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 -9دانشجوی دوره دکتری روابط بینالملل ،گروه روابط بینالملل ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات،
دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -2استاد گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -6استاد گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین گرایشهاای هاویتی اجتمااعی در عاراق جدیاد و
تأثیر آن بر امنیت ملی ایران با روش کتابخانه ای و استفاده از اساناد و مادارم مبتبار باه عناوان
ابزار به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که وضبیت گرایشهای هاویتی اجتمااعی در اببااد
ملی ،دینی و قومی در عراق جدید گونه است و پیامدهای امنیتی آن بار کشاور ایاران چیسات
نتایج پژوهش در پاسخ به این سؤال اصلی که آیا گرایشهای هویتی در عراق جدید بار امنیات
ملی ایران تأثیرگذار است نشان میدهد که در بین ابباد مختلف هویت اجتماعی هویت قاومی
و هویت دینی در عراق غالب تر از سایر ابباد به ویژه هویت ملی است و همین باعث شده است
که یکی از مهم ترین شاخصهای هویت که باعث وحدت جامبه میشود یبنی هویات ملای تاا
حدودی نادیده گرفته شود .این وضبیت به خصوص در بین کردها و اعارا اهال سانت بیشاتر
دیده میشود و همین وضبیت باعث گرایشهای استقالل طلباناه باه ویاژه در باین کردهاا شاده
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است .زیرا که کمترین گرایش به سوی هویت ملی و بیشترین گرایش به سوی هویات قاومی از
جانب کردها وجود دارد .بنابراین ضبف هویتی در عراق جدید باعث شده است که این کشاور
به سوی گرایشهای ف درالیستی کشایده شاود و فادرالیزم در عاراق باه یام برناماه مهام بارای
گروه های سیاسی و مذهبی به ویژه کردها تبدیل شود .مسأله ای که بر امنیت ملی همسایگان باه
ویژه ایران نیز تأثیرگذار است و پیامدهای منفی را به دنبال دارد.
واژههای کلیدی :هویت اجتماعی ،امنیت ملی ،عراق جدید ،جمهوری اسالمی ایران.
مقدمه و بیان مسأله
خاورمیانه در طول سالیان در یم افق صد ساله از قرن بیستم هماواره کاانون بحاران و بساتر
مناقشات متبددی بوده است .همواره بحث از اهمیات مکاانی خاورمیاناه و دارایایهاای طبیبای
کشورهای این منطقه است که این حوزه از جغرافیا را به مرکزی پرنقش و نااآرام تبادیل کارده
است .در میان همسایگان عر در منطقة خلیج فارس ،بیتردید کشور عراق به دلیال دارا باودن
ویژگیهای خاص سیاسی ،امنیتی ،قومی ،فرهنگی و تاریخی ،نقطة اصلی نگاه ایران به منطقاه و
جهان عر به حسا میآید .یم نگاه کلی و از زاویة منافع ملی ایران ،عراق یم کشور چند
قومی و ساختگی و محصول سیاست خارجی دولت انگلستان است که برای حفظ تبادل قدرت
در منطقه و عمدتاً کنترل قدرت ایران پدید آمد (زونیس.)95 :9683 ،
عراق اماروزی کشاوری اسات کاه بباد از تجزیاه امیراطاوری ع ماانی و اشاغال آن توساط
انگلیسها در (سال  9129مایالدی) اساتقالل خاود را در ساال  9162باه دسات آورد .در عصار
امیراطوری ع مانی عراق به صورت فدرالیزم اداره میشد و سه والیت موصل ،بغداد و بصره هر
کدام به صورت مستقل عمل میکردند و با امیراطاوری ارتبااط مایگرفتناد (فصالنامه نهتات،
.)8 :9686
ببد از جنگهای جهانی اول انگلیسیها ضمن اشغال عراق فتای آن کشور را امنیتی نموده
ال عاراق را باا کمای شادت و ضابف وارد
و با وعدههاای اساتقالل باه عار هاا و کردهاا عما ً
جنگهای محلی کردند که این نبردها تا امروز که عراق توسط آمریکااییهاا اشاغال گردیاده،
ادامه داشته است .از آنجایی که دولتهای مرکزی اعم از پادشاهی و نظامی همگی عر سانی
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بودهاند و باز هم این سنگ بنا توسط انگلیسیها از وقتی که فیصل را از سوریه باه عاراق منتقال
کردند ( 9129مایالدی) گذاشاته شاد ،لاذا طوایاف و اقاوام عراقای در مسایر اعماال حاکمیات
دولتهای مرکزی از حقوق یکسانی برخاوردار نباودهاناد و اهال سانت باه دلیال پیوساتگی باا
کشورهای عر اهل سنت همسایه عراق ،خود را وارث ابدی تاج و تخت عراق میپنداشتند.
بدون شم یکی از مباحث مهم و تأثیرگذار در منطقه گرایشهای هاویتی در عاراق جدیاد
است که بر امنیت سایر کشورها از جمله ایران تأثیرگذار است .در عاراق باه دلیال نباود هویات
ملی چندان قوی ،هر طیفی به دنبال تحقق آمال و اهداف خاود اسات .در ساطل ملای ،موضاو
دولاات سااازی ،امنیاات و بازسااازی چااالشهااای جاادی وجااود دارد .بااه لحااا مرزبناادیهااای
استبما ری ،شاید بتوان گفت عراق روند دولت ملات ساازی را باه طاور طبیبای و تااریخی طای
نکرده است .اقلیمهای مطرح در عراق به گونهای نیست که در قالب فدرالی تبریف شود ،بلکاه
بیشتر جنبههای تجزیه طلبی را تقویت میکند .شکل فدرالیزم موجود در عراق از ناو خااص و
هدایت شده است که احتماالً در صورت تحقق عملی ،پیامادهای قابال تاوجهی بار کشاورهای
همسایه عراق از جمله و به طور مشخص ایران داشته باشد و بنابراین مقاله حاضر در پی پاسخ باه
این سؤال اصلی است که آیا گرایشهای هویتی در عراق جدید بر امنیت ملی ایاران تأثیرگاذار
است
مفهوم شناسی هویت
هویت ،به مبنای فهمهای نسبتاً ثابت و مبتنی بر نقش خاص از خاود و انتظاارات از دیگاران
اساات .کاانش گااران منااافع و هویاات خااود را از طریااق مشااارکت در مبااانی جمباای بااه دساات
میآورند ،یبنی همان مبانی که ساختارها را تبریف میکنند و به کنشهای ما سازمان میدهند.
هویتها و منافع اموری رابطه ای هستند و وقتی کاه ماا موقبیات را تبریاف مایکنایم ،تبریاف
میشوند.
هویت در ساده ترین تبریف آن عبارت است از چیستی هر چیزی یا به بیانی فلسفی «هار آن
چه که چیزی را به آن چه هست ،تبدیل میکند»اما ونت بر آن اسات کاه تبریفای مصایق تار از
این تبریف موسع الزم است و در نتیجه هویت را خصوصیتی در «کنشگر نیت مند» میداند کاه

 / 68فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال یازدهم ،شماره اول ،پیاپی ( ،)63بهار 9613

موجد تمایالت انگیزشی و رفتاری است (اسمیت .)222 :2009 ،بناابراین هویات ریشاه در فهام
کنشگر از خود دارد .اما مبنای این فهم وابسته به این است که آیا سایر کنشگران ،کنشگر را باه
همان شکل بازنمایی میکنند یا نه و این نشاان دهناده بباد «بیناا ههنیتای» هویات اساتی یبنای
برداشتهای دیگران نیز عالوه بر برداشت خود از هویت در مبنای آن تاثیر دارد و سااختارهای
درونی و بیرونی هر دو به هویتهای قوام میبخشاند (ونات .)625 – 623 :9682 ،و اصاوالً بار
مبنای همین هویت است که منافع بازیگران شکل میگیرد زیرا یم کنشگر تا وقتای کاه نداناد
که کیست ،نمی داند که چه میخواهد (ونت .)663 – 663 :9682 ،ضمن آن که بادون هویات
منافع وجود ندارد و جهان عاری از هویتها هم جهانی هرج و مرج زده و جهانی آکناده از باال
تکلیفی و حتی جهانی به مراتب خطرنام تر از آنارشی است ( روحی.)103 – 103 :9688 ،
ونت مبتقد است که هر دولت میتواند هویتهای بسیار متبددی داشته باشد .م الً به عناوان
«حاکم»« ،رهبر جهان آزاد» و غیره .در تبهد به هر هویت و اهمیت آن تغییر ایجاد میشاود ،اماا
هر هویتی تبریف اجتماعی کنشگر است و ریشه در نظریههایی دارد که کنش گران باه شاکلی
جمبی درباره خود و یکدیگر دارند و به ساختار اجتماعی جهان قوام میبخشد (هادیاان:9682 ،
.)129
همین ماهیت بر ساخته ،موقت و دگرگون پذیر هویاتهاسات کاه باه تببیار کراتوکویال و
کوزلووسکی امکان تغییر و تحول بنیادین در سیاست بین الملل را فراهم میکند .و منابع هاویتی
جدید م ل قومیت ،مذهب ،جنسیت و  ...را که با تسلط مفهاوم غربای شاهروندی در چاارچو
دولت ملت به دست فراموشی سیرده شدهاند ،مجدداً به عرصه میآورد (منسباچ.)905 :2002 ،9
نیروی دگرگون ساز هویت نه تنها به عنوان یم مفهوم بلکه به عناوان ناوعی بنیاان نگرشای
آن قدر قدرتمند هست که بسیاری از مقولهها  ،موضاوعات و سااختارهای مبناایی محاوری در
نظریه روابط باین الملال را باه چاالش کشاد و نظاام مفهاومی جدیاد را بارای توصایف و تبیاین
پدیدههای بین المللی در اندازد.

1 Mansbach
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هویت ،اساساً کم و بیش گسیخته ،متغیر و حتی به تببیری پاره پاره 9استی هیچ گاه واحاد و
یکیارچه نیست بلکه متک ر است و در عرض گفتمانها ،رویههاا ،موقبیاتهاای متفااوت و گااه
متداخل و متتاد بر ساخته میشوند  .از این منظر هویتها به ایان مساأله مرباوط مایشاوند کاه
چگونه از منابع تاریخ ،زبان و فرهنگ در فرآیند شدن و نه بودن استفاده می شاوند (مشایر زاده،
.)55 :9688
نکته دیگر درباره هویت از منظر سازه انگاران باور به «زمینه مندی» آن اسات .یبنای هویات
کشور بر اساس حافظه تااریخی ،جایگااه سارزمینی (وضابیت تیوپتیام) ،فرهناگ و  ...شاکل
میگیرد .کشورها بر اساس هویت زمینه مند خاود را از دیگرانای کاه صااحب ایان خصالتهاا
نیستند ،متمایز میکنند .به تبریف خود /دیگری ،دوستان و دشامنان ،رقباا و یاا همکااران خاود
می پردازند .درصدد حفظ وضع موجود یا تغییر آن بر میآیند .حوزههای نفوه و در یام کاالم
منافع و سیاست خارجی خود را میسازند (متقی و کاظمی)220 :9683 ،
مفهوم هویت و صیرورت تکوین یم کنش گر مساتلزم قایال شادن باه مرزهاای «خاود» و
"دیگری"است .جدی ترین کار ویژه هویت آن است که ما را به خود و دیگران و نیاز ساایرین
را نیز به ما مبرفی میکند .یم دولت سایرین را براساس هویتی که به او نسبت میدهناد درم
کرده در حالی که به طور همزمان از طریق اعمال اجتماعی روزانه مبادرت به بااز تولیاد هویات
خویشتن می کند .در اینجا تولید کننده هویت در کنترل آن چه که سرانجام مقصود او نسبت باه
دیگران است ،قرار ندارد .در هر صورت داور نهاایی «مبناا» «سااختارهای باین االههاانی» اسات
ساختارها سیستمیم بین االههانی از یم سلسله برداشاتهاا ،انتظاارات و داناش اجتمااعی کاه
نهادهای بین المللی جای گرفته اناد ،تشاکیل مای شاوند .باه عقیاده ونات ایان سااختارهای باین
االههانی هستند که اجازه مبانی خاص به تواناییهای مادی را میدهند (قوام.)2 :9682 ،
الکساندر ونت جایگاه هویت را در سامان نظری خود این گونه مفهوم سازی میکند:
")9مبانی جمبی" قوام بخش به ساختارهایی هستند که به کنشهای ما سازمان میبخشند.
)2کسب هویت ناشی از مشارکت در این مبانی جمبی است.

1. Fragmented
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)6هویت هاتا امری نسبی و رابطه ای است .در نتیجه اهمیت یم هویت خاص و تبهد به آن
امری ثابت نیست.
)2هویتها بنیان منافع هستند و منافع مستقل از زمینه اجتماعی وجود ندارند.در هار موقبیات
تجربه شدهای ،مبنای آنها ودر نتیجه منافع مربوطه ساخته می شوند (هادیان.)122-129 :9682،
انواع هویت
در مطالبااات روانشناساای و جامبااه شناساای هویاات دارای دو نااو و هویاات فااردی و هویاات
اجتماعی است که در ادامه به شرح و توضیل هر کدام پرداخته میشود.
الف) هویت فردی
هویت فردی ،مربوط به احساس فرد نسبت به خود بوده و شامل تمایزاتی است کاه بواساطه
مولفههایی م ل :اسم ،ملیت ،قومیت و یا تمایالت شخصی ،فکری ،ارزشی و ایادیولوتیم او را
از دیگری متمایز میکند (عاملی .)22 :9686 ،بناابراین هویات فاردی مجموعاه خصوصایات و
ویژگیهایی است که هر فرد را از دیگری متمایز میکند و دارای دو جنبه است :یم جنباه آن
غریزی است و درم و فهم ما از آن مستقیم است و به قول فالسفه علم ما بدان حتوری اسات
نه حصولی و کسبی .یبنی مستقیم و بالفاصله هم به فردیت خویش آگاهی وجودی داریم و هم
به جنسیت خود واقفیم و خاود را از دیگاران و جانس مخاالف و موافاق خاود بااز مایشناسایم
(صدر .)82 :9683 ،در روانشناسی از هویت فاردی باه عناوان خاود و شخصایت یااد مایشاود.
آلیورت از شخصایت باه عناوان ساازمانی پویاا در فارد یااد مایکناد کاه متشاکل از نظاامهاای
روانشناختی است و موجبات سازگاری منحصر به فرد او با محیط پیراماونش مایشاود (بهااولو،
.)91 :9683
هویت به مبنای کلیدی است که ههنیت افراد را شکل میدهد و مردم به واسطه هویتهاایی
که دارند نسبت به رویدادها و تحوالت زندگی خود حسااس مایشاوند ،باه دیگاران و از هماه
مهمتر به خودشان میگویند چه کسی هستند سیس میکوشند به گونه ای رفتار کنناد کاه از آن
کسی که تصور میکنند هستند ،انتظار میرود (بهاولو.)20 :9683 ،
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ب) هویت اجتماعی
نو دیگر هویت ،هویت اجتماعی است .هویت اجتماعی ،هویتی گروهای اسات ،کاه یام
جمع (گروه) را از دیگر جمعها (گروهها) جدا میسازد .به عبارت دیگر مجموعه ویژگیهاایی
است که باعث ایجاد «ما» مایشاود و ایان گاروه «ماا» را از گاروههاای دیگار متماایز مایکناد
(ابوالحسنی.)2 :9683 ،
هویت اجتمااعی گروهای ،مجموعاهای از خصوصایات و مشخصاات اجتمااعی ،فرهنگای،
روانی ،فلسفی ،زیستی و تاریخی همسانی است که بر یگانگی یاا هماننادی اعتاای آن داللات
می کند و آن را در یم ظرف زمانی و مکانی مبین ،به طور مشخص ،قابل قباول و آگاهاناه ،از
سایر گروهها متمایز میسازد (جنکینز.)5 :9619 ،
مباحث مربوط به طرح هویت ،هرچند در آغاز متوجه موضو بحران هویت بود ،ولی مسایر
ببدی آن به سامت بازساازی هویات ،در جواماع گونااگون کشایده شاد .باا پیادایش مدرنیتاه،
برداشتی از هویت اجتماعی انسانها ،همچون سوته یمپارچه ،متحد و متمرکز ،شاکل گرفات.
دگرگونیهای به وجود آمده در جوامع مدرن ،باعث بحران هویت در میان انسانها گردیاد .باه
گونهای که این بحث ،هنوز در کانون توجه علوم اجتماعی ،بهویژه روانشناسای اجتمااعی قارار
دارد .در پایان سدهی نوزدهم ،بحث بازیابی هویت اجتماعی یاا مان اجتمااعی باه جاای هویات
فردی ،کانون توجه بود ،تا میان دنیای شخصی و اجتماعی افراد ،ارتباط برقرار ساازد و برمبناای
فرهنگ متحدالشکل ،هویت اجتماعی را به وجود آورندی این مسأله نه تنهاا ارتبااط اجتمااعی را
امکاانپاذیر ماایساازدی بلکااه باه زناادگی افاراد هاام مبناا ماایبخشاد .در ضاامن فراینادی باارای
خودشناسی کنشگران اجتماعی بوده و مبناسازی نیز به واسطه آن صورت میگیارد (احمادی،
.)26 – 28 :9685
هویت از اجزای واقبیتهای ههنی استی که در رابطه دیالکتیکی فرد با جامبه قرار داشاته و
در فرآیندهای اجتماعیشدن شکل میگیرد و پس از به ظهور رسیدن ،به حال خود بااقی ماناده
و یا در برخی موارد ،تغییر میکند و بر اساس روابط جدید از ناو شاکل مایگیارد .فرآینادهای
تشکیلدهنده هویت اجتماعی ،براساس ساختار اجتماعی تبیین میشوند .هویت نیز ،که متاأثر از
روابط اجتماعی نسبت به ساختار اجتمااعی ،واکانش نشاان مایدهاد ،باعاث تغییار آن شاده یاا
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موجب حفظ و بقای آن میگردد .سااختار اجتمااعی مایتواناد موجاب پیادایش اناوا هویات
اجتماعی در افراد شده و به خوبی قابل تشاخیص باشادی لاذا باه وضاوح مایتاوان ،هویات فارد
آسیایی را از فرد اروپایی تشخیص داد .تناو هویاتهاا فاراوردههاای اجتمااعیای هساتند کاه
عناصری نسبتاً ثابت و پایدار دارند (برگر و الکمن.)263 :9683 ،
هویت اجتماعی شامل هویت فرهنگای ،جنسایتی ،دینای ،شاغلی ،قاومی ،ملای ،خاانوادگی،
جهانی و  ...میشود و در زیر به ببتی از آنها اشاره خواهد شد.
انواع هویت اجتماعی عبارتند از:
الف) هویت ملی
هویت ملی یکی از مولفه های بنیادی شکل گیری و بقااو جامباه ملای و اصالی تارین حلقاه
ارتباطی با هویت عام قومی است که میتواند مجموعهای از گرایشهاا و نگارشهاای م بات را
نسبت به عوامل و عناصر و الگوهای هویت بخاش و یکیارچاه سااز در ساطل یام کشاور ،باه
عنوان یم واحد سیاسی به وجود آورد (شیخاوندی.)913 :9631 ،
هویت ملی باالترین و فراگیرترین و در حاین حاال مشارو تارین ساطل هویات در تماامی
نظامهای اجتماعی جدا از گرایشهای ایدیولوتیکی است (حاجیانی.)931 :9631 ،
هویت ملی در همه حوزههای فرهنگ ،سیاست ،اجتما و حتی اقتصااد نقاش تبیاین کنناده
دارد.
بحث از هویت ملی مستلزم مروری بر چند و چون پیدایی ملتها و به دنبال آن مفهوم ملات
است که ببداً واته ملی از آن گرفته شده است (دوران.)32 :9686 ،
مقوله هویت ملی تبریف و تفسیری از خود (ما) است که کیستی فاردی و جمبای اشاخاص
را می نماید (بهاولو.)22 :9683 ،
هویت ملی به مبنای احساس همبستگی عاطفی با اجتما بزرگ ملی و احساس وفاداری باه
آن است .هویت ملی در کشاکش تصور ما از دیگران شکل می گیرد .هویت ملی زاده ی عصر
جدید است که ابتدا در اروپاا سار بارآورد و آنگااه از اواخار قارن ناوزدهم باه مشارق زماین و
سرزمینهای دیگر راه یافت ،اما در ادبیات علوم اجتماعی هویت ملای از سااختههاای نیماه دوم
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قرن کنونی است که به جای خلق و خوی ملی کاه از مفااهیم عصار تفکار رمانتیام باود رواج
گرفت (دوران.)32 :9686 ،
احمد اشرف مبتقد است که هویت ملی احسااس همبساتگی بازرگ ملای و قاومی اسات و
آگاهی از آن ،مقدمهای برای احساس وفاداری به آن و فداکاری در راه آن است.
به عقیده وی این مفهوم در نیمه دوم قرن بیستم باه جاای مفهاوم خلاق و خاوی ملای نشساته
است و در این باره تصریل میکند که :هویت ملی ریشه در احساس تبلق به طایفه ،تیاره ،قبیلاه،
ایل و قاوم دارد .اعتاای یام طایفاهای کاه نیاای مشاترم دارناد ،در سارزمین مباین زیسات
میکنند ،هم زبانند ،آدا و رسوم مشترم دارند ،با یکدیگر در زمینههای اقتصاادی همکااری
میکنند و برای دفا از منابع طایفه می جنگند ،مبموال ً دارای نام مبین و هویت جمبای هساتند
(تاجیم.)939:9686 ،
بنابراین هویت ملی چتری ساایه گساتر بار فاراز فرهنگهاا و خارده فرهناگهاا ،قومیاتهاا،
مذهبها و گویشهاست که نتیجه نهایی آن وفاق و انسجام ملی است و افراد در قباال حفاظ و
صیانت از آن احساس مسئولیت و تبهد می کنند (بهاولو.)28 :9683 ،
در یم جمع بندی می توان گفت دولت -ملتها موجودیتهای سیاسی و حقوقی اناد .اماا
ملتها ،موجودیت هایی فرهنگی ،یبنی اجتماعاتی که احساس مای کنناد باه واساطه اشاترام در
زبان ،تاریخ و فرهنگ واجد هویتی یکسان اند.
کاستلز ملت را جماعتی فرهنگی ،باا تااریخ و برناماههاای سیاسای مشاترم کاه در ههان و
خاطره ی جمبی مردم برساخته می شود ،در نظر میگیرد (دوران.)33 :9686،
از نظر «مکنزی» نظام فرهنگی به افراد یم گروه هویت فرهنگی می بخشد و « هویت ملی »
تنها یکی از مولفههای چهارگانه هویت فرهنگای اسات .ساه ناو دیگار آن عبارتناد از :هویات
نژادی هویت دینی و هویت طبقه ای .این تقسیم بندی در کشور ایران مای تواناد شاامل هویات
دینی ،هویت ملی و هویت قومی باشد .اگر هویت ملای را ناوعی احسااس ملای یاا ناسیونالیسام
بنامیم تبریف دقیق تر آن عبارتست از وجود احسااس مشاترم یاا وجادان و شابور جمبای در
میان عده ای از انسانها که یم واحد سیاسی یا ملت را میسازند .این وجدان جمبی است کاه
میان افراد حاضر در جامبه و بین آنهاا و گذشاتگان ،رابطاه و دلبساتگیهاایی ایجااد مایکناد و
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روابط و مناسبات آنها را با هم و با سایر ملل رنگ می دهد و آمال و آرمانهای آنان را به هام
نزدیم و منطبق می سازد (تاجیم.)998 :9686 ،
ب) هویت دینی
با وجود افزایش و شدت یافتن فراینادهای توسابه و نوساازی در تماام اببااد خاود ،ماذهب
همچنان منبع مهمی برای هویات و مبناا بخشای در جهاان متجادد و آشافته باه شامار مای رود.
برخالف برخی تصاورات کاه ماذهب را در نتیجاه تاداوم روناد تجاددگرایی ،محاو شاده مای
پنداشتند ،دین به عنوان منابع اولیه مبنا بخشی و هویت بخشی مطرح است.
برخوداری از دین وتبالیم مذهبی مشترم ،پایبنادی و وفااداری باه آن ،اعتقااد و تمایال باه
مناسم و آیین های مذهبی فراگیر در فرایند شاکل گیاری هویات ماذهبی ،بسایار ماوثر اسات.
هویت دینی دارای مبانی متبددی است که حاکی از چند ببادی باودن ایان واقبیات اجتمااعی
است .هویت دینی به رابطه انسان با دین و نسبتی که با آن پیدا می کند گفته مای شاود (شارفی،
 .) 15:9682هویت دینی هر فرد در واقع عبارت است از میزان نفشی که در باز تولیاد نهااد دیان
در جامبه ایفا می کند یا میزان اهمیتی است که فرد در شیوه زندگی انتخابی خود به انگاارهاای
تبامل دینی می دهد( .دوران .)52:9686 ،هویت دینی اتکای فرد به یم نظام یا پایگاه اعتقادی
همراه با دالیل مستدل که بر جهت گیری فرد در زمینههای مختلاف تااثیر مای گاذارد در واقاع
میتوان گفت که هویت دینی فلسفه زندگی و حیات یم فرد را تشکیل می دهد و باه عباارت
دیگر نوجوان دارای هویت دینی عظمت قدرت و بقا و دوام خود را در دین می بیند .بار اسااس
تئوری اجتماعی تاجفل هویت دینی عباارت اسات از میازان شاناخت فارد از تبلاق و ارتبااطش
نسبت به دینی خاص و پیامدهای ارزشی م بتی که فرد بارای ایان تبلاق و ارتبااط قایال اسات و
باالخره احساسات خاص فرد نسبت به آن دین و نسبت به دیگرانی که م ل او رابطه ای مشابه باا
آن دین دارند به این ترتیب هویات دینای عباارت اسات از تبریاف شاخص از خاود بار اسااس
داشتن تبلق نسبت به دینی خاص به همراه مالحظات ارزشی و احساسات مرتبط باا آن وضابیت
(حیدرخانی و بذرافشان.)59 :9612 ،
گیدنز دو نو هویت دینی سنتی و هویت دینی بازتابی را نام می برد:
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هویت دینی سنتی :ارزشها و احساسات و شناختهای ایان ناو هویات در شارایط جامباه
پذیری به فرد منتقل شده و کمتر مورد وارسی و کند و کاو قرار می گیرد.
هویت دینی بازتابی :در این نو هویت ،ارزشها و احساسات و شناخت بیشتر مورد باازبینی
و نقد قرار گرفته و فرایند شم اندیشای در ماورد آنهاا باه آنهاا ویژگای سایال و بازتابناده داده
است .هویت دینی در واقع کنش کنش گران اجتماعی در مواجهه با دین و نو نگرش باه دیان
است.
با تامل در رابطه دین و هویت در می یابیم که میان این دو نسبت وثیقی برقرار اساتی ادیاان
جهان به نیازهای مختلف فرد نظیر حس ثبات در عرصههای اجتماعی جغرافیایی هستی شاناختی
زمانی و متافیزیکی پاسخ می دهند .نظام مباانی ماذهبی طیاف وسایبی از صاورتهاای ممکان
روابط فرد با خود –دیگران نزدیم و دور صمیمی و غیر صمیمی با جهان انسانی هستی خدا یاا
هر آنچه که انسان آنرا واقبیت یا حقیقت می نامد را تبیین مای نمایاد .هایچ منباع فرهنگای مبناا
بخش دیگری به لحا تاریخی نتوانسته است با دین در پاسخ باه ایان نیااز انساانی یبنای هویات
سازی رقابت نماید .در نتیجه دین عمدتا در مرکز هویات فاردی وگروهای قارار دارد (شارفی،
.)15:9682
ادیان احساس پیش بینی پذیری نسبت به هستی وحاس تاداومی را کاه فارد نیااز دارد تاا باه
تبادل وثبات روانی برسد در اختیاار فارد قارار مای دهاد .عاالوه بار ایان اجتماعاات ماذهبی و
نظام های مبانی مناببی برای حس عالقه (تبلق به دیگری) و تایید به عنوان پایاه ای بارای عازت
نفس هستند که فرد آنرا جستجو می کندی آنها همچنین فبلیت بخشی خود و حتی تبالی بخشای
خود را تشویق می کنند.
به طور کلی گروه های دینی باه ارضاای هار دو نیااز هاویتی فارد یبنای تحقاق خاود فاردی
واجتماعی یاری می رسانند .به لحا تاریخی دین باه عناوان یکای از مناابع ایادیولوتیم واثار
گذار در رشد هویت افراد محسو می شاود .آدا وسانن دینای اغلاب ناوعی جهاان بینای را
صورت می بخشند که در جهت دهی به باورها وارزشهای موجاود در رواباط اجتمااعی نقاش
دارد و این جهان بینی در پی تجسم بخشیدن و به الگاو در آوردن ایادیولوتیهاا تااریخ وسانن
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خاصی است تا هویت و هدف یاابی و احسااس تبلاق را در فارد تاداوم بخشاند (حیادرخانی و
بذرافشان.)59 :9612 ،
این حس تبلق موجب تقویت ناوعی تبهاد و وفااداری باه جماع وسایع تاری مای شاود کاه
باورهای مشابهی دارند .از سوی دیگر انگیزه الزم را برای خادمت باه دیگاران و شاکل گیاری
هویت فرد فراهم می آورد.
هویت دینی کنش کنش گران اجتماعی در مواجهه با دین اسات و آنچاه از رابطاه خاود باا
دین دارند هر چند در مواردی هویت دینی با دینداری برابر دانساته شاده اسات اماا در حقیقات
دینداری دین را از نظر بازتابی که در رفتار و اعتقاد دینداران می یابناد ماورد بررسای قارار مای
دهد و وقتی است که تمام یا بخشای از تباالیم یاا دساتورات دینای (اعام از عقایاد اخالقیاات و
احکااام) مااورد پااذیرش مااردم و یااا جمباای از افااراد قاارار گیاارد (طالبااان50:9680،ی بااه نقاال از
حیدرخانی و بذرافشان .)52 :9612 ،ولی هویت دینی در جایگاهی عاامتر نسابت باه دیان قارار
دارد که از سویی در برگیرنده آن است .هویت دینی بیشتر از باورهای دینی نمایاانگر عتاویت
گروهی افراد و در نتیجه موضع گیری کلی شان نسبت به دین و نو نگرش به دین است.
ج) هویت سیاسی
هویت سیاسی هویتی است که با رفتار انتخابااتی مناسابت دارد .در بررسای رفتاار انتخابااتی
سال  ،9120یم مطالبه گزینشی توسط الزارسفلد 9در سال  9122انجام شاد و مبلاوم شاد کاه
هویت سیاسی از پایگاه اقتصادی جداست .تمایالت طیقاتی بیشاتر در قالاب هاواداری از گاروه
مرجع ،خود را نشان میدهد ،اما رابطه متقابل بین تبیین هویت و دیدگاههای اجتماعی و سیاسی
یم قانون است.
سنترز )9121( 2مبتقد است که اگرچه افکار و آرمانها بر تبیین هویت تأثیر دارد ولی طبقاه
ای که شخص در آن جامبه پذیر شده است مانند آجاری اسات کاه رفتاار را تحات تاأثیر قارار
میدهد و در این فرآیند ،تبیین هویت به ظرفیت نقش منجر میشود.

1 Paul Lazarsfeld
2 Saint Rose
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ببد از سال  9152هویت به طور آشکار به عنوان یم متغیر مستقل همراه با شرط گازینش و
جهت نتیجه گیری ،مبنی شد و همواره تبلق حزبی باه عناوان جزیای از هویات سیاسای بررسای
شده است.
هویت یابی در جامبه و توسط خاانواده اسات .کودکاان آمریکاایی از سانین کام در 3 – 8
سالگی یاد می گیرند که قبال از درم مفهاوم حاز سیاسای ،خاود را باا دماوکرات باودن یاا
جمهوری خواه بودن انطباق دهند .در مقابل ،کودکان فرانسوی از پدر و مادر خود درباره اینکه
حز سیاسی بزنند چیزی نمی شنوند و هویت یابی آنها مقطبی و ضبیف اسات (حیادرخانی و
بذرافشان .)56 :9612 ،فردی که در حز جامبه پذیر میشود هویت سیاسی خود را در سراسر
عمر کمی تغییر میدهد ،اگرچه این تغییر نیز تابع شرایط اجتماعی است.
د) هویت قومی
هویت قومی سنت فرهنگی مشترم و احساس هویتی است که قوم را بهعناوان یام گاروه
فرعی از یم جامبه بزرگتر مشخص میکند و اعتای هر گروه قومی را از لحا ویژگایهاای
خاص فرهنگی از سایر اعتای جامبه خود متمایز میدانند(داوری.)22 :9633 ،
«هویت قومی ،از نوعی آگاهی سرچشمه مایگیارد .آگااهی اعتاای یام گاروه قاومی از
تفاوت در مولفههای هویت قومی از قبیل تباار و اجاداد مشاترم افساانهای یاا واقبای ،آگااهی
تاریخی مشترم ،فرهنگ مشترم مخصوصا زباان و دیان مشاترم و… باا گاروههاای قاومی
دیگر که این آگاهی باعث نوعی انسجام درونی درگروه میشود» (احمدلو.)85 : 9689 ،
ه) هویت فرهنگی
هویت فرهنگی مجموعه ارزشاها ،باورهاا ،سامبلهاا و… .اسات کاه سابب شاناختهشادن و
متمایزکردن فرد و جامبه از دیگر افراد و جوامع میشود .از این رو هویت فرهنگی بر ساه مادار
پیوسته با یکدیگر که حول یم محور مایچرخناد ،حرکات مایکناد -9 :فارد درون گاروه و
جماعت واحد ،که میتواند در قبیله ،طایفه و یا گروه اجتماعی ظهاور مایکنادی  -2جماعات و
گروههای مدرنو ملتها که هویت فرهنگی مشترکشان به م ابه وجه تمایز آنان بهشامار مایرودی
 -6و سرانجام ملتهای واحد و یکیارچه در مقایسه با دیگر ملل .بنابراین سه نو هویت فاردی،
گروهی و ملی قابل تمایز از یکدیگرند .رابطه میان این سه ،ثابت و یکنواخات نیسات .بلکاه در
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آن جذر و مدهای دایمی وجود دارد و در بین آنها تغییراتی برحسب موقبیتهاای مختلاف پایش
میآید .تغییراتی که برآمده از برخوردها ،همکاریها و عدم وجود آنهاست که براسااس مناافع
و مصالل فردی ،جمبی و ملی حاصل میشود (رهبری .)53 :9680 ،ویلیام هنوی 9مبتقاد اسات:
هویت فرهنگی حاکی از تداوم بین گذشته و حال است و نفاس ایان تاداوم ،خاود بار شاناخت
گذشته داللت میکند (هنوی 232 :9636 ،و .)232
پویش تاریخی عراق به سوی ترجیح هویتهای قومی و دینی به هویت ملی
ظهور پان عربیسم در عرصه سیاسی عراق باه عناوان یام ایادیولوتی ملای و عربای شادن
ارتش ،دولت و حکومت ،از همان ابتدای تشکیل دولات عاراق ،یبنای از اوایال دهاه  9120باا
اعتراض مخالفان مواجه شد (وایمر.)91 :9683 ،
در این راستا محرومیت کردها و شیبیان از قدرت سیاسی بر پایه قومی یا مذهبی باعث باروز
جنبشهای مذهبی شیبه گرایانه در میان شیبیان و جنبشهای قومی ناسیونالیستی در میان کردهاا
شد.
الف) پویش تاریخی جنبشهای مذهبی شیعیان در عراق
از دوره انقال  9120تا سال  9158یبنی سال تأسیس رسمی حز الدعوه ،به نوعی بحاران
در گرایش های اسالمی در عراق به وجود آمد .در این دوران ،حوزه های علمیه به درون گرایی
تن دادند و به گونه ای مستقیم و یا غیرمستقیم مقوله جدایی دیان از سیاسات را پذیرفتناد .باا باه
قدرت رسیدن عبدالکریم قاسم ،کمونیستها نفوه بسیار وسیبی پیدا کردناد و جامباه عاراق باه
جامبهای تبدیل شد که در آن اسالم در حالت غریباناه و منازوی قارار داشات .از ساوی دیگار،
شکل گیری جنبش های اسالمی پراکنده در سایر نقاط جهاان اساالم و بهاره گیاری از تجااربی
م ل اخوان المسلمین و حز التحریر ،آگاهیهای شیبیان عراق بیدار شد و انتقال به فاز فبالیات
حزبی آغاز شد و در این شرایط بود که حز الدعوه پاای باه عرصاه ی وجاود نهااد (ادیاب و
موسوی.)8- 90 :9686 ،

1. William Hanoi
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در واقع ،گفته میشود که تنها حرکت شیبی سازمان یافته تا زماان ساقوط صادام ،توساط
حز الدعوه صورت گرفته است .این حاز تاا زماان ساقوط صادام ساه دوره متماایز را در
توسبه خود تجربه کرده است .مرحله گسترش ابتدایی ،مرحله تحمل دوران فشار و حرکت به
سوی نظاامی گاری و بااخخره فبالیات زیرزمینای و در تببیاد .ایان حاز

در کنفارانسهاای

اپوزیسیون عراق شرکت داشت و یکای از اعتاای دفتار سیاسای حاز  ،شارکت در نشسات
مقدماتی کنگره صالح الدین و سیس در خود کنگره را به منظور تغییر رویکرد کنگره گفتمان
سیاسی آن دانست (ادیب و موسوی .)35-33 :9686 ،اما این حز از حتور در اجاالس لنادن
که به دعوت انگلستان در سال  2002صورت گرفت خودداری کرد و دلیل آن را عدم توجاه و
اهتمام کمیته ی مقدماتی به دیدگاههای خود هکر کرد (برنابلداجی.)983-983 :9682 ،
ب) پوشش تاریخی جنبشهای قومی ناسیونالیستی کرد
کردها ،دست کم در تمامی طول قرن بیستم همواره چالشی امنیتای و یام مبتالی قاومیتی
خاموشی ناپذیر در تار و پود همواره کشمکش زای خاورمیانه بوده اند.که شاید پاس از بحاران
اعرا و اسراییل جدی ترین بحران و البته قدیمی تارین ایان بحاران باه شامار رفتاه اسات.یم
ناسیونالیسم قومی قوی و مطالبه گر که ناسیونالیسم ملای را در کشاورهای مهمای چاون عاراق،
ترکیه ،ایران و حتی سوریه به مبارزه طلبیده است.منظور از مسأله قومی ،وضابیتی اسات کاه در
آن کل اقوام یا بخشی از اقوام کشور در احسااس گارایش یاا عمال نسابت باه ملات ،کشاور و
احساس تبلق به آن دچار بی تفاوتی یا مخالفت شده اند و در عوض بر ویژگیهای خود تاکیاد
کارده انااد و خواهااان درجاااتی از واگرایاای هساتند .در بساایاری از مااوارد  ،ناسیونالیساام ملاای و
ناسیونالیسم قومی در تبارض با یکدیگر قرار میگیرند (هزار جریبی و مروتی.)19 :9681 ،
قومیت و ملی گرایی قومی ،با هر تبریف ،مفاهیمی مرتبط با مقوله هویت .ماوثر بار هویات
دولت یا در رقابت با آن هستند.یم گروه قومی از آن رو باا گاروههاای قاومی دیگار تماایز و
مرزبندی دارد که هویت متفاوتی – خواه واقبی یا ههنی – برای خود قایل باوده و کماابیش بار
اساس همین تمایز هویتی رفتار میکند.این مفروضه گزاره ماورد مناقشاه ای نیسات ،نکتاه مهام
مناقشه برانگیز نحوه تاثیر گذاری این متغیر هویت بخش بر سیاسات خاارجی اسات (حاق پنااه،
.)33 :9683
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البته بدیهی مینماید که ،بیشاتر دولات – ملاتهاا از بباد زباانی ،قاومی و ماذهبی نااهمگن
هستند .این ناهمگنی ،در برخی شرایط توان به چالش کشانیدن بنیاان حکوماتهاای مرکازی را
داشته و حتی میتواند پایه همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی را تهدید کند.
چنین موزاییم هاای زباانی ،قاومی و فرهنگای سابب تکاوین چاالشهاای دیریناه و عمیاق
فرهنگی در آن دولتها گردیده و گاه میتوتند زمینه سااز ناپایاداری کشاورهاا و نظاامهاا شاوند
(کاویانی.)85 :9683 ،
اگاار ناحیااه ای در کشااور واجااد توانمناادیهااای نهفتااه قااومی و همچنااین موقبیاات پیشاارفته
اقتصادی باشد – زمینههای اقتصادی برای جدایی خواهی را داشته باشد – بارای آنکاه اقتادار و
اقتصاد مرکز رو به فروپاشی نهد ،چه بسا ناحیه مذکور از لحا سیاسی جسور و پر ادعا گاردد ،
که گاه به فروپاشی کشور منجر میشود (کاویانی.)85 :9683 ،
ملیتون ادوارد و هینچ کلیف  ،کردها را «قومی از یاد رفته» قلمداد میکنند.
کریس کوچرا ،نیز در اثر شهیر خود «جنبش ملی کرد» آنها را بزرگتارین قاوم یاا ملات بای
دولت در خاورمیانه میداند که محجور ماندن تاریخی آنها با قرنها قادمت را ایان گوناه بیاان
میدارد .که ،آثار و پژوهشهای تاریخی و آکادمیم با موضوعیت کردها ،از آثاری در هماین
زمینه درباره کشور کوچم ،نوبنیاد و ساختگی کویت هم کمتر است (کوچرا.)9633 ،
براساس بخش سوم پیمان سور در  90اوت  ،9120یم کردستان مستقل پیش بینی شاد کاه
قرار بود تحت قیمومیت جامبه ملل باشد ،اما این قرارداد به دلیل مخالفت هاای ترکیاه در ماورد
کردها به انجام نرسید .در این باره قدرت های بزرگ و به خصوص بریتانیاا هایچ اقادامی انجاام
ندادند .این جریان تا انبقاد مباهده ی لوزان در  22توییه  9126تداوم یافت که در ایان قارارداد
از کردها و حقوق شان سخنی به میان نیامد .از طرفی باا کوتااه آمادن ترکیاه نسابت باه موصال
کردنشین ،انگلستان با استفاده از قوه ی قهریه ی جنبش ناسیونالیستی ،شایخ محماود برزنجای را
در  2دسامبر  9126سرکو کرد (چوبتاشانی.)903-903 :9682 ،
شورای جامبه ملل در  93دسامبر  9125رأی به انتمام والیت موصل به عراق  -که متشکل
از بغداد و بصره بود -داد .به این شکل ،مسأله کردها از چارچو حقوق بین الملل خارج شد و
وارد چارچو حقوق داخلی عراق گردید .تاریخ الحاق والیت کردنشاین موصال باه عاراق را
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باید سرآغاز شرو مبارزات طوالنی کردهای عراق و طی مسیر پر درد و رنج و کشمکش هاای
خونبار دانست .از سال  9162یبنی سال خارج شدن عراق از تحت قیمومیت جامبه ملل تاا ساال
 9123مالمصطفی بارزانی ،بانی و رهبر حز دماوکرات کردساتان عاراق ،مباارزه ی مسالحانه
کردها علیه دولت عاراق را اداماه داد .در ساال  9158باا باه قادرت رسایدن عبادالکریم قاسام،
بارزانی به عراق بازگشت و با مذاکره با دولت به فکر حل مسأله کردهاا باود ،اماا باا باه قادرت
رسیدن عبدالسالم عارف این مذاکرات به پایان رسید (الیس.)203 :9683 ،
با به قدرت رسیدن بب ی ها ،درگیری ها ادامه یافت و در خالل همین درگیری ها موافقت نامه
 99مارس  9130مابین کردها و دولات مرکازی امتاا شاد کاه در آن باه خودمختااری و مناابع
کردستان (به ویژه حوزههای نفتی) توجه شد ،اما رتیم ببث به تبهدات خاود وفاادار نماناد و باا
انبقاد قرارداد الجزایر در مارس  9135بین شااه و صادام حساین و قطاع حمایات شااه از کردهاا
جبهه ی کردها منشبب و اتحاد کردها تتبیف گردید .در واقع ،این قرارداد باعث شاد کردهاا
هر آنچه را که تا آن زمان به دست آورده بودند ،از دست دهند (احمدی پور و دیگران:9683 ،
 .)966با پیروزی انقال اسالمی ،قرارداد الجزایر توسط صدام زیر پاا گذاشاته شاد و باه ایاران
اعالم جنگ شد (الیس .)201 :9683 ،کردهای عراق در دوران جنگ تحمیلی به دلیل تتابیف
هر چه بیشتر عراق و محدود کردن قدرت مانور اپوزیسیون کرد ایرانی از سوی ایران حمایات
شدند .از سوی دیگر ،رتیم ببث عراق سیاست سرکو خود علیه کردها را تشدید کرد و در
بمباران شیمیایی حلبچه پنج هزار نفار کشاته شادند و در عملیاات هاای چهارگاناه انفاال9233 ،
روستا تخریب و  982هزار نفر کشته شدند (جوانمردی صاحب.)29-22 :9682 ،
در اوت  9110صدام به کویت حمله کرد .این امر باعث شکل گیری جبهه متحدین کویات
و آزادسازی کویت شد .در این دوران شیبیان در جنو و کاردهاا در شامال علیاه صادام قیاام
کردند که ایان باار نیاز باا خشاونت هرچاه تماام تار سارکو شادند ،اماا آوارگای کردهاا در
کوهستان های پر از برف در مرزهای ایران و ترکیه انبکاس وسیبی در رسانه های غار

داشات

و براساس قطبنامه  388شورای امنیت ،مناطق امن در باالی مدار  63درجه ایجاد شد کاه شاامل
استان های اربیل ،دهوم و سلیمانیه میشد .از این زمان باه بباد ،کردساتان حالات یام دولات
خاود مختاار پیادا کارد و دو نیاروی اصالی آن را حاز دماوکرات و اتحادیاه میهنای تشاکیل
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میدادند .اولین انتخابات محلی در اواسط سال  9112برگزار شد و منجر به تشکیل اولین دولات
عراقی کرد و پارلمان کرد گردید (الیس.)201-299 :9683 ،
ادامه حیات دولت خود مختار منطقه ی کردستان در پناه حمایت نظام بین الملل با مجموعاه
وسیبی از اقدامات در خور توجه در حوزههای سیاسی ،اقتصاادی ،نظاامی و فرهنگای شاد .در
واقع ،کسب این دستاوردها نشاان از ایان موضاو اسات کاه مهام تارین پیشارفت در عرصاه
جنبشهای قومی ناسیونالیستی کردها در این دوران صورت گرفته است.
ضعف هویت اجتماعی در ابعاد مختلف در عراق و حرکت به سووی فدرالیسوم؛
موافقان و مخالفان
همان طور که هکر شد حتی از پیش از سقوط صدام در کنگاره لنادن مقاارن دساامبر 2002
برگزار شد و  620نفر از مبارضین عراقی کاه شاامل افاراد مساتقل و نماینادگان بایش از پنجااه
حز متفاوت بود و در هتل هیلتون متروپل اجتما کرده بودند .روی دو موضو وحادت نظار
م بتی وجود داشت :اولی فدرالی کاردن عاراق و دومی اساتقرار نظاامی دموکراتیام (سااعی و
مرادی.)20 : 9610 ،
الف) شیعیان عراق و مساله فدرالیسم
شیبیان عراق هیچگاه با صورت مسأله عراق فادرال مخاالفتی نداشاته اناد .چارا کاه شایبیان
عراقی در نظام دموکراسی فدرال ،علیرغم آن که از نظام مبتنی بار حکومات اک ریات بیشاترین
سود را میبرند ،از یم ساختار فدرال دفا میکنند که به شیبیان اجازه میدهد امااکن مقادس
خود را اداره کنند ،متون مقدسشاان را چااک کنناد ،اعیااد شایبه را جشان بگیرناد و مناسام و
عزاداری هایشان را به جا آورند و به طور آزاداناه باه احکاام ماذهبی شاان عمال کنناد (باایمن،
.)952 :9683
ضامن آن کاه گساترش فرآیناد فدرالیتاه در عاراق ،باا توجاه باه منطاق تیاو اساتراتژیم و
تیواکونومیکی که شیبیان در نیمه جنوبی عراق در آن استقرار دارند ،نهایتاً بیشتر باه م اباه یام
فرصت خواهد بود .اما اگر چه در بیانیه شیبیان چندین اشاره به موضاو کردهاا و فدرالیسام در
عراق وجود دارد ،اما موضع شیبیان این است که ساختار متحد و یم پارچه عراق حفظ شود و
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روندهای گریز از مرکز و تجزیه طلبانه را بر نمیتابند .شیبیان ،طرفادار ایجااد واحادهای اداری
به عنوان جای گزینی برای تقسیم و تجزیه هساتند و باه عناوان عار باا ادعاای کردهاا دربااره
تشکیل دولت و حتی خودمختاری کلی در حکومت فدرالی عراق مخاالف باودهاناد .چارا کاه
تالش خواهند داشت که کنترل بر میادین نفتی را که در قلمرو کردها قرار گرفته ،حفاظ نمایناد
( الیس ) 292 :9683 ،چنان که آیت اهلل البظمی سیستانی عالم بزرگ شیبیان نیاز باا ایان مساأله
همواره مخالف بوده است.
ب) اهل سنت عراق و مساله فدرالیسم
بدون شم فرآیند فدرالیزه شدن عراق و تجزیه احتمالی آن ،از بدترین کاابوسهاای آنهاا
پس از هشتاد سال سیادت قاهرانه بر این کشور نوخواسته خواهد بود .چرا که در صورت تحقاق
چنین امری موقبیت جغرافیایی آنها از کمترین مزیت نسبی برخوردارخواهد بود.
آنها زخم خورده از حاکمیت شیبه و مخالف فدرالیسم هساتند .هام چناین مخاالف شاکل
گیری مناطق خودمختار و طرفدار توزیع درآمدهای نفتی بر اساس جمبیت ،الغای بب ای زدایای
و اخراج شبه نظامیان شیبه از نیروهای امنیتی عراق هساتند .سانیهاا از حااکم شادن شایبیان در
هراس هستند و آن ها را به فرقه گرایی و استفاده از ابزارهای دموکراسی برای توجیه دستور کار
فرقه گرایی خود متهم میکنند (اسماعیل زاده.)52 :9683 ،
اعرا اهل سنت کاه باه هار تحاول و تطاوری در عاراق جدیاد باا عنااد و بادبینی خاصای
می نگرند .در این رهگذر از حمایت ماادی و مبناوی جهاان عار  ،اتحادیاه عار و خصوصا ًا
عربستان سبودی برخوردارند .آنها عالوه بر دموکراتیم بودن ساختار سیاسی عراق با فادرالی
شدن آن هم مخالفت میورزند .از نظر جهاان عار  ،مااده اول قاانون اساسای عاراق کاه نظاام
حکومتی این کشور را «جمهوری پارلمانی دموکراتیم و فدرال» مبرفی میکند ،تالش شایبیان
و کردها برای تتبیف اعرا اهل سنت و تتاییع حقاوق آنهاا اسات .طباق گازارش اتحادیاه
عر در فوریه  ،2002قدرتمندی گروههای شیبی و کرد باعث بی ثباتی و هم چنین بای ثبااتی
کشورهای همسایه مای شاود .در اداماه ضامن اباراز نگرانای از اختیاارات روز افازون کردهاا و
شیبیان ،این مسأله را باعث الهام و تقاضای گروههای اقلیات کشاورهاای دیگار بارای اساتقالل
شود .و تصریل میشود که با توجه به فرقه گرایی کردها و شایبیان ،خطار تقسایم عاراق جادی
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است .عمرو موسی دبیر کال وقات اتحادیاه عار  ،در اظهاارات خاود قاانون اساسای عاراق را
خطرنام و طرحی برای هرج و مرج در این کشور قلمداد کرد .و این نکته را مطرح کارد کاه،
عراق باید به صورت کشوری متحد و یکیارچه باقی بماند ،زیرا خودمختااری کردهاا و شایبیان
در شمال و جنو  ،دولتی کوچم و ناچیز بارای اعارا سانی بااقی خواهاد گذاشات (بیهنار،
.)2005
از نظر تحلیل گران عر  ،تقسیم عراق بر مبنای خطوط قومی و فرقه ای باعث تجزیه کشور
و افزایش احتمال جنگ داخلی میشود .و از آن جایی که مبنای ایان فدرالیسام همکااریهاای
اقتصادی نیست ،در دراز مدت به مبنای تسلط بیشتر آمریکا و اسراییل بر این کشور است.
ج) کردهای عراق و مسأله فدرالیسم
در کل ،استراتژیها و راهبردهای کُردهای عراق را بر اساس آرمانهای آنان ،مای تاوان در
سه سطل کلی بررسی کرد:
الف) ت بیت دستاوردهای دوران یازده ساله خودمختااری از  9112م تاا  2006حاکمیات بار
سه استان دهوم ،سلیمانیه و اربیل  -بزرگترین خودمختااری داخلای کُردهاا بباد از جمهاوری
یم ساله مهاباد  -که برخی آن را « عصر طالیی کردی» مینامند (تاج آبادی و دهنوی:9616 ،
.)930
) ارتقای وضبیت خودمختاری به سطل فادرالیزم و ت بیات فادرالیزم قاومی  -ناژادی (در
سند قانون اساسی دایم عراق تشکیل حکومت و دولت ایالتی) و الحاق کرکوم و سایر منااطق
کُردنشین خارج از اقلیم کُردستان به منطقه تحت حاکمیت این اقلیمی
ک) تشکیل هویت سیاسی مستقل کرد.
میتوان اصلی ترین راهبرد کُردهای عراقی را در شرایط موجاود ،فادرالیزم قاومی  -ناژادی
دانست .البته فدرالیزم مورد نظر کُردهای عراق «قومی  -جغرافیایی» است .و منظور ،تمام منااطق
جغرافیایی عراق است که کُردها در آن سکونت دارند .اما این تبریف از فدرالیزم ماورد توافاق
سایر گروههای عراق و حتی اک ریت شایبه نیسات .ایان درحاالی اسات کاه دولات کردساتان،
امنیت ،منابع طبیبی و حتای سیاسات خاارجی منطقاه خاود را کنتارل مای کناد (تااج آباادی و
دهنوی.)930 :9616 ،
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اثرات فدرالیسم عراق بر امنیت ملی ایران
امنیت ملی در واقع حفظ دولت – ملت در قبال تهدیدهای بالقوه و بالفبل خاارجی اسات و
گاه به توان یم ملت برای حفظ ارزش های داخلی از تهدیاد هاای خاارجی تببیار شاده اسات.
امنیت ملی و امنیت داخلی در گروه مقوله تهدید است ،تهدید را میتاوان تواناایی هاا و نیاات و
اقدامات دشمنان بالقوه و بالفبل جهت ممانبات از دساتیابی ماوفقی تاممیز خاودی باه عالیاق و
مقاصد امینت ملی یا مداخله به نحوی که نیل به این عالیاق و مقاصاد باه خطار افتاد ،محساو
نمود (کالینز.)292 :9630 ،
شکاف های توسبه ای ،گسل های فرهنگی -قومی -زباانی -ماذهبی و انازوای جغرافیاایی و
ارتباطی که در ایران به صورت کم نظیری بار یکادیگر انطبااق یافتاهاناد زمیناه پایاداری بارای
تکوین ناآرامی و بحران را مهیا می سازد (کریمی پور و حمیدی.)980 :9688 ،
به طوری که در گستره ی سرزمین ایران دست کم  20گروه زبانی-قومی مبرفی شده اناد و
عالوه بر این :اطلس مذهبی ایران بسیار پیچیاده اسات .در ادبیاات جغرافیاای سیاسای اصاطالح
ملت های بدون دولت در چهار دهه اخیر بکار رفته است که ایران به عنوان دولتای کاه ظااهر از
نقطه نظر ناهمگنی زبانی در شمار ده کشور نخست دنیاا شامرده شاده و بارهاا در طاول حیاات
سیاسی خود شاهد اوجگیری تن شهایی بافت قومی بوده است و اگر عوامل کالسایم (سانتی)
واگرایی با نابرابری های اقتصادی همراه شود توانمندترین نیروی گریز از مرکاز پدیاد مای آیاد
(کریمی پور و حمیدی.)22 :9688 ،
ایران و عراق دارای طوالنی ترین مرز بین المللی مشترم باه طاول  9258کیلاومتر از ناحیاه
داالمیر داغ از نقطه ی مرزی مشترم ایران-ترکیه-عراق تا دهانه فاو مرز مشاترم دارد .ایاران
در نواحی همجوار با کردستان  -کرمانشاه و ایالم دارای خالو تیوپلیتیم است .باه طاوری کاه
منطقه همجوار با استان کرمانشاه به «داالن امنیتی ایران» نامگذاری شده است .اهمیات ایان خاط
مرزی نه تنها در ابباد ،بلکه به دلیل تبیین جلگه میان بین النهرین و فالت ایران و به عبارتی مارز
میان ایران و جهان عر است که خود مبنای تحوالت فرهنگی  -هویتی مذهبی و اقتصاادی در
طول تاریخ بوده است (برزگر.)993 :9685 ،
بنابراین مرزهای غربی ایران از  5ویژگی تیوپلیتیکی برخوردارند که عبارتست از:
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 -9دروازه ارتباط ایران با کشور های غربی و جهان غر بودهاند که با توزیع و تقسیم نقشاه
جهاانی ببااد از جنااگ جهااانی دوم و ت بیات شاادن مرزهااا ،ایاان مببرهاا محاال مناقشااات ماارزی
کشورهای همجوار شدند.
 -2موقبیت تیواستراتژیم منطقه ی غر ایران که به دلیال هام جاواری باا بحرانای تارین
کانون خاورمیانه از موقبیتی تیواستراتژیم برخوردار است .اسراییل به م ابه عاملی بارای تاأمین
منافع غر از اتحاد و یکیارچگی اعرا

در منطقه خاورمیانه جلوگیری کارده و در نظاارت بار

آبراههای اصلی آسیا به غر یاری رسانده است.
 -6اروند در یم دور هی تاریخی ،به دلیل استقرار شرکت هاای نفتای انگلایس در عاراق و
خوزستان برای استفاده و بهرهداری از مبادن غنی نفت این منطقه موضو مناقشه به لحا تاأمین
منافع انگلیس به راه افتاد.
 -2ترکیب قومی جهت ساکن درغر است که یکی از متنو عتارین ترکیاب هاای جمبیتای
در مرزهای ایران است.
بنابراین میزان سنجش تأثیر تیوپلیتیکی فرهنگی اقوام در تهدید امنیات ملای ایاران ضاروری
است (عزتی .)30 :9688 ،تتادهای هویتی را میتوان در زمره موضوعات پایان ناپاذیر ایاران و
کشورهای خلیج فارس دانست (مارتا 9و دیگران.)2009 ،
با سرنگونی رتیم صدام و باروز تحاوالت جدیاد بارای اولاین باار اشاتراکات و زمیناه هاای
فرصت سازی در کنار چالشهایی چون ماهیت سه گانه هویات و جمبیات در عاراق و حتاور
شهروندان در بخشهای مستقل و جدا با منافع و رویکردها متفاوت و گاه متتاد که عاراق را از
منظر تیوپلیتیکی به کشوری عجیب تبدیل کرده است .عالوه بر ایجاد چالشای در حاوزه تفکار
سیاستمداران ایرانی ،مبیاری برای برقراری و تحکیم روابط تهران – بغداد شده است.
روابط ایران و عراق تحت تأثیر چند مولفه قرار دارد:
 -9مشترکات فرهنگی و دینی و وجود یم رابطه کهن تااریخی  -2وجاود مناافع مشاترم
میان دو ملت  -6ظرفیت های ممتااز همکااری شاامل مرزهاای مشاترم طاوالنی در مقایساه باا
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همسایگان دیگر ،وجود شش گذرگاه مرزی و دوازده بازارچه مرزی-وجاود امااکن مقدساه -
توریستی و سیاسی.
در این اثنا کردستان عراق از برندگان اصلی تحوالت عراق است .که سیس از سقوط صدام
مسأله ی امنیت ملی کردستان عراق در چارچو امنیت ملی عراق و از طریق حکومت مرکزی
دنبال میشود .بنابراین چون کردها مسألهای به نام امنیت ملای در حاال حاضار ندارناد یاا کمتار
دارند تمامی انرتیشان صرف مسایل داخلی نظام سیاسی رفاه اجتماعی  -امنیت سیاسی و ثاروت
اقتصادی در چارچو قواعد نوین عراق جدید برای کردهاا در کردساتان قابال دساتیابی باشاد
(تیشه یار و دیگران .)963 :9682 ،کردها تا زمانی که نتوانناد در پروساه پیشارفت و توسابه از
لحا اجتماعی و سیاسی باه جاایی برساند همچناان درگیار مساایل داخلای خاود خواهناد باود
بنابراین طی سال های آینده کردستان عاراق تهدیادی بارای ایاران از لحاا مساأله ی اساتقالل
نخواهد بود .اما برقراری برخی ارتباطات پنهانی و آشکار با رتیم صهیونیستی و حتاور امریکاا
در منطقه بر نگرانی های امنیتی ایران در منطقه افزوده است که ایران در محاسابات امنیتای خاود
نسبت به عوامل مداخله گر نمیتواند در جوار مرزهای خود بای تفااوت باشاد .از بباد دیگاری
تقویت موقبیت کردها میتواند چند تهدید عمده را برای ایران به هماراه داشاته باشاد :افازایش
نفوه اسراییل در این مناطق است زیرا اغلب کردها مبتقدناد کاه مساأله فلساطین مساأله داخلای
عر هاست نه کردها ،موضو دوم :تشدید جریانات قومیت گارا و تبادیل آن باه یام تهدیاد
داخلی بالقوه است که هرازگاهی میتواند خود را نشاان دهاد .نتیجاه ایان امار تبادیل مطالباات
اقتصادی اکراد به ایران به مطالبات سیاسی نظیر فدرالیسم و نظاایر آن اسات .باه طاوری کاه در
میان مدت مسأله کردها میتواند مسأله قومیت گرایی را در ایران تقویت کند.
الف) اندیشه فدرالیزم کردی بر امنیت جمهوری اسالمی ایران
همانطور که گفته شد تأثیرات ایدیولوتیم امری فراگیر اسات کاه مای تواناد فتاای کلای
ایران را نیز تحت تأثیر قرار دهد .اما این فتا اصوال از طریاق مکاان و ابزارهاای ملماوس در آن
متغیر می شود که قومیت کرد عراق و فدرالیزم این کشور و تأثیرات آن بر کردستان ایران یکای
از مؤلفه های مؤثر و مورد توجه است .کردها یکی از شاخه های نژاد آریاایی هساتند کاه تااریخ
زناادگی آنهااا بااه  6000سااال قباال از ماایالد مساایل (در رشااته کااوههااای زاگاارس و آرارات)
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برمی گردد .آنها همواره در جبهه ی مقدم ایران همچون سیری پاوالدین ،هار تجااوزی را کاه از
آن سوی باختر بر ایران میشد دفع میکردند .این وضبیت از ابتدای حیات سیاسی ایران تا نبارد
چالدران در عصر صفویه و ع مانی ادامه داشته است (واسیلی.)96 :9633 ،
نفوه بیگانگان به تدریج شرایط را در منطقه تغییر داد و کردها کاه خاود را بخشای از ماردم
ایران می دانستند ،در سرزمینهای سوریه ،ترکیه و عراق پراکنده شدند و در بستر تاریخ خاود را
قومی به حسا آوردند که در کشورهای منطقاه حقاوق آنهاا تتاییع شاده اسات .لاذا در ایان
فرآیند مسأله کردستان ببد از جنگ جهانی اول و به دنبال اشغال عراق توسط انگلیسی هاا آغااز
شد ،اما مسأله کردستان ایران ببد از جنگ جهانی دوم مطارح گردیاد .یبنای وقتای کاه روساها
شمال ایران را به اشاغال خاود درآوردناد و باه تحریام آنهاا قاضای محماد «حاز دمکارات
کردستان» را در اوایل دهه  9620تأسیس کرد و در  25آهر  9622جمهاوری مهابااد را تشاکیل
داد (اینگلتون .)996 :9680
با این وجود از وقتی که قاضی محمد به عنوان عامل بیگاناه باا اعاالم حکومات جمهاوری،
گفت :کردها مردمی تنها هستند که سرزمینهایشان غتب و تقسایم شاده اسات و باه دنباال آن
دیگر قدرت های جهانی این احساس را تقویت کردند که کردها قوم جدا افتاده ای هستند که از
تبیین حق سرنوشت محروم شده اند .هم مسأله ی خودمختاری و هم مبارزه برای دساتیابی باه آن
در دستور کار رهبران کرد مخالف دولت های مرکزی و کشاورهای دارای کارد قارار گرفات،
که در این میان عراق به لحا بافت قومیتی و حکومت های دیکتاتوری که حق مردم کارد ایان
کشور و شیبیان را نادیده میگرفتند به تدریج تبدیل به کانون بحران کردی در منطقاه شاد کاه
ازاین جهت مؤثر بر دیگر مناطق کردی کشورهای همسایه نیز بود .لذا اگار فادرالیزم عاراق بار
مبنای قومی -جغرافیایی اجرا گردد و در عراق ثبات پیدا کند یبنی فادرالیزمی کاه بتواناد هماه
نیازمندیهای یم دولت را به جز استقالل آن تامین نماید ،آیا حکومت اقلایم کردساتان عاراق
به عنوان یکی از پایه های فدرالیزم ،به تقسیم سرزمین های کردی توسط کشورهای منطقه اعتقاد
خواهد داشت یا خیر و اگر اساسنامه های دو حز عمده ی کردی مالم رفتاار رهباران کارد
عراق باشد آیا آنها مسأله کردستان بزرگ را فراموش خواهند کرد اینها سؤاالتی اسات کاه باا
بررسی حتور  95ساله اعتای منحله حز دمکرات کردستان ایران در شمال عاراق و تقویات
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پااژام در منطقااهای اقلاایم کااردی ،ماایتااوان جااوا آنهااا را پیاادا کاارد .البتااه مشااکل ایااران
شخصیت های کردی عراق که مقامات ایرانی آنها را متحد خود می دانناد نیسات ،بلکاه مشاکل
جمهوری اسالمی ایران سلطه امنیتی قدرت های فرامنطقه ای بر عراق و تحمیل خواسته های خود
بر این کشور است که این خواستهها میتواند اوضا امنیتی ایران را تحت تأثیر خاود قارار دهاد
و فدرالیزم عراق را در جهت دلخواه هدایت کند (رشید.)32-36 :9683 ،
از سوی دیگر قانون اساسی عراق با اختیاراتی که به اقلیم ایان کشاور یاا باه عباارتی منااطق
خودمختار می دهد ،حکومت مرکزی را چندان مقتدر به حسا نمای آورد ،لاذا حکومات هاای
خودمختار آزادانه با دیگر کشورها ارتباط مای گیرناد و دولات مرکازی در نهایات پاساخگوی
مؤثر رفتار آنها به دولتهای همسایه نخواهد بود.
با وجود برخی چالش های مذهبی -سیاسی در کردستان ایران و این که در سطوح مادیریتی
کشور جمهوری اسالمی ایران( ،سطل ملی) نشانه های جدی از واگذاری برخی از مسائولیت هاا
به اهل سنت اعم از کردها و غیرکرد مشاهده نمی شود ،لذا باه هار میازان نقاش سیاساتمداران و
نخبگان در دولت مرکازی عاراق از یام ساو و اقلایم کردساتان از ساوی دیگار افازایش یاباد
انتظارات و توقبات کردهای اهل سنت ایران نیز افزایش می یابد البته نباید نقش ضاد انقاال را
در باال بردن سطل توقباتی که ماهیت سیاسی و ضد انقال دارد را نادیده گرفات .باا ایان حاال
مردم این منطقه توسط عوامل خارجی و داخلی تحریم خواهند شاد تاا فشاار سیاسای -امنیتای
جدی تری را متوجه مسئوالن محلی و حکومت مرکزی نمایند ،باه ویاژه ایان کاه از حادود 95
سال پیش تاکنون عوامل اسراییلی و آمریکاایی فباالناه روی خاط نااامن ساازی اوضاا داخلای
کشورهای همسایه عراق به ویژه ایران متمرکز شده و به تحریم قومیت ها در ایران می پردازناد
(رشید.)32 :9683 ،
در اوایل توین  2002یم نامه ی سری بین رییس بازنشسته سالول ضدتروریساتی ساابق سایا
در استانبول و مباون اطالعاتی اش با این مبنا رد و بادل مای شاود کاه مناابع موثاق تارم اشااره
کرده اند که گسترش حتور اسراییلی ها در کردستان بیش از هر چیز دیگر متوجه ترکها اسات،
زیرا آنها تشکیل یم دولت مستقل کرد را تشویق می کنند .در همین رابطه یم افسر اطالعااتی
آمریکا می گوید« :روابط اسراییل با کردستان بسیار با اهمیت تر از ایاتالفش باا ترکیاه اسات ».او
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اشاره می کند ما ترکها را دوست داریم اما باید فشار را روی ایران ادامه دهیم .تنهاا مشاکل ایان
است که امکان آشتی بین کردها و ترکیه وجود ندارد.
فبالیت جاسوسان آمریکایی -اسراییلی ،تنها هدف مورد نظر آنها بر ضد ایران نباوده اسات،
بلکه استمرار بحران در عراق نتیجه ی توافق سری و نانوشاته ای اسات کاه شارایط و بساتر بارای
ناامن کردن فتای جمهوری اسالمی ایران و دیگر کشورهای همسایه فاراهم شاود .باه صاورت
طبیبی کردهای عراقی به عنوان گروه جداییخاواه قاومی مایتوانناد ،نقاش فروملای مارتبط باا
جهانیسازی را به خوبی ایفاو کنند .آقای مسبود بارزانی در مصاحبه با شبکهی تلوزیونی ان تای
وی ترکیه اعالم کرد :در صورت وقو جنگ داخلی در عراق هیچ انتخابی برای کردستان جاز
استقالل باقی نمیماند( .ان تی وی ،مصاحبه با بارزانی)
این ایده آن هم توسط یکی از رهبران کردی نشان میدهد که فدرالیزم عاراق در کناه بااور
گروه های جدایی طلب مورد قبول قرار نگرفته است ،بلکه این مسأله یم گام نزدیمتر شدن به
استقالل کردستان است .تنرال گارنر اولین حاکم نظامی آمریکا در عراق می گفت :کردها بیش
از  92سال است که مستقل هستند آنها پیشرفت های عالی به سوی اقتصاد بازار ،حقاوق اقلیتهاا و
دمکراسی داشتهاند« .به نظر گارنر آنها خونهای زیادی دادهاند و اگر آمریکا در عراق شکسات
بخورد باید از استقالل کردها دفا کند زیارا آنهاا اهمیات اساتراتژیم ممتاازی بارای آمریکاا
دارند» (آدگه.)2001 ،
اظهارات گارنر حکایت از سرمایه گاذاری هدفمناد آمریکاا و اساراییل در کردساتان عاراق
دارد که از این طریق امنیت دیگر کشورها ،تحات تاأثیر سیاسات هاای «فروملای» و تحمیلای بار
منطقه قرار گیرد .ببد از اشغال کامل عراق ،موساد آموزش  35هزار کماندوی کارد موساوم باه
«پیشمرگ» را به عهده گرفت .در سال  2002روزنامه نگاری که بسیاری از رازهاای محرماناه را
افشاو کرده است در مقاله ای تأکید کرد ،اسراییلی ها به این نتیجه رسیده اند که آمریکاایی هاا در
پروته ی دمکراسی و ایجاد ثبات در عراق ناموفق خواهند باود پاس بایاد باه دنباال راهای بارای
تجزیه عراق باشند .در جریان طرح بی مبنی بر کمم بیشتر باه کردهاا کاه قابالً توساط شاارون
طرح گردید ،اسراییل مبتقد بود کاه پیشامرگ هاای کارد هناوز در منطقاه کردساتان آماادگی
جنگ و نبرد با ارتش ترکیه یا عراق را ندارند.
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طبق این طرح و طرح های دیگر که برای کردستان عراق در نظر گرفتاه شاده اسات همگای
بیانگر این واقبیت می باشند ،که جمهوری اسالمی ایران نبایستی از ناحیه مرزهای غربی احساس
امنیت نمایند .زیارا اساسااً فادرالیزم و قاانون اساسای هار دو بایاد باه کمام یکادیگر بشاتابند.
حکومت های خودمختار اصوالً باید زمینه اجرای قانون اساسی کشاور متحاد را دنباال نمایناد و
قانون اساسی پلی باشد که اختالفات را برطارف کناد و اجاازه شاکنندگی باه فادرالیزم در نظار
گرفته شده را ندهند ،اما حقیقت این است که هرگاه اقاوام عراقای نیااز ببینناد قاانون اساسای را
روی تابلوی اصالحات می آورند و برای آن اقدام می کنند و اگر نتوانستند ،طبق رویه هاایی کاه
خود می خواهند در اقلیم مورد نظر اقدام خواهند کرد و این ویژگی تنها مختص اقلیم کردساتان
نخواهد بود بلکه اقلیم شیبه در جنو تا منطقه کوت را نیز در برخواهد گرفت (آدگه.)2001 ،
ب) اندیشه فدرالیزم شیعه و امنیت جمهوری اسالمی ایران
اشتراکات مذهبی ،اختالط نژادی ایرانیان باا شایبیان عاراق ،حمایات سانتی ایاران از شایبه،
تمرکاز قباور اماماان مبصاوم شایبه در عاراق ،باه هماراه وجاود حاوزهی نجاف ،همگای جاازو
مولفههای مؤثر بر استحکام روابط بین شیبیان عراق و ایران در طاول تااریخ باوده اسات .اماا در
کنار این همبستگی عوامل دیگری وجود دارند که رشد و فبلیت آنهاا مایتواناد ایان رواباط را
تحت تأثیر قرار دهد و بار دیگر شرایط ناگوار گذشته را تکرار کند.
 رشد ناسیونالیزم عربیهمانطور که گفته شد در اوایل مهرماه سال جاری ایاتالف یکیارچاه عاراق براسااس اصاول
 992و  995الیحه تشکیل اقلیم را تقدیم پارلمان این کشور کرد و طبق این طرح مناطق جناو
از شهر کوت در وسط عراق تا بصره و مرزهای کویت جزو اقلیم شیبه باه حساا آماد .بادین
ترتیب شیبیان منطقه نفت خیز و مستقلی را در اختیار خواهند داشت که برای توسبه آن هار چاه
بیشتر باید تالش نمایند .تشکیل اقلیم مستقل شیبه اگرچه ،از نظر جهانی برای جمهوری اساالمی
فرصت ایجاد می کند تا در مرز حدود  9200کیلومتری با عراق ،به تبامل باا همساایه مسالمان و
شیبه خود بیردازد ،اما نباید فراموش کرد که اقلیتی در مرکز با گرایشات ناسیونالیساتی و قاومی
توانستند انگیزه ای ایرانی ستیزی را در بین حکومتهای عر تقویت و آنها را به مادت  8ساال
برضد کشور شیبه و مسلمان وارد جنگ نمایند ،لذا هنوز وجاود افارادی همچاون ایااد عاالوی
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می توانند با زور اسلحه و نیرنگ بر عراق و حکومت های اقلیمی حاکم شوند و باار دیگار بارای
کشور بزرگ ایران مشکل ساز شوند بویژه این که ببد از اشغال عراق و تشکیل دولات ایتالفای،
تاکنون هیچ یم از مقامات عراقی در سفر به ایران حاضر به ماذاکره بار سار مساأله اروناد رود
نشدهاند یا حداقل طارح آن را در داخال عاراق باه ضارر خاود مای بینناد ،لاذا در صاورتی کاه
ناسیونالیزم در عراق رشد نماید می توان پذیرفت که مرزهای ایران از ناحیه جنو مورد تهدیاد
مجدد قرار گیرند.
 ارتباطگیری با عشایر عرب خوزستان و تأثیر آنمشکل دیگری که ایران از قبل با آن مواجه اسات ،تحریام عار هاای عشاایر جناو در
مناطقی همچون شادگان ،سوسنگرد و بستان است .ببد از پایان جنگ ایران و عاراق و از اوایال
دهه  ،9630از طریق یکی از مؤسسات علمی در قم روحانیون عراقی االصل از حوزه علمیاه ایان
شهر به مناطق جنو اعزام میشدند و در بین عشایر عار باه تبلیا مایپرداختناد .آنهاا ضامن
تدریس قرآن و نهج البالغه در این مناطق اطالعات درختی از عشایر عراقی در جنو را ترسایم
کرده بودند که امتداد آن عشایر به مناطقی از خوزستان ایران میرسید.
کتابی که در این مؤسسه به چشم می خورد نمودارهای متبددی از همبستگی قبایل عراقای و
ایرانی را به تصویر کشایده باود کاه مای توانسات در آیناده بارای وحادت ماردم جناو ایارن
مشکل ساز باشد .لذا فدرالیزم با این شکلی که به تصویب پارلماان عاراق رسایده اسات اگار در
جنو کشور هم تبدیل به یم الگو شود میتواند ،بخشهایی از استان خوزساتان را نیاز تحات
تأثیر خود قرار دهد ،به ویژه ایان کاه آمریکاایی هاا ،هام خاط تفرقاه در میاان شایبیان را دنباال
می کنند و هم به دنبال چهره سازی ملی در میان شیبیان برای اهاداف ببادی هساتند .باه عباارت
دیگر اگار فرآیناد تحاوالت در عاراق باه سابکی تغییار یاباد کاه آمریکاایی هاا مای خواهناد و
اصالحات در جهان عر از تفکرات ضدشیبی به تبامال و همکااری بینجاماد باه طاور طبیبای
می بایست شیبیان عراق از سیاست های ایران در منطقه حمایت کنند و یا صادقانه به تبامال هماه
جانبه با ایران بیردازند ،خصوصاً این که مسأله اروندرود همچنان به عنوان یم نقطاه اخاتالف زا
باقی مانده است و در شرایط مقتتی بهانه خوبی برای ایجاد و تشادید دوبااره اخاتالف طارفین
خواهد بود (جبفری ولدانی.)13 :9688 ،
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با توجه به تحرکات ضدامنیتی اسراییل -آمریکا علیه ایران و اساتفاده از فتاای عاراق بارای
این ناامنی سازی ،اگر فدرالیزم عراق طبق میل صهیونیست ها -آمریکایی ها دارای دگردیسای باه
سوی بحران از اجتماعی شدن تا تهدیاد برضاد ج.ا .ایاران داشاته باشاد پاس دامناه ایان تهدیاد
محدود به محیط کردستان ایران نخواهد شد و ارزشاهای حیااتی م ال تمامیات ارضای ،توسابه
اقتصادی ،وحدت ملی و  ...به مخاطره خواهد افتاد .به عبارتی اگرچه تأثیر فدرالیزم در ابتادا بار
کردهای ایران بوده است ،اما این دگردیسی تأثیرات طبیبی خود را از کردستان به مناطق دیگار
ایران سرایت داده و حکومت مرکزی را با چاالش هاای اساسای مواجاه خواهاد کارد .در اینجاا
است وقتی که دولت جمهوری اسالمی ایران ناچار به مصرف امکانات و هزینه هاا در خصاوص
بحران قومیت ها شود به طور طبیبای بحاران شادید خواهاد شاد و در نهایات تمامیات ارضای و
وحدت ملی را دچار آسیب خواهد کرد.
نتیجه گیری
همان طور که گفته شد در میان همسایگان عر در منطقة خلایج فاارس ،بایتردیاد کشاور
عراق به دلیل دارا بودن ویژگیهای خاص سیاسای ،امنیتای ،قاومی ،فرهنگای و تااریخی ،نقطاة
اصلی نگاه ایران به منطقه و جهان عر به حسا میآید .بدون شام یکای از مباحاث مهام و
تأثیرگذار در منطقه گرایشهای هویتی در عراق جدیاد اسات کاه بار امنیات ساایر کشاورها از
جمله ایران تأثیرگذار است .در عراق به دلیل نبود هویت ملی چندان قوی ،هار طیفای باه دنباال
تحقق آمال و اهداف خاود اسات .در ساطل ملای ،موضاو دولات ساازی ،امنیات و بازساازی
چالشهای جدی وجود دارد .به لحا مرزبندیهای استبماری ،شاید بتوان گفات عاراق روناد
دولت ملت سازی را به طور طبیبی و تاریخی طی نکرده اسات و ایان وضابیت بار امنیات ملای
جمهوری اسالمی ایران تأثیرگذار است.
در پاسخ به این سؤال اصلی که آیا گرایشهای هویتی در عراق جدید بر امنیت ملای ایاران
تأثیرگذار است باید گفت که در بین ابباد مختلاف هویات اجتمااعی هویات قاومی و هویات
دینی در عراق غالب تر از سایر ابباد به ویژه هویت ملی است و همین باعث شده است که یکای
از مهم ترین شاخصهای هویت که باعث وحدت جامبه میشود یبنی هویت ملای تاا حادودی
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نادیده گرفته شود .این وضبیت به خصاوص در باین کردهاا و اعارا اهال سانت بیشاتر دیاده
میشود و همین وضبیت باعث گرایشهای استقالل طلبانه به ویاژه در باین کردهاا شاده اسات.
زیرا که کمترین گرایش به سوی هویت ملی و بیشترین گرایش به سوی هویت قومی از جاناب
کردها وجود دارد .بنابراین ضبف هویتی در عراق جدید باعث شاده اسات کاه ایان کشاور باه
سوی گارایش هاای فدرالیساتی کشایده شاود و فادرالیزم در عاراق باه یام برناماه مهام بارای
گروههای سیاسی و مذهبی به ویژه کردها تبدیل شود .مسألهای که بر امنیت ملی همساایگان باه
ویژه ایران نیز تأثیرگذار است.
فدرالیزم عراق با مشکل فبلی یبنی نگرشهای متتاد و متفاوت گروههاای قاومی عاراق در
آن ،ابهامات موجود قانون اساسی ،شاکاف هاای قاومی موجاود در کشاور ،تمرکاز گاروه هاای
تروریستی و افراطی ،تبارضات سیاسی کشورهای همسایه عراق نسبت به تحوالت ایان کشاور،
موجب می شود که شاکل مناساب و مصاطلل در جهاان را پیادا نکناد ودر صاورت تحقاق آن،
امنیت کشورهای همسایه به طور مشاخص ایاران را در اناوا زمیناه هاای قاومی ،و ایادیولوتی،
سیاسی و اقتصادی تحت تأثیر قرار دهد.
شکل گیری و تحقق فدرالیسم در عراق با توجه به ک رت جمبیت شیبه این کشور ،اگرچه
برای جمهوری اسالمی ایران فرصتهایی ایجاد میکند اما در مقابل نگرانیها و تهدیداتی نیاز
باه دنباال دارد .بار ایان اسااس بهباود وضابیت کردهاای عاراق در دوران خودمختااری و در
چارچو

نظام فدرالیستی کنونی باعث افزایش مطالبات سیاسی ،اقتصادی و فرهنگای در باین

کردهای ایران میشود و از سوی دیگر ،طرحهای تجزیه طلبانه در چاارچو تشاکیل دولات
مستقل کرد و یا کردستان بزرگ و واحد ،تأثیرات امنیتی مخر تاری را باه دنباال دارد .البتاه
تهدیدات امنیتی وجود اقلیت قومی فرامرزی به منطقاه کردساتان محادود نمایشاود ،بلکاه در
مناطق عر

نشین ایران نیز تهدیداتی ایجاد میشود .همچنین تحمال پایگااه گاروههاای کارد

اپوزیسیون ایران در داخل اقلیم کردستان و سلطه امنیتی قدرتهاای منطقاه ای و فرامنطقاه ای
م ل اسراییل و آمریکا بر عراق و تحمیل خواستههای ایشان به این کشور میتواند اوضا امنیتی
ایران را تحت تأثیر و نفوه خود قرار دهد.
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