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های محتمل عراق پساداعش بر امنیت ملی جمهوری آینده تأثیر

 سناریونویسیاسالمی ایران بر اساس روش 
 1 داود افشاری
 *2 شهروز ابراهیمی

 

 چکیده

 ایتران ملت  فعمنتا و امنیت  بر را تأثیرگذاری بیشترین ایران، همسایگان سایر با مقایسه در عراق کشور

هش از بحران داعش به سم  تقوی  هوی  ملت  ددیتد و کتا رف برون بعد از به ویژه اس . داشته

الملل  را به تکاپو واداشته تتا ای و بینهای خارد  گام برداشته و در نتیجه بازیگران منطقهنفوذ قدرت

طتو  ختحوالت آینتده عتراق نقتش م مت  در ترستی  به یارگیری در عراق ددید بپردازند. بنابراین 

ای بته دناتا  ای و فرامنطقهخواهد کرد. در این دوره بازیگران داخل ، منطقه بازی قدرت در این منطقه

ستتند. هافزایش نقش و نفوذ بیشتر در معادالت این کشور و در ن ای  ترسی  سناریوی مطلوب ختود 

 ه عراق برسناریوهای محتمل آیند ریتأثمقاله حاضر بر اساس روش سناریونویس  قصد دارد به بررس  

الت بتر تحتو رمتثث.ایران بپردازد. در این راستا نگارنده به شناسای  فاکتورهتای کلیتدی آج. امنی  مل 

های مودود در عراق را شناسای  و در ن ایت  ها، عدم قطعی رانعراق اقدام و سپس با شناسای  پیش

متا  احت شش سناریوی محتمل آینده عراق را مورد شناسای  قرار داده اس . این سناریوها بتر استاس

ر عتراق از ستناریوی تیییتر ستاختار سیاست  داز:  انتدعاارتوقوع، اهمی  و مطلوب بودن به ترتیب 

 و حتزابا میتان انسجام و اتحاد ،طریق تیییر قانون اساس ، کودتای ارتش، دنگ داخل ، تجزیه عراق

 یت راتکدم و عادالنته  یتقست یوی: سنارو در ن ای  عدم همراه  با ایران() عراق مل  قدرت افزایش

 تودته بتا ا ایرانسناریوی تقسی  عادالنه قدرت در همراه  ب نگارنده اعتقاد به قدرت )همراه با ایران(.

 .نمایدم  تروب.ایران نیز مطلآتر و برای امنی  مل  ج.محتمل ریاخ عیوقا به
 

 نویس ، پساداعش، ایران ویسنار عراق، آینده پژوه ، :واژگان کلیدی

                                                           
و اقتصاد، دانشگاه اصف ان، اصف ان،  یدانشکده علوم ادار ، اسیالملل، گروه علوم س نیروابط ب یدکتر یدانشجو. 1
 رانیا
 اصف ان، ایران و اقتصاد، دانشگاه اصف ان،دانشیار گروه علوم سیاس ، دانشکده علوم اداری . 2
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 مقدمه. 1

 را ت دیدها و هافرص  از متقارن و متناقض متییر، ایمجموعه ،پ  در پ  عراق تحوالت

کشور عراق در شرایط ددید خواهد کرد.  ایجاد ایران اسالم  دم وری مل  امنی  برای

روی کتار و  هتا ناامناز بحران داعش و رسیدن به ثاات نسا  و کاهش  رف شاهد برون

 رستیدن قتدرت بته آن ویژگت  تترینم   بوده که آمدن دول  ددید با رویکردی نوین

 نظتام  ت دیتد ی  گذشته همانند ددید عراق .اس  سیاس  ساختار در ددید بازیگران

 بته نتاامن  و تتنش هتدای  بتالقوه هایهمچنان زمینه اما نیس ، اسالم  دم وری برای

 .است  کترده ددی تیییر شرایط ددید در امنیت  مسائل .دارد آ ر ایران مل  امنی  حوزه

 آثتار و عتراق داختل سیاست  در و قتوم  مختلت  هایگروه رقاب  از ناش  هایچالش

 گرایت ،افرا  آن، اختالف بین شیعیان، اعتراضات مردمت  علیته فستاد، از ناش  بارزیان

احتمتا  تشتکیل  و گتذار ختارد  در آن ریتتأثتشدید فعالی  ایاالت متحده و نیروهای 

 وارد داخلت  عتراق هیتزاو از کته ددیدنتد هایچالش ازدمله دول  غیر همسو با ایران

عتراق  چندساله  زیاد در تحوالت نیآفرنقش.ایران با آشود. ج.م  ایران مل  امنی  حوزه

و دلوگیری از به تصرف درآمدن ش رهای عراق توسط داعتش، توانستته است  برخت  

و احتزاب  هتاگروهته برخ  از نیروها و بازیگران داخل  عراق را با خود همراه کند که الا

. از ستوی  انتدکردهعراق نیز با این م   مخال  بوده و از آن تح  عنتوان دخالت  یتاد 

ودود دول  ددید در آمریکا و رویکرد نوین ترامپ به منطقه، دم وری استالم  ایتران 

 ی مختلف  را در ارتاا  با آینتده عتراق رقت  بزنتد.وهایسنار تواند مو کشورهای عرب  

، قتدرت در ایتن کشتور دمانیتبنابراین مسائل  از قایل آینده سیاس  عراق در منطقته، چ

متذها  و همچنتین نقتش نیروهتای  -متنتوع قتوم   یهاگروهترکیب حکوم  و نقش 

 .و تود ات قرار دارد ها نگراندر عراق در کانون این  آمریکا ژهیوبه خارد 

 و باثاتات کشتوری بته عتراق دریج تت شتدنتادیل برای هابرخ  امیدواری رغ  به

 و هتاچالش از وستیع  گستتره بتا همچنتان کشتور این از داعش، پس دوره در قدرتمند

 برخت  مخترب و منف  مداخله عراق، در آمریکا داناههمه حضور .اس  ها روبروبحران

 و مستل  شورشت  هایگروه پیدایش عراق، در ثاات ب  ایجاد د   منطقه در کشورهای

 بتر ماتنت  و پارلمتان  نظتام از ناشت  بوروکراتیت  و مشتکالت سیاست  ت ،تروریست
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 نوستالژی و مرکزی دول  قاا  در اکراد واگرایانه هایمذها ، گرایش قوم ، بندیس میه

هستتند کته  عتوامل  تترینم   از بعت  دوره به برای بازگش  عراق هایسن  از بخش 

 اینکته بته منجر شوند. با این وصت  نظتر رکشو این در متعددی هایبحران به توانندم 

 و پتردازدآینتده م  مطالعته بته روشتمند شکل  به که مستقل اس  ایرشته پژوه آینده

 تصاویر بتوانی  این بر اساس حا  زمان در تا دهدم  قرار ما اختیار در آینده از تصاویری

مطلتوب  هاینتدهآی به بخشیدن شکل و آینده کش  بگیری ، تصمی  کارآمدتری شکل به

بته پژوه  و شتیوه سناریونویست  حاضتر بتر استاس روش آینتده دارد. پژوهش اهمی 

در عراق پرداخته و پتس  الملل ای و بینمنطقه بازیگران سطوح مل ،شناسای  متییرها و 

های سپ ر سیاس  عراق را شناستای  و در ن ایت  بتا از تعیین فاکتورهای کلیدی، پیشران

 ریتتأثبه شناسای  و تایین سناریوهای آت  عتراق و میتزان  ها یطعقمشخص کردن عدم 

 .ایران پرداخته اس .آبر امنی  مل  ج. هاآنگذاری 

نوآوری پژوهش پیش رو از این روس  که تا کنون مقالته و یتا کتتاب  در خصتو  

گتذار در عتراق و  ریتتأثو نیروهای  هاشرانیپآینده عراق پس از داعش که در آن تمام  

.ایران را مورد بررست  قترار داده باشتد نگاشتته نشتده است . آآن بر امنی  مل  ج. ریثتأ

متورد  هتاآن ریتتأثهمچنین بازیگران ددیدالورود به صحنه سیاس  عراق معرف  و میزان 

ها معرفت  و در ابتدا تمام  سناریوها و عدم قطعی  ااًیتقرگیری قرار گرفته اس  و اندازه

بته ترتیتب احتمتا  وقتوع و  هتاآن نیتترم  های معتین بته خصدر انت ا بر اساس شتا

 .اندگرفتهتاثیرگذاری ک  به زیاد مورد شناسای  قرار 

 

 ادبیات پژوهش .2

با توده به اهمی  موضوع و پیچیدگ  روابط دو کشور عراق و ایتران، کتتب، مقتاالت و 

الاتته الزم بته ی علم  بسیاری در داخل و خارج از کشور نوشته شده است . هاپژوهش

  سیونویسنار  یا شیوه پژوهندهیآذکر اس  تعداد کم  از این مطالعات بر اساس روش 

 منابع مودود در این حوزه اشاره خواهد شد. نیترم  ادامه به برخ  از  در بوده اس .
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 مطالعات داخلی .2-1

ه پرست  ستناریوهای همت»( در مقاله ای تح  عنوان 1398سمیع  اصف ان  و فرحمند )

الملتل بته چتاس رستیده نامه ایران  سیاست  بینکه در پژوهش« استقال  کردستان عراق

های پیش روی کردستان عراق ناش  از خالء قتدرت پتیش اس  به تایین و بررس  آینده

 ستناریویالت ( آمده پرداخته و به پنج سناریو در سه دسته بنتدی اشتاره کترده است . 

 و آمریکتا ترکیه، ایران، عراق، مرکزی دول  با کردستان لی اق مذاکرات انجام (1 مطلوب:

 از گیتریب ره و کردستتان اقلتی  ( استقال 2 کردستان؛ اعالم استقال  و آن غرب  متحدان

 آینتده؛ سیاست  هتایو واکنش هاکنش بر تاثیرگذاری برای اربیل اقتصادی هایتوانمندی

 در سیاست  و اقتصادی امتیاز کسب و ثال  بازیگر گریمیانج  (1:محتمل سناریوی ب(

 استقال  گذاشتن کنار یا تعویق ازای در کنفدرا  سیست  ایجاد و مناقشه مناطق مورد اداره

 بتا احتمتال  متذاکرات شکس  از عراق پس کردستان استقال  فوری عالم (2 کردستان؛

ایجتاد  :ممکتن سناریوی ج( ای؛فرامنطقه و ایمنطقه هایدول  و عراق مرکزی حکوم 

 از حاصتل پیامتدهای کته دهتدم  نشتان ایتن مقالته پژوهش هاییافته بزرگ. کردستان

. اس  کرده عدیده مشکالت دچار را اقلی  کردستان ،2017 سپتامار 25 رفراندوم برگزاری

رو بتازیگری کردهتای ران در مقاله پیشدر هر صورت از آنجا که یک  از نیروهای پیش

 ر با مسئله کردی اس  از این مقاله ب ره گرفته شده اس .های درگیعراق و همسایه

ستناریوهای پتیش روی آینتده »عنوان ای تح  ( در مقاله1396)  قربانمنتظران و  -

که در فصلنامه مطالعتات « .ایرانآالملل  و امنیت  ج.عراق و تحلیل دورنمای حقوق ، بین

س روش آینده پژوهت  بته راهاردی سیاس  گذاری عموم  به چاس رسیده اس  بر اسا

تایین سناریوهای آینده بحران عراق و ارزیتاب  و تحلیتل تتاثیرات متقابتل آن بتر حتوزه 

.ایتتران پرداختتته و بتته عقیتتده ایشتتان ستتناریوهای آالمللتت  و امنیتتت  ج.بین –حقتتوق  

آمیز قدرت در عراق، اتحاد میان اقوام گیری عراق از دس  داعش، تقسی  مسالم بازپس

از سناریوهای محتمل و نزدی  به منافع ایران معرف  گردیتده است . الزم بته  و مذاهب

ذکر اس  تفاوت مقاله حاضر با مقالته فتوق در ایتن است  کته مقالته پتیش رو پتس از 

رف  عراق از بحران داعش را مورد بررس  قرار داده اس  و بر استاس بتازیگران و برون

ایین سناریوها پرداخته و ی  مرحلته دلتوتر تر در عراق به تگرفته و نوینتحوالت شکل



95 

 

 

 

 

هیییتاایر آیندهاا  

محتماااریقاااآ  ی

پسااایش قری اااآی

 مه ااااییم اااا ی

ی سالم ی جمهوری

ی دآ نی اآی سای 

یروشی

ینودس هیردوس

االمکان ب ره گرفتته . با این حا  در راستای نگارش پژوهش از این مقاله نیز حت باشد م

 شده اس .

عراق  ندهیمحتمل آ یوهایسنار»ی تح  عنوان امقاله( در 1395) یافشاریزدان  و  -

ی هتاپژوهشکه در فصلنامه «  لالملنیبی و امنطقه ، سطوح مل گران مثثریاساس باز بر

 ، ملت ستطوح گرانی، شماره نوزده  به چاس رسیده اس  به بررس  بتازالمللنیبروابط 

 ی وهایپرداختته تتا ستنار عتراق دوران داعتش تحوالت به مربو   المللنیب و یامنطقه

 بته  کت احتمتا  بیترت به نگارنده راستا نیا   قرار دهد. دربررس موردعراق را  محتمل

 مطلتوب منتظتره ،(داعش توسط عراق سقو ) نامطلوب رمنتظرهیغ ؛یویسنار چ ار ادیز

-آن سقو  به نسا  -عراق هی)تجز مطلوب رمنتظرهیغ ،(عراق در داعش املک س کش)

 و ی شناستا متورد را ،(ایکتآمر توسط عراق در ثاات ب   یریمد) رمطلوبیغ منتظره و( 

  و شتیوه پژوهنتدهیآمقالته کته بتر استاس روش اس . ازآنجاکه ایتن  داده قرار  بررس

. باشتد ممقاله مربو  بته پتژوهش حاضتر  نیتر ینزدسناریونویس  نگاشته شده اس  

الاته الزم به ذکر اس  که مقاله فوق مربو  به تحوالت قال از ستقو  داعتش در عتراق 

لته مربتو  بوده اس  و تفاوت آن با پژوهش حاضر نیز در همین نکته خواهد بود که مقا

 به دوران داعش و پژوهش کنون  مربو  به دوران پسا داعش اس .

 در امریکتا متحتدهاالتیا نقتش»ی تح  عنوان امقاله( در 1395) یصفروثوق  و  -

در  کتایآمربه بررست  نقتش  «سوریه و عراق بر تأکید با خاورمیانه منطقه یهایگرافرا 

. ایشتتان معتقدنتتد کتته انتتدپرداخته گتتری در دو کشتتور ستتوریه و عتتراقگستتترش افرا 

 بته داخلت  یبستترها فتراه  بتودن باودود خاورمیانه منطقه در ی گراافرا  یریگشکل

یت  گراافرا نیز نیاز دارد. آمریکا با استفاده از برخ  از ابزارهتا بتر ایتن  خارد  کمحر

 مقتدم عمل بر نظر امریکا؛ متحدهاالتیا خارد  سیاس  در کهی ازآنجادامن زده اس . 

 و لتوئیس برنتارد ازدملته ختود پردازانهیتنظر یرهنمودها به توده با کشور این اس ،

 یهتادول  بته خاورمیانته منطقه یکشورها کردن تادیل طریق از دارد تالش هانتینگتون

 یعنت  منطقته در متانشیپتترین ه م   و امریکتا امنیت  علیته یت دید هرگونه ی،اذره

 آوردن ودتود بته و عتراق تضعی  طریق از امریکا متحدهاالتیارد. با بین از را اسرائیل

ازدملته  عتراق یاقتصتاد منتابع بتر یانحصار کنتر  تواند مکشور  این در حام  دول 
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نمایتد.  یدلتوگیر شیعیان فرامل  هماستگ  گسترش از دیگر یسو از. باشد داشته نف 

ان را متورد بررست  قترار این مقاله برخالف پژوهش حاضر که کلیته ستطوح و بتازیگر

 کرده اس . آمریکا تاکید ریتأثدهد تن ا بر بازیگری و م 

 

 مطالعات خارجی .2-2

سیاستت  ختتارد  عتتراق در راستتتای توستتعه »ی بتتا عنتتوان امقالتته( در 2017)1مگیتولین 

عراق را یک  از مراکز م   فرهنگ ، مذها  و سیاس  خاورمیانه قلمتداد کترده « یامنطقه

ستع  در تبایت  و استتقال  در  رستد ماز بحران داعش بته نظتر  رف رونبکه پس از 

سیاس  خارد  داشته باشد. در همین راستا نگارنده فوق به ارتاا  برخت  از احتزاب و 

ایتران، ترکیته و  ازدملتهی امنطقتهی با ستایر کشتورهای ریگارتاا ی  برای ها یشخص

که به احتما  زیاد در دول  ددید عتراق  دریگ منتیجه  گونهنیاعربستان اشاره داشته و 

شاهد استقال  پس از برچیده شدن داعش خواهد بود. و این راستا بر اساس منتافع ملت  

ای همچتون دای  از مقاله به ارتاا  این کشور با کشورهای فرا منطقه در خود عمل کند.

است . همچنتین  آمریکا و روسیه و تقابل آن دو کشور برای نفوذ در عراق اشارات  شده

 نیتا نسا  به قال رو به کاهش خواهتد رفت . بیان شده اس  که قدرت ایران در عراق

مقاله از آن رو برای پژوهش پتیش رو دارای اهمیت  است  کته بته بتازیگران داخلت  و 

 برای س ی  شدن در قدرت عراق اشاره کرده اس . هاآنخارد  و نحوه تقابل 

« آمریکتا متحتدهاالتیاآینتده روابتط عتراق و »وان ( در کتاب  با عنت2017)2الیپسون-

  و تحلیتل موردبررسایجاد و گسترش ارتااطات دوداناه را  منافع و عالیق دو کشور در

پس از حمله آمریکتا  ژهیوبهروابط دو کشور  نهیشیپقرار داده اس . کتاب پس از بررس  

در خصو  عتراق  متحدهتاالیابه این کشور به دوران اخیر وارد شده و معتقد اس  که 

ی  دارد که ترامپ در دوره ددید به احتما  زیتاد خواهتان ازسترگیری روابتط ها نگران

ی با عراق خواهد بود و یک  از دالیل این م   گرایش، دول  ددیتد عتراق بته اگسترده

                                                           
1. Paolo Maggiolini 

2. Ellen Laipson 
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زیاد در ایتن احتما .ایران بهآعربستان و حامیان اوس  و از سوی  آمریکا برای تحدید ج.

   خواهد نمود.دستشیپقدام ا

بته « ی روابتط عتراق و عربستتانهادنتدهچرخ»عنتوان ی با امقاله( در 2017)1کوت -

آمریکتا بتر رابطته دو کشتور پرداختته است . نگارنتده  تتأثیربررس  روابط دو کشور و 

 هتای کایآمرروابط عراق و عربستان با مدیری   2017که از ژانویه  دارد مبیان  گونهنیا

ی م م  پس از روی کار آمتدن هامالقاتر حا  ب اود اس  و مقامات عربستان  برای د

اند و الاته افکار عموم  عراق در ایتن راستتا پشتتیاان ایتن دول  ددید روانه عراق شده

حرک  بوده اس . نگارنده دالیل  برای ب اود رابطه عتراق و عربستتان تحت  متدیری  

به باز کردن مترز دو کشتور، فرستتادن  توان منمونه  نوانعبهکه  کند مذکر  های کایآمر

عتراق و ...  –نمایندگان دیپلماتی  به عراق، افتتاح شورای هماهنگ  عربستتان ستعودی 

دولت   ادیزاحتما بتهکته  کند می ریگجهینت گونهنیااشاره کرد. درن ای  نگارنده مقاله 

و از قتدرت ایتران در عتراق کاستته ددید در عراق از حمای  عربستان برخوردار گردد 

 خواهد شد.

بته « ماارزه برای دول : آینده پتس از داعتش»ی با عنوان امقاله( در 2017)2منصور -

بررس  سناریوهای احتمال  چینش قدرت در عتراق پرداختته است  و میتزان قتدرت و 

ن کترده ی هرکدام از دریانات در عراق را بیتاها یشخص، رویکردها و هاآنی رگذاریتأث

فرصت   2018ستا  اس . نگارنده معتقد است  پتس از شکست  داعتش در عتراق در 

آمتده است  و رهاتران شتیعه،  به ودودددیدی برای انسجام و کسب اعتماد ش روندان 

کرد و سن  عراق در حا  حاضر در حا  از دس  دادن قتدرت پیشتین ختود در عتراق 

ی هتارقاب یونالیس ، هوی  عربت  و ی هویت  ددید بر پایه ناسهااس یسهستند و این 

 ازآنجاکتهدرون این دامعه اس  که آینده عتراق را مشتخص خواهتد کترد. ایتن مقالته 

دورنمای  از آینده دلخواه خود را از عراق به تصویر کشیده اس  برای پتژوهش حاضتر 

 ی اس .اژهیودارای اهمی  

 

                                                           
1. Yasir Kuoti 

2. Renad Mansour 
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 پژوهیآینده :یلیتحل چارچوب .3

نتده چته یآ ایت نتدهیآ ستود بته یریگد  »موضوع  با موارهه خود  زندگ طو  در بشر

 نیبه ا ی پاسخگو  چگونگ ز،ین بح  آن  اساس تهکن و اس  بوده مواده« خواهد شد؟

های ینتدهآ بتا هکتبل  یستتین موادته نتدهیآ یت  بتا ما نگاه نیا در .اس  بوده یریگد  

رد، یکترو نیتا . یباشت داشته گرانتخاب نقش هاآن در توانی  م هک  یهست مواده  متفاوت

 یبترا  راهت هکت است  یزیچ نیا .سازد م روبرو دهیچیپ  یوضع ی  با را پژوه یندهآ

بته  رینتاگز را آنتان هکتآن دز گذارد، نم  باق گذارهایاس س و گیرندگانی تصم رهاران،

 ف ومم از  گوناگون و متعدد  یتعار .(Dettinger,2016: 198) دینما ندهیآ به دنیشیاند

 یهتاروش  برخت از استتفاده بتا و  لتکر یتتعا یت  در .اس  دهیگرد ارائه پژوه یندهآ

 در آنچه کدر یبرا تالش از اس  پژوه  عاارتیندهآ :گف  توان م یزیتجو ای  فیتوص

 ینتدیفرآ پژوه ینتدهآ گرید  یتعر به ای دهد و یرو دیبا ای و دهد یرو تواند م ندهیآ

 درواقع(. 67: 1389تقوی گیالن ،پردازد ) ممحتمل  دادیرو نیچند بین یشپ به هک اس 

 راهاردها توسعه یبرا  تکمشار و سامانمند ردیکبه رو ازین هک اس  یندیفرآ پژوه ،یندهآ

 هکت یمتعدد  یتعار در .دارد ندهیآ بلندمدت و مدتیانمدوره  یبرا اراک هاییاس س و

 دارد. ودود ریز به شرح  ضمن یها دالل اس ، شدهارائه نگارییندهآ یبرا

 -باشتد د درازمدتیبا تالش نیا -2 باشد؛ مندنظام دیبا ندهیآ  بررس یبرا تالش -1

 ی شناستا ید روکیتأ -4 اس ؛ ندیفرآ ی  نگارییندهآ -3 سا ، 30 تا 10 طورمعمو به

 است راهاتردی   قتاتیتحق یهتاحوزه بتر دکیتتأ -5است ؛ نوظ ور عام یرهایمتی عیسر

 (.34: 1388مظفری،)

 و راهاردهتا یبرا های اولو  یآن تنظ جهینت ترینم   هک اس  یندیفرآ نگارییندهآ 

  جینتتا نیچنت به  ابیدست منظوربه روینازا اس ؛ ندیآ قاا  در شورک ی  هاییاستراتژ

 شت ،ک نگاری،یندهآ یهاروشده یفا .ردک استفاده نگارییندهآ مختل  یهاروش از دیبا

 آرمتان یت  داشتتن .اس  ندهین آکمم و مطلوب یهاآرمان و هایدگاهد شیآزما و خلق

 هاییندهآ وقوع احتما  و د اس یمف هابرنامه و راهاردها ها،یاس س اتخاذ در ندهیآ یبرا

 (.47: 1390مرادی،کند ) م شتریب را مطلوب
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 پژوهیآینده هایروش از یکی یسیونویسنار .4

 اگتر امتا. داننتدم  «حتواد  انتظتار متورد یتا و طایعت  وضتعی  کل  طرح» را سناریو

 از توصیف  داستان  سناریو که گف  توانم  کنی  تعری  را سناریو  یبخواه ترتخصص 

. است  آینتده چ ره دارد. سناریو، نظر آینده از خاص  بخش به که اس  موده هایبدیل

 کتردن تترعریض و آینده مورد در تفکر گسترش سناریوسازی، هدف نیس ، گوی پیش

(. ستناریو 17: 1393ستتاری ختواه،باشتد ) ما نظر مورد تواندم  که اس  عناصری طی 

ستناریو  و است  نتامعلوم آینتده شتوند.م  مترتاط آینتده به که اس  امکانات  مجموعه

 مینه درباره که آموزندم  ما به سناریوها. آموزدم  ما به را نامعلوم  مورد در اندیشیدن

 بازکنی  ذهن پای و دس  از را امروزی پاگیر و دس  هایفرض و بیندیشی  هانامعلوم 

  یکنت شناستای  ستازنده دگرگتون را متا د ان اس  ممکن که را های گسس  بتوانی  و

 (.216: 1390شوارتز،)

  لتیتحل  بررست نتده،یآ ستازیمف وم یبترا یمثثر ابزار توانندم  وهایبنابراین سنار

 و ردکت شتانده سازمان بایتدم  هکت باشتد اطالعات دوانب  تمام  و بررس دهادایرو

 ریمس  منطق و  درون یسازوار با بایس م  شودم  استفاده م   نیا یبرا هک زین یابزار

 بینت پیش در .دارد قترار بین پیش ،ی ویسنار رکتف مقابل نقطه در .نندکمشخص  را ندهیآ

 لکیتش افراد  احساس هایقضاوت اساس بر و دارد قرار ظرمدن محتمل ندهیآ ی  همواره

 از یاریبست تواننتدم  افتراد از  بعض هک اس  نیا دگاهید نیا در  اساس فرض .شودم 

 داد خواهتد رخ هک را آنچه هر افراد هیبق از زودتر و ردهک ی شگویپ را ندهیهای آوضعی 

 دور افتراد تودته انونک از را یاریبس یرهایمتی و راتیتأث  دگاهید نیاما چن .نندک بازگو

 (.98: 1383منوری،کند )م 

 بته را نتدهیآ از  عیوست گستره و آیندم   مک به وهایسنار هک اس  ی همان دا نیا

در  آینتدم  مترتاط غیتر نظتر بته هکت را عوامتل از یاریبست و شتاندهک افراد توده انونک

 و علت  منطتق استاس بتر و نتاقضت هرگونته از )فتار   درون یسازوار با های تحلیل

 .کنندم   یتشر واض  و پارچهیک طور( به معلول

 :اس  شرح این به که دارد مختلف  مراحل و دارد را خود خا  فرایند سناریونویس 
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 ستوم: گتام کتارگروه فکتری، لیتشتک :دوم گتام ق موضتوع؛یتشناسای  دق او : گام

 شناسای  :پنج  گام تأثیرگذار؛ و عوامل اهمثلفه شناسای  :چ ارم گام بازیگران؛ شناسای 

 گتام کلت ، اندازچشت  ترستی : هفتت  گام ها؛قطعی  عدم شناسای  :شش  گام ها؛پیشران

 :1388 دهتان، ختوش) وهایسنار نوشتن: ن   گام کلیدی، هایقطعی  عدم نییتع :هشت 

 بته ستناریوها بته تتا بتری م  پتیش را نگتاری سناریو مراحل گامبهگام مانا، این بر .(39

 یابی . دس  اصول  و علم  شیوهای

 

 اصلی موضوع کردن مشخص .4-1

 به بیرون از نه گیرد انجام بیرون به درون از حرک  که اس  آن ب تر سناریوسازی، هنگام

 آن بیترون محتیط ستویبه سپس و شروع مشخص تصمی  با موضوع ی  یا یعن  درون

و یتا  اقتصتاد تیییترات پایته بتر کته ریوهای سنا انتخاب موضوع؛ .کنی  حرک  موضوع

 .کننتدنم  نمایتان یتا کشتور ختا  شترک  ی  را برای شوندم  ساخته سیاس  کالن

 پاسخ هاپرسش این به که اس  ضروری ،نیبنابرا (.116: 1387)وحیدی مطلق و ناظم ،

 -2 اندیشتید؟ خواهنتد چیتزی چته بته نزدیت  آینده در گیرندگانتصمی  -1شود:  داده

 اس ؟ کدام داش ، خواهد آتیه بر درازمدت اثری و شود اتخاذ باید که های تصمی 

 ذهتن باید مسئله تشخیص در .داد تشخیص را مشخص  پرسش یا موضوع باید ابتدا

 ذهن ، رسوبات و حاالت .شود زدوده بدبین  و بین خوش مانند و رسوبات  مفروضات از

 گذاشتتن کنتار از پتس ستناریو گتروه یاعضتا .ها هستتندپرستش درست  طترح متانع

 .برسند تفاه  به گیری،اصل  تصمی  مسئله سر بر باید ها،کلیشه و هافرضپیش

 

 در سپهر سیاسی نوین عراق مؤثرشناسایی متغیرها و بازیگران  .4-2

 و شناستای  انگیتزی ذهن روش طریق از بازیگران تأثیرگذارترین و ترینم   گام این در

 تقستی  کنتتر  از ختارج و نفتوذ تحت  دستته دو بته بتازیگران سپس. شوندم  بررس 

 کنی مت  معرف  را بازیگران از ایمجموعه ادامه، در(. 20 :1394 زال ، و پدرام) شوندم 

 بازیگران او  گروه. دارند فعا  حضوری آینده سناریوهای همه در اند واهمی  دارای که

 یتا و کنترلت  نتدارد هتاآن رفتارهای بر عراق مرکزی دول  که نفوذند و کنتر  از خارج
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 داخل  بدنه در نفوذ و کنتر  از خارج بازیگران مبالً،. ندارد آنان هایبرکنش مثثری نفوذ

هتا تواند بر آنها با ایال  متحده باال بوده و یا آمریکا م گیری آنکه احتما  ارتاا  عراق

 و  فتیالنج استامه بته وابستته نیروهای و هامرگپیش و عراق کردهای اثر بگذارد شامل

 در عتراق بع  حزب از ماندهباق  هایگروه و  الوطن حشد و شام نگ اانان نظیر هاسن 

هتای شتیع  مختال  دم توری داعش و برخت  گروه شامل بازیگران، الملل بین صحنه

  تعریت عتراق مرکتزی دول  همکاری دایره در بازیگران دوم گروه. اسالم  ایران اس 

 شتامل ایتران داخلت  بتازیگران او  دسته. شوندم  تقسی  دسته چند به خود که اندشده

 دفتاع وزارت و خاردته امتور وزارت اطالعتات، وزارت اسالم ، انقالب پاسداران سپاه

 عتراق ارتتش عتراق دم توری ریاست  ن تاد شامل عراق  بازیگران دوم دس  و ایران

 لانتان، شتامل، ایمنطقته بتازیگران ستایر هت  سوم دسته و حشدالشعا  نظام  نیروهای

ص یونیستتت  استت  کتته ضتتریب تأثیرگتتذاری  رژیتت  و عربستتتان قطتتر، ترکیتته، ستتوریه،

ها بر حسب تحوالت و ارتاا  با سایر بازیگران و عوامتل، متحده آمریکا نیز بر آنایاالت

ده است  کته و در انت ای نیز به متییرها و بتازیگران بتین المللت  اشتاره شت. اس  متییر

 به طور خالصه در ددو  ذیل مشاهده نمود. توان م

 

 در سپ ر سیاس  نوین عراق مثثرمتییرها و بازیگران . 1  شماره ددو

 زیر ساختارها ساختارها ردیف

 حکومت  و سیاس  نظام 1
نظام دموکراتی ، انتخابات، فدرالیس ، احزاب، 

 وزیری، پارلماننخس 

 اقتصاد 2
های وام اقتصادی، فساد ،یانرژ ،واردات صادرات،

 یگردشگر خارد ،

 ارتش 3
نیروی هوای  و زمین ، نیروی دریای ، تج یزات 

 نظام ، پلیس

 امنی  ساختار نظام بین الملل 4

 ساختار منطقه 5
ای، طلا ، امنی  انرژی، ثاات منطقهعدم تجزیه

 تقسی  قدرت
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 لیبازیگران تأثیرگذار داخ ردیف

 شیعهنظام سیاس   1

التدعوه، صتدریون، مجلس اعتالی انقتالب، حزب

، دریتان حکمت ،  حشدالشتعااهلل سیستان ، آی 

 یدالش داءسعل ،  امام هایگردان

  نظام سیاس  سن 2
گرای  مذها ، ارتاا  با احزاب سن ، بعبیون، افرا 

 کشورهای عرب 

 نظام سیاس  کرد 3

اتحادیته می نت  عتراق،  کردستتان دمکترات حزب

گتوران،  دنتاش یتا تیییتر تان عراق، دنتاشکردس

کردستان، ترکیه، افترا  گرایت  اسالم  اتحاد حزب

 سن 

 القاعده، داعش تروریست  هایگروه 4

 ترکمانان ترکمانان 5

 های صحنه سیاس ائتالف 6
 ائتتالف عتراق، متی ن ائتتالف قانون، دول  الفت ،

 کردستان دموکراتی  ائتالف عراق، مل 

 منطقه ایران تأثیرگذار بازیگ ردیف

 دم وری اسالم  ایران 1

، کردستتتتان امنیتتت  مرزهتتتا، اقتصتتتاد و انتتترژی،

گری مذها ، ستاختار سیاست  عتراق، تشتیع افرا 

 متحده، گردشگریعراق، ایاالت

 .ایرانآگرای ، ج.تشیع عراق، اقتصاد، افرا  عربستان سعودی 2

 گرای افرا کردستان، اقتصاد و انرژی، ترکمانان،  هکیتر 3

 ، مرزهاکردها گرای  مذها ،افرا  هیسور 4

 .ایرانآ، ج.کردستان امنی ، اقتصاد، رژی  ص یونیست  5

 منطقه ایبازیگران تأثیرگذار فرا  ردیف

 آمریکا متحدهایاالت  1

 ستاختار .ایتران،آ.ج و انترژی، اقتصاد هال  شیع ،

 یتاننظام ،ی امن گرای  مذها ،افرا  سیاس  عراق،

 عراق کردستان آمریکای  در عراق،

 روسیه 2
 عتراق، کردستان با آمریکا، رقاب  انرژی و اقتصاد،

 گرای  مذها افرا 

 امنی  و صل  سازمان ملل 3



103 

 

 

 

 

هیییتاایر آیندهاا  

محتماااریقاااآ  ی

پسااایش قری اااآی

 مه ااااییم اااا ی

ی سالم ی جمهوری

ی دآ نی اآی سای 

یروشی

ینودس هیردوس

 کلیدی در تحوالت عراق فاکتورهای تعیین .4-3

گتذارد،   تتأثیر م یت یه ف رست  از فاکتورهای کلیدی که بر موفقی  یا شکس  آن تصم

 عوامتل و هامثلفته تعیتین گتام در ای اس  که در گام سوم باید به آن توده داش .نکته

روش بررست  تاریخچته بتازیگران، بررست  خاتری  از عتراق محیطت  تأثیرگذار کلیدی

 را عوامتل از تعتدادی منتابع، مطالعته بتا. کنی مت  استتفاده ایتحوالت و روش کتابخانه

 کردی . بندیو دسته شناسای 

 عراق امنیت  تحوالت بر مثثر فاکتورهای .2ره   شماددو

 میزان نفوذ و مداخله نسا  تأثیر عوامل کلیدی

 متوسط %15 امنیت  -ساختار سیاس  

 ضعی  %10 اقتصادی

 بسیار ضعی  %8 نظام 

 قوی %19 بازیگران داخل 

 بسیار قوی %26 ایبازیگران منطقه

 بسیار قوی %22 الملل بازیگران بین

 

گونه که از ددو  فوق مشخص گردیده عامل بازیگران منطقته ای تأثیرگتذاری همان

. انتد یاهمالمللت  دارای پس از آن بتازیگران بین بیشتری نسا  به سایر عوامل دارند و

 گیری فاکتورهای کلیدی اس .عامل ساختار نظام  دارای کمترین اهمی  در شکل

 

 عراق التتحو روندها()کالن رانپیش نیروهای .4-4

ها در محیط کالن هت  ران بر آنپیش ی، الزم اس  نیروهایپس از تشخیص عوامل کلید

 کندم  متحو  را کالن محیط و صحنه که اس  چیزی هر ران،پیش از احصا شود. منظور

 را کلیتدی فاکتورهتای توانتدم  همواره آنچه (26: 1394پدرام و زال ،دهد )م  تیییر و

 را رویتدادی یتا واقعته آورد، ودتود به را هاآن موردنیاز و تیییرات دده تأثیر قرار تح 

 کنتد، ایجتاد متفتاوت قتدرت و شدت با واقع  زمان کُندتر از یا و خود زمان از ترسریع

 رانپیش نیروهای که باشی  داشته خاطر به همواره باید اس . رانپیش نیروهای از عاارت
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 و ف ت  ازآنجاکته (47: 1393ستتاری ختواه،تند )هس کلیدی فاکتورهای تیییر موتورهای

 مختلت  انتواع است ، یکلیتد رانپتیش ینیروهتا  شناسای مستلزم آینده، صحی  درک

(. 28: 1391،  چوکتام یبتاقر )حسین  و گیرد قرار مدنظر باید یکلید رانپیش ینیروها

ر امنیت  ملت  ها بتو تأثیر آن ران در رابطه با سناریوهای محتمل آت  عراقنیروهای پیش

 .ایران در دو عرصه بازیگران و متییرهای داخل  و خارد  قابل تقسی  هستند.آج.

 نظرستنج  و مطالعه با که را مثثر بر تحوالت عراق فاکتورهای همان مرحله، این در

 قرار مسائل عراق کارشناسان و خارگان از تن 10 اختیار در آوردی ، به دس  قال گام در

 روش بته عتراق کارشناستان و خارگتان ازنظرهای استفاده با را پیشراننیروهای  و دادی 

 میتان از نظترات میانگین که کردی ، مشخص هاآن از هری  اهمی  درده سنجش میزان

 از: اندعاارت 100 تا 0 اعداد

 هارانتعیین میزان اهمی  پیش .3  شماره ددو

 قهای مثثر بر روابط آمریکا و عرارانپیش عوامل کلیدی
دردتتتته 

 اهمی 

هتا انستجام آن و عتراق در گونتاگون متذاهب و اقتوام بازیگران داخل 

 تشیع، اهل تسنن، کردها()اهل

86 

 عتراق متذاهب در و اقتوام بته وابستته نظامیان ودود ساختار نظام 

 مرگ(الوطن ، پیش حشد )حشدالشعا ،

35 

 -ساختار سیاست  

 امنیت 

 70 در عراقسازی فدرا  ت دموکراتی  روند دول 

 31 عراق در تکفیری سلف  هایگروه و داعش بازیگران داخل 

 89 منابع و اهداف اقتصادی آمریکا در عراق بازیگران خارد 

 92 .ایران با عراقآها و رابطه ج.سیاس  بازیگران خارد 

سایر کشورها مانند ترکیه و روستیه  خارد  مداخالت بازیگران خارد 

 در عراق

73 

 80 به عراق متحدهایاالت مال  کم  یاقتصاد

در  عراق مذاهب و اقوام هایدیدگاه تعارض یا همراه  بازیگران داخل 

 .ایرانآرابطه با آمریکا و ج.

76 



105 

 

 

 

 

هیییتاایر آیندهاا  

محتماااریقاااآ  ی

پسااایش قری اااآی

 مه ااااییم اااا ی

ی سالم ی جمهوری

ی دآ نی اآی سای 

یروشی

ینودس هیردوس

 متذاهب و اقتوام از هری  طلا تأثیر آمریکا بر تجزیه بازیگران خارد 

 عراق

79 

 -ساختار سیاست  

 امنیت 

 86 عراق سیاس  ساختار

 74 عراق کردستان ها درخصو سیاس  ن داخل بازیگرا

 41 به عراق متحدهایاالت مال  کم  ساختار نظام 

 52 اشیا  شما  عراق به دس  ترکیه بازیگران خارد 

نظام  ایران بته دولت  مرکتزی  یهاکم همکاری و  بازیگران خارد 

 عراق

91 

خلتته افتتزایش ملتت  گرایتت  عراقتت  در تعتتارض بتتا ودا بازیگران داخل 

 خارد 

84 

 29 سلف  و بعب  یهاگروه بازیگران داخل 

 

 ساختارهای سیاسی و امنیتی هایرانپیش .4-4-1

های م ت  تحتوالت راناین ساختار یک  از پیش ساختار دولت دموکراتیک و فدرال: -

توانتد طیفت  از ران آنقدر قوی خواهد بود کته م آید. این پیشآت  عراق به حساب م 

ها را در د  خود رق  بزند. در صورت توازن قوا در عراق نیز اکبری  کشتورها و سناریو

کنند در درون همین روند به اهداف و یا سناریوهای متورد نظتر ختود بازیگران سع  م 

 نائل آیند.

هتا در عتراق دارای پشتتوانه از آنجا که احزاب و گروه داخلی: یهاائتالفبرآیند  -

تواند طیفت  نماید و م ها بسیار م   م انه هستند این ائتالفخارد  و حمای  دو  بیگ

 از بازیگران را در د  خود دای دهد.

 از عتراق در هواگروه عموو  پذیرش مورد اقتصادی و سیاسی اصالحات ایجاد -

 و سیاست  مستائل بته مربتو  عتراق در سیاست  اختالفات از مرکزی: یک  سوی دول 

 در را خاصت  منتافع و دیتدگاه متذاهب و اقتوام از و هریت  است  کشور این اقتصادی

 و سیاست  اصالحات آغاز کنند.م  مطالاه دول  مرکزی از اقتصادی و سیاس  هایحوزه

 دولت  ستوی از متذها  و قتوم  های سیاست ،گروه عموم اقاا  مورد و مثثر اقتصادی



106 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطماره   ده دوره 

شماره پ اپ   سوم 

 س  و هشت 

 1399پای ز  

 
 
 

 مسئله این و شدبا مرکزی نفع حکوم  به نیروها داخل  موازنه در تواندم  عراق مرکزی

متحده همواره بود و ازآنجاکه ایاالت خواهد مثثر عراق کشور ارض  تمامی  حفظ در نیز

گونه که در فصو  قال  اشتاره شتد بر این م   اثرگذار بوده اس  و در حا  حاضر همان

های متنوع در صدد دخال  در اصتالحات سیاست  و اقتصتادی است  تح  عنوان طرح

 ت  متییر م م  خواهد بود.قطعاً در تحوالت آ

 

 های اقتصادیرانپیش .4-4-2

با توده به توان منتابع فراوانت  کته در حتوزه  ساختار ناقص و معیوب اقتصادی عراق:

انرژی ازدمله نفت  و گتاز دارد همچنتان دارای فستاد متال  و ستاختار بستیار ضتعی  

هتای متنتوع سیاست  و انباعت  ایجتاد بحر باشد کهاقتصادی، آمار باالی بیکاری و... م 

ای و فرامنطقته در اقتصتاد عتراق و ایجتاد وابستتگ  اقتصادی، مداخله کشورهای منطقه

هتای متال  هتای متنتوع شتده است . کم ساز بحراناقتصادی در آن شده اس  و زمینه

توان نمونه بارز آن بشمار آورد که ، ترکیه، ایران و عربستان در عراق را م هیروس آمریکا،

  اصطکاک منافع در این کشور شده و از سوی  وابستگ  تکنولوژیک  به کشورهای باع

غرب  و آمریکا، وابستگ  به برق و گاز ایران، اختالفتات آبت  بتا ایتران و ترکیته و ... را 

 فراه  نموده اس .

 

 های نظامیرانپیش .4-4-3

از بتین رفتتن  سقو  صدام باع  ایاالت متحده: یهاکمکوابستگی نظامی عراق به  -

های نظام  و تسلیحات مودتود در عتراق پاشیدگ  سازمانارتش قدرتمند عراق و ازه 

شد. از سوی  وابستگ  نظام  و تسلیحات  به آمریکا نیز به مرور باع  شد تتا عتراق بته 

های غیرکتتاربردی در ازای نفتت  از هتتای نظتتام  مقتتادیر زیتتادی ستتالحب انتته کم 

د اما اختالفات عراق با ترکیه و حرک  نیروهای ترک به داخل متحده خریداری کنایاالت

هتای عراق، ظ ور داعش و سقو  شت رهای عتراق یکت  پتس از دیگتری، ظ تور گروه

گستتیختگ  و عتتدم انستتجام ارتتتش ایتتن کشتتور و نظام  و ... همگتت  نشتتانه ازه شتتاه

عامتل های ظاهری آمریکا برای بازسازی ارتش عتراق دارد. درهرصتورت همتین تالش



107 

 

 

 

 

هیییتاایر آیندهاا  

محتماااریقاااآ  ی

پسااایش قری اااآی

 مه ااااییم اااا ی

ی سالم ی جمهوری

ی دآ نی اآی سای 

یروشی

ینودس هیردوس

.ایتران آزمینه دخال  آمریکا در عراق را فتراه  آورده کته مودتب تتأثیر مستتقی  بتر ج.

 گردد.م 

این نیروی شاه نظام  عراقت  کته در اصتل  ایران در تشکیل حشد الشعبی: ریتأث -

ساختاری شایه به بسیج ایران دارد با حمای  مستقی  ایران و نیروهتای ایرانت  در عتراق 

م م  در دفع داعش از عراق داشت  و ستپس زمینته نفتوذ بیشتتر  ریتأثشکل گرف  که 

ایران را در دیگر ساختارهای عراق بودود آورد. نقطه مقابل آن حشد التوطن  و تشتکیل 

نفری سن  در عراق توسط آمریکا و کشتورهای عربت  است . ایتن دو  هزار 100ارتش 

 قطعاً در تحوالت آت  عراق نقش م م  را ایفا خواهند کرد.

گری تواند در قتدرتم  تقویت نیروی نظامی کردستان توسط اسرائیل و آمریکا -

واقتع گتردد و عتراق را  متثثرکردها، تجزیه، رفتار غیر دموکراتی  و یا هر رفتار دیگری 

 دستخوش تحوالت ددید نماید.

 

 های بازیگران داخلیرانپیش. 4-4-4

ن و مذاهب و اقوام مختل  در عراق ادیا های متنوع:وجود بازیگران داخلی با هویت -

ها و ...باع  ایجتاد شتکاف عمیتق و دتدی ها، ترکدر قالب شیعه، سن ، کردها، ایزدی

سیاس  و ادتماع  در عراق شده و زمینته نفتوذ و دخالت  ستایر کشتورها در عتراق را 

 فراه  آورده اس .

 استتقال  ماعتال درصتدد عراق همواره کردستان :کردستان رسمی استقالل اعال  -

 است . عتراق دتزء آرزوی کردهتای ایتن و است  بتوده عتراق مرکزی دول  از رسم 

 نتتایج و بتر استاس کشور این مرکزی دول  از ادازه بدون عراق کردستان کهدرصورت 

 کشتور، شتکل ایتن در ارض  تمامی  و ژئوپلیتیک  بحران کند، استقال  اعالم رفراندوم،

توانتد متحتده در قاتا  ایتن م ت  م تتار ایاالتگرفت . حتا  رف خواهتد خود به ددی

 .ایران را مستقیماً تح  تأثیر قرار دهتد.آسناریوهای متنوع  را رق  بزند و امنی  مل  ج.

تواند به عنوان ی  اهرم فشار علیه حکوم  مرکتزی عتراق و همواره م  عراق کردستان

 .ایران مورد استفاده قرار بگیرد.آهمچنین ج.
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 بتا نظتام  نیروهتای عراق در حاضر، حا  در نیروهای شبه نظامی: میان درگیری -

 نیروهتا، این از هری  اینکه احتما  و دارد ودود مذها  گوناگون ، و قوم  هایگرایش

 پتس، دارد. ودتود شتوند، درگیتر یکدیگر با ارض ، مذها  و قوم ، منافع برخ  سر بر

 در را کشتور ایتن امنیت  و پلیتی ژئو با یکدیگر، عراق  نیروهای میان درگیری هرگونه

داد. از سوی  تأمین و حمای  لجستیک  و نظام  امریکا از هتر  خواهد قرار اساس  خطر

 های فوق بر معادالت مودود در این کشور قطعاً مثثر خواهد افتاد.ی  از گروه

اهل تسنن عراق که پتس از  اهل تسنن(:) ونیبعثگیری دوباره داعش و یا قدرت -

دام به موضع ضع  رفتند ممکن اس  برای بازیاب  قدرت پیشینه خود دست  سقو  ص

توانتد به اقدامات  مانند پیوند داعش و بعبیون، حمالت انتحاری، کودتا و ... بزنند کته م 

 منف  تأثیرات  اگر این اتفاق بیفتد (.Mansour,2017: 119کند )آینده عراق را دگرگون 

دارد. الزم به ذکر اس  که کشوهای عرب  منطقه  کشور این یکپارچگ  و انسجام حفظ بر

 کنند.این سناریو را برای خود مطلوب قلمداد م 

در عراق تشیع برای مدت  بته  های شیعی موجود در عراق:چنددستگی بین گروه -

رستد کته بته گونه به نظتر م انسجام و یکپارچگ  دس  یاف  اما در شرایط کنون  این

دالیل  گوناگون  که خارج از حوصله این نوشتار اس  دارای چنددستگ  شتده است  و 

دچار  .ایرانآویژه دوانان شیعه ارتاا  تشیع این شور را با ج.با نفوذ آمریکا بین شیعیان به

م ت  در  نیتا در عراق گواه این مطلب اس . 2020و  2019گسس  کرده که اعتراضات 

 .ایران در عراق را متحو  سازد.آتواند منافع ج.درازمدت م 

رفتار برخ  مقامتات و فرمانتدهان ایرانت  و اظ تار  بازیابی هویت ملی در عراق: -

ن در بین مردم عراق خدشه وارد کترد ها درباره نفوذ ایران در عراق به تصویر ایرانظر آن

آنکه از همان ابتدای امر مشخص بود زمان  که عراق از  ترم  ها دامن زد. و به خش  آن

پس مشکالت خود برآید، در صدد پس گرفتن هوی  و کشور ختود بتر خواهتد آمتد و 

در  ای خود را بازیابد. چنتین اقتدام  نتاگزیر ابعتاد رقتابت سع  خواهد کرد نقش منطقه

پررنگ خواهد ساخ . بته عتالوه، در رونتد بتازتعری  و  مجدداًرابطه عراق و ایران را 

 .ایجاد هوی  مل  برای عراق به تصویر کشیدن ایران به عنوان دشمن ناگزیر خواهد بود
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 المللیبین و ایمنطقه عرصه هایرانپیش. 4-4-5

متحتده نیتز راق و ایاالتالمللت  بتین عتعالوه بر عرصه داخل  تحوالت در عرصته بین

هتا اشتاره ختواهی  .ایران نیز مثثر واقع گردد که در ادامه به آنآتواند بر امنی  مل  ج.م 

 داش 

در ابتدا باید متتذکر شتد  درگیری نظامی محدود ایران و آمریکا در خاک عراق: -

یروهای خود احتما  بسیار تا دهه بعد اقدام به خروج کامل نرسد آمریکا بهکه به نظر م 

توان به قرارداد امنیتت  میتان ایتن دو کشتور، در عراق نخواهد کرد. از دالیل این م   م 

.ایران در عراق و ... اشاره کرد. با تودته بته تحتوالت آمنافع اقتصادی در عراق، نفوذ ج.

هتای منتستب بته اهتل تشتیع و حشتد الشتعا  بته داده و حمالت برخ  گروهاخیر رخ

یکای  در عراق و متعاقاتاً حمتالت محتدود آمریکتا بته حشتد الشتعا  و های آمرپایگاه

داده از قایل تترور سرلشتگر قاست  ستلیمان  و م نتدس و اعتالم نارضتایت  اتفاقات رخ

نشتین  متحتده در عتراق عقبهتای ایاالتمجلس، مردم و سیاستمداران عراق از دخال 

 (.1: 2019رحمان ،) س ین مقطع  و کاهش نیروهای آمریکای  در عراق دور از ذهن

هرچند که در ابتدای قتدرت گترفتن  اتقصادی ترامپ برای عراق: –راهبرد امنیتی 

های گذشته آمریکا در این کشور ددی ترامپ در کاخ سفید، نگاه انتقادی وی به سیاس 

های شخص  و ختا  ختود را بته حاشتیه بود، به مرور زمان ترامپ مجاور شد دیدگاه

های خود قرار دهد. بتر های راهاردی و کالن آمریکا را در کانون سیاس  براند و اولوی

های هتا و حساستی ، سیاس  خارد  آمریکا در قاا  عراق تلفیقت  از نگرشاساساین 

 (.Thompson,2018: 3اس  )امنیت  و اقتصادی 

اگرچه دم وری اسالم  ایران نقش پررنگت   راهبرد شیعه گرایی ایران در عراق: -

رسد، با حمای  تمتام عیتار ایجاد امنی  در کشور عراق را داشته اس ، اما به نظر م در 

و ایجاد هال  شیع  از ستوی دم توری استالم  در عتراق  شیع  در عراق یهاگروهاز 

گرای  با آمریکتا و دست  برتتر را داشتتن در عتراق باشتد. درواقتع نوعاً ی  نوع مقابله

ور کنتون  عتراق میتدان ناترد و لفتاظ  هتای آمریکتا، گونه بیان داش ، کشتوان اینم 

 دم وری اسالم  و کشورهای عرب  منطقه اس .
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خصتتو  در حتتوزه کشتتورهای عربتت  بهتوسووعه مشووارکت عربووی در عووراق: -

فارس به دالیل مختل  ازدمله ساختار قدرت ددید در عتراق و روابتط ایتران بتا خلیج

روابط با دول  عراق نداشتند، بلکته عمتدتاً تن ا تمایل  به گسترش نظام سیاس  ددید نه

حتا ، ثاات  در عراق هستتند. باایندر نقش بازیگران  شناخته شدند که در پ  افزایش ب 

با گذار عراق از بحتران هجتوم داعتش و ایجتاد ثاتات نستا  در ایتن کشتور، رویکترد 

، 2017ر سا  ویژه عربستان سعودی دکشورهای عرب  در عراق با تیییرات  همراه شد. به

روابط و تعامالت خود را با دول  عراق ارتقاء داد و کوشید که به گسترش نفوذ خود در 

عراق ماادرت ورزد. دیدار مقامات دو کشتور و ستفر رهاتران عراقت  بته عربستتان کته 

 ازدمله در سفر مقتدی صدر به عربستان نمود داش .

بته ایتن نتیجته رستیده کته  عربستان هت  اکنتون راهبرد نوین عربستان به عراق: -

سیاس  فرقه گرای  در عراق ناکارآمد اس  و ممکن اس  نتیجه عکس بدهتد. مشتکل  

 یهااست یس.ایران پیش آمده اس . بنابراین شتاهد بازگشت  بته آکه ه  اکنون برای ج.

گرایانه و اقتصادی عربستان در عراق هستی . ی  روش بترای اعتمادستازی، تتالش عمل

ی از ابزارهای اقتصتادی شتامل تجتارت میتان مترزی، امجموعهی ریکارگبهعربستان در 

سرمایه بخش خصوص ، ایجاد  واردکردنآزاد شده،  راًیاخدر مناطق  هارساخ یزتوسعه 

ی اس  که پادشاه  ستعودی احوزهشیل و معرف  محصوالت با کیفی  باالس . اقتصاد 

کند حدود کردن نفوذ ایران را دناا  تواند از طریق آن، هدف مورد ادعای خود یعن  مم 

(Keynoush,2018: 183.) 

سه مبل  امنیت  حزب کارگران کردستان، آب و  در خصو  نحوه برخورد ترکیه -

در تحوالت آتت  عتراق نقتش  تواند م: راهارد ترکیه به هر ی  از عوامل مذکور انرژی

 م م  را ایفا کند.

 در بته را ختود تتوان همته آمریکا ان:ایر نقش یحداقل ساز یبرا آمریکا تالش -

 ستاخ  تیییتر یراستا در فارسحوزه خلیج ویژهبه منطقه در ایران نقش رساندن حداقل

 بتا ایجاد ائتالف طرفدار، و همفکر نخاگان آوردن کار یرو و در عراق سیاس  و قدرت

 انتدارتعا آمریکا یراهارد یمحورها .برد مکار  به ایران علیه منطقه سن  هایحکوم 

به عنوان عامل  ایران ساختن عراق، مطرح در تروریس  و ایران بین پیوند مستقی  ایجاد از:
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 دادن فساد و دخال  در ساختار سیاس  عراق، تالش برای لانتانیزه کتردن عتراق، پیونتد

 و ایتران از عتراق دولت  ستاختن دور یتالش بترا عراق، تحوالت با اهللحزب اقدامات

 نفتوذ از نگران  منطقه و تقوی  در ایران مخرب نقش ایده تقوی   در د  یمستندساز

 (.43: 1384عراق )بیات ، در ایران

بته  ترکیه و ایران اسالم  دم وری : چنانچهنگاه ایران و ترکیه به کردستان عراق -

 یکتدیگر با بتوانند آن، بر تأثیرگذار و از عراق تأثیرپذیر و م   و همسایه کشور دو عنوان

 نقتش توانتد،م  موضتوع ایتن برستند، توافق به عراق، های کردگروه و رهاران رخ ب با

متحده نتواند از کردستان بته کند و ایاالت ایفا کشور عراق، ارض  تمامی  ندهیآ در م م 

 آمتوزش و سالح ارسا  عنوان ی  اهرم فشار استفاده نماید. از سوی  در صورت تداوم

 شود و در نتیجه کردهانظام  قدرت افزایش باع  تواندم  مسئله این عراق، کردستان به

 تأثیر بگذارد. کشور عراق، ارض  تمامی  و ژئوپلیتی  ندهیآ بر

چنانچه این دو کشتور بتر ستر منتافع  متحده بر سر عراق:توافق روسیه و ایاالت -

توافتق امنیت  و اقتصادی به همان شیوه که در سوریه به توافق رسیدند در عتراق نیتز بته 

 دیتتگرد. ایتتران در عتتراق منجتتر خواهتتد آبرستتند ایتتن م تت  قطعتتاً بتته کتتاهش نقتتش ج.

(Nemtsova,2019: 17). 
 

 عراق هایقطعیت عد  .4-5

 م ت  نکتته دو استاس بتر پیشتران نیروهتای و کلیتدی فاکتورهای بندیرتاه بعدی؛ گام

 -2است .  شتده مشتخص او  گتام در کته هتدف  بته دستتیاب   یاهم میزان -1اس :

 یتا فتاکتور سته یتا دو تعیتین به که فرآیندها و فاکتورها آن قطعی  عدم میزان تشخیص

 ،درواقتع .(119: 1387وحیتدی مطلتق و نتاظم ،انجامتد )م  ترنتامعین و ترم   فرایند

 مشتخص. وهاست یسنار تفتاوت معیتار کته اس  فاکتورهای  تعیین گام، این از مقصود

 بته کته است  ایتن اصتل  هدف. اس  سناریوسازی بخش ترینم   فاکتورها این کردن

 یت  کتهآن بترای. باشند داشته چشمگیری هایتفاوت که برسی  سناریو محدودی تعداد

 تتدوین کننتدهتعیین و بنیادین مسائل پایه بر باید آید، شمار به مفید و کارا ابزاری سناریو

 زیتادی از تتا باشتد حتدودم باید نیز، سناریو ی  هایپیشران با اساس  هایتفاوت. شود
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 ممکتن زیتادی هتایاتفاق. شود دلوگیری قطعیت  عدم هر محور بر مختل  سناریوهای

 عوامل مرحله این در .(211: 1388خزای ،ساخ  ) توانم  اندک  سناریوهای ول  اس ،

 یهتا بتراآن اهمیت  استاس بر سوم، و دوم هایگام موضوع پیشران، ینیروها و یکلید

 بنتدیرتاه قطعیت ، فقتدان میتزان و است  شتده داده تشخیص او  گام در که ایمسئله

 روش از بتا استتفاده تحوالت عتراق کارشناسان از نفر ده نظرهای بندیدمع شود. بام 

 کتردی  را مشخص هاآن از هری  قطعی  عدم درده نیز و اهمی  درده میزان سنجش،

 اس : آمده زیر ددو  در درمجموع نظرها میانگین که

 

 عراق متحده ورابطه ایاالت هایقطعی  عدم تعیین. 4  شماره ددو

و  ژئتوپلیتیک  موقعی  بر مثثر هایرانپیش

 عراق کشور ارض  تمامی 

 اهمی  درده

 این

 عوامل

)نامعین  قطعی  عدم درده

 ناپذیریبین پیش و بودن

 این عوامل(

یتتاب ، انستتجام و استتتقال  عتتراق از هوی 

 دخال  خارد 

92 86 

 50 15 در اختیار گرفتن کامل عراق توسط ایران

 73 31 تمایل اهل تسنن به استقال 

 85 34 تجزیه عراق به سه یا دو قسم 

 93 41 دنگ داخل 

 46 36 حمله مستقی  نظام  آمریکا به عراق

 شتیع  احزاب سیاست  انسجام رفتن بین از

 عراق

70 87 

 90 95 تقسی  عادالنه قدرت

 64 82 ه با کردستان عراقتوافق ترکی

 84 75 بر ضد ایران()  عراقاتحاد میان تمام اقوام 

 41 36 های افراط یاب  مجدد داعش و گروهقدرت

 79 56 .ایرانآارتاا  حسنه میان کردستان با ج.

اعتتالم استتتقال  ناگ تتان  و رستتم  کشتتور 

 کردستان

69 84 

 36 51درگیتتری نیروهتتای شتتاه نظتتام  عراقتت  بتتا 
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 یکدیگر

 61 93 تداوم حضور نظام  آمریکا در عراق

 87 91 اختالف نظام  ایران و آمریکا در عراق

حمای  رژی  ص یونیستت  از برخت  اقتوام 

 عراق 

82 91 

 93 86 حمای  کشورهای عرب  از اهل تسنن عراق

 94 84 متحده از عراقخروج کامل نظام  ایاالت

 52 42 کرد رهاران با ترکیه و ایران توافق

 89 67 تیییر قانون اساس  عراق با نفوذ آمریکا

 

آن بر امنیت  ابی تأثیریمتحده و عراق و ارزرابطه ایاالت بینیقابل پیش یوهایسنار .5

.ایران بر اساس میزان انتظار وقوع، اهمیت و مطلوب بودن برای امنیت ملوی آملی ج.

 .ایرانآج.

 عتراق، صحنه  داخل یروهاینها )و عدم قطعی ها رانبه نیروهای کلیدی، پیش توده با

 و انتاتکام اهتداف، طتورهمین شتور وک نیتا گانیهمستا و منطقته از ختارج یروهاین

 داد. دست  بته نتدهیآ عتراق یوهایاز سنار محتمل ریتصو توانم  روها(ین نیا یاستراتژ

 قتقمتح را شیختو اهتدافش برکو حدا زانیم نیشتریب کوشدم  ی روین هر اس  روشن

دارد.  قترار گرید یروهاین اناتکو ام اهداف ،ی روین هر اهداف تحقق راه سر بر اما سازد؛

 هتایطرف اناتکام و با اهداف  تالق از پس طرف هر اناتکام و اهداف گر،ید  انیب به

 یروهتاین )مجمتوع( و قتدرت تعداد هرچه شود.م  ارکآش اشپذیریامکان زانیم گر،ید

 یت  در اگر سکو بالع بود خواهد شتریب آن تحقق انکام باشد، شتریب هدف ی  طرفدار

 جته،ینت تتوان گفت م  اغلتب باشد، داشته ودود لیدخ یروهاین نیب نظراختالف حوزه

 لیدخ گوناگون یروهاین  ابیارز اساس بر بود. خواهد روهاین تقابل و  تالق ندیبرآ معاد 

 بته شور سخنک نیا آینده یبرا حتملم یویسنار شش از بتوان رسدم  نظر به عراق، در

 آورد: انیم
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 بته مربتو   المللتبین و ایمنطقه ، مل سطوح هایرانپیش اساس بر حاضر نوشتار

ا رمحتمل شتامل متوارد ذیتل  یویسنار شش ادیز به  ک احتما ِ بیترت به تحوالت عراق

 مورد بررس  قرار داده اس :

 ز طریق تیییر قانون اساس ناریوی تیییر ساختار سیاس  در عراق اس -1

 کودتای ارتش -2

 تجزیه عراق -3

 دنگ داخل  -4

عتدم عتراق ) ملت  تقتدر افتزایش و عراق مذاهب و اقوام میان انسجام و اتحاد -5

 همراه  با ایران(

 ن(قدرت )همراه با ایرا ی راتکدم و عادالنه  یتقس یویسنار -6
 

 طریق تغییر قانون اساسیسناریوی تغییر ساختار سیاسی در عراق از  .5-1

 سیاس  نیروهای سوءاستفاده و اعتراضات مردم  در عراق که به حق روی فساد، تاعیض

 در آمد ودود به نیز شیع  دمعیت  مراکز در و گذاش م  انگش  شیع  عمدتاً و حاک 

 نوشتتن بترای را مسیر و کشانده بس بن به را فعل  اساس  قانون که داش  تالش واقع

 1ند. در این مستیر نماینتده ستازمان ملتل ختان  پالستخارتک هموار ددید اساس  قانون

را به ع ده داش  و الاته مردعی  نیز در  تود  قابلنقش  نماینده سازمان ملل در عراق

 یت  عنتوان بته کته پالستخارت (.Al-Safy:2019: 1شتد )ها ه  مستیر مراحل  با آن

 قانون اصالح و تعدیل درباره پارلمان تگوهایگف تمام در پیشن اد دایگاه در و کارشناس

 بتر مختلف  فشارهای دارد و دخال  نیز هانشس  دزئیات در و کندم  شرک  انتخابات

 اساست  قتانون به احزاب ( تا1: 2019خارگزاری دویچه وله،کند )م  وارد حقوق  کمیته

 آمریکا ازنظر که کند میل طرف  به سیاس  ثقل ددید کش وزن دری  و  دهند تن  نوین

 درنستل ددیتد عتراق  بامطالعتهاگر ساختار سیاس  بخواهد تیییر کنتد، باشد.  ترمتعاد 

زاویه بزرگت  بتا وضتعی   قطعاً بعدی سیاس  ساختار گذشته، مردم  اعتراضات الیالبه

. در حاشیه قرار خواهند گرفت  اکبراًهای سیاس  فعل  فعل  عراق خواهد داش  و گروه

                                                           
1. Jeanine Hennis-Plasschaert 

https://www.un.org/sg/en/content/profiles/jeanine-plasschaert
https://www.un.org/sg/en/content/profiles/jeanine-plasschaert
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د باید متذکر شد؛ ساختار کنون  برای کردها و شیعیان بسیار مناستب است  و با این ودو

آیند و ه  از قدرت گیری اهتل تستنن در عتراق در پرتو آن ه  به اهداف خود نائل م 

.ایران نتامطلوب است  کته تتوازن آد   برای امنی  مل  ج.کاهند. این سناریو ازاینم 

خواهد زد و قدرت شیعیان در عراق پتس از تیییتر کنون  را به نفع مخالفین ایران بر ه  

 قانون اساس  قطعاً کاهش زیادی پیدا خواهد کرد.

 

 کودتای ارتش عراق:ی سناریو .5-2

 وانمتود طورنیا دهد،م  انجام عراق در که نظام  تحرکات با تا اس  آن دناا  به آمریکا

م رهای  سوی از کابینه لتشکی و وزیرینخس  با عراق در سیاس  هایگروه اگر که کند

 گتریدممکن اس  ارتش دس  به کودتتا بزنتد. از ستوی  نکنند، مورد نظر خود موافق 

 هتزار 100شاهد تقوی  ارتش عراق و همچنین تالش برای تشکیل ارتش سن  متذهب 

 عتراق در هایشانپایگاه از برخ  از آمریکای  نیروهای ی دادابه . یابودهنفری در عراق 

ایتن . (Maggiolini,2019: 10است  )مزید بر علت   ترامن هایمکان به هاآن انتقا  و

یا هتر م تره  وزیری رسیدن عدنان الزرق سناریو ممکن اس  در صورت عدم به نخس 

چنتین ستناریوی  ماتنت  بتر ودتود یت  شتاکه  .به وقتوع بپیونتدد مورد نظر در بعدها

است  کته بتواننتد بتا استتفاده از  فرمانده  کنتر  کارآمد درون نیروهتای نظتام  عتراق

هتای حتام  دم توری پشتیاان  ارتش آمریکا در عراق قدرت را به دس  بگیرند، گروه

اسالم  را سرکوب کنند و در ن ای  ی  حکوم  اقتدارگرای نظام  نزدی  بته اعتراب 

ایجتاد ختط  توانتد ممتحده در این سناریو در این کشور بر سر کار بیاورند. نقش ایاالت

ایتن برخ  عملیات ویژه است .  اناًیاحلجستیک ، حمای  هوای  و پشتیاان  اطالعات  و 

در  بستاچههتای شتیعه برختوردار است  و اختالفات داخل  میتان گروه ازیامتاز سناریو 

توانتد ختط هتا چنتین عملیتات  بته سترع  و ست ول  م صورت عدم اتحاد این گروه

یداد و دنتوب بیتداد بتا شکست  موادته کنتد. شیعه عراق  را در ب یهاانیدرمقاوم  

 شاه نظام  شیع  و قتدرت کردهتا بته یهاگروهودود این سناریو نیز به دلیل  درهرحا 

 و الاته برای ایران نامطلوب اس  اما دور از احتما  نخواهد بود. نظر گزینه ضعی 
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 سناریوی جنگ داخلی .5-3

صتورت  در هکت است  عتراق صحنه  داخل یروهاین نیب یریدرگ  داخل دنگ از منظور

 بیشترشتان کته ایکابینته با مرکزی عراق شود. دول  منجر ه  هیتجز به تواندم  دیتشد

 د  ،بتدین و کترده است  ایجتاد هتای نگران  هاسن  برای اخیر هایسا  در اند،شیعه

منتظتران و کننتد )خود  آن از را کابینه بیشتر س   بتوانند که اندآن پ  در عراق در هاسن 

دموکراتیت   غیتر هتایراه از تقاضاها این که دارد ودود احتما  این و (88: 1396قربان ،

 استفاده از افراطیون مذها  ماننتد القائتده و داعتش و ... پیگیتری شتود. مانند: درگیری،

 خواه ، عوایداستقال  نظیر مسائل  سر بر کردها زیاد،احتما به که اس  این دیگر مسئله

دولت   بتا ادامته در کرکتوک، خیزنفت  منطقته نظیتر اختالف مورد مناطق و نف  شفرو

 کردستتان حکومت  نظتام  مال  تقوی  شوند. روبرو اساس  مشکل با هاسن  و مرکزی

کند م  تقوی  عراق در را احتما  این صورت پذیرفته، مال  یهاکم  قالب در عراق که

باعت   توانتد منظتام  متعتدد در عتراق نیتز شاه  یهاگروهودود  (؛3: 1398کرافورد،)

شود شروع و شعله ور شدن دنگ داخل  و یا نیابت  از طرف کشورهای درگیر در عراق 

داخل  عراق بتا پشتتوانه ختارد  قابلیت  ایجتاد دنتگ  گرانیباز (.115: 1396اسدی،)

 راقهمستایگان عت از  طرفداران اگرچه ، داخل دنگ یسناریو درواقع، داخل  را دارند.

 و نیست   استالم یدم تور ازدمله و عراق م   همسایگان از ی هیچ نفع به اما دارد،

 ایجتاد و منطقه یکشورها تشدید اختالفات احتماالً و ثاات ب  تولید یبرا  عامل تواندم 

 گردد. منطقه در نظام  گسترده درگیری

 

 عراق یهتجز .5-4

 لیتمتما یت راتکدمو شورک ی  جادیا پروژه س کش صورت در تا دیوشک خواهد ایکآمر

 عتراق شتورک لکت بته نستا  محدودتر ی ایدیراف طیمح ی  در را پروژه نیا غرب، به

 درون در مناستب محتدود  یت  عنتوان بته عراق ردستانک رسدم  نظر به .ندک  اتیعمل

 ارتش پارلمان، ، اسیس احزاب حداقل،  راسکدمو  نوع ودود به توده با عراق نیسرزم

 یبترا عتراق نقتا  هیتبق به نسا  یشتریب لیپتانس از ، نسا یخودمختار  نوع و  محل
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 برختوردار یاقتصتاد رفاه و شدن ی راتکدمو  یح از نمونه منطقه تحقق انکام شیآزما

 .باشد

 هیتتجز بته نسا  موافق  موضع داعش، دهیپد ظ ور از پیش تا عراق  سن  هایگروه

 امکانات برخ  و طلا  امتیاز دناا  به اگرچه نیز کردها دیگر طرف از نداشتند. کشورشان

 هتاطلا  امتیاز همین اینکه دلیل به اما بودند، مرکزی حکوم  از مستقل هایو توانمندی

 به ه  و داشتند مرکزی حکوم  در مناسا  س   مقابل در و شودم  ارضا مناسب به نحو

 شت رهای از دستشتان زیاداحتما بته شترایط در آن کشتور هیتجز صورت در اینکه دلیل

 پت  در مانتد،م  کوتتاه کرکتوک تتا حتدودی و تکریت  موصتل، همچتون استراتژیک 

 بتزرگ کتردی سترزمین آرمان به دناا  که کرد افراط  هایگروه تن ا ناودند. طلا تجزیه

 ی  در کردند.م  دناا  را هدف تجزیه بودند، ترکیه و عراق و ایران کردستان از متشکل

 پ  در طورددیبه داخل  هایگروه از ی هیچ که گرف  نتیجه چنین توانم  بندیدمع

 (.77: 1395یزدان  و همکاران،اند )ناوده تجزیه

 .اندبوده مخال  عراق تجزیه با عموماً .ایرانآترکیه و ج. نیز همسایه کشورهای بین از

 داد وم  افزایش شدت به را کردنشین مناطق در طلا تجزیه انگیزه عراق، کردستان تجزیه

داشت   عتراق شتما  و کردستتان اقلتی  در ترکیته کشتور که ایاقتصادی منافع همچنین

کته  نیتز ایتران اسالم  دم وری کند. مخالف  عراق هیتجز سناریوی با که شدم  مودب

 گیرید ت  و اقتصادی دالیل سیاس ، به ه  و بوده عراق در دین  ساالریمردم خواهان

 است . بتوده مختال  این کشور تجزیه با خود، همسایگان ارض  تمامی  به نسا  کل 

 کشتور این هیتجز با سن  عراق  اقلی  منافع که دلیل این به نیز سعودی، عربستان دول 

 ایتن شمال  مرزهای با نشینکشور شیعه تجزیه، صورت در دیگر طرف از و ناود سازگار

 بترای شتمال  هیهمستا عنتوان را بته ی هاچالش توانس م  و گردیدم  دواره  کشور

: 1398خستروی و خستاان ، بتود ) مختال  کشتور این تجزیه با نیز کند ایجاد عربستان

.ایران چنانچه مرزهای عتراق آدر صورت درگیری و بحران با ج. داند مکردستان  .(110

ه و ایران بر روی آن بسته شود دچار بن بس  اقتصادی خواهد گردید و از ستوی  تجربت

 به آمریکا اطمینان کامل داش . توان نمنشان داد که  هاآنداعش به 
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ضودیت ) رانیاعراق غیرهمراه با  مذاهب و اقوا  میان انسجا  و سناریوی اتحاد .5-5

 با ایران(

 از یکت  کشتور ایتن ملت  قتدرت افتزایش و عراق مذاهب و اقوام میان انسجام و اتحاد

توانتد از اس . حت  این م   م  عراق آت  تحوالت درو تقریااً قوی  سناریوهای محتمل

طریق تقسی  عادالنه قدرت ه  فراه  آید و این تقسی  و توزیع عادالنه با نفوذ آمریکا به 

ضرر ایران تمام شود. نکته م   این اس  که تقسی  عادالنه قدرت خود به ستایر عوامتل 

وهای داخل  عراق وابسته است  و های بیگانه و چینش نیرتأثیرگذار مانند دخال  قدرت

در عراق ریشه  1920این خصوصی  که از سا   کند. از سوی مانند تیغ دو لب عمل م 

ار گتزاره دخالت  روزانته کشتورهای تکتر و اشیا  از ناش  تحقیرهای با مقابله در دارد 

 فعلت  دولتمتردان ناکارآمتدی کنتار در خارد  در امور داخل  عتراق و تصتمیمات آن 

 هتایدخال  از منتشتره اخاتار. کند خودنمای  ایگسیختهلجام طور به دیگر بار تواندم 

منتظتران و کنتد )م  شتایان  کم  روند این به عراق انتخابات در ایران بلندپایه مقامات

م ت   یها یشخصشاه نظام  و ترور  یهاگروهنظام  علیه  حمالت (.89: 1396قربان ،

را تحری  کرده به طوری کته خواهتان  ها عراقتقال  طلا  توسط آمریکا نیز روحیه اس

 افتزایش دارد کته ودتود نیز خطر این .اندشدهخروج نیروهای آمریکای  از کشور خود 

مستیری  و کنتد دتدا ایتران از را ختود مستیر کشتور، این شود مودب عراق مل  قدرت

 ایتن گذشتته، ننتدما است ، ممکن عراق، در مل  قدرت افزایش با کند. اتخاذ غیرهمسو

 :Maggiolini,2017کند ) عمل ایران ایمنطقه نقش کنندهمتعاد  عنصر کشور به عنوان

 رقیتب یت  ت دیتد رفتع صترف را ایتران و امنیت  سیاس  حقوق ، انرژی که امری (؛9

 سابق همانند اگر متحد و منسج  ی  عراق کرد.م  عراق نام به منطقه در نظام  متعارف

 استالم  دم توری از و کند عرب تعری  د ان مجموعه در را منطقه در خود بازیگری

 ایتران استالم  مطلتوب دم توری شتود، دور سیاست ، یتا قوم  مسائل دالیل به ایران،

 .بود نخواهد
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 قدرت همراه با ایران یکراتکدم و عادالنه میتقس یویسنار .5-6

 اًیتثان و گروه هر  یدمع با بمتناس اوالً هک اس   میز تقسین ی راتکدم  یتقس از منظور

 و هتاارزش  یتتبا و یاستتوار هکت ست ین شتک  .باشد ی راتکدم  سمیانکم اساس بر

 .طلادم   طوالن  زمان و بود نخواهد به س ول  استادادزده عراق در ی راتکدم ین ادها

  اصتول بتود، خواهد ی راتکدم اصو  به قاو  مربو  ه  ویسنار نیا از  بخش ن،یبنابرا

 .یابدم  ردستانک  یاقل س یفدرال در هیئ  را خود تالور  قوم یهاگروه خصو  در هک

 چنتدان ستتند،ین یت راتکه دمکت  گانیهمستا یبترا عتراق در باثاات  راسکدم یبرقرار

 و انیعی)شت عراق  داخل  اصل یروهاین  یحما به توده با اما رسد،نم  نظر به مطلوب

 نیچنت ا،یکتآمر ارک  آشتیحما و (هکیتر و رانی)ا   م گانیهمسا مخالف  عدم و (رادکا

 یدم ور دگاه منافعید از .رسدم  نظر به ترمحتمل سابق یوهایسنار به نسا  ی ویسنار

 رانیتا  عتیطا متحتدان ستوی  از است . اریبس مبا  ودوه یدارا و،یسنار نیا ، اسالم

گتر، ید یستو از ورنتد.آم  دست  بته عراق در  م م و ممتاز گاهیدا ردها(ک و انیعی)ش

 ظ تور احتمتا  و داشت  خواهتد رانیتا یبترا را خطترس نیمتترک یت راتکدم عتراق

 رانیا ونیمد و باثاات عراق حا ،درعین .دهدم  اهشک اریبس را ر صدامینظ ی مادرادو

 و رانیتا اقتصتاد یبترا است ، یبازستاز حتا  در هک خسارات دنگ( از  ناش )قروض

 باشتد، ایگستترده و مناستب بازار تواندم  شورک  تدول و  خصوص بخش هایشرک 

 گذاریسرمایه به اجیاحت و دیدهآسیب  طوالن  داخل دنگ از عراق  اصل یربناهایز رایز

 یالگتو داشت . خواهتد  پت در رانیتا یبترا هت   نگرانت ی  محتمالً ویسنار نیا دارد.

 یبترا است  نکتمم )موفق(  مدل عنوان به ردستان،ک  یاقل در  یقوم بر  ماتن س یفدرال

 دامتن  قتوم به مطالاتات و برسد نظر به اقتااس قابل و بخشال ام رانیا  قوم یهاگروه

هتای طرح اینکته ضتمن قدرتمنتد، و متحتد، منستج  عتراق در ن ای  این که ی  .بزند

 کشور این سرزمین  حفظ یکپارچگ  کند،م  مواده شکس  با متحده در منطقه راایاالت

 امنیت  بر که را عراق در و قوم  مذها  ایدئولوژی ، هایشکاف از ناش  سوء رآثا نیز،

با توده به اکبریت  شتیعه در عتراق،  سوی ، از کند.م  رفع اس  تأثیرگذار نیز ایران مل 

 احتما  بازیگری ایران شیع  را بیشتر خواهد کرد.
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 گیرینتیجه .6

 یبتا دستتجو هکت اس  ی هاتالش عهمجمو شامل پژوه آینده شد اشاره هک گونههمان

 هتاآن یریزی برابرنامه و بالقوّه هایآینده تجسّ  به ثاات، ای رییتی عوامل الگوها و منابع،

از د  تیییر یتا ثاتات « فردا»واقعی   شیزا  چگونگ دهندهبازتاب پژوه آینده پردازد.م 

 هتدف بتا  ستیونویسنار هویش و پژوه آینده از استفاده با حاضر اس . پژوهش« امروز»

 بته .ایترانآو تأثیر آن بتر امنیت  ملت  ج. عراق پساداعش آینده محتمل یوهایسنار ارائه

 ، ملت بتازیگران ها در عراق )استاسها و عدم قطعی راننیروهای کلیدی، پیش بررس 

ه ابتدا بت عراق، در محتمل هایآینده  بررس منظور به لذا ( پرداخ . المللبین و ایمنطقه

در سپ ر سیاس  عراق و سپس بر اساس آن به تعیین فاکتورهتای  مثثرشناسای  بازیگران 

پرداخته شتد و متییرهتا شناستای  شتدند بتا  هاکلیدی بر اساس میزان نفوذ و مداخله آن

 ها یقطعو اثرگذاری هر کدام و سپس عدم  و اهمی  و میزان نفوذ هارانشناسای  پیش 

 از هر منافع و اهداف رفتارها، و شد عراق پرداخته در گران مختل منافع بازی  بازخوان به

در انت تا بتا  گرفت . قترار  موردبررست عتراق صتحنه در گران داخل  و خارد یباز نیا

 بته نگارنده شدهمطرح لیتحل سطوح اساس بر مشخص شدن نیروهای کلیدی و پیشران

و مطلوب بتودن بترای منتافع و از احتما  ک  به زیاد بر اساس اهمی  یسنار شش  معرف

 .ایران پرداخته شد.آج.

از  حاضتر پتژوهش در فتوق یوهایسنار شد انیب ابتدا در هک گونههمان درهرصورت

ستناریوی تقستی  عادالنته  نگارنتده اعتقتاد بته و اس  دهیمطرح گرد ادیز به  ک احتما 

.ایتران آنی  مل  ج.تر و برای اممحتمل ریاخ عیوقا به توده با قدرت در همراه  با ایران

 الت یا ویژهبته و منتافع غترب هکت داشت  توده م   نیا به دیبا نماید.م  ترنیز مطلوب

 وها اس .یسنار ریسا از سخ  الوصو  تر راهارد نیا پرتو در ایکآمر متحده

بتوان هر کتدام  ور،کمذ گرانیباز متفاوت اناتکام و هادیدگاه  تالق با رسدم  به نظر

 اندازدر چش  -بسته به نوع تحوالت و دابجای  و قدرت بازیگران  -را وهایاز این سنار

تیییتر قتانون اساست  و  یویستنار و  داخلت دنتگ کودتا، یویسنار رد.ک مشاهده عراق

عراق متحد در  عراق، هیتجز یوهایاما سنار دارد. را وقوع احتما  نیمترک ساختار دول ،

 از یت هیچ نفتع بته امتا دارد، عتراق گانیاهمست از  طرفتداران ضدی  با ایران اگرچته
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 دیتتول یبترا  عتامل تواندم  و س ین  اسالم یدم ور ازدمله عراق و م   گانیهمسا

شود اما احتما  بیشتری نستا  بته  منطقه یشورهاک د اختالفاتیتشد احتماالً و ثاات ب 

ه کت ق،عترا در قتدرت یت راتکدم و عادالنته  یتقست یویستنار سه ستناریوی او  دارد.

  استالم یدم تور ازدملته و هیهمسا یشورهاک  یبرکا نفع به اس ، هیبق از ترمحتمل

 قتدرت از ستتهیشا  ست م از رانیتا به ی نزد یهاگروه عراق؛ ثاات پرتو در رایاس ؛ ز

 مانند مادرادو یتاتوریکد ظ ور یبرا  مناسا بستر ی راتکدم عراق شوند؛برخوردار م 

 رانیا حضور و یاقتصاد  یفعال انکام عراق، در  نسا  راسکمد و شود؛ ثااتنم  صدام

 و کنتدم  فتراه  اس ، ینوساز و یبازساز محتاج هک را، شورک نیا یاقتصاد صحنه در

  بتاق منطقته از ختارج و  المللتبین متداخالت یبترا ایقتدرت، ب انته  یتقست و ثاات

 و هکیتتر احتمتاالً طتورهمین )و رانیتا یبرا اس  نکه ممک ، نگران ی  تن ا گذارد.نم 

 نظر در اس  نکمم هک بود خواهد عراق در  س  قومیفدرال یالگو آید،م  شیپ ه(یسور

  تلقت مناستب و مطلوب  مدل عراق( هیگر همساید یشورهاک )و رانیا  قوم یهاگروه

 یوهایستنار از ی  هر هرحا ،به دامن بزند. یدیدد  قوم مطالاات به جه،ینت در و شود

نزدیت  اگرچته ممکتن است   نتدهیدر آ عتراق اس : مسل  تهکن ی  باشد، محتمل فوق

 دوران هماننتد بالفعتل یدیتت د و رانیتا یدتد بیرق های امنیت  شود امادرگیر بحران

 یتتاتوریکد ظ تور انکام ، داخل دنگ ای قدرت  یو تقس شد نخواهد هابعب   ومتکح

 کند.  م یتضع شدت به را نیحس صدام رینظ

 

 ابعمن

، «آینده وحدت سرزمین  عراق؛ رویکرد بازیگران اهل ستن ». (1396)ر. اکا  عل اسدی،

 .43شماره ، فروردین، ماهنامه آینده پژوهی

تایتین و بررست  نقتش ». (1392). بختیاری مقدم، حسن، عااس ملک  و ذکریا کاظ  پور

مایش ملی آینوده هدومین «. های امنیت ریزی راهاردی سازمانپژوه  در برنامهآینده

 پژوهی.

 نشر مرکز :ت ران ،نظریات امنیت ملی. (1384) . بیات ، عل
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