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چکیده
شکلگ ری و نهادینآ شدن فدرال سرم برآ مثابرآ شرناتتآ شردهتررین نروع
حکمرانرری دموکرات ررک منطقررآای-محلرری و دموکرایرری ،ن ادمنررد اشرراعآ و
نهادینآ شدن فرهنگ ی ایی دموکرات ک و مردنی ،عبرور موفق رتام رز اد
بحران هویت و مشروع ت و پ ششرطهایی اد این قب رل ایرت در جامعرآ
عراق پا اد یقوط صداس ،فدرال سرم برآ مثابرآ یکری اد تمه ردات الرتالف
ب نالمللی بآ رهبری ایاات متحرده امریکرا بررای تثب رت اوضراع و تحقرق
دموکرایی در عراق بود ،اما فدرال سم فقط در اقل م کردیتان پ راده شرد و
در منافق مرکزی و جنوبی اجرا نشد در این تحق ق ،هدف مهرم ان ایرت
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کآ با رویکرد جامعآشناتتی ی ایی ،تاث ر دو متغ ر بحران هویت و فرهنگ
ی ایی غ ردموکرات ک ریشآدار بر عدس تحقق فدرال سرم در جامعرآ عرراق
کنونی مورد برریی و تحل ل قرارگ رد پریش مهرم ان ایرت کرآ چررا در
عراق پساصداس ،فدرال سم تحقق ن افت؟ فرضر آ مهرم در ایرن نوشرتار ایرن
ایت کآ بحران هویت تاریخی ریشآدار در عراق در یک یده ات ر و چ رگی
فرهنگ ی ایی تابع تی و هویت بن اد قومی-مرذهبی برر فرهنرگ ی ایری
دموکرات ک و مدنی و تشونتهای فرقآای-قومی برتایتآ اد ان ،یبب عدس
تحقق فدرال سم در عراق شده ایت نت آ مهم این تحق رق ان ایرت کرآ
بحران هویت ملی ناشی اد دولت و ملتیادی تحم لی در ب ش اد یک یرده
ات ر و تعارضات ،تشونتهای قومی و مذهبی و فرهنرگ ی ایری واگررا در
عراق پساصداس ،بر عدس تحقق فدرال سم بس ار موثر بودهاند

واژههای کلیدی :عراق ،فدرال سم ،بحران هویت ،فرهنگ ی ایی
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مقدمه
فدراکیهم به نوان اصمهیرین شک لکارانه محمه-منطقهای و یارکزز ایه بدرای
سلر ن امور محمه و منطقهای بده یدب منطقده بدا ویژگدههدای مودشرک فرهنگده،
اجشاددا ه و قددومه اسدد د پیچیدددگه روزافددزون جوامددع ،نگدداهه روزافددزون

گرو بندیهای قومه–زبانه و مدذهبه بده لقدوق و مزایدای ناشده از خدو گر انه
محمه ،رشد و گهشرش فرهندگ مددنه و مودارکشه و ضدرورت صدمح و بدات ر
جوامددع چندپارچدده قددومه و مددذهبه ،از الیمدده ههددشند کدده فدراکیهددم بدده نددوان
فدراکیهم هاانند هر پدیدد یگدر بدرای یحقدق ،نیازمندد شدرایط و بهدشرهای
مها دی اس

که باریند از :یارکز جغرافیایه گرو بنددی قدومه-مدذهبه ر یدب

منطقه ،فرهنگ سیاسه موارکشه و موکراییب و یهاه

ر گرو بندیهای قدومه و

مذهبه ،پایبندی امه ننما به موارک

ر خدو گر انه محمده-منطقدهای و اصدو

موکراییب مانند قانوناندی ،مهئوکی

پذیری ،پاسخگویه و د نافرمدانه مددنه و

مممیر از هاه ،د وجو بحران هوی

و اسشارار مم

به نوان کمی

یکلارچده و

هاگرا بر ورای گرو بندیهای قومه ومذهبهد
ر اریباط با فدراکیهم ،و گرایش و موکفه ممم اس  ،موکفده کثدرتگرایده بده
معندده الشددرا بدده لقددوق شددمروندی و لددق خددو گر انه محمدده-منطقددهای بددرای
گرو بندیهای قدومه-مدذهبه اسد د موکفده ولددتگرایده بده معنده اکشدزا ایدن
گرو بندیها به لفظ هوی

ممه و مم

به نوان کمی

یکلارچه و د سوق یافشن

فدرالیسم و فرهنگ سیاسی در عراق  خلیلاهلل سردارنیا و محمد زارع مهرآبادی

اصمهیرین شک لکارانه محمه موکراییب و یارکزز ایه را ضروری ساخشهاندد

ننما به لرک های گریز از مرکز اس د

منطقه خاورمیانه یکه از مممیرین مناطقه اس که جنگهدای خدونین اخمده 171

ر شک قومه-زبانه ،مذهبه و جنگ بین کووری را یجربه کر اس
که ر این منطقه ،خوون
اس

و کواکش اخمه به یب واقعی

بده طدوری

روزمدر یبددی شدد

و بیش از یب چمار خوون های قومه و مذهبه ر این منطقه روی ا اندد

ر بیش از یب هه اخیر ،راق ،بدارزیرین مصدداق واگرایده قدومه–زبدانه و

مذهبه ،خوون

و به بایه سیاسه و اجشاا ه ر منطقه خاورمیانه بدو اسد د بدا
کده ظمدور

یب رویکر جامعهشناخشه سیاسه و یاریخه ،بایهشه خاطرنوان ساخ

و گهشرش خوون های قومه و مدذهبه ر دراق ،صدرفا ریوده ر خدال قددرت
مرکزی و وک

مقشدر ندار  ،کذا واممه هاچدون نبدو یدب هوید

کینههای یاریخه سه گرو بنددی قدومه و مدذهبه ر دراق نهدب
وک -مم سازی نمرانه و یحایمه از زمان لکوم
وران لاکای

ممده فراگیدر،
بده یکددیگر و

فیص به این سو ،بده ویدژ ر

لزب بعث ،نقش مماه ر ظمور و گهشرش خوون هدای پدس از

سقوط صدا اششهاندد چنین بهشر به بات و ناامن ،هارا با وجو بحدران هوید
فرهنگ قبیمهای و فروممه ،سبب شد اس
لرک

اصالحطمبانه ر راق با موفقی

و

که فدراکیهم و موکراسه و اصدوال هدر
هارا نباشدد

ر جامعه راق پهاصدا  ،از یب سو بحران هوی

ممه یا نبو هوید

ممده و
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بریری یعمقات قومه-مذهبه بر یعمقات ممه و کینهها و نفرتهای قدومه و مدذهبه
ریوه ار با ث شد اند که جامعه راق فاقد ناصدر ولددتبخدش ضدروری بدرای
فدراکیهم باشدد از سوی یگر ،فرهنگ سیاسه یدابعیشه مدریبط بدا یعمقدات قدومه-
مذهبه و نبو فرهنگ سیاسه مدنه و موکراییب مریبط با یعمقدات ممده و مددنه،
با ث شد اس

که این کوور ،فاقد موکفههای فرهنگده ضدروری بدرای فدراکیهدم

باشدد ر مجاوع ،و مشغیر ممم یا شد با ث شد اند که جامعده دراق پهاصددا ،
صحنه نشوب و به بایه یدا خودون هدای گهدشر باشدد کدذا ر چندین بهدشری،
فدراکیهم بیش از نن که به لکارانه محمه موکراییب انجامد ،به خودون

و بمبده

شدید گرایشهای کثرتگرای مشعصبانه و جدایهطمبانه قدومه و مدذهبه بدر موکفده
ولدتگرای نن مهانجامدد
ر این یحقیق ،یالش مهشو به این پرسش ممم پاسخ یحمیمه ا شدو  :چده
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اریباطه بین ساخشار هویشه و نوع فرهنگ سیاسه و د یحقق فدراکیهدم ر دراق

کنونه وجو ار ؟ ر پاسخ به پرسش یحقیق ،فرضیه به این صورت طرح مهشدو :
بحران هوی

یاریخه ریوه ار ر راق ر یب سد اخیر و بمبده فرهندگ سیاسده
بنیا قومه-مذهبه بر فرهنگ سیاسه موکراییب و مدنه ،منجر بده

یابعیشه و هوی

فزایند و د یحقق

بریری یعمقات فروممه مذهبه-قومه بر یعمقات ممه ،خوون
فدراکیهم ر مناطق مرکزی و جنوبه شد اس د

ر این نوششار ،روش یحقیق از نوع یبیین مه و یحمیمه هادرا بدا اسدشفا از
رویکر نظری جامعهشناخشه سیاسه-یاریخه اس د این مهئمه یعنه امکانناپدذیری
فدراکیهم ر راق را مهیوان از زاویههای گوناگون ژئوپمیشیکه ،فرهنگه ،سیاسده و
اجشاا ه مور بررسه قرار ا  ،اما ر این نوششار یالش شد اس
یارکز بر بحران هوی

و فرهنگ سیاسه بررسه و یحمی شو د

به الیمه هاچون نبو ا ر مهدشق
بحران هوی

ایدن موضدوع بدا

ر اریبداط بدا فدراکیهدم ر دراق از منظدر

و پیششرطهای فرهنگ سیاسه و یارکز مطاکعات انجا شد بر ابعدا

منطقهای و بیناکاممه و ا رات امنیشه شک گیری الشااکه فدراکیهم ر دراق ،انجدا
بر رویکر جامعهشناخشه سیاسه و اخمه از یحقیدقهدای انجدا شدد بدا رویکدر
منطقهگرایه و با یارکز بر نقش بازیگران منطقهای و فرامنطقهای ،مشاایز مهشو  ،کذا
یکراری نخواهد بو د
 .١چارچوب مفهومی
به طور موخص ،فدراکیهم ندو ه نظدا سیاسده و سداخشه (لکومد
مرکزی و لکوم

ایاکشه) اس

که ر نقطه مقاب لکوم

بهیط یا مشارکز به کدار

مهرو د فدراکیهم به نوان اصمهیرین شک لکارانده ندامشارکز اسد
اخشیارات و اقشدار بین لکوم
فدرا

کده ر نن،

فدرا (مرکزی) و ایاک ها یقهیم مهشو د لکوم

ر اریباط بدا مهدائ و موضدو ات ممده مودشرک مانندد سیاسد

سیاس های فا ه ،امنی

فددرا یدا

خدارجه،

ممه و پو به ا اا اقشدار و لاکاید

و یصدایمگیدری

مهپر از و ایاک ها به نوان لکوم های محمه ر رصه مهائ

اخمده سیاسده،

فرهنگدده و اقشصددا ی از اقشدددار و لددق یصددایمگیددری برخور ارندددد

فدرالیسم و فرهنگ سیاسی در عراق  خلیلاهلل سردارنیا و محمد زارع مهرآبادی

این یحقیق از ضرورت و نونوری باالیه برخور ار اس د به خاطر یارکز این مطاکعه

(Stanford
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)encyclopedia, 2014

وک

ر فدراکیهم ،ایاک ها از بدنههدای نمدا ی و اجرایده مودابه بدا

فدرا مانند مجمس و نما های اجرایه اما با اقشددار و لدق یصدایمگیدری ر

سطح محمه برخور ارندد ایر اکاعدارر بریشانیکدا ،فدراکیهدم را شدکمه از سدازمان
سیاسه یعریف مهکند که لکوم های محمده ر ایاکد هدا را ر رون یدب نظدا
سیاسه فراگیر به صوریه ولددت مده بخودد کده بده هدر ایاکد
موجو یدد

اجداز مده هدد

سیاسدده بنیددا ی خددو ر سددطح ایدداکشه را لفددظ کندددد

(www.

)britanicaencyclopedia.com

برخه فدراکیهم را به مثابه شکمه از لکوم

یعریف مهکنند که ولدت را ر

ین ینوع لفظ مهکند (خوبروی پاک)18 :1377 ،د ر لقیق

فدراکیهم به یفکیدب

افقه و یا سازمانه قدرت ،یب یقهیم او ی یا سرزمینه صاللی هدا و اخشیدارات
ر و سطح ممه لکوم

(فدرا ) و محمده-منطقدهای (ایداکشه) اطدالق مدهشدو د

وک -کوور فدرا  ،به نو ه ساخشار لکومشه و جامعه سیاسه گفشه مهشو کده از
چندین ایاک

یوکی شد که بر روابط بین ننما ،لقوق اساسه اخمه لداکم اسد

نه لقوق بین اکام د وک

فدرا مبشنه بر سندی اس

اخمه را ار و نن قانون اساسده وکد
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خارجه را فقط ر انحصار وک

مرکدزی اسد د قدانون اساسده ،سیاسد

مرکزی قرارمه هد و ایاک های ضو را موداو

لقوق اخمه و ا با ر جامعه فدرا مه اند (قاضه)264 :1370 ،د
ر فدراکیهم و گرایش اد با هم نششه مهکنند1 :د القه به خو مخشداری و
یا القه به جدایه یا یجزیهطمبه (گرایش کثرتگرا) 2د کودش بده سدوی یودکی
یب جامعه ک که هاه جاا ات ضو را ر بر گیر (گرایش ولدتگرا)د از زاویده
یگر ،فدراکیهم را باید ارضاکنند لس اسشقال طمبده ممد هدای کوچدب انهد
(قاضه)262-261 :1370،د مممیرین گرایشهای ولدتگرای فدراکیهم باریندد از:
یابعی

ممه ،یگانگه ر سرزمین یا هوی

ممه ،یگانگه سیاسه و یعمدق بده وکد

مرکزی یا فدرا (قاضه)266 :1370 ،د ر لقیق

وک

فدرا  ،ناا هوی

ممه یدا

گرایش ولدتگرا و وک های محمه یا ایاکشه ،ناا گرایش کثرتگدرای فدراکیهدم
ههددشندد ر فدراکیهددم ،لکوم د
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که خصدم

لقدوق ادومه

مرکددزی ،ضددان بدده رسددای

شددناخشن پددار ای

صاللی های قضایه ،بوروکراییب و ا اری والدهای فدرا یا لکوم های ایاکشه،

از لق ا اا لاکای
برخور ار اس

بر ا ضا به ویژ ر لوز سیاس

خارجه و فدا ه کودور

)(Newton & Van Deth, 2005: 74د

نظا های فدرا شام والدهای لکومشه ر سطح میانه (ایاک ها ،اسشانهدا و
مناطق) ههشند که جایگا یضاین شد ر قانون اساسه ارندد و بده ننمدا میزانده از
اسشقال از لکوم

مرکزی و خو گر انه ا مهشو د مزید

که میزانه از اششراک ر لکوم
لکوم

فدراکیهدم نن اسد

ممه را با میزانه از اسشقال برای سطوح پدایینیدر

برای ایاک ها و منداطق را ر چمدارچوب قدانون اساسده یمفیدق مدهکندد

)(Newton & Van Deth, 2005: 76د مزید

یگدر ننکده دد یارکزگرایده فدراکیهدم

مهیوان د ابزار مناسبه برای ممار یا د یارکدز قددرت باشددد نکشده نخدر ایدن کده
فدراکیهدم ،یعدا بخدش بدین خو مخشداری و اسدشقال یدا ولددت و یندوع اسد
()Adegehe, 2009. P: 25د ر برخه موار  ،د یارکز و اسشقال منطقدهای مدهیواندد
منجر به لفظ بات و ولدت کوور شو و یاای به ولددت ر کودور را یقوید
کند )) Enrico, 2008: 19د
مبشنهبر بریر انهشن گرایش ولدتگرا بر گرایشهای کثدرتگدرا بدا هددر لفدظ
لاکای

ممه و جموگیری از جددایهطمبده والددهای محمده اسد د  )2فدراکیهدم

بیرمشارکز :ر این نوع فدراکیهم ،یاکید اصمه بدر لدداکثر نزا ی و اسدشقال بدرای
والدهای فدرا یا ایاکشه اس

و اصوالً با هرنوع یارکز قددریه مخداکف اسد د )3

فدراکیهم مشعا  :این نوع فدراکیهم خصم

یرکیبده اشدشه و نمیدز مشعدا که از و

نوع گدرایش اصدمه موجدو ر فدراکیهدم یعنده ولددتگدرا و کثدرتگدرا اسد
( روازیان)7 :1387 ،د
وک -مم سازی از ید راجرز ،روند یا فرایندی اس
سیاسه یدالش مده کندد از طریدق انباشد
خو مخشاری ،لاکای

که طه نن یب جامعده

قددرت و یوسدعه ظرفید هدای نمدا ی

و اسشقال خو را لفظ و اریقاء هدد چنین هدفه به شدت

وابهشه به افزایش هابهشگه ،یکلارچگه ممه و بدات سیاسده بده ویدژ ر مفمدو

فدرالیسم و فرهنگ سیاسی در عراق  خلیلاهلل سردارنیا و محمد زارع مهرآبادی

مممیرین اشکا فدراکیهم باریند از )1 :فدراکیهم مشارکز :این ندوع فدراکیهدم

یوسعه نما های موکراییب اس د مم سازی نیز ر اریباط با ایجا و یوسعه هوی

موشرک ر قاکب مم  ،هوی ممه پایدار ،برور ،یکلدارچگه و هابهدشگه ممده بده 175

که مممیرین ننمدا باریندد از:

کار مهرو د فرایند مم سازی ارای ابعا مماه اس

اکددف) یوسددعه هادددکه ر بددین ممدد  ،ب) گهددشرش اریباطددات و پیوندددها بددین
گرو بندی های نژا ی ،قومه و زبانه و ج) پذیرش بریری مقههدای مددنه-ممده و
اقشدار ممه از سوی گرو بندیهای قومه و مذهبه بددون انکدار فیزیکده و لقدوقه
ننما (سر ارنیا)27-28 :1392 ،د
با نای
ساخ

به و گرایش ولدتگرا و کثرتگرا ر فدراکیهم ،بایهشه خاطرنوان

که یکه از ممدمیدرین پدیششدرطهدای پیددایش و اسدشارار ایدن شدک از

لکوم  ،وجدو و اسدشحکا هوید

ممده و لاکاید

ممده بدر ورای اقشددارها و

هوی های فروممه اس د فدراکیهم برای نن که منجدر بده افراطدهگدری ر گدرایش
کثرتگرا و جدایهطمبه نوو  ،مهدشمز نن اسد

کده ر نن جامعده از یدبسدو ر

چمارچوب نوسازی سیاسه ،اقشدار ممده و وکد

مقشددری شدک گیدر یدا با دث

اسشقال و یحکیم نظم و یکلارچگه سیاسه شو از سدوی یگدر ،وکد

مددرن و

مقشدر با سازوکارها و نما های نموزشه ،فرهنگه ،جامعهپذیری و سشگا های امنیشه
و نظاریه ،بهشر را برای ایجا هوی

ممده فدراهم سداز د هوید

ممده و مهدشحکم

مهیواند به مثابه خیاه جامعه و هوی های فروممه بده مثابده سدشونهدای برافراشدشه
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394

کنند خیاه ر چمارچوب رابطه طوکه ا کنندد اگر چنین بهدشری نمدا باشدد و
نظا سیاسه بشواند بحران هوی

را ل کندد ،ننگدا والددهای منطقدهای و ایداکشه

اقشدار لکوم

فدرا  ،مه یوانند به خدو گر انه محمده-منطقدهای

ضان پاسداش

ا امه هند ،بدون این که به یکلارچگه سیاسه و اجشاا ه جامعه ضربه وار شو د
از لیث یاریخه ،پیدایش وک -مم های مدرن ،به میانه سد  17یعنه پس از
کنفرانس وسشفاکه برمه گر د وک -مم های نخهدشین ر شدک

بیر موکراییب ظاهر شدند ر چنین وک هایه ارا جدی معطور به مم سدازی
و هوی

ممه وجو اش

و ر این راسدشا ،اقددامات و گدا هدای مماده هاچدون

موخص کر ن مرزها ،ایجا اریش ،ایجا بوروکراسه و نما های سیاسه و نموزشه
و مانند نن بر اششندد پس از انقالب فرانهه و به نبا وقوع جنبشهای موکراییدب
و با یوسعه نما های مدنه و موارک
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وکد

مطمقده و

مم های موکراییب و هوی

شدمروندان ،بهدشرهای جددی بدرای وکد -

ممه ر اروپا لاص شد و از این رهگذر بدر شدکار

وک

و مم

فائق نمدندد

اششین رکان با یب رویکر مرکز-پیرامون ،سده مرلمده یداریخه ر اریبداط بدا
وک -مم سازی مطرح مه کند که باریند از )1 :پیدایش وک
مشارکز و سلس ایجا هوی
یدرجه وک

یا ساخشار سیاسده

ممه و انحصار کار زور مودروع  )2نفدوذ و گهدشرش

یا مرکز ر پیرامون از طریق یوسعه نما ها ،بوروکراسده و اریدش )3

اهشاا جدی وک

و نیروهای اجشاا ه به لد بحدرانهدای هوید  ،مودرو ی ،

یکلارچگه ،نفوذ ،یوزیع و موارک
سیاسه و ایجا وکد -ممد

یعنه انجدا موفقید نمیدز و یددریجه یوسدعه
بیودشر اقودار و

فراگیدر و موکراییدب بدا مودارک

گرو های جامعه (بدیع)105-106 :1376 ،د
هانشینگشون نیز با نای
با فرایند وک

به یجربه کوورهای اروپایه ،چندمرلمده را ر اریبداط

و مم سازی طرح مهکند که باریند از1 :د پیدایش وکد

یوسعه نما های جدید و بوروکراسه ،اقدا

وک

نموزشه ،اریباطه ،اقشصا ی و بیر 2د اقدا وک

مددرن و

به یغییر و یحوالت ر لوز هدای
بده ممد سدازی و هوید

ممده

که منابع فروممه یا محمه اقشدار (قومه و زبانه) باید به شک منطقه جدای خدو را
به اقشدار ممه بدهندد ر واقع ،وک
نخواهد اش
وک

مدرن بدون هوی

ممده و اقشددار ممده وجدو

و اسشارار ناهیابد افدزایش ظرفید هدای پاسدخگویه و کارنمددی

مدرن و نما های لکومشه جدید ر قبا جامعه و گرو های اجشاا ه ایجدا

و گهشرش ظرفی های موارکشه وک

و نما ها برای موارک

ا ن افرا  ،گرو هدا

و اقوار گوناگون ر امر وک -مم سازی (هانشینگشون)56-58 :1373 ،د امدا چندین
روند یکاممه ر بهیاری از وک های بیراروپایه و خاورمیانه لاص نودد
فدراکیهم به نوان اصدمهیدرین شدک یارکزز ایده از لکومد

و لکارانده

محمه–منطقهای ،ر خالء شک ناهگیر کذا نیازمندد وامد و موکفدههدایه چدون
شرایط اقشصا ی ،سیاسه ،فرهنگه و امنیشده اسد د هاجدواری جغرافیدایه یکده از
مممیرین وام و پیششرطهای ر یوکی فدراکیهدم اسد د یارکدز جغرافیدایه و

فدرالیسم و فرهنگ سیاسی در عراق  خلیلاهلل سردارنیا و محمد زارع مهرآبادی

ازطریق نما های مدرن نموزشه ،اریباطه ،فرهنگه و قالنهسازی اقشدار ،منظدور نن

هاگونگه گرو بندیهای قومه-زبانه و مذهبه ر یب منطقده منجدر بده هاددکه،
همافزایه و یعمد باالی ننما به موارک

ژرر ر خو گر انه محمه و د خوون
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و به بایه مهشو د
فرهنگ سیاسه موکراییب و وفاقگرا نیز یک پیششرط ممم برای موکراسده
و فدراکیهم اس د اصوال بین نوع ساخشار قدرت سیاسه و لکومشه و ندوع فرهندگ
سیاسه ،رابطه مشقاب و بازیوکیدی وجو ار  ،کذا ر جامعهای بدا فرهندگ سیاسده
یابعیشه ریوه ار و نگرشهدای سدنشه و بیرمددنه نادهیدوان انشظدار موکراسده و
رفشارهای موکراییب و موارکشه اش د فدراکیهم نیازمندد اشدا ه و رونده شددن
فرهنگ سیاسه موکراییب و نگرشهای مدنه مریبط بدا نن هاچدون قدانونمنددی،
مهئوکی پذیری ،پاسخگویه ،شدفافی

و مودارک پدذیری اسد

مماشدر ایدن کده

مهشمز یعمد امه و اسشارار بخودیدن بده ایدن فرهندگ و باورهدا از سدوی هاده
کنوگران لکومشه و مدنه و شمروندان اس د
مر ساالری ر هر شکمه به ویدژ ر شدک فددرا  ،مهدشمز ر اید
ولدت ر ین کثرت و ر ای
از این جم

اس

قوا د بازی موکراییب اس

قا دد

یاکید بر نوع فددراکه

که اگر گرایشهای کثرتگرای نن یعنه لکوم های منطقهای و

کنوگران ایاکشه ،چه سیاسه و چه مددنه ،ر اد مشعمدد بده ایدن قا دد نباشدند،
گرایش ولدتگرا و یکلارچگه سیاسه و اجشاا ه با خطر جدی مواجه مدهشدو د
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منظور از ولدت ،اکشزا ننما به مقوالت ولدت بخش و امنید بخدش مانندد امنید
اومه ،اقشدار ممه ،قانون ،ا شاا

کثرت هاانا اخشالفات جناله ،سیاسه ،طبقایه ،قیدیه و قومه-مذهبه اس د
 .2نگرش به فدرالیسم در عراق
یکه از منابع ممم خصوم

و د اجااع ر جامعه چندپار و بحدرانز سیاسده،

اجشاا ه و هویشه راق ،موضوع فدراکیهم بو د پس از سقوط صدا  ،وک

امریکدا

و نیروهای ائشالر ،بر فدراکیهم و ضرورت گنجاندن نن ر قانون اساسه بده ندوان
را لمه ممم برای صمح و گذار موفقی نمیز به موکراسه ر دراق ،یاکیدد زیدا ی
اششندد الری ایاوند ،مواور موکراسه ر لکوم

ائشالفه ،بر ایدن نظدر بدو کده

فدراکیهم برای جامعه چندپار یا چندشکافه راق ضروری اسد
.)2009, P: 146
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اومه و هوی

ممده و ینده اسد

منظدور از

(

Fitzsimmamons,

ر ما یب قانون اساسه جدید راق (مصوب سدا  2005ر هاده پرسده)،
یصریح شد اس

که راق ارای یب نظا سیاسه مهشق اسد

و نظدا لکدومشه

نن از نوع موکراییب ،فدرا و جاموری پارکاانه اس د طبق ایدن مدا  ،فدراکیهدم
و

ر راق بایهشه بر مبنای منطقهای و جغرافیایه شدک گیدر نده ممید  ،قومید

مذهب ()Aseel, 2005: 2د ر ین لا ما  114قانون اساسه ،ینما منطقده کر سدشان
را به نوان منطقه فدرا به رسای

شناخشه اس د

ر واقع ،قانونگذاران راقه بر این باورند که فدراکیهدم قدومه نادهیواندد بده
یعا

قومیشه ر راق بینجامدد اکبشه قانون اساسه دراق ،دالو بدر یصدریح معیدار

منطقهای و نه ممی

و قومی  ،برای جموگیری از خطر یجزیه راق« ،شدمروندی» را

نیز ر چمارچوب هوی

راقه قرار ا و یعریف مهکند (ما )18د اکبشده ر اصد

سو بر کثرت گرایه قومه یصریح شد اس  « :راق کووری مشوک از اقوا  ،ا یان
و مذاهب مخشمف و بخوه از جمان اسال و ام

ربه اس »د ر مدا  ،4یصدریح

شد اس « :زبان ربه و کر ی ،زبانهای رساه راق ههشند و راقهها لق ارند
موسهه نموزشه وکشده یدا خصوصده بده فرزنددان خدو نمدوزش هنددد ر ایدن
راقه یا ا طای یابعی

چمارچوب ،قانون اساسه راق ،هرگونه سمب ممی
با هددر پاکهدازی و یکهدانسدازی قدومه و سیاسد

دراق

اسدکان را ماندوع مدهکندد

(ما )18د
ر قانون اساسه راق اخشیارات والدهای فددرا از وکد
شد اسد د مقامدات وکد
موکراییب فدرا
و امنی

مرکدزی یفکیدب

مرکدزی لدافظ ولددت ،اسدشقال و لاکاید

راق ههشندد از اینرو موضو ایه چون یرسیم سیاس

نظدا
خدارجه

ممه ،سیاس های اقشصا ی ،یقهیم رنمدهای لاص از منابع طبیعه کوور

و ا الن جنگ و صمح از اخشیارات انحصاری وک

مرکزی اس

و سایر وظایف از

اخشیارات مناطق یا اسدشان هدا اسد د از وظدایف مودشرک مقامدات فددرا و منداطق
مهیوان به یرسیم سیاس

گارکه ،زیه

محیطه ،بمداششه و نموزشه اشدار کدر د

فدرالیسم و فرهنگ سیاسی در عراق  خلیلاهلل سردارنیا و محمد زارع مهرآبادی

زبانهای ما ری خو را مانند یرکانه یا سریانه ارمنده یدا هدر زبدان یگدری را ر

مناطق راق ناهیوانند از قانون اساسه مهشق برخور ار باشدند کده ر یعدارض بدا
قانون اساسه فدرا باشدد
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ر بین گرو بندیهای قومه و مذهبه ،کر ها جدییرین مدافع فدراکهیم بو ند
و نن را به نوان امید بخدشیدرین مبندا بدرای صدمح و نیندد موکراسده ر دراق
مه انهشند مممیرین الکی ننما بارت بو ند از :اکف) رهایه از اسشیالی انحصداری
ربهای سنه مذهب بر کر ها ر یب سد گذششه و ز و ن خاطرات یمخ گذششه
ب) یارکز جاعیشه کر ها ر شاا کوور ج) وجو منابع بنه نفشه رکرکوک )
منطقهای ر اقمیم کر سدشاند

افزایش ا شبار و وزن سیاسه کر ها با یوکی لکوم

به هاین الی بو که  98رصد کر ها ر هاهپرسه پیشنویس قدانون اساسده ر
ژانویه  ،2005به خو مخشاری ر قاکب لکوم
شیعیان وضعی
مهیوانه

منطقهای رأی نری ا ندد

بینابینه اششند ،یعنه موکراسه اکثریشده و فدراکیهدم هدر و

برایوان سو مند باشدد شیعیان از یبسو به کی جاعی

باال (نز یب به

 60رصد) ،مهیوانهشند از قا د موکراسه اکثریشه (بیدر فددراکه) سدو ببرندد از
سوی یگر ،به الیمه مانند یارکز جاعیشه ننما ر جنوب و وجو منابع بنه نفشده
ر اسشانهای شیعهنوین ،فدراکیهم نیز مدهیوانهد

بدرای ننمدا سدو مند باشددد ر

مجاوع ،ننما به انداز کر ها از گنجاند شدن فدراکیهم ر پیشنویس قانون اساسده
فاع نکر ند (سر ارنیا)76 ،1392 ،د اکبشه الز به ذکر اس

که الو بدر دربهدای
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سنه ،ر بین شیعیان نیز گرو هایه هاچون گرو مقشددی صددر ،برخده از ا ضدای
لزب اکد و و لزب فضیم

نیز با فدراکیهم مخداکف بو ندد (الاددی و قزوینده

لائری)29 ،1389 ،د الو بر نن ،مرجع اکیقدر شیعیان راق ،نی اهلل سیهشانه نیدز
با این امر موافق

نکر ندد

مممیرین گرو مخاکف با فدراکیهم ،ربهدای سدنه بو ندد ممدمیدرین مد
واقعه ر مخاکف

ننان با فدراکیهم و گنجاند شدن نن ر قانون اساسه بارت بو

از :اکف) به کحاظ سیاسه ،برپایه فدراکیهم ر جنوب راق و الیای فرهنگ شیعه،
نه ینما جایگا این مذهب و فرهندگ را ر ایدن کودور اریقدا خواهدد ا  ،بمکده ر
نیند ای نز یب برای خاورمیانده نیدز پیامددهای منفده گهدشر ای خواهدد اشد د
شک گیری منطقه فدرا شیعه زمینهساز یحقق یب ائشالر بزر

میان جوامع شدیعه

ر جغرافیای سیاسه خاورمیانه مهشو و موازنه قددرت را بده ضدرر جوامدع سدنه
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مذهب یغییر خواهد ا د

سنه بر این باورند که فدراکیهم به واسطه برجهشه ناو ن خصیصده

ب) اقمی

قو مداری و یضعیف اصاک
خواهد شد

(58

ناسیوناکیهم راقه ،زمینهسداز یجزیده دراق ر نیندد

 .)Byman, 2003:روشدنفکران و ناسیوناکیهد هدای راقده بده ویدژ

سنهها که ارای انگیزش و یعمقات قوی ممه گرایانه بو ند ،به شدت بدا فدراکیهدم،
مخاکف

کر

اندد (.)Dawoody, 2006: 49

ج) یارکز بخش ا ظم منابع نفشه و روت ر مناطق شدااکه و جندوبه دراق،
کی ممم یگر مخاکف

ا راب سنه با فدراکیهدم بدو (لداجه و افشخداری:1386 ،

)94د
ر مجاوع به الی یا شد  ،فدراکیهم بده خداطر لااید

امریکدا و نیروهدای

ائشالر و یایید  98رصدی کر ها ینما ر اقمیم کر سشان پیدا شدد کدذا ر منداطق
ا نودد بده

یگر ر هاهپرسه پیشنویس قانون اساسه ،به فدراکیهم رأی اکثری

هاین خاطر ،پژوهوگرانه هاچون هوروویشز بر این نظرند که الشااالً وک

دراق،

ضعیفیرین شک فدراکیهم ر جمان باشد ()Fitzsimmamons, 2009: 171د

یکه از ممزومات ممم برای موکراسه به ویژ ر شک فدراکه نن ،یحقق ولدت و
ممه فراگیر اس د ر جوامع چندپار اجشاا ه ،برای هازیهشه مهاکا نمیدز

هوی

و موارک  ،نصر هوی

ممه فراگیر مهیواند به مثابه مویور یوسعه و چشدر فراگیدر

ا کند که ر ذی نن ،گرو بندیهای مخشمف به اجااعنظدر و یوافقدات خدوب و
پایدار برسندد چنین بهشر مطموبه برای فدراکیهم ،ر راق ید ناهشو د
به کحاظ یداریخه و جامعدهشدناخشه ،جامعده دراق یدب جامعده مدوزائیکه و
چندشکافه قومه و مذهبه اس د از زمدان فروپاشده املرایدوری ثادانه و یودکی
لکوم

یح

قیاومی

بریشانیا یا سا  ،2003فرایند وک -مم سدازی ر دراق،

ادیا به صورت یحایمه و نمرانه انجا شدد ر چنین فرایند یکصد ساکه یاریخه و
یحایمه ،شیعیان و کر ها و سایر اقمی ها که  80رصد جاعید
مه ا ند ،به اجبار یح
جاعی

کنشر

دراق را یودکی

فدرالیسم و فرهنگ سیاسی در عراق  خلیلاهلل سردارنیا و محمد زارع مهرآبادی

 .٣دولت-ملتسازی ،بحران هویت

ربهای سدنه مدذهب قرارگرفشندد کده  17رصدد

راق را یوکی مه ا ندد از هاان زمان به ایدنسدو ،ایدن اکگدوی وکد

و
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مم سازی سبب شک گیری و اسشارار بحران هوی

و بذر نفاق افکند شد امدا بده

جز چند مور معدو از شورش کر ها و شیعیان ،اددیا نندان مجبدور بده سدکوت
شدند (سر ارنیا)65 - 68 :1392 ،د
باف

اجشاا ه موزائیکه راق و وجو گرو های قدومه–فرقدهای مخشمدف ر

این کوور ،زیربنای اصمه لیات سیاسده و یعدامالت و رفشارهدای سیاسده–امنیشده
گرو ها ر این کوور را یوکی مه هد ( رخوه و ممکده)105 :1393 ،د اقمید

15

یا  20رصدی کر ر طو قرن بیهشم ،هاوار گدرایش گریدز از مرکدز نهدب

بده

رژیمهای لاکم اششه و لداق  7برخور نظدامه ادد بدا ننمدا صدورت پذیرفشده
اس د مناز ات خوون نمیز بین کر ها و ا راب یکه از ویژگههای هایوگه نظدا
سیاسه راق بو به نحوی که طه  8هه گذششه ،کر هدا یدا ر لدا جندگ و یدا
مذاکر برای خو مخشاری با وک

مرکزی بو اند (خمیمه)56 :1387 ،د

راق یکه از ممم یرین کوورهای واگرای قومه-مذهبه خاورمیانده اسد
پس از سقوط لکوم
شک

کده

خو کامه صدا  ،ظرفید هدای خودون زای نن بده یکبدار

ینه به خو گرف

و یا به امروز ،این کوور ،صحنه یاخ

و یداز ،خودون

را یکا و نه کوه گرو های ینددرو مدذهبه و قدومه بدو اسد د دراق کندونه
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394

مصداق بدارز خودون

کدور و نهد کوده ر منطقده اسد د بده کید واگرایده و

شکارهای قومه و مذهبه ،راق ر بیش از یب هده اخیدر ،شداهد نقدشنفرینده

مرگبار قدرتهدای منطقدهای بدا الید سیاسده و قدومه–مدذهبه و نقدشنفرینده
قدرتهای فرامنطقهای با الی سیاسه ،ژئدوپمیشیکه و ژئواکوندومیکه بدو اسد د
نشیجه ممم این مدداخالت منفده ،گهدشرش خودون
هوشناکیرین واقعی

ر راق کنونه اس د

با سقوط صدا خأل قدرت شک گرف
خو را به یب وک

و یبددی نن بده یمدخیدرین و

و وک

یکشدایور و سدرکوبگر جدای

ضعیف و نایوان ا د ر چنین بهشری ،کینههدا و شدانههدای

یاریخه و ریوه ار قومه و مذهبه به یکبدار فرصد

جددی بدرای بدروز و ظمدور

یافشند ،کذا از سا  2003به اینسو ،جامعه راق به ویژ ر اسدشانهدای مرکدزی بده
شدت رگیر ینش و خوون های قومه شدد بنابراین نبو هوید
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ممده ریوده ار و

شعمهور شدن کینههای یاریخه ر یب سد اخیر ،سبب شد که گرایشهای را یکا

و مشعصبانه فروممه قومه و مذهبه را را بر هرنوع گرایشهای ولدتگرا سد کنند
و خوون ها را یا سر لد فروپاشه نظم سیاسه و اجشاا ه به پیش ببرندد بندابراین،
ر بیاب هوی

ممه ،امکان یحقق فدراکیهم نیه

زیرا سبب یجزیده کامد

دراق

مددهشددو د ر لقیق د  ،یددا زمددانه کدده بددا سددازوکارهای مقشدراندده نمددا ی ،امنیشدده،
فرهنگسازی و مانند نن ،کینههای یاریخه فروکش نکنند و هوید

ممده خدشده ار

شد یرمیم نیابد ،امکان یحقق فدراکیهم ر راق ور از انشظار اس د
طبعا ر بهشر جامعه بده بدات و را یکاکیهدم قدومه-مدذهبه و بمبده فرهندگ
سیاسه ینگنظرانه و مشعصبانه مدذهبه و قدومه بدر فرهندگ موکراییدب و مددنه،
فدراکیهم ر راق ناهیواند شک گیر یا اگر شک گیر بهیار کرزان خواهدد بدو و
سبب افزایش خوون

و الشااال فروپاشه وک

سیاسه و اجشاا ه و فروپاشه کمی

مرکزی و از بین رفشن یکلدارچگه

جامعه خواهد شدد

ر جامعه موزائیکه و چندپار راق ،بدین بحدران هوید

فراگیدر و ریوده ار

یاریخه و فعا شدن ظرفی های خفشه خوون زای نن ر مقطع زمانه پهاصددا و
با شکه

پروژ پیونما ی الری یاموند ،پژوهوگر مو سیاسه امریکدا بدا ندوان

«لکارانه محمه ر شک شوراهای محمه ر منداطق مرکدزی دراق» ،بده روشدنه
یایید مهشو د ر مناطق مرکزی راق ،هاجواری گرو بنددیهدای واگدرای قدومه-
مذهبه شیعه و سنه و رب و بیر رب و نزا شدن ظرفی های خوون زای نندان
منجر به رگیریها و ناکارنمدی شوراهای محمه شد بنابراین فدراکیهم نیدز محمده
از ا راب نخواهد اش د
اکبشه ر راق پهاصدا  ،یدگا های مشعصبانه و لداکثرگرایانه هریدب از اقدوا
و گرو ها ر قمارو قدرت سیاسده ،بده مثابده یکده از ممدمیدرین مواندع ر مهدیر
شک گیری موکراسه و فدراکیهم ا کر اس

(ازبندی وکرمه)6 -7 :1386 ،د

 .٤موانع فرهنگی فدرالیسم در عراق
ر کوور راق به الیمه هاچون ساخ
موکراییب و ساخ

فدرالیسم و فرهنگ سیاسی در عراق  خلیلاهلل سردارنیا و محمد زارع مهرآبادی

د یحقق فدراکیهم و موکراسه ،اریباط جدی و محکم وجو ار د ایدن اسدشدال

لکوم های اقشدارگرا ،نبو یجربدههدای

اجشاا ه ویر ای و پدرساالری ،فرهندگ سیاسده باکدب بدر
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جامعه از نوع یابعیشه بو اس
بحران هوی

با ث شد اس

نه از نوع موارکشهد چنین میراث فرهنگ سیاسده و
که جامعده دراق از یدب واگرایده شددید ر سدلمر

فرهنگه و سیاسه-اجشاا ه برخور ار شو و بهدشر بدرای فدراکیهدم نمدا نباشددد
قا د ولدت ر ین کثرت ،یب پیششرط ممم برای فدراکیهم اسد  ،امدا بحدران
هوی

ممه ،فرهنگ سیاسه واگرای قومه و مذهبه و د ریوده ار شددن فرهندگ

مدنه و موکراییب با ث شدند که این قا د ر جامعده دراق از سدوی کنودگران
سیاسه و اجشاا ه مور بدهیدوجمه واقدع شدو و ولددت کودور یحد اکودعاع
یصفیههای قومه و مذهبه قرارگیر د بندابراین ،ر بیداب فرهندگ سیاسده مددنه و
موکراییب و واگرایه و ینشهای کنوگران قدومه و مدذهبه دراق ،فدراکیهدم بده
نوان مممیرین اکگوی لکارانه موکراییب ،محمه از ا راب نخواهد اش د
واممه هاچون چیرگه فرهنگ خوون گرا ،ضعف پیوندها و یعمقات مدنه و
ممه ر کنوگران لزبه و گرو بندیهای اجشاا ه و بحدران یداریخه هوید
با ددث شدددند کدده واگرایدده ،خوددون
پها صدا به یب امر ا ی و واقعی
راق ،به خوون

ممده

و انحصددارطمبه قددومه و مددذهبه ر ددراق
یمخ یبدی شو د چنین بهشر فرهنگه واگدرا ر

و خدشه ار شدن بیوشر هوی

ممده منجدر شددد طبعدا ر چندین

فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394

فرهنگ اری از هاگرایه ،یهاه و روابط مهاکا نمیز ،فدراکیهم ناهیواندد پیدا
شو و ر صورت اجرا به یجزیه راق منجر خواهد شدد و گهدشرش گدرایشهدای
کثرتگدر و گریدز از مرکدز منجدر بده وار نمددن نسدیب جددی بده گدرایشهدای
ولدتگرای نن مهشو شواهد ر بدیش از یدب هده اخیدر ،یاییدد کنندد چندین
موضوع اس د
یجربه جامعه راق نوان مه هد که این قا د به کی اخشالرنظر شددید بدین
گرو بندیهای قومه و مذهبه ،از یبسو ر یدوین یامیدات نظری و قانونه بدرای
فدراکیهم ر قانون اساسه ر ای

نود و مخاکف

شدد اخشالر نظرها ،انحصدارگری

قومه و مذهبه و نبو فرهنگ روامداری و مدنه با ث شدند که کابینهها بدا یداخیر
چندماهه یوکی شوند و ر ا با یزکز باالی سیاسه هادرا باشدندد ر سدال
امه نیز ،این قا د با کنشهای ینگنظرانده گدرو بنددیهدای قدومه و مدذهبه و
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بهیوجمه ننما به مبانه ولدتبخش فدراکیهدم ،صدورت ینده و امده بده خدو

کذا گزینه فدراکیهم ادیا به یجزیه کوور خواهد انجامیددد ر ایدن جامعده

نگرف

به الیمه هاچون ساخشار سیاسه ویدژ برنمدد از بیرمر مده بدو ن لکومد هدا،
یوسعه نیافشن جامعه مدنه ،سیاس های یرلی و یعریدب و لاکاید

پدرسداالری،

هیچگا زمینه مها د برای رشد نما ها و باورهای موکراییدب فدراهم نودد اسد
( رخوه و ممکه)105 :1393 ،د چارکز یریپ بر این نظر اس
لاکاان و وک
ذی یب روای

چنان ا نکر اس
والد از وک

و مم

که ر یب سد پیش،

که هوی ها و گرو های مخشمف راقه ر
مشحد شوندد از ید وی ،جامعه کنونه راق

که مشا ر از یاریخ گذششه این کوور اس  ،به شددت از ضدعف سدرمایه اجشادا ه و
شاخص های نن یعنه د ا شاا و دد هاکداری رندج بدر اسد د کدذا ر ایدن
وضعی

فضایه برای مدنی  ،هاکاری ،ا شاا و شمروند ممه به نوان مبدانه ممدم

برای موکراسه چه ر شک ممه و چه ر شک فدراکه به وجو نیامدد ر وض،
فضای یخاصاه بر گرو های قومه ،زبانه و مدذهبه باکدب شددد بندابراین ،ر ایدن
کوور به سخشه مهیدوان از اجشاداع ممده مشهداه و هاکداریجدو صدحب

کدر

ویهر ر اریباط با جامعه کنونه راق از نوان «ینازع بدرای هژمدونه قدومه-
فرقددهای و مددذهبه ر رون یددب چمددارچوب ممدده والددد» اسددشفا مددهکنددد
)(Fitzsimmons, 2009: 153د قا د سیاس
صفری» (بر یکه کزوماً باخ
نهب

ر راق کنونه از نوع «بازی لاص جادع

یگدری) ،دد یهداه و سیاسد هدای یخاصداه

به گرو مقاب بو اس د وفدا اری و پیونددهای قدومه و مدذهبه بده مثابده

مممیدرین مبندا بدرای سدازماندهه سیاسده ،نحدو یصدایم گیدری و ینظدیم روابدط
رونگروهه و برونگروهه ر راق کندونه بدو اسد د یازمدانه کده سیاسد

و

کنشها ر راق از نوع لذفه و مبشنهبر انحصارگرایه قومه و مذهبه باشدد ،بایدد
گف

که به هیچوجه بهشر برای فدراکیهم نما نیه

و اگر اجرا شو  ،به فروپاشده

جامعه خواهد انجامیدد
فرهنگ سیاسه مر

راق با موکفههایه هاچون واگرایه یا د وفداقگرایده،

فدرالیسم و فرهنگ سیاسی در عراق  خلیلاهلل سردارنیا و محمد زارع مهرآبادی

)(Fitzsimmons, 2009: 152د

د روامداری قومه و مذهبه ،خوون گرایه و یعصب شدید قومه و مدذهبه بده
مثابه یکه از مممیرین موانع ر برابدر فدراکیهدم ر ایدن کودور اد کدر اسد
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(پورسعید)202 :1389 ،د ریوه اری فرهنگ یعارض و کینهجویه و یعارضات شدید
مذهبه ،قومه و نژا ی و گرایش به یجزیهطمبه ر میان گرو هدای مخشمدف راقده
(به ویژ اکرا ر شاا ) ،از مممیرین چاکش های اسشقرار نظا فدراکیهم ر راق به
شدداار مددهنیدددد مددامور رسدداه وک د

امریکددا ر سددازمان مم د مشحددد و رئددیس

مذاکر کنندگان پیاان یشون مدهگویدد« :کنشدر

دراق از طریدق موکراسده بهدیار

شواریر از بوسنه خواهد بو  ،زیرا ر راق یعصبات قومه و مذهبه بهیار ایقیر
اس »د اخشصاصاً مهیوان گف

اسشقرار یب وک

موکراییب فدرا

ر راق ،خطر

قدریاند کر ن گرو های قومه ،نژا ی و مذهبه را ر بر ار د بده طدور مهدمم بایدد
که چنین یعارضایه با مداخالت شدید قدرتهدای منطقدهای و فرامنطقدهای و

گف

گرو اکقا د ر امشدا یعارضات یا شد بر شدت خوون ها افزو اس
شدت بهشر را برای فدراکیهم ناماکن ساخشه اسد

کدذا بده

(منصدوریان و صدداقشه:1389 ،

)174د
سقوط لکوم
نیرومند و یابعی

اقشددارگرا و خو کامده صددا ر بیداب یدب فرهندگ مددنه

الزاب و گرو های اجشاا ه ر رفشار سیاسده خدو از ایدن ندوع

فرهنگ ،با ث شد که اشغا

راق هرگدز بده موکراسده پایددار نینجامددد بندابراین

فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394

موکفههایه هاچون یعمد بازیگران مدنه به اصو و باورهای مدنه و موکراییدب و
پرهیددز از باورهددا و نگددرشهددای انحصددارگرای قددو محددور ،ر اید

قوا ددد بددازی

موکراییب ر رقاب های سیاسه و یوجه به مصداکح جاعده و لقدوق گدرو هدای
یگر ر اریباط با بهشرسدازی بدرای فدراکیهدم ر دراق ،بهدیار ضدروری ههدشندد
هاینطور باید خاطرنوان کر که اجااعنظر موکراییب بین رهبران گرو بندیهدای
مخشمف اجشاا ه بر سر نحو ا ار کوور و مددیری

نظدا سیاسده ،صدررنظدر از

یعمقات قومه و مذهبه ینگنظرانه نیز برای یحقق موکراسه پایدار و فدراکیهدم ر
راق ،ضروری اس د
به یعبیری جامعدهشناسدانه ،دراق هاانندد بهدیاری از کودورهای نوظمدور ر
خاورمیانه ر فراگر نوسازی قا ر به گذار از بحدران «هوید

ممده» و «مودرو ی

سیاسه» نود و این و بحران به پیدایش بحران سو به نا «امنید » ر ایدن کودور
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انجامیدد برپایه گونه شناسه باری بوزان ،راق را باید جزو لکوم هدای «ضدعیف»

قمادا کر که ر ننما انهجا سیاسه و اجشاا ه بهیار ضعیف اس د
اگرچه از سا  ،2003ساخشار جدید سیاسه مبشنهبدر فدراکیهدم ،موکراسده و
انشخابات ر راق شک گرفشه ،اما یا رسیدن به نظم سیاسه مطمدوب و چمدارچوب
مناسب هویشه که ر نن منافع هاه گرو های قومه-مذهبه یدأمین شدو  ،را رازی
ر پیشرو اس

(خهروی)72 :1389 ،د

یجربیات ر اریباطات با روند پیورف
این واقعی

لکوم های موکراییب ،نودان هندد

ههشند که یحقق یب موکراسه مهشقر ر قاکب فدراکیهم ر راق ،بده

چیزی بیش از اصاللات سیاسه و یغییر رژیم نیازمند اس
فرهنگه و رشد فکری ر مم
جامعهای که اکثری

و نن انجدا اصداللات

راق اس د بده یگدر سدخن ،هرگدز نادهیدوان ر

مر نن نما گه مطمدوب بدرای پدذیرش فدراکیهدم را ندارندد،

یوفیق این سیهشم را انشظار اش د
نتیجه گیری
اجشاا ه ر خال شک ناهگیر بمکه ریوه ر بهدشر اجشادا ه نن جامعده ار د ر
هاین اریباط نیز بایهشه خاطرنوان ساخ
ساخشار سیاسه نیز مشا ر از ساخ

کده شدک گیدری و اسدشارار یدب ندوع

اجشاا ه و فرهنگده و یحدوالت جامعده ،میدزان

انهجا و اسشحکا یب مم  ،نوع فرهنگ سیاسه و واممه از این س

اس د

گرچه موکراسه ر جمان امروز پدید ای رو بده گهدشرش اسد  ،امدا یجربده
جامعه راق پس از سقوط صدا و لکوم

خو کامهاش نوان ا که ایدن جریدان

کزوما ر هاه کوورها نما ینه ناهشو د جامعه راق و خوون های فزایند مشا ر از
یعارضات شدید قومه و مذهبه نوان ا که یامیدات طراله شد بدر روی کابدذ،
نن هم یوسط خارجهها بدون وجو بهشرهای مها د اخمه به نشیجه ناهرسد کذا
موکراسه چه ر شک مشارکز و چده ر شدک فددراکه نن از کوکده یفندگ بیدرون
ناهنیدد

فدرالیسم و فرهنگ سیاسی در عراق  خلیلاهلل سردارنیا و محمد زارع مهرآبادی

ر ا بیات سیاسه و جامعهشناسه سیاسه ،باور بر نن اس

که هیچ پدید سیاسده و

ر این نوششار ،این باور اساسه پیشبر شد کده یدا زمدانه کده «مدای ممده و
منهجم» یا هوی

ممه فراگیر ر یب جامعه شک نگیدر « ،مدای مددنه» بدا رقابد
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قا د مند نیز شک ناه گیر د جامعه دراق بده کید بحدران هوید

ممده ناشده از

وک -مم سازی یحایمه ر یب سد اخیر ،ر فر ای پس از سقوط صدا به یدب
جامعه به شدت واگرا یبدی شد کذا سقوط صدا و خال قدرت مرکزی ،بده یکبدار
ظرفی های خوون زا ر این جامعه را فعا کر د از سوی یگدر ،فرهندگ سیاسده
کویهنظرانه و یابعیشه مشا ر از هوی های قومه و مذهبه و خدال فرهندگ مددنه نیدز
مزید بر م

شد و این جامعه را به شدت با به بایه هارا ساخ

و روز بده روز،

خوون  ،نهنگ سریعیری یاف د بنابراین هاانطور که برنامه شدوراهای محمده بده
شکه

انجامیدند ،فدراکیهم نیز ر چنین بهدشری ،نشیجدهای جدز یجزیده کودور را

نخواهد اش د
بنابراین ،و راهبر اساسه برای یحقق فدراکیهم ر راق ضدروری اسد

کده

باریند از1 :دطراله و یامیدات نظری و امه برای اشا ه فرهنگ مدنه و یهداه
هارا با سازوکارهای نموزشه ،رسدانهای و اریبداطه و خویودشن اری هوید هدای
فروممه و 2دهاکاری و هایاری وک
یقوی
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394
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نن که امری زمانبر اس

اما سر

و مم

بدرای نما ینده کدر ن هوید
ا نیز مهخواهدد

ممده و

منابع

فدرالیسم و فرهنگ سیاسی در عراق  خلیلاهلل سردارنیا و محمد زارع مهرآبادی
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