيت ملى ج.ا.ا بپردازيم.

2. نيروهاى تأثيرگذار سطح نظام بين الملل در سناريوهاى محتمل آينده عراق
در اين حوزه، هم درنظرگرفتن مؤلفه هاى بين المللى و هم نقش بازيگران و نيروهاى 
فرامنطقه اى بسيار مؤثر است و صرف نظر از رقابت روسيه و آمريكا به عنوان بازيگران اصلى، 
بازيگران ديگر بين المللى ازجمله اتحاديه اروپا نيز در سطح بين المللى مهم هستند. نقشى كه 
نهادهاى بين المللى مشخصاً سازمان ملل ايفا خواهد كرد نيز قابل اشاره است. درهرصورت 
بايد دانست كه بازيگران بين المللى مانند روسيه و آمريكا و اتحاديه اروپا چه نقشى در آينده 

تحوالت عراق دارند و روابط آن ها چه تأثيرى بر روند تحوالت خواهد داشت.
وقوع تحوالت و دگرگونى هاى سريع در عراق امر محرز و آشكارى است ولى چشم انداز 
آتى اين دگرگونى ها را بايد با توجه به اهداف بازيگران فرامنطقه اى در عراق يعنى آمريكا 
و روسيه و اتحاديه اروپا ترسيم كرد. بى شك آن ها به راحتى مايل نيستند كه ميدان را 
براى ديگرى باز بگذارند. بنابراين طرف عمده قراردادهاى بزرگ در كشور عراق قدرت هاى 
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فرامنطقه اى هستند كه در رقم زدن آينده عراق ممكن است دچار كشمكش هايى شوند. 
درهرصورت عراق از نظر استراژيكى و ژئوپولتيكى براى كشورهايى چون آلمان، فرانسه، 
روسيه و آمريكا و ... كه متحدين سنتى حكومت پيشين عراق به شمار مى رفتند اهميت 

فوق العاده اى دارد.

1-2. آمريكا
با آغاز بحران اخير عراق و اعالم مواضع رسمى آمريكا، اين سؤال مطرح گرديده 
است كه به واقع رويكرد دولت آمريكا در قبال گروه تروريستى داعش چگونه است؟ آيا 
حمايت هاى آمريكا از دولت بغداد و حتى عمليات هاى احتمالى عليه مواضع گروه داعش را 
بايد به اين معنا دانست كه سياست و منافع آمريكا در جهت مقابله با تروريسم و گروه هاى 
تروريستى در منطقه است؟ به طوركلى اياالت متحده آمريكا در پى تالش جهت ايجاد چه 
سناريويى براى آينده عراق مى باشد؟به نظر مى رسد منافع اياالت متحده آمريكا ايجاب 
مى كند كه منطقه خاورميانه از صلح و ثبات پايدار  برخوردار نباشد كه چند دليل عمده 

دارد.

1-1-2.  فروش اسلحه
 يكى از پرسودترين تجارت ها با توليد ثروت ماندگار براى قدرت هاى جهانى مى باشد، 
رقابت ها، چالش ها و  مشكالت امنيتى در منطقه، بزرگ ترين فرصت را براى كارتل هاى 

تسليحاتى و رسيدن به منابع ثروت را فراهم مى آورد.

2-1-2. ايجاد امنيت پايدار براى اسرائيل
بى شك روابط ويژه اى بين اسرائيل و آمريكا وجود دارد كه نظير آن در روابط آمريكا 
با هيچ كشور ديگرى وجود ندارد. ماهيت اين رابطه و منشأ و بنيان هاى آن هر چه باشد، 
تصور حمايت تمام عيار آمريكا از اسرائيل در مقابل حمالت احتمالى همسايگان چندان 
غيرمحتمل نيست. البته جالب توجه است كه باوجود تأكيد چهره هاى شاخص تكفيرى بر 
بايسته هاى مبارزه با دشمنان اسالم، هيچ تهديدى از سوى نوسلفى هاى تكفيرى متوجه 

اسرائيل نشده است.
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3-1-2. جلوگيرى از گسترش نفوذ ايران در منطقه 
جمهورى اسالمى ايران خواستار خروج قدرت هاى فرامنطقه اى به خصوص آمريكا 
از خليج فارس است و معتقد است بايد نوعى ترتيبات امنيتى بومى، مبتنى بر مشاركت 
و همكارى بازيگران منطقه اى در خليج فارس ايجاد نمود. اما رهبران آل سعود و ساير 
كشورهاى عربى جنوب خليج فارس، از حضور آمريكا در خليج فارس استقبال مى كنند و با 
در اختيار گذاشتن پايگاه و امكانات مختلف، بسترهاى الزم را براى حضور و نقش آفرينى 

اين قدرت فرامنطقه اى در خليج فارس فراهم مى كنند(گودرزى، 1387: 60).

4-1-2.  امنيت انتقال انرژى
فعاليت و رشد اقتصادى جهان معاصر به شكلى اجتناب ناپذير با نفت و فراورده هاى 
نفتى گره خورده است. اياالت متحده آمريكا به اين نتيجه رسيده  كه براى جلوگيرى از 
استفاده ابزارى از نفت و بروز بحران در اين حوزه خود بايستى نقش حفاظت انتقال  را 
برعهده گرفته و حضور خود در منطقه را ضرورى مى داند كه بحرانى نشان دادن فضاى 
امنيتى اين منطقه بهانه ايى براى حضورشان است و گسترش گروه هاى تكفيرى و ايجاد 
صلح جهانى  فرصت مناسبى براى آنان فراهم مى نمايد (فيروزآبادى و همكاران، 1393: 34).

5-1-2.  هراس از گسترش هاللى شيعى و ژئوپليتيك شيعه در منطقه
و  شيعه زدايى  براى  نوسلفى ها  توجيهى  ابزارهاى  از  يكى  به عنوان  هراسى  شيعه 
مخالفت با نظام جمهورى اسالمى ايران تبديل شده است. با توجه به اينكه بيشترين 
ذخاير انرژى خاورميانه در منطقه اى موسوم به هالل شيعى قرار دارد، كنترل ايران بر اين 
هالل، وحشتناك ترين كابوس براى آمريكا و كشورهاى عربى محسوب مى گردد، تهران 
در اين هالل، محور است، هاللى كه از ايران تا حزب اهللا در جنوب لبنان ادامه دارد و 
مناطق شيعه نشين جنوب عراق و نيز سوريه را دربر مى گيرد(Gen, 2015: 48). آمريكا 
مى خواهد با استفاده از نگرانى كشورهاى عربى از بيدارى اسالمى و قدرت گيرى شيعه، يك 
اتحاد منطقه اى شامل كشورهاى عربى و اسرائيل بر ضد ايران سوريه، حزب اهللا و حماس 
تشكيل دهد، لذا به شدت از گروه هاى سلفى پشتيبانى مى كند (نعيميان، 1386: 42).

سناريوهاى محتمل 
آينده عراق
بر اساس بازيگران 
مؤثر سطوح
ملى، منطقه اى و 
بين المللى



فصلنــامه
پژوهش هاى

روابط بين الملل،
دوره نخست،
شماره نوزدهم

بهار 1395

63

2-2. روسيه
روسيه در قالب سياست جديد خاورميانه اى خود، به دنبال تأثيرگذارى بيشتر و مقابله 
با نفوذ غرب در خاورميانه بوده است. در اين ميان، يكى از كشورهاى منطقه كه روسيه طى 
چند سال گذشته تالش كرده است تا در راستاى منافع راهبردى و منطقه اى خود بهره و 
امتياز بيشترى از گسترش روابط با آن ببرد، عراق است (خسروى، 1390: 25). بغداد از 
گذشته در سياست هاى مسكو نقش مهمى داشته و عراق متحد و دوست سنتى روسيه 
است. هم اكنون كه عراق بار ديگر صحنه جنگ و درگيرى شده است، درك سياست هاى 

روسيه در قبال بغداد و نقش اين كشور بسيار مهم است.
در بحران فعلى عراق، روسيه دربى اثبات اين است كه طرح آمريكايى بازسازى 
عراق بعد از سرنگونى صدام حسين شكست خورده است؛ زيرا آمريكايى ها موفق نشدند 
به وسيله كمك هاى مالى چندين ميلياردى، حضور نظامى، صادرات اسلحه، و آموزش 
نيروهاى امنيتى ملى، عراق را به كشورى باثبات و فارغ از بحران تبديل كنند. از طرف 
ديگر، روسيه معتقد است فعاليت افراطيون و گروه هاى تندرو در عراق، كه از سوى 
عربستان سعودى، قطر و برخى كشورهاى خارجى  حمايت مالى مى شوند، باعث شده 
منطقه به كانون گسترده اى براى تروريسم تبديل شود (لسر، 1385: 213). ازآنجاكه 
در ميان گروه هاى تروريستى عضو داعش در عراق بسيارى از اتباع چچن و مناطق 
قفقاز شمالى روسيه حضور دارند، مسكو در برخورد با گروه هاى تروريستى عراق انگيزه 
و  تروريسم  با  دهه 1990،  اواسط  از  روسيه  زيرا  دارد؛  آن ها  با  مقابله  براى  بيشترى 
گروه هاى افراط گراى وهابى و سلفى در منطقه قفقاز شمالى دست وپنجه نرم مى كند. 
است.  بررسى  قابل  عراق  كنونى  بحران  به  روسيه  رويكرد  نيز  اقتصادى  نقطه نظر  از 
هم اكنون مسكو نقش مهمى را نيز در حوزه نفت عراق بازى مى كند. روسيه به دنبال 
اين است كه در آينده با گسترش فعاليت هايش در حوزه نفت عراق، جايگاه ويژه اى 
به دست بياورد. اما ناامنى ها و حمالت تروريستى كه هم اكنون عراق را فراگرفته است 
مى تواند بر برنامه هاى شركت هاى روسى اثر جدى بگذارد و موانع بسيارى بر سر راه 
آنها ايجاد كند (Nemtsova, 2015: 76). به طوركلى مى توان تمايل مسكو به حضور در 

عراق را بر اساس مالحظات ذيل توضيح داد:
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1-2-2.  تمايل به ايفاي نقش فعال در خاورميانه 
روسيه در سال هاى اخير نشان داده است كه تمايل فزاينده اى به حضور در ترتيبات 
و معادالت خاورميانه دارد. نقش آفرينى فعال در عراق از جمله مهم ترين مصاديق اين 
ادعاست. اين سياست البته بخشي از راهبرد كلي روسيه براي بازيابي موقعيت خود به 
عنوان يك بازيگر مؤثر و مهم جهاني است كه به ويژه در دوران زمامداري مجدد والديمير 
پوتين در دستور كار قرار گرفته است. اين راهبرد متضمن حضور اثرگذار روسيه در حوزه ها 

.(Vatchagaev, 2013: 16) و مناطق مهم ژئوپوليتيك جهاني است

 2-2-2. رقابت ژئوپليتيكي با غرب
بخشي از الگوي رفتاري حاكم بر مناسبات روسيه با غرب در دوره پساجنگ سرد 
بر مبناي رقابت ژئوپليتيكي آن ها در حوزه ها و مناطق مختلف قابل توضيح است. دو 
طرف در مناطق و كشورهاي مختلفي از آسيا تا افريقا و از اروپا تا امريكاي التين با 
بلندپروازانه اي  طرح هاى  روس  مقامات  درحالى كه  دارند.  هماوردي  و  رقابت  يكديگر 
نظير گسترش ناتو به شرق و يا دخالت در مسائل اوكراين را در راستاي تمايل غرب به 
كسب برتري در رقابت ژئوپليتيكي با مسكو ارزيابي مى كنند، در تالش اند تا با توسعه 
نفوذ در كشورهايي چون عراق به بهبود و ارتقا موقعيت خود در اين رقابت بپردازند 

.(Nemtsova, 2015: 79)

3-2-2.  بهره گيرى از خأل خروج نظامي آمريكا
برخي اعتقاد دارند كه روسيه تمايل دارد تا پس از اجراي استراتژي خروج نظامي 
امريكا از عراق از خأل ناشي از اين راهبرد استفاده كرده و حضورش در اين كشور را تحقق 
بخشد. بدين ترتيب مسكو قادر خواهد بود تا پس از سال ها دخالت واشنگتن در امور 
سياسي و نظامي عراق، خود را وارد ميدان كرده و به عنوان يكي از بازيگران اثرگذار در 
عراق به ايفاي نقش بپردازد. در اين ميان تحركات داعش و تعلل امريكا در ارائه كمك مؤثر 
به بغداد براي مقابله با تروريست ها فرصت مغتنمي را براي اين حضور فراهم كرده است كه 

مسكو مايل به غفلت از آن نيست.
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4-2-2. ائتالف سازى و خلق متحدان جديد
دولت هاى بحران زده معموالً از كمك ها و حمايت هاى خارجي براي مقابله با بحران 
استقبال مى كنند تا مانع از زوال خويش شوند. اين روند درعين حال به بازيگران حامي 
فرصت مى دهد تا در آينده روابط نزديك ترى را با آن دولت ها پى ريزى نمايند. چنانچه 
كمك هاى ارائه شده در سطح مقابله مؤثر با يك تهديد فوري امنيتي باشد در آينده حتي 

مى تواند به شكلي گيري نوعي ائتالف ميان آن ها بينجامد. 

5-2-2. جلوگيري از تقويت افراط گرايى در داخل و مناطق جنوبي
روسيه خود سال هاست كه گرفتار آسيب هاى امنيتي ناشي از تحركات افراط گرايان 
در داخل و مناطق پيراموني است. تندروهاي مناطق قفقاز شمالي و جنوبي با تروريست هاى 
تكفيري و سلفي پيوندهاي عقيدتي دارند و به ويژه در سال هاى اخير با حمايت آن ها موفق 
به انجام اقدامات تروريستي در مناطق مختلف روسيه شده اند. از سوي ديگر ثابت شده 
است كه برخي نيروهاي چچني و به طوركلى قفقازي در داعش عضويت دارند و براي تسلط 
بر عراق در حال مبارزه هستند. اين امر تهديد امنيتي مهمي را متوجه روسيه مى كند. از 
اين منظر تسلط داعش بر تمام يا بخشي از عراق مى تواند موقعيت افراط گرايان قفقازي 
را بهبود بخشد(Hoffman,2014: 65). مجموعه اين مالحظات، مقامات روس را نسبت 
به واكنش عملي در قبال بحران اخير عراق متقاعد كرده است. پايداري اين مالحظات 

.(Gambhir, 2015: 2) مى تواند نقش روسيه در بحران عراق را در آينده افزايش دهد

3-2.  اتحاديه اروپا
برخى از انديشمندان روابط بين الملل بر اين باورند كه خاورميانه بخشى از منطقه 
هم جوار آن ها است و اين همسايگى موجب مى شود اتحاديه اروپا به منظور جلوگيرى از 
تسّرى بحران هاى اين منطقه به درون اتحاديه، به برقرارى و حمايت از ثبات اقتصادى و 
سياسى در خاورميانه بپردازد (Kagan, 2015: 3). برعكس، عده اى نيز بر اين عقيده اند كه 
اروپا جهت برقرارى آرامش و بازگرداندن مسلمانان تندرو به خاورميانه شرايطى را فراهم 
 Bill,)آوردند كه آن ها به راحتى از مرزهاى تركيه به خاك سوريه و عراق وارد مى شدند
17 :2014). در جمع اين دو تحليل مى توان اين گونه ابراز كرد كه بحران به وجود آمده در 
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عراق، موقعيتى را براى اروپا مهيا كرد تا با دولت هايى كه چندان مطلوب آن ها نبود، مقابله 
كنند. اين مرحله نخست بود. مرحله دوم خروج بحران از كنترل اروپايى ها بود. اين زنگ 
خطر از دو جنبه قابل تأمل است. اروپايى ها گمان مى كردند كه داعش در خارميانه مى تواند 
نيروهاى  مدتى  از  پس  اما  كند  مبارزه  نيست،  مقبولشان  كه  حكومت هايى  از  با برخى 
افراطى و داعش از كنترل شان خارج شده و تبديل به خطرى براى كشورهاى غربى شد. به 
خصوص آنكه بسيارى از اتباع اين كشورها كه ريشه هاى بعضاً خاورميانه اى يا ريشه هايى 

در بالكان مانند بوسنى و هرزگوين داشتند، عضو داعش شده بودند.
مرحله سوم، تضعيف داعش است. حتى تضعيف اين گروه افراطى زنگ خطرى براى 
اروپا به حساب مى آمد (McFate, 2015: 32). بنابراين در اين مرحله كه داعش در حال 
فرسايش است تروريست ها پيكان حمالت خود را متوجه اروپا كرده اند. اتحاديه اروپا در 
مراحل نخستين بحران هيچ گاه به مسئله مهاجرت آوارگان و تبعات اقتصادى – اجتماعى 
آن فكر نكرد و هم اكنون كه بسيارى از تروريست ها در قالب مهاجر وارد اروپا شده اند و به 

.(Gambhir, 2015: 29) ايجاد ناامنى از طريق بمب گذارى و ايجاد وحشت پرداخته اند

 3. بازيگران منطقه اى تأثيرگذار بر سناريوهاى احتمالى در آينده عراق
هر تحولى در هر كجاى نظام بين الملل كه صورت پذيرد خواه ناخواه كشورهاى هم جوار 
و همسايه را متأثر كرده و دستخوش تحوالتى جديد قرار خواهد داد. تحوالت مربوط به 
عراق نيز همسايه هاى پيرامون خود را به تكاپو وا داشته است. زيرا حضور داعش در آن، 
هم از ابعاد امنيتى-سياسى، اقتصادى و حتى اجتماعى– فرهنگى مى تواند بر كشورهاى 
همسايه تأثير مستقيم بگذارد. با توجه به اين مقدمه هر كشور بر اساس اولويت هاى خود 
به تحوالت مربوط به عراق مى نگرد كه اين مهم خاتمه بحران در اين كشور را با مشكل 
روبرو كرده است. در ادامه به معرفى بازيگران منطقه اى مهم در ارتباط با تحوالت عراق 

خواهيم پرداخت.

1-3. جمهوري اسالمي ايران، اهداف و استراتژى هايش در عراق
جمهوري اسالمي بيش از همه همسايگان عراق از اقدامات و تهاجمات داعش زيان 
ديده و ازاين رو، در پى بازگرداندن شرايط به حال عادى و باثبات است. درعين  حال، اگر 
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سرنگوني داعش به دست آمريكا، يعني كشوري صورت بگيرد كه بيشترين خصومت بين 
آن و ايران در سه دهه گذشته بروز كرده، حضور آمريكا در عراق، به احساسي دوگانه و 
متعارض در ايران مى انجامد. اين تعارض در وضع كنوني هم به صورت حمايت از حكومت 
اكثريت شيعه و در عين حال، مخالفت فعاالنه با آمريكا و حضور آن كشور در عراق ادامه 

دارد.

1-1-3.  شكل گيرى تنش هاى فرقه اى در استان هاى مرزى
 يكى از ويژگى هاى مرزى كشورها كه تأثير مستقيمى بر امنيت مرزى دارد، داشتن 
تنوع قومى، اجتماعى و فرهنگى در نواحى مرزى است. مخالفان نظام اسالمى در ميان 
اهل سنت مرزنشين به دو دسته تقسيم شوند؛ يكى جريان ضدشيعه؛ كه در استان هاى 
سيستان و بلوچستان و كردستان به دليل تبليغات گسترده برعليه ج.ا.ا و جريان هاى 
شيعيان  عملكرد  از  ادعايى  مصاديق  بزرگ نمايى  با  فرامرزى،  سياسى  و  مالى  قدرتمند 
بهانه ايى براى بروز جريان هاى تندرو ضد شيعه را در بين اهل سنت تقويت نموده است.

دوم جريان وهابيت؛ كه اگرچه به صورت ريشه اى در بين اهل سنت ايران وجود ندارد ولى 
تبليغات و سرمايه گذارى هاى گسترده در سال هاى اخير به ويژه در عرصه ايجاد مدارس 
دينى و مساجد و كمك هاى مالى گسترده از سوى سعودى ها موجب جذب جوانان و 
برخى روحانيون در مناطق سنى نشين ايران به اين گروه گرديده است. لذا افزايش شكاف 
سياسى- فرهنگى با همسايگان و تضعيف اتحاد و انسجام ملى از مهم ترين تهديدات ناشى 

از فرقه گرايى و تشديد اختالفات شيعه و سنى مى باشد (پورسعيد، 1385: 31).

 2-1-3.  بروز جنگ هاى داخلى و تحركات تجزيه طلبانه 
برخى استان هاى كشور همچون استان هاى سيستان و بلوچستان، آذربايجان غربى 
، كردستان و خوزستان تنوع قومى و زبانى آن ها موازى با تنوع مذهبى بوده و با تقويت 
و بالفعل كردن همديگر به احتمال فعال شدن و تبعات امنيتى مسائل قومى مى افزايد. 
القاى كشور كردستان آزاد (كردستان ايران، تركيه و عراق) و بلوچستان بزرگ (مرز ايران ، 
پاكستان) تحريك تركمن ها و آذرى هاى آذربايجان و ايران در جهت همراهى با ترك هاى 
همسايه خطرى است كه با حضور رژيم صهيونيستى در كردستان عراق، تفكر وهابيت 
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تكفيرى و سرويس هاى جاسوسى آمريكا در بلوچستان پاكستان به عنوان يك خطر بزرگ 
در زمان بحرانى خودنمايى مى كند.

3-1-3. حضور قدرت هاى بزرگ در منطقه و پيرامون مرزهاى ج.ا.ايران
شروع  از  پس  كه  است  تغييراتى  نخستين  از  خاورميانه  وضعيت  شدن  امنيتى 
فعاليت هاى نوسلفى ها در اين منطقه رخ داده است. درواقع پس از حمالت يازدهم سپتامبر 
،شوراى امنيت، چنين اقداماتى را تهديد عليه صلح و امنيت بين المللى برشمرد. حمله 
آمريكا و غرب به افغانستان درواقع زمينه حضور هر چه بيشتر قدرت هاى بزرگ را در 
منطقه ايجاد كرد و بدين ترتيب امنيت ملى جمهورى اسالمى ايران را دچار تحول اساسى 
كرد (ابراهيمى، 1392: 123). طبيعى است كه افزايش ناامنى در عراق باعث نفوذ گروه هاى 
نو سلفى و تندرو در عراق و مرزهاى غربى ايران شده است. ازاين رو بايستى اذعان كرد 
كه يكى از مهم ترين پيامدهاى ظهور نوسلفى گرى در دوران معاصر در منطقه خاورميانه، 
گره خوردن امنيت اين منطقه با امنيت جهانى بوده كه سبب حضور قدرت هاى بين المللى 
در منطقه و از بين بردن توازن و ثبات در بسيارى از كشورهاى اين منطقه شده است 

(يونسيان، 1393: 16).
با عنايت به نكات فوق مى توان گفت انتظار ايران از آينده عراق به قرار زير است:

 خروج آمريكا از عراق و تضعيف آن در اين كشور؛ اين هدف روشن و كامًال قابل 
فهم است و خصومت ما بين دو كشور اقتضاء مى كند ايران چنين هدفي داشته باشد. 
درعين حال، ايران مايل است آمريكا در صورت اصرار بر حضور در عراق  در اين كشور 

زمين گير و مستأصل شود.
ممانعت از تأسيس رژيمي مخالف ايران همانند حكومت صدام حسين با توجه به 
اوضاع عراق و پراكندگي موجود در صحنه سياسي و قومي اين كشور بعيد است كه در 

آينده نزديك چنين امكاني وجود داشته باشد.
ارتقاء جايگاه گروه هاى شيعه در صحنه عراق؛ شيعيان كه به عنوان متحدان طبيعي 
ايران محسوب مى شوند، اكثريت جمعيت عراق را تشكيل مى دهند و با عنايت به مخالفت 
كشورهاي سني منطقه با قدرت گيري آنان، نوعي همبستگي با ايران دارند و خواهند 
داشت. چنين اتحادي به تقويت موضع منطقه اى ايران هم كمك خواهد كرد. با توجه به 
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همين مخالفت ها، احتمال رويگرداني اهل شيعه عراق از ايران يا احياناً رقابتشان با ايران 
چندان قوي جلوه نمي كند.

2-3. تركيه: اهداف و استراتژى ها
نيز  اروپا  با  كشور  اين  ارتباط  دروازه   ، درعين حال  و  عراق  شمالي  همساية  تركيه 
محسوب مى شود. بااين حال، روابط تركيه و عراق با فرازوفرودهاى بسياري توأم بوده و 
در حدود سه دهه اخير ، مسئله استفاده شورشيان كرد مخالفت دولت تركيه از شمال 
عراق و پناه گرفتنشان در نواحي صعب العبور و كوهستاني اين منطقه، از اصلى ترين عوامل 
ايجاد تنش در روابط دو كشور بوده است. تركيه به مسئله انتقال انرژي عراق و در كل، 
تبديل شدن به شاهراه انرژي اروپا و همين طور مسئله اقليت تركمان مسئله كركوك هم 
حساسيت دارد (Afrasiabi, 2014: 12) و ازاين رو، اهداف خويش را حول اين محورها 

تنظيم مي كند.
 الگونشدن شمال عراق براي كردهاي تركيه؛ خودمختاري و اختيارات محلّي حكومت 
اقليم كردستان، توجه بخش هاى مهمي از جامعه كردي تركيه و به ويژه فعاالن قومي را 
به خود جلب كرد. ترديدي نيست كه اصالحات دولت تركيه در سال هاى اخير از اين 
وضع هم بسيار متأثر است (درعين حال، مسئله عضويت تركيه در اتحاديه اروپا و خستگي 
نبايد  هم  را  داخلي  جنگ  تداوم  سنگين  مخارج   ، همين طور  و  تركيه  جامعه  و  دولت 
دست كم گرفت) حتي تصور مى رود دولت تركيه نسبت به ظهور شخصيت هاى سياسي و 
ناسيوناليست كرد در داخل كشور تساهل مى ورزد تا كردهاي اين كشور، زعامت كردها را 

متعلق به بارزاني و طالباني ندانند. 
البته يك نكته نبايد از نظر دور بماند و آن تفاوت زبانى كردهاى تركيه(كرمانج) با 
كردهاى عراق(سورانى) است، به طورى كه براى متكلمين دو لهجه، فهم متقابل ميسر 

.(Hippler, 2005: 46) نيست 
با  عراق  تركمان هاى  قومي  قرابت  دليل  به  عراق؛  تركمان هاى  وضع  از  حمايت 
اكثريت اهالي تركيه، سياستمداران اين كشور نسبت به وضع اين گروه قومي و كركوك 
حساس اند(International Crisis Group,2007: 16). تركمان ها مدعى اند شهر نفت خيز 
كركوك، اصالتاً شهري تركماني است كه در اثر سياست تعريب و اقدامات احزاب كرد و 
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مهاجرت آنها به اين شهر، وضع قومي / جمعيتي شهر دگرگون شده و ازاين رو، مخالف 
الحاق اين شهر به منطقه كردستان اند. تركيه از ابتدا با اين امر مخالف بود، زيرا تصور 
مي رود با الحاق كركوك به كردستان، پايه هاى استقالل اين ناحيه در آينده مستحكم 

مى شود و اين امر براي آينده تركيه نگران كننده است.
تركيه براي تحقق اهداف و استراتژى هايش در عراق، ابزارهايي چون راه ارتباطي 
عراق به اروپا، خطوط لولة انتقال انرژي و كنترل بر منابع آب دو رودخانه دجله و فرات را 

در اختيار دارد(يونسيان، 1393: 34).

3-3. عربستان سعودى؛ اهداف و استراتژى ها
عربستان با نظام حكومتي ويژه و اسالمي خويش، مدعي زعامت ديني و عرضه الگويي براي 
حكومت اسالمي و اسالم اصيل و خالص است. تبليغات گسترده اى كه با دالرهاي نفتي براي نشر 
عقايد وهابيت در اقصي نقاط عالم اسالمي و حتي بين مسلمانان در اروپا صورت مى گيرد، نشان 
از تالش اين كشور براي حفظ و تثبيت جايگاه ادعاي مذكور دارد. يكي از ويژگى هاى وهابيت 
و به طوركلى ، تفكرات حنبلي و سلفي، ضديت با شيعيان است كه آن ها را رافضي و اهل بدعت 
مى خوانند. بنابراين، قدرت گيري شيعيان در عراق از نظر آنها بسيار نامطلوب است (هوشى سادات، 
1392: 34). از سوي ديگر، عربستان دعوي آن را دارد كه قدرتي منطقه اي است و طبعاً ايران 
و عراق را دو رقيب اصلي خويش مي داند و تضعيف هر دو را به نفع خويش ارزيابي مي كند. در 

مجموع، عربستان براي وصول به اهداف فوق، استراتژي هاي زير را دنبال مي كند:
1. ممانعت از ظهور رقباى جدى در مقابل زعامت ادعايى عربستان در عالم اسالم و 
منطقه خليج فارس، تأسيس حكومتى با اكثريت شيعه براى عربستان سلفى و ضد شيعه 
نوعى شكست يا نقطه ضعف و يا رقيب فكرى سياسى خواهد بود. بنابراين ناكامى در 

برقرارى چنين حكومتى هدف مهم عربستان است (يونسيان، 1392: 34).
2. سوق دادن مخالفان راديكال عربستان به ميدان عراق؛ در راستاى اين هدف و 
اهداف متعدد ديگر، عربستان حتى اگر عمًال هم به تجهيز و انتقال راديكال هاى مسلح 
حاضر در عراق كمك نكرده باشد، دست كم نسبت به استفاده آنها از خاك عربستان 
اغماض نشان داده است؛ امرى كه تيرگى روابط عراق و عربستان را به ويژه از اوايل 2009 
به دنبال داشته و دولت عراق مدعى بوده كه سعودى ها به تروريست ها، كمك مى كنند تا 
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.(Henderson,2007: 7) وارد خاك عراق شوند
3. به شكست كشيده شدن مدل دموكراسى عراق، نظام سياسى عربستان در قياس با 
اغلب كشورهاى منطقه بيشترين فاصله را با حكومت دموكراتيك دارد (هوشى سادات،1393: 
168). در مجموع، عربستان براى ممانعت از مخاطراتى كه عراق آينده براى اين كشور در 
پى دارد، از مهم ترين ابزار موجودش، يعنى گروه هاى خشونت طلب و راديكال به خوبى 

استفاده مى كند و مايل به برقرارى امنيت در عراق نيست.
4. بازيگران ملى - داخلى تأثيرگذار بر سناريوهاى احتمالى در آينده عراق؛ امروزه 
محققان و انديشمندان بسيارى از جمله جيمز روزنا بر اين باورند كه بازيگران سطح خرد 
در داخل سطح ملى در جهت گيرى ها و تحوالت، هم در عرصه سياست داخلى و هم در 
عرصه سياست خارجى بسيار تأثيرگذارند و هرگونه تحليل، بدون اين مهم ناقص مى نمايد. 
بر همين اساس مقاله به معرفى و تحليل بازيگران تأثيرگذار داخلى عراق بر تحوالت آن 

پرداخته است كه در ادامه به شرح هر يك پرداخته خواهد شد.

1-4.  صحنه سياسي عراق
درباره تركيب جمعيتي و قومى/مذهبي عراق، اطالعات قطعي و بى طرفانه موجود 
و  جايگاه  تناسب  به  كه  است  اظهارنظرهايي  و  تخمين ها  داريم،  دست  در  نيست.آنچه 
تعلقات قومي /مذهبي مطرح كنندگان بسيار متفاوت است. بر اساس تخمين هاى رايج 
حدود درصد جمعيت عراق را اعراب شيعه و سني و بين 17 تا 20 درصد را اكراد و مابقي 
را گروه هاى قومي ديگر (نظير تركمان ها) و ديني (مسيحيان آشوري و غيره) تشكيل 

.(Anderson & Stansfield, 2004: 118) مي دهند 
گفته مى شود 65 درصد كل جمعيت عراق مذهب تشيع دارند كه اكثريت قاطع 
جمعيت اين كشور را شامل مي شود. گذشته از اعراب ، در بين كردها و طوايف ديگر مانند 
تركمان ها هم شيعيان وجود دارند .اهل سنت عراق با 20 درصد جمعيت، دومين گروه 
مهم به لحاظ دموگرافيك محسوب مي شوند (kazemi,2005: 9). البته، اكثريت گروه هاى 
كرد و تركمان هم اهل سنت هستند، اما ظاهراً كردها به هويت قومي خويش بيش از 
هويت مذهبي اهميت و اعتبار مى دهند. با اين حساب و با صرف نظر از جزئيات و گروه هاي 

كوچك تر مي توان، گروه هاي عمده حاضر در صحنه عراق را به چهار دسته تقسيم كرد:
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2-4. كردهاي عراق:
كردها كه قريب به درصد جمعيت عراق را تشكيل مى دهند، عمدتاً در نواحي شمال 
و شمال شرق عراق ساكن اند و اين نواحي، بخش مهمي از مناطق نفت خيز اين كشور را 
 Mackenzie,2009:) شامل مى شود. كردها به لحاظ فرهنگي و زباني از اعراب متمايزند
373). به هرحال، سابقه طوالني درگيري كردهاي عراق با دولت مركزي باعث شده است 

همسايگان يا قدرت هاى بزرگ، تقريباً همگي، از آن ها براي مقاصد خويش استفاده كنند. 
مطالبات تاريخي كردها كه از آن به خودمختاري يا فدراليسم تعبير شده است، شامل 
استقالل در امور داخلي نواحي كردنشين (استقالل در امور اقتصادي- فرهنگي - سياسي) 
است كه در حوزه فرهنگ و آزادى هاى مدني، رسميت و پذيرش زبان كردي و تدريس آن 
در مقاطع مختلف تحصيلي و در حوزه اقتصادي، دست كم كسب درصدي از درآمد نفت 

(اگر نه همه درآمد نفتي حاصل از شمال عراق) بوده است.
با توجه به امكانات گروه هاى كرد و فضاي حاكم بر عراق، مى توان ادعا كرد كردها 
در قوى ترين وضع خويش در اين كشور به سر مى برند و به تحقق آمال و اهداف خويش 
بيش از هر زمان ديگري نزديك ترند. امكانات و قابليت هاى كردها و شرايط مساعد آن ها را 

مى توان به شرح زير ذكر كرد:
1. ضعف دولت مركزى و قواى نظامى به وجهى كه به سهولت نمى تواند بار ديگر 

برشمال عراق سيطره كامل برقرار كند.
2. حمايت آمريكا و تا حدودى افكار عمومى غرب، كمك كردها  در ساقط كردن 
صدام حسين و برقرارى منطقه امن در شمال مدار36 درجه(از آوريل 1992) تا زمان 
وجود  به  آمريكا  و  كردها  بين  متقابل  اتكاى  يا  و  اعتماد  نوعى  بعثى،  حكومت  سقوط 
آورده است. ازيك طرف، منافع مداخله همسايگان (و بخصوص تركيه) در نواحى كردنشين 
مى  شود و از سوى ديگر، در چشم گروه ها و دولت هاى منطقه، كردها را عامل آمريكا 

مى نماياند.
3. پس از برقراري منطقه امن در شمال عراق، سه استان سليمانيه، اربيل و دهوك از 
كنترل بغداد خارج شد(حق پناه،1387: 125) و به صورت دوفاكتو حكومتي نيمه مستقل 
در اين نواحي شكل گرفت كه برخي از اهداف و آرمان هاى كردها را عملي ساخت. از 
طرف ديگر ، حكومت محلي، به ويژه پس از سقوط صدام توانسته است نيروهاي نظامي 
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و انتظامي مجهزي به وجود آورد. بااين حال، كردها موانع مهمي در پيش رو دارند: نگراني 
همسايگان نسبت به نيات كردها و استقالل جويى آن ها و مخدوش شدن تماميت ارضي 
عراق و مخالفت بخش هايى از اعراب عراق و على الخصوص اهل سنت با امتيازات اعطايي 

.(gunter, 2008: 109) به كردها

3-4. شيعيان عراق
 حدود 65 درصد  جمعيت عراق را تشكيل مى دهند و به لحاظ تاريخي حاشيه نشين 
بوده اند (اسدى،1387: 53). آزار و تعقيب شيعيان در دوران حكومت بعثي و به ويژه تحت 
نظارت گرفتن علما، باعث احساس محروميت و مظلوميت در بين آنان شده است. بنابراين، 
طبيعي است از هر نوع تقسيم قدرت و سهم گرفتن از آن، استقبال مي كنند. محل سكونت 
آنان هم اغلب نواحي جنوبي و مركزي عراق است كه از لحاظ استعداد زراعي و منابع نفتي 
بسيار غني است. آنچه شيعيان مي خواهند، با توجه گذشتة ناخوشايند، گرفتن سهمي 
متناسب از قدرت سياسي و آزادى هاى مشروع و عمومي و ممانعت از بروز ديكتاتوري 
چون صدام است(Dodge, 2005: 35). ازاين رو، مهم ترين خواسته هاي شيعيان را به شرح 

زير مي توان خالصه كرد:
1. تقسيم عادالنه و حتى االمكان دموكراتيك قدرت. حفظ اين شكل تسهيم و ممانعت 

از ظهور ديكتاتورى (سنى مذهب) همچون صدام، از مهم ترين اهداف شيعيان است.
2. جلوگيرى از تجزيه عراق، باآنكه نگرانى شيعيان از تجربه عراق به اندازه اهل سنت 
نيست، اما به داليل مشخص استراتژيكى و ژئوپلتيكى، تجزيه اين كشور براى اهل شيعه 

گزينه اى قابل قبول نيست
3. برقرارى ثبات، امنيت و آرامش در عراق؛ گروه هاى راديكال و تروريست كه در 
عراق، جريان خونريزى و بمب گذارى انتحارى را تداوم مى بخشند، داراى گرايش هاى ضد 
شيعى قوى و تمايالت سلفى و وهابى اند. از آن جمله، داعش به واسطه ديدگاه هاى ضد 
تشيع شهرت دارد (سردارنيا،1391: 98). هدف اين گروه ها، به شكست كشاندن شيعيان 
است. بنابراين ارائه حكومتى كارآمد، موفق و با قابليت ها و مكانيسم دموكراتيك شفاف، 
براى شيعيان عراق و منطقه مثبت و ضرورى و براى راديكاليسم سنى ناخوشايند خواهد 

بود. 
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4-4. اهل سنت عراق
اعراب اهل سنت، در دوران صدام حسين از جايگاه ممتازي برخوردار بودند و ازاين رو، 
آن دوره را عصر طاليي خويش تصور مى كنند و از شخصيت صدام تجليل به عمل مى آورند. 
اهل سنت عراق هم امروزه به اين امر واقف شده اند كه عصر صدام اعاده شدني نيست و 
واقعيات و نيروهاي جديدي آيندة عراق را رقم مى زند (خسروى،1390: 32). اما راديكاليزه 
شدن آن ها، احتمال تجزيه عراق را افزايش مى دهد و اين بيش از همه به زيان اهل سنت 

است كه مناطق محل سكونتشان بياباني و فاقد منابع قابل توجه زيرزميني است. 
در مجموع، اصلى ترين اهداف و آمال اهل سنت عراق را به شكل زير مى توان تلخيص 

كرد:
1. رسيدن به حداكثر امتيازات عصر گذشته: دوران حكومت بعثى عصر مطلوب اهل 
سنت است و اگر چه اعاده كامل آن متصور نيست، اما مى توان بازيابى بخش اعظم آن ها 
را در برنامه خويش گنجاند. درهرصورت، آن ها از تبديل شدن به اقليت و احتماالً تحمل 
وضع زندگى اقليت ها نگران اند و از همين رو برخى از آن ها حتى از گروه هاى تندرو بعثى 

و تكفيرى نيز حمايت هايى را به عمل آورده اند (سردارنيا، 1391: 114).
2. جلوگيرى از تجزيه عراق: به واسطه وضع ژئواكونوميك منطقه محل سكونت اهل 

سنت، تجزيه عراق، به معناى محروميت از نعمت نفت و درآمدهاى سرشار ديگر است.
3. مخالفت با حضور آمريكا و تأكيد بر ضرورت خروج متحدين از عراق: آمريكا عامل 
سقوط صدام و روى كار آمدن حكومت شيعى محسوب مى گردد و اين هر دو به زيان اهل 
سنت عراق بوده است.اين وضع، جريان قوى ضدآمريكايى كه در منطقه و نزد راديكال هاى 
سنى موجود بود را شعله ور تر ساخت(Bosee, 2007: 48). اهل سنت در كنار نقاط ضعفي 
چون استراتژيك نبودن محل سكونتشان و اقليت بودن شان در عراق، دو حامي قابل توجه 

دارند.
1. كشورهاي  عربي  سني  و  به  ويژه  عربستان، مصر و اردن كه  وحشت  خويش  

را از ظهور  هالل شيعى تحت هدايت ايران، ابراز مى دارند.
2. راديكاليسم سني كه در اقصي نقاط جهان اسالم نفوذ و حضور دارد و با گرايش 
ضدشيعي و توسل  به خشونت، سعي در مستأصل ساختن حكومت  شيعي  عراق و آمريكا 
دارند و در واقع مى توانند به مثابه  اهرم  فشار اهل سنت عمل كنند (خسروى،1390: 21).
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آن ها  (به زعم  شيعي  حكومت  تضعيف  با  مى خواهند  عراق  سنت  اهل  درمجموع، 
تحت حمايت آمريكا) و ممانعت از تجزيه اين كشور، از افتادن گروه مزبور به وضع اقليت 

جلوگيري كنند و دست كم به بخشي از امتيازات سابق خويش دست يابند.
دربارة گروه هاى راديكال حاضر در عراق و به ويژه داعش، شايد نتوان به صورت مسلّم 
و معين از ايدئولوژي و اهداف، سخن به ميان آورد، اما بى شك اين گروه ها ضد شيعه، 
غرب ستيز، راديكال و داراي خط مشى مسلحانه اند. به هرحال، به رغم آنكه قواي القاعده در 
افغانستان و بر اثر حمالت شديد نيروهاي متحد، تا حدودي پراكنده شدند، اما به زودي 
 Balanchard:) وقتي به دست آوردند تا هم در عراق و هم در سوريه اظهار وجود كنند
265 :2016). در عراق به طور مشخص، شايد به  دليل  نزديكي  به  كشورهاي  عربي  

و به ويژه عربستان، موفق شدند بعثيان سابق و راديكال هاى كشورهاي  همسايه را بسيج  
 Blanchard,) بگيرند دست  به  را  اخير  سال هاي  خون بار  خشونت هاي  هدايت  و  كنند 

.(2013: 9

5. سناريوهاى قابل پيش بينى در عراق
مقاله حاضر بر اساس بازيگران سطوح ملى، منطقه اى و بين المللى مربوط به تحوالت 
عراق به ترتيب احتماِل كم به زياد چهار سناريوى؛ غيرمنتظره نامطلوب (سقوط بغداد 
عراق)،  در  داعش  كامل  (شكست  مطلوب  منتظره  داعش)،  توسط  حكومت  تشكيل  و 
غيرمنتظره مطلوب (تجزيه عراق- نسبت به سقوط آن-) و منتظره غيرمطلوب (مديريت 
بى ثباتى در عراق توسط آمريكا) و را مورد شناسايى و بررسى قرار داده است كه در ادامه 

به هر يك از آن ها پرداخته خواهد شد.

1-5.  سناريوى غيرمنتظره نامطلوب (سقوط بغداد و تشكيل حكومت توسط داعش)
تضعيف و سقوط دولت به رهبرى شيعيان در عراق، و احتمال تجزيه اين كشور و 
حضور گروه هاى افراطى سنى در مرزهاى ايران، مى تواند باعث نگرانى ايران شود. با توجه 
به اينكه موقعيت بين المللى و خطر واكنش برخى از رقباى منطقه اى جمهورى اسالمى 
احتماالً در شرايط فعلى مانع از درگيرى مستقيم نظامى ايران در عراق مى شود، مى توان 
انتظار داشت كمك ايران به عراق شامل حمايت اطالعاتى و سياسى از دولت و همچنين 
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تقويت تسليحاتى و آموزشى شبه نظاميان شيعه باشد (فيروزآبادى و همكاران،1393: 94). 
منافع  با  تقابل  در  ايران  مرزهاى  نزديكى  در  و  منطقه  در  تروريستى  نيروهاى  استقرار 
استراتژيك و امنيت ملى ايران است و به دليل  احتمال دامن زده شدن به جنگ هاى شيعه 
و سنى با اين موضوع محتاطانه برخورد مى كند. رواج جنگ هاى فرقه اى و مذهبى ميان 
شيعه و سنى از عوامل بازدارندگى ايران است. داعش كه در جبهه جنگ داخلى سوريه به 
بن بست نظامى رسيده و با تقريباً تمامى نيروهاى اپوزيسيون دولت اسد درگير شده است 
توجه خود را دوباره به زادگاه خويش يعنى عراق معطوف كرد. اين چرخش ابتدا بيشتر 
منطقى نظامى مبتنى بر تأمين راه هاى تداركاتى و لجيستيكى پشت جبهه اى داشت كه 
منجر به تسخير شهرهاى رمادى و فلوجه شد كه نيروهاى دولت عراق تا كنون هم عاجز 
از بازپس گيرى آن ها بوده اند. به نظر مى رسد كه انتخابات اخير و بيم اعراب سنى از تجديد 
حكومت شيعيان آنها را به ائتالفى هر چند تاكتيكى با داعش كشانده است؛ موضوعى 

كه مى تواند حمالت گسترده اخير داعش و پيروزيهاى بى سابقه اش را توضيح دهد.

2-5.  سناريوى منتظره مطلوب (شكست كامل داعش و تقسيم عادالنه و دمكراتيك 
قدرت)

 حمايت هاى آمريكا و هم پيمانانش از اين گروه باعث شد لطمه اى جدى به جايگاه 
آمريكا در عرصه بين الملل وارد شود. نفرت از آمريكا كه امرى سنتى در خاورميانه است با 
اين حمايت ها تشديد شد. يكى از اهداف آمريكا از حمله به داعش مى تواند بهبود بخشيدن 
به موضع خود در افكار عمومى باشد.از سويى داعش قدرت ابتدايى خود را ازدست داده 
است.آمريكا دوست ندارد كه ايران در نابودى داعش نقشى داشته باشد. اگر مردم عراق و 
سوريه با كمك و مشاوره ايران داعش را نابود كنند جايگاه محور مقاومت مخصوصا ايران 
در منطقه ارتقا مى يابد (ساسانيان، 1393: 12). پس از سقوط داعش سناريوي فوق 
احتماالً در درون خود طيفي از سناريوها را خواهد داشت. بدين معنا كه تقسيم قدرت 
مى تواند اشكال و درجات متنوعي داشته باشد. منظور از تقسيم دمكراتيك نيز تقسيمي 
است كه اوالً متناسب با جمعيت هر گروه و ثانياً بر اساس مكانيسمي دمكراتيك باشد. 
شّكي نيست كه استواري و تثبيت ارزش ها و نهادهاي دموكراتيك در عراق به سهولت 
نخواهد بود و زماني طوالني مى طلبد. بنابراين، بخشي از اين سناريو هم مربوط به قبول 
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كه  همسايگاني  براي  عراق  در  باثبات  دمكراسي  برقراري  بود.  خواهد  دمكراتيك  اصول 
دمكراتيك نيستند، چندان مطلوب به نظر نمي رسد، اما با توجه به حمايت نيروهاي اصلي 
داخلي عراق (شيعيان و اكراد ) و عدم مخالفت همسايگان مهم (ايران و تركيه)، چنين 
سناريويي نيز محتمل به نظر مي رسد. از ديدگاه منافع جمهوري اسالمي، اين سناريو، 
داراي وجوه مثبت بسيار است. از يك سو متحدان طبيعي ايران شيعيان و كردها ) جايگاه 
ممتاز و مهمي در عراق به دست مي آورند. از سوي ديگر، عراق دموكراتيك كمترين خطر 
را براي ايران خواهد داشت و احتمال ظهور ماجراجويي نظير بعثى ها را بسيار كاهش 
مي دهد (ساسانيان، 1393: 15). همچنين، بهانه اي براي حضور و دخالت هاي خارج از 

منطقه در عراق باقي نمي ماند. 

3-5. سناريوى غيرمنتظره مطلوب (استقرار حكومت غرب گرا در كردستان عراق؛ 
تجزيه):

آمريكا خواهد كوشيد تا در صورت شكست پروژه ايجاد يك كشور دموكراتيك متمايل 
به غرب، اين پروژه را در يك محيط جغرافيايى محدودتر نسبت به كل كشور عراق عملياتى 
كند. به نظر مى رسد كردستان عراق به عنوان يك محدودة مناسب در درون سرزمين عراق 
با توجه به وجود نوعى دموكراسى حداقل، احزاب سياسى، پارلمان، ارتش محلى و نوعى 
خودمختارى نسبى، از پتانسيل بيشترى نسبت به بقيه نقاط عراق براى آزمايش امكان 

تحقق منطقه نمونه از حيث دموكراتيك شدن و رفاه اقتصادى برخوردار باشد.
به همين دليل استقرار نظم و سناريوى مطلوب اياالت متحده در اين منطقه در 
صورت موفقيت آميز بودن به تمامى عراق و در مراحل بعدى به تمام منطقه صادر خواهد 
منافع  نيز  كردستان  به  نمونه  منطقه  اين  مرزهاى  شدن  محدود  صورت  در  حتى  شد. 
حداقلى اياالت متحده تأمين خواهد شد؛ زيرا ايجاد اين منطقه با بى ثبات كردن محيط 
عالوه بر تحت فشار قرار دادن تركيه و جمهورى اسالمى ايران، اسرائيل را نيز از بن بست 

محيطى رهايى بخشيده، امنيت آن را تأمين خواهد كرد.
آمريكا در تحقق اين گزينه نيز با دردسر كمى مواجه نيست زيرا احتمال اينكه تركيه 
در برابر تحقق يك دولت خودمختار يا مستقل كرد به شدت ايستادگى كند زياد است، 
چون اين امر را بزرگ ترين تهديد امنيتى خود به شمار مى آورد. ديگر كشورهاى منطقه 
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نيز نسبت به ايجاد دولت كردى حساسيت هاى بسيارى بروز مى دهند (جعفرى پويا، 1393: 
.(78

آمريكايى ها با تعميق پيوندهاى نظامى، امنيتى و اقتصادى با اين اقليم به آن به چشم 
هم پيمانى استراتژيك نگاه مى كنند كه مى تواند موازنه هاى منطقه اى را به نفع آمريكا 
تغيير دهد. از سويى سرمايه گذارى هاى نظامى، امنيتى و اقتصادى آمريكا در كردستان 
عراق برخالف سياست اعالم شده آمريكا مبنى بر حفظ وحدت اراضى و وحدت ملى عراق 
نيست زيرا همه اين اقدامات آمريكا بدون هماهنگى با دولت مركزى عراق صورت گرفته و 
مى گيرد (اميرى مقدم، 1393: 63). اين واقعيت كه منطقه كردستان برنده اصلى تحوالت 
اخير شد، همه را به اين فكر فرو برده كه احتماال داعش در پس پرده توافقاتى با آنها براى 
 Gunter,2008:) تقسيم مناطق نفوذ داشته تا بتوانند هر دو به آنچه كه مى خواهند برسند

.(112

4-5. سناريوى منتظره نامطلوب (سياست دوگانه- راهبرد مديريت بى ثباتى-)
تواند  مى  داعش  قبال  در  به  طورمشخص  و  عراق  در  آمريكا  نظامى  جديد  راهبرد 
مبتنى بر حفظ نگرش موازنه  ها مى  باشد. در اين چارچوب، اصل مهم راهبردى آمريكا 
براساس توليد نيازهاى امنيتى براى كشورهاى منطقه براى محقق  ساختن موازنه  سازى 
امنيتى است. به  همين  دليل در رويكرد آمريكا اين هدف دنبال مى  شود كه بحران كنونى 
داعش در عراق را نتيجه خروج نظامى خود معرفى كند. از طرف ديگر، حاضر به قبول 
مسئوليت  پذيرى در قبال اين بحران نيز نمى  باشد و همچنان مى خواهد از داعش به عنوان 

يك وزنه در معادالت منطقه اى استفاده كند.
عمده  ترين كليدواژه  هايى كه در مواضع مقامات آمريكايى در موارد مقابله با داعش 

حائز اهميت هستند، عبارت اند از:
آسان  داعش  بردن  بين  از   / گشت1  بازنخواهند  عراق  به  آمريكا  «نظاميان  اوباما: 
نيست 2/عمليات نظامى ما در عراق محدود به حفاظت از منافع مان در اين كشور خواهد 

1. http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=205633
2. http://www.csr. Ir/news/index.php?id=1626&title=%D9%8 -استراتژيك تحقيقات   مركز 
معاونت پژوهش هاى سياست خارجى
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از   / است2  بلندمدت  منطقه  اى  راهبرد  يك  مستلزم  داعش  متالشى  كردن  بود1.«اوباما» 
هيگل خواسته  ام گزينه  هايى را براى مقابله با داعش در عراق آماده كند3 / جان كرى را 
براى پيگيرى ائتالف  سازى عليه داعش به منطقه مى  فرستم4.«وزير دفاع آمريكا» : داعش 
يك گروه پيچيده است5.«مشاور امنيت ملى كاخ سفيد» : از بين بردن داعش هدف فورى 

ما نيست / داعش نسبت به 6 ماه قبل خطرناك  تر شده است6.
در اين راستا، به نظر مى  رسد مسؤولين آمريكايى تالش مى  كنند پيام هاى زير را در 

اين خصوص به مخاطبان خود منتقل نمايند:
1. مقابله جدى نظامى با داعش در دستور كار آمريكا نيست، 2. تهديدات داعش 
براى منطقه بلندمدت است،3. آمريكا در ايجاد داعش هيچ  گونه نقشى نداشته است، 4. 
آمريكا به  دنبال حذف كامل داعش نيست، 5. غرب با تأخير معنادارى نسبت به مسئله 
داعش موضع  گيرى كرد، 6. مواضع غرب در خصوص چگونگى ورود به صحنه عراق متفاوت 
است،7 . ميزان ادراك غرب از تهديد داعش متغير است، 8. آمريكا در صدد معرفى خود 
به  عنوان «منجى» براى منطقه و عراق است، 9. آمريكا در دوره جديد، به  دنبال «مديريت 
وضعيت» و نه دخالت و سركوب كامل مى  باشد، 10. آمريكايى  ها از جنبه  هاى حقوقى 
براى اثبات نقش ميانجى  گرايانه و هم چنين ايجاد مشروعيت اقدام نظامى استفاده كرده  اند 

(زارعى، 1393: 31).
بدين  ترتيب براساس تحليل محتواى مواضع مقامات آمريكايى، به نظر مى  رسد رابطه 
زير ميان آمريكا و داعش وجوددارد: 1. داعش بخشى از راهبرد منطقه  اى آمريكاست، 2. 
راهبرد بلندمدت آمريكا در مقابل داعش همراه با رويكرد تغييرات جدى در نظم موجود 
منطقه  اى خواهد بود، 3. داعش در محيط داخلى عراق كاركرد موازنه  سازى قدرت خواهد 

داشت.

1. http://www.bbc.co.uk/persian/world/2014/11/141117_l31_isis_killers_kassig
2. http://www.dw.de/egrd43egg /a-17878349
3. http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1934939/+.html
4. http://www.interaksyon.com/article/89801/nato-to-meet-as-kerry-vows-intense-us-
support-for-iraq
5. http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iraq-disintegrating-as-
insurgents-
6. http://www.theguardian.com/world/middle-east-live/2014/jun/16/iraq-crisis-us-
could-team
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دنبال  را  اهدافى  گروه  اين  قبال  در  دوگانه  سياست هاى  و  داعش  حفظ  با  آمريكا 
مى كند كه مى توان به موارد زير اشاره كرد: داعش به عنوان يك گروه تروريستى ظرفيت 
تبديل شدن به يك طالبان جديد در منطقه را دارد. همان گونه كه طالبان مجرى برخى 
از طرح هاى آمريكا در افغانستان و پاكستان است اين گروه هم مى تواند در عراق و سوريه 
نقش مشابهى را برعهده بگيرد(زارعى،1393: 35). بر هم زدن نظم منطقه و اقدامات 
تروريستى باعث تضعيف دولت سوريه و عراق مى شود. اين امر محور مقاومت را به شدت 
تضعيف مى كند. حفظ داعش به آمريكا اين توانايى را مى دهد كشورهاى منطقه را درگير 
جنگ داخلى كند. اين جنگ مسلمانان با داعش فرصت مناسبى براى اسرائيل ايجاد 
مى كند تا طرح هاى خود را در فلسطين را پيش ببرد. ضعف سوريه و عراق ضعف حزب اهللا 
لبنان را هم در پى خواهد داشت. حضور داعش و اقدامات تروريستى اين گروه بهانه الزم 
براى حضور نظامى آمريكا را در منطقه فراهم كرده است. حفظ اين گروه باعث مى شود 

آمريكا براى هر نوع اقدام نظامى توجيهى بسازد. 
 وجود داعش البته به صورت مهارشده، مى تواند وحشت بزرگى را در كشورهاى عربى 
خليج فارس حاكم كند. اين ترس عامل خريدهاى بزرگ تسليحاتى از سوى اين كشورها 
خواهد شد. اين خريدها سود كالنى را نصيب آمريكا خواهد كرد. همچنين اين كشورها 

بيش ازپيش به آمريكا وابسته مى شوند(فيروزآبادى و همكاران،1393: 118).
 درهرصورت همان گونه كه در ابتدا بيان شد سناريوهاى فوق در پژوهش حاضر از 
احتمال كم به زياد مطرح گرديده است و به اعتقاد نگارندگان سناريوى مديريت راهبرد 
بى ثباتى با توجه به وقايع اخير  محتمل تر مى نمايد. بايد به اين مهم توجه داشت كه منافع 
غرب و به ويژه ايالت متحده آمريكا در پرتو اين راهبرد سهل الوصول تر از ساير سناريوها 
است. به خصوص اينكه آمريكا مى تواند از اهرم داعش استفاده هاى بسيارى در مقابله با 
ايران،سوريه، يمن،روسيه و به طوركلى كشورهاى خاورميانه ببرد.از سويى تهديد اسرائيل 
توسط محور مقاومت به حاشيه خواهد رفت و توجهات به سمت عراق و سوريه معطوف 
خواهد شد. در اين راستا نيز آمريكا مى تواند حمايت مصر ، عربستان و ساير كشورهاى 

حوزه خليج فارس را با خود همراه كند.
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نتيجه 
پژوهش حاضر با استفاده از آينده پژوهى و شيوه سناريونويسى با هدف ارائه سناريوهاى 
محتمل در عراق به معرفى بازيگران مؤثر در عراق بر اساس ابعاد ملى، منطقه اى و بين المللى 
پرداخت. همان گونه كه اشاره شد آينده پژوهى شامل مجموعه تالش هايى است كه با 
جستجوى منابع، الگوها، و عوامل تغيير يا ثبات، به تجّسم آينده هاى بالقّوه و برنامه ريزى 
بازتاب دهنده چگونگى زايش واقعّيت «فردا» از دل  براى آن ها مى پردازد. آينده پژوهى 
تغيير (يا ثبات) «امروز»، است. لذا به منظور بررسى آينده هاى محتمل در عراق ، ابتدا 
در بعد بين المللى به بازخوانى منافع اياالت متحده امريكا و روسيه و اتحاديه اروپا در عراق 
پرداخته شد و رفتارها، اهداف و منافع هر از اين سه بازيگر در صحنه عراق موردبررسى 
قرار گرفت. سپس در بعد منطقه اى ، استراتژى ها و اهداف و منافع سه كشور مؤثر همسايه 
عراق يعنى تركيه، عربستان و ايران و اصطكاك منافع اين سه قدرت منطقه اى در عراق 
موردبررسى قرار گرفت و در بعد ملى نيز چهار بازيگر اصلى داخلى عراق؛ شيعيان،اهل 
سنت، كردها و نوسلفيون تكفيرى(داعش) معرفى گرديدند. بر اساس سطوح تحليل مطرح 
شده نگارنده به معرفى چهار سناريوى؛ غيرمنتظره نامطلوب(سقوط عراق توسط داعش)، 
منتظره مطلوب(شكست كامل داعش در عراق)، غيرمنتظره مطلوب(تجزيه عراق- نسبت 
به سقوط آن-) و منتظره غير مطلوب(مديريت بى ثباتى در عراق توسط آمريكا)به ترتيب 
احتماِل كم به زياد  پرداخت. بنا بر نظر مقاله از ميان سناريوهاى مطرح شده راهبرد 
مديريت بى ثباتى در عراق و مدت دار شدن بحران در عراق محتمل ترين گزينه مى نمايد. 
براى جمهورى اسالمى ايران نيز اين مهم به صورت قابل انتظار و غير مطلوب ارزيابى گرديد. 
در اين راهبرد، سطح مشخصى از ناامنى كنترل شده ايجاد مى شود تا به واسطه آن، تحركات 

سياسى هر بازيگر ازطريق ايجاد ناامنى، قابل مديريت باشد.  *
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