
 المللیفصلنامه مطالعات بین
 1399(، بهار 64) 4، شماره 16سال 

 11/10/1398تاریخ دریافت: 
 29/12/1398تاریخ پذیرش: 

 ژوهشیپ -نوع مقاله: علمی
 183-157صفحات: 

 
 
 

International Studies Journal (ISJ) 
Vol. 16, No. 4 (64), Spring 2020 

Reseived Date: 1/1/2020  
Accept Date: 19/3/2020  

Article Type: Original Research 
PP: 157-183 

 

 یسازملت-بر دولت یامنطقه-یمتقابل منازعات مل اتریثأت

 ناقص در عراق
 

   دکتر افشین زرگر - نصراله داودوندی
  دکتر رضا شیرزادی

 چکیده
شباع سرزمیني، ثبات سازی فرایندی است که از طریق انباشت قدرت مبتني بر املت-دولت
خاورمیانه با نواقصي در این رونداما  کند.بستگي اجتماعي معني پیدا مياقتصادی و هم-سیاسي
 طوالني مدت حاصل از آن، همزمان با تحوالت نوین جهاني، این منطقه هایمنازعهکه  همراه شد 

ت. عراق به عنوان یكي ها مواجه کرده اسملت-را با خطر واگرایي و حتي تجزیه دولت از جهان 
رغم گذار از نظامي دیكتاتوری به ساختاری از کشورهای این منطقه در آغاز هزاره سوم، علي

این مقاله به روش توصیفي و ای قرار گرفته است. منطقه-دموکراتیك، در احاطه منازعات ملي
داری که عات دامنهو بررسي انواع مناز عراقسازی در ملت-دولتتحلیلي با تبیین روند متفاوت 

دنبال پاسخ به این سوال است مانع از پیدایش دولتي کارآمد و ملتي منسجم در این کشور شده، به 
چه ارتباطي با یكدیگر دارند؟  سازی در عراقملت-ای و روند دولتمنطقه-که؛ منازعات ملي

است. بدین مفهوم که ای دوسویه و معكوس بین این دو برقرار دهد رابطهنتایج مطالعات نشان مي
سازی منازعات متعددی را ایجاد کرده که به تداوم این روند معیوب و ملت-روند ناقص دولت

 ای منجر شده است.منطقه-نهایتاً به تشدید و گسترش منازعات ملي
 کلیدواژگان
 -ملي، ثبات سیاسيهمبستگي  سازی،لتم -، دولتایمنطقهای، منازعه نطقهم -مليامنیت
 صادی، اشباع سرزمیني. اقت
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 مقدمه
نبوده  هاشاهد منازعه ای در جهان به اندازه خاورمیانهپس از جنگ جهاني دوم هیچ منطقه

 ني کهن،ب تمداست. به عبارتي این منطقه به عنوان قلب انرژی جهان، مرکز ادیان الهي و صاح
 است.  المللي بودهای و بیندر سده اخیر، کانون منازعات ملي، منطقه

لي ترکیه، تدوام و تشدید جنگ داخ 2016خاورمیانه، کودتای 2011اعتراضات فراگیر
های ي گروهداخل افغانستان و تسری آن به عراق، سوریه و لیبي، جنگ عربستان علیه یمن، منازعه

ای منطقه، های متناوب مردمي در لبنان و برخي کشورهطلبي در عراق و شورشفلسطیني، تجزیه
 ها و گستره و شدت آن درخاورمیانه هستند.ای بارزی از انواع منازعههنمونه

ملت مدرن نیز در اروپا در سیری تاریخي و پویشي دروني تحقق یافت اما در خاورمیانه -دولت
هایي بر آنها تحمیل شد که ها، دولتسیاسي و هویت ملت-فرهنگي-بدون توجه به پیشینه تاریخي

سازی در قرن ملت-با این وجود دولتپیوندی مستحكم برقرار نشد.  دوگاه بین اینعموما هیچ
خاورمیانه است که ضعف  2011هایناآرامي»جدید نیز متفاوت از قرن بیستم پیش رفت. مؤید آن 
(. چنین Ellison, 2015: 2-11«)دادای را نشان نهاد دولت و نهادینه شدن مفهوم ملت، در نظم منطقه

اشي از آزاد شدن کشورها از ساختار دوقطبي، فروپاشي شوروی و تحوالتي توان نتفاوتي را مي
های جدید ملت-المللي و افزایش قابل توجه دولتهای بیننظیر جهاني شدن، تقویت نقش سازمان

در روابط و اولویت موضوعي جنگ و صلح  1ملت-لذا با توجه به محوریت عنصر دولتبرشمرد. 
و شناخت میزان و نحوه ارتباط آن با منازعات  سازی در عراقملت-لتالملل، بررسي روند دوبین

 موجود، از اهمیتي دوچندان برخوردار است. 
و  هستندعراق ز مسائل بنیادین دار و فراگیر، اهای دامنهسازی و منازعهملت-ولتامروزه د

شده  واجهین مرغم استقرار دولت دموکراتیك پساصدام، این کشور با تشدید منازعات دیرعلي
سازی ملت-ای و روند دولتنطقهم-که؛ منازعات ملي است. بر این اساس سوالي قابل طرح است
 در عراق چه ارتباطي با یكدیگر دارند؟
های موجود در سازی و منازعهملت-روند ناقص دولت2تحلیلي-در این راستا به روش توصیفي

کارهایي که ارائه خواهد گیرند. و راهیابي قرار ميدو بر یكدیگر مورد ارزعراق و تأثیر متقابل این
الملل، امید به استقرار بینتر شدن آن توسط دیگر محققین روابط تر و عملیاتيشد با دقیق
هایي منسجم درخاورمیانه را متناسب با تاریخ، ایدئولوژی، تمدن، زبان هایي کارآمد و ملتدولت
 ش خواهد داد.ای آنها افزایمنطقه-های مليو هویت

 

                                                           
1. Nation-state 
2. Descriptive-explanatory 
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 نهیشیپ -1
عراق  جامعه شكنندگي دولت و نابساماني»ارتباط داعش با دولت شكننده در عراق در مقاله 

اما به  تبیین شده، (2019)زاده یوسفي و حسین، توسط حاجي«بستری برای ظهور و گسترش داعش
. اني نشده استات ناشي از آن، توجه چندسازی در این کشور و سایر منازعملت-نواقص دولت

به نقایص  «آینده عراق و سناریوهای مربوط به آن»در مقاله (2019) همچنین خسروی و یزداني
گران داخلي و منازعات و نقش کنشاند، اما صرفاً به تببین ساختار سیاسي و منازعات پرداخته

ي ثباتي سیاسي در بررسي ابعاد ب»یهم در مقاله (2019) اند. ستوده و بدرآبادیخارجي اکتفا نموده
، تقابل سازی و ارتباط آن با منازعات موجودملت-بدون اشاره به روند ناقص دولت« عراق جدید
های ا تاکید بر رقابتصرفاً ب  های حاصل از آن راتمذهبي و خشون-های مختلف قوميگروه

 اند. سیاسي، بر بستر بافت ناهمگون اجتماعي تببین نموده
 کتاب در جتماعيا-سیاسي هایایجاد شكاف ت و نحوهتماعي تعارضااج-های تاریخيزمینه

رفته، اما به گمورد واکاوی قرار  (2018) مقدمجامعه شناسي امنیتي عراق به قلم گلچین و امیری»
نهاد »ی در مقاله اند.های دیرین اشاره نكردههای موجود بر گسترش و تعمیق منازعهتاثیر شكاف

فاوت تالش کرده تاثیر مت (2018) زیبایي« 2011 بي پس از حوادثدولت در خاورمیانه عر
ها و ساخت نازعهمرا بر نهاد دولت در اشكال مختلف آن، تبیین نماید. اما به  2011های ناآرامي
 ها اهمیت چنداني نداده است.ناقص ملت

 و ترابي، ابطحي «سازی در افغانستان و عراقملت-نقش آمریكا در دولت» مقاله همچنین در
اند، اما تبیین دقیقي از سازی بیروني ارائه دادهملت-های دولتتحلیل جامعي از چالش (2015)

سازی در عراق و ملت-یامد آن بر روند دولتسازی ناقص بر شیوع منازعات و پملت-تاثیر دولت
های سازی و نظریهلتم-دولت»، در کتاب(2008) افغانستان صورت نگرفته است. قوام و زرگر

ی جامع سازی ناقص، با تبیین الگولتم-نوشته بدون پرداختن به پیامدهای دولت« المللروابط بین
 اند.نموده سازی، امكان مطالعات هدفمند در این حوزه را تسهیلملت-دولت
یراموني سازی و منازعات داخلي وپملت-با این اوصاف تحقیق جامعي که به روند ناقص دولت 

ه با ارائه م، همراین مهنها در عراق، توأمان پرداخته باشد وجود ندارد. دستیابي به او ارتباط بین آ
 راهكارها، هدف این مقاله خواهد بود.

 
 چارچوب نظری -2
 سازیملت-دولت -1-2 

با ، مشخص که تعداد متنابهي از مردم در سرزمینيست شناختي اجامعهی ندزی، روساملت
یابند. ست ميك دمشترهویتي به ، بانيو زجنسیتي ادی، نژای، هقبیل، قومين تعلقات نگ شدرکم
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 ,Stephenson«)شودسازی، همگرایي وسیع بین دولت و ملت مدرن قلمداد ميملت» به عبارتي
سازی فرایندی است که در آن نهادهای نظامي، قضایي، اجرایي و مقننه شكل دولت». اما(2005
دولت و ملت دو سازه متمایزند اما در ارتباطي »ترتیب  (. بدینLukitz, 1995: 204«)گیرندمي

 سازیملت-های مختلف دولتدر بین مدل (.Zagar, 2007: 112-117)«روندمتقابل به پیش مي
مدل اروپایي الگویي آرماني است که ابتدا، ملت در پویشي دروني شكل گرفته و در سیری 

های اروپایي، دولت را بر ما در خاورمیانه دولتتاریخي، اقدام به تاسیس نهاد دولت نموده است. ا
ها، تحمیل نمودند. ها و دسیسههای قومي، مذهبي، زباني وفرهنگي با جنگمردماني با چندگانه

رود که در سازی، کارکرد متشابهي از آنها انتظار ميملت-علیرغم روندهای متفاوت دولت
قابل تببین . (Ghavam & Zagar, 2008: 112-117«)سازیملت-الگوی جامع دولت»چارچوب 
 هستند.
 سازیملت-ولتدالگوی جامع  -1-1-2

-لمي برای ارزیابي روندمعیوب یا مطلوب دولتعسازی چارچوبي ملت-الگوی جامع دولت
لي نسجام مني، اهای مختلفي است که از آنها کارکرد متشابهي برای دستیابي به اشباع سرزمیملت

 رود. ار مينتظاقتصادی، ا-و ثبات سیاسي
 سرزمینیاشباع -1-1-1-2

برسند. یعني هیچ تهدیدی از درون یا 1سرزمینيدر یك کشور، دولت و ملت باید به اشباع
گذر از این تهدیدها ضروری برای «انباشت متوازن قدرت»بیرون متوجه سرزمین آنها نباشد. 

 Imamjomehzadeh)«ي استمسائل قومي، گاهي مخدوش کننده اشباع سرزمین» است. با این حال
and Heshmati, 2014: 124) سازی مطلوب ملت-ترین موانع دولتخاورمیانه از مهم( که در

 شود.محسوب مي
 همبستگی ملی -2-1-1-2
تاریخي، هویت» شود.ملي در یك قلمروی جغرافیایي موتور محرك توسعه، قلمداد ميانسجام

قویت ر سرزمین مشترك، عوامل تمذهبي در کنا-يمذهب، زبان، ادبیات، موسیقي، مناسبات مل
(. این اشتراکات تاریخي، ImamJomehzadeh & Heshmati, 2014: 124«)انسجام ملي هستند

 شوند.زی محسوب ميساجغرافیایي و مذهبي، عناصرسنتي ملت
 سازیملت2سنتی عناصر -2-1-1-2-1

زیربنای فهم سایر ابزارها »ها ولتابزاری قوی در نزدیك کردن ادراك واذهان م :زبان مشترك

                                                           
1. Territorial satiation 
2. Traditional elements  
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زبان برای موجودیت »(. لذا Pour Ezzat and Attar, 2009: 184«)سازی استهای ملتومؤلفه
 (. Alem, 2007: 155-156«)ها ضرورت داردملت

هایي است که نقش ممتازی در هویت اشتراکي ای از باورها و ارزشمجموعه هم 1:ایدئولوژی
 ها دارد.  ملت
های ژئوپلتیكي، و احساس تعلق به سرزمیني مشخص، حسب شاخص :داری سرزمینيوفا

 ها متفاوت است. ژئواکونومیكي، ژئواستراتژیكي وتاریخ ملت
بیني ها و جهان، تجربهتاریخ ها،محصول فرهنگ، هنر، ادبیات، اسطوره که تمدن 2:تمدن

برخي واحدها، درصددند مصادیق  بخشي ملي چنان اهمیتي دارد کهمشترك است، در انسجام
 تمدني دیگران را تصاحب شوند. 

ه بها عموما متعلق ملت»وجودکند. با اینبه انسجام ملي کمك زیادی مي نیز واحد :قومیت
قریبا در هیچ کشوری قومیت (. و تAlem, 2007: 157«)ای مختلف هستندهای نژادی و قبیلهگروه
پذیر ها امكانبخشي به این گوناگونيئیان نشان داد که انسجاموجود ندارد. اماتجربه اروپا واحد
 است. 

 رد دشمنبا حذف یا ط»کند، امامي های مختلف را منسجمعصبیت این مورد :تهدید مشترك
 «سیخته شوندگگیرد وممكن است نیروهای به هم پیوسته از هممشترك، دامنه اختالفات باال مي

(HoseiniNejad, 2017.) ي که در افغانستان با شكست شوروی تحقق یافت.وایتر 
همبستگي نسبي طور طبیعي به تری برخوردارند بههایي که از تاریخ طوالنيسان ملتبدین
 و جامعه 3شهروندیکار، حقوقاما ابزارهای مدرني نظیر؛ قانون، ناسیونالیسم، تقسیماند. رسیده
 ی دارند.مطلوب، تاثیر بیشتر ملت-در ظهور دولت 4مدني

 سازیعناصر مدرن ملت -2-2-1-1-2
 «سازدهار ميحذف مقررات اضافي، فساد و خشونت را م»این مورد  :سازیمندی و نهادقانون

(Pour Ezzat, 2008: 285). م مند قادر است مانع جدایي بین حكمرانان و مرددولت قانون»چنینهم
مذهبي -قومي بندی به قانون، تعصباتصل از پای(. لذا برابری حاSaadat and etl., 2012 :76«)شود

  دهد.را به شدت کاهش و تعهد در برابر منافع ملي را افزایش مي
به عنوان ایدئولوژی نوین، فرد را به ملت پیوند زد و ملت را با دولت مرتبط  که :ناسیونالیسم

 ,Ghavam  and Qeisari) «های مدرن باشددر اروپا، توانست پلي میان جوامع سنتي و دولت» نمود. 

                                                           
1. Ideology 
2. Civilization 
3. Citizenship Rights 
4. Civil Society 
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منبع الهام شهروندان در ایثار و فداکاری برای ساختن  1ترتیب ناسیونالیسم مدني. بدین2012 :14(
 کشورهایي مدرن شد.

 دریایي-هوایي-ها، خطوط ریليبا احداث جاده نیز : این موردتوسعه ارتباطات اجتماعي
انسجام ملي  افزاری( عاملي مهم دري )نرمهای اجتماعها و شبكهافزاری( و گسترش رسانه)سخت

 یني را درگذاری، فضای نوها که با دارا بودن ویژگي تعاملي و اشتراكرسانه»است. بخصوص
 (.Khaniki and Babaee, 2011: 71«)اندگری ایجاد کردهعرصه کنش
ستن سازی، به معني مستثني کردن و متمایز دانملت-مهمترین عنصر سلبي دولت 2:دگرسازی

هویت برای اعالم موجودیت، نیازمند تفاوت است و این تفاوت را به »خود ازدیگری است. 
سازی افراطي در (. دگرGhorbani  and Farajirad, 2016: 166«)کنددیگری بودن تبدیل مي

 آمریكا به ساخت دشمني بیروني)اروپا،شوروی و تروریسم(تبدیل شده است. 
ور قاط یك کشها در اقصي نها و ثروتفرصت : این امرمنصفانه توزیع و کار عادالنه تقسیم

ني ر طوالدکند که برد منافع ملي و توسعه اقتصادی ایجاد ميهم، نوعي حس یگانگي در پیش
 مند خواهد شد.مدت افراد مختلف از مزایای نسبي آن بهره

هني ذت و نهادینه شدن مدبندی به قانون در طوالنيپای نتیجه که : این حقوقشهروندی حقوق
ق و ، حقوها، تكالیفناظر به وضعیتي است که تمامي افراد یك جامعه از نظر مسئولیت»آن،

(. و رعایت آن ضمن ایجاد Sinaee, 2016: 35-36«)گیرندامتیازات در شرایط نسبتاً برابری قرار مي
 کند.ياهم مرا نیزفرهمبستگي ملي، زمینه جذب نخبگان فكری، اقتصادی و سیاسي دیگر کشورها 

بلوغ  های اجتماعي و نشانگر نقطه اوج همبستگي ملي وبخش میاني رقابت :مدنيجامعه
ها با یكدیگر در تعامل در قالب شبكه هوشمندانه اجزاء جامعه مدني به شكلي»اجتماعي است. 

ها، سات، اتحادیههادها، مؤس(. نSafariyan& Imamjomehzadeh, 2017: 148-166«)هستند
ا حدود تها با یكدیگر تعامل نموده و تفكر عمودی جایگاه خود را  ها، احزاب، و انجمنتشكل

 دهد.زیادی از دست مي
 اقتصادی-ثبات سیاسی-3-1-1-2

نبودخشونت، انتقال »اقتصادی مهمترین شاخص کارآمدی دولت مدرن است.-ثبات سیاسي
و سازوکار  (Sotoodeh &Badrabadi, 2019: 66«)آمیز قدرت، مشروعیت، نهادسازیمسالمت
دولت مدرن چرخ اقتصاد را با تولید سیاسي هستند. از طرفي های مهم ثباتاز مولفه 3موازنه-مراقبه

                                                           
1. Civic Nationalism 
2. Othersion 
3. Check and Balance  
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گیرد. تا رکود، تورم و بیكاری به حداقل، و درآمد فاصله مي 1کند و از اقتصاد رانتيتنظیم مي
خارجي و تقویت اقتصاد و تجارت، سبب رفاه گذاری سرمایه با»و ناخالص ملي به حداکثر برسد.

 (.Findley, 1996; Sawada, 2004«)شودبیشتر مردم 
با »(. و  ,2008PourEzzat :285«)حكمراني ثبات بیشتری خواهد یافت 2،با افزایش شفافیت»و نیز 

 PourEzzat and«)شودهای مسئول، شفافیت ضمانت ميدستگاه قضایي مستقل در کنار رسانه
Taheri, 2010: 182 به مشارکت داوطلبانه و فعال  مدنيجامعه دولت مردمي با تقویت»(. همچنین
(. و با پذیرش نقدونظارت آنها Jafari and Zolfaghari, 2014: 87-89«)پردازدشهروندان مي

 دهد.کارآمدی خود و اعتماد اجتماعي را افزایش مي
 

 
 

ا بمدی آن، پایه اشتراکات است. اما ثبات و کارآلت در بدو امر برم-بر این اساس ساخت دولت
 پذیر است.کمك ابزارهای مدرنیته، امكان

                                                           
1. Rentier Economy 
2. Transparency 
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 سازی در عراق لتم-ها و روند ناقص دولتمنازعه -3
حیيات سیاسيي »مدرن در اروپا در پویشي درونيي موجودیيت یافيت.  ملت-حالي که دولت در
 پیكو-انگلیس و فرانسه مطابق قرارداد سایكسای با فروپاشي عثماني و توافق های خاورمیانهدولت
سیاسي چنيدقومیتي مثيل  واحدهای». درخاورمیانه Hurewitz,1979: 24))« ( آغاز شد1916 )فوریه

اجتمياعي -مثل اکثر کشورهای عربي، از لحاظ انسجام سیاسي قومیتيایران، عراق و ترکیه، و تك
(. و با وجود گذر از پنج مرحليه پرفيراز و Banihashemi, 2004: 14-15«)در شرایط یكساني نیستند

 خاورمیانه ژئوپلتیكي است که بر»گویا  شود.مدرن، کمتر در آنها دیده ميهای دولتنشیب، نشانه
 ,Sariolghalam«)امنیتيي برهمگرایيي غلبيه دارد-محور منازعات بنا شيده و در آن فضيای نظيامي

2017: 127.) 
های قييومي، زبيياني، فرهنگيي، ميذهبي و یا ظاهری گروه منازعه که حاصل ناسازگاری واقعي

ها در اهدافشيان اسيت در خاورمیانيه، بيه حیيات سیاسيي انيدك، مرزهيای اقتصادی با دیگرگروه
نیافتگي، تمایزات مذهبي، تنوع قيومیتي، و منيابع مشيترك کشيورها ارتبياط دارد. شكننده، توسعه
فلسيطین و -های سیاسي متفياوت، منازعيات اسيرائیلرژیم1ای،منطقهرقابت برای هژموني»همچنین 

 «خیييز تبيدیل کييرده اسييتای منازعييهای، خاورمیانيه را بييه منطقييههييای فرامنطقييهدخاليت قييدرت
(GhorbaniNejad & Farajirad, 2016: 185-186 همچنييین .)ها، تنیييدگي انييواع منازعييهدرهييم

 شاخص جهاني صيلحطبق در این بین  فضای ناامن و ملتهبي را در خاورمیانه ایجاد کرده است. و
 خیزترین کشورها قراردارد.در ردیف منازعهعراق (، 2020)
 

 برانگیز در عراق سازی منازعهملت-دولت -4
انه وند کلي آن در خاورمیرسازی درعراق و پیامدهای مرتبط با آن، مستثني از ملت-دولت

را نآو سیاسي عراق مي توان  جغرافیای متفاوت طبیعي،انسانينیست. اما با توجه به 
 برانگیزتر دانست. منازعه

 اع سرزمینیاشب -1-4
مرزهيای عيراق » رسيید. 3(به استقالل1932گذاری و)( پایه1920انگلیس) 2عراق تحت سرپرستي

 (.Simbor & Moradi,2015: 61«)های داخلي آن، بازتاب منافع خارجي بوده استبیش از واقعیت
 اندکه در نهایت به خودمختارینسبي آنها منجر شد.ا داعیه استقالل داشتهو از بدو تأسیس، کرده

                                                           
1. Regional hegemony 
2. Mandate  
3. Independence  
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داشت سرزمیني ترکیه بيه ها ادعای ارضي نسبت به ایران و کویت دارند و با وجود چشمعراقي
آنها، نسبت به تسهیم آب دجليه و فيرات بيا ترکیيه و سيوریه مشيكالتي جيدی دارنيد. تنگناهيای 

است که جدای از منازعات داخلي، تاکنون چهار جنيگ ویرانگير  جغرافیایي این کشور در حدی
ای را به محیط پیراموني تحمیل نموده است. جنگ تحمیلي علیه ایران و کویت، و دو جنگ منطقه

 اشباع سرزمیني این کشور دارد.بزرگ خلیج فارس ریشه در عدم
 همبستگی ملی -2-4

ود. اميا هبي عيراق نیازمنيد دولتيي فراگیير بيهای عمیق قومي، زباني و مذبا وجود آنكه شكاف
ها جایگاهي در حكوميت شیعیان، کردها و ترکمن»ی اقلیت سني بود. و ها، نمایندهحكومت بعثي
 (.Dodge, 2006: 185-195«)نداشتند

 : توزیع مناصب حكومتي در عراق تا زمان صدام1-5جدول
درصد  مذهب

 مشارکت
 درصد مشارکت دین

 1.5 مسیحي 72.8 سني
 0.5 یهودی 24.2 شیعه
 0.9 نامشخص 0.1 صائبي

)Golchin & AhmadiMoghadam, 2018: 126( 
-عربیسيمصدام هویت ملي را بير مبنيای پيان»ذهبي ناشي از این بود که م-قطبیت شدید قومي 

 (.SamieeIsfahani & Kiani, 2014: 22-23«)سني تعریف کرد
مذهبي -قومي-فرهنگي-به دلیل اشتراکات تمدنيهای عراق با همسایگانش نیز همچنین چالش
، 1گرایيسني، ترکیه با گفتمان نوعثمان-حضورعربستان و متحدینش با گفتمان عرب»زیاد است. 

شیعي، نشان از تأثیر عوامل هویتي در  کردهای پیرامون با ناسیونالیسم کردی وایران با گفتمان
(. بدین SamieeIsfahani & Norouzinjad, 2013: 106-107«)روند تحوالت داخلي عراق است

-سازی بهره چنداني ندارند. و با ابزارهای مدرن ملتها از ابزارهای کالسیك ملتترتیب عراقي

اند. به عبارتي عراق مدني نیز بیگانهشهروندی و جامعهمدني، حقوقسازی نظیر قانون، ناسیونایسم
 است. شكنندهبا همبستگي اجتماعي  2مصداق یك جامعه چندپاره

 
 اقتصادی-ثبات سیاسی -3-4

دولت عراق محصول گذر از تاریخ و ساخته دست ملتش نیست. بلكه نهادی ثانویيه و تحمیليي 

                                                           
1. Neo-Ottomanism 
2. Fragmented Society 
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قاسيم بيا  فیصيل، عبيدالكریم تجربي و بياوجود محبوبیيت مليك 1بودگياست. به دلیل نبود دولت
جمهوریت و با کودتاهای حسن  گرا، نظام پادشاهي را برانداخت و با کودتای عارف،جنبشي چپ

 الكبر و در نهایت صدام اقتدارگرایي جایگزین آن شد. 
سازی مطلوب نیازمند ارتشي است که زمینيه انتقيال قيدرت را بيه وجيود دولت» رغم آنكهعلي
(. ارتش عراق، در خدمت نخبگان حياکم و ابيزاری Mottaghi and Alghoban, 2017: 116«)آورد

متعيدد، بارهيا ابيزار انتقيال  2و همسایگانش بوده و بيا هيدایت کودتاهيای برای سرکوب ملت خود
 دخیل بوده است.  3هانامشروع قدرت شده و در سرکوب شورش
ای، دولت اقتدارگرش را به صفت رانتیر نیز آراسته کرد و صدام مانند بیشتر حاکمان خاورمیانه

Nejad,  Ghorbani«)گیيردا در بير مييعيراق ر4ملييدرآمد ناخالص %60حدود »کهبا تكیه بر نفت، 
ها عمده تالشش را در تولید و توزیع رانت بكار بست. در نهایت توزیع نابرابر فرصت(. 264 :2019
ها و انتظارات رو به افزایش، ملتي طلبكار دولت پدید آورد که به جای اینكيه سيهمي در و ثروت

ع حقيوق بگیيران بيویژه نظامیيان شيدند. رونيد تولید ایفا نمایند، به دنبال الحاق خود به طیف وسيی
ناقصي که به علت عمق تاثیرات آن، کماکان اقتصاد عراق پساصدام را احاطه کرده است. بيا ایين 
حال صدام به روش قهرآمیز توانست تمامیت سرزمیني، همبستگي ملي و ثبات نسبي عراق را حفظ 

 کند. 
بر اساس الگوی جامع  دهای آنسازی ناقص در عراق و پیاملتم-دولت :2-5 جدول

 (2003-1916) سازیملت-دولت
 یامنطقهیپیامدها یمل یامدهایپ عراق تیوضع

اشباع سرزمیني
 

 . ادعای ارضي نسبت به ایران و کویت1
 رکیهداشت تاریخي ت. چشم2
 . جغرافیای متمایز قومي ي مذهبي3
 ذهبيم-. درهم تنیدگي مرزهای قومي4
 تفاوت. جغرافیای اقلیمي م5
 . تنگنای در دریا)ساحل اندك(6
 . وابستگي هیدروپلتیك به ترکیه، ایران7

 و سوریه

های متعدد داخلي با . جنگ1
 کردها
 .جنگ داخلي با شیعیان جنوب2
. حاکمیت ناقص بر قلمروی 3

 سرزمیني

. منازعات متعدد و جنگ 1
 ساله با ایران 8
. تهاجم نظامي و اشغال 2

 کویت
های . جنگ3

ناشي از  2و1فارسخلیج
 تصرف کویت

. حمالت نظامي متناوب 4
 از طرف ترکیه

. منازعه بر سر تسهیم 5
 منابع آب با ترکیه و سوریه

                                                           
1. Statehood  
2. Coup 
3. Rebellion 
4. GDP 
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 یامنطقهیپیامدها یمل یامدهایپ عراق تیوضع

انسجام ملي
 

 رب(ع-. مناقشات زباني )کرد1
 های تمدني، قومي، مذهبي با محیط پیراموني. قرابت2
 عربیسم سنيراب ي حامي پان. عربستان و اع3
 . ارتباط چندوجهي کردها با محیط پیراموني4
 . ترکیب ناهمگون قومیتي5
 ذهبيم-. کثرت متنوع دیني6
 کردعرب در تقابل با اقلیت. اکثریت7
 . اقلیت سني در تقابل با اکثریت شیعه8
 ذهبيم-.  پیوندهای متداخل قومي9
 اني تشریفاتيگرا و پارلم.  قانون اساسي غیرکثرت10
 ردیک-. تقابل ناسیونالیستي عربي11
 سازیسازی جایگزین دگر. دشمن12
 ملي در هنگام تهدید مشترك. عدم انسجام13
 . توزیع ناعادالنه منابع14
 شهروندی و نهادهای مردمي. نبود حقوق15

طلبي قومیتي از بدو . تجزیه1
 تأسیس
. مهاجرت نخبگان و 2

 فعاالن سیاسي
رقابت مذهبي ی . عرصه3

 همسایگان
های مكرر کردی . شورش4

 و شیعي
-های شدید قومي. سرکوب5

 مذهبي
. بمباران شیمیایي و کشتار 6

 فجیع کردها
رحمانه شیعیان . کشتار بي7

 جنوب

. فعالیت اپوزیسیون 1
ط مذهبي در محی-قومي
 پیراموني
. همكاری کردها و 2

شیعیان با ایران در زمان 
 ساله8جنگ 
نسجام و . عدم ا3

مقاومت مردمي در مقابله 
 با حمله نظامي آمریكا

 یامنطقهیپیامدها یمل یامدهایپ عراق تیوضع

ت سیاسي 
ثبا

- 
صا
اقت

ی
د

 

 . دولت نهادی ثانویه با سلطه اولیه انگلیس1
 مشروعیت. جغرافیای سیاسي متفاوت و بحران2
. دوليييييت اقتيييييدارگرا و نقييييي  شيييييدید 3

 شهروندیحقوق
 مدنيمدت و نبود جامعهکوتاه . حیات سیاسي4
 طلبي شخصیتي صدام. جاه5
سيياله اقلیييت سييني و عييدم تفكیييك 80. تسييلط6

 قدرت
 . توزیع نامتوازن مناصب حكومتي7
 . تضادهای ژئوپلتیكي با همسایگان8
 غرب یا شرق. نوسان در وابستگي به بلوك9
هيييای سیاسيييي بيييه محيييیط . وابسيييتگي گروه10

 پیراموني
 محصول نفتر ي تك. اقتصادرانتی11
 . جغرافیای متمایز12

. وابستگي دولت از بدو 1
تأسیس )انگلیس، بلوك 

 غرب و سپس شرق(
. وقييوع کودتاهييای مكييرر 2

 البكر، قاسم و صدام()حسن
. حاکمیيييييييت نييييييياقص 3
 نيس-عربیسمپان
. نقييييييييي  فييييييييياحش 4

شييهروندی سييرکوب حقوق
 شدید اعتراضات

. دموکراسيييييييييييييييييييي 5
 خیر-اجباری/آری

و  توازن ثروت. توزیع نام6
 هافرصت

. اقتدارگرایي و تحمیيل 1
هيييای )داخليييي و جنگ
 خارجي( 

. وابسييييتگي سیاسييييي 2
هيييای مخيييالف بيييه گروه

 محیط پیراموني
 

(Source: Authors, 2020) 
 
 ازی ناقص در عراق دموکراتیکسملت-ازعات و تداوم دولتتشدید من-5

 های نوین سرزمینیچالش -1-5
های تروریستي حمله آمریكا به عراق، افزایش فعالیت گروه»توأم باحذف اقتدارگرایي صدام، 

(. که در نهایت با ظهور داعش و با اشغالگری Mahnam and Zaree, 2013: 1063«)را درپي داشت
جنگ داعش با » چالشي جدید مواجه شد. و جغرافیای ادعایي آنان، تمامیت ارضي عراق با
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 :Gunter, 2013)«ا فرایند استقالل را سریعتر سپری کنندکردها، ناخواسته به آنها کمك کرد ت
به استقالل، پیامدهای منفي زیادی برای کردها ایجاد  2017رأی سپتامبر». ولي(441
ها رفراندوم کردستان عراق، بحران»(. لذاPishgahiFard and karimi, 2018: 1030-1045«)کرد

(. زیرا کنشگران داخلي و Zareei and Ranjbari, 2017: 927«)در سطح منطقه را تشدید کرد
موصل »خارجي زیادی، با آن مخالف بودند. اردوغان نیز در دفاع از تهاجم نظامي ترکیه به عراق، 
 ,Erdogan«)را به لحاظ تاریخي متعلق به ترکیه دانست و از مرزبندی موجود ابراز نارضایتي کرد

2016.) 
 

 به همه پرسي استقالل در کردستان عراق: واکنش کنشگران داخلي و خارجي 1-6جدول
 بدون موضع مخالف موافق سطح 

 محلي

 حزب دموکرات،
 اتحادیه میهني
های و بخشي از ترکمن
 سني

 تغییر،جنبش
 اسالمي،اسالمي،  جماعتاتحاد
های های شیعي و بخشي از ترکمنترکمن

 سني

 يييييي

 های سنيبرخي از گروه ملي
 های شیعيگروه
 های سنيیادی از گروهو تعداد ز

 يييييي

های وطن
 پیراموني

 يييييي سوریه-ترکیه-ایران يييييي

 ماراتا-عربستان عرباتحادیه اسرائیل ای منطقه

 يييييي تحادیه اروپاا-آمریكا يييييي ایفرامنطقه

(Davoodvandi, 2020 :205) 
 

ت ارضي عراق، نقش بي هرچند مرجعیت دیني هوشمندانه در اتفاقات اخیر در حفظ تمامی
( شاهد خیزش ملي برای 2014اله سیستاني)ژوئنبدیلي ایفا نمود. و عراق با حكم تاریخي آیت

رسد فعال شدن گسل جغرافیای سیاسي عراق، این کشور را در نجات سرزمینش بود. اما به نظر مي
 واحد قرار داده است. یا عراق1راهي تجزیه، فدرالیسمسه

 ننده همبستگی شک -2-5
های سني و کردها به عنوان ارکان قدرت در طول تاریخ عراق، تنشناهمخواني شیعیان، اعراب

-سازی در عراق پساصدام با رویكردی امنیتملت-دولت»شدید داخلي را به همراه داشته است. 

                                                           
1. Federalism 
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محور از سوی آمریكا کلیدخورد. اما به علت ناسازگاری با مباني هویتي این کشور عاملي در 
 ,SamieeIsfahani and Norouzinjad«)ها شدهای اجتماعي و تشدید خشونتشدن شكافطبيق

طلبي ها با سقوط صدام و درگذار از دیكتاتوری به دموکراسي، با امتیاز(. کردها و سني97 :2013
نحوی که گرایي را پیشه کردند و منازعات داخلي رو به افزایش گذاشت. بهبیشتر، رویه خشونت

 های داخلي بود.عراق صحنه شدیدترین خشونت 2020و آغاز  2019واخردر ا
جه به ون توانسجام نسبي در عراق مرهون عناصرسنتي بود و ورود زودهنگام عناصر مدرن بد

یاني ببستگي تحمیلي ایجاد کرد که دوام چنداني نداشت. به های سنتي، نوعي هممؤلفه
« ستده و یكپارچگي فقط با زور حفظ شده اگاه قوی نبوهویت ملي در عراق هیچ»دیگر
(Cordesman, 2014: 2-5باوجودآنكه نهادهای مذ .)هبي در همبستگي اجتماعي عراق نقش زیادی 

ي ان سیاسقش نخبگنجای استفاده از این نهادها، بر سازی بهدارند. دولت پساصدام در روند دولت
شود، اما تر تأمین ميمذهب راحت متمرکز شد. هرچند مشروعیت دولت هم با مشارکت نهاد

قش آمیز به نسازی باعث نگاه اکراهملت-کاران آمریكایي به دولتمحور نومحافظهنگاه امنیت»
(. SamieeIsfahani and Norouzinjad, 2013: 104-105«)هبي در این کشور شدمذ-نیروهای قومي

ن شدت د، بلكه در واکنش به آذهبي با حضور آمریكا در عراق نه تنها حفظ شم-های قوميتنش
 . یب کردکه مجلس این کشور قانون ضرورت خروج نظامیان آمریكایي را تصوگرفت. تا جایي

( سطح خشونت عراق را از افغانستان هيم بياالتر 2009-2013)1های مرکز مبارزه با تروریسمداده
مرکزی نیست، بلكيه ها در عراق، صرفا به دلیل خأل قدرت دولت گسترش خشونت»دهد.نشان مي

-مذهبي و دوليت-های قوميهای تاریخي گروهعواملي مانند فقدان یك هویت ملي فراگیر، کینه
 (.Sardarniya and ZareeMehrabadi, 2015: 172«)سازی تحمیلي نقش مهمي در آن دارندملت
  

 (2003-2016: آمار تلفات غیرنظامي ناشي از خشونت در عراق)2-6جدول 
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سني، و -ان، موجب تشدید قطبیت شیعهها و رویكرد دفاعي شیعیستیزی سنيسیاست شیعه

المهدی، پیشمرگه با هایي مثل القاعده، جیشمذهبي و رودررویي گروه-ازدیاد شبه نظامیان قومي
یكدیگر و دولت شد. و متعاقباً مداخله خارجي افزایش یافت و در این میان القاعده با دگردیسي 

سجام ملي افزایش یافت، اما این زائیده در قامت داعش ظاهر شد. هرچند در مقابله با داعش، ان
(، تحمیل 31جلسه-2016شهروندی )گزارشبشر و حقوقثباتي و مداخله، با نق  شدید حقوقبي
سنگین انساني، آوارگي چندمیلیون نفری و تخریب آثار باستاني، صدمات سنگیني بر  تلفات
به جنگي تمام عیار کشاند.  سني را_سازی در عراق وارد نمود و تنش شیعههای مهم ملتپایه

مذهبي  1تكفیرتر کشیده شده و های درونيمذهبي در عراق به الیه -های قوميامروزه شكاف
. ظهور (Sotoodeh and Badrabadi, 2019: 67-83)جایگزین تعارضات مذهبي شده است.

تر ق را پیچیدهنظامیان جدید از بطن مذاهب شیعه و سني و اقوام کرد و عرب، منازعات در عراشبه
 مذهبي رو در روی یكدیگر قرار داده است.-های قوميرغم قرابتکرده و آنها را علي

 اقتصادی-ثباتی سیاسیتداوم بی-3-5
که يد درحالبه دنبال ایجاد فدرالیسم بودنمؤسس دولت کنوني عراق ها به عنوان آمریكایي

ن آن در شارکت مدني و ملیت همگاین نوع نظم سیاسي جایي موفق است که فرهنگ سیاسي، م»
منافع متناق  شیعیان، . اما (SamieeIsfahani and Norouzinjad, 2013: 104-105)«حاکم باشد

ع و مشرو ها و کردها در ساختار سیاسي عراق، مانع بزرگي برای ایجاد نهادهای سیاسيسني
 مصالحه سیاسي است. 

ود. لذا قومیتي نبتك بهره بود و مانند آنهایك بيعراق مانند آلمان یا ژاپن از نهادهای دموکرات
لبي طمنفعت »شكیل دولت دائمير قانون جدید برای مشارکت سیاسي و تدرغم ایجاد توازن علي
. (Golchin & AhmadiMoghadam, 2018: 20)«ساختاری انجامید عارضمذهبي به تشدید ت-قومي
 ن باشدمشروع که مورد پذیرش همگا دولت عراق نتوانست به ایجاد نهادهای سیاسي»زیرا 

زیع ي در توقانون ها، وهمچنین ابهاماتمبادرت ورزد و نبود سازوکارهای مدني برای بیان خواسته
 .(SamieeIsfahani and kiyani, 2014: 18-41«)ها در عراق را تشدید کردقدرت، خشونت

ازی دموکراتیك در ستحوالت پساجنگ سرد نیز مخاطرات امنیتي بیشتری را برای دولت
همسایگان عرب عراق هم به علت خطر تسری دموکراسي  کشورهایي مانند عراق ایجاد کرد.

ثباتي سیاسي این کشور حمایت کردند. حكومت خودخوانده و دادگاه شرع داعش عموما از بي
خودمختاری،  اختالف بر سرمحدوده نیز چالشي برای دولت مرکزی و استقالل قضایي عراق شد.

                                                           
1. Takfir 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Takfiri&oldid=607614612
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( 2011متحده از عراق )های ملي، بین بغداد و اقلیم کردستان با خروج ایاالتمسئله نفت و پروژه
مرکزی و حكومت های پساصدام میان دولتترین سالیكي از پرتنش 2014 سال» و باال گرفت

 (.Torabi and Mohammadian, 2015: 130-131)«اقلیم کردستان بود
هيایش، موجيب گسيیل طلبيسيتان و نیياز صيدام، بيه تيداوم جاهحمله آمریكا به افغان» همچنین

با سرنگوني رژیم بعيث، و »(. هرچندHajiYousefi and Arefnejad, 2014: 91«)القاعده به عراق شد
 ,Lawson) «جامعيه سيهیم شيدند هيای مختليف در ادارهسازی، گروهملت-بازتعریف روند دولت

تحيوالت جهياني و  جذب آنها توسيط القاعيده، هميراه بياها و محروم نمودن بعثي. ولي (3 :2003
 ها خواهان سهم بیشتری در مشارکت سیاسي شدند.ها، هرکدام از گروهطلبي قومیتهویت

خودمختار قرار دادند و شیعیان با توجه به کثيرت جمعیتيي،  کردها اولویت خود را ایجاد منطقه
اعراب سني با ناخشنودی از »ي شدند. اما مدافع تمامیت ارضي و حضور در رأس هرم قدرت سیاس

 ,Lawson) «سير تغییيرات در سياختار دموکراتیيك مقاوميت کردنيدکاهش شدید قدرت خود، بر
 ها تحمیل کرده است.های زیادی را بر عراقيمقاومتي که با خشونت باال، هزینه (15-20 :2003

های درتقيهيای ژئيوپلیتیكي بتحذف اقتدارگرایي در عراق، تضادها و رقا»با حمله آمریكا و 
 (. Jafari, 2001: 25)«ای، چالشي جدی برای این کشور شيدندمنطقهعربستان( و فرا-ای)ایرانمنطقه
دند تيا فارس، عراق دموکراتیك را به مصلحت خود ندیدند و کوشیاعراب حاشیه خلیج»همچنین 

بير  .Mottaghi and Salem, 2017: 124-128))«های خود گرفتار بماندعراق در خشونت و درگیری
 های عراق تداوم خواهد یافت. ثباتياین اساس بي

المهيدی تحيت عبدعيادل 2019رهيای سیاسيي در اواخيثبياتيها و بيبا به اوج رسیدن خشونت
ليي بيه فشارهای داخلي و مداخالت خارجي مجبور به استعفا شد. عمق و فراگیيری منازعيات داخ

ر وزیر بارها بيا مشيكل مواجيه شيد و ایين کشيور ددر انتخاب نخست جمهورحدی بود که رئیس
های زیياد دوليت الكياظمي زميام اميور را در دولتي قرار گرفت. هرچند بيا فرازونشيیبمعرض بي

 ای از ابهام قرار دارد.دست گرفت اما همچنان ثبات سیاسي در عراق در هاله
  ( به 2003) الرد 255 با حمله آمریكا به عراق، درآمد ناخالص داخلي از »از نظر اقتصادی نیز 

(. و موجب تشدید فقر و HajiYousefi and HoseinZadeh, 2018: 52«)( رسید2004)دالر  144
های با گسترش گروه های تروریستي شدند.جوانان فقیر و بیكار جذب گروهبیكاری شد. 
اچاق فت، قنسیاری از منابع مالي همچون مالیات و زکات، فروش مستقیم و ارزان تروریستي ب

 سوخت و سرقت منابع ارزی، در اختیار داعش قرار گرفت.
ز پیش اآور امنیتي، عراق بیش های سرسامهای اقتصادی، و تحمیل هزینهبا تخریب زیرساخت 

روندی  صعودی تولید ناخالص داخلي، وندربر این اساس ثباتي اقتصادی گردید.درگیر عواقب بي
 کاهشي شد. 
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رغم امید به بهبود اوضاع، افزایش رشوه و فساد اداری پس از سقوط صدام، به مشكالت علي

های اقتصاد رانتي، نبود پیشینه دامنه فسادهای مالي و اداری به علت ریشهاقتصادی عراق افزود و 
، عراق در قعرجدول کشورهای 2018سال وهای قانوني، باال گرفت دموکراسي و خالء

 ( قرار گرفت.168)رتبه1فاسدکم

 
امید اولیه آن بود که با پشت سرنهادن اقتدارگرایي، عراق دموکراتیك بتواند حیات نویني را 

مدت، اقتصادی آغاز نماید. اما شرایط موجود در کوتاه-ملي و ثبات سیاسيمبتني بر همبستگي
سازی، ملت-سوم در کنار روند ناقص دولتدر آغاز هزاره دهد.ن نميتری را نشاوضعیت مطلوب

ها و آور رسانهمحیطي، رشد حیرتروند شتابان تحوالت جهاني همچون تغییرات زیست
و همچنین 2ها، ظهور بازیگران غیردولتيهای اجتماعي و در نتیجه تغییر سطح آگاهي ملتشبكه

-ي عراق افزایش یافت و تداوم روند ناقص دولتهای خارجي منازعات داخلمداخالت قدرت

                                                           
1. Low-corrupt countries 
2. Non-governmental actors 
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 رساند.1«های شكنندهدولت»سازی، عراق را به مرز ملت
 (2003-2019) ناقص سازیلتم-؛ تداوم دولتدر عراق منازعات تشدید: 3-6جدول

 امدهایلت سازی ناقص و پم-تداوم دولت افزایش و تشدید منازعات

 نوین سرزمیني هایچالش

ت داخ
منازعا

لي
 

 منازعه القاعده با ارتش. 1
 المهدیشیمنازعه القاعده با ج .2
 با ارتش المهدیشیمنازعه ج. 3
 مرگه با ارتشمنازعه پیش .4
 منازعه داعش با ارتش. 5
  مرگهشیمنازعه داعش با پ.  6
 شدر مبارزه با داع ينید تیحكم جهاد تاریخي مرجع. 7
 با داعش يمنازعه حشدالشعب.8
 دولت یدر اعتراض به ناکارآمد يمردم یهاخشونت. 9
 
 

  ينیسرزم ندهیو ابهام در آ سمیفدرال یهاچالش. 1
 نامشخص داعش ينیسرزم ی.قلمرو2
 اکراد يطلب.استقالل3
 سمیاز فدرال يسن میاقل تی.حما4
  يو خارج ي.مواضع متضاد کنشگران داخل5
  ياسیس یایخصوص جغراف در
 در داخل ينیممنازعات سرز یداری. تداوم و پا6

 های اجتماعيتعمیق شكاف
 یحداکثر یيشناسا یبرا انیعیتالش کردها و ش. 1
 ساله آنان 80ها با پایان سلطه خواهي سني. زیاده2
 انیعیش ياسیس. عدم انسجام3
 هايسن يمذهب. عدم انسجام4
 کردها يمل. عدم انسجام5
 يبه منازعات مذهب يمذهبنیمنازعات ب ی. تسر6
 کشورها نیزتریآمخشونت فی. عراق در رد7

ت منطققه
منازعا

ی
ا

 

 با رقبا كاینازعه هژمونیك آمر. م1
 تانوعربس هیترک ران،یا ینی باهای منطقهرقابت دیتشد .2
 رانیبا ا كایمنازعه سرد و نرم آمر .3
 رانیبا ا كایآمر ينیمنازعه سخت و ع .4
ضور اعتراض به ح در متناوب مردم یهاخشونت. 5
 گانیهمسا يو برخ كایآمر
از  یامنطقه نیآشكار عربستان و متحد تیحما .6

 یریتكف یهاگروه
 (كیعراق دموکرات ی)نگران ثبات و کارآمد

نقش اسرائیل در تقویت داعش و حمالت آشكار  .7
پهپادی به حشدالشعبي)نگران عراق یكپارچه و تقویت 

 محور مقاومت(
 در مبارزه با داعش.حضورمستشاران نظامي ایران 8
 دعوت دولت عراق به
 شداع المللي برای مبارزه باعملیات نظامي ائتالف بین. 9

 صادیاقت-نوسانات سیاسي
 یاسي ها در مشارکت سنامتوازن گروه يخواهسهم. 1

 يسن تیاقل بخصوص
 ریوزنخست یاجبار ی.استعفا2
 دولت لی.اجماع شكننده ملي در تشك3
 شكننده یهادولت ستیت در لقرار گرفتن دول .4
 بر دولت يتیامن نیسنگ یهانهیهز لیتحم
 فساد جهانکم یکشورها نیدر ب 168رتبه  .5
 ياختالفات دولت با اکراد بر سر منابع نفت .6

 کرکوك

 

(Source: Authors, 2020) 
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 مطلوب در عراقسازیلتم-برد دولتراهکارهای پیش -6
زی در عراق نیازمند تدوین راهكارهایي است که در ساملت-اصالح روند معیوب دولت

ور از انتظار الملل عملیاتي شدن آنها دصورت بازنگری و تكمیل توسط دیگر محققین روابط بین
 نخواهد بود.. 

 نهادسازی -1-6
ین مهم ااما  .(Ayub, 2002: 505)«مشروعیت دولت با نهادسازی ارتباط مستقیم دارد»هرچند 

تدریج  رات، بهر مقرنتي را به چالش بگیرد، بلكه باید با ایجاد مناسبات مبتني بنباید مناسبات س
سازی نباید با تمناسبات سنتي ناکارآمد را به حاشیه براند. در واقع ساخت نهادهای ضروری دول

ی نظامي سازی در تعارض باشد. برای مثال در عراق به موازات خروج نیروهامناسبات سنتي ملت
 دار شدند.سئولیت امنیت را عهدهمملي به تدریج نهادهای امنیتآمریكایي، 

 سازی دموکراسی با دولتی توافقیبومی -2-6
 «ها استجنگ تنها مسیر آینده آفریقائي»هربت هایي نظیر جفریاز نظر نئوداروینیسم

(Ghavam and Zargar,2010:292-293.) اید با آسیا، بالخلقه درغرببر این اساس کشورهای ناقص
تری مثل های کم هزینهجنگ مسیر بلوغ خود را طي کنند! این دیدگاه افراطي در مقابل روش

ایجاد دولت توزیع منصفانه منافع بین گروههای مختلف بر مبنای حقوق شهروندی، قرار دارد. 
شهروندی با محوریت قانون اساسي، مناسبات کارآمد با تكیه بر هویت ملي و رعایت حقوق

 کند.ها تنظیم ميبرای همه افراد و گروه 1برد_ای بردعي را در معادلهاجتما
نظام »تاریخي آن سنخیت داشته باشد.-مذهبي-دموکراسي در خاورمیانه باید با بافت فرهنگي

 :Kazemi, 2017)« ترین زمینه ایجاد منازعه در خاورمیانه بوده استملت وارداتي، اصلي-دولت
های افراطي منحرف، بي و تحمیل زودهنگام آن، عمدتا به سود جریان. ترویج دموکراسي غر(152

-زباني-در خاورمیانه و بویژه در مورد کشوری مانند عراق که با تنوع قوميتمام شده است. 
ها را است برای تحقق دموکراسي به جای تكیه بر اکثریت که معموالحذف اقلیت مذهبي مواجه

اجماعي، مشارکت داد تا -اقتصادی-توان در امور سیاسيمي درپي دارد همه نیروهای موجود را
دولت توافقي جایگزین مناسبي »دولت مرکزی ازحاکمیت حداکثری برخوردارشود. در واقع 

ها کمي بیشتر از . در این الگو سهم اولیه اقلیت(Moosvi, 2011)برای دولت حداکثری خواهد بود 
 ی منافع اشتراکي را دریابند و از منازعه دوری کنند.جمعیت آنها خواهد بود تا به تدریج مزایا

 Haghshenas and)« های اخیر بوده استخشونت وجه بارز جامعه عراق در سال»برای مثال 
Yoosefi, 2010: 114-115) وکنشگران زیادی تالش کردند تا صلح را به عراق برگردانند. این .

                                                           
1. Win-Win Equation 
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رچوب قانون اساسي در قدرت سیاسي سهیم ها در چاها زماني موثر است که همه گروهتالش
 . منجر شود 1گرایي به مصالحهخشونت مشترك،شوند تا در بلندمدت در پرتو منافع

 تغییر الگوی رقابتثبات سیاسی با -3-6
رقابت »ها با شیوه های اقتدارگرا، تا مدتهای سیاسي در خاورمیانه در چارچوب دولتگروه
کردند که نتیجه آن ظهور و موروثي( رقابت ميیسم و جمهوریحفظ وضع موجود )سلطان« 2برای

، که در آن هر گروه «هم3رقابت با»تداوم اقتدارگرایي بود. اما دموکراسي، بدون ترویج فرهنگ 
در این نتیجه خواهد بود. کند بيهایش را معرفي ميبدون تخریب دیگری، صرفا خود و برنامه
داند وگروه بازنده نیز دور از مسئولیت،  با نقد و ائمي نميحالت گروه برنده عرصه قدرت را د

آفرین اش، در پیشرفت جامعه نیز نقشارزیابي عملكرد گروه مقابل، ضمن تقویت پایگاه اجتماعي
 است.
ها از نوع برداشتي است که براساس آن هر گروه خود را ریشه بسیاری از جدال ترتیببدین

توجه است. پس جدال و منازعه های اخالقي بيکند و به الزاممعیار اقتدار سیاسي تلقي مي
 ,Wimmer) «دموکراسي در عراق خشونت بود نتیجه»ه همین علت ناپذیر خواهد بود. باجتناب

که در آن هرگروه، اهداف خودش را با « یكدیگر4بررقابت»برانگیز . زیرا مدل منازعه2003 :4-3(
های رقیب نسبت تغییر نگاه گروه بنابراین اکم بر عراق شد.کند، الگوی ححذف دیگری دنبال مي

، همچنان که حضور تاثیرگذار «وضعیت شكننده»به یكدیگر ضروری است. و برای عبور از این 
های صرفاً انتخاباتي مردم در دموکراسي نیاز به آموزش سیاسي دارد و آنان باید بتوانند شعار

های رقیب نیز، باید بر محور یك اصل، هند، رفتار گروههای نوظهور سیاسي را تشخیص دجریان
 آور، تعریف شود. سنت، یا قاعده رفتاری مشترك و الزام

 های سیاسي  : الگوهای رقابت بین احزاب و گروه1-7جدول
 نتیجه تكنیك و روش اهداف  کنشگران الگوی رقابت

 با هم
 احزاب  همه
 های سیاسيو گروه

مشارکت مردمي و 
 ه ساالریشایست

 دولتي مردم ساالر مندیقانون

 دولتي شكننده تخریب و تحقیر حذف و براندازی های مخالف گروه بر یكدیگر

 برای من
های موافق و گروه

 همسو
 حفظ و افزایش 
 اقتدار نظام سیاسي

 دولتي اقتدارگرا سنجيمصلحت

 (Davoodvandi, 2020 :213) 

                                                           
1. Compromise 
2. Compete for 
3. Compete with 
4. Competition Against 
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 آفرینی نخبگاننقش -4-6
وجود، ر قالب ساختار سیاسي مدتوانند به منافعي سوم، نخبگان نميورهای جهاندر اغلب کش

زنند تا امكان حضور در عرصه ذهبي گره ميم-قوميیابند. بنابراین خودشان را به منافعدست 
ختلف مهای ساختار قدرت بایستي حافظ مشارکت نخبگان گروه»سیاسي برایشان فراهم شود. لذا

 . (Rahimi, 2012)«باشد
 عبور از اقتصاد رانتیر -5-6

در صورتي که اصالحات اقتصادی »بسیاری از منازعات ریشه در فقر و نابرابری اقتصادی دارد. 
بهره شوند که تاکنون از آن بيدنبال شود، مردم پس از مدتي متوجه منافعي مي

ها به ، وابستگي مالي دولت. اما اقتصاد رانتیر حاکم بر خاورمیانه(Dehshyar, 2009: 1067)«اندبوده
اند. در و آنها مستقل از مردم، نیازی به تولید برای درآمدزایي ندیده مردم را به شدت کاهش داده

حالي که اقتصاد تولیدی، ضمن کاهش بیكاری و افزایش رفاه مردم، با ایجاد وابستگي متقابل بین 
 د. سیاسي نیز دار-مردم و دولت، نقش مهمي در ثبات اقتصادی

 ایهای منطقههمکاری -6-6
تری تدریج به مسائل مهمهمكاری در امور جزئي به 1های کارکردگرایيبراساس دیدگاه

افزاری و )نرم های ارتباطاتيیابد. برای مثال توسعه زیرساختهمچون امنیت تسری مي
متقابل و ها به یكدیگر، در افزایش وابستگي نمودن اذهان ملت افزاری(، ضمن نزدیكسخت

حفاظت از محیط زیست، از جمله مصادیق »برای مثال  نظیر دارد.توسعه اقتصادی نقشي کم
های (، منافع یا زیان 2019tayebi,  andMahootchiyan :93«)آیدالمللي به شمار ميبین2همگرایي

  های منطقه باشد.ملت-تواند عامل مهمي در همگرایي تدریجي دولتمشترك آن، مي
ای است. در حال های منطقهه با پدیده تروریسم هم بستر مناسب دیگری، برای همكاریمبارز

سترش گهایي که به خاطرمنافع مقطعي، نقش زیادی در ایجاد و ملتي، حتي آن-حاضر هیچ دولت
دوجانبه، هایهمكاری اند. بنابراین عقد پیمانآن داشتند، از خطرات تروریسم در امان نمانده

ه برا  (Kamrava, 2018: 36)«ثباتي در خاورمیانهای، از منابع اصلي بيلسله مراتب منطقهس»تواندمي
ای در جهان های منطقههمكاری»ای سوق دهد. های منطقهروابطي افقي، مبتني بر توسعه سازمان

های های تخصصي، بخشساالران، سازماننشانگر آن است که؛ افزایش نقش مردمي فن
های عیني مؤثرتر و پایدارتری برای هپژوهشي، زمین-های مستقل و نهادهای علميهغیردولتي، رسان
 .(Sinaee,2016: 58)«کنندها ایجاد ميتداوم همكاری

                                                           
1. Functionalism 
2. Convergence 
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 اصالح نظام قضایی -7-6
د است. اکارآمنهای اقتدارگرا شكل گرفته و ساختار قضایي در خاورمیانه، وابسته به حكومت

ساسي، نون اوزش و آشنا نمودن مردم با حقوق خود و اصول قابا بازنگری در این ساختار، آم
تار ها، دور از دسترس نیست. این ساختحقق عدالت به عنوان مهمترین اصل پایداری حكومت

وجب ممحور در صورت استقالل، با تحقق دادخواهي عادالنه و مبارزه قاطع با فساد، عدالت
 کند. زمینه رقابت سازنده را فراهم ميافزایش اعتماد اجتماعي و انسجام ملي شده و 

 های مستقلرسانه -8-6
كیه بر ها هستند و با ترسا و چشمان باز ملتها به عنوان رکن چهارم دموکراسي صدایرسانه

ن ترتیب پردازند و بدیافزایي مردم مياستقالل و آزادی نشر، به نقد منصفانه دولت و آگاهي
د تصادی تقویت خواهد شد. این درحالي است که با رشقا-انسجام اجتماعي و ثبات سیاسي

ای به گونه ته است.ها در جهان معاصر، سوء استفاده از این ابزار هم افزایش یافآور رسانهحیرت
طالعات افمند صورت هدکه بسیاری از فعاالن سیاسي، برای کسب منافع خود و نه منافع ملت، به

 ای مردم، اهمیتي دوچندان یافته است.رسانهاددهند. لذا توجه به سورا انتقال مي
 مدنی گسترش جامعه -9-6

سزایي در های مردمي، نقش بهها، اصناف و تشكلمتشكل از اتحادیه 1های غیردولتيسازمان
اقتصادی و -سیاسي-های مختلف اجتماعيافزایش ارتباط بین دولت و ملت در حوزه

یكي همچون خاورمیانه، توسعه این نهادهای متنوع و محیطي دارند. لذا در جوامع موزائزیست
تر اجتماعي تواند باعث همبستگي بیشمتعدد، با جذب سالیق گوناگون و عالیق مشترك، مي

محیطي و حقوق شهروندی، فارغ از تعصبات سیاسي، از محور، زیستهای خیریهشود. سازمان
 موثرترین این نهادها هستند.

 دی شهرونرعایت حقوق -10-6
از این طریق  وشهروندی به افراد تابع است های مهم دولت مدرن، اعطای حقوقاز ویژگي

ه ان، وفادار ببه عنوان شهروند نیز مردم های موجود متعهد به مردم، ودولت فارغ از مرزبندی
ل ك واحد مستقدر این صورت دولت و ملت چنان درهم تنیده شده که گویي ی شوند.دولت مي
ها به حقوق شهروندی نه تنها در تداوم دولت و انسجام اجتماعي ملت-بندی دولتایپ هستند.
ت و کشورها و در نتیجه سرع اقتصادی سایر-آفرین است، بلكه زمینه جذب نخبگان علمينقش

 نماید.شتاب توسعه را نیز فراهم مي
 آفرینی مرجعیت دینینقش -11-6
ده است. اما در سده اخیر بر مبنای الگوی غربي و آسیا جوامعي مذهبي را در خود جای داغرب

                                                           
1. Non-Governmental Organizations (NGOs) 
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رجعیت دیني کنار زده شد. با این حال رغم تفاوت ماهوی اسالم با مسیحیتِ تحریف شده، معلي
های مسلمان هرگاه فرصتي سكوالریسم در این منطقه محكوم به شكست بوده است. چراکه ملت

-اله سیستاني در تحوالت سیاسيبدیل آیتقش بياند. نمدار، را ترجیح دادهاند دولتي دینیافته
افزایي تعهد در کنار تخصص است. در صورتي که نهادهای امنیتي اخیر عراق، نمونه بارزی از هم

مذهبي و تخصصي درکنار هم جایگاه واقعي خود را پیدا کنند، با دو بال تعهد و تخصص جبران 
 ها دور از انتظار نخواهد بود. ماندگيعقب

 مدیریت انتظارات  -12-6
ها و امكانات کشورشان، به ای، بدون توجه به ظرفیتسطح مطالبات مردم در جوامع خاورمیانه
های رانتیر، شعارهای فصل انتخاباتي مدت دولتعلت ذهنیت رانتي ناشي ازحاکمیت طوالني

فراد نیز با های نوپای سیاسي، به طور کاذب افزایش یافته است. از طرفي سبك زندگي اجریان
های نوین اجتماعي که به سهولت در اختیار آنان قرار دارند، ها و شبكهآور رسانهگسترش سرسام

ها همواره در حال سنجش وضعیت با سرعتي غیرقابل تصور در حال دگرگوني است. لذا ملت
های واقعي بخشي صادقانه و تبیین صحیح ظرفیتخود با دیگر ملل پیشرفته هستند. بنابراین آگاهي

 داخلي، در ساخت ملتي پرتالش، سازنده و وفادار، نه مدعي و طلبكار تاثیر بسزایي دارد.
 

 گیرینتیجه
ی اخیر تاثیر زیادی در ایجاد، تداوم و تشدید سازی معیوب، طي چند دههملت-دولت
ی را ایجاد ای متعددمنطقه-ملي های تصنعي، منازعاتداشته و مرزبندی ها در خاورمیانهمنازعه

اشي از این نهای متعدد با همسایگانش، عمدتا کرده است. منازعه دولت عراق با کردها و جنگ
، طبق هاد مدرنبنای دولت ملت در خاورمیانه از ابتدا ناموزون بوده و این ننقیصه بوده است. سنگ

جه به هویت ع انگلیس، فرانسه و روسیه بدون تو( در راستای مناف1916) پیكو-معاهده سایكس
بخشي یعني های مذکور نیز بدترین روش انسجامها بر آنها تحمیل شده است. دولتمتمایز ملت

یش ش ازپسرکوبگری را انتخاب کردند که در طوالني مدت منازعات ناشي از آن به شكاف بی
 دولت با ملت انجامید. 
های ي، بدون توجه به مولفهنسازی ناقص بیروسوم نیز با مداخله آمریكا، دولتدر آغاز هزاره

و  .در عراق تداوم یافت و منازعات داخلي این کشور با روندی افزایشي همراه شد هویتي
ن املت ایران گر-های سنگین امنیتي آن بر مردم عراق و بر محیط پیراموني بخصوص دولتهزینه
 آمد.

متأثر از شروع ناقص های موجود که خود منازعهدهد؛ بررسي تحوالت اخیر عراق، نشان مي
و  سازی در این کشور بوده، با تداوم این روند معیوب، عمیق و فراگیرتر شده استملت-دولت
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های داخلي عراق به دلیل از سوی دیگرمنازعه شوند.کماکان در یك سیكل معیوب بازتولید مي
یت تسری ای، مانند اشتراکات تمدني، مذهبي، زباني و قومي، از قابلهویت مشترك منطقه

های آن المللي بر پیچیدگيای و بینای برخوردارند. و در نتیجه با ورود کنشگران منطقهمنطقه
                                               افزوده شد. 

بلكه الزم  در این شرایط شناسایي حداقلي اقوام و مذاهب گوناگون در عراق، کافي نیست.
ا، برای هها و ثروتهای هویتي، به توزیع منصفانه فرصتو ویژگي هااست ضمن پذیرش تفاوت

قدام اآنان  های سیاسي و گرایشات مذهبيآحاد جامعه بدون توجه به تعلقات قومي و وابستگي
فاه ی زماني مشخص با محوریت حقوق شهروندی، و با تحقق رنمود تا به تدریج در یك بازه

ر بستر بهای ناسالم و ویران کننده الزم است رقابت ها برطرف شود. همچنیننسبي، تبعی 
 هایقابترگ شده و در پرتو ایجاد یا ارتقاء جامعه مدني، مذهبي، کم رن-زباني-تمایزات قومي

حقق تهای مختلف، جایگزین آن شود تا با ها و سلیقهسالم و سازنده بر اساس تنوع دیدگاه
 از پیش فراهم شود.ش ساالری میدان عمل برای نخبگان بیشایسته

وصیه به تسیستاني با دعوت مردم به مشارکت در انتخابات، الهنخبگان شاخصي همچون آیت
ز سي بیش اوزیر و یا ضرورت اجماع ملي بر تشكیل دولت، در ارتقاء دموکراگیری نخستکناره

عنوان سازماني ه باند. حكم جهاد او و تشكیل حشدالشعبي سایر فعاالن سیاسي در عراق، موثر بوده
زدایي ضروری نهاد، توانست ناجي تمامیت ارضي عراق باشد. لذا بازنگری در رویكرد دینمردم
 اشند. برسد. زیرا نهادهای دیني عراق، نشان دادند که قادرند کنشگری فعال و تاثیرگذار نظر ميبه

اسبي برای سازی بیروني، نسخه منملت-دهد دولتتحوالت گذشته و حال عراق، نشان مي
لت عراق، های خاورمیانه همچون مای به صلح و ثبات نیست. ملتهای خاورمیانهدستیابي ملت

تاریخي  اند. حس سرخوردگي از روایاتبودهاند که خود آغازگر آن نقرباني پروژه ناقصي شده
ها به دنیای يت غربهمچنانكه حمالاستعمار کهنه و تحقیرهای استعمارنو آنها را آزار مي دهد. اما 

هائي که مقصر بسیاری از برد، سرزنش غربياسالم به بهانه تروریسم راه به جایي نخواهد 
 کند. های خاورمیانه هستند هم مشكلي را حل نميشوربختي
نخست  و همزمان است. رویكرد سازی موفق درخاورمیانه نیازمند دو رویكرد مجزاملت-دولت

د رویكر های غلط سلطه و سرکوبگری باشد وه و طرد روشباید مبتني بر تخریب فضای گذشت
مدت، با محوریت مدت و بلندمدت، میانهای کوتاهریزیدیگر باید با روشي عقالني و برنامه

 های موفق غیرغربي، به ساخت فضای جدید منجر شود.ملت-کارگیری تجارب دولتقانون و به
افزایي مراجع مذهبي و نخبگان متخصص و های متمدن این منطقه با همدر این صورت ملت

سازی را متوقف کنند. ملت-توانند سیكل معیوب دولتجمعي، ميکارگیری خردمتعهد، و با به
ها، پیشینه و تجربیات تاریخي درخشاني که دارند و در سایه آنها با اتكاء به باورها، هنجارها، سنت
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موفق و ملتي-قادرند بدون مداخله دیگران، دولتافزایي و توزیع منصفانه منافع، همگرایي و هم
 ظهور رسانند. کارآمد را به منصه

 
References 
-  Alem, A. (2007). Foundations of Political Research.Tehran: Ney, 17th Edition. ]In 
Persian[ 
- Ayub, M. (2002). The Problem of National Security in the Third World. Trans. By: M. 
Ahmad. Strategic Studies Journal, 5(2), 503-511. 
-  Banihashemi, M. (2004). The Nation-Building Process in the Middle East. in: Middle 
East, Vol. 1. Tehran: Abrar. ]In Persian[ 
- Cordesman, A. (2014). The New Great Game in the Middle East: Looking Beyond the 
Islamic State and Iraq. Date Acsess: 3 March. Available at: 
http://csis.org/files/publication/140809_NewGreatGame.pdf 
- Davoodvandi, N. (2020). Study of the Relationship between Regional Conflicts and 
Conflicts with the Nation-State-Building Process in the Middle East from 2000-2018. PhD 
Thesis. Karaj: Islamic Azad University of Karaj. ]In Persian[ 
- Dodge, T. (2006). Iraq: Contradiction of Enogenous States- Building in Historical 
Perspective. Third World Quarterly. 27 (1): 185-195. 
- Ellison, D. B. (2015). Nationalism in the Arab Spring, Expression, Effects on Transition, 
and Implications for the Middle East State: A Comparative Analysis of Egypt and Libya, 
New Haven: Yale University. 
- Erdogan, R. (2016). at: https://www.ruptly.tv/en/videos/20161022-043-Turkey-Mosul-
and-Aleppo-belonged-to-Turks-Erdogan 
- Findlay, R. (1978). Relative Backwardness, Foreign Direct Investment and Transfer of 
Technology: A Simple Dynamic Model. The Quarterly Journal of Economics, 92(1), 1-16. 
- Ghavam, A., Qeisari, M. (2012). Nationalism and State-Nation-Building in the Middle 
East. Middle East Studies, 19(4), 11-36. ]In Persian[ 
- Ghavam, A., Zargar, A. (2008). State-Building, Nation-Building, and the Theory of 
International Relations, Tehran: Nafis. ]In Persian[ 
Ghorbaninejad, R., Farajizadeh, A. (2016). Analysis of the Geographical-Cultural Causes 
of Tension and Conflict in Middle East, 11(28), 165-189. ]In Persian[ 
 -  Ghorbani Nejad, R. (2019). Analysis of the Structural Characteristics of the State 

http://csis.org/files/publication/140809_NewGreatGame.pdf
https://www.ruptly.tv/en/videos/20161022-043-Turkey-Mosul-and-Aleppo-belonged-to-Turks-Erdogan
https://www.ruptly.tv/en/videos/20161022-043-Turkey-Mosul-and-Aleppo-belonged-to-Turks-Erdogan


 

 

 

181  تأثیرات متقابل منازعات ملی-منطقهای بر دولت-ملتسازی ناقص در عراق 
 

Government of Iraqi Kurdistan, New Attitudes in Human Geography, 11(4), 261-282. ]In 
Persian[ 
- Global Peace Index (2020).at: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GPI_2020_web.pdf  
- Golchin. A. Amiri Moghadam. R. (2018). Iraqi Security Sociology 2003-2015, Tehran: 
University of Information and National Security. ]In Persian[ 
- Gunter, M. M. (2013). The Kurdish Spring. Third World Quarterly, 34(3), 441-457 DOI: 
https://doi.org/10.1080/01436597.2013.785339 
- Haghshenas, M., Yousefi, O. (2011). Opportunities and Challenges of Nation-Building in 
Afghanistan for Iran. Research Letter of International Relations, 3(13), 95-124. 
- Haji Yousefi, A., Arefnejad, A. (2014). Signs of Suicide Operations in the Discourse 
Conflicts in Iraq. Journal of Political Science, 9(3), 75-110. ]In Persian[ 
- Haji Yousefi. A. Hosein Nejad. A. (2018). The Fragility of State and the Disorder of Iraqi 
Society the Bedrock for the Emergence of ISIS, Security Afagh Quarterly. 11(38), 35-68. 
]In Persian[ 
- Hoseini Nejad. H. (2017). From the Common Enemy to the Common Points. Basirat 
News,  Dec. 14, at:  https://basirat.ir/fa/news/307232/. ]In Persian[ 
- Hurewiz, J. (1979). The Middle East and North Africa in World Politics: A Documentary 
Record - British-French Supremacy: 1914-1945, New Haven: Yale University Press.  
- Imam Jomehzadeh, S., Heshmati, A. (2014). The Failed nation-state in Egypt. Political 
and International Approaches, 5(37), 119-147. ]In Persian[ 
- Jafari, A., Zolfagharian, V. (2014). National Security and Sustainable Development: The 
Post-Washington Paradigm. World Politics. 3(3), 65-97. ]In Persian[ 
- Jafari. E. (2011), The Experience of Government. Trans. By B. Mohammad, Tehran: 
Noor. ]In Persian[ 
- Kamrava, M. (2018). Hierarchy and Instability in the Middle East Regional 
Order. International Studies Journal (ISJ), 14(4), 1-40.  
- Kazemi, H. (2017). Identity Uprisings, Fragile States and Geopolitical Crises in the 
Middle East. Geopolitics Quarterly, 13(45), 146-172. ]In Persian[ 
- Khaniki, H., Babaei, M. (2011). Cyberspace and Social Networks; Concept and 
Functions. Information Society Studies, 1(1), 71-96. ]In Persian[ 
- Lawson. C. (2003). How Best to Build Democracy: Laying a Foundation for the New 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GPI_2020_web.pdf
https://basirat.ir/fa/news/307232/


 

 

 

182    9139 بهار(، 46) 4، شماره 16المللی، سال بینفصلنامه مطالعات 
 

Iraq. Foreign Affairs, 82(4), at: https://www.foreignaffairs.com/articles/iraq/2003-07-
01/how-best-build-democracy-laying-foundation-new-iraq 
- Lukitz, L. (1995). Iraq: The Search for National Identity. London: Frank Cass. 
- Mahnam. S. Zaree Zahmatkash. S. (2013). The Social, Identity and Structural Challenges 
in the Middle East: the Case of Iraq . The Journal of Foreign Policy, 26(4), 1053-1074. ]In 
Persian[ 
- Mahoutchian, S., Tayebi, S. (2019). Explaining the Dimensions of Environmental 
Protection in Light of International Development and Convergence. International Studies 
Journal (ISJ), 16(3), 93-112. ]In Persian[ 
- Mottaqhi, E. AlGhoban, M. (2017). Democratic State-Building and Integrated Nation-
Building in Modern Iraq (2003-2015). Security Afaq Quarterly, 10(34), 11-138. 
- Mousavi. H. (2011). Iraq Needs Iran's Role in Overcoming the Political Crisis. Center for 
Scientific Research and Strategic Studies of the Middle East, at: 
https://www.cmess.ir/Page/View/2012-01-23/878 ]In Persian  [  
- Pishgahi Fard, Z., Karimi, H. (2018). Investigating the Regional Consequences of the 
Referendum in Iraq. Human Geography Research, 50(4), 1029-1047. ]In Persian[ 
- Pour Ezzat, A., Taheri Attar, G. (2010). Application of Good Governance for Nationa-
building in the Light of Interdisciplinary Studies, Interdisciplinary Studies in Humanities, 
50)4(, 173-193. ]In Persian[ 
- Pour Ezzat, A. (2008). Fundamentals of Knowledge of Government and state Edition, 
Tehran: Samt. ]In Persian[ 
- Rahimi. M. (2012). Nation-Building Challenges in Afghanistan. Blog of the Afghan 
Geopolitical Association:, at: https://geo-af.blogsky.com/1391/09/18/post-23 ]In Persian[ 
- Saadat, A., Bakhtiari. A., Mikaeli, M. (2012). Challenges of Nation-state_Building in 
Central Asia. Policy Guide Quarterly, 3(2), 183-207. ]In Persian[ 
- Safarian, R., Imam Jomehzadeh, J. (2017). The model of Good Governance; Social 
Capital and Comprehensive Development. Government Studies, 3(12). 145-181. ]In 
Persian[ 
- Samiee Isfahani. A. Norouzinjad. J. (2013). International Nation-state_Building and 
Political Violence in the New Iraq. Iranian International Policy Research, 2(1), 95-121. 
]In Persian[ 
- Samiei Isfahani, A. Kiani, A. (2014). Globalization and nation-state_building in post-

https://geo-af.blogsky.com/1391/09/18/post-23


 

 

 

183  تأثیرات متقابل منازعات ملی-منطقهای بر دولت-ملتسازی ناقص در عراق 
 

conflict countries; Iraq Research Sample . Strategic Studies on Globalization, 5(13), 7-48. 
]In Persian[ 
- Sardarnia, K., Kiani, F. (2016). Analysis of the Syrian crisis from the perspective of 
social divisions. Political Sociology of the Islamic World, 4(1), 111-132. ]In Persian[ 
- Sariol Qalam, .M. (2017). The International System and the New Geopolitics of the 
Middle East, Journal of Political Science. 12(1),101-139. ]In Persian[ 
- Simber, R., MoradiKoladreh, S. (2015). Analysis of Internal Factors in the Expansion of 
Extremist Currents in the Middle East: A Case Study of Iraq. Foreign Policy Quarterly. 
29)2(. 53-80. ]In Persian[ 
- Sinaee, V. (2016). The Unfinished Process of State-Nation_Building and the Growth of 
Regional Integration in the Persian Gulf. Government Research, 2(5(. 29-62. ]In Persian[ 
- Sotoudeh, M. Hemmat, B. (2019). Study of the Dimensions of Political Instability in 
Iraq, Journal of Political Science, 21(84), 63-92. ]In Persian[ 
- Stephenson, C. (2005). Nation Building, Beyond Intractability, January, available at: 
https://www.beyondintractability.org/essay/nation_building/%3B 
- Skocpol, T. (1974). Steats and Social Revolutions, Cambridge: Cambridge University 
Press 
- Torabi, Q., Mohammadian, A. (2015). Explaining the Impacts of Iraq Developments on 
the Kurdistan Region. Political Science Quarterly, 18(72), 121-140. ]In Persian[ 
- Wilgenburg, W. V. (2014). Kurds Divided over Syrian Autonomy, Al-Monitor, Feb. 5, at: 
https://www.al-monitor.com/pulse/politics/2014/02/syria-kurds-self-administration-
controversy.html 
- Wimmer, A. (2003), Democracy and Ethno-Religious Conflict in Iraq, Global Politics 
and Strategy, 45(4), 111-134, DOI: https://doi.org/10.1080/00396330312331343606 
- Zarei, B., Ranjbari Chichouran, K. (2016). Analyzing the Challenges of the Kurdistan 
Region and the Central Government of Iraq and Its Impact on the Future of the Country. 
Political Science Quarterly, 47(4), 909-928. ]In Persian[ 
- Zargar. A. (2007), "Models of Nation-State-Building; from European Model to Eurasian 
Model. Political Science Quarterly, 4(7), 97-160. ]In Persian[ 
 
 

https://www.beyondintractability.org/essay/nation_building/%3B
https://www.beyondintractability.org/essay/nation_building/%3B
https://www.tandfonline.com/author/Wimmer%2C+Andreas




 
 


