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 چکیده
های تهدیدات بزرگ دنیا در قرن بیست و یکم است که با استفاده از روشتروریسم یکی از 

های جامعه ای و نفوذ در عقاید و ارزشهمچون اقدامات مسلحانه، تبلیغات کاذب رسانه متنوع،
تروریستی داعش، یکی از  جامعه مورد نظر شود. جریانتواند؛ باعث اخالل در نظم و امنیت می

رغم ای، به خصوص در کشور عراق است. علیهای جهانی و تهدید بزرگ منطقهمهمترین دغدغه
توان از ظهور مجدد این گروه تروریستی غافل شد. شکست این گروه در عراق، اما هیچگاه نمی

جتماعی، سیاسی و اقتصادی در عراق، ممکن است هایِ مختلف اباید در نظر داشت با وجود بحران
به مانند گذشته زمینه و فرصت برای ظهور دوباره این گروه تروریستی فراهم شود. لذا سوال اصلی 

رغم نابودی داعش، امکان ظهور مجدد آن در کشور عراق وجود آیا علی»این مقاله این است که: 
همترین عواملِ زمینه ساز ظهور مجدد داعش، در شناخت و بررسی م»هدف این پژوهش نیز « دارد؟

در این پژوهش از روش تحقیقِ « های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی عراق است.بستر بحران
های مختلف یِ بحراندهد؛ ادامهتحلیلی استفاده شده است و نتیجه کلی پژوهش نشان می_توصیفی 

یِ ظهور مجدد داعش را در این کشور توانند زمینهق، میسیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در عرا
 فراهم آورند.
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 مقدمه
است و نام  چندین دهه است که به یکی از موضوعات اصلی در جهان تبدیل شده 1تروریسم

گیری و اندیشمندان، علت شکلهای جدید قرار دارد. بسیاری از در صدر اخبار تروریست داعش
ای دانند و عدهرشد این گروه را در درجه اول مربوط به  عوامل داخلی کشورهای مورد نفوذ می

بینانه در میان نظرات دانند.آنچه جای تامل دارد؛ نگاه بینابین و واقعالمللی را مهم میهم عوامل بین
ا گروه تروریستی داعش هم عوامل داخلی مختلف است. باید در نظر داشت در کشورهای درگیر ب

گیری این گروه تاثیرگذار هستند. نمونه بارز آن، کشور عراق است. و هم عوامل خارجی در شکل
فساد، عدم همگرایی شیعه، سنی و 2عراق از جمله کشورهایی است که به دلیل شکنندگی دولت،

، حضور اشغالگران و تمایالت کردها، منازعات داخلی، وضعیت نابسامان اجتماعی و اقتصادی
ترین این ای را دارد. از مهمی فرقههای مسلحانهگیری و رشد سازمانیِ شکلزمینه 3فدرالیسم،

ای و مروج یک فهم از نگرش ای فرا منطقهداعش پدیده»توان، به داعش اشاره کرد. ها میسازمان
باشد، به میزانی که در عرصه جهانی شعارهای خود را بازتاب می 4مذهبیِ سلفی رادیکال جهادی

نماید به جذب نیرو و رزمنده موفق خواهد شد. بنابراین امکان جذب نیرو در جهان، منطقه 
 .(Soleymani, 2015: 1)«خاورمیانه، اروپا و مسلمین اهل سنت آنجا، به دور از انتظار نخواهد بود

ست این گروه تروریستی و سقوط خالفتِ خود خوانده آنها رغم شکدر حال حاضر هم، علی
های متعددی در توان مهر تایید بر نابودی آنها زد. بلکه عوامل و زمینهدر عراق، به طور کامل نمی

توانند؛ موجب احیای دوباره این گروه تروریستی در آن کشور کشور عراق وجود دارند که می
شناخت و بررسی مهمترین عواملِ زمینه ساز »ن پژوهش نیز، شوند. بر این اساس تمرکز اصلی ای

رغم نابودی داعش، آیا علی»ظهور مجدد داعش، در عراق است. سوال اصلی مقاله آن است که: 
یِ و در پاسخ، فرض مقاله این است که ادامه« امکان ظهور مجدد آن در کشور عراق وجود دارد؟

یِ ظهور مجدد داعش را در آن توانند زمینهر عراق میهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دبحران
موارد نام برده  5«نظم و ثبات»کشور فراهم آورند. بر همین اساس در این مقاله بر اساس مبانی نظری 

تحلیلی استفاده _گیرد. در نگارش این مقاله از روش تحقیقِ توصیفیمورد بررسی و آزمون قرار می
المللی های بینسازمان ای، اسناد رسمی و گزارشتفاده منابع کتابخانهشده و ابزار گردآوری آن، اس

شناخت مهمترین عواملِ زمینه ساز ظهور مجدد داعش، در »باشد. هدف کلی این پژوهش: معتبر می

                                                           
1. Terrorism  
2.  State Fragility 
3. Federalism  

 برند. گرای تکفیری، تکفیری و بنیادگرا نام میجهادی، سلفی-های جهادی، سافیاز افراط گرایان اسالمی با نام .4
5. Order and stability 
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نتایج آن  نیز منجر به «. های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی کشور عراق استبستر بحران
شود و به صورت مالی، در محیط پیرامونی جمهوری اسالمی ایران میشناخت تهدیدات احت

 تواند؛ مورد استفاده نهادهای مرتبط با این موضوع قرار گیرد.کاربردی می
 

 پیشینه -1
بر  یا. دستهشوندیم میبه دو دسته تقس ینگاه کل کیمرتبط با موضوع داعش، در  یهاپژوهش 

دارند. تاکنون پژوهش  دیتاک یستیگروه ترور نیا یهم برعوامل نابود یاو دسته یریگعلل شکل
 گروه  تمرکزکند؛ انجام نشده نیعراق، بر امکان ظهور مجدد ا یفعل تیوضع یکه با بررس یمستقل

 یهااز پژوهش ی. در ادامه به برخباشدیم دیمقاله به نوبه خود نوآورانه  و جد نیاساس ا نیاست. بر ا
 .شودیپژوهش اشاره م نیضوع ابا مو کینزد

علت ظهور و گسترش داعش را اوال در  (Gerges, 2016«)داعش خیتار»جرجس  در کتابِ  فواز
در  ایو عراق و ثان هیدر سور ژهیسرخورده بو یهایسن تیپاسخ به بحران هو یگروه برا نیا ییتوانا

 دهیرا ناد گرید لیاز دال یاریدوگانه بس لیدال نیا کتاب با ارائه نی. اداندیو عربستان م رانیرقابت ا
 گرفته است.

 یبرا یجامعه عراق، بستر یدولت و نابسامان یشکنندگ»زاده در مقاله نیو حس یوسفی یحاج 
دولت و  یشکنندگ ،(Hajeeyosefi and Hosseinzadeh, 2019: 35-68)«ظهور و گسترش داعش

مقاله اطالعات جامع و  نی. ادانندیظهور داعش م لیدل نیجامعه عراق را مهمتر یداخل یهابحران
و به  دهدیعراق در زمان ظهور داعش ارائه م یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیس تیوضعاز  یکامل

عراق و  یفعل تیوضع یاست، اما پژوهش حاضر به دنبال بررس کینزد زیپژوهش ن نیموضوع ا
 آن بر امکان ظهور مجدد داعش در آن کشور است.  ریتاث

در جهان  یاسالم ییپژوهانه از قدرت و نفوذ افراط گرا ندهیآ لیتحل»و داوند در مقاله  یدیجمش
 نکه،یا لیمعتقدند به دل ،(Jamshidi and Davand, 2020: 57-74)«داعش( یاسالم )مطالعه مورد

 رظهور مجدد داعش د جهیدر نت باشد؛یراهبرد غرب م یاسیدر مقابل اسالم س یاسالم افراط تیتقو
عراق بر امکان ظهور مجدد  تیوضع ریپژوهش به تاث نی. امادر اباشدیمنافع غرب محتمل م یراستا

 نشده است  یاداعش اشاره
 یسازملت -بر دولت یامنطقه -یمنازعات مل ریزرگر در مقاله تاث نیو افش یداودوند نصراهلل

کامل دولت عراق به  نییضمن تب، (Davoodvandi and Zargar, 2019: 157-183) ناقص در عراق
 یمنازعات مل دیناقص در عراق سبب تشد یملت ساز _دولت شکننده، معتقدند؛ دولت کیعنوان 

 یاقتصاد  ،یتیامن ،یاسیعراق در ابعاد  س تیاز وضع یمقاله گزارش کامل نیاست. ا شده یاو منطقه
 نیا ریبه تاث یااشاره یول باشدیش حاضر هم مارائه داده است که مورد نظر پژوه یو اجتماع



 

 

 

104    1400 اییزپ(، 07) 2، شماره 81المللی، سال بینفصلنامه مطالعات 
 

 بر امکان ظهور مجدد داعش نداشته است.  تیوضع
ظهور  نهیشیبر پ دیو تداوم بحران در عراق با تاک جادیا لیدال یبررس»مقدم فر در مقاله  عطاءاهلل

وجود  لیسقوط داعش به دل رغمیمعتقد است عل (Moghadamfar, 2019: 139-167)«داعش
کشور محتمل  نینوظهور در ا یانیدر قالب جر ییمختلف در عراق، ظهور افراط گرا یهابحران

 ندارد. یبه امکان ظهور مجدد داعش اعتقاد یاست ول
نگاه  یدچار نوع نهیزم نیصورت گرفته در ا یهاگفت تمام پژوهش توانیطور خالصه م به

. از دانندیچند عامل را در ظهور و گسترش داعش موثر م ای کیهستند و عمدتا  انهیگرا لیتقل
عراق  یفعل طیبه امکان ظهور دوباره  داعش در بستر شرا یاکدام از آنها اشاره چیه گریطرف د

 پژوهش است. نینشان دهنده نوآورانه بودن ا نیندارند که ا
 

 مبانی نظری -2
پرتنش، به شدت منازعه آلود، خطرناک و به  هاییشکننده  دولت هایدولت»از نظر رُتبرگ  

دولت . (Rothberg, 2002: 86)«درحال جنگ هستند هایصحنه کشمکش جناح یطرز ناگوار
روبه رو  یو اقتصاد یاسیس میعظ ثباتییکه با ب یشکننده به دولت ناکارآمد، فاسد، تک محصول

 نیقادر به تأم یدرمانده است و حت یموارد، نظام اقتصاد یاری. در بسشودیم قاطال زیاست، ن
که از  دآییم شیپ هاییدولت یدولت برا ی. درماندگستیمردم ن یعناصر رفاه برا نتریییابتدا

مشکل  نیشکننده از چند جهت ناکارآمد هستند: اول هایدولت اندبوده فیشکننده و ضع شیپ
مردم  یرفاه برا هیکه قادر به حفظ سطح اول یمنسجم یعدم وجود اقتصاد مل یعنیاست،  یاقتصاد

د گردیآنها نزد مردم باز م تیدولت و مشروع یاست و به نهادها یاسیمشکل  س نیباشد. دوم
(Hajiyosefi and Hosseinzadeh, 2018: 42). 

صلح   ادیکه بن هاییاز شاخصه یدولت شکننده با استفاده از برخ یخصوص مفهوم و الگو در
 اد،یبن نیا دیقرار گرفته که از د یاست، دولت عراق مورد بررسگرفته کارشکننده به هایدولت یبرا

پناهندگان و  ،یتیجمع یکرد: نابسامان نییها تعشاخصه نای براساس رادولت  یشکنندگ توانیم
 خروج و فرار ها،گروه انیتنش و خشونت م یبه معنا یگروه هاییتنارضای شده، جاجابه تیجمع

 یدولت، خدمات عموم تیمشروع ،ینامتوازن، فقر و عدم رونق اقتصاد اقتصادی توسعه مغزها،
 هایگروه ریو تکث یمنازعه داخل یبه معنا ،یتیامن هایحقوق بشر و حکومت قانون، دستگاه ف،یضع

و  یو مل یرهبران محل انیمنازعه و رقابت م یبه معنا شده، بندینخبگان جناح ،یدولت ریغ مسلح
 بندیکشور در رتبه نیازدهمیعراق  کشور 2016سازمان  در سال  نی. طبق آمار ایمداخله خارج

 نیدر ب 17به عدد  2020رتبه در سال نیشکننده است.ا یهادولتکشور با  32 انیدر م یشکنندگ
به بعد، دولت عراق در  2003 هایسال یصلح، ط ادیاست.براساس گزارش بن دهیکشور رس 178
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دولت در  یشکنندگ  (FFP, 2016).بوده است ایدن یهادولت نتریجزء شکننده یمتماد یهاسال
کشور بوده است. ثبات  نیا یو اجتماع یاسیس یها یثبات یعوامل ب نیاز مهمتر یکیعراق همواره 

  ستمیطرف و عملکرد س کیمشترک مردم  از  یهاخواسته نیوجود توازن ب یعنی یاسیو نظم  س
متعدد مردم پاسخ مناسب و قانع  یهااست. چنانچه نظام حاکم بتواند به خواسته گریاز طرف د

مورد قبول جامعه رفتار کند؛ از  یدئولوژیا یباور و به طور کل د،یبدهد و مطابق با عقا یاکننده
بر  یباور عموم ایکم شود و  یلیدولت به هر دل یخواهد بود. پس چنانچه کارآمد ارثبات بر خورد

و بروز  دیآیرفتن نظم و  ثبات فراهم م نیو از ب یتیبروز نارضا یِنهی. زمابدیحاکم تعلق  یگوال ینف
 (.Shams, 2014) ابدییم شیثبات کننده هستند افزا یب یروین یکه تجل زیاعتراض آم یرفتارها
 .باشدیممهم  اریبس زیو ارائه خدمات ن یدسترس زانیجامعه، م کینظم و ثبات در  جادیا در

و  یعموم مردم به خدمات یو و دسترس یانسجام اجتماع ،یاز نظر قدرت اجتماع ایچنانچه جامعه
بر هم  ونظم  یباشد، امکان فروپاش فیمشترک مردم ضع یهابرآورده شدن خواسته یبه طور کل

رفتن ثبات  نیو از ب یتینارضا جادیکه باعث ا یهرگونه عامل یوجود دارد. به طور کل ثباتخوردن 
 تیفعال یبرا نهیمشکالت متعدد، به خصوص بوجود آمدن زم جادیشود، منجر به ا یو نظم اجتماع

ظم و ثبات به هر رفتن ن نیبا از ب نی. بنابراگرددیم انیخارج ایمخالف و  یهاعناصر خرد و گروه
ر و نند فقما یدولت، عوامل یشکنندگ ،رسانیمشکل در خدمات ت،یاعم از نبود مشروع ل،یدل

 یروهایور نمختلف از جمله ظه هایبحران نهیزم و... یو اجتماع یتعارض فرهنگ ،یاقتصاد نامکف
مرز  ات یاسیس اقتدار نظام طیشرا نی. در اشودیفراهم م یافراط هایو گروه کتاتوریو د یمردم ریغ

قب متعدد عدم نظم و ثبات مد نظر عوا ،یافراط هایو عالوه بر ظهور گروه رودیم شیپ یفروپاش
مناسب نا یداخل شاتیرشد و توسعه و گرا یمنف راتیتاث ایو  گانگانیهمچون دخالت ب ،یگرید

 نهیبه عیتوزرا  یاجتماع یهاستمیدارد.اگر تعادل در س یپ زدریمخالف و ... را ن هایجوانان به گروه
 گاهیجا رشیپذ که اکثر آنان ضمن یابه گونه م،ینظام بدان یو اعضا گرانیباز انیم ستمیمنابع س

عبارت  عتایطب  یثباتیب ینظام نیکنند. در چن تیفعال ستمیتداوم کارکرد و بازده بهتر س یبرا ش،یخو
را مورد  شده ادی ارکردک توانندیکه م یاست از وقوع مستمر و مکرر حوادث، رفتار، و تحرکات

کننده  ثباتیب یهاتوسط سازمان یاجتماع ستمیس کیحاصره م ،یطیشرا نیقرار دهند. در چن دیترد
. در شودیدر درون آن م یبحران یفضا شیدایموجب پ ط،یبا مح ستمیارتباطات آن س یو قطع نسب

 تیوضع نیتوانند با حفظ ایم کنند؛یکه از بحران ارتزاق م یهافقط عناصر و گروه ییفضا نیچن
 (.Shams, 2014)و ارتزاق از عدم کارکرد  نظام، ثبات خود را حفظ کنند 

فهوم دولت م یقیتلف یامکان ظهور مجدد داعش در کشور عراق از الگو نییتب یمقاله برا نیا در
دولت  یشکنندگ یکه ادامه حیتوض نیاستفاده شده است. با ا یاسینظم و ثبات س هیشکننده و نظر

هور مجدد ظ یرا برا نهیکشور شود و زم نیا یاسینظم و ثبات س یسبب فروپاش تواندیدر عراق م
 فراهم آورد. داعش
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 در عراق 1تروریستی داعش تاریخچه پیدایش گروه -3
 نیا در  (Firoozabadi, 2014: 51 ).گردیبر م یالدیم 2004داعش به سال  شیدایپ یِخچهیتار

دف هدرعراق با  «یابومصعب الزرقاو» یبه سرکردگ« و جهاد دیجماعة توح»گروه  لیسال تشک
سرکرده سابق « ناسامه بن الد»آن با  عتیاشغال، اعالم شد و ب انیدرجر کایمبارزه مسلحانه با آمر

با  یالزرقاو  2006نمود. در سال  لیگروه را به شاخه سازمان القاعده در عراق تبد نیا ،«لقاعدها»
 یسرکردگ به «نیمجاهد یشورا» لیدر عراق، از تشک یمسلح سن یهاوههدف متحد نمودن تمام گر

به « لمهاجراابوحمزه » 2006در سال  یخبر داد. پس از کشته شدن زرقاو «یالبغداد دیعبداهلل رش»
به «  عراق یمدولت اسال»گروه  زیسال ن نیهم انیدر پا تایشد. نها نییگروه تع نیعنوان سرکرده ا

نشست  یر پد 2006اکتبر  15عراق در  یدولت اسالم لیشد. تشک لیتشک «یابوعمر البغداد» استیر
 یلبغدادا ابوعمر ،«نیبیحلف المط»گروه مسلح اعالم شد که در چارچوب معاهده موسوم به  نیچند

 لیآور 19 دوشنبه خیدر تار (.Karimi, 2014)انتخاب کردند   د،یگروه جد نیرا به عنوان سرکرده ا
بوعمر ادر منطقه الثرثار،  ینظام اتیعمل کی یط یو عراق ییکایآمر انینظام ،یالدیم 2010

عراق  یمدولت اسال یروز، مجلس شورا 10و ابوحمزه المهاجر را کشتند. پس از حدود  یالبغداد
را به عنوان  مانیسل اهلل نیو الناصرالد یابوعمر البغداد نیرا به عنوان جانش یو شام، ابوبکر البغداد

از  یغدادالب نیشیمعاون پ ،ی، ابو محمد جوالن2011جنگ خود انتخاب کرد. در اواخر سال  ریوز
 ،یالدیم 2013 لیآورداد. در روز نهم  لیجبهه النصره را تشک هیجدا شد و در سور یگروه بغداد

ر آن اعالم پخش شد که د یاالسالم منتسب به ابوبکر البغداد وخیشبکه ش قیاز طر یصوت امیپ کی
دولت  گروه» لینوار، تشک نیعراق است و در ا یکه جبهه النصره امتداد دولت اسالم کندیم

 کرد عالماعراق  یره و دولت اسالمـهه النصـام جبـرا با ادغ )داعش(  «امـراق و شـع یاسالم
(Nabatiyan, 2014: Nabatiyan, 2014: 53) . 

 
 ان ظهور مجدد داعش در عراقهای موثر بر امکزمینه -4

راق را فراهم امکان ظهور مجدد داعش در ع توانندیرا که م یهانهیزم توان؛یم یبه طور کل
 یو فرهنگ یاجتماع یهانهیو زم یاقتصاد یهانهیزم ،یتیو امن یاسیس یهانهیآورند؛ در سه دسته، زم

 قرار داد. یمورد بررس
 های سیاسی و امنیتیزمینه -1-4

دولت، عدم  یمانند شکنندگ یتوان به مجموعه عوامل یم یتیو امن یاسیس یها نهیزم نیترمهماز 
در عراق اشاره  یاو فرامنطقه یامنطقه یهاو کردها، رقابت و دخالت قدرت یسن عه،یش ییهمگرا

 .نمود
                                                           

1.  Islamic State of Iraq and Syria (isis) 
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 های تندرو و حضور بیگانگانرشد گروه سازی ضعیف: زمینهملت-شکنندگی دولت، دولت -1-1-4
به بعد با توجه به  2006دولت عراق از سال  یشکنندگ تینوشتار، وضع نیبه هدف ا تیبا عنا

و  یمنازعات داخل ،یاقتصاد یناتوان ت،یبحران مشروع یعنیصلح   ادیبن یچهار شاخصه شکنندگ
که عراق نتوانسته  دهدیحاصله نشان م جیقرارگرفته است. نتا یابینابسامان جامعه مورد ارز تیوضع

 10تا  0 نیکشورها ب ازیدهد. امت لیرا تشک یقو یملت-خارج و دولت یاز حالت شکنندگ ستا
و  اتریپو یتر، اقتصادتوسعه متوازن یباشد به معن کتریبه صفر نزد یکشور یِ. هرچه نمرهباشدیم

 باال یهادهک نیب ادیمکانات و عدم اختالف زها و مناطق از اها، جناحهمه گروه یِبهرمند نیهمچن
توسعه  یباشد؛ آن کشور دارا کترینزد 10که به  یهر کشور یِ. در مقابل نمرهباشدیم نییو پا

و  یمناطق شهر نیب دیشد ضیتبع ن،ییباال و پا یهادهک نیب دی، اختالف شدنامتوازن یاقتصاد
 عراق ازیامت دهد؛یگزارش نشان م نی. اباشدیم یبه خدمات مترق کسانی یعدم دسترس ،ییروستا

(، 8/8) 1010(، 6/8) 2009(، 5/8( )2008(، )5/8) 2007(، ) 7/8) 2006(،  7/8) 2005در سال 
2011 (9  ،)2012 (7/8 ،)2013 (4/8 ،)2014(1/8 ،)2015(8/7 ،)2016(5/7 ،)2017 (8/8 ، )2018 

  (FFP, 2019). باشد ی( م9/8) 2019( ، 2/8)
در  17به عدد  2020رتبه در سال نی. اباشدیم 11کشور  32 نیدر ب 2016رتبه عراق در سال   

به بعد، دولت عراق  2003 هایسال یصلح، ط ادیاست. براساس گزارش بن دهیکشور رس 178نیب
 (FFP, 2019). بوده است ایدن یهادولت نتریجزء شکننده یمتماد یدر سال ها

 نیتراز شکننده یکیداعش، عراق هنوز هم  ینابود رغمیعل دهد؛یصلح نشان م ادیبن گزارش
. باشدیکشور م نیدر ا داریعدم وجود نظم وثبات پا یبه معنا  ی. شکنندگاستیدن یکشورها

خرد،  یهاگروه تیفعال یرا برا نهیزم ز،یرفتن نظم و ثبات ن نیمقاله از ب یبراساس چهار چوب نظر
 .کندیفراهم م گانگانیدخالت ب نیهمانند داعش و همچن یو افراط کیدموکرات ریغ

حضور  نهیو فراهم شدن زم یملت قو -دولت لیدولت شکننده در عراق، عدم تشک جینتا گرید از
رشد  یِنهیهمانند گذشته زم تواندیکشور بوده است که م نیدر ا  کایبخصوص امر گانگانیب

( در سال ای)س  کایآمر یکشور را فراهم آورد. سازمان اطالعات مرکز نیدر ا یافراط یهاگروه
در  یاسالم یتندروها تیو تقو سمیدر عراق، سبب رشد ترور کایکردکه مداخله آمر الماع 2006

 .(Michels, 2006)کشور شده است  نیا
منجر به سقوط »است. از جمله کشور داشته  نیرا در ا یفراوان ییبه عراق آثار سو کایحمله امر 

« کشور شد نیو ظهور داعش در ا یصدام، دامن زدن به جنگ قوم میرژ یبغداد، فرار و نابود
(Yazdanfam, 2010: 152-153) . 

 یتحت فشارها یالمهدعادل عبد ی، استعفا2019اعتراضات گسترده مردم عراق در اکتبر  شروع
نشان دهنده  یبارها بوجود آمد؛ همگ ریکه در انتخاب نخست وز یو مشکالت یو خارج یداخل
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-یقوم یهاامروزه شکاف». باشدیدولت در عراق م یو شکنندگ یو اجتماع یاسیس یثباتیب ادامه
شده  یتعارض مذهب نیگزیجا یمذهب ریشده و تکف دهیکش تریدرون یهاهیعراق به ال رد یمذهب

ه روند و اقوام کرد و عرب شده ک ،یسن عه،یاز بطن مذاهب ش یانیکه خود سبب ظهور شبه نظام
 .(Sotoodeh and Badrabadi, 2019: 67-80) «است کردهدار منازعات را در عراق ادامه

 یِ است. ادامه ایدن یکشورها نیتراز شکننده یکیعراق همچنان  دهد؛یباال نشان م یهاشاخص
دوباره داعش  تیفعال یرا برا نهیو زم دیکشور را مختل نما نینظم و ثبات ا تواندیم تیوضع نیا

 انهیجو یاقدامات تالف یو برخ یمانیالمهندس و سردار قاسم سل یفراهم آورد. پس از ترور ابومهد
 گرینه تنها بار د ،ییکایامر یروهایخروج ن یدر خاک عراق و سپس درخواست عراق برا رانیا

 رانیاقدامات ا یاست؛ بلکه ممکن است؛ برخ شده لیتبد یخاک عراق به صحنه منازعات خارج
و  کایمشارکت امر یچند پنهان هر بیو متحدانش است موجب ترغ کایکه به ضرر منافع امر

در عراق  یریو درگ یچالش و ناامن یریبه خصوص داعش و از سرگ یافراط هایمتحدانش با گروه
نظم و ثبات مناسب  نیدولت شکننده عراق در تام یتواننا و ییکایامر یروهایخروج ن نیشود. همچن

 نیظهور مجدد داعش فراهم کند که در نبود ا یرا برا یفرصت تواندیم گریکشور از بُعد د نیدر ا
 خود بپردازند. تیفعال یریبه ازسرگ روهاین

 گرایی شیعه، سنی،کرد و ادامه منازعات داخلی وا -2-1-4
کشور را شکننده  نیاست که نظم و ثبات ا یعوامل گریدر عراق از د یو مذهب یعدم تجانس قوم
 استیدر چهار چوب س یالدیم 1920است که درسال   یسیکشور تاس کیکرده است. عراق 

شد.  جادیکشور ا نیدر ا یو مذهب یقوم قیعم یهاوجود شکاف رغمیدولت انگلستان، عل یخارج
دهنده قدرت در عراق در طول  لیو کردها بعنوان ارکان تشک انیعیش ،یاعراب سن یعدم همخوان

صدام در عراقِ پسا یملت ساز-دولت»است.را به همراه داشته یفراوان یهاکشور چالش نیا خیتار
کشور  نیا یتیهو یبا مبان یشروع شد؛ اما به علت ناسازگار کایآمر یمحور از سو تیامن کردیبا رو
و بر عوامل دیگر افزون  ها شدخشونت دیو تشد یاجتماع یهاشکاف شدن یدر قطب دیگر یعامل
و کردها در ساختار  انیمنافع متضاد سنیها، شع. (Samieelsfahani and Norouzinejad, 2013: 97)شد 

است. عراق فاقد  اسییمشروع و مصالحه س اسییس ینهادها جادیا یقدرت عراق، مانع بزرگی برا
تالش  نکهیرغم اعلی». لذا ستین تییقوم تککشور  کی یو از طرف باشدیم کیدموکرات ینهادها

منفعت طلبی  لیدولت دائمی به دل لیقانون تشک نیشود اما در ا جادیتوازن ا دیشد در قانون جد
. (Ahmadimoghadam and Golchin, 2018: 20)«شد یتعارض ساختار دیمذهبی، سبب تشد-قومی

کند و  جادیهمگان باشد را ا رشیپذ دمشروع که مور اسییس یدولت عراق نتوانست  نهادها» رایز
ها قدرت، خشونت عیابهامات قانونی در توز نیها، وهمچنخواسته انیب یمدنی برا ینبود چهار چوب

 .(Kivani and sameeIsfahani, 2014: 18-41)«کرد دیرا  در عراق تشد
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مخصوصا بر سر  یکومت مرکزدر عراق اختالف کردها و ح یو سن عهیاز اختالفات ش یجدا
جهت  یاز طرف حکومت مرکز نکهیاست با توجه به ا زیهم چالش برانگ یقانون اساس 140ماده 
کرکوک به  ،تصمیمیبیمنازعه و  نی. از دل همرفتیصورت نپذ یماده اقدام نیشدن ا ییاجرا
 بروز یافت بدل گشت و داعش در آن ظهور کرد و یافراط انیشبه نظام نجوال یبرا یمحل

(Hajeeyosefi and Hassanzadeh, 2018: 49-51). 
در عراق پس از سقوط صدام، هنوز  یو مذهب یقوم یکربندیکه پ دهدیاختالفات عراق نشان م 

 یمذهب یهاکه همه اقوام و گروه ریدولت منسجم و فراگ کیهم  نتوانسته است خود را در قالب 
 یناهمگون عراق، عدم تجانس ساختار فرهنگ  یِدر آن شرکت داشته باشند نشان دهد. در جامعه

جامعه بحران  یدولت و نابسامان یبه شکنندگ تیو کردها با عنا انیعیش ،یدر سه گروه اعراب سن
عراق و فقدان انسجام و وفاق  یاسیس هایگروه نیب یاسسی اختالفات و هااست. چالش نیآفر

 شیافزا نیو همچن یدرون هایاست که باعث رشد تنش یعوامل نیکشور، از مهمتر نیدر ا یسایس
 یرا برا یمناسب یتواند  بسترها می اختالفات، و هاتنش نیشده است. ا ایفرقه ،یقوم هایمنازعه

چون القاعده و داعش و رشد نفوذ و تسلط آن، به خصوص در مناطق  یریتکف یروهاین برداریبهره
 یبه دموکراس یکتاتوریبا سقوط صدام و در گذر از د هایکردها و سن». دینما جادیعراق ا نینش یسن

گذاشت  شیرو به افزا یگرفتند و منازعات داخل شیرا پ ییخشونت گرا هیرو شتریب یطلب ازیامت اب
 «بود یداخل یهاخشونت نیدتریعراق شاهد شد 2020و آغاز  2019که در سال  یبنحو

(Davoodvandi and Zargar, 2019: 169). رقابت ریعراق، تحت تاث یِو مذهب یالبته اختالفات قوم 
دامن  شتریب یمل شیدارتر شده است. و به تشوو ادامه تردهیچیپ یاو فرامنطقه یامنطقه یهاقدرت

نظم و ثبات جامعه عراق را  گریدر کنار عوامل د تواندیم تیوضع نایاست. مهمترآنکه ادامه زده 
 کشور فراهم آورد. نیدوباره داعش در ا تیفعال  یرا برا نهیقرار دهد و زم یجد دیمورد تهد

 راطیهای افای در عراق و حمایت از گروهای و فرامنطقههای منطقهقدرت دخالت  -3-1-4
را در برخورد با  یمتفاوت کردیمتناسب با مناقع خود، رو یاو فرامنطقه یامنطقه یقدرت ها

 یعرب عراق که عموما دارا گانیاند. همسادر عراق داشته هایثباتیب یِادامه نیداعش و همچن
 یبه کشور خود، از ادامه یاز ورود دموکراس یریجلوگ لیاقتدارگرا هستند؛ به دل یهاحکومت

 یخود باق یریتا عراق در خشونت و درگ کنندیو تالش م کنندیم تیدر عراق حما هایثباتیب
  .(Motaghi and Salem, 2017: 124-128)«بماند

در عراق، به  یدموکراس یریگاز شکل یرجلوگی هدف با هاکشورها و سازمان یبرخ
 ،یدرگزارش هی. العربپرداختندیبه اهداف خود م یابیدست یداعش برا یکیو لجست یمال هایتیحما

که بدون شک  کندیچند کشور جهان سوم اعالم م ای کیمعادل بودجه  یبودجه داعش را  رقم
و هم  یتوان مال یفارس است که هم دارا جیخل هیثروتمند حاش یکشورها سمت به هاگمان نیاول
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دلخواه خود در منطقه را  ریغ یاسیس هاینظام ینابود یایهستند و رو یاسیو س یمذهب هایزهیانگ
 نیبه عنوان مهمتر هیامارات، قطر و ترک کا،یحال حاضر از عربستان، آمر در .پرورانندیدر سر م
 .(Nassaj, 1394: 53) شودیم ادیگروه داعش  یحام یکشورها

 چاردیاست : به گفته سرر رانیبا ا یکیتیعربستان از داعش رقابت ژئوپل تیحما لیدل نیمهمتر 
را به چالش بکشد  انیعیرا که بتواند منطقه تحت تسلط ش ییجو تزهیهر س یعربستان صعود» رالوید

 کیبه شکل  یریتکف-یعربستان از گفتمان سلف یبه طور کل (.Shackle, 2015: 1«)کندیجذب م
را که به  هایسلف انهیگراتا شکل مصلحت  کندیتالش م کسوی. از کندیدولبه استفاده م ریششم

 هایریبه تکف هایسلف شتریب وستنیکند و از پ تیدارند را تقو انهینگاه مصلحت جو تیوهاب
 یریکه تکف هایسلف یاز بخش تندرو تیبا حما کندیتالش م گرید یکند و از سو یریجلوگ

عربستان  یخارج از مرزها یهابه بحران ها راگروه نیدارند؛ ا شیگرا هیمیتبه ابن شتریهستند و ب
و قطب  یبه منبع مال زین تیکو .(Hassanniamoghadam and Dehshiri, 2019)«معطوف دارند

داعش  یستیو کمک به گروه ترور یشورش هایگروه یافراد حام هیریموسسات خ یبرا یسازمان
در منطقه  رانیبه دنبال کاهش نقش ا زین هیترک (.Basiri and Saldogar, 2011: 360)«تشده اس لیتبد

مخالف  هایمنطقه است و چندان مانع گروه یدر تمام کشورها یدولت سن کیکار آمدن  یو رو
مختلف به  لیهم که به دال یستیونیصه میجنگ نخواهد شد. رژ ریو درگ یعیش یهادولتبا 

رواج  یبرا زیقرار دارد و سرانجام قطر ن فیط نیدر رده اول ا رانیا وخصوص اتحاد عراق 
 .(Valley, 2014: 2) بردیگروه سود م نیا تیاز حما رانیو مقابله با نفوذ ا گرییوهاب

و عربستان  رانیطرف ا کیاست. از  شدت گرفته گریکدیبا  یامنطقه یهارقابت قدرت اکنون
عربستان شدت  یبه مراکز نفت ران،یا تیمورد حما  یهایبا هم رقابت دارند و حمالت حوث منیدر 

از برجام و عدم بازگشت دولت  کایبا خروج امر کایوآمر رانیرابطه ا گریاست. از طرف د افتهی
. باشدیمناسب نم ران،یا انهیجو یو به دنبال آن اقدام تالف یمانیبه آن و شهادت سردار سل دنیبا

 ارینطنز بس ساتیدر تاس یزاده و خرابکار یبا ترور دکتر فخر زین یستیصهون میو رژ رانیرابطه ا
  ،یابتین یهاممکن است. خود را در قالب شدت گرفتن جنگ عیوقا نیشده است. همه ا یبحران
 نشان دهد. رانیرقابت با ا یدر عراق در راستا یثبات یو ب  یناامن جادیا  نیاز داعش و همچن تیحما
 ادامه توسعه اقتصادی پایین و نامتوازن عراقهای اقتصادی: زمینه -2-4

های توسعه اقتصادی هر تولید ناخالص داخلی و به تبع آن رشد اقتصادی از مهمترین شاخصه
های اقتصادی این کشور به عراق تمام شاخص 2003باشد. پس از حمله آمریکا در سال کشوری می

و بی سوادی بسیاری از جوانان عراقی  فقر، بیکاری به طور چشمگیری سقوط کرد و سبب افزایش
های افراطی، آینده خوبی را برای خود متصور نبودند، جذب گروه شد. در نتیجه جوانانی که

های جامعه و طبقات محروم شهری و پذیرترین بخش داعش آسیب»شدند. داعش می خصوصا
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شدند در کنار گروه میو افرادی که جذب این بود  روستایی را برای عضوگیری خود انتخاب کرده
 (.Hajiyosefi and Hosseinzadeh, 2018: 53«)داشتنداقتصادی  هایانگیزه تبلیغات ایدئولوژیک،

های های فراوان به بهبود شرایط اقتصادی عراق؛ طبق گزارشپس از سقوط داعش علیرغم امید
چشم انداز اقتصادی عراق بهبود نیافته است. بر اساس  2از جمله بانک جهانی، 1المللینهادهای بین

بوده که علت  آن،  8/4تولید ناخالص داخلی عراق  2019 سال اول نیمه گزارش بانک جهانی در
 به 2021 سال در اما  1/5حدود  2020 سال بوده است و در( ٪3/6 افزایش) خام نفت تولید افزایش

 جهانی نفت تقاضا و قیمت دلیل احتمال کاهش به این کاهش بیشتر .شودمی بینیپیش درصد 7/2
 منجر نفت قیمت کاهش با همراه بیشتر هایهزینه .است + OPEC توافقنامه تمدید از اطمینان عدم و
 2021 سال در و شودمی 2020 سال در داخلی ناخالص تولید ٪3/3 در شده بینیپیش مالی کسری به

 مانده شودمی باعث واردات افزایش و نفت قیمت آمدن پایین. ماندمی باقی مشابه محدوده یک در
 (.World Bank, 2019) یابد کاهش بینیپیش دوره در ذخایر و بماند باقی کسری در جاری حساب

نشان  2020تا   2010های نمودار زیر نرخ رشد ساالنه درآمد ناخالص داخلی عراق را بین سال
 دارد. 2020از کاهش چشمگیر این شاخص خصوصا در سال دهد. نمودار نشان می

 

 
 )به درصد(2010 – 2020رخ رشد ساالنه درآمد ناخالص داخلی عراق ن -1نمودار

Chart 1- Annual Growth Rate of Iraq's Gross Domestic Product 2010 – 2020 
Source: Tradingeconomics / Central Bank of Iraq 

 
محدود  گذاریهیعدم سرما لیدر اقتصاد عراق  به دل داتیحجم تول ،یبانک جهان ینیبشیطبق پ
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کارآمد  یمال تسمیس هایرساختیبر پول نقد و فاقد ز یاقتصاد عراق عمدتا مبتن ییشد. از سو خواهد
 یبرخ یایامن و اح یفضا کیو  گذاریهیبه سرما ازین یمشارکت بخش خصوص نیاست. همچن

  (Index, 2020).است یقانون هایهقاعد
 19کوید  وعیاز ش شیچشم انداز عراق، که پ یطبق گزارش بانک جهان زیبخش خدمات ن در

عراق  یرشد اقتصاد شودیم ینیبشیبدتر شده است. پ یریبود، از آن زمان به طور چشمگ یمنف
داشته باشد و در سال  یروند کاهش Covid-19از جمله گسترش  ینامساعد جهان طیشرا ریتحت تأث

  %7/2 – 9/1 یعنیخود  هیکم پا لپتانسی به 2020-2021 سال در و شود منقبض ٪5از  شیب 2020
 یمشارکت بخش خصوص شیافزا یو عدم اصالحات برا یو اجتماع یاسیس آشفتگی. بازگردد

 یناخالص داخل دیرشد تول رودیانتظار م جهیداشت. در نتهمچنان فشار بر بخش خدمات خواهد 
 (.World Bank, 2019) ابدیکاهش  %7/2به  2021تا سال  یرنفتیغ

اقتصاد عراق از توسعه نامتوازن برخوردار است. عدم توازن،  ن،ییپا یاز رشد اقتصاد یجدا
در اقتصاد  ایهیداعش با تمرکز بر  مناطق حاش»عراق بود.  یهایسن انیگسترش داعش م یبرا یعامل

بنا بر . (Hajiyosefi and Hosseinzadeh, 2018: 50)«فراهم نمود  رویجذب ن یرا برا نهیعراق، زم
جهان بوده  یکشورها نیتراز شکننده یکی شهیهم 2020تا  2005صلح ، عراق از سال  ادیگزارش بن

 یبدان معن نی. ا(FFP, 2020) بوده است 17کشور رتبه 178 نیدر ب 2020است. رتبه عراق در سال 
 جادیاز ا زین لتعراق از عدم توازن برخوردار است و دو  یاست که در حال حاضر توسعه اقتصاد

امر  نیا ن،یناتوان است. بنابرا دیثروتو تول عیاقتصاد و سپس توز یمتوازن برا یو بنا رساختیز کی
و  یو حداکثر یحداقل یزندگ جادیا ،یمطلوب اقتصاد طیافراد به شرا ینامساو یمنجر به دسترس

با حکومت )نمونه  یریو درگ تنش یِنهیزم کسو،یاز  تواندیروند  م نی. ادامه اشودیم یفاصله طبقات
مانند  یستیترور یهارشد و ظهور مجدد گروه نهیزم گر،ید ی( و از سو2020-2019اعتراضات 
 گروها را فراهم آورد. نیبه ا -همانند گذشته - نییافراد طبقه پا یبرخ وستنیداعش و پ

 های اجتماعی و فرهنگیزمینه-3-4
 رویخود، موفق به جذب ن یانسان ریاعمال غ رغمیداعش عل یستیچرا گروه ترور نکهیدر مورد ا

و  یاسیس ،یتیامن لیو گسترش قلمرو خود در عراق و مناطق مختلف جهان بوده است؛ عالوه بر دال
 آنها نیو موثرتر نیاست. که در ادامه مهمترداشته زین یمختلف اجتماع لیو دال هازهیانگ ،یاقتصاد

 شود یم یبررس
 پایین بودن سطح زندگی، فراگیر بودن فقر و بیکاری و عدم بهبود آن -1-3-4

 شکننده وضعیت یک وضعیت اجتماعی عراق 2020سال  در اساس گزارش بانک جهانیبر
ناکارآمد تامین  های بهداشتی، شبکه های مراقبت سیستم سیاسی، ضعف نامطمئن اوضاع است.
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 به دلیل اند.کرده تقویت را شکنندگی این فرسوده، همه خدمات ارائه و گسترده اجتماعی، فساد
 از بسیاری. یابدمی کاهش احتماالً کارگران، غیر و خانگی کارگران درآمد اقتصادی، رکود

 خود درآمد تمام است هستند، ممکن غیررسمی خصوصی بخش در که آنهایی ویژه به ، خانوارها
 دسترسی کاهش با همراه مدت،  کوتاه تأثیرات این دولت، پاسخ عدم صورت در. بدهند دست از را
 برای خانوارها توانایی بر ماندگاری خدمات، تأثیرات سایر و بهداشتی 1هایمراقبت آموزش،  به

-21که در سال های  دهندمی نشان هابینیپیش. داشت خواهد آن در ماندن باقی یا و فقر از فرار
 دیگر عراقی میلیون 5/5 تا 7/2 که معنی این یابد، به افزایش درصد 14 تا 7 تواند می فقر 2020

 ،19کوید  از قبل در موجود فقیر میلیون 9/6بر  ، عالوهCovid_19 گیر همه بیماری دلیل به توانندمی
 .(World Bank, 2020) شوند فقیر

از سوی بانک جهانی منشر  2020عراق که در پاییز اقتصادی 2مانیتورینگ جدیدگزارش نسخه
و  19دوقلو )بیماری کویید هایبحران با یک نگاه خوش بینانه، به دلیل حتی که دهدمی نشان ؛شد

 این، کاهش بر بگیرند. عالوه قرار فقر در توانند می دیگر عراقی میلیون 5/5 کاهش قیمت نفت(
 فقر به را دیگر عراقی میلیون 7/1تا  4/0تواند  می بازنشستگی حقوق و عمومی هایدستمزد احتمالی

 (.World Bank, 2020دهد ) سوق
 الس در درصد 5/22  به 2012درصد در سال  18/9از فقر نرخبر اساس گزارش بانک جهانی 

در  فقر وضعیت شتربی وخامت از حاکی کار بازار اخیرهای پیش بینی. است یافته افزایش 2014
 به 2014 سال در بحران شروع زمان از (24تا15جوانان ) درکار مشارکت میزان. است 2020سال

 به است. بیکاری رسیده 2020در سال  4/27به   %5/32است و از  یافته کاهش توجهی قابل میزان
 د،دارن ( قرار49-25) اولیه کار سن در که کسانی و خانوارها، جوانان فقیرترین از افراد برای ویژه

 به بوطمر آوارگی و خشونت معرض در بیشتر که استانهایی در بیکاری نرخ یافته است. افزایش
( این امر در 2/11ل در مقاب1/21) است برابر دو حدود کشور بقیه با مقایسه در اندگرفته قرار داعش

نه بیشتری هم برای .که البته زمی(World Bank, 2019) شودبین جوانان و افراد بیسواد بیشتر دیده می
تا  210های بیکاری در کشور عراق را بین سال رخهای افراطی دارند. نمودار زیر نجذب  در گروه

 دهد.نشان می 2020

                                                           
1. Health Cares 
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 )به درصد( 2010 – 2020های نرخ بیکاری در عراق بین سال -2نمودار 

Figure 2 - Unemployment rate in Iraq between 2010 and 2020 (in percent) 
Source: Tradingeconomics.com / Central Statistical Organization Iraq (OSIT) 

 
د در سازمان است. طبق آمار موجو ریاخ یهااشتغال در سال تیاز بدتر شدن وضع ینمودار حاک

به 2020ال در س  زین یکاریو نرخ ب کنندیم یکل عراق در فقر زندگ تیدرصد از جمع 23ملل متحد 
 40ا خصوص آن است که دولت تنه نیدر ا گریاست. مشکل د دهیدرصد رس 74/13سابقه  یرقم ب

 . (UN, 2019) است یدر بخش خصوص یو مابق کندیم نیمشاغل را تام زدرصد ا
 یشرفتیدر عراق، پس از سقوط داعش پ یکاریفقر و ب تیوضع دهد،یآمار ارائه شده نشان م

 یسوادیو ب یکاریاز جوانان با فقر، ب یاریعراق که بس یِدر نظر داشت در جامعه دینداشته است. با
 جذب ،یقبل یابر اساس تجربه ستندیخود متصور ن یرا برا یخوب ندهیو آ کنندیدست و پنجه نرم م

 ر نخواهد بود.دور از انتظا -نداشته باشند یاگر اعتقاد قلب یحت -در داعش  کاریجوانان ب نیا
 سیاسی و اداری  فسادِ سیستم -2-3-4

1CPI ها گردد؛ از پرکاربردترین شاخصهآوری میجمع 2المللیکه توسط سازمان شفافیت بین
به  2018 باشد. بر اساس گزارش این سازمان عراق در سالبرای ارزیابی فساد در یک کشور می

گانه مهم این سازمان در  13هایتا از شاخصه 5رسیده است. با عطف به سنجش  100از  18امتیاز 
ی این سازمان در خصوص عراق ستخراج شدهدهنده میزان آمار اخصوص عراق جدول زیر نشان

 :باشدمی
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 منبع
ارزیابی عراق در سال 

 100از امتیاز  2016
ارزیابی عراق در سال 

 100از امتیاز  2018
1BTI 20 25 
2EIU 19 20 

3GI 10 10 
4PRS 15 15 

5DEM-V 19 20 
 2018و  2016های تبه عراق از نظر فساد در سالر -1جدول 

Table 1- Iraq ranked corruption in 2016 and 2018 
Source: https://www.transparency.org/en/cpi 

 
ــفاف نیهمچن ــازمان ش ــال  یالملل نیب تیطبق گزارش س را به  100از  20 ازیعراق امت 2019در س

شــان از کشــورها قرار گرفته اســت که ن گرید نیدر ب 162در رتبه  یعنیخود اختصــاص داه اســت. 
ال ح در(. (Transparency International, 2019 اوضــاع دارد نیا یبهبود یکم برا اریبســ شــرفتیپ

س ساد در  ضر وجود ف سیس سمیحا شرا یعراق، ناتوان یا س طیدولت در بهبود  ساس واب  یتگو اح
ـــاعد  نهیزم تواندیافراد جامعه عراق وجود دارد  م نیکه در ب گانگانیدولت به ب ظهور  یا برارمس

 کشور فراهم آورد. نیگروه درا نیا یریمجدد داعش و عضوگ
 

 گیرینتیجه
المللی، بیشتر مربوط به عواملی مانند جدایی از عوامل بین گیری و رشد داعش در عراق،شکل

های اقتصادی و اجتماعی، شکنندگی دولت، عدم تجانس قومی و مذهبی، منازعات داخلی، بحران
رغم شکست باشد. از طرف دیگر، علیعمومی و..... در عراق می ارائه خدماتناتوانی دولت در 

توان به طور کامل ادعای نابودی این گروه را داشت. داعش، به دالیل مختلف، هنوز هم نمی
بطوریکه اگر شرایط فراهم شود؛ ظهور مجدد داعش دور از انتظار نخواهد بود. بر این اساس، در 

که از بین رفتن نظم و ثبات به « نظم و ثبات»ا عنایت به چهار چوب نظری این مقاله تالش شد؛ ب

                                                           
1. Bertelzman Transformation Index(BTI) 
2. Economist intelligence unit(EIU) 
3. Global Insight(GL) 
4. Political Risk Services (PRS) 
5. The V-Dem Institute (Varieties of Democracy)  
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 داند و با استناد به آمارخرد می های افراطی وهای مختلف را، زمینه ساز رشد گروهدلیل بحران
المللی پول، سازمان نمتحد، بانک جهانی، صندوق بیالمللی، همانند سازمان مللهایِ معتبر بیننهاد

ی، بنیاد صلحو.... وضعیت فعلی عراق در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی لالملت بینشفافی
رغم اینکه پس از سقوط دهد؛ علیو فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد. داده های پژوهش نشان می

های است؛ اما وضعیت این کشور درحوزهداعش، بهبود نسبی در وضعیت داخلی عراق پیش آمده
ی ظهور مجدد داعش را فراهم تواند زمینهباشد و ادامه این وضعیت میماکان بحرانی میمختلف ک

ترین به بعد همیشه یکی از شکننده 2003از سال  های پژوهش در بعد سیاسی، عراقآورد. طبق داده
کشورهای جهان بوده است. این روند پس از سقوط داعش همچنان ادامه داشته بطوریکه در 

ترین کشورهای دنیا قرار گرفته است. این کشور در ردیف یکی از شکننده 2020و  2019های سال
های اقتصادی این به عراق تمام شاخص 2003از نظر اقتصادی هم، پس از حمله آمریکا در سال 

کشور از جمله تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و.... به طور چشمگیری سقوط کرد  و همین 
های اری از جوانان عراقی به داعش گردید. در حال حاضر هم علیرغم امیدامر سبب جذب بسی

های اقتصادی این کشور بهبودی صورت نپذیرفته بطوریکه فراوان به بهبود شرایط، اما  در شاخص
بینی می دهد.و پیشروند کاهشی را نسبت به قبل نشان می 2020 سال تولید ناخاص داخلی عراق در

در بخش خدمات نیز شرایط عراق، مخصوصا پس از  .هم ادامه یابد 2021ال شود این روند در س
 2021باشد. و شاهد کاهش   تولید ناخالص داخلی غیر نفتی عراق در سال شیوع کرونا مساعد نمی

باشند. نرخ فقر ها در این کشور بسیار نامطلوب میخواهیم بود.از نظر وضعیت اجتماعی نیز شاخص
به بعد افزایش چشمگیری داشته پس از سقوط داعش نیز همچنان روند  2012ل و بیکاری که از سا

این امر در بین جوانان  وخامت بیشتری داشته باشد. 2021بینی می شود در سال افزایشی داشته و پیش
های افراطی دارند. از یِ بیشتری هم برای جذب درگروهشود که زمینهو افراد بیسواد بیشتر دیده می

های پژوهش، نشان از اد هم عراق همچنان یکی از فاسد ترین کشورهای دنیا است.تمام دادهنظر فس
های مختلف در این کشور دارد. ادامه این وضعیت  و عدم اقدام های متعدد در حوزهوجود بحران

فوری و مناسب از سوی دولت می تواند؛ نظم و ثبات این کشور را با چالش جدی مواجه سازد و 
 را برای ظهور مجدد داعش فراهم آورد.زمینه 
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