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مقدمه

از  یکی  کشور،  این  در  داعش  سازمانی  نابودی  آغاز  از  پس  عراق  بازسازی  موضوع 

سرفصل های اصلی دیپلماسی بغداد بوده است. بر اساس برآوردی که حیدر العبادی ارائه کرده، 

اعالم کرده،  این حال  با  او  دارد.  نیاز  میلیارد دالر سرمایه  به ۱۰۰  ویرانه های جنگ  بازسازی 

به زودی برای بازسازی اماکن مهمی مانند مناره الحدبا و شهر نمرود، وارد عمل خواهیم شد. 

نخست وزیر عراق امیدوار است کشورش بتواند بخش اعظمی از سرمایه مورد نیاز را از خارج 

تأمین کند و دیپلماسی این کشور در یک سال گذشته در تالش بوده تا بازسازی عراق پسا داعش 

در یک مکانیسم بین المللی، برنامه ریزی شود. منابع طبیعی و انسانی نواحی جنگ زده، منافع 

ژئوپلتیک کشورهای خارجی در کنار اهمیت این نواحی به عنوان مناطق مستعد جهادگرایی 

تکفیری، از جمله مولفه هایی هستند که دولت عراق را برای جذب سرمایه خارجی مورد نیاز 

امیدوار کرده اند. در عین حال به نظر می رسد بازسازی عراق پساداعش ابعاد امنیتی گسترده ای 

نسبت به گذشته یافته است. ج.ا.ایران به تبع موقعیتی که در منطقه دارد، به عنوان یکی از بازیگران 

عمده در موضوع بازسازی عراق، ایفای نقش خواهد کرد. در ادامه ضمن تبیین بیشتر ابعاد موضوع، 

اهمیت آن را در سیاست خارجی ج.ا.ایران، مورد بحث قرار می دهیم.
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مشارکت خارجی در بازسازی پس از بحران

مشارکت در بازسازی کشورهای جنگ زده از منظر اقتصاد سیاسی، دو نوع ارتباط مالی 

میان دولت ها را شامل می شود. این مشارکت از یک سو در چارچوب کمک های خارجی]۱[ 

کشورها به یکدیگر قابل تعریف است و از سوی دیگر در قالب سرمایه گذاری مستقیم خارجی]۲[. 

بسیاری از مشارکت های خارجی در بازسازی پس از جنگ، هر دو عنوان را شامل می شوند. 

دولت ها در قالب کمک های بالعوض و اعطای وام و به صورت دو یا چند جانبه به کشورهای 

بحران زده یاری می رسانند. این کمک ها در اکثر موارد از مجاری سازمان های بین المللی و به 

ویژه سازمان ملل محقق می شوند. کمک های خارجی در بسیاری از موارد به دالیلی مانند فساد و 

ناکارآمدی در کشور گیرنده و اهداف استعماری کشورهای اعطا کننده با انتقادهای جدی رو به رو 

بوده است.]۳[

بخش  در آن  است که  دیگری  مسیر  از طریق سرمایه گذاری  بازسازی  در  مشارکت 

خصوصی یا دولتی یک کشور در کشور دیگر اقدام به سرمایه گذاری می کند و هدف از این 

سرمایه گذاری بر سود آوری اقتصادی آن متمرکز است. بازسازی کشورهای پسا بحران با توجه به 

نیاز فوری آنها به سرمایه و شرایط ویژه ای که در بستر توافقات بین المللی ایجاد می شود، دارای 

فرصت های جذاب سرمایه گذاری خارجی ارزیابی می شوند. با این حال ریسک سرمایه گذاری در 

این کشورها باالست و بسیاری از زیرساخت ها، از جمله زیرساخت های نهادی، در این قبیل جوامع 

تخریب شده اند و تضمین ثبات در آینده ی آنها دشوار است.]۴[

در نتیجه مشارکت در بازسازی از سوی کشورها معموال معطوف به مجموعه ای از اهداف 

در ابعاد مختلف صورت می گیرد. از نظر اقتصادی مشارکت در بازسازی می تواند سودآوری 
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قابل توجهی داشته باشد. بنگاه های اقتصادی در کشور مبدأ می توانند به طور مستقیم اقدام به 

سرمایه گذاری کنند یا خدمات و کاالی خود را در سرمایه گذاری های صورت گرفته ارائه کنند. 

در نتیجه منافع اقتصادی یکی از زمینه های عمده مشارکت خارجی در بازسازی پس از بحران 

است.

المللی صورت  بین  پرستیژ  راستای کسب  در  اقتصادی همچنین  از همکاری  مدل  این 

می گیرد و مورد حمایت سازمان ملل متحد قرار دارد. به ویژه از آن رو که بازسازی نقش اصلی 

را در جلوگیری از بروز دوباره بحران، در جوامع هدف، ایفا می کند. منافع سیاسی و امنیتی نیز 

از جمله مولفه های مهم اثر گذار در این مشارکت های بین المللی است. این دست منافع، هم در 

تصمیم گیری دولت ها برای اقدام به مشارکت و میزان آن موثر اند و هم در هدف گذاری دولت ها 

برای آینده روابط شان، مورد توجه قرار می گیرند. در بسیاری از موارد نیز مشارکت در بازسازی 

در چارچوب منافع فرهنگی یا هویتی قابل تحلیل است. مشارکت در بازسازی عراق پسا داعش 

موضوعی است که در بستر مجموعه پیچیده و متنوعی از این اهداف و انگیزه ها قابل بررسی است.

بازسازی عراق پساداعش

عراق در طول ۴ دهه گذشته درگیر جنگ بوده است. موضوع بازسازی عراق به عنوان 

یک امر بین المللی، اولین بار پس از حمله آمریکا و متحدانش به این کشور مورد توجه قرار 

گرفت. پس از سقوط صدام سازمان ملل متحد بر روند بازسازی و مشارکت دیگر کشورها در 

آن نظارت داشته و کشورهای مختلف مانند آمریکا، انگستان، اعضای اتحادیه اروپا، ترکیه، ایران، 

عربستان و...  در بازسازی عراق حضور داشته اند. دور جدید بازسازی در این کشور در شرایطی 

آغاز خواهد شد که وضعیت منطقه و کشور عراق پیچیده تر شده و رقابت های منطقه ای توسعه 
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یافته است. با توجه به بار هویتی بحران های غرب آسیا و موقعیت مناطق جنگ زده در عراق، 

بازسازی این کشور، چه برای خود عراقی ها و چه برای بازیگران منطقه، بیش از پیش به یک 

موضوع امنیتی تبدیل شده است. با اینحال و با وجود نقدهایی که نسبت به روند بازسازی در 

گذشته وجود داشته است، دولت عراق امیدوار است بتواند ۱۰۰ میلیارد دالری را که برای سالهای 

آینده نیاز دارد، با مشارکت این بازیگران تأمین کند.

دولت ایاالت متحده اخیرا طرحی را به کنگره داده است که در چارچوب آن این کشور 

در قبال مشارکتش در بازسازی عراق، نفت این کشور را بر اساس یک توافق دو طرفه، خریداری 

می کند. این طرح تحت عنوان »بازسازی عراق دربرابر نفت« شناخته شده و حقوق شرکت های 

آمریکایی در عراق را با نفت این کشور تضمین می کند. طرحی که مبین تأکید آمریکا بر منافع 

اقتصادی حضور در عراق است. این طرح همچنین تعامل میان دو کشور را به طور موثری افزایش 

به واشنگتون منجر شود.]5[ عربستان  بغداد  بیشتر  افزایش وابستگی  به  می دهد و ممکن است 

سعودی نیز طی یک ماه های گذشته چند بار تمایل خود برای همکاری در بازسازی عراق را اعالم 

کرده است. ریاض در تالش است تا روابط بهتری با دولت عراق برقرار کند، تا بتواند نقش خود 

را در این کشور افزایش دهد. نیاز عراق به این همکاری، حمایت آمریکا از آن و سنی مذهب 

بودن اکثر مناطق جنگ زده، از جمله عواملی اند که فرصت نزدیکی دو کشور را فراهم کرده اند.

]6[

ج.ا.ایران، کویت، چین و آلمان نیز از جمله مهمترین کشورهایی هستند که تا کنون برای 

مشارکت در بازسازی عراق اعالم آمادگی کرده اند. ایران اگرچه در گذشته نیز یکی از شرکای 

عراق در امر بازسازی بوده است اما در دور جدید با فرصت های گسترده تری مواجه است. در طول 

سال های پس از شکل گیری عراق جدید، روابط دو کشور توسعه یافته است. ایران نقشی محوری 
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در جنگ با داعش و آزادسازی مناطق تحت اشغال این گروه داشته است. این مولفه ها در کنار 

افزایش نقش ایران در منطقه و مسائل امنیتی پیرامون آن، شرایط متفاوتی را برای همکاری میان 

دو کشور فراهم کرده است.

ایران و بازسازی عراق

ج.ا.ایران پس از جنگ تحمیلی در داخل به طور گسترده ای با بازسازی پس از جنگ 

مواجه بوده است. تجربه ای که بعدها در مشارکت کشورمان برای بازسازی افغانستان، لبنان و 

عراق، به کار گرفته شد. مشارکت ایران در بازسازی عراق در سال های گذشته در حوزه های 

متنوعی همچون، توسعه شبکه برق عراق، بازسازی عتبات عالیات و تقویت نیروهای نظامی و 

امنیتی این کشور صورت گرفته است.]7[ این همکاری ها بستر روابط مثبت دو کشور در زمینه 

اقتصادی بوده است. روابط تجاری ایران و عراق با وجود رقابتی بودن بازار این کشور، همواره 

روبه توسعه بوده و با توجه به ضریب تجاری باالی آن، برای ایران سودآور ارزیابی می شود.

]8[ بازسازی عراق فرصت کم نظیری است که می تواند به روند توسعه روابط دو کشور، سرعت 

بخشد. به ویژه آنکه رقیب مهم ایران در عراق یعنی ترکیه، در پاییز روابطش با بغداد به سر می 

برد و اقتصاد ایران نیز دچار مشکالتی است.

حضور ایران در بازسازی عراق عالوه بر اهمیت اقتصادی برای دو کشور، دارای ابعاد 

بوده و  از صدام  برای عراق پس  اثرگذار  متحد  ایران یک  است.  توجه  قابل  امنیتی  و  سیاسی 

نزدیک ترین قدرت منطقه ای به بغداد ارزیابی می شود. روابط سیاسی و امنیتی فی ما بین برای هر 

دو کشور حیاتی است و افزایش نفوذ عربستان این روابط حیاتی را تهدید می کند. به ویژه آنکه 
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ریاض حمایتش از گروه های تندرو سنی را ادامه خواهد داد. حفظ ثبات در عراق در حال حاضر 

یک خواست عمومی میان بازیگران منطقه است؛ سیاستی که تداوم آن پس از نابودی داعش - با 

توجه به پیشینه این سیاست ها - با ابهام مواجه خواهد بود. به ویژه آنکه پیش از این ایده تشکیل 

اقلیم مستقل سنی از سوی برخی نخبگان اهل سنت در عراق مطرح شده است.]9[ این در حالی 

است که روابط تهران-  بغداد از همسویی بلند مدت برخوردار است. رویکردی که می تواند ثبات 

را در عراق تقویت  کند و به تبع آن امنیت ایران را ارتقاء دهد.]۱۰[ مشارکت ایران در بازسازی 

عراق نقش ثبات ساز ایران را در این کشور تقویت می کند.

در این میان، سیاست ضد ایرانی آمریکا و عربستان در منطقه و بافت قومی - مذهبی مناطق 

جنگ زده در عراق، از جمله موانع عمده قابل پیش بینی در روند همکاری های تهران - بغداد برای 

بازسازی به حساب می آیند. آمریکا با آنچه بازنگری در سیاست خود درباره ایران می خواند، به 

دنبال تحدید نقش ایران در منطقه است. ریاض خود را در همسویی کامل با این سیاست می بیند. 

با توجه به نقش آمریکا در معادالت عراق، سیاست این کشور می تواند در مسیر همکاری تهران 

- بغداد موثر باشد. از سوی دیگر اکثریت جمعیت مناطق جنگ زده سنی مذهب و عرب زبان 

هستند و به طور ویژه ای در معرض روند ایران هراسی قرار دارند. جهتگیری افکار عمومی در این 

مناطق علیه حضور ایران و تأثیر آن بر موضعگیری احزاب سنی در عراق، می تواند روند مشارکت 

ایران را با مشکل مواجه کند.
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جمع بندی

مسئله بازسازی عراق پساداعش عالوه بر مالحظات اقتصادی کالن برای این کشور و 

بازیگران منطقه، دارای ابعاد سیاسی و امنیتی گسترده است. اهمیت این موضوع به همراه فرصت ها 

و ظرفیت های آن برای ایران، مبین ضرورت مشارکت موثر تهران در این پروژه است. تقویت 

روابط با بغداد، اعتمادسازی با گروه های سنی در عراق و تأکید بر تعامل گروه های عراقی در 

قدرت، جهت گیری هایی هستند که ایران می تواند در راستای مقابله با موانع این مشارکت، اتخاذ 

کند.

- افزایش همسویی و همگرایی با عراق ظرفیت سیاست خارجی ایران را برای همکاری با 

این کشور افزایش می دهد. این سیاست اصولی ایران در سال های گذشته بوده است و تقویت آن 

در عراق پساداعش، ضامن حفظ نقش ایران در منطقه است.

- تبلیغات معطوف به ایران هراسی حساسیت حضور ایران در عراق را افزایش داده است و 

اعتماد سازی با گروه های سنی، اعم از احزاب و قبائل، راهکار موثری برای مقابله با این پدیده 

به حساب می آید. اعتمادسازی ایران با اهل سنت عراق همچنین می تواند شکاف هویتی موجود 

در این کشور را تلطیف کند.

- تعامل سازنده میان گروه های مختلف عراقی و مشارکت رضایتبخش آنها در قدرت، 

به افزایش قدرت دولت مرکزی می انجامد و زمینه مداخله آمریکا و عربستان در این کشور را 

تضعیف می کند. جهتگیری تهران در این راستا، در اعتماد سازی با گروه های غیر شیعی در عراق، 

بسیار موثر است.
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