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یادداشت مترجم
 وقتی که ارتش تا بن دندان مسلح آمریکا به عراق حمله کرد و به راحتی از جنوب تا شمال پیش رفت و۲۰۰۳سال 

در نهایت دولت عراق را سرنگون کرد بسیاری بر این عقیده بودند که مردم و یا ارتش عراق یارای مقابله با این ارتش
 وقتی که یک گروه آناکرونیسببت بببا۲۰۱۴مکانیزه را نداشتند و چاره ای جز اجازوه ورود به آنها نداشتند. اما در سال 

کمترین تجهیزات این بار از شمال عراق وارد شد، باز هم مردم به آنها اجازه دادند که به راحتی وارد شببوند و بببدون
هیچ گونه مقاومتی این گروه توانست بخش های وسیعی از عراق را تسخیر کنببد. ایببن بببار دیگببر از ارتببش مکببانیزه و
تسلیحات تکنولوژیک خبری نبود بلکه گروهی با امکانات بسیار محدود اما با یک ایدئولوژی بسیار قدرتمنببد تاحببدی

 کرده بود. ورود داعش به عراق این پیام را مخابره کببرد۲۰۰۳توانست همان کاری را بکند که ارتش آمریکا در سال 
که هر گروه دیگری غیر از داعش و حتی با امکاناتی کمتر نیز می توانست به راحتی وارد عراق شببود و بخش هببایی از

این سرزمین را تصرف کند. و این سؤال را به ذهن متبادر می کرد که چه بر سر عراق آمده است؟
بدون تردید، تصرف عراق توسط دو قدرت متفاوت بببا سبباختار قببدرت در عببراق ارتببباط وثیقببی دارد. در مببورد اول

) شیعیان از قدرت حذف شده بودند و از حضور آمریکا در عراق پشتیبانی می کردند و۲۰۰۳(حمله ی آمریکا در سال 
) سنی ها از قدرت حذف شده بودند و از ورود این گروه به عراق حمایت کردند. ۲۰۱۴در مورد دوم (داعش در سال 

تحلیل های بسیاری درباره ی دلیل و چرایی ورود داعش به عراق مطرح شببد کببه کببامران مببتین در ایببن مقبباله بببه
مهم ترین آنها اشاره می کند. اما موضوعی که شاید کمتر به آن تببوجه شببد سبباختار اجتمبباعی در عببراق و همچنیببن
سوژه ای است که در بافت این ساختار شکل گرفته بود. این که ساختار اجتماعی در عراق چگونه است که نیروهببایی
حتی آناکرونیست می توانند به راحتی بخش هایی از یک سرزمین را تصرف کنند و در آنجا حکمرانی کنند؟ سببوژه ای
که در این ساختار رشد و پرورش می یابببد دارای چببه ویژگی هببایی اسببت کببه این گببونه و در لحظبباتی خبباص دچببار
روان ضربه های (تروما) متعددی می شود و دائما در شوک ناشی از نظاره ی نیروهببایی ویران گببر و وحشببت  آفرین قببرار

دارد و لحظه به لحظه باید شانه به شانه ی مرگ قرار بگیرد؟ 
 میلدی زمانی که گفتمان عمومی بین المللی مبتنی بر حقوق بشر و نیببز رعببایت حقببوق انسان هاسببت و۲۱در قرن 

کمپین های بین المللی زیادی حول این موضوع شکل می گیرد، شبباهد جنایت هببا و کشببتارهایی هسببتیم کببه یببادآور
صفحات ابتدایی کتاب «تاریخ جنون» میشل فوکو است. بدون اغراق می توان گفت جنایت هایی کببه داعببش بببر سببر
دد ایزدی ها آوار کرد عصاره ی تمامی جنایت های تاریخ است؛ از کشتار و نسل کشی گرفته تا به بردگی گرفتن زنببان کببر

ایزدی و سلخی کردن بسیاری مردان آنها و دفن آنها در گورهای دسته جمعی. 
 در مجله «جامعه شناسی تاریخی» بببه چبباپ رسببید بببه ایببن۲۰۱۸ آوریل ۶کامران متین در این مقاله که در تاریخ 

پرسش ها پاسخ می دهد. وی در این مقاله ی خواندنی با اتکا به یک هستی شناسی متفاوت در قالب «امر بین الملل» و
همچنین با یک روش شناسی بدیع برگرفتببه از «نظببریه ی توسببعه ی نبباموزون و مرکببب» لئببون تروتسببکی، سبباختار

اجتماعی عراق و زمینه هایی که در نهایت منجر به ظهور داعش در عراق شد را مورد بررسی قرار می دهد. 
تمامی مواردی که در متن با کروشه [] مشخص شده اند و نیز تمامی پانویس ها به جز مواردی که مشببخص شببده اند

افزوده های مترجم هستند. یادداشت های نویسنده  در انتهای مقاله آمده اند. 

۱۳۹۷ شهریور ۲۹محمد عبادی فر - 
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چکیده

توضیحات موجود در ببباب دولببت اسببلمی [داعببش] گرایببش دارنببد بببه اینکببه بببر پیش فرض هببای شرق شناسببانه و
 و از این رو حساسیت کافی نسبت به شرایط تبباریخی، جامعه شببناختی و بین المللببی امکببان تکیه کنند1فن شناسانه

مقاله حاضر یک توضیح بدیل به دست می دهد از خلل یک تحلیل هم آیندی. ظهور داعش (دولت اسلمی) را ندارند
. این تحلیل در چارچوب یک جامعه شناسی تاریخی بین المللی از عراق مدرن قرار دارد و متکی2(هم آیندی فرایندها)

مقاله تناقض نهفته در پیونببد خببوردن فراینببد. لئون تروتسکی است» برگرفته از توسعه ناموزون و مرکب«بر ایده ی 
در ۲۰۱۴تببا   ۱۹۹۰ملت در عراق را با مقطع تاریخی نولیبرالیسم در بین سال های - (پسا)استعماری تشکیل دولت 

ملببت در عببراق سبببب- دولت  پسا) استعماری تشکیل(مقاله  نشان می دهد که فرآیند . این کانون توجه قرار می دهد
دن هویت هببای جمعببی پیوند تنش آمیزی شد بین نهادهای حکمرانی دولت مببدرن و بازتولیببد، تعمیببق و سیاسی شببد

. این فرایند متضاد مانع تشکیل یک ملت عراقببی)–قومی  قبیله ای(و فروملی ) –مذهبی  فرقه ای(پیشامدرن فراملی 
 فرقه ای و قبیله ای از خللتفاوت های سبب شد تا ۱۹۹۰تحریم های بین المللی علیه عراق در دهه ی . اعمال گشت

در ظرفیت ها و کارکرد یکپارچه ساز دولببت رفبباه اقتببدارگرای حببزب بعببث، بببه  تنش های فرقه ای وتخریب فاجعه با

1. Technicist

2. Conjunctural Analysis

ه در آنکبببچر) اشاره دارد. مقطع به معنای برشی از تاریخ کُنجانکسیستی به «مقطع» (که در ترمینولوژی مارکچر» می آید کُنجانکچرال» از «کُنجانک«
نند (نویسنده).کان معین متقاطع می شوند و اثرات خود را ساطع می ک زمان و مکفرایندهای دارای سرچشمه ها و دینامیسم متفاوت در ی
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در همیببن دوره، فروپاشببی نولیبببرالی دولت هببای رفبباه اقتببدارگرای. تبببدیل شببوند 3(یببا جماعت بنیبباد)قبیله ای 
با این حال بهار عربی به ظهور یک ضببد انقلب اقتببدارگرای. پسااستعماری در منطقه منجر به انقلبات بهارعربی شد

این. –پیروزمند منجر شد که زمینه های سیاست  ورزی مدنی اپوزیسیون سکولر  ملی گرا در منُطقه را عمل نابود کرد
نولیبرالیزه کردن غیرلیبرالی اقتصاد سیاسی منطقه منجر به این شد که تاثیرات داخلی ناشی از نابودی دولت عببراق

دل دینی سیاست ورزی را تقویت کند. در عین حال بازسازی دولببت بببر مبنببای۲۰۰۳طی حمله آمریکا در سال   اشکا
اکثریت جمعیت شیعی کشور، جهت گیری به سود منافع این گروه را تشدید کرد. این دو رخببداد منجببر بببه تبببدیل

بنابراین، این مقاله نشببان.  فرقه ای شد که اوج آن ظهور دولت اسلمی یا داعش در عراق بودجنگ فرقه ای به تنش
دل صببرف تبباثیر نیروهببای می دهد که دولت اسلمی نه نتیجه یک نابهنجاری فرهنگی داخلی (ملی) است و نه حاصبب
خارجی، بلکه پدیده ای تازه است و زائیده ی فرایند کامل تاریخی انعقاد پویش های ذاتا تعبباملی و چندراسببتایی رونببد

.–تغییر سیاسی  اجتماعی

)1( . مقدمه۱

، در یک حمله برق آسا موصل دومین شهر بزرگ عراق و قلمرو بزرگببی در شببمال و غببرب۲۰۱۴در ماه ژوئن  داعش
این گروه سپس خود را «دولببت اسببلمی» نام گببذاری کببرد و خلفببت یببا حکمرانببی. عراق را به تسخیر خود درآورد

در ابتدا این هستار جدید منطقه ای، مساحتی ببه انبدازه ی بریتانیببا را در حدفاصبل بیبن).ب 2(اسلمی را اعلم نمود 
. از آنشمال غربی سوریه و عراق مرکزی کنترل می کرد و بر جمعیتی به انببدازه کشببور دانمببارک حکببومت می کببرد

 دولت اسلمی بخش های مهمی از قلمرو خود را از دست داده است، و در واکنش هایی تلفی جویانه دست بببههنگام،
در زمان نگارش این مقاله، دولت اسببلمی شکسببت های. حملت تروریستی چندگانه ای در ترکیه و اروپا یازیده است

 کشببور را شببامل می شببود) و گروه هببای نظببامی۵۰نظامی بزرگی را از ائتلف به رهبری آمریکا (ائتلفی که بیش از 
تشکیل یافته از بازیگران محلی غیردولتی به ویژه شبه نظامیان کرد و شیعه (که تا حدود کمتری شببامل ارتش هببای

با این همه، حکمرانی قلمروبنیاد داعش،). Drennan, 2014(سوریه، ایران و روسیه هم می شوند) متحمل شده است 
دت درآمد هنگفت آن،  جذب گسترده ی جنگجویان خببارجی و اسببتفاده ی اسببتراتژیک اش از نمببایش  مببرگ و خشبون
افراطی،  دولت اسلمی را برای چند سال به قدرتمندترین نیروی جهادی جهان تبدیل کرد، نیرویی که پشببتیبانی از

. آن هم در منطقه و هم فراتر از آن هنوز ادامه دارد

چگونه می توانیم ظهور صاعقه وار دولت اسلمی را توضیح دهیم؟

( صببفحه می رسببد 48یکی از کتاب شناسی های مربوط به دولببت اسببلمی بببه . در این باب کمبود پاسخ وجود ندارد
Tinnes,2015 با این حال، با توجه به نو بودن این پدیده، بسیاری از این پاسخ ها یا حالت اظهببار نظببر دارنببد و یببا).بب

3.  Communitarian
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علوه براین، تعدادی از توضببیحات اسببتخوان داری کببه در دسببت اسببت در قببالب. معطوف به سیاست گزاری هستند
پاردارایم متعارف مطالعات امنیت و تروریسم قرار می گیرند و در نتیجه گرایش صرفا تکنیکی این پارادایم را بازتولید

راسیسببم و«می کنند و بر موضوعات سازمانی و لجستیکی تمرکز می کنند. این توضببیحات در عیببن حببال مشببکلت 
مشخصه مطالعببات امنیببتی و»، که ناتوانی در اندیشیدن به فراسوی جهان بینی دکترین امنیت ملی] و[اسلم هراسی 

به لحاظ نظری فرض تلویحی در این توضیحات این است که). Li, 2015: 12(تروریسم هستند، را بازتولید می کنند 
داعش یا همان دولت اسلمی تکرار افراطی پدیده گسترده تر اسلم سیاسی است که خود به عنببوان یببک نابهنجبباری

و» سببکولر«غیرقابل نظریه پردازی در فراینببد توسببعه فهمیببده می شببود؛ یعنببی انحرافببی بیمببارگونه از جهببان بینی 
دی دین و دولت در اسلم). 3(نظریه اجتماعی کلسیک » عقلنی« این انحراف بر حسب تز شرق شناسانه ی ترکیب ذات

.e.g(توضیح داده می شود   Lewis, با این حال، هر دوی این فرض ها به صورت مؤثری مببورد چببالش قببرار).بب 2002 
,Haddad(گرفته اند   2011;  Jung,  2007;  Matin,  2013a;  Matin,  2013b;  Matin,  2013c;  Phillips,  2015;

Ruthven, 1997 .(به لحاظ تحلیلی اکثر توضیحات مختلفی که در دست هستند، بر آغازگاه های سریع دولت اسلمی
– Al(آن ) بنیادگرایانه( سلفی، آموزه های )Al – Tamimi, 2014; Hashim, 2014)(4(عراق  2003بعد از جنگ 

Ibrahim, ;Acun,2014(، سبباختار سببازمانی دولببت اسببلمی )Wood,2015(، تعصب مذهبی آن )2015   Hashim,

، جذب گسترده)Kan, 2014: 15; Tripp, 2015(، منابع درآمد آن )Katagiri, 2015(، تاکتیک های نظامی آن )2014
Al(جنگجویان خارجی   –  Ubaydi,  2014;  Basit, (، یا راه حل های ضرور برای شکست دادن این حرکببت )2014 

Cordesman, 2014; McCants, 2014( یا ترکیبی از دو یا چند مورد از این جنبه ها متمرکز می شوند ،)Fromson

and Simon, 2015 .(

از طرف دیگر، توضیحاتی که به بببازه زمببانی بلندمببدت تر و عوامببل پیش زمینه ای اهمیببت می دهنببد، غیرنظام منببد و
غیرانتقادی هستند و بیشتر متکی بر پیش فرض ها و احکام  هستند و عاری از استدلل های تحلیلی و ماهوی متکببی

، که استان های جنببوبی امببپراتوری عثمببانی را پببس از4–ارجاعات به گذشته از جمله توافق سایکس  پیکو. به نظریه
فروپاشی آن در خلل جنگ جهانی اول بین فرانسه و انگلیس تقسیم کرد و بنیاد سرزمینی صورت بندی دولت هببای

با ایببن حببال،).بب 5(مدرن عراق، سوریه، لبنان و اردن را ایجاد کرد، از جمله موارد مهم این نوع استدلل ها می باشند 
استدلل کرده است این توضیحات بیشتر بر تفسیر بیش از حد لحظات خاص اما بسیار» توبی ُدج«همان طوری که 

تعیین کننده در تاریخ منطقه بنا شده اند و به لحاظ تحلیلی فرآیندهای پیچیده و تاریخی را، که بین توافببق سببایکس
علوه بر). Dodge, 2014; cf. Ayubi. 1995: 86(– پیکو و عروج  داعش مداخله و وساطت کرده اند نادیده می گیرد 

–این، تأکید آنها بر ناسازگاری بین شکل دولت  ملت و تنوعات قومی  دینی منطقه حبباکی از اتخبباذ یببک دیببدگاه –

 در خلل جنگ جهببانی اول و بببا رضببایت روسببیه بببرای۱۹۱۶توافقی سری میان بریتانیای کبیر و فرانسه بود که در روز نهم ماه مه . 4
تقسیم امپراتوری عثمانی منعقد شد.
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ذات گرایانه نسبت به اشکال غیرملی هویت، نسبت دادن ثبات معنایی به متون دینی و سلب عبباملیت از خواننببدگان
). cf. Asad, 2003: 11; Mamdani, 2009; Mamdani, 1996(متون دینی است 

مفسران مارکسیست به درسببتی پدیببده دولببت اسببلمی را در متببن پویش هببای متضبباد و گسببترده تر جهانی سببازی
بینببافرهنگی 5سرمایه داری توضیح می دهند، و بر مشکلت بسیار مهمی نظیر از خود بیگانگی، خشم سرکوب شده ی 

دی تقلیدی ، و نابجایی و به هم خوردگی وضع اجتماعی و فرهنگی که توسببط پببروژه نولیبببرال در سببطح6و خودتفکیک
انگشت می گذارند  ایحاد شده،  این تحلیل های درخشان). Alexander, 2015; Mishra, 2015(جهانی  این حال،  با 

فرازمینه ای، گرایش به این دارند که تفاوت فرهنگی، و تفاوت فرقه ای به طور خاص را کم بگیرند، یا ایببن کببه اصببول
رویکردی تقلیل گرایانه نسبت به این موضوعات اتخاذ می کنند و در ایجاد یک پیوند مفهوم مند بین استدلل های عام
و مجرد خود با فرآیند انضمامی، آن فرایندی که تفاوت یا تنش فرقه ای را به ستیزه جویی فرقه ای تبدیل کرده است،

. تأکید بر این فرآیند در واقع هدف کلیدی این مقاله است. ناکام می مانند

بنابراین با وجود انبوهی از تحلیل ها و تفسیرها درباره دولت اسلمی، توضیح قانع کننده ای برای پرسش بنیببادی زیببر
اهمیت این معمای). Anonymous, 2015( »چگونه چیزی تا این درجه ناممکن، ممکن می شود«در دست نیست: 

مهببد) و سببوریه(بنیادی زمانی آشکارتر می شود که این واقعیت را در نظر بگیریم که در سراسر قببرن بیسببتم عببراق 
در این). Hourani, 2013: 291, 294; Salem, 1996(ناسیونالیسم عربی سکولر و طلیه دار آن در خاورمیانه بوده اند 

مقاله، من بر شرایط عام و خاص امکان فرقه ای شدن سیاست در عراق تأکید می کنببم کبه اوج آن ظهبور و مببوفقیت
مبن ایببن کبار را از خلل یببک تحلیببل هم آینببدی انجببام می دهبم کبه بببر پبایه یببک. دولت اسلمی [داعش] اسببت

عناصببر هم آینببد (چنببدگانه و مرکببب) و. ایببن جامعه شناسی تاریخی بین المللی از تشکیل دولت عراق اسببتوار اسببت
اسببتدلل می کنببم کببه) یکپارچه می شوند. UCD» (توسعه ناموزون و مرکب«زمینه ای در استدلل، بر اساس ایده ی 

نببابودی دولببت عببراق: علت مستقیم و کوتاه مدت ظهور داعش و موفقیت آن، حاصل تلقی سه فرآیند اصببلی اسببت
،  بازسببازی فببرقه ای حکببومت عببراق بعببد از)۱۹۹۱-  ۲۰۰۳(به دست آمریکا از خلل تحریم های اقتصادی و جنببگ 

 ائتلف به رهبری آمریکا، و نولیبرالیزه کببردن اقتببدارگرایانه اقتصبباد سیاسببی منطقببه، کببه عامببل۲۰۰۳تهاجم سال 
ایببن ضببد انقلب بببه. و نیز موفقیت عام ضد انقلب اسببتبدادی برآمببده از دل آن بببود» بهار عربی«انکشاف ناموزون 

–صورت گسترده ای اپوزیسیون دموکراتیک  مدنی در خاورمیانه عربی را بی اثببر کببرد، اپوزیسببیونی کببه جنبش هببای

اسلم گرای سنی- رفرمیست از قبیل اخوان المسلمین در مصببر و سببوریه را شببامل می شببد، و در نببتیجه بببه شببکل
فزاینده ای گروه های جهادی سنی از قبیل دولت اسلمی را به تنهببا وسببیله مبؤثر ببرای بیببان نارضببایتی عمبومی در

).6(منطقه تبدیل کرد 

5.  Ressentiment

6.  Self – Differentiating Imitation
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دی ایببن آنچه در استدلل من از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار است این نکته است کببه  اثرگببذاری تبباریخی تلقبب
روندهای متمایز کوتاه مدت نتیجه یک وضعیت پیشینی آکنده از تضادهای بنیادین است که ظهور عراق به سان یک

نشان خببواهم داد کببه فرآینببد.  عنصر زمینه ای و عمده تر استدلل من است. توضیح  این امردولت مدرن را شکل داد
تاریخی تشکیل و تکامل دولت عراق شامل بازتولید، تشدید و سیاسی شدن متناوب اما پیوسته ی هویت هببای فراملببی

از شکل گیری «ملت واحد عببراق» جلببوگیری کببرده) بوده؛ امری  که –قومی  قبیله ای(و فروملی ) –مذهبی  فرقه ای(
–ین فرآیندهای پارادوکسیکال دوگانه، یکی مربوط به شببکل گیری دولببت . تاکید می کنم که تشکیل و پویش ااست

ملت عراق و دیگری مربوط به وضعیت خاص نولیبرالی در سیاست جهانی؛ وضعیتی که این فراینببدها در بسببتر آن و
. از خلل آن نهایتا به مرحله انفجار رسیدند؛ ماهیتی بین المللی داشته اند

اول یک چارچوب نظری از استدلل خودم ارائه می کنم کببه از خلل یببک. این مقاله از سه بخش تشکیل شده است
دوم اسببتدلل تجربببی -» عبببور می کنببد. تحلیل هم آیندی«و روش » توسعه ناموزون و مرکب«بحث انتقادی درباره 

تاریخی را با تمرکز برروند شکل گیری دولت استعماری، و ترکیب پاردوکسیکال نهادهببای دولببت مببدرن بببا سبباختار
بببا. اجتماعی ماهیتاا خراج گزارانه پیشامدرن و مشحون از وابستگی های قبیله ای و هویت های فرقه ای عرضببه می کنببم

وجود برخی اصلحات، این وضعیت اصلی در طول دوره پسااستعماری نیز بببه صببورت تعیین کننببده ای و بببه شببکلی
»فرد انببتزاعی«–نتیجه ی تجمیع همه این موارد، نابودی  زمینه های سیاسی  فرهنگی . بین المللی بازتولید شده است

، یعنی فردی رها شده از روابط وابستگی شخصی، روابطی که بازتولید اجتماعی او)Marx in Sayer, 1991: 64(بود 
را پی ریزی و پشتیبانی می کنند. اهمیت این موضوع در اینجا است که پدیده «فرد انتزاعی»، شببالوده ی اسببتراتژیکی
است برای ایجاد یک انسجام ملی که از هویت های فرهنگی فراملی و فروملی و تفوق وفاداری هببای سیاسببی بببه ایببن

۱۹۹۰–درون این متن تاریخی  اجتماعی و زیر فشار رژیم تحریم های بین المللببی دهببه . هویت ها فاصله گرفته است
 فرقه ای تبدیل شد؛ چون تحریم ها هم باعث جان گرفتببن دوببباره یتنش فرهنگی از پیش موجود، به تفاوتبود که 

وابستگی  به شبکه های جماعت بنیاد شدند و هم آنها را به منبع بی واسطه ی بازتولید مادی و میانجی اصلی دسترسی
 فرقه ای تبدیل شد؛ جنگببیستیز بود که به ۲۰۰۳ فرقه ای در دوران پسا جنگ تنش. به منابع دولتی تبدیل کردند

که به فروپاشی دولت بعث منتهی شد و بازسازی فرقه گرایانه دولت عراق در جهت منافع اکثریت شببیعه عبراق را بببه
 بببه» بیرون آمببد وبهار عربی«دنبال داشت، و پس از آن هم با پیروزی ضدانقلب اقتدارگرایی روبرو شدیم که از دل 

در بخببش کوتبباه نببتیجه گیری مببن بببه. نحو گسترده ای کمر به حذف نیروهای اپوزیسیون سکولر در منطقببه بسببت
پیامدهای گسترده تر ناشی از استدلل هایم می پردازم. 
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. توسعه ناموزون و مرکب و تحلیل هم آیندی۲
در حدود بیست سال گذشته شاهد ظهور رشدیابنده یک شاخه ی جدیببد مارکسببی از جامعه شناسببی تبباریخی درون

این رویکرد نظری جدید به دنبال تکمیل دیالکتیک ادبیات اولیببه. بوده ایم)بب IR(رشته ی دانشگاهی روابط بین الملل 
جامعه شناسی تاریخی است که به لحاظ نظری بر زیرلیه ی اجتماعی روابط بین الملل تمرکز داشببت، زیببرلیه ای کببه
شئی واره انگاری ژئوپلیتیکی حاکم بر رویکردهای نظری غالب در روابببط بین الملببل اهمیببت نظببری آن را از نظببر دور

دعللی و برسازنده ی . داشته بود در ظهور و توسببعه نظم هببای» امر بین المللی«این رویکرد جدید با نشان دادن اهمیت 
دد از واقعیت اجتمبباعی اسببت کببه«منظور من از . اجتماعی خاص این مهم را به انجام می رساند امر بین المللی» آن ُبع

). [به عبارت دیگرRosenberg, 2005: 2008)(7 (مشخصا محصول وجود بیش از یک جامعه در چارچوب آن است
حیات اجتماعی دارای یک سویه ی بین المللی خاص ناشی از تکثر ذآتی جوامبع در آن اسبت. مببن ایبن سببویه را بببه

توسعه ناموزون و مرکب» به  اصطلحتاسی از جامعه شناسی تاریخی مارکسیستی به اختصار «بین الملل» می نامم.] «
دی روس لئون تروتسکی بود که این اصطلح. نظری اساسی این جامعه شناسی تاریخی بین المللی بدل شده است انقلب

دن خببود از ویژگی هببای توسببعه دی نببوی را برای اولین بار به میان کشید و تبیین کرد. او این مفهوم بنیادی را در بررسبب
)Trotsky, 1985(سرمایه داری و انقلب پرولتاریایی در روسیه تزاری به کار برد 

هسته ی مفهومی ایده توسعه ناموزون و مرکب آن گونه که در سال های اخیبر توسبط «جاسبتین روزنببرگ» شبرح و
,Rosenberg(بسط داده شد دارای سه لیه است  دل  «ناموزونی» است که تکثر و تمببایز را وضببعیت).بب 2006  اول، اص

دوم، ناموزونی فی نفسه فرایندهای تغییر را هم درون جوامع و هببم. هستی شناختی عام حیات اجتماعی تلقی می کند
فرآینببد رابطه ی. در روابط بین جوامع مشروط و متاثر می سازد و هم خود توسط آنها مجددا مشروط و متاثر می شود

را کببم می کنببد،» خببارجی«و » داخلببی«متقابل بین جوامع، به لحاظ هستی شناختی تفاوت تحلیلی بین پدیده های 
ود ایبن وضبعیتپدیده های «مرکبب» وچون این وضعیت ضرورتاا به تولید  د مبتنبی ببر اجبزای سبازنده ی خ  جدی

از همبه مهمببتر،. می انجامد. این امر به شکلی پیوسته چیدمان ها و پویش های جدیدی از نبباموزونیت ایجباد می کنبد
و در ضمن همواره مملو از بببار سیاسببی 7توسعه ی مرکب فرآیندی است که فاقد فرجامی از پیش قابل پیش بینی ست

توسعه مرکب فرآیندی است که عامل های فعال در آن در جایگاه های متمایز درون سبباختار پیچیببده ی روابببط. است
ناموزون قدرت قرار دارند. این عامل ها از هر منبع و سرچشمه ای که در دسترس باشد برای خلق نظم های اجتمبباعی

یا اصلح نظم های موجود استفاده می کنند. این فرایندی است که همواره نتایج و پیامدهای ناخواسته ای ببه» جدید«
 که چگونه ساختارها و روابببط اجتمبباعی موجببود درون  دللت بر این نکته استاز این رو مقوله ی ترکیب. دنبال دارد

جغرافیاهای خاص انسانی، به وسیله  و از خلل روابط متقابلشان با جوامع متفاوت و متمببایز از خببود، تکببوین یببافته و
،»بیگببانه«و » بومی«چنین روابط متقابلی به نوبه خود موجد ملغمه  هایی بی سابقه از ترکیب اشکال . شکل می گیرند

.«کهن» و «جدید» هستند که نظریه ها و مفاهیم متکی به هستی شناسی های تکین عاجز از هضم نظری آنها هستند

7. Open - Ended
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تغییر اجتمباعی، تجلی هببای انضبمامی خبود را در فرآینبدهای تبباریخی» مرکب«و » ناموزون«سوم، این ویژگی ذاتا 
.cf(البته توسعه یکی از مجادله انگیزترین و اروپامحورترین مفاهیم در علببوم اجتمبباعی اسببت . پیدا می کند» توسعه«

Nisbet,  1969;  Nederveen, یببادر فرمول بندی تروتسکی اما توسعه نه تک  راستایی است و نببه همگببون ).بب 2001 
از ایببن نظببر، توسببعه ی نبباموزون و مرکببب به صببورتی بنیببادین. همگون کننببده، بلکببه تعبباملی-چندراسببتایی اسببت

دگرانه ی د فعالیت هبای بازتولی ه همبواره در بسبتر رواببط متقاببل اجتماعبات ببازمفهوم پردازی می کن انسبانی را ک
متمایزی منجر 8این روابط به نوبه خود به تولید پیامدهای اجتماعی. تشکیل دهنده شان جریان دارند و عمل می کنند

فرآیندهای تغییرات جهت مند را در طول زمان پی ریزی می کنند؛ فرایندهایی که می توانند از طریق تحلیببل«شده و 
). Rosenberg, 2007: 330» (ویژگی های علی ساختارهای خاص روابط اجتماعی نظریه پردازی شوند

انتزاعیات عام هستند، بنابراین به کارگیری آنها برای تحلیل ماهوی نیازمند مفبباهیم واسببطه» ترکیب«و » ناموزونی«
تعدادی از این مفاهیم در آثار خود لئون تروتسکی و نوشته های متاخرتر در باب توسعه ناموزون و مرکب یافت. است

:دو مفهوم از این مفاهیم که در بحث حاضر موضوعیت ویژه دارند عبارتند از). Matin, 2013a: 17 - 19(می شوند 
دن عاملیت، نهادها،». مفهوم «ادغام و ترکیب جامعه شناختی«و  9»جایگزینی« جایگزینی» ناظر است به جایگزین کرد

ابزارها، مواد، مصالح یا روش های به کارگرفته شده در فرایندهای اولیه مدرنیزاسیون در کشورهای اروپببای غربببی بببا
,Matin(مواد و مصالح  و عوامل متفاوت بومی یا خارجی در کشورهایی که دیرتر به رونببد مدرنیزاسببیون پیوسببته اند 

2013a:  در آلمببان و10هدایت پروژه های صنعتی شدن سریع و فراگیر توسط آریستوکراسی زمین دار «یببونکر»).بب 19 
در چیببن نمونه هببای بسببیار مهمببی از ایببن وضببعیت) سوسیالیستی(سلطنت مطلقه ی روسیه، و یک انقلب دهقانی 

دد اشکال ترکیبی است که به صورت پویایی تنش آلود هستند چببرا کببه آنهببا رابطه ای. هستند جایگزینی ضرورتاا موج
علوه  برایببن، جایگزینی هببا امکان هببای جدیببد سیاسببی و. ارگانیک یا انداموار با جامعه ی در حال مدرن شدن ندارنببد

در یا عاجز از پیش بینی و توضیح شان هستند یا آنها را نادیده توسعه ای ایجاد می کنند که نظریه های خطی و اروپامحو
ه تروتسبکی آن را پیش بینبی و»عقب مانبده«در روسبیه » انقلب سوسیالیسبتی«وقوع یک . می گیرند ، رویبدادی ک

. فعالنه پیگیری کرده بود یک مثال آشکار در این زمینه است

در اینجببا. اکنون، همان طور که در بال اشاره شد، توضیح من از داعش شامل یک تحلیل مرکب و هم آیند نیز هسببت
چه در سنت مارکسیستی تحلیببل هم آینببدی. ضروری است» تحلیل هم آیندی«برخی تأملت انتقادی در باب روش 

ضرورتاا یک ابزار روش شناختی است برای تاریخی کردن گرایشات ارگانیک سرمایه، طوری  که بر شکاف تحلیلی بیببن
,Rosenberg(مفهوم پردازی های انتزاعی و وضعیت و عملکرد تاریخی-انضمامی آنها غلببه شبود   2005:  29  -  40.(

تحلیل هم آیندی در این معنای جاافتاده، البته از استنتاج بی واسطه ی امور تاریخی از اصول انتزاعی  پرهیببز می کنببد،

8. Societal

9.  Substitution

. طبقه اشراف زمین دار در آلمان 10
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اما تکیه بر مفهوم پردازی سرمایه به  سان علت مسلط فرآیند تاریخی در عصر مدرن همچنان سببر جببای خببود ببباقی
با این حال، همان طور که در شرح توسعه ی ناموزون و مرکب نشان داده شد، در تحلیببل هم آینببدی مبتنببی بببر. است

بازتولیییدباشببد، بلکببه تولید سرمایه دارانه توسعه ی ناموزون و مرکب، فرض بنیادی و نقطه ی عزیمت نمی تواند 
هما ن گونه که ادبیات رو به افزایش در باب توسعه ناموزون و مرکب نشان می دهببد، ایببن. دلیل این امر، استتعاملی 

است که اهمیببت و عملکببرد علببی سببرمایه همیشببه در [وضببعیت پیشببینی] «بین الملببل» حببک شببده و توسببط آن
این وضعیت، تفکیک مفهومی و توضیحی آشکار بیببن سببرمایه و بین الملببل، و بببه تبببع آن.  می شود 11بیش تعین یابی

دش علیت اولیه به سرمایه را پیش از به کارگیری روش تحلیل هم آیندی در سطح تحلیببل انضببمامی دب پیشاپی 12انتسا

  دچار مشکل می کند.

با این اوصاف باید آشکار شده باشد که  اتفاقا تحلیل هم آیندی یک روش شناسببی ایببده آل بببرای نظببریه ی توسببعه ی
است، چون هرگونه کاربست تحلیلی روش توسبعه ی نبباموزون و مرکبب نیازمنبد بررسببی)ب UCD(ناموزون و مرکب 

-تلقی و تاثیرگذاری مجموعه ای از الگوها و فرآیندهای بین المللی و توسعه ای است آن گونه که در یببک فضببای ژئببو 
امیدوارم که در ادامه بحث یادشده، بببا بررسببی تشببکیل و. پلیتیکی معین به لحاظ تاریخی- اجتماعی لخته می شوند

قبل از آغاز این بحث، یک یادداشببت توضببیحی. اما استحاله ی دولت عراق که اوج آن ظهور داعش بود آشکارتر شود
. لزم است» ملت«در باب 

من تعریف مشهور و پرنفوذ بندیکت اندرسون از ملت را نقطه ی عزیمت خود می گیرم. تعریف او از ملت به این شببرح
اجتماع سیاسی تخیلی»:  تخیلی هم به مثابه اجتماعی که  ذاتا بببه لحبباظ گسببتره محببدود اسببت و هببمیک است:  «

)(Anderson, 2006: 6» (اجتماعی دارای حاکمیت مستقل [بر خود و در رابطه با اجتماعات سیاسی تخیلی دیگر].
تعریف اندرسون نشببان می دهببد کببه از»، در حاکمیت مستقل ملی«و » سیاسی«اجتماع دو ویژگی ملت، یعنی ).بب 8

 وجببود داشببته باشببد. اینجببا مببراد اندرسببون،حاکمیت [ملی]منظر او ملت تنها می تواند به سان یک دولت دارای 
دی تحببت حاکمیت در معنای مدرن کلمه است: یعنی شکلی از خودمختاری جمعی که در یک فرآیند بازتولید اجتماع

سرمایه داری از خلل تمایز نهادی بین عرصببه های اقتصبباد و سیاسببت قببادر اسببت یببک. سلطه ی سرمایه ریشه دارد
,Wood(ایجبباد نمی کنببد  13تعریف تماما سیاسی از استقلل ارائه دهد که هیچ مانع بنیادینی برای انباشببت فراملببی

1981; Rosenberg, 1994; Teschke, 2003 .(که است  مزدی  کار  و  کالیی  مبادله  تعمیم  شامل  سلطه ی سرمایه 
این فرآیند باعث فروپاشی عینی و). Marx, 1990: ch. 8(هستند » انباشت اولیه«هردوی آنها وابسته به به اصطلح 

 سببرمایه داری»جببامعه «می شود و راه را برای ) 14گماینشافت(ذهنی «جماعت» غیرسرمایه داری یا پیشاسرمایه داری 

11. Overdetermination

12. Substansive

13. Transnational

. دو اصطلح «گماینشافت» و «گزلشافت»  ابداع فردیناند تونیس هستند که اولی ناظر بر اجتماعببات پیشاسببرمایه داری اسببت کببه بببه14
صورت یک قبیله یا اجتماع تجلی پیدا می کند و هنوز ویژگی جامعه در معنای عام آن نگرفته است. دومی نیز ناظر بر روابببط مبتنببی بببر
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تجریدهای خشن و شدید موجود در این فرآیند، هم امکان و هم ضرورت ملت؛ و یببا دقیقببتر. باز می کند) گزلشافت(
 بازسازنده (باز یکپارچه کننده)؛ را ایجادواقعیبگوییم تصور کردن ملت به وسیله ی افراد انتزاعی به سان یک تجرید 

این محتوای جامعه شناختی ملت در نظریه ی اندرسون، که مبتنی بر مفهوم پردازی محدود). Cemgil, 2015(می کند 
اسببتفاده اندرسببون از. است، مورد توجه قرار نگرفته اسببت 15»سرمایه داری چاپ«و فن شناختی سرمایه داری به سان 

«سرمایه داری چاپ»، که مفهوم تکنیکی است و نه جامعه شناختی، را می توان همچون یببک ابببزار نظببری مبتکببرانه 
برای حل یک تناقض تجربی در نظریه او تلقی کرد. چون  اشکال نیرومند ناسیونالیسم در جوامعی بروز کببرده  اسببت

,Matin(که انباشت اولیه را از سر نگذرانده اند و توسببعه سببرمایه دارانه را به صببورت مبباهوی پشببت سببر نگذاشببته اند 

2013a:  Ch. در واقببع،)؛ وضعیتی که با انتساب عللی ناسیونالیسبم بببه توسبعه ی سببرمایه د ارانه همخبوانی نببدارد. 4 
   می دانببد، یعنببی جببایی که توسببعه ی   اندرسون محل تولببد ناسیونالیسببم را آمریکببای لتیببن تحببت اسببتعمار اسببپانیا

سرمایه دارانه در سطح بسیار محدودی قرار داشت.

با این حال، پیرو استدلل هایی که پیشتر در منابع دیگری ارائه کرده ام به محض اینکه یک مفهببوم پردازی بین المللببی
در ایببن. برای درک و بررسی مدرنیته  سرمایه دارانه اتخاذ کنیم، این مشببکل اجتناب پببذیر و حل شببدنی خواهببد بببود

»ملی«مفهوم پردازی تناظر بین روابط سرمایه دارانه، تصویرسازی ملی و فرآیندهای تشکیل ملت  نباید الزاما در سطح 
از. یا «محلی» به منصه ی ظهور برسند بلکه می توانند در سطحی بین المللی رخ دهند و اصول هم باید چنیببن باشببد

;Matin, 2013a: Ch. 4( 16این رو وساطت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک برای بررسی این تناظر باید به کار گرفته شود

cf.  Nairn, دز پدیبده های ).  1977  دی بهبتری ا و» حباکمیت منفبی«این حرکبت نظبری همچنیبن  درک مفهبوم
؛ پدیده هایی که از ویژگی های)Jackson, 1996; Migdal, 1988; Thomson, 1995( را ممکن می سازد »شبه دولت«

این دولت ها از سوی دولت های دیگر بازشناسی و تصدیق شببده اند. از آنجا که برخی دولت های پسااستعماری هستند
–بنابراین از مشروعیت حقوقی  بین المللی برخوردارند، اما به دلیل ناتوانی درغلبه  کامل بر اشکال پیشببا-ملببی هم ذات

ایببن. جمعی، یعنی هویت های جمعی فروملی و فراملی، فاقببد مشببروعیت داخلببی و آزادی عمببل هسببتند 17پنداری
نتیجه ی این وضعیت، تببداوم فرودسببتی و انقیبباد. مشکلت ریشه در فرآیند ناتمام یا انحراف یافته انباشت اولیه دارند

جوامع امروز سرمایه داری است.  همبستگی ارگانیک که ویژگی
15.  Print Capitalism

«سرمایه داری چاپ» اصطلحی است که توسط بندیکت اندرسون ابداع شده است. از نظر اندرسون این مفهببوم بببرای فهببم ملببت بنیببادی
است. زبان و گفتمان مشترک که در نهایت ملت و ناسیونالیسم را شکل مببی دهببد از صببنعت چبباپ نشببأت مبی گیببرد کببه توسببط بببازار
سرمایه داری رشد و گسترش پیدا می کند. افرادی که با گویش های مختلف صحبت می کنند در نتیجه تکثیر و صنعت چاپ قادر می شوند

یکدیگر را بفهمند و همین جاست که گفتمان مشترک شکل می گیرد. 
هکببیل ملت یا دولت ملی (مثل در ایران) لزم نیسببت کیعنی برای انتساب عاملیت اساسی به سرمایه داری درروند یا تلش برای تش. 16

افیست چون این وجببود اثببرات علببیکه نفس وجود آن در جایی در دنیا [انگلستان] کسرمایه داری در «داخل» ایران وجود داشته باشد بل
نویسنده).   (ندک و روابط بین الملل بر ایران اعمال می کخود را با وساطت ژئوپولیتی

17. Self - Identification
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)؛ افراد انضمامی که کماکببان9(افراد انضمامی و نه انتزاعی است در برابر دولتی با شکل و صورت بندی نهادی مدرن 
بببه عبببارت دیگببر، دولببت. عضو جماعت هایی هستند که اشکال همبستگی های جماعت گرایانه و فرقه ای غالب اسببت

نتیجه ی جامعه شببناختی ایببن امببر پدیببده ی. حکمرانی می کند«رعایا» را مفروض می گیرد، اما عمل بر » شهروندان«
این فرآیند شببامل ایجبباد و پبباگیری نیروهببای گریببز از. است، یک عاملیت مرکب، پرتضاد و پویا» –شهروند  رعیت«

ودnation-state) - نه دولت ملی (state-nation»  (ملت دولتی«مرکز جماعت گرا درون ساختمان نوپدید  (  -  می ش
Rejai & Enloe, 1969 (این مورد آخر همان گونه. که تنها به صورت محدود و موقت می تواند اداره و مدیریت شوند

. که خواهیم دید دللت خاصی در عراق مدرن دارد

تت  دولتی ۳ . عراق مدرن: توسعه ناموزون و مرکب یک مل
 ریشه های عثمانی ۳.۱

عراق مدرن با ادغام سه استان جنوبی از امپراطوری عثمانی: موصل، بغداد و بصببره تشببکیل شببد و در پایببان جنببگ
.cf(این سه استان دارای یببک  نبباموزونی چنببدلیه بودنببد . جهانی اول تحت قیمومیت بریتانیا قرار گرفت  Batatu,

را داشت و قسمت جنوبی که اطراف شهر بندری بصره قرار داشت مشخصات یک اقتصاد تجاری). 19 - 13 :1978
این ادغام، حرکت بببه سببمت.  کامل در بازار جهانی سرمایه داری ادغام شد۱۸۶۹بعد از گشایش کانال سوئز در سال 

 در قسببمت های شببمالی «هلل19و رشببد مالیببات کشبباورزی) 18تولیببد بببرای فببروش  در بببازارکشاورزی پول سالر (
حاصلخیز»، که شامل بیشتر قسمت های عراق بین النهرین می شد، را شتاب بخشید. کشاورزی پول سالر غالبببا تحببت
شرایط شبه بردگی انجام می شد. اربابان زمین، بذر و گاها آب را فراهم می کردند و دهقانان نیروی کار را. بخش عمببده

اینکه جمعیت استان بصره کامل شیعه نشین بود و). cf. Haj, 1997: 5)(10(محصول نهایی به اربابان تعلق می گرفت 
اکثریت ساکنین استان های بغداد و موصل سنی  بودند، یک بعد فرقه گرایانه ی نهفته را به ایببن نبباموزونی اقتصببادی-

علوه  بببر ایببن، بببرخلف. منطقه ای بین نواحی جنوبی و بقیه قسمت هایی که عراق را تشکیل می دادنببد اضببافه کببرد
استان های بصره و بغداد که از هویتی مبتنی بر زبان عربی برخوردار بودند، جمعیت استان موصل که به طور عمببده،
مناطق شمالی عراق معاصر را تشکیل می داد کامل کرد زبان بودند و اکثریت آنها دامداران کوچ نشببین و نیمه سبباکن
بودند و فقط جمعیت نسبتا اندکی از آنها به کشاورزی اشببتغال داشببتند کببه زمیببن را در ازای واگببذاری قسببمتی از

از طرف دیگر، در زمان امپراتوری). cf. Al – Khafaji, 2004: 27 - 28 (20محصول به مالک زمین اجاره می کردند
عثمانی، کردها در ازای حمایت نظامی و سیاسی از عثمانی که در رقابت ژئوپلیتیک مداوم با ایران بود، سطح بببالیی

نببتیجه اینکببه اقتببدار منطقه ای و محلببی امببپراتوری. از خودمختاری محلی از حکومت عثمانی دریافت کببرده بودنببد

18. Cash – Crop Production

19.  Tax - Farming

20.  Sharecropping
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بعببد از فروپاشببی امببپراتوری عثمببانی  و تقسببیم. عثمانی تأثیر و حتی حضور ناچیزی در مناطق کردنشببین داشببت
یادآوری این خاطره ی سطح بالی خودمختاری در روزگاران گذشته بسیار نزدیببک کردستان بین چند دولت جدید،

. تاثیر زیادی بر شکل گیری سریع جنبش ملی گرای کرد داشت

–این ناموزونی سه لیه ای سیاسی  اقتصادی، فرقه ای، و قومی در سطح  داخلببی نشسببته بببر یببک محببور بین المللببی

در. ناموزونیت بود که به دنبال توسعه سرمایه داری وآغاز روند صنعتی شدن در شمال غببرب اروپببا پدیببدار شببده بببود
قلمرو عثمانی که در نهایت به تشکیل عراق منجر شد، یکببی از مکان هببای» آن بخش از قرن طولنی نوزدهم«خلل 

. پویبباییعثمانی بود که به ایجاد یک الگوی مرکب از توسعه منتهی شدو اصلی انجام تعاملت ژئوپلیتیکی بین اروپا 
 بود. این زمان مندی ها تا حببد زیببادی بببه  ترتیببب بببا شببیوه های21این الگوی توسعه ای ناشی زمان مندی های ناموزون

دی. «زیر تازیانه ی متناظر بودند 22تولیدی سرمایه داری و خراج گزارانه ,Trotsky(اروپببا » ضرورت بیرونبب  1985:  27(،
شببناخته 23»تنظیمات«را آغاز کرد که غالبا تحت عنوان )بب 11» (مدرنیزاسیون تدافعی«دولت عثمانی یک پروژه ی 

به کشاورزان تشویق 24این پروژه به دنبال آن بود تا مالکیت خصوصی بر زمین را از طریق دادن سند مالکیت. می شود
–و رسمی کند و در ضمن ساختار اداری  حکومتی را از طریق جایگزینی افراد قدرتمنبد محلبی ببا فرمانبدارانی کبه

,Hoffmann( می شدند، تمرکز و کببارآیی بیشببتری بخشببد  فرستادهمستقیما از پایتخت امپراطوری، یعنی استانبول،

هر دوی این دو مجموعه اصلحات، بهبود درآمد مالیاتی امپراتوری و نیز مقببابله بببا نیروهببای گریببز از). هدف 2008
همچنین هدف دیگر ایببن. مرکزی بود که نفوذ و مداخلت اقتصادی اروپا در برخی از ولیات عثمانی ایجاد کرده بود

اصلحات خنثی سازی سیاسی قبایل کوچ نشین و نیمه کوچ نشین با تشویق آنها به ساکن شدن از خلل دادن مالکیت
. زمین به آنها ونیز کاهش مالیات ها بود

با این حال، به دلیل توسعه نیافتگی تکنولوژیک، فساد حکومتی و بی سوادی گسترده اکثریت دهقانان، اجببرای «قببانون
 در عراق به صورت پارادوکسیکال منجر به ظهور طبقه ی بزرگببی از مالکببان۱۸۵۸زمین» امپراتوری عثمانی در سال 

هر دو گروه به عنوان مالکان غببایب.  و نجبای شهری قرار داشتندشیوخزمین شد که تحت سلطه ی رؤسای قبیله یا 
,Abdullah(بودنببد  25عمل می کردند و متکی بر مالکان زیردست خببود یببا مباشببرین  2011: ). بببا فعببال شببدن82 

21. uneven temporalities

22. Tributary

23.  Reordering

۱۲۱۸ اسببت کببه از سببال قرن نوزدهمنهضت نوگرایی و اصلح طلبی در ساختار سیاسی ب حقوقی، فرهنگی و اجتماعی جامعهه عثمانی در 
 به پایان می رسد. هدف این اصلحات نوسازی دستگاه۱۸۷۶ اول در سال قانون اساسیم) شروع می شود و با دورهه ۱۸۳۹هجری شمسی (

دولتی و اجتماعی و یکپارچه کردن اقوام غیر مسلمان و غیر ترک امپراتوری از راه تغییببر قانون هببا و روش هببا، اعطببای حقببوق اجتمبباعی،
 و مقابله با حرکت های ناسیونالیستی و قدرت مخاصم بود.آزادی های مدنی

24.  tapu

25.  Sirkals
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,Brenner(در اروپببای شببرقی بببود  26»نظام رعیتی ثانویه«بروز مشابه آنچه که محرک سازوکاری   1976:  41  and

passim(ادغام این طبقه ی زمین دار بزرگ در بازار سرمایه دارانه ی جهببانی از طریببق تجببارت، به جببای اینکببه ببباعث ،
و نیز اشکال کار غیرسرمایه دارانه و پیشاموجود، و تضعیف تولید کشاورزی غیرسرمایه دارانه مبتنی بر تقسیم محصول

و ایدئولوژی های جماعت گرایانه متناظر بببا آنهببا شببود، بببه تقببویت ایببن» روابط وابستگی شخصی«از این رو تضعیف 
انجامید  بنیاد).  Al – Khafaji, 2004: 30 - 36(مناسبات  و تحکیم  با شکل بندی  این وضعیت در تضاد مستقیم 

جامعه شناختی برای مدرنیته ی سرمایه دارانه بود که بنا به آنچه که مارکس گفته است به نحوی بنیادین متکی اسببت
(بر غیرشخصی شدن روابط اجتماعی پیشاسرمایه دارانه ی بازتولیببد از خلل تعمیببم کببار مببزدی و مبببادله ی کببالیی 

Sayer, 1991: 13 - 14 .(این وضعیت و بازتولید متناوب اما مداوم آن، همان گونه که خواهیم دید، تبدیل به مانع
. بزرگی برای شکل گیری یک بنیاد جامعه شناختی برای ظهور یک هویت ملی و آگاهی ملی پایدار در عراق شد

در حوزه ی اداری، ترکیب یک اقتصاد مرکانتیلیستی پرتکاپوتر در استان بصره و تبعیض و بدبینی کلی دولت عثمانی
نسبت به شیعیان بدین معنا بود که اعراب سنی به طور نامتناسبی دستگاه اداری و ارتش بومی دولت عثمببانی را بببه

صرف نظر از نیات واقعی و ایدئولوژیک دست اندرکار، سلطه اعراب سنی بر ارکان دولت عثمانی. اشغال خود درآوردند
منتهی شد به تشکل یک هویت فرقه گرایانه نهفته در دولت عراق جدید، دولببتی کببه مقامببات اسببتعماری بریتانیببا از

–آموزش طبقه ی تکنوکرات  نظامی سنی و تمبباس و آشببنایی. نهادهای به میراث گرفته از عثمانی ایجاد کرده بودند

An(شد   27»زیارت بوروکراتیک«آنان با توسعه سیاسی و جریانات روشنفکری در استانبول و اروپا منجر به پدیده ی 

derson,  2006: شد کبه) تبدیل پان عربیسم(در نتیجه این فرایند به آغازگاه ایدئولوژی ناسیونالیستی عرب )ب 114 
. نقش تعیین کننده ای در تاریخ سیاسی عراق مدرن بازی کرد

26. Second Serfdom

ل گرفته در اروپای شرقی دارد. نظام رعیتی چند قرن بعد از اروپای غربی و در قببرن پببانزدهمکنظام رعیتی ثانویه اشاره به نظام رعیتی ش
متر از غرب بود اما از وسعت زیادی برخوردار بود و محیط مسبباعدی بببرایکم شد. جمعیت اروپای شرقی به نسبت کدر اروپای شرقی حا
ه باعث مهاجرت به این منطقه از جاهای دیگر می شد. بعد از مرگ و میر تعداد زیادی از مببردم ایببن منطقببه توسببطکفعالیت دهقانی بود 

طاعون فراگیر در میانه قرن چهاردهم مهاجرت به این منطقه متوقف شد. اما بعببد از مببدتی دوببباره بببه دلیببل تقاضببای زیبباد محصببولت
شبباورزی توسببطکشورها، دوببباره تولیببد محصببولت کشورهای غربی و با توجه به لغو نظام رعیتی در بسیاری از این کشاورزی از جانب ک
ه شرایط موجود در غرب یعنی لغو نظامکار دهقانی آغاز شد چرا کرد و مهاجرت به این منطقه برای کشورهای اروپای شرقی رونق پیدا ک

ه ازکبشاورزی اربابان در اروپای شرقی را به سمت تولید بیشبتر محصبولت سبوق داد کرعیتی و همچنین افزایش تقاضا برای محصولت 
ه از آن تحت عنوان «نظام رعیتی ثانویه در اروپای شرقی» یاد می شود.  کقرن هفدهم دوباره آغاز شد 

27. Bureaucratic Pilgrimage

نان دورگببه شبباغل در مسببتعمراتکارکل گیری آگاهی ملی درکت آندرسون اشاره به شک» در نظریه ملت بندیکراتیکمفهوم «زیارت بورو
ه ناشی از جایگاه بینابینی شان در هرم قدرت استعماری بود(نویسنده).کایی اسپانیا بود کآمری
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 ۱۹۱۷–  ۱۹۳۲ حاکمیت بریتانیا،. ۳.۲

ه در آن پبروژه ی راق آن بسبتر پیشبینی ببود ک ماحصبل مدرنیزاسبیون تبدافعی و شکسبت خورده ی عثمبانی در ع
حاکمیت استعماری دیرهنگام. مدرنیزاسیون غیرلیبرال تحت استعمار بریتانیا بعد از جنگ جهانی اول پیش برده شد

ظهور ایالت. بریتانیا برعراق به نحوی استراتژیک به وسیله ی سه وضعیت در سطح بین الملل بیش از پیش تعین یافت
متحده به عنوان قدرت برتر سرمایه داری جهانی، اقتضببائات ژئوپلیببتیکی بریتانیببا بببرای محببافظت از هندوسببتان کببه
پرارزش ترین نگین انگشتری پادشاهی بریتانیا بود، و ظهور نفت به عنوان یک کالی استراتژیک بعد از تببأثیر انقلبببی

حببق تعییببن سرنوشببت 28صلح آمریکاییرکن کلیدی ظهور . استفاده از موتورهای احتراقی در جنگ جهانی اول
بازکردن درهای مستعمرات بریتانیببا.  ۱: این اصل ویلسونی استراتژی بزرگ آمریکا دو هدف عمده  داشت. ملت ها بود

. ضدیت با استراتژی ضد اسببتعماری۲و سایر کشورهای اروپایی به روی تجارت آزاد و سرمایه  و کالهای آمریکایی و 
( شوروی که به دنبال حق تعیین سرنوشت ملی کشورهای غیراروپایی مستعمره بود 1917بلشویک ها بعد از انقلب 

Dodge, 2033: 5.(

بازتاب حقوقی این وضعیت های همپوشان، این واقعیت بود که حاکمیت بریتانیا بر عراق رسما بببر مبنببای قیمببومیت
جامعه ملل استوار باشد که شامل پذیرش حق عراق برای تبدیل شدن غائی به یببک دولببت دارای حبباکمیت مسببتقل

de(بنابراین، حاکمیت قیمومیتی بریتانیا به  معنای فراهم آوردن بنیادهای نهببادی بببرای اسببتقلل قببانونی . ملی بود

jure با این حال، برساختن عراق از سوی بریتانیا متببأثر از تنببزل جایگبباه اقتصببادی بریتانیببا در. عراق در آینده بود)بب
نتیجه ی جنگ و ظهور سرمایه داری آمریکایی و نیز فشار ژئوپلیتیکی پیروزی انقلب شببوروی و فرآینببد رو بببه رشببد

. جنبش های کمونیستی و ضد استعماری بود

در متن این وضعیت، بریتانیا ابتدا در پی حاکمیت استعماری مستقیم بببود کببه توسببط آرنولببد ویلسببون بنیان گببذار
).Dodge, 2003: x, 8(حاکمیت استعماری بریتانیا و بر اساس تجربه هندوستان تدوین شده بود » مدرسه ی شرقی«

انقلب بببزرگ« که به ۱۹۲۰حاکمیت استعماری مستقیم کوتاه مدت بود و بعد از قیام عمومی علیه بریتانیا در سال ،
کنار گذاشته شد » عراق است،  بر). Dodge, 2003: x; Vinogradov, 1972(موسوم  بریتانیا  آن، حکمرانی  از  پس 

,Batatu(بببود » حاکمیت غیرمستقیم«عراق به لحاظ سیاسی رفرمیستی و به لحاظ اجتماعی محافظه کارانه  و به شکل 

1978: جنبه ی رفرمیستی این شیوه ی  مرکب حکومت عبارت بود از ایجبباد ارگانهببای بوروکراتیببک حکومببتی).بب 24 
–دولت  ملت شامل ترکیبی از یک پادشاهی مشروطه و یک پارلمان مبتنی بر انتخابات. این ملغمه ی شببکلی نسبببتا

مشابه با الگوی حکومتی خود بریتانیا بود گرچه انتصاب استراتژیک مقامات بریتانیببایی در وزارت خانه هببا و نهادهببای
جنبه ی محافظه کببارانه ی پببروژه ی دولت سببازی. کلیدی قیمومیت مطلق بریتانیا بر دولت عببراق را تضببمین می کببرد

28. Pax Americana
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دش رهبران قبایل عرب به عنوان مجریان محلی نظببم غیرلیبرالی بریتانیا در عراق، خود را در قدرتمندسازی بیش از پی
)  به مثابه آخرین حربه تداوم نظببم اسببتعماری بریتانیببا ازRAF(و قانون تجلی یافت. نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا 

حمببایت می کببرد. کببارآیی ایببن تمهیببد در نببتیجه یاین افراد و کارکرد آنها در تامین نظم و قانون در سطح  محلببی 
.cf( به اثبات رسید ۱۹۲۰شکست شورش های عرب ها و کردها در طول دهه   Dodge, تنببش اصببلی ایببن).بب 2003 

وضعیت نهفته در این واقعیت بود که جنبه ی رفرمیستی سیاست بریتانیا مبتنی بر حاکمیت غیرمسببتقیم بببر عببراق،
آزادی از قیببد و: تعریببف می شببود»اش آزادی دوگببانه«با » لیبرالی«سوژه ی » را فرض می گرفت. فرد انتزاعی«وجود 

بندهای روابط وابستگی شخصی و آزادی (در معنای خلع ید) از دسترسی بببه ابزارهببای بازتولیببد کببه هببر دوی آنهببا
از طرف دیگر، جنبه ی به  لحاظ اجتماعی محافظه کارانه ی حاکمیت بریتانیا بببه. است» انباشت اولیه«نتیجه ی فرآیند 

– طور ماهوی روابط وابستگی شخصی و از این رو اشکال قبیله ای هویت جمعی و وفاداری سیاسی  فرهنگی گروهببی

همیببن. را بازتولید و تقویت کرد که به لحاظ جامعه شناختی برسازنده ی عراق به سان یک هویت سیاسی نوپدیببد بببود
تضاد درونی در این ترکیب جامعه شناختی در نتیجه ی توسعه ی ناموزون و مرکب بود که مولد تنش رو به گسترشببی

.  عراق زد29بود که مهر خود را بر «قرن بحران»

)TCCDR» (مقررات منازعات داخلی و جنایی قبیله ای« قبیله ای در مقدمه ی شیوخافزایش قدرت و تقویت جایگاه 
 تجلی یافت که از قانون مشابهی در هندوستان شبیه سازی شده بود، قانونی که در آن به برخی شیوخ۱۹۱۶در سال 

The Law Library of» (منتخب، اقتدار حل منازعات درون قبیله ای و نیز جمع آوری مالیات برای حکومت را می داد

Congress, 2003: 14 .( این مقررات)TCCDR ( معرفی این مقررات.  عراق گنجانده شد۱۹۲۵بعدا در قانون اساسی
)TCCDR ایببن مقبررات. منجر به حذف شوراهای منتخب محلی شد که توسط امپراتوری عثمانی ایجاد شده ببود)ب

 درصد جمعیبت عبراق را تشبکیل می داد، به صببورت مطلببق در۸۰حکمرانی بر مناطق وسیع روستایی را که بیش از 
این مداخله همچنین منجر به آغاز یک تنش مزمن بین مناطق شهری و روسببتایی. دستان رهبران قبیله ای قرار داد

شکاف بین قبیله ای دیگری که رخ داد این). Dodge, 2003: 63 - 82(و نیز بین رهبران قبایل و نخبگان شهری شد 
و دوسببت خببود پشببتیبانی می کببرد، کسببانی کببه در نهببایت بببه شببیوخ» عالی مقببام«بود که بریتانیا تنهببا از شببیوخ 

علوه بر این،  قوانین شرایط زندگی خببانوادگی و. تبدیل شدند» - اسمی«در تقابل با شیوخ  30»تصدیق شده و معتبر«
شخصی تحت تبعیت قانون اسلم قرار گرفتند که متمایزاا توسط دادگاه های فعال شریعت سنی و شیعی اداره می شد

). Abdullah, 2011: 103(و همین خود تقسیم فرقه ای در مناطق شهری را نیز رسمیت بخشید 

دت در حبال ظهبور عبراق از مجموع تاثیرات جامعه شناختی این شرایط این بود که عضویت اکبثریت عراقی هبا در ملب
بببا. خلل عضویت بنیادی و تعیین کننده ی آن ها در یک فرقه ، قبیله و یا یک جامعه روستایی خاص وسبباطت می شببد

دی شببهروندی لیبببرالی را» - کببه فرد انتزاعی«اجتناب از انباشت اولیه و از این رو عدم ایجاد  محتببوای جامعه شببناخت

مک. قرن بیست و ی29
30.  Recognized
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می سازد و رسمیت یافتن اشکال شخصی شده ی سوژ گی جمعی؛ حبباکمیت غیرمسببتقیم بریتانیببا اساسببا مببانع ظهببور
آگاهی ملی مبتنی بر زمینه اجتماعی متناظر با آن در عراق شد. این امر همچنین مانع شکل گیری یک دولت عراقی

در حقیقت، عدم توسعه نیروهای مسلح). cf. Tripp, 2002: 69 - 70(دارای مشروعیت عمومی و اقتدار داخلی شد 
دق تحت قیمومیت، در حکومت مرکزی و مسلح کردن پیوسته ی رهبران قبایل از سوی بریتانیا باعث شد که دولت عرا
تعریف کلسیک وبر از دولت (یعنی اعمال انحصار بر ابزار مشروع خشونت در یک قلمرو سرزمینی مشخص) نگنجببد

)Weber, 1946: 77 .( تفنگ داشت در حالی که قبایل۱۵۰۰در دوران پادشاهی ملک فیصل، حکومت مرکزی تنها 
بنابراین، ترکیب مالکیت زمین، اقتدار اداری و حقوقی). Abdullah, 2011: 103( هزار تفنگ در اختیار داشتند ۱۰۰

و نیز قدرت نظامی شیوخ به این معنا بود که در برساخت استعماری دولت عراق به رهبری بریتانیا، قبایببل در رتببق و
ایببن چببالش بنیببادی ای بببود کببه در تمببام دوران قیمببومیت و. فتق امور ملی نقشی به غایت عمده بببازی می کردنببد

. پسااستقلل، الیت های سیاسی عراق با آن مواجه بودند

جایگزینی کورپوراتیسم قبیله ای به جای فردگرایی لیبرال در ساختار استعماری عراق مدرن یببک جببایگزینی ثببانوی
لیه ی قدرتمنببدی از).بب 12(دیگر را نیز در پی داشت: جایگزینی ناسیونالیسم پان عربی به جای ناسیونالیسببم عراقببی

دی کببه در برابببر رویکببرد نخبگان فکری و الیت حاکم بر عراق در مواجهه بببا موانببع داخلببی ناشببی از سبباختار قبببیله ا
–ناسیونالیستی  مدرنیستی آنها قببرار داشببت، بنیبباد مشببروعیت پببروژه ی سیاسببی خببود را در خببارج از عببراق و بببر

این وضعیت به لحاظ ایببدئولوژیک توسببط  سببطح میانی نبباموزونی. ناسیونالیسم انتزاعی و پان عربی فراعراقی بنا نهادند
منطقه  ای، که ما بین  ناموزونیت توسعه در سطح داخلی وناموزونی در سطح بین المللی قرار داشت، تشدید شد. عراق

. اهمیت کارکردهمانطور که گفته شد فی الحال به شکلی ساختاری در ناموزونی توسعه در سطح بین الملل درگیر بود
 اینکه عراق نسبت به سایر کشورهای بزرگ عربی به ویببژه مصببراین سطح منطقه ای ناموزونی در این است که به رغم

(–به لحاظ اجتماعی  سیاسی توسعه  نایافته تر بود، با این حال استقلل خود را زودتببر از آن کشببورها بببه دسببت آورد 
Hourani,  2013: ,Trotsky (31»امتیاز عقب ماندگی تاریخی«این ).بب 299   1985: که برای تروتسکی ویژگببی)بب 26 

کلیدی توسعه ناموزون و مرکب است، الهام بخش نخبگان فکری و سیاسی عراق شد تا یک مببأموریت تبباریخی بببرای
بنببابراین، در. خود قائل شوند، ماموریتی برای متحد کردن دولت های عربی پراکنده در قالب یک دولت واحد قدرتمند

به عبببارت دیگببر، حببد و حببدود سببرزمینی. گفتمان و پراکسیس این نخبگان، کل جهان عرب جایگزین عراق می شد
در نتیجه، تمامی سیاست های استراتژیک می بایسببت بببه سببمت یببک. ناسیونالیسم این نخبگان، کل جهان عرب بود

این ژست سیاسی استراتژیک، پروژه های ملی سیاسی و توسعه ای  صببرفا. دولت عرب واحد و یکپارچه هدایت می شد
عراقی را کم اهمیت جلوه میداد و یا آنها را تابع یک پروژ ه ی گسترده تر منطقه ای می کببرد کببه یکپببارچگی سیاسببی

درگیری حزب بعث. نتیجه ی کار سیاستی بود جدایی ناپذیر از ژئوپلیتیک، یا تحت تبعیت آن. اعراب را در نظر داشت
. عراق در ستیزها و اختلفات متعدد بین المللی می تواند با توسل به این وضعیت توضیح  داده شود

31. Privilege of historic backwardness
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و پان عرب نشان بزرگی بر تاریخ عراق» اول عراق«تنش و رقابت بین به اصطلح رویکردهای ناسیونالیسم معطوف به 
,Tripp(مدرن به جای گذاشت   2002:  ch. در دوره ی عثمانی سابق کببه 32اعضای اصلی گروه نظامی شریفیان).بب 3 

رده های بالی ارتش و برخی نهادهای دولتی را در خلل دوران قیمببومیت بریتانیببا در اختیببار داشببتند، و کادرهببای
جوان تر افسران عراقی که تا حد زیادی در نهادهای عراق جدید آموزش دیده و تربیت شده بودند، اگر چه نه به طببور

- ۱۹۳۳(پان عربیسم پادشاه جدید، ملک فیصببل هاشببمی . کامل، اما به ترتیب این دو رویکرد را نمایندگی می کردند
–از این واقعیت ناشی می شد که او تبار عراقی نداشت  او اهل بخشی از شبه جزیره ی عرب بببود کببه بعببدها) ۱۸۸۵

ایببن یکببی از. و از این رو هیچ پایگاه حمایتی آنچنببانی در داخببل نداشببت -  تبدیل به دولت عربستان سعودی شد 
ملک فیصل تلش کرد). Walker, 2003: 31(دلیلی بود که بریتانیا از او دعوت کرد تا بر عراق جدید حکمرانی کند 

تا با آوردن شیعیان و کردهای بیشتری به داخل حکومت، زمینه پشتیبانی گسترده تری در داخل بببرای خببود ایجبباد
به رغببم اینکببه او بببا ارتقببای سببطح آمببوزش، طبقه ی روشببنفکر بببورژوا را کببه خالقببان و حبباملن احساسببات. کنببد

ایبن ناکبامی و. ناسیونالیستی بودند گسترش داد، اما در غلبه بر تضاد بین بریتانیا و نخبگان عرب سبنی ناکبام مانبد
به عنوان وزیر آموزش، موجبببات تعمیببق شببکاف بیببن)، ۱۸۸۰-  ۱۹۶۸(گماردن روشنفکر پان عرب، ساتی الحصری 

 دولت و شیعیان و کردها شد که تبدیل به «اقلیت» شدن خود توسط  یک دولت پان عرب سنی را بر نمی تافتند.

۱۹۳۲-  ۱۹۵۸استقللا و پادشاهی، . ۳.۳

ملک فیصل با در نظرگرفتن ارتببش. ی از آزادی عمل به پادشاه اعطا کرد درجه ا۱۹۳۲استقلل رسمی عراق در سال 
ارتش گسترش یافته.  اجرا کرد۱۹۳۴به عنوان عنصر کلیدی رؤیای ملت سازی خود، قانون خدمت اجباری را در سال 

تبدیل به بنیاد پرثمری برای رشد و گسترش بیشتر تفکرات و احساسات ناسیونالیستی شد، اما این ارتببش همچنببان
خود را به عنوان پروسی های جهان عرب می دیدند و دسببتاوردهای«در دستان عرب های سنی قرار داشت، کسانی که 

ارتش سریعا به عنوان داور سیاسی در). Abdullah, 2011: 104...» (مصطفی کمال در ترکیه را ستایش می کردند 
کشور ظاهر شد، امببا گروه هببای ناسیونالیسببتی پببان عرب و اول-عبراق یببا نمی توانسببتند زمین داران غببایب شببهری و

این امر باعث شد گفتمان و هیجان. زمین داران بزرگ روستایی قبیله سالر را به چالش بکشند یا وابسته به آنها بودند
ناسیونالیستی آنها بدون پایگاه داخلی باقی بماند، اما خشمی عمومی نسبببت بببه حبباکمیت اسببتعماری عمل ادامه دار

. بریتانیا ایجاد شده بود

دی پان دب درون۱۹۳۳ عرب و طرفدار نازی ها به قدرت در سال مرگ ملک فیصل و رسیدن ملک غاز  گروه های پببان عر
با این حال، همپوشانی بین دیدگاه  ناسیونالیسببت های اول-عببراق و حببزب تازه تأسببیس و. ارتش را بیشتر تقویت کرد

.مببوازنه ی سیاسببی را بیببن ایببن دو گببروه ایجبباد کببرد) در مسائل داخلببی ICP(سریعا رشدکرده ی کمونیست عراق 

ومت متحد عربببی علیببه امببپراطوریکیل حکه با هدف متحدسازی اعراب و تشک گروهی از نظامیان عرب تحت هدایت شریف حسین .32
ردند. کعثمانی مبارزه می 
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، دو۱۹۳۹، در سببال )۱۸۸۸-  ۱۹۵۸(و نخست وزیر نوری سعید ) ۱۹۱۳-  ۱۹۵۸(نایب السلطنه عبداله قدرت گیری 
طبقات زمین دار قبیله  سالر را قدرتمنببدتر)، ۱۹۱۲-  ۱۹۳۹(چهره ی کلیدی طرفدار بریتانیا بعد از مرگ ملک غازی 

این طبقات بعدا به دلیل افزایش درآمد نفتی دولت مالیات کمتری به دولت پرداخت می کردند. افزایش درآمببد. کرد
(IPC( درصدی با شرکت نفت عراق ۵۰نفتی دولت به دنبال تقسیم سود  ۱۹۵۲تحت سلطه ی بریتانیببا) در سببال ) 

به صورت گسترده ای برای ارتقای منافع الیگارشببی قبببیله ای و بازتولیببد«با این حال، درآمدهای نفتی . ایجاد شده بود
محروم شدن مناطق وسیع روستایی از درآمدهای فزاینده ی). Haj, 1997: 1» (کشاورزی غیرسرمایه دارانه هزینه شد

نفتی دولت به دلیل اقتدار زمین داران و قبایل بزرگ، باعث جدایی بیشتر حکومت مرکزی و توده ی مردمببی شببد کببه
بنابراین، ترکیب پرتناقض یک دولت ملی رسمی و یببک جببامعه ی. اکنون می بایست به طور مؤثرتری کنترل می شدند

.   ماهیتاا جماعت گرا در دوران قیمومیت، به صورت کج و معوجی در دوران استقلل عراق نیز بازتولید شد

در شرایط بن بست داخلی ناشی از شکاف بین نخبگببان ناسیونالیسببت و طبقببات زمین دار قبیله سببالر، سببازوکارهای
اشببغال فلسببطین و تشببدید. بین المللی تأثیر به مراتب بزرگتری بر سیاست در بغداد و سایر شهرهای بزرگ گذاشت

نقش بریتانیا در تقسیم فلسطین منجر به ظهببور برق آسببای یببک. جنگ سرد دو مورد از این عوامل بین المللی بودند
در مصر شد که بعدا به بسیج افسران ارتش عراق و طبقببات) ۱۹۱۸-  ۱۹۷۰(ژنرال پان عرب به نام جمال عبدالناصر 

اصببلحات ارضببی رادیکببال در مصببر کببه بببه حببذف آموزش دیده و شهری، بر علیه دولت طرفببدار بریتانیببا انجامیببد.
زمین داران بزرگ در آن کشور انجامید و ملی کردن کانال سوئز توسط ناصر و همچنین جان به در بردن او از حملت
سه جانبه ی بریتانیا، فرانسه و اسرائیل، مدل جذاب، انگیزه بخش و قهرمانانه ای برای ناسیونالیسببت های عراقببی فراهببم

  بین عراق،۱۹۵۵مشهور بود) که در سال ) CENTO(پیمان ضدشوروی بغداد ( که به سازمان پیمان مرکزی . کرد
باعث برافروخته شببدن بیش از پیش ایران، ترکیه، پاکستان و بریتانیا منعقد شد و از حمایت آمریکا نیز برخوردار بود

با این حببال، حرکببت نهببایی از جببانب ارتببش تحببت. ناسیونالیست های عراقی و به انزوا رانده شدن نهاد پادشاهی شد
، رهبر ناسیونالیست جنبش افسران آزاد عراق صببورت گرفببت کببه از)۱۹۱۴-  ۱۹۶۳(رهبری ژنرال عبدالکریم قاسم 

–قاسم در ارتش عراق خدمت می کرد و در جنگ اعراب . مدل همتای مصری خود جمال عبدالناصر الگوبرداری کرد

 مشارکت داشت و به مانند بسیاری از اعضای افسران آزاد با خشم و نفرت نسبت به پادشاه و۱۹۴۸اسرائیل در سال 
,Batatu(ارباب بریتانیایی اش به عراق بازگشت   1978: ۱۴موفقیت کودتا به رهبری عبببدالکریم قاسببم در ).  766 

همراهی با حال و هوای افکار عمومی ضدپادشاهی و ضدبریتانیایی به ویببژه در.  بسیار سریع اتفاق افتاد۱۹۵۸جولی 
شهرهای بزرگ عراق سریعا تبدیل به یک خیزش سیاسی انقلبی در بخش های عمده ای از جمعیت شد و آنها را بببه

). cf. Batatu, 1978: 806(خیابان ها کشاند 
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۱۹۵۸-  ۱۹۹۱دوره ی گذار جمهوری و ظهور حزب بعث، . ۳.۴

جمهوری جدیدی که کودتاچیان اعلم کردند ، عراقی را به میراث برد که در آن تقسیمات قبیله ای و فرقه ای ماهیت
۶۰ درصد جمعیت بدون زمین بودنببد و ۲۰بیش از : رسما ملی دولت را از داشتن یک بنیاد اجتماعی محروم می کرد

 درصببد۱۷ خببانواده صبباحب ۴۹درصد زمین های کشت شده تحت تملک زمین داران بزرگ بببود کببه در میببان آنهببا 
کشببت می شببدند کببه تحببت زمین ها بودند. بیشتر این اراضی بر مبنای نظام واگذاری بخشی از محصببول بببه ارببباب

پالیش ملی این ترکیب پارادوکسیکال، یعنی دولت رسما). Abdullah, 2011: 111(سلطه ی روابط نیمه فئودالی بود 
]نظام[جمهوری خواه مدرن و جامعه ی خراج گذار ماهیتاا پیشامدرن، به وظیفه عمده ی حاکمان عراق بعد از سرنگونی 

 تبدیل شد. به نظر می رسید که هیچ نیرویی مانند حزب بعث آمادگی و تمایل به انجام ایبن۱۹۵۸پادشاهی در سال 
. کار را نداشت

مأموریت حزب بعث ایجاد یک وحدت پان عربی آن هم در مواجهه بببا چنبدپارگی پیشبباملی به عنببوان زمینه ی عمببل
متمرکز خود را جببایگزین ملببت نبباموجودی کببرد کببه-ساختاری  خود بود و در این راستا سازمان سفت وسخت و باببر

از قربببانی کردن«بعثی ها محتمل تجسد توصیف تروتسکی از ژاکوبن ها هستند که . اصرار داشت آن را نمایندگی کند
قرینه ی ایمان مطلق آنها به یک ایده ی  متببافیزیکی،....  هیچ انسانی برای ایجاد شالوده ی حقیقت شان دریغ نکردند 

با. بعثی ها، ملت عرب بود» برای حقیقت). «cited in Deutscher, 2003: 75» (بی اعتماد مطلق شان به مردم زنده بود
دت منتهی به  Al(صدام حسببین » جمهوری وحشت«این حال، مسیر آغشته به خون و خشون  –  Khalil, بببا)ب 1989 

قاسم به دنبببال ترویببج وحببدت. تلش های اولیه پروژه ی ملت سازی نیمه سوسیال دموکرات عبدالکریم قاسم آغاز شد
او. متشکل از اعراب شیعه و سنی و کردهببا بببود» شورای حکومتی«ملی از خلل اقداماتی از قبیل صورت بندی یک 

همچنین محدودیت های اعمال شده بر حزب کمونیست عراق را لغو کرد، حزبی که به رغببم نداشببتن مجببوز رسببمی
قاسم همچنین برنببامه ی سکولریزاسببیون را در دسببتور کببار. فعالیت، از قاسم حمایتی تعیین کننده به عمل می آورد

خود قرار داد که شامل محدودکردن فعالیت و اختیارات قانونی دادگاه های شریعت سببالر به ویببژه در حببوزه ی قببانون
قانون اساسی موقت جمهوری همچنین آشکارا جمهوری جدید را به عنوان دولتی دوملببتی تعریببف کببرد. خانواده بود

. که شامل همکاری و شراکت بین عرب ها و کردهای کشور بود

مقببررات منازعببات. «با این حال، احتمال مهم ترین برنامه ی عبدالکریم قاسم واژگونی رادیکال مناسبات روستایی بببود
کنار گذاشته شد و قانون جدید زمین، سقفی را برای مالکیت زمیببن تعییببن)بب TCCDR(داخلی و جنایی قبیله ای» 

دی زمین بیش از سقف تعیین شده در قالب جریمه سلب مالکیت می شد و بین دهقانان بببی زمیببن تقسببیم. کرد دارای
این اصلحات ارضی رادیکال قدرت سیاسی زمین داران بزرگ را از بین برد و کارگران شهری و طبقات میانی. می شد

,Batatu(و پایین را تقویت کرد   1978: اما به دلیل فقدان یببک اسببتراتژی مشببخص در بخببش کشبباورزی و).بب 807 
–سوگیری شهری  صنعتی، این اصلحات منجر به مهاجرت عظیم روستا به شهرشد؛ وضعیتی که در ایران همسببایه

در). Matin, 2013a: ch. 5( اتفاق افتاد ۱۹۶۳ و به دنبال اصلحات ارضی شاه در سال ۱۹۶۰نیز در میانه ی دهه 
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پتانسیل های). Abdullah, 2011: 121( درصد سقوط کرد ۸ سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی به ۱۹۸۰سال 
دل این شبه انباشت اولیه به دلیل رشد فزاینده درآمدهای نفتی دولت سرکوب شد، درآمدی که سیاسی- اجتماعی لیبرا

اکنبون،.  ایجباد شبد۱۹۵۹ درصد زمین های واگذارشده به شرکت ملی نفبت عبراق در سبال 99.5به دنبال مصادره 
دولت عراق به عنوان یک دولت رانتی در معنای حقیقی کلمه، بخش عمده ای از جمعیت را به کارکنان خببود تبببدیل

بببود کببه روابببط شخصیت زدایی شببده ی بازتولیببد را» دولببت«بلکه » کال«از این رو، به لحاظ جامعه شناختی، نه . کرد
وساطت می کرد؛ وضعیتی که شامل تعین بخشی سیاسی مستقیم افراد رسماا آزاد توسط دولت اسماا ملی بود، دولببتی
که از توسعه ی نهادهای بورژوایی جامعه ی مدنی رویگردان یا ناکام ماند و در عبوض ببر ارتبش و تبا حبد زیبادی ببر

–لبه ی پروژه ملت سازی انقلب قاسم به وسیله ی ساختار فرقه ای  قبببیله ای قببدرت. سازوبرگ های امنیتی متکی بود

. که کودتای حزب بعث علیه او به دنبال داشت، کندتر شد

که در نهایت با) (UAR(بعثی ها و ناصریست های ارتش از عدم تمایل قاسم در پیوستن سریع به جبهه متحد عربی 
که مصر و سوریه را با یکدیگر متحد کرده بود، ناکامی او در سرکوب دور جدید شببورش کردهببا شکست مواجه شد)

در حالی که خروج قاسم از پیمببان سببنتو. در شمال و رویکرد نرم او نسبت به حزب کمونیست عراق خشمگین بودند
در جهت اهداف بعثی ها بود، اما ایجاد روابط دیپلماتیک با اتحاد شببوروی و چیببن، رویکببرد و احساسببات بببه شببدت

قاسم به دلیل ناکامی در ایجاد پایگاه اجتماعی گسترده برای قدرت سیاسی خببود. ضدکمونیستی آنها را تحریک کرد
یا ناتوانی در سازمان دهی درست عقبه ی حمایتی خببود و همچنیببن به دلیببل برخببی اشببتباهات تبباکتیکی در نهببایت

معاون ناصریست او عبدالسلم عارف تحت حمایت فرد دست راست اش احمد حسببن البکببر. منزوی و آسیب پذیر شد
بعثی ها با ایجاد یک نیروی شبه نظامی به.  هدایت کرد۱۹۶۳–یک کودتای ناصریستی  بعثی موفقیت آمیز را در سال 

. آزار و اذیت بیرحمانه ای علیه کمونیست ها آغاز کردند» گارد ملی«نام 

در زمان کودتای موفقیت آمیز علیه قاسم، بعثی ها پایگاه حمایتی بسیار محدودی در میان افسران پان عربیست ارتش
آنها در ابتدا به دلیل فقدان قدرت و پشتیبانی کافی درون ارتش برای پیش برد کوتا به تنهببایی، انتخببابی جببز. داشتند

دف  ناصریست رضایت دهند، کسبی کبه خبود یببک بعببثی) ۱۹۲۱-  ۱۹۶۶(این نداشتند که به رهبری عبدالسلم عار
عارف همانند قاسم پایگاه کوچک خود را. نبود، اما پشتیبانی قابل توجهی در میان افسران پان عربیست ارتش داشت

او نیز تصمیم گرفت کببه مسببئله پایگبباه خببود را از خلل یببک. دریافت و تکیه گاه قدرت خود را بر ارتش استوار کرد
رویکرد ضرورتا ضدملی حل وفصل کند یعنی بر خویشاوندان قبببیله ای خببود در قبببیله ی جمیل در منطقه ی رمببادی

ساختار نسبتاا سکولرتر، ملی گرایببانه تر و فراگیببر اولیه ی بعثی هببا سببریعا دسببتخوش یببک بازسببازماندهی. تکیه کند
همکاری نانوشته ی بعثی ها با عارف به دلیل تببداوم گسببترش گببارد ملببی. تاثیرگذار حول هویت سنی و قبیله ای شد

عارف بببا بهره بببرداری از شببکاف درون. توسط بعثی ها و تداوم خشونت افراطی و کورکورانه این گارد دچار بحران شد
با این حال، برخی از بعثی های سنی به دلیببل. بعثی ها، گارد ملی را منحل کرد و شدیدا در تقابل با بعثی ها قرار گرفت

حببزب. روابطی که در ارتش همچنان عمدتا سنی داشتند از پاک سازی عارف جان سالم به در بردنببد و احیببا شببدند
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بعث احیا شده عنصر سنی مسلطی داشت و بخشی از اعضای آن از ناحیه ی سنی نشین تکریت می آمدند، شهری کببه
در. بببود) ۱۹۳۷-  ۲۰۰۶(و صببدام حسببین ) ۱۹۱۴-  ۱۹۸۸(زادگاه دو تن از رهبران بعثی یعنی احمد حسن البکر 

او برای اتحبباد بببا مصببر و. همین دوره عبدالسلم عارف به پیش برد یک پروژه در سطحی کل ناصریستی دست یازید
عارف به گونه ی پارادوکسیکال بببدون توافببق. سوریه فراخوان داد و در این راستا مذاکراتی انجام داد که بی نتیجه بود
او در راستای پروژه ی صنعتی شدن از بببال بببه. درباره مرزهای دقیق دو کشور، حاکمیت کویت را به رسمیت شناخت

اما سیاست ملی سازی او منجر. پایین برخی از صنایع از جمله بخش بانکداری را تحت کنترل مستقیم دولت قرار داد
. به فرار قابل توجه سرمایه شد و سریعا متوقف شد

یکی شورش جدید کردها و شکسببت های پببی در پببی: دو رخداد تکلیف حکومت شکننده ی عارف را مشخص کردند
 اعراب و اسرائیل که به طور جبران ناپذیری محبوبیت و جذابیت ناصر و نیز۱۹۶۷ارتش در کردستان، و دیگری جنگ 

حزب بازسازماندهی شده و سنی محور بعث در. نیروهای ناصریستی در منطقه را از بین برد که عراق را هم شامل شد
 قدرت را به دسببت گرفببت و بببا کمببک و پشببتیبانی پنهببان آژانس هببای۱۹۶۸یک کودتای بدون خونریزی در سال 

. اطلعاتی غربی دست به کشتار کمونیست ها زد

حسببن البکببر ریاسببت. البکر و صدام حسین دولت را بر اساس سازمان حزبی سفت و سخت حزب بعث شکل دادنببد
(RCC(شورای فرماندهی انقلب  عالی ترین نهاد دولتی) و مناصب ریاست جمهوری و نخسببت وزیری را در اختیببار) 

بببا. گرفت و صدام حسین نیز معاون رئیس جمهور و شورای فرمانببدهی انقلب و نیببز معبباون دبیببر کببل حبزب شببد
. این حال، بعثی ها که از فقدان پشتیبانی مردمی آگاه بودند تدبیرهایی چند را اتخاذ کردند

آنها ابتدا به سراغ مسئله ی بی زمینی رفتند و دور جدیدی از بازتوزیع زمین و تأسیس زمین های اشتراکی و دولتی را
 ایجبباد۱۹۷۰دوم حکومت بعث تلش  جدیدی برای بازسازی روابببط بببا کردهببا آغبباز کببرد و در مببارس . آغاز کردند

منطقه ی خودمختار کردستان به همراه یک پارلمان کردی را به رسمیت شناخت و زبان کردی را به عنوان یببک زبببان
بعببد از جنببگ.  دولت دور جدیدی از ملی کردن صنعت نفت را آغبباز کببرد۱۹۷۲سوم در سال . رسمی شناسایی کرد

زمببان  وقببوع ایببن ایببن. – اعراب  اسرائیل تمامی دارایی های خارجی صنعت نفت در اختیار دولت قرار گرفببت۱۹۷۳
سال قبل از آن عراق یک معاهده ی دوستی و همکاری بلندمدت را بببا اتحبباد. رویدادها برای بعثی ها بسیار خوب بود

جماهیر شوری امضا کرده بود که موجب بکارگیری کمک های فنی شوروی در صنعت نفت عراق شد و در همان حال
و چهارم اینکه.  منجر به رشد فزاینده ی موجودی خزانه ی دولت شد۱۹۷۳بالرفتن بیش از حد قیمت نفت در سال 

دولت به صدام حسین مأموریت داد که یک سازوبرگ اطلعاتی و امنیتی را برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی
لیه های نسبتاا خودمختار و مقیاس وسیع این تشکیلت امنیتی که توسط صدام حسبین کنبترل می شبد. ایجاد کند

 درصد۴۰ درصد از تمامی کارکنان دولتی را در بر می گرفت و بیش از ۲۰ حدود ۱۹۷۸چنان بزرگ بود که در سال 
صدام حسین).  Abdullah, 2011: 131(نان آوران خانواده دریکی از این دوایر امنیتی متعلق به دولت کار می کردند 

،۱۹۷۹در تلش برای به دست گرفتن کنترل کامل اوضاع و ایجاد وفاداری، به صورت قابل تأملی به ویژه بعببد از سببال 
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افرادی از قبیله ی خود از منطقه ی تکریت را در سلسله مراتب عالی  سازمان های امنیتی بببه کببار گماشببت و بببه ا یببن
ترتیب سازمان امنیتی و دولتی که مرکزحیاتی حزب دولتی بعث به شببمار می رفببت به صببورت برجسببته ای مبباهیتی

.قبیله ای و فرقه ای به خود گرفت

–ترکیب تشکیلت بسیار وسیع حزب  دولت  با سببطح بببالی خودمختبباری نسبببی دولببت در نببتیجه ی درآمببدهای

ایببن ثبببات به وسببیله ی. و سرکوب افسارگسیخته و نظام مند باعث ثبات نسبی حزب بعببث شببد)بب 13(هنگفت نفتی 
مشروعیت یابی در سطح بین المللی و دریافت پشتیبانی، بعد از قرارگرفتن در صف اتحاد جماهیر شوروی که فرآینببد

اقتصاد رانتی همچنین باعث ایجاد نببوعی دولببت رفبباه. سرکوب حزب کمونیست و کردها را تسهیل کرد، تقویت شد
ایبن دولبت رفباه. –اقتدارگرا شد که شامل فراهم کردن امتیازدهی اجتماعی  اقتصادی در ازای تصدیق سیاسی ببود

–اقتدارگرا در ترکیب با سکولریسم رسمی ناسیونالیسم پان عربی بعثی ها باعث شد که حزب  دولت بعث بتوانببد بببه

دی اسببتبدادی. درجه ای از پشتیبانی فعال یا غیرفعال جمعیت بیشببتری از مببردم دسببت یابببد از ایببن رو، نظببام رفبباه
.جایگزین کثرت گرایی و مشارکت سیاسی شد

کردها نمی توانستند در ناسیونالیسببم عربببی-. تنها استثنا بر این پویش خودتثبیت گری فراگیر در عراق کردستان بود
وع سبرکوب. شوونیستی بعثی ها جذب شوند و بر خواست خودمختاری اصرار داشتند در نتیجه، آنهبا همچنبان موض

 خیلی زود به یک سببتیز۱۹۷۰گشایش کردی تاکتیکی بعثی ها در سال . نظامی و به حاشیه رانده شدن سیاسی بودند
رژیم بعث درخواست شاه ایران مبنی بر تعیین خط میانه شط العرب (ارونببدرود) بببه عنببوان مببرز. خونین تبدیل شد

جدید دو کشور را پذیرفت و به ازای این امتیاز موفق شد پشتیبانی ایران تحت حمایت آمریکا را از کردها قطع کند.
»عربی سازی«عراق پروژه ی با قطع شدن حمایت ایران از کردها صدام توانست جنبش کردها را شکست دهد. سپس 

خود را آغاز کرد، پروژه ای معطوف به جایگزینی ساکنان کرد مناطق کلیدی از قبیل شهر نفت خیز کرکوک) تعریب(
از پشببتیبانی محلببی) چریک هببا( پیشمرگه هابا قبایل عربی جنوب عراق؛ و روستاهای کرد را با هدف محروم کردن 

 منتهی شد، یعنببی زمببانی کببه در۱۹۸۰سیاست ضد کردی بعثی ها به قتل عام کردها در دهه ی ).بب 14(تخریب کرد
دی کرد کشببته و ۲۰۰ و حملت شیمیایی به شهرها و روستاهای کردی تقریبا انفالاعملیات ننگین  ۹۰ هزار غیرنظام

).  Abdullah, 2011: 133 - 142(درصد روستاهای کردنشین تخریب شد 

– یک حزب  دولت بعثی در عراق ظهور کرده بببود، کببه ثبببات اش مشببروط بببود بببه۱۹۷۰بنابراین، در پایان دهه ی 

دی مببوفقیت آمیز آن، قابلیت های دربرگیرنده و ادغام کننببده ی رژیببم رفبباه اقتبدارگرا ی آن، وجهه ی توسبعه گرایی رانبت
.جذابیت ناسیونالیسم پان عربی رادیکال آن و تأثیر تشکیلت وسیع و چندسازمانی دسببتگاه امنیببتی و اطلعبباتی آن

در. –پویش زمینه ای این فرآیند بی شباهت به سازوکار پس پشت ظهور حزب  دولت اولیببه در اتحبباد شببوروی نبببود
 تروتسکی با درک لنین از سازمان حزبی مخالفت کرده و هشدار داده بود که این درک منجر به وضعیتی۱۹۰۳سال 

حزب خود را جایگزین پرولتاریا، سازمان حزبی خود را جایگزین حزب در کلیت آن، و سپس«خواهد شد که  در آن 
» (خود را جایگزین کمیته ی مرکزی خواهد کببرد دیکتاتور""کمیته ی مرکزی خود را جایگزین سازمان و نهایتا یک 
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cited in Cliff, 1960 .(دلیل این مخالفت همان گونه که تروتسکی جوان استدلل کرده بود، این بود که عقب ماندگی
[ایببده ی طبقه ی «روسیه باعث شده بود که برای یک نسل از روشنفکران رادیکال روسببی از جملببه مارکسیسببت ها، 

با کمی جرح و). cited in Deutshcer, 2003: 157» (غایب مهم تر از خود طبقه باشد] به لحاظ عینی بال  گزاره ی 
در آنجا نیز ارتش جایگزین ملت، حزب جایگزین ارتش، سببازوبرگ. تعدیل، با وضعیت حزب بعث عراق مطابقت دارد

در هردو مورد توسعه ی ناموزون. امنیتی جایگزین حزب و نهایتا شخص صدام حسین جایگزین سازوبرگ امنیتی شد
و مرکب، محصولت و اشکال ایدئولوژیک- فکری- سیاسی مختص زمان مندی سرمایه دارانه را با شببرایط اجتمبباعی -

–حزب  دولت محصول نوپدید این. تاریخی ای ترکیب کرده بود که بر آنها روابط و اشکال غیرسرمایه دارانه حاکم بود

–ملغمه ی جامعه شناختی بود و در حقیقت جایگزین بوروکراتیک  سیاسی ای بود برای عاملیت آن طبقات اجتمبباعی 

زنجیره ی جایگزینی ها در هر دو مببوردند. که دگرگونی مدرن سرمایه دارانه را در زادگاه انگلیسی آن هدایت کرده بود
–حزب  دولت شوروی و بعث به این معنا بود که ُبعببد مببدرن، بوروکراتیببک و غیرشخصببی سبباختار دولببت مشببمول

 توسط (تصمیمات) یک شخص واحد بببود؛ امببری کببه اهمیببت بسببیار تعیین کننببده ای بببه عبباملیت و33فراتعین یابی
).  15(روانشناسی این شخص می بخشید 

 به دلیل جسمانی از سمت خود استعفا کرد و صدام حسین در حالی قدرت را به دسببت۱۹۷۹حسن البکر در سال 
او با سرعت حزب را پاک سازی کرد و کل سازوبرگ. گرفت که پایگاه قدرت سازمانی برای رهبری اش کامل آماده بود

آن زمان مقارن بود با معاهده ی صلح مصر و اسرائیل و نیز تبدیل شدن ایران بببه. دولتی را تحت کنترل خود قرار داد
ناسیونالیسم پان عربیستی. غرب به دنبال عقب نشینی بریتانیا از ناحیه جنوبی خلیج فارس» ژاندارم منطقه ای«عنوان 

عراق، هم در نتیجه ی اشغال سرزمین های عربی توسط اسرائیل و هم هژمونی ایران در خاورمیببانه مشببروعیت یببافته
.در حالی که اسرائیل به لحاظ ژئوپلیتیکی با عراق فاصله داشت، ایران غیرعربی همسایه  منبع ترس و خشم بببود. بود

انقلب ایران همزمان هببم ارتببش سببابقا.  ایران منجر به یک رویکرد ستیزآمیز شد۱۹۷۹این شرایط به دنبال انقلب 
قدرتمند ایران را دچار تغییر کرد و هم یک دولت شیعی را بر سر کار آورد که رهبر آن آیت الله خمینی شدیدا ضببد

صبدام. بعثی بود و علناا برای صدور انقلب به عراق که اکثریت آن را شیعیان تشکیل مببی دادنبد فراخبوان داده ببود
دی قدرت خود در داخببل، دفببع خیببزش شببیعیان در حسین برای تبدیل شدن به جانشین حقیقی ناصر، مستحکم ساز
داخل و حل مشکل دسترسی محدود عراق به آب های آزاد، جنگی را علیه ایران آغبباز کببرد و انتظببار داشببت کببه بببا

بببا. سرعت به یک پیروزی نظامی برق آسا و خردکننده علیه نیروهببای مسببلح از هببم پاشببیده ی ایببران دسببت بیابببد
این حال، ایران با سرعت خود را مجددا سازماندهی کرد و مقاومت سرسختانه ای را کببه ناشببی از ایببدئولوژی انقلبببی

 سال ادامه داشت و به کشته شدن صدها هزار ایرانی و۸جنگ بدون نتیجه ی قطعی به مدت . شیعی بود، صورت داد
 ایببن جنببگ رویکببرد سببرکو ب گرانه ی. در ضببمنعراقی منجر شد و برای هر دو کشور ویرانی های فراوانی به بار آورد

 شده شان با حببزب بعببث بببه اوایببل دهه یحزب بعث نسبت به شیعیان را تشدید کرد؛ شیعیانی که تقابل سازماندهی

33. overdetermination
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چنببدین گببروه سیاسببی شببیعی نیببز. بر می گشت) حزب دعوت اسلمی» (الدعوه السلمیه« و تشکیل حزب ۱۹۶۰
را در ایران و تحت حمایت ایران در خلل دوران جنگ ایران و عراق) SCIRI» (مجلس اعلی انقلب اسلمی عراق«

 و در مرزهببای۱۹۸۸جنگ ایران و عراق در نهایت با یک آتش بس تحت نظارت سازمان ملل در سال . تشکیل دادند
. پیش از جنگ پایان یافت

۱۹۹۱-  ۲۰۱۴فروپاشی دولت بعثی و برآمدن داعش، . ۳.۵

با این حال، بر خلف ایران که صببادرات. ایران و عراق هر دو در نتیجه ی جنگ به لحاظ اقتصادی شدیدا آسیب دیدند
نفت خود را از شهرهای بندری ادامه داد (شهرهایی که دورتر از مرزهای شرقی عراق بودند و از جنببگ کمببتر متببأثر
دب منطقه قرض بگیرد، چببون شده بودند) عراق مجبور شده بود که مقادیر زیادی پول از پادشاهی های محافظه کار عر

عمده ترین قرض دهنده کویت بببود کببه. آنها عراق بعثی را حفاظی در برابر توسعه طلبی انقلبی ایران شیعی می دیدند
صدام حسین که به لحبباظ. این موضوع باعث تغییر روابط بین این دو کشور شد. بخشش بدهی های عراق را نپذیرفت

اقتصادی تحت فشار بود و با چالش بزرگ و هزینه  عظیم ترخیص ارتش بزرگ خود مواجه بود و از طببرف دیگببر بببر
بی طرفی آمریکا، با توجه به دشمنی اش با ایران، حساب باز می کرد، جنگی سریع با هببدف ضببمیمه کردن کببویت بببه

اتحبباد جمبباهیر. زمان  این حمله برای عراق بدتر از این نمی توانست باشببد.  آغاز کرد۱۹۹۰خاک خود را در آگوست 
شوروی در آستانه فروپاشی و تجزیه بود و ایالت متحده مشتاق بود که نظم نببوین جهببانی را در قببالب یببک جهببان

. ائتلفببی بببهتک قطبی پساشوروی به سرانجام برساند، نظمی که در دوران جنگ سببرد بببرای آن مبببارزه کببرده بببود
و با حمایت سازمان ملل از طریببق مببداخله ی نظببامی، ارتببش عببراق را از کببویت عقببب رانببد، امببا تببارهبری آمریکا 

دن تجدیدنظرطلب و همچنان متمرد واژگون کردن دولت بعث پیش نرفت تا مبادا توازن قدرت منطقه ای را به نفع ایرا
با این حال، شیعیان و کردهای عراق به پا خواستند با این امید که توسط ایببالت متحببد حمببایت خواهنببد. برهم زند

صدام حسین از بی کنشی آمریکا بهره برداری کرد و به شدت و با خشببونت بسببیارخیزش شببیعیان را در جنببوب.  شد
سرکوب کرد، اما لشکرکشی علیه کردها در شمال منجر به مداخله بشردوستانه ی سازمان ملل و نیببز ایجبباد منبباطق

این امر به ظهور یک موجودیت خودمختببار کببردی.  درجه شد۳۳ درجه  و جنوبی  ۳۶پرواز ممنوع در مدار شمالی 
این خیزش ها دو گرایش را تشدید). cf. Al, 2015(در شمال عراق منجر شد، اما شیعیان در جنوب سرکوب شدند 

. هم فرقه گرایی سنی رژیم بعث علیه شیعیان و هم شوونیسم عربی علیه کردها: کرد

با این حال، این. رقیق شدن سکولریسم رسمی دولت بعث پیش از این در خلل جنگ عراق علیه ایران آغاز شده بود
خلیج که عراق را در برابر ائتلف بین المللی به رهبری ایالت متحد قرار داد شتاب ۱۹۹۱روند به شدت بعد از جنگ 

را بببر روی پرچببم خببود» الله اکبببر«دولت بعث آشکارا یک پروپاگاندا و گفتمان مذهبی را اتخاذ کرد و عبارت . یافت
دگردیسی اسلمی ایدئولوژی دولتی در این راستا بود که از پتانسببیل های سیاسببی و بسببیج کننده  اسببلمی. قرار داد
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اما به دلیل خیزش های شیعیان و کردها این امر به صورت. برای مواجهه با قدرت های مسیحی غربی بهره برداری کند
»هببویت ملببی«–از این رو، رشد ژست سنی  اسببلمی رژیبم بعببث، . اجتناب ناپذیری تنش های فرقه ای را افزایش داد

دی از پیش موجود را بیش  از پیش تضعیف کرد . شکننده و ظاهر

در این پس زمینه، تحریم های اقتصادی تحمیل شببده بببر عببراق بعببد از جنببگ کببویت مببوجب تشببدید فرقه گرایببی و
تحت. این وضعیت بیش از پیش امکان شکل گیری هویت ملی عراق را تضعیف کرد. قبیله گرایی در این کشور گردید

۱۹۹۳ دلر در سببال 2.982 بببه ۱۹۸۹ دلر در سببال 14.178تحریم های غرب، تولید ناخالص داخلی سرانه عراق از 
کرد  پیدا  تحریم ها،). Niblock, 2002: 173; cf. Alnasrawi, 2001: 214; Arnove, 2000(کاهش  ابعاد  و  شدت 

همراه با فقدان حمایت شوروی از عراق به کاهش  شدید توانایی رژیم بعث برای تداوم دادن به رژیم رفاه اقتدارگرا به
.شکل سابق که وسیله ای بود برای تولید مشروعیت و ایجاد ثبات سیاسی -عمومی به روش دولت های رفاه منجر شد

پیش از تحریم، یعنی دولتی کببه رفبباه را بببرای کسببب پشببتیبانی و کسببب رضببایت» قرارداد اجتماعی« ماهیت عام
(سیاسی به طور کلی تدارک می بیند (ویژگی برخی دولت های توسببعه گرای اقتببدارگرای پسااسببتعماری در منطقببه) 

Dahi, 2011( برای تقویت و بازتولید پایگاه حمایتی داخلی مبتنی بر روابط  فرقه ای و قبیله ای بدلخاص به نظامی 
شد. این نظام خاص حمایتی جدید از خلل نظام سهمیه بندی ها انجام شد که خود متکی بر اطلعات بسیار مفصببل

با توجه به اینکه اکثریت قدرتمند لیه های بالتر دولت بعث، به ویببژه ارگان هببای امنیببتی چنبدگانه ی. از جمعیت بود
آن، از قلب منطقه ی سنی نشین عراق  و به خصوص منطقه تکریت آمده بودند، بنابراین رژیم تحریم ها بیببش از پیببش

ایببن وضببعیت،. به تقویت روابط فرقه ای و قبیله ای همچون وسیله ای برای دسترسی به منابع کمیاب دولتی انجامیببد
ایببن. سیاسی شدن هویت های فرقه ای و قبیله ای را تشدید کرد و به نابرابری اقتصادی شکلی جماعت گرایانه بخشببید

همچنین. شرایط به صورت پارادوکسیکال بر ثبات رژیم افزود، چرا که باعث افزایش قدرت دولت در برابر جامعه شد
این موضوع باعث فرونشستن نارضایتی های عمومی شد، چرا که حتی برخی از کسانی که از مخالفان سرسخت رژیم
بعث بودند از خشونت شدید فرقه ای و قبیله ای که احتمال در نتیجه ی فروپاشی ناگهببانی کنببترل دولببتی بببه وجببود

). Niblock, 2002: 186, 180(می آمد، هراسناک بودند 

به علوه، این جنببگ دگرگببونی.  دقیقا این وضعیت را پیش آورد۲۰۰۳اما جنگ علیه عراق به رهبری آمریکا در سال 
سببتیزآمیز تنببش فببرقه ای را در پیونببد بببا و زیببر تبباثیر دامنه ی گسببترده ی نولیبرالیزاسببیون در سببطح جهببان و

این وضعیت مبتنی بر تلقببی. تجلی پیدا کرد» بهار عربی«رادیکالیزه شدن سیاست منطقه ای قرار داد که اوج آن در 
و هم آینببدی، تجلببی فرقه گرایببانه ی اسببتحاله ی دولبت عبراق را تقببویت و سببتیز ایجادشببده را ببدتر کبرد و دامنه ی

. ژئوپلیتیزه شدن هویت های فرقه ای و قبیله ای را گسترش داد

بلفاصله بعد از فروپاشی رژیم بعث و اشغال عراق، نماینده ی موقتی که آمریکا گمارده بود ارتش عراق و حزب بعببث
ایببن نماینببده ی مببوقت. را منحل کرد و پروژه ی بعثی زدایی سیستماتیک حکومت و بوروکراسی عببراق را آغبباز کببرد

اقدمات او دولت عببراق را تمامببا از هببم گسببیخت و فببورا. همچنین برنامه ی خصوصی سازی گسترده ای را شروع کرد
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اولین واکنش عرب های سنی عراق به. برتری سیاسی سنی ها را به سمت پایانی غیرمنتظره و خشونت بار هدایت کرد
حاشیه ای شدن سیاسی و اقتصادی، شورش مسلحانه بود که به صورت فزاینده ای هدف قرار دادن مستقیم شببیعیان را

استراتژی ضببد شببورش آمریکببا. شامل می شد که به عنوان حامیان نیروی اشغال گر به رهبری آمریکا تلقی می شدند
آمریکا این اقدامات را با اتکا به شببه نظامیان. شامل دستگیری های گسترده، شکنجه های وسیع و مجازات جمعی بود

. –شیعی انجام داد که این مساله خود باعث تشدید ستیز شیعه  سنی شد

(دولت اسلمی عببراق . این بستر، به  نحوی استثنایی زمینه ی حاصلخیزی را برای گروه های سلفی افراطی فراهم کرد
ISI( که سلف داعش ،)ISاز ادغام تعدادی از گروه های وابسببته بببه القاعببده شببکل۲۰۰۶ در سال ) محسوب می شود 

با این حال،. گرفت که بعضی از آنها پس از جنگ آمریکا علیه طالبان و القاعده در افغانستان، به عراق وارد شده بودند
برگزاری انتخابات پارلمانی و امید بخش هایی از جمعیت سنی به ترتیبات تقسیم قدرت از خلل سیاست مبتنببی بببر

اما تقسببیم قببدرت رخ. قانون اساسی، پشتیبانی گسترده ی عرب های سنی از دولت اسلمی عراق را به تأخیر انداخت
ده. نداد فرقه گرایی گسترده نیروهای اصلی شیعی به ویبژه در دولبت نبوری المبالکی، بیبش از پیبش بخش هبای عم

جمعیت عرب های سنی را به سمت شورش افراطی فرقه گرایانه ی کنونی هدایت کرد که تا حد زیادی توسط افسببران
.  بعثی پیشین سازمان دهی شده بود

دی سنی، و یا دقیق تر بگببوییم، جببذب بعثی هببا در ایببن گروه هببای –اتحاد دوفاکتوی بعثی ها و گروه های جهادی  سلف

این گببروه همببراه خببود. –جهادی  سلفی تا حد زیادی به شکل گیری دولت اسلمی عراق و نهایتا داعش منتهی شد
. آن ها همراه بببا یکببدیگر روش هببای جنببگمهارت و تجارب بااهمیت توامان نظامی و سازمانی را وارد این اتحاد کرد

کوچک با تحرک بال وباعمال خشونت به تصویرنامتقارن را به حداعلی کارآیی رساندند که ترکیبی بود از دسته های 
کشیده شده و ترور افراطی. این روش جنگی در مقابل دشمنان داعش و به قصد جبران کمبود نفرات و تکنولوژی به

,Naji(کار گرفته شد  به لحاظ ایدئولوژیکی، پان عربیسم بعثی با جهان شببمول گرایی سببرزمینی سلفیسببتی).بب 2006 
 اولیه ی خود را حفظ کردنببد.وهابی–گروه های جهادی  سلفی مدرن ویژگی توسعه طلبانه ی صورت بندی . همراه شد

تنبباقض بیببن. صورت بندی ای که در خدمت فرآیند دولت سببازی سلسببله ی سببعودی در عربسببتان قببرار گرفتببه بببود
 و ناسیونالیسم دوفاکتوی سعودی نشانگان ویژه ی دولت عربستان سعودی از زمان تشببکیلوهابیجهان شمول گرایی 

 خود با هدف ساخت یک دولببتوهابیچه با این که طایفه ی سعود، با نخبگان روحانی متعلق به متحدین . آن است
سرزمینی همکاری کردند، اما ایده ی اولیه ی دولت اسلمی جهان شمول که نشان ویژ ه ی جنبش وهابی بود همچنببان

.راه حل دولت سعودی برای پیامدهای ویرانگر این وضعیت، صادرکردن این ایده به خارج بود. زنده و جذاب باقی ماند
از این رو حمایت دولت عربستان سعودی از گروه های سلفی و جهادی سنی رادیکال در سببطح جهببان، هببم سببوپاپ
دش ایدئولوژیک به دولتی بود که متببولی مقببدس ترین دل مشروعیت بخ اطمینانی برای امنیت داخلی بود و هم یک عام

ترکیب فراملی گرایی اسلمی. مکان های دین اسلم تلقی می شد و ادعای رهبری جامعه ی جهانی مسلمانان را داشت
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و عربی به اتحاد گروه های سلفی سنی مسلح و بعثی ها انجامید، اتحادی که به لحاظ ژئوپلیتیکی قببدرت بسببیاری بببه
. دولت اسلمی عراق و اشکال بعدی آن [داعش] بخشید

ایران برای جلوگیری از بازگشت سببنی ها. مداخلت منطقه ای نیز وضعیت از پیش وخیم عراق پسااشغال را بدتر کرد
از طبرف دیگببر، عربسببتان سببعودی و. به قدرت از نیروهای شبه نظامی شیعی عراق حمایت کرد و آنها را آموزش داد

در ایببن حیببن، اتخبباذ. سایر دولت های عرب از ترس افزایش تأثیر ایران در منطقه، از قیببام سببنی ها حمببایت کردنبد
ایببالت متحببده، دولببت استراتژی «افزایش نیرو» و تشکیل «شوراهای بیداری» [قبایل سنی] طرفدار آمریکا از سوی 

مببدت کوتبباهی بعببد از آن در سببال.  به بعد دچار شکست و حاشیه ای شدن کرد۲۰۰۶–  ۲۰۰۷اسلمی عراق را از 
تبارشناسی بهار عربی خود تماما تلقی می کند با سطح بین المللبی فروپاشبی نولیبببرالی. رخ داد» بهار عربی« ۲۰۱۰

توسعه گرایی دولت محور در خاورمیانه و شمال آفریقا، و درهم تنیده است با «جنگ علیه ترور» آمریکا و نیببز بحببران
دن مسببالمت جو بببه .۲۰۰۸مالی  در سوریه، انقلب پس از استفاده ی سیستماتیک رژیم از خشونت علیه تظاهرکنندگا

حمایت هببای غربببی و منطقه ای بببرای شببکل دادن بببه گروه هببای. هجببوم سرعت به مبارزه ی مسببلحانه تبببدیل شببد
دن مسلح و پشتیبانی استراتژیک ایران و حزب الله از رژیم اسد درگیری را به یک جنگ فببرقه ای تمببام عیببار اپوزیسیو

دولت اسلمی عراق از این وضعیت بسیار آشفته استفاده کرد و مرکببز ثقببل نظببامی خببود را بببه سببوریه. تبدیل کرد
/دولببت اسببلمی عببراق و شببام «منتقل کرد و برای بازتاب دادن گسترش یابی قلمببرو سببرزمینی عملیبباتش خبود را 

اما با سرعت با سایر گروه های اپوزیسیون مسلح از قبیل شبباخه ی القاعببده در سببوریه، یعنببی. نام گذاری کرد» سوریه
. جبهه النصره، بر سر رهبری اپوزیسیون درگیر شد تا جایی که توسط القاعده محکوم شد

وریه، دولبت۲۰۱۱با تکمیل عقب نشینی نیروهای ایالت متحد از عراق در سال   و نیبز تحمبل چنبد شکسبت در س
اسلمی عراق و شام عملیات خود را در عراق افزایش داد تا بتواند مسیرهای لجستیکی را برای جبهه ی سوریه فراهم

ل سبال . کند در همیببن حیبن،.  شبد۲۰۱۴این امر منجر به تصرف چندین شهر از جملبه رمبادی و فلبوجه در اوای
–مطالبه گری حداکثری احزاب سیاسی سنی  عرب، فرقه گرایی آشکار حکومت شببیعه و ابهببام در برخببی از بنببدهای

سرکوب خشن تظبباهرات مردمببی در. کلیدی قانون اساسی جدید عراق به تداوم بن بست سیاسی در بغداد منجر شد
 هرگببونه امیببدی را بببرای۲۰۱۴–برخی مناطق سنی  عرب در دولت سوم عراق به رهبری نوری المالکی در آوریببل 

همین امر به حمببایت بخش هببای قابببل. ایجاد ترتیبات قانونی معطوف به تقسیم قدرت بین شیعه و سنی از بین برد
توجهی از جمعیت عرب سنی عراق از دولت اسلمی عراق و شام منجر شد که در پیروزی چشمگیر دولببت اسببلمی

، که منجر به تصرف موصل و تقریبا یک سوم سرزمین عراق شد، بسیار تأثیرگببذار بببود و۲۰۱۴عراق و شام در ژوئن 
. منتهی شد» به رهبری داعش خلفت«در نهایت به اعلم 
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. نتیجه گیری ۴
ه قبل ببه شکل آشکارا فرقه ای جنگ جاری در عراق و بخش های عمده بقیه منطقه ، به رویکردهای شرق شناسببانه ک

با این حال، همان گونه که نشان دادم، اگر چه تفبباوت فببرقه ای. شدت تحت فشار بودند حیات جدیدی بخشیده است
علوه بببر ایببن،. وضعیتی است که تاریخی طولنی دارد، اما معنای انضمامی و پیامدهای آن مطلقببا تبباریخی هسببتند

شکل و کارکرد تاریخا ویژه ی اشکال فرقه ای یا فراملی و فروملی هویت های جمعی همیشبه محصبول اشبکال خباص
اسببتفاده انتقببادی از ایببده توسببعه ی نبباموزون و مرکببب لئببون. فرآیندهای گسترده تر بازتولید اجتماعی متقابل است

تروتسکی، به  مثابه یک شکل مارکسی از جامعه شناسی تبباریخی بین المللببی، و تحلیببل هم آینببدی، تببوان خاصببی در
من بببا به کببارگیری ایببن ابببزار. توضیح این فرآیندها و نتایج خاص آنها هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تحلیلی دارد

فکری مرکب استدلل کرده ام که دولت سازی استعماری در عراق شکل معکوس منطق مدرنیزاسیون روسببیه تببزاری
توسعه ی نباموزون و مرکببب روسببیه شبامل ترکیببب یبک  دولبت. است که نقطه ی ارجاع تجربی اولیه تروتسکی بود

.استبدادی پیشامدرن با یک اقتصاد صنعتی پیشرفته بود روندی که توسط پویایی ژئوپولیتیک به پیش  برده می شببد
دب  ، نیروی محرکه انقلب روسیه بببود کببه ببباعث»اشکال کهنه و منسوخ با اشکال معاصر«تضادهای درونی این ترکی

. ایجاد یک دولت سوسیالیستی در یک کشور اروپایی با پایین ترین سطح توسعه اقتصادی شد

و پیروزی انقلب روسیه با محیببط داخلببی یببک در عراق، تلقی زوال امپراتوری بریتانیا، برآمدن عصر صلح آمریکایی
سرزمین غیرعثمانی که دارای ویژگی روابط خراج گزارانه و نیز سلطه ی نخبگان نظامی و فکری سنی بببود، منجببر بببه

این فرآیند پرتضاد شامل تحمیل ارگان های حکمرانی یببک دولببت مببدرن بببر روی. فرآیند دولت سازی پرتضادی شد
جمعیتی همچنان درگیر در روابط وابستگی شخصی غیرسرمایه دارانه بود، که در سلطه ی سیاسی و اقتصادی طبقات

تلش های پی درپی طبقات دولتی عبراق پسااسبتعماری ببرای جبایگزینی اشبکال. زمین دار قبیله ای بازتاب یافته بود
پیشاملی هویت جمعی با یک شکل ملی دولت به علببت وسبباطت تبباریخی پویش هببای منطقه ای و بین المللببی دچببار

.cf(انکسار گشته و فراتعین شد   Lustic,  موفقیت های تصادفی در شببکل دهی بببه برخببی از اشببکال). به رغم1997 
آگاهی ملی و دستیابی به سطوح خاصی از آن، نبتیجه ی ناپیوسبته امبا انباشبتی ایبن فرآینبد، بازتولیبد دگردیسبانه

 و فروپاشببی دولببت بعببثی بببه انفجببار ایببن۲۰۰۳جنگ ).بب 16(هویت های فرقه ای و قبیله ای بود و سیاسی شدن آنها 
ایبن انفجبار. شرایط انجامید، شرایطی که به لحاظ ژئوپلیتیکی به وسیله ی دو دهه جنگ و تحریم تشبدید شبده ببود

–اجتماعی  سیاسی درون بستر گسترده تری از منطقه و در پیوند با بحران دوگانه ی نولیبرالیسببم و دولببت اقتببدارگرا

مجموع اثرات این امر وقوع یک نبرد فرقه ای تمام عیار بود که از عراق تا سببوریه و یمببن گسببترش پیببدا. اتفاق افتاد
. کرد. تنها استثنا مناطق کردنشین بودند که پروژه ها و رویه های سیاسی سکولر مشخصه ی ویژه ی آنها است

به عنببوان یببک رشببته ی» مطالعببات منطقه ای«اما فراتر از مورد داعش، بحث این مقاله پیامدهای گسترده تری بببرای 
شرق گرایی و نظریه ی مدرنیزاسیون که در ابتدا بر این رشته و به ویژه زیرشاخه ی آن یعنی مطالعببات. آکادمیک دارد

خاورمیانه حکمفرما بود، مدت زیادی است به وسیله ی ادبیات انتقادی متنوع و در حال رشد مورد چالش قرار گرفته
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با این حال، این رشته هنوز نتوانسته  است کامل بر تأثیرات ذات گرایانه و اروپامحورانه مقطع تشببکیل اش فببائق. است
در ترسیم مباحث نظری این مقاله، نشببان دادم کببه ایببن ناکببامی نشببانگانی از یببک مشببکل فکببری بنیببادی در. آید

است کببه مببدت های زیببادی در مظببان اتهببام تجربه گرایببی و ایفببای یببک نقببش فرودسببت در» مطالعات منطقه ای«
معرفت شناختی است که کببارش جمع آوری داده هببای خببام ببرای شبباخه هایی گونبباگون علبوم اجتمبباعی اسبت کبه

,Cheah(زیرهژمونی غرب قرار دارند  زمینه ی هسببت کننده ی ایببن معضببل به  نحببوی عمیق تببر،). به باور مببن، 2008 
مطالعببات«و » رشببته های علمببی«، اسببت کببه »امببر خبباص«و » امر عببام«مسأله ی حل ناشده ی وساطت فکری بین 

این مقاله با استفاده از مورد داعش به عنوان یک نمونه ی تجربی، به طور بالقوه راه موثری را. د» مصادیق آننمنطقه ای
دی درخببودنگر  از34برای حل این مشکل نشان داده است. این مقاله نشان داده است کببه چگببونه یببک ترکیببب انتقبباد

جامعه شناسی تاریخی - بین المللی مارکسیسببتی و تحلیببل هم آینببدی، بببا قببرار گرفتببن در چببارچوب نظببری ایببده ی
توسعه ی ناموزون و مرکب و بازبینی آنها از منظر این چارچوب، می تواند از مشکلت دوگانه ی خبباص گرایی فرهنگببی و

. جهانشمول گرایی اروپامحور در مطالعات منطقه ای و به صورت عام تر در علوم اجتماعی اجتناب کند

*   *   *

یادداشت ها

به دلیل بازخوردهایشان» تفکر از خلل بحران: برهم خوردن خاورمیانه«مایلم در اینجا از شرکت کنندگان کارگاه . 1
۲۰۱۷ می ۹از نسخه اولیه این مقاله تشکر کنم. این کارگاه توسط مرکز مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا در تاریخ 

. همچنین از توضیحات و پیشنهادات کمک کننده ی جاستین روزنبرگ سپاسگذارم. در دانشگاه ساسکس برگزار شد

در منطقه این گروه به طببور. نیز شناخته می شود)بب ISIL» (دولت اسلمی عراق و شام«داعش همچنین با عنوان . 2
. شناخته می شود، که آن را نمی پسندد و کاربران این واژه را تنبیه می کند» داعش«وسیعی تحت عنوان 

: برای توضیح کامل تر نگاه کنید به. 3

Matin, 2013a, Matin, 2013b

از قبیل . 4 ،Cockburn, 2015آثاری   Weiss & Hassan, 2015 و  ،Stern & Berger, 2015  ,در عالی  کتب هایی 
. توضیح ظهور و تکامل دولت اسلمی هستند

.نگاه کنید Gause III 2014به عنوان نمونه به ارجاعات . 5

34. reflexive
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.است) 2015(در اینجا استدلل من شبیه استدلل آدام هانیه . 6

شناسایی نظری و تحلیلی این واقعیت و پیامد توسعه ای امر بین المللی برای استدلل این مقاله و سایر آثببار مببن. 7
).e.g. Matin, 2007, Matin, 2013a, Matin, 2013b, Matin, 2018(بسیار کلیدی است 

من به رغم به کارگیری تعریف اندرسون از ملت، لزوما با توضیح او درببباره ظهببور تبباریخی و گسببترش جهببانی آن. 8
).Matin, 2013a: 76 - 82(موافق نیستم 

تحببت عنببوان) ۱۰۳۸-۱۰۱۹: ۱۹۹۰(به صورتی غیرمستدل این حالت قابل مقایسه با چیزی است کببه مببارکس . 9
.توصیف می کند» تابعیت واقعی کار از سرمایه«در مقابل » تابعیت صوری کار از سرمایه«

با وجود) Sharecropping(درباره ی منطق تولید غیرسرمایه دارانه ی واگذاری بخشی از محصول در ازای کشت . 10
. Al – Khafaji, 2004: 39 – 43سرمایه داری جهانی نگاه کنید به 

من از این اصطلح در معنای خاص واردات دولتی ماهیتا غیرسرمایه دارانه ی محصولت صبنعتی، تکنولوژیببک و. 11
استفاده می کنم که ابتدا، اگرچه نه به صورت انحصاری، برای اهداف نظامی و امنیتی به کببار گرفتببه... سازمانی مدرن 

). Matin, 2013a: 56» (شد

بخببش بزرگببی از تاریببخ مببدرن) دولببتی/ یا ناسیونالیسم میهنببی (رقابت بین پان عربیسم و ناسیونالیسم عربی . 12
). Milton – Edwards, 2011: 65(خاورمیانه عربی را تشکیل می دهد 

.  درصد درآمدهای دولتی می رسید۹۰ درصد درآمدهای ارزی دولتی و ۹۸ به میزان ۱۹۸۰تا سال . 13

این امر باعث ایجاد مسأله ی به اصطلح سرزمین های مورد مناقشه شد که عدم تعیین تکلیف قانونی آن بعببد از. 14
.  ، به عنوان بخشی از دلیل و منطق کردهای عراق برای جدایی بوده است۲۰۰۳جنگ سال 

. Niblock, 2002: 184برای مورد عراق بعثی در دوران متأخر نگاه کنید به . 15

توضیح درخشانی ارائه می کند از اینکه چگونه اقتصاد سیاسی استعماری، قومیت در آفریقا را) 1996(ممدانی . 16
. سیاسی کرد و زمینه ای را برای نزاع قومی بعدی و همچنان ادامه دار در منطقه فراهم ساخت
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