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استاد دانشگاه عالمه طباطبائي
دانشجوي دکتري علوم سياسي دانشگاه اصفهان

با توجه به تغييرات پيشآمده در کشور عراق پس از سال  ،3002شيعيان که در
طول تاريخ عراق در موضع ضعف قرار داشتند ،توانستند نفوذ قابل توجهي در ساختار
دولت عراق به دست آورند و دولتي شيعي را برپا کنند .شيعيان در قالب احزاب و
گروههاي اسالمگرا اهداف خود را پيش ميبرند و اگرچه در بسياري از جزئيات
اهدافشان با هم اختالف دارند ،ولي در اصل کلي هويتسازشان ،يعني اسالم و برپايي
جامعهاي اسالمي ،با هم متحد و متفقاند و در ساية آموزههاي ديني ،به دنبال
معنادهي به سياستهاي آيندة کشورشان هستند .در اين مقاله کوشيدهايم با تأکيد بر
اسالم و نقش آن در هويتدهي به گروههاي فعال در عراق به بررسي جامعه شيعي
عراق بپردازيم.
شيعيان ،سازهانگاري ،اسالمگرايي ،هويت ،حزبالدعوه ،جريان صدر،
عراق.



شيعيان از ابتدا در عراق اکثريت مخالف به شمار ميآمدند .دربارة سرآغاز گرايش
مردم عراق به تشيع اختالف نظر هست .برخالف استنادات تاريخي دربارة تشکيل
خالفت حضرت علي

در کوفه و مباني حمايتي کوفه و بصره از قيام حضرت امام

حسين  ،پژوهشگران غيراسالمي ،قدرت اصلي شيعيان عراق امروزي را به
بخشهاي تازهمسلمانشده استناد ميدهند؛ مثالً برخي ،پيدايش جامعة شيعي در
عراق را در پي تحوالت قرن نوزدهم دانسته ،برخي ديگر ،ريشة فکري تشيع جديد
اين سرزمين را ناشي از اسکان قبايل ايلي ـ عشيرتي در مناطق شهري ميدانند.
چراکه اسکان ايلها در مجاورت و همسايگي جوامع شيعي و بقاع متبرکه خاص اين
مذهب ،آنان را به تعريفي جديد از خود واداشت .همچنين فشار دولت سنيمذهب
عثماني از يک سو ،و وهابيگري سعوديها از سوي ديگر ،اين گروه مهاجر را به
تعريفي شيعي از خود وادار کرد .تشديد شيعهگري در عراق را ناشي از حمالت
عثماني در سال 1321م ميدانند .تخريب اماکن متبرکة شيعي در 1382م نيز به
اساس هويت شيعيان دامن زد .ازاينرو ،مخالفت شيعيان با دولت عراق ،گرايشي
درونسيستمي دارد و آنان صرفاً داوطلب مشارکت در تعيين سرنوشت خود در
داخل نظام سياسي عراقاند .به نظر برخي از نويسندگان ( ،)Yitzhak Nakashدر
انقالب مشروطة ايران (1001م) و عثماني (1003م) بر اين ديدگاه از ابتدا تأثير
گذاشته بود .با وجود اين مخالفت سالم و درونسيستمي شيعيان ،دولت عراق هميشه
آنان را از دسترسي به قدرت محروم کرده است (سيفزاده ،1230 ،ص .)33سرنگوني
صدام زمينة حضور شيعيان و خروج آنها را از انزوا فراهم ساخت .از آن زمان،
شيعيان در عرصه سياسي ـ اجتماعي بهشدت فعال شدهاند .بهگونهاي که آمريکا که
با شعار استقرار دموکراسي به اشغال عراق مبادرت ورزيد ،نميتواند اکثريت شيعة
اين کشور را ناديده بگيرد و از ورود آنها به عرصة سياست و حکومت جلوگيري کند.
سرنگوني صدام و نقش تأثيرگذار شيعيان بر کنترل بحرانهاي پس از آن ،موجب
ايجاد و گسترش نوعي خودآگاهي و خودباوري و توجه به اهميت خود در معادالت



سياسي شده است .در همين راستا ،مرجعيت شيعه که همواره جايگاه و نفوذ
گستردهاي در بين شيعيان داشته ،در اين دوره نقش بسيار تأثيرگذاري در
دولتسازي در عراق ايفا کرده است (تالشان ،1230 ،ص .)3هدف اين مقاله بررسي
تغييراتي است که در جايگاه شيعيان در ساختار سياسي عراق رخ داده است.

سازهانگاري ،با ارتقاي سطح بحث از حالت معرفتشناختي (جريان غالب در
مدرنيته) ،بحث را به هستيشناسي ميکشاند و تلقي ذاتگرايانه از موجوديت جهان،
معرفت ،انسان ،اخالق ،قواعد و حقيقت را به «مسئلهاي براي انديشيدن» بدل ميکند
و مايل است جهان و موجوديتهاي آن را «در حال شدن» ببيند تا «بودن» .پيشينة
اين نوع طرز تفکر ،به عصر روشنگري باز ميگردد و به گونهاي در انديشههاي فيخته
و کانت بيان شده است .بنابراين ،از حيث هستيشناسي ،از ايدهئاليسم در مقابل
ماترياليسم ،و از «ذهنيتگرايي» ) (subjectivismدر مقابل «عينيتگرايي» )(objectivism
دفاع ميکند ،در واقع در همين بعد هستيشناسانه است که توجه سازهانگاران بيشتر
بر انگارهها ،معاني و قواعد ،رويهها و هنجارها بوده و بر همين مبناست که به نظر
آنها ،در واقع نظامهاي معنايياند که تعيينکنندة چگونگي تفسير کنشگران از
محيطاند ( )wendt, 1998, p.101-11از مباحث مهم در سطح هستيشناسي براي
سازهانگاران ،بحث هويت ،و ساختار ـ کارگزار است .هويت عبارت است از فهمها
و انتظارات دربارة خود .براي سازهانگاران ،سازههاي تمدني ،عوامل فرهنگي و
هويتهاي دولتي ،همراه با اينکه چگونه به منافع دولتها شکل ميدهند؛ مهماند .اينها
نوعي «جهانبيني» ايجاد ميکنند و بر الگوهاي تعامل بينالمللي اثر ميگذارند .نهادها
و رژيمهاي بينالمللي ،همچون رژيمهاي تسليحاتي و حقوق بشر ،کنشگران را به
سمت بازتعريف منافع و حتي هويتهايشان سوق ميدهند.
هويتها در سياست بينالمللي و جامعة داخلي نقش مهمي دارند .البته مولفههاي
هويت ،در عرصة داخلي و بينالمللي فرق دارند؛ با اين حال ،دستکم نظم و
پيشبينيپذيري را ممکن ميسازند .جهان بدون هويتها ،جهان هرج و مرج،



تحملناپذير و بسيار خطرناکتر از دورة آنارشي خواهد بود .سازهانگاران براي توضيح
چگونگي شکلگيري منافع ،بر هويتهاي اجتماعي بازيگران ـ اعم از افراد و کشورها
ـ تأکيد ميورزند .از نگاه آنها ،منافع ناشي از روابط اجتماعي است و نميتوان به
شکل ماقبل اجتماعي دربارة آن سخن گفت .هويتها تجسم شرايط فردياند که
کارگزاران از طريق آنها با يکديگر رابطه برقرار ميکنند .اين شرايط ،از آنجا که
باعث ميشوند کنشگران خود را در وضعيتهاي خاص ملزم ببينند ،به گونهاي منافع
آنها را تعريف ميکنند.
به نظر سازهانگاران ،هويت امري است اجتماعي؛ بدين معنا که در ساختن خود،
ديگري هم ساخته ميشود؛ بنابراين ،سيال است .از همين روست که در نگاه آنها،
برداشت کنشگران از خود ،منافع و اهدافشان ،تغييرپذير است و پيرو شکلگيري يک
هويت جديد ،منافع جديد هم براي يک دولت تعريف ميشود (فرخي ،عباسي،1233 ،
ص .)3-3از منظر سازهانگاران ،هويتهاي دولتي از طريق رويهاي پيچيده و متداخل ،و
اغلب متناقص و تاريخي ،قوام مييابند و در نتيجه ،سيال و بيثبات ،و پيوسته در حال
دگرگونياند .از سوي ديگر ،با دگرگوني انگارهها و تلقيها ،در نهايت تغيير در نظام
نيز ممکن ميشود .در اين تغيير ،تحول در وضعيت يک بازيگر بر حسب نقش آن ،بر
مجموعهاي از بازيگران ديگر نيز تأثيري قاطع دارد .بنابراين در اين چهارچوب،
هويت و منافع ،امري نشئتگرفته از منابع داخلي هويت بازيگران است.
سازهانگاري جهان روابط بينالملل را به عنوان جهان برساخته ترسيم ميکند که
ساختارهاي بيناذهني ،در قوام بخشيدن به آن و هويت کنشگران ،منافع آنها و
تعامالتشان نقش دارند و رويههاي کنشگران است که به ساختارها شکل ميدهند،
آنها را بازتوليد ميکنند يا متحول ميسازند .اين رويهها ،حتي ميتوانند به تغييرات
بنيادي در شرايط بينجامند (مشيرزاده ،1238 ،ص.)222
به اعتقاد سازهانگاران ،ساختار و کارگزار به گونهاي متقابل به يکديگر قوام
ميبخشند و ساختارهاي اجتماعي نتيجة پيامدهاي کنش انسانياند .خود ساختارها ،به
مثابه پديدههاي نسبتاً پايدار ،با تعامل متقابل خلق ميشوند و بر اساس آنها،
کنشگران هويتها و منافع خود را تعريف ميکنند .اعمال ديدگاه ساختار ـ کارگزار



در خصوص سازهانگاري ،بدين معنا خواهد بود که سازههاي روابط بينالمللي ديگر نه
برساختة عوامل عيني و ساختاري محض و نه برساختة عوامل ذهني و تفسيري
محض تصور نخواهد شد؛ بلکه عملکرد روابط بينالمللي ،منتج از درهمتنيدگي عوامل
ساختاري و کنشي دانسته ميشود و عوامل کنشي و ساختاري ،تنها به صورت تحليلي
از يکديگر قابل تفکيک خواهند بود (مشيرزاده ،1238 ،ص.)238

اسالم به منزلة يک جهانبيني الهي و مجموعه معارف موجود در قرآن ،سنت ،فقه،
فلسفه ،عرفان ،کالم و اخالق هستيشناسي خاصي دارد .در هستيشناسي اسالمي،
موضوعات و مسائل مطرح در فلسفة علم (اعم از طبيعي و انساني) ،دين ،اخالق و
متافيزيک ،بررسي ميشود .اسالمگرايي بهعنوان يک ايدئولوژي سياسي ،متمايز از
اسالم سنتي به مثابه «دين» و امري «فرهنگي» است .ازاينرو ،مذهب« ،اسالم» به
منزلة امري «معنابخش» در جوامع اسالمي و تنها نقطة اقتدار نمادين براي
وحدتبخشي و معنادهي و معنايابي کانون توجه قرار ميگيرد ،که نهتنها به منزلة
يک دال برتر جهت ايجاد نظم سياسي ،بلکه به مثابه عنصري « هويت بخش» است
که مسلمانان بهوسيله آن خود را معرفي ميکنند وهويت خود را تحقق ميبخشند؛ به
اين معنا که وقتي اسالم به اسالمگرايي تبديل ميشود ،براي بهدست آوردن موقعيتي
مناسب و خروج از در حاشيه بودن براي مشارکت در فرآيند تاريخ جهان ،به گونهاي
مباني مشروعيتبخش خود را نيز بازبيني ميکند و درصدد برميآيد با رهاشدن از
بند ارزشها و تفاسير سنتگرايانه ،بازبيني مفاهيم اسالمي و کاربست آنها در راستاي
بسيج و تجهيز مسلمانان ،بتواند نوعي هماوردي و رويارويي با ايدئولوژيهاي جديد
انجام دهد .از اين منظر ،اسالمگرايان بر دستيابي به دستگاهي کموبيش پيوسته از
اصول سياسي و معنابخش ،تاکيد ميکنند که به دليل همراه نمودن دانش و کنش ،به
مثابه نيروي انگيزهبخش براي عمل سياسي ظاهر ميشود.
خصلت مهم اسالمگرايي ،فراهمسازي زمينه براي شکلگيري هويتي خاص و
منحصربهفرد در جهاني است که در آن سرماية جهاني شده و رسانههاي همگاني



حاکم بر فرهنگ عمومي ،به خلق هويتهاي عام (غربي) ميپردازند .آنچه نيز اسالم
را در نظر غربيها ،تنها گزينة محتمل براي رويارويي با غرب معرفي ميکند،
ظرفيتهاي ساختاري اسالم جهت برقرار کردن راهکاري هويتبخش و فراگير است
که داعية عامگرايانه و جهانشمول دارد .علت اصلي معارضهجوييهاي اسالمگرايان با
غرب ،اوالً ،ناشي از سياستها و رفتارهاي کشورهاي غربي در ارتباط با مسلمانان
است؛ ثانيًا ،در برخي موارد ،کل اسالم فارغ از زواياي معتدل يا راديکال آن مورد
هجمه قرار ميگيرد ،که با برجسته کردن توصيفهاي تعصبآلود ،حافظة جمعي
معارضهجويانهاي برضد اسالم ايجاد ميشود( .بهروزلک ،1231 ،ص )73منظور از
جنبشهاي اسالمگرا جنبشهايياند که به دين اسالم به منزلة يک برنامة زندگي
نگاه ميکند و ميکوشند تا اين برنامهها را در ابعاد مختلف سياسي و اجتماعي پياده
کنند.
هستيشناسي اسالمي ،هستي و وجود را مساوي ماده و جهان مادي نميداند؛ بلکه
عالوه بر آن ،موجودات و جهان غيرمادي و عالم غيب و ملکوت نيز وجود دارد
(اشرف نظري ،1233 ،ص .)7مذهب اسالم بهعنوان يک ساختار فرامادي در قالب
گروههاي اسالمگرا ،نقشي هويتبخش را دارد .چنانکه در بحث سازهانگاري به آن
اشاره شد ،مقولة اصلي در سطح هستيشناختي هويت و بحث ساختار ـ کارگزار است.
در گروههاي اسالمي ،تاکيد بر هويت اسالمي است .اين گروهها در قالب اين اصل به
خود معنا ميدهند و به تعامل با محيط بيرون خود ميپردازند .سازهانگاران معتقدند
که افزون بر بعد مادي نظام بينالملل ،ابعاد غيرمادي نيز وجود دارد و بر نقشباورها،
ارزشها و هنجارها در شکلدهي به سياست کشورها و گروهها در سطح جهان تأکيد
دارند .اسالمگرايي به مثابه يك ايدئولوژي ،به بسياري از افراد ازخودبيگانه كه جهت
اجتماعي ـ معنوي خود را از دست دادهاند ،هويت جديدي ميدهد؛ جهانبيني مؤمنان
را با شناساندن منابع «خير و شر» بهطور صريح و غيرمبهم تعريف ميكند؛ براي
مقابله با محيط ناگوار ،راههاي درمان نشان ميدهد ،يك ايدئولوژي اعتراض دربرابر
نظم استقراريافتة موجود ارائه ميكند؛ احساس شرافت و تعلق به شخص ميدهد و او



را از لحاظ روحي ،از بياطميناني رها ميسازد؛ و زندگي بهتري را در جامعة آرماني
اسالمي آينده ـ كه ممكن است در زمين يا قطعاً در بهشت موجود باشد ـ وعده
ميدهد .حرکتهاي اسالمي در پي ارائة الگوي توسعة مبتني بر شريعتاند و اسالم
را کاملترين راه زندگي ميدانند .اين حرکتها ،گسترش و اجراي دستورهاي اسالم
را در زندگي دنيوي مسلمانان ،وظيفه و هدف مهم خود ميدانند .در واقع ،از ديدگاه
حرکتهاي اسالمي ،اسالم تنها راه نجات انسان است.
گروههاي اسالمگرا ،تحقق علمي اسالم در متن زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان
را تنها در گرو بهدست گرفتن قدرت سياسي ،تشکيل حکومت اسالمي و زدودن
مظاهر ظلم و جهل از زندگي آنان ميدانند.
آنان با تأکيد بر هويتاسالمي به دنبال برپا کردن باورها و انگارههايشان در سطح
جهان هستند و به نوعي خواهان بازگشت به اصول اولية اسالم ،به مثابه يک مبنا و
اساس براي خودشاناند .اين اسالم است که به اين گروهها هويت و معنا ميدهد.
برخي مؤلفهها و انگارههاي هويتبخش اسالمي که اين گروهها و جريانها در قالب
آن معنا مييابند و درصدد احياي آن در سطح جهاناند ،عبارتاند از :امت اسالمي،
داراالسالم و دارالکفر و نفي سلطة کفار بر مسلمين.

تعبير «امت» در قرآن کريم ،به ويژه دربارة جامعة اسالمي ،بعد جمعي امت اسالمي
را بيان ميکند .اين مفهوم بهجاي واژة ناسيوناليستي «ملت» ،بر محوريت ايمان به
وحي الهي و پيامبر اسالم استوار است .تمرکز بر ايمان ديني به منزلة مبناي پيوند
اجتماعي ،جايگزين سنتهاي جاهلي مانند نژاد ،خون ،قبيله و منشأ طبقاتي شد.
بدين سان ،امت اسالمي به پيروي از پيامبر اسالم شناخته ميشوند و شخص آن
حضرت در ابتداي کانون هويت اسالمي قرار دارند .در سنت نبوي نيز بر ماهيت
جمعي زندگي اسالمي تأکيد شده است.



داراالسالم سرزميني است که در آن امت اسالمي آزادانه خداوند را عبادت ميکنند
و قوانين اسالمي بر آن حاکم است؛ اما در دارالکفر کفر و شرک حاکميت دارد.
هرچند اصل داراالسالم و دارالکفر ،به عنوان اصل اجماعي در سنت اسالمي ،معيار
تمايز جامعة اسالمي از جوامع کفر تلقي ميشود اما در مفهومشناسي داراالسالم و
دارالکفر ،معيارها و شاخصهاي مختلفي ارائه شده است.

در قرآن کريم و سنت الهي ،يکي از ابعاد غيريتسازي ميان امت اسالمي و جوامع
غيراسالمي را ميتوان در اصل «نفي سبيل کفار بر مسلمانان» يافت .بر اساس اين
اصل ،هرگونه سيطره و تفوق غيرمسلمانان بر امت اسالمي نفي شده است .قرآن
ال (نساء،
کريم بر اين اصل تصريح مي کند؛ ولن يجعل اهلل للکافرين علي المؤمنين سبي ً
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اسالمگرايي در برابر سيطره مدرنيسم بر جهان اسالم ظهور کرد و با
غيريتسازي با آن تداوم يافته است .اين رويارويي ،درگذشته بيشتر از راههاي
مخالفت و مقابله با حکومتهاي دست نشاندة غربگرا صورت ميگرفت.
يکي از اهداف اسالمگرايان ،تطبيق اسالم با نيازهاي زمانه است که اين امر به
مدد اجتهاد حاصل ميشود .برخالف نگرشهاي ساختارگرا که هويت را امري ثابت و
محصول صرف ساختارهاي مختلف اجتماعي ،مانند اقتصاد و زبان ميدانند ،در برخي
نگرشهاي جوهرگرا از جمله نگرش اسالمي ،هرچند از ويژگيهاي خاص ذاتي ـ
فطري در انسانها ياد شده ،تأثيرگذاري عوامل اجتماعي بر دگرگوني محتواي دروني
انسانها نيز سخن به ميان آمده است .برخالف رويکردهاي جوهرگرا و ساختارگرا،
يکي از نکات اساسي مشترک در بيشتر نگرشهاي جديد همانند نگرش اسالمي به
هويت ،تأکيد بر سيالنيت هويتها است (عباسزاده فتحآبادي ،1233 ،ص .)3گروهها و
جريانات اسالمگرا نمونة بارز هويتهاي مقاومتي و برنامهاي در برابر هويت مسلط
بر نظام بينالملل (ليبرال دموکراسي)اند.



فراملي شدن حوزة فعاليت گروههاي اسالمگرا ،نهتنها از ذات و جوهره آنها ،بلکه
از اين واقعيت نيز ناشي ميشود که اين گروهها علتالعلل بيعدالتيها و تبعيضها را
در ماهيت سلطهجويانة نظام سرمايهداري ميبينند .گروههاي اسالمگرا به عنوان
کارگزار ،ساختار نظام بينالملل را به چالش ميطلبند .امروزه بهندرت کشور اسالمي
يافت ميشود که در آن ،جنبش احياگري اسالمي يک گرايش سياسي اصلي نباشد.
مطالعات جامعهشناختي نشان ميدهدکه بنيادگرايي اسالمي واکنشي به پيامدهاي
منفي استعمار و امپرياليسم بوده است .اسالمگرايي و امپرياليسم داراي اختالفي
بنياديناند .اين اختالف ،افزون بر جنبة ايدئولوژيک آن ،در مجموعهاي از مسائل
اقتصادي و اجتماعي ريشه دارد .شيوة خاص توسعة نظام سرمايهداري پيامدهايي
مثبت براي جوامع غربي ،پيامدهايي منفي براي جوامع جهان سوم ،از جمله کشورهاي
اسالمي داشته است .پيشرفت ،رفاه ثروت محصول نظام سرمايهداري براي جوامع
غربي ،و در مقابل فقر ،تبعيض بيعدالتي پيامدهاي اين نظام براي کشورهاي جهان
سوم بوده است (عارف ،1230 ،ص.)13
امروزه جريان اسالمخواهي يک جريان سياسي ـ ايدئولوژيک محصور در يک
کشور نيست؛ بلکه رگههايي از اين جريان جنبة جهاني و بينالمللي يافته است .يکي از
اهداف اساسي گروههاي اسالمگرا ،استقرار يک نظام جهاني اسالمي است .اين هدف
در دو سطح مرتبط دنبال ميشود :يکي چالش با حفظ وضع موجود در بين کشورهاي
اسالمي؛ و ديگري ارائة يک شبکة ارتباطي فراملي در حال گسترش براي استقرار
صلح و ثبات اسالمي در بين جهان عرب و مسلمان است .گروههاي اسالمگرا،
غربگرايي را امري مطرود ميدانند و پذيرش بيچون و چراي دنياي غرب با مدل-
هايي غيرمذهبي را عامل نابسامانيهاي جوامع مسلمان بهشمار ميآورند .با اينکه
غربگرايي امري محکوم است ،اما کسب علوم و فنون جديد ،حتي از غرب ،امري
پسنديده بهشمار ميرود.
گروههاي اسالمگرا ،مسلمانان را در مقابل غرب و دشمنان ،امت واحده و
يکپارچه تلقي ميکنند و آنها را از هر گونه اختالفات فکري ،مذهبي ،نژادي و ملي
برحذر ميدارند و تنها راه نجات را وحدت مسلمانان ميدانند .اين حرکتها



واقعيتهاي جغرافياي سياسي امروزي را در قالب دولت ـ ملتها مانع اين وحدت
نميدانند .اين گروهها ،نظام حاکم بر دنيا را نظامي ظالمانه و ناکارآمد ميدانند و بر
اين باورند که وضعيت امروز جهان ،به يک بازنگري و ارزيابي منطقي نياز دارد .در
همين راستا ،اين حرکتها اسالم را در برابر مارکسيسم و سرمايهداري قرار دادهاند و
تفاوت ماهوي آن را در الهي بودن آن ميدانند .اين گروهها ،آمريکا و اسرائيل را
بزرگترين دشمنان جوامع اسالمي و مسلمانان به شمار ميآورند و معتقدند نزاع
اسالمگرايي با آمريکا و اسرائيل ،نه يک نزاع ديني با مسيحيت و يهوديت ،بلکه
چالشي ظلمستيزانه است .همچنين آنها در سطوح ملي خواستار عدالت اقتصادي ،رفاه
عمومي ،مشارکت سياسي ،حکومت مردمي و برچيده شدن مظاهر فساد از جوامع
خود بودهاند و در اين مسير ،به مبارزه با حکومتهاي مستبد و نامشروع و حاميان
خارجي آنها پرداختهاند (بهروزلک ،1233 ،ص.)333
به طور کلي ،در زمينة گروههاي اسالمگرا بايد به دو نکتة اساسي توجه داشت.
نخست ،توجه به نقش مذهب اسالم بهعنوان دال معنابخش و يک ساختار فرامادي
است که اين گروهها ميکوشند با توسل به آن ،براي خود هويت تازهاي ايجاد کنند
تا از طريق آن بتوانند موقعيتي مناسب بهدست آورند و در نتيجه بهعنوان عاملي
مشروعيتبخش در فرايند تعامالت جهاني نقش فعالي داشته باشند .گروههاي
اسالمگرا با داشتن هويت اسالمي ،به دنبال برپاکردن باورها و انگارههايشان در سطح
منطقه و جهان و به نوعي خواهان بازگشت به اصول اوليه اسالماند .نکته دوم اينکه،
اين گروهها در راستاي اجراي اهدافشان با نظام سرمايهداري تعارض پيدا ميکنند و
آن را عامل فقر ،بيعدالتي و تبعيض در سطح جهان ميدانند .اين گروهها غربگرايي
را همواره امري مطرود ميشمارند و خواهان بازگشت به اصول اولية اسالم و برپا
کردن جامعة اسالمياند .در راستاي اجراي اين اهداف ،برخي از اين گروهها
روشهاي مسالمتآميز را در پيش ميگيرند و ميکوشند در ساختار سياسي
کشورهايشان مشارکت سياسي و شرکت فعال داشته باشند؛ مانند گروه اسالمگراي
اخوانالمسلمين .دستة ديگري از اين گروهها ،در قالب جريانهاي سلفي و بنيادگرا از
روشهاي خشونتآميز و جهادي براي عملي کردن اهدافشان استفاده ميکنند.



کشور عراق ،با اينکه در طول تاريخ استقالل خود ،همواره جمعيت با اکثريت شيعه
داشته است به دليل اهميت ژئوپلتيکي و ژئواستراتژيک ،مورد طمع قدرتهاي
فرامنطقهاي بوده و با وجود ظرفيتهاي اقتصادي بسيار باال ،ناگزير گونههاي مختلف
فقر و ناامني را تجربه کرده است .شايد يکي از داليل اصلي بيثباتي در عراق ،وجود
اکثريت شيعه باشد که هيچگاه حاکميت سلطه به دليل سني بودنش نتوانسته است
آنگونه که با ديگران کنار آمده است ،با آنان کنار بيايد .بنابراين ،تاريخ نود سالة
استقالل عراق بيانگر ظلم و فشار بر شيعيان بوده است .شيعة اماميه از آغاز اسالم
تحت فشار و تهاجم قرارگرفته؛ اما هيچگاه نابود نشده و به عقايد آن خدشهاي وارد
نشده است .بنابراين ،شيعة عراق با وجود اکثريت ،هيچگاه فرصت حکومت را نيافته و
هميشه در صف اول مبارزه با سلطه قرار گرفته است (اکبري ،1233 ،ص .)22نهضت
امام حسين درگسترش تدريجي شيعه نقش بسزايي داشت ،به طوريکه گرايش به
مذهب شيعه تا آخر حکومت بني اميه ادامه داشت (جويس ،1232 ،ص .)33جنبشهاي
شيعيان در زمان حاکميت عباسيان و مغولها بر عراق ادامه پيداکرد .از سال  81تا
 123هجري عراق زير سلطة حکومت امويان قرار گرفت .در دهم محرم سال 11
توسط يزيدبنمعاويه خليفة
هجري بود که واقعة عاشورا و شهادت امام حسين
دوم اموي ،در کربال روي داد .در سال 123ق عباسيان جاي بنياميه را گرفتند.
ابوالعباس ،نخستين خليفه عباسي بود که در اين سال در کوفه به خالفت نشست .از
سال 018ق که عثمانيها بر بغداد مسلط شدند ،شيعيان تحت ظلم و استبداد
عثمانيها قرار داشتند تا اينکه در سال 1013م عراق توسط انگلستان اشغال شد .با
اينکه اشغال عراق موجب رهايي شيعه از ظلم عثمانيها شد ،ولي در سال 1013م
شيعيان تحت رهبري علماي زمان ،از جمله محمدتقي شيرازي و آيت اهلل ابوالحسن
اصفهاني ،مبارزه برضد انگليس را آغاز کردند و سرانجام انگليس به ناچار استقالل
عراق را بهرسميت شناخت .در انقالب معروف به ثورة العشرين ،قيام مراجع برضد
بريتانيا در سال 1030م ،انگليسيها و نظاميان سني کشتار عظيمي از شيعيان به راه
انداختند .در سال 1027م قيام گستردهاي عليه زمامداران حکومت صورت گرفت.



همزمان شيعه در اعتراضات خود ،مطالبات جديدي را مطرح کرد .اين مطالبات
عبارت بودند از:
 .1عضويت در پارلمان بهنسبت جمعيت شيعه؛  .3انتخابات آزاد؛  .2آزادي
مطبوعات؛  .8کاهش ماليات.
در اين سال قيام گسترده شيعيان ،بهويژه در فرات االوسط به اوج خود رسيد و
تا سال 1021م ادامه يافت .با آغاز سلطة حکام عرب ناسيوناليست بر عراق ،فعاليت
رهبران شيعه شدت بيشتري گرفت .آنان که کمونيسم و ناسيوناليسم را مخالف
اسالم ميدانستند ،براي مقابله با اين دو جريان ،حزب الدعوة اسالمي را در ژوئية
1073م تشکيل دادند .همزمان ،احزاب سني اسالمي مانند اخوانالمسلمين و حزب
التحرير اسالمي نيز در عراق فعاليت خود را آغاز کردند .حزبالدعوة اسالمي فعاليت
مشترک خود را با اخوانالمسلمين براي ايجاد حکومت اسالمي در عراق آغاز کرد.
در سال 1013م که حزب بعث قدرت را در دست گرفت ،شاهد اوج خشونت
بعثيها برضد شيعيان عراق هستيم .نظام سلطه در دورانهاي مختلف حکومت عراق،
اثرات فراواني را بر شيعة عراق داشته است که مهمترين اين آثار عبارتاند از:
 .1مديريت فقر در عراق ،به ويژه در جوامعي شيعي ،براي جلوگيري از طغيان و
استقاللطلبي آنها؛
 .3توسعه و تعميق اختالف در ميان شيعيان و حتي بزرگان شيعه به منظور
جلوگيري از وحدت آنها؛
 .2بيثباتي در اتحادها و تصميمات مشترک در جوامع شيعي؛
 .8نداشتن استراتژي براي حکومت اسالمي در آينده از سوي رهبران شيعي
عراق؛
 .7اقناع جوامع شيعي براي تأمين حداقل مطالبات خود (اکبري ،1233 ،ص.)83-81
شيعيان عراق با اينکه حدود شصت درصد جمعيت اين کشور را تشکيل ميدهند،
به لحاظ تاريخي حاشيهنشين بودهاند .آزار و تعقيب شيعيان در دوران حکومت بعثي،
بهويژه تحت نظارت گرفتن علما ،باعث احساس محدوديت و مظلوميت در بين آنان
شده است .بنابراين طبيعي است از هر نوع تقسيم قدرت و سهم گرفتن از آن



استقبال ميکنند .از سوي ديگر ،شيعيان داراي نوعي سازماندهي درونياند که از
توجه آنان به علما ناشي ميشود .گاه اين سازماندهي برمحور علماي بزرگ يا بيت
آنان شکل ميگيرد (مانند گروه صدر و جيشالمهدي)؛ اما افزون بر آنها ،احزاب و
گروههاي شيعي که با صدام مبارزه ميکردند ،همچون مجلس اعالي انقالب اسالمي
عراق و حزبالدعوة االسالمية ،نيز نفوذ و اعتباري دارند .بنابراين ،سازماندهي و
تسلط بر منابع غني زيرزميني و زراعي (با توجه به محل سکونت شيعيان که اغلب
نواحي جنوبي و مرکزي عراق است) ،و جمعيت قابل توجه ،از امتيازات شيعيان به
شمار ميآيند( .قاسمي ،1230 ،ص)81

گروههاي اسالمگراي شيعي را ميتوان به دو جريان ميانهرو و الئيک تقسيم کرد؛ که
هر کدام سعي دارند تحوالت عراق را تحت تاثير قرار بدهند.
مية
ة
واژه دعوة در مفهوم مذهبي آن ،به معني دعوت بشر به ايمان آوردن به مذهب
واقعي يعني اسالم است .اين کلمه در مفهوم سياسي ،به معناي دعوت مردم به
برگرفتن آرمان اسالم است .در اواخر دهة 1070م ،علماي عراق دعوت را به هر دو
مفهوم آن صادر نمودند از نظر علما ،اسالم در خطر بود و خود آنها به عنوان يک
گروه اجتماعي ،رو به زوال داشتند و گرايش به امور دنيوي موجب تضعيف جايگاه
تاريخي آنها شده بود .ناسيوناليسم عربي و کمونيسم نيز تعداد زيادي از عراقيها را
جلب کرده بودند .هر دو ايدئولوژي ،غيرمذهبي بودند و جدايي مذهب از دولت و
مردود شناختن دخالت روحانيون در سياست ،بخشي از جوهرماية اين ايدئولوژيها را
تشکيل ميداد .ناسيوناليسم عربي با جامعيت اسالم مخالف بود و کمونيسم نيز اصل
مذهب را تهديد ميکرد .در اواخر سال 1073م ،جلساتي در منزل يکي از علماي
بانفوذ و جوان ،به نام سيدمحمدباقر صدر ( )1030-021تشکيل شد تا راهها و
اقدامات اصالحي احتمالي را به بحث بگذارند .آنها تحت تأثير ايدههاي



اخوانالمسلمين مصر ،و بهويژه حسن بنا ،توجه خود را روي آية  11سوره رعد قرآن
متمرکز کردند :بهدرستي که خداوند شرايط يک قوم را تغيير نميدهد ،مگر وقتي که
آنها آنچه را که در نفسهايشان هست ،تغيير دهند (اديب ،1232 ،ص.)27-11

استراتژي حزب الدعوة االسالمية براي ايفاي نقش خود و دستيابي به هدف نهايي،
روي مرحلهبندي هدفها استوار است .استراتژي مرحلهبندي مبارزه ،بر ضرورت
ايجاد پايههاي فكري ـ فرهنگي استوار بهمثابه پيشزمينة ورود در صحنة
كشمكشهاي سياسي پايهريزي شده است.
اين استراتژي حزبالدعوه بر مراحل زير استوار است،
 .1مرحلة تحولخواهي بهمثابه پيشزمينة تحوالت عملي؛
 .3مرحلة سياسي؛
 .2مرحلة حضور درخصوص عرصة قدرت سياسي و نظارت.
حزبالدعوه در سازوکار دستيابي به قدرت و شکل آن ،به پلوراليسم حزب و رأي
مردم از طريق برگزاري انتخابات معتقد است .در واقع ،اين حزب به سيستم نظام
پارلماني متکي بر قانون اساسي ،به منزلة مقدمة دستيابي به دولت اسالمي معتقد
است؛ زيرا تنها گزينه ،نظام پارلماني متکي بر قانون اساسي است که دولت را پس از
برگزاري انتخابات آزاد عمومي تشکيل ميدهد .در  12ژوئن  1030حاميان آيتاهلل
سيدمحمدباقر صدر «انتفاضة رجب» را از منزل وي در نجف آغاز کردند .ايشان نيز
بر لزوم مبارزة همگان برضد حزب بعث فتوا دادند .با پيروزي انقالب اسالمي در
ايران ،بسياري از جوانان عراقي نيز جرئت بيشتري يافتند و به فعاليت سياسي فراگير
برضد حزب بعث پرداختند (اديب ،1232 ،ص .)21

از ديگر جريانهاي اسالمگرا در عراق ،ميتوان به پيدايش «سازمان عمل اسالمي»
در سال 1011م توسط آيتاهلل محمد شيرازي در کربال ،اشاره کرد .نام اين گروه،
«عمل اسالمي» ،به معناي بسيج جامعه شيعه در راه رسيدن به دولت اسالمي بود .در



پي آن ،گروههاي اسالمي ديگري نيز با هدفهاي ديگري چون مخالفت با توسعة
کمونيسم و فعاليت در جهت تأسيس دولت الهي در آينده ،تشکيل شدند .براي نمونه،
در سال 1013م «جماعت االنصار الدعوة» که به گروه انصار نيز معروف است ،براي
کمک به مأموريت دعوت مردم به اسالم تشکيل شد .اعضاي اين گروه ،مسلمانان
مخلصي بودند که تحصيالت آنها از اعضاي حزبالدعوه به ميزان قابل مالحظهاي
کمتر بود (همان ،ص.)10

«مجلس اعال» يکي ديگر از جريانهاي اسالمگراي ميانهرو شيعه در کشور عراق
است .اين مجلس در  13نوامبر 1033م ،توسط «محمد باقرحکيم» تشکيل شد .اين
سازمان ،خود را نمايندة تمام مردم مسلمان عراق از سني و شيعه توصيف کرد و
جمهوري اسالمي ايران را پايه و اساس (و نخستين پيشنهادکنندة) انقالب اسالمي
جهاني خواند.
تشکيل مجلس اعال ،در واقع مقدمة تشکيل دولت موقت عراق بود که در صورت
تصرف بصره ،دومين شهر بزرگ عراق ،ميتوانست مسئوليت ادارة امور را برعهده
بگيرد .هر چند بصره تصرف نشد ،اما مجلس اعال به کار هماهنگي فعاليتهاي
گروههاي اسالمي عراق ادامه داد.
کميتة مرکزي سازمان ،که در ابتدا شانزده نفر عضو داشت ،تقريباً بهطور مرتب
تحت رهبري حجتاالسالم محمدباقر حکيم جلساتي تشکيل داده است .مجلس اعال،
در کل فاقد جلسات منظم دورهاي است؛ اما در واقع تقريباً سالي يکبار جلسه
تشکيل داده است .اين سازمان همچنين ،هفتهنامهاي به نام «الشهادة» منتشر ميکند.
در سال 1032م مجلس اعال نيروي نظامي خود را با حدود دويست داوطلب
بنيان نهاد و پايگاهي در حاجعمران ،واقع در کردستان عراق ،ايجاد کرد و رزمندگان
مسلمان عراق را به آنجا فراخواند .مبارزان مجلس اعالي انقالب اسالمي در عراق،
ضمن شرکت در عمليات نيروهاي ايراني برضد ارتش عراق ،به دليل حمايت مالي و
لجستيکي کويت از عراق ،به چند محل در کويت حمله کردند؛ حمله به سفارت
آمريکا در دسامبر 1032م ،يکي از اين موارد بود.



عراق ،خود بعدها کويت را هدف حملة نظامي قرار داد .از دسامبر 1033م روند
همگرايي معارضان عراقي با تشکيل جلسهاي در ايران آغاز شد و ادامه يافت .پس از
پايان حملة نظامي آمريکا و متحدانش به عراق ،شيعيان جنوب عراق و کردهاي
شمال ،در برابر دولت صدام قيام کردند که به «انتفاضة شعبانيه» معروف شد.
در آن زمان ،ائتالف گروههاي اسالمي سه نوع واحد نظامي داشت :نيروهاي ويژه؛
نيروهاي ذخيره و نيروهاي بسيج .نيروهاي ويژه «سپاه بدر» نام داشت که در داخل
عراق عمليات چريکي انجام ميداد؛ اما در عمليات نظامي ايران نيز شرکت ميکرد.
از جمله نيروهاي بدر ،نيروي ويژة «حمزه» ،متشکل از اسراي جنگي عراقي بود که
نيروهاي اسالمي مخالف دولت عراق بودند .واحد بسيج نيز از داوطلباني تشکل شده
بود که آموزش نظامي ابتدايي ديده بودند و سالحهاي سبک داشتند؛ اما پولي
دريافت نميکردند .در داخل عراق ،مجلس اعال در امر تدارک گروههاي اسالمي
مستقل و همچنين مجاهدان خود ،کمک ميکرد .دو گروه کرد نيز به عضويت مجلس
اعال درآمدند که عبارت بودند از :جنبش اسالمي کردستان ،به رهبري شيخ
عبدالرحمن نوارسي و مالعثمان عبدالعزيز؛ و حزباهلل کردستان ،به فرماندهي محمد
خالد بارزاني.
مجلس اعال به منظور تقويت ادارة خود براي ادامة مقاومت و فعاليتهايش ،دفاتر
زيادي در نقاط مختلف دنيا داير کرده بود و فعاليتهاي زياد و گوناگوني داشت.
مجلس اعال در ژوئن 1000م بيانيهاي را منتشر کرد که در آن ،مخالفت گروههاي
اسالمي عراق با دولت بعث بررسي شده بود .اين مخالفتها با درگيري ميان احمد
حسن الکبر و آيتاهلل محسن حکيم در سال 1010م آغاز شده بود و تا دورة بعد از
جنگ ايران و عراق به صورت عمليات چريکي ادامه يافت .اين بيانيه از مردم عراق
ميخواست تا زمان سرنگون شدن صدام ستمگر ،به مبارزة خود ادامه دهند
(جويس ،1232،ص.)73
حزبالدعوه و مجلس اعالي عراق جزء گروههاي اسالمگراي اهل تشيع در عراق
هستند که ميکوشند از طريق راهکارهاي مسالمتآميز و مذاکره ،و با استفاده از
ظرفيتهاي مدني ،اهداف خود را پيش برند (دکمجيان ،1233 ،ص.)10



هدف از تشکيل مجلس اعال در اوايل دهة 1030م در واقع تمرکز دادن به
نيروهاي جهادي عراق با همکاري اعضاي حزبالدعوه برضد رژيم بعث بوده است.
مجلس اعال از همان ابتداي شکلگيري توانست يک وجهه بينالمللي پيدا کند؛ اما
بعد از مدتي ،اختالفات آن با اعضاي حزبالدعوه افزايش يافت و تعدادي از
گروههاي وابسته به حزب مجلس اعال را ترک کردند .در اواخر دهه 1030م ،مجلس
بيشتر به طرفداران آيتاهلل سيدمحمدباقر حکيم اختصاص يافت ،پس از حملة
آمريکا به عراق و سقوط رژيم بعث ،حزبالدعوه بار ديگر به مجلس اعال پيوست و
اکنون اين دو تشکل مهم ،در کنار يکديگر ،براي آيندة عراق همکاري ميکنند و به
عنوان دو حزب منظم و باقدرت ،در ساختار سياسي عراق حضور دارند.
مجلس اعالي اسالمي عراق و حزبالدعوه ،اکنون اعتبار دو عالم بزرگ شيعيان
عراق را با خود همراه دارند ،مجلس اعال اعتبار شهيد آيتاهلل سيدمحمدباقر حکيم و
پدر ايشان مرحوم آيتاهلل سيدمحسن حکيم ،و حزبالدعوه اعتبار شهيد
سيدمحمدباقر صدر را با خود دارند .اين دو شخصيت ،از علماي بانفوذ جامعة شيعة
عراق بهشمار ميآمدند .شهيد حکيم در خطبة نماز جمعة نجف اشرف ،پيش از
شهادت خود ،به تعيين خطمشي اساسي جريان خود در قبال حضور اشغالگران
پرداخت و آن عبارت بود از :مقاومت سياسي است.
هماکنون اين تشکل با رهبري سيد عمار حکيم ،نقش برجستهاي در ساختار
سياسي عراق دارد.
ويژگيهاي برجستة اين جريان ميانهرو عبارتاست از:
 .1برخورداري از پايگاه اجتماعي گسترده در ميان شيعيان عراق؛
 .3ارتباط بسيار تنگاتنگ با مرجعيت شيعه ،به ويژه حضرت آيتاهلل سيستاني؛
 .2تالش براي ارتقاي جايگاه شيعيان با استفاده از ظرفيتهاي مدني و مسيرهاي
سياسي؛
 .8نگاه ابهامآميز به حضور اشغالگران و عدم موضعگيري دربارة خروج آنها.



عة
تحرکات اوليه براي تشکيل جماعةالعلما ،در اواسط يا اواخر سال 1233ق1070/م،
آغاز شد؛ اما اعالم رسمي تشکيل آن در سال 1230ق1010/م ،همزمان با سالروز
در شهر نجف اشرف اتفاق افتاد .اگرچه حضور تعدادي از
والدت امام علي
مؤسسان اولية حزبالدعوه در ترکيب اعضاي اصلي جماعةالعلما ،نقاط مشترکي را
بين اين دو گروه به وجود آورده بود ،اما واقعيت آن است که برخالف حزبالدعوه،
انگيزة تشکيل اين گروه ،بيشتر اعتقادي بود تا سياسي .مبارزه با گسترش کمونيسم و
تأکيد دوباره بر آموزههاي شيعه و اصول اسالم ،از اهداف مهمي بود که بنيانگذاران
جماعةالعلما در پي آن بودند.
از سوي ديگر ،فعاليت اين گروه نيز منحصراً با حضور طبقة روحاني و تحت
نظارت دقيق مرجعيت آغاز شد .بيشک ،پشتيبان و حامي واقعي اين گروه ،آيتاللّه
سيدمحسن حکيم ،مرجعيت اعالي وقت شيعه بود؛ زيرا بدون رضايت وي تشکيل
چنين اجتماعي از علما ،حتي تصور نميشد .در واقع ،جماعةالعلما که بعدها زمينة
سقوط حکومت عبدالکريم قاسم را در سال 1012م بهوجود آورد ،مجموعهاي از علما،
مجتهدان و فضالي حوزة علمية نجف را دربر ميگرفت که از برجستهترين آنها
ميتوان سيدمرتضي آلياسين و سيداسماعيل صدر (به ترتيب دايي و برادر سيد
محمد باقر صدر) را نام برد .برخالف حزبالدعوه که بنيانگذاران آن بيشتر از نسل
جوان بودند ،ده نفر از شخصيتهاي ردهاول جماعةالعلما بالغ بر شصت سال سن
داشتند که در حوزة علميه از جايگاهي عالي يا متوسط برخوردار بودند .اهداف اصلي
بانيان اين گروه ،اجراي برنامههايي در راستاي دفاع از ارزشهاي اسالمي و بهبود
شرايط زندگي شيعيان عراق در حوزههاي مختلف اجتماعي بود .در راستاي اجراي
اين سياست و تحت تأثير اقدامات سازمان اخوانالمسلمين مصر ،اين گروه به تأسيس
مراکز بهداشتي ،فرهنگي و صندوقهاي خيريه ،براي کمک به نيازمندان ،فقرا و
يتيمان اقدام کرد .همچنين بنيانگذاران جماعةالعلما ،به منظور تحول در نظام
آموزشي حوزه ،ده مدرسه در سطوح ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه ،در شهرهاي بغداد،



بصره ،حله و نعمانيه احداث و افتتاح کردند .اين مدارس ،جدا از دانشکدة الهيات بود
که در بغداد و تحت نظارت و سرپرستي سيدمهدي حکيم و سيدمرتضي عسگري
راهاندازي شد .بدين ترتيب ،با حمايت مالي و معنوي آيتاللّه سيدمحسن حکيم،
جماعةالعلما بهتدريج به گروهي مؤثر در سياستگذاريهاي جامعة شيعي عراق
تبديل شد.
جماعةالعلما در شرايطي پا به عرصه گذاشت که در نتيجة فعاليت گستردة
کمونيستها و قدرتگيري آنان با انقالب 1073م توسط عبدالکريم قاسم شهر نجف
شاهد انتشار انبوهي از نشريات ،هفتهنامهها و کتابهايي در زمينة مبارزه با کفر و
الحاد بود .يکي از مهمترين اقدامات فرهنگي جماعةالعلما انتشار نشرية اضواء االسالم
بود که در جايگاه سخنگوي گروه عمل ميکرد .اضواء االسالم در خودآگاهي نسل
جديد شيعة عراق و آشنايي آنان با تفکرات نوين اسالمي بسيار مؤثر واقع شد .يکي
از بخشهاي قابل توجه در اين مجله ،انتشار مقاالت آيتاللّه سيدمحمدباقر صدر در
ستوني با عنوان «رسالتنا» بود .اين مقاالت که در خصوص موضوعات مختلف و با
ديدگاهي اسالمي منتشر ميشد ،به واسطة بار معنايي ،وضوح و روشني ،و ايجاد
روحية اميد ،اهميت خاصي داشتند (دادفر ،1233 ،ص.)31-38

«اياد عالوي» يکي از سکوالرترين و معتدلترين نيروهاي سياسي در عرصة سياسي
عراق است .شيعه و بعثي بودن او باعث شده است که به نوعي نماد اتحاد شيعيان
الئيک و سني در عراق باشد.
بيشتر جريانهاي قومي ،مذهبي و سياسي ،مخالفت جدي با او نداشتهاند .وي در
پايان جنگ ،از معدود افرادي بود که با اقدام نيروهاي ائتالف در انحالل حزب و
ارتش عراق مخالفت کرد و آن را باعث افزايش هرجومرج دانست.
اعتراض شديد او به حملة گستردة ارتش آمريکا به عراق ،باعث افزايش نسبي
محبوبيت او در بين مردم شد .مختصات جريان الئيک عبارت است از:
 .1نداشتن پايگاه اجتماعي گسترده در ميان مردم عراق؛



 .3دنبالهروي از سياستهاي راهبردي آمريکا در عراق؛
 .2ستيز با جريانهاي شيعي اصيل؛
 .8مخالفت با ارتباطات ميان عراق جديد و جمهوري اسالمي ايران؛
 .7همصدايي با همسايگان عرب سني در منطقه؛
 .1عدم ارتباط با مرجعيت عراق)www.islam-online.net( .

پس از درگذشت آيتاهلل خويي آيتاهلل سيستاني مرجعيت اسالمي شيعيان عراق را
برعهده گرفت .او چهرة بانفوذ حوزههاي علمية شيعه در اين کشور بهشمار ميرود.
وي افزون بر عراق ،در پاکستان ،افغانستان ،عربستان ،کشورهاي حاشية خليج فارس،
شيعيان اروپا و آمريکا ،و ايران نيز مقلداني دارد .حضرت آيتاهلل سيستاني در 17
آذر  1233آمريکا را مجبور کرد تا درخصوص اصالح طرح انتقال قدرت به مردم
عراق اقدام کند .وي همچنين در ديدار با جالل طالباني رئيسجمهور عراق عنوان
کرد :ما با ايجاد يک نظام مردمساالر در عراق مخالفتي نداريم؛ بلکه بر ضرورت
ايجاد چنين نظامي تأکيد هم ميکنيم .آيتاهلل سيستاني اشغالگران را تحت فشار
قرارداد تا در اين کشور انتخابات آزاد برگزار کنند .اشغالگران در ابتدا با ادعاي
فراهم نبودن شرايط براي برگزاري انتخابات ،از انجام آن سر باز ميزنند؛ ولي
سرانجام با تظاهرات صدهزارنفري مردم ،با برگزاري انتخابات همگاني در ژانوية
3008م موافقت ميکنند .اين نشان دهندة ميزان قدرت و نفوذ مرجعيت بود (تالشان،
 ،1230ص.)0

سيدمقتدا صدر فرزند سيدمحمدصادق صدر است که در سال 1000م به دست
عوامل صدام ترور شد .با اينکه بسياري از تحليلگران غربي مقتدا صدر را فاقد
مشخصات الزم براي رهبري شيعيان ميدانند ،وي از وجهة خوبي در ميان شيعيان
عراق برخوردار است .طرفداران وي ،اغلب آن دسته از جوانانياند که فقر و بدبختي



خويش را به سياستهاي رژيم صدام و اشغالگران بهويژه آمريکا نسبت ميدهند.
مقتدا صدر شرط کنار گذاشتن مبارزه با اشغالگران را بيرون رفتن آنها از عراق
عنوان ميکرد ،او همچنين نفوذ زيادي در ميان عشاير دارد.
مقتدا صدر از ميان جوانان ،سپاهي با عنوان «جيش المهدي» راه انداخته است .او
مسائل عراق و فلسطين را مرتبط و مشترک اعالم ميکند و از اين طريق ،خود را در
صحنة کشورهاي عربي قرار ميدهد .صدر اعالم کرده است ما به فلسطينيان و ديگر
ملتهاي ستمديده در خاور نزديک اطمينان ميدهيم که با ستمگران نبرد خواهيم
کرد و بر آنان پيروز خواهيم شد .همچنين ،او خود را حامي حماس و حزباهلل معرفي
کرده است .مقتدا صدر با اين ويژگيهاي خود ،حمايت قشر عظيمي از ناراضيان سني
را نيز بهويژه در فلوجه ،به خود جلب کرده است.
بهطور کلي ميتوان ويژگيهاي جريان صدر را به قرار زير مشخص کرد:
 .1مخالفت شديد با اشغالگري آمريکا و تحريم هرگونه مماشات با اين کشور؛
 .3مخالفت نداشتن با ديگر جريانها و گروههاي شيعي؛
 .2برخورداري از يک منطق دروني ،مبني بر لزوم حفظ شيعيان به صورت يک
کل تجزيهناپذير؛
 .8پرهيز از تقابل با مراجع بزرگ شيعه ،مثل آيتاهلل سيستاني؛
 .7برقراري رابطة ويژه با جمهوري اسالمي ايران؛
 .1برخورداري از پايگاه اجتماعي قابل توجه و بيشترين طرفداران در شهرک
صدر بغداد که بالغ بر دو ميليون نفر در آن زندگي ميکنند(www.shistu.com) .

جنبشهايي که در عراق بهوجود آمدند ،افزون بر سرکوبي از طرف حکومت و
جلوگيري از موفقيت آنان ،گرفتار موانع و آفات بازدارندة درونساختاري نيز بودند
که طي دهههاي اخير عدم موفقيت آنها را موجب شده است .مهمترين عوامل اين
عدم موفقيت عبارتاند از:



 .1ضعف فرهنگي شيعيان و وضعيت نيمهمدني آنان ،با توجه به شرايط خاص
اقليمي ،به ويژه در جنوب عراق؛
 .3نبود رهبري مقتدر و ناآگاهي سياسي رهبران؛
 .2ايراني بودن برخي مراجع عراقي؛
 .8تفاوتهاي رويکرد مبارزاتي شيعيان با سنيها؛ چه اينکه سنيها اساساً بيشتر
طرفدار اصالحات و تغيير از بااليند؛ ولي شيعيان خواهان اقدامات انقالبي و تغيير از
پايين هستند؛
 .7حذف فعاليتهاي نظاممند و تشکيالتي بين شيعيان (غالمي قمي ،1231 ،ص.)13
حجتاالسالم سيدباقر مهري در بيان علت اينکه چرا مهمترين جنبش و سازمان
سياسي اسالمگراي شيعه ،يعني حزبالدعوه ،نتوانسته است به خواستههاي خود در
دوران حکومت صدام پيش از سقوطش دست يابد ،ميگويد :اين ناتواني ناشي از
نگرشهاي برابرطلب يا بهعکس سلسلهمراتبي در حزب است؛ زيرا او معتقد است
که روحانيت و طالب حوزة علميه ،بزرگتر و واالتر از آناند که داخل تشکيالت
حزبي شوند؛ بلکه هميشه علماي مبارز و متعهد ،سرپرست و ناظر بر تحرک و
کارهاي احزاباند .وي همچنين بر اين نکته تأکيد کرده بود که سازماندهي در
حزب الدعوة االسالمية بايد هرمي شکل و از باال به پايين باشد که اين گونه نيز
هست.
چنين برداشت فرادستانه ـ فرودستانه ،بعدها موجب تفرقه بين طرفداران واليت
فقيه شد .اعضاي حزب ،دو ديدگاه موسع و مخفف از اختيارات واليت را مطرح
کردند .گروهي از اعضاي حزب مدعي بودند حوزة اختيارات ولي فقيه فراقانوني است؛
که در نتيجة آن ،گروهي از اعضاي حزب از آن جدا شدند (حجت االسالم مهري،1211 ،
ص.)27
آيتاهلل حکيم ،رهبر مجلس اعال و حزبالدعوة عراق ،عوامل دخيل در
ناکاميهاي مبارزان شيعي را چنين برميشمارد :بيتوجهي رژيم عراق به منافع ملي؛
نبود سازماندهي نيروهاي مردمي؛ دفعي بودن انقالب و آماده نبودن مردم؛ و
سرانجام ،نبود رهبري واحد.



حسين علوي در توضيح علل ناکامي شيعيان عراق ،به پنج عامل اشاره ميکند:
 .1فقدان اجماع دربارة رد ديکتاتوري در امر حکومت؛
 .3نبود پيوند عاطفي و ارتباطي ميان تودهها و گروههاي اسالمي؛
 .2نبود حمايت خارجي؛
 .8ترس خارجيها از بنيادگرايي؛
 .7نبود درک ضرورت استقرار قيام ،به مثابه ابزاري براي پيروزي (سيفزاده،
 ،1230ص.)127
عامل ديگري که در ناکامي شيعيان و گروههاي اسالمگراي شيعي دخيل بوده،
الزامات منافع ملي کشورهاي منطقه و استراتژي قدرتهاي بزرگ در قبال عراق
است؛ چراکه آنها معتقدند خطرناکترين مذهب اسالمي ،مذهب تشيع است که به
مذهب ،محتواي سياسي ميدهد و عنصر فداکاري و شهادت و مبارزه با ظلم و
استعمار و عدم همکاري با حکومتهاي غيراسالمي ،در زمرة اساسيترين فعاليتهاي
آنان بهشمار ميرود .مجموع عوامل يادشده ،باعث افول قدرت شيعيان در عراق تا
پيش از سقوط صدام حسين شد.

ورود آمريکا به عراق در سال 3002م و اشغال اين کشور ،و در مقابل ،سکوت
شيعيان تحت ظلم صدام و حزب بعث ،در واقع به اين مفهوم بودکه شيعه نه با بقاي
رژيم بعث موافق بود و نه به اشغال آمريکا تن خواهد داد؛ دقيقاً مشابه شرايطي که
انگليسيها در سال 1030م به بهانة آزادي مردم از ظلم عثمانيها عراق را اشغال
کردند .شيعه در ايام سقوط حزب بعث سکوت اختيار کرد و پس از حاکميت
اشغالگران ،مطالبات خود را از زبان مرجعيت ديني مطرح نمود؛ با اين تفاوت که
شيعه در عراق در اکثريت است و آمريکا نيز حزب بعث و ارتش بعثي را منحل
کرد .از سوي ديگر ،شيعه توان نظامي و سياسي خود را حفظ کرده است و در ميدان
حضور دارد .بنابراين ،شيعيان با محوريت مرجعيت ،پس از اشغال عراق نقشي مهم
ايفا کردند .مهمترين تأثير شيعيان بر تحوالت عراق پس از اشغال ،عبارتاند از:



 .1تحميل اراده به اشغالگران براي تشکيل حکومتي از احزاب و قوميتهاي
مختلف عراق؛
 .3نوشته شدن قانون اساسي عراق به دست عراقيها و به انتخابات گذاشتن آن؛
 .2برگزاري انتخابات در عراق و تأکيد بر نقش فعال مردم در تعيين سرنوشت
خود؛
 .8تأکيد بر نقش شيعه در حکومت به اندازة جمعيت خود؛
 .7حفظ قدرت نظامي شيعه ،سپاه بدر و لشکر مهدي؛
 .1تشکيل جبهة متحد شيعي ،ائتالف شيعي ،بيت شيعي و همکاري با ايران؛
 .3تبعيت مردم و سپس احزاب سياسي عراق از مرجعيت شيعي؛
 .3ترجيح منافع شيعي بر منافع اشغالگران در عراق (اکبري ،1233 ،ص.)83

شيعيان از امتيازات و امکاناتي براي تحقق اهداف و استراتژيهاي خويش برخوردارند
که مهمترين آنها عبارتاند از:
 .1سازماندهي و انسجام بر محور روحانيت؛ برخي گروههاي شيعه به صورت
علني يا غيرعلني مسلح نيز هستند؛
 .3فقدان رقيب جدي در صحنة عراق؛ در عراق فقط کردها به اندازة شيعيان
منسجماند که البته در بسياري موارد با آنان اشتراک هدف هم دارند .البته حوزة
منافع اين دو گروه هم تا حدود زيادي مجزا و متفاوت از يکديگر است .جامعة اهل
سنت هم ،نه از حيث جمعيت و نه از حيث منابع زيرزميني و نظاير آن ،با جامعة
شيعيان قابل قياس نيست (قاسمي ،1230 ،ص.)82

جامعة شيعة عراق در کنار تمام امکانات و شرايطي که از آن برخوردار است ،نقاط
ضعف زيادي نيز دارد که در ادامه به چند مورد اشاره ميشود:
الف) هرچند ملت عراق بهطور کلي طي سه دهة اخير شدايد و لطمات فراواني
ديده ،اما به دليل سياستهاي رژيم بعث ،جنگ با ايران ،و وقوع انتفاضة 1001م ،بر



شيعيان محروميت و ستمي دوچندان تحميل شده است .ميزان باسوادي و شمار
تحصيلکردگان شيعه در مراکز آموزشي عالي و شاغالن در مشاغل مديريتي،
تخصصي و حساس ،بسيار کمتر از ديگران بوده است .همين امر ميتواند موقعيت
آنان را در آينده ،باوجود برخورداري از اکثريت عددي ،آسيبپذير سازد؛
ب) حوزة علمية نجف و مراکز ديني و علمي شيعيان ،ظرف دهههاي گذشته
بهشدت آسيب ديدهاند؛ منابع ملي آنان محدود و ضعيف است؛ مدرسان و برخي
شخصيتهاي برجستة حوزوي بهشهادت رسيده يا از کشور خارج شدهاند .ارتباطات
اجتماعي مراجع تقليد به دنبال سالها انزواي اجباري ،تا حدودي گسسته و آنان را از
عمق تحوالت جامعة شيعي دور ساخته است؛
ج) معارضان شيعه ،طي دوران مبارزه با رژيم بعث بيشتر به فعاليتهاي سياسي و
نظامي در قالب تشکيالت بسته روي آوردهاند .اين امر ،ضمن افزايش آسيبپذيري
داخلي اين گروهها ،باعث غفلت از توجه به مسائل فرهنگي ،اجتماعي و آموزشي شده
است .اين در حالي است که عراق جديد اقتضاي فعاليت به سبک گذشته را ندارد و
اين گروهها مستعد انطباق سريع با تحوالت جديدند (ازغندي ،کرمي ،1233 ،ص)13-12؛
د) اختالفات درونگروهي بين گروههاي شيعه وارد مرحله تازهاي شده است.
جامعة شيعه بنا به داليل زير بهشدت مستعد پراکندگي و درگيري است:
 .1بافت عشيرهاي و طايفهاي جامعه شيعي و غلبه فرهنگ سياسي سنتي بر آن؛
 .3نبود رهبري سياسي–مذهبي واحد و فراگير؛
 .2وجود گرايشهاي فکري و ايدئولوژيک متفاوت و بعضاً متعارض ،و نبود اجماع
و اشتراک نظر در خصوص مسائل مهم ،مانند چگونگي پيوند دين و سياست ،و
ارتباط حکومت با واليت ،مرجعيت و روحانيت .حتي گروههاي داراي پشتوانة
ايدئولوژيک مانند مجلس اعال نيز در اين زمينه نظريهاي منسجم ارائه نکردهاند .در
سطح کلي ،وجود دو گرايش متفاوت مذهبي (فقاهتي) و سکوالر ،جامعة شيعه را دچار
انشقاق کرده است؛
 .8وابستگي برخي شخصيتها و گروههاي شيعه به کشورهاي مختلفي که منافع
متعارضي را در عراق ميجويند و براي دستيابي به آنها از اين تشکلها و عناصر
بهرهبرداري ابزاري ميکنند .همين امر بر تنشهاي داخلي شيعيان ميافزايد؛



 .7اختالف نظر جدي دربارة آيندة ساختار سياسي عراق و نحوة نقشآفريني
شيعيان در عراق آينده .تاکنون هيچيک از اين گروهها ديدگاه ،الگو و مدلهاي بديل
و مطلوب را ارائه نکرده است؛
 .1ابهام و تعارض قابل توجه دربارة نوع تعامل با آمريکا و حضور نظامي آن در
عراق؛ بهويژه درصورت تداوم حضور آمريکا و تقارن آن با مسئلة تعيين نوع نظام
سياسي آيندة عراق؛
 .3سابقة تاريخي تنشها و تعارضات ،و وجود انگيزههاي انتقامجويانه و کينهتوزيهاي
عشيرهاي و طايفهاي ميان گروههاي شيعه ،که بارزترين نمود آن ،در ترور زودهنگام
سيدمجيد خويي در نجف اشرف توسط ديگر گروههاي شيعه جلوهگر است؛
 .3وجود مشربهاي فکري و مکاتب فقهي متفاوت که برمحور تفکرات مراجع
پيشين ،مانند آيتاهلل خويي ،آيتاهلل صدر و آيتاهلل حکيم شکل گرفته است و
توسط شاگردان ،فرزندان و بيوت آنان به انگارههاي ترديدناپذير و واجباالطاعه
براي ديگران تبديل شده و ايجاد وفاق و اجماع نظر در ميان شيعيان و حوزة علميه را
دشوار ساخته است؛
 .0ضعف نظام ارتباطي و فقدان شبکة رسانهاي جامع و فراگير (مانند رسانههاي
کرد در شمال عراق) که بتواند در وضعيت گذار کنوني يا شرايط احتمالي عدم
راهيابي شيعيان به قدرت ،کارکردهاي ارتباطي مورد انتظار را عهدهدار شود؛
 .10حساسيت اکثريت قاطع کشورهاي عربي به قدرتيابي شيعيان ،و حمايت از
رقباي اهل سنت آنان؛
 .11مخالفت آمريکا با پيوند شيعيان با مهمترين متحد منطقهاي آنان ،يعني ايران،
و مشروط کردن نقشآفريني آنها در عراق آينده به همراهي و همکاري نکردن با
ايران؛
 .13نفوذ برخي جريانهاي انحرافي در ميان روحانيون و عناصر بانفوذ شيعه که
باعث فرقهگرايي ،گسست ميان روحانيت و نهاد مرجعيت ،و همراهسازي شيعيان با
سناريوي نيروهاي مهاجم درخصوص انفکاک از ايران ميشود (حق پناه ،1233 ،ص.)10



بياعتمادي آمريکا به شيعه باعث شد که از ابتدا مانع ورود شيعيان معارض عراقي
به حکومت شود؛ به ويژه درخصوص ورود سپاه بدر به عراق موضعگيري کرد .البته
اين سياست شکست خورد و امروزه هم معارضان شيعه و هم مسئوالن سپاه بدر ،در
مسئوليتهاي کليدي نقشآفريني ميکنند .آمريکا در مرحلة بعد تالش کرد عناصر
الئيک و سکوالرهاي شيعه را در رأس قدرت قرار دهد و شعار ائتالف با شيعه را در
منطقه به طور گسترده تبليغ کردند .اين سياست نيز شکست خورد و مردم با اعتماد
به مرجعيت ،سکوالرها را حذف کردند .در مرحله بعد ،آمريکا ناگزير شد تحت فشار
مرجعيت ،حکومت را از طريق انتخابات بپذيرد؛ اما اقدامات همهجانبهاي را برضد
شيعه آغاز کرد .مهمترين اين اقدامات عبارتاند از:
 .1ايجاد اختالف بين شيعه و سني؛
 .3جلوگيري از کارآمدي حکومت مردمي که شيعه در رأس آن قرار دارد.
آمريکا عمالً وزارتخانههاي دفاع و سيستم امنيت عراق را در دست گرفت و اجازه
نداد دولت شيعي از آنها استفاده کند؛
 .2تالش براي بازگرداندن بعثيها به حکومت ،به مثابه ابزاري در برابر شيعه؛
 .8تالش براي ايجاد درگيري و اختالف بين شيعه ،بهويژه ميان نيروهاي بدر و
ارتش مهدي؛
 .7تالش براي تخريب چهرة ايران در عراق؛
 .1تبليغات گسترده برضد شيعه و تالش براي تشکيل جبهة ضدشيعه ،بهويژه در
خاورميانه ،از طريق حکومتهاي دستنشانده (اکبري ،1233 ،ص.)80

در  3مارس 3010م ،دومين دوره مجلس نمايندگان عراق پس از سقوط حکومت
صدام ،براي تعيين  237نماينده برگزار شد .اين مجلس ،نهاد قانونگذاري در عراق و
تعيينکننده نخستوزير و رئيسجمهور اين کشور است .در اين انتخابات ،ائتالف
«العراقيه» به رهبري اياد عالوي ـ که بيشتر از اعراب سکوالر شيعه و سني تشکيل



ميشد ـ با  01کرسي در جايگاه نخست ،ائتالف «دولت قانون» به رهبري نوري
المالکي ،نخست وزير عراق ،با  30کرسي در جايگاه دوم قرار گرفتند .ائتالف «ملي
عراق» ـ که از سازمانهاي مهم شيعيان اسالمگراي عراق همچون «مجلس اعالي
اسالمي» و «جريان صدر» تشکيل ميشد ـ با هفتاد کرسي در جايگاه سوم نشست و
بقية احزاب ،به نسبت کرسيهايي که بهدست آوردند ،در جايگاههاي ديگر قرار
گرفتند« .جبهة توافق» که ائتالف اصلي اعراب سني عراق است ،شش کرسي از
کرسي هاي مجلس را به خود اختصاص داد.
در انتخابات سال 3010م 1133 ،نامزد از  117جريان سياسي ،در قالب دوازده
ائتالف بزرگ انتخاباتي براي کسب  237کرسي پارلماني به رقابت پرداختند و
انتخابات در قالب سيستم ليست باز و نظام چنددايرهاي برگزار شد .در اين انتخابات،
بيش از  13/8درصد از مردم عراق شرکت کردند که باالترين مشارکت با نرخ
هشتاد درصد ،به استان دهوک مربوط بود .از ويژگيهاي انتخابات پارلماني عراق در
سال 3010م ،برهم خوردن ائتالفهاي سياسي دورة قبل ،و شکلگيري ائتالفهاي
جديد بود .بيشتر اين ائتالفها از گروههاي مختلف قومي و مذهبي تشکيل شدهاند و
در بيشتر آنها شيعيان ،اهل تسنن و ديگر اقليتهاي ديني و قومي همزمان حضور
دارند .اين مسئله باعث تقسيم آرا بين ائتالفهاي مختلف شد .از مهمترين
ائتالفهاي شيعيان در اين دوره از انتخابات ،عبارتاند از:

جنبش ملي عراق که به «فهرست العراقيه» معروف است و تحت رهبري اياد عالوي،
شخصيت شيعة سکوالر قرار دارد ،توانست در انتخابات پارلماني با کسب
 331213123رأي ،معادل  37/33درصد ،بيشترين ميزان کرسيها ،يعني  01کرسي
از مجموع  237کرسي را به خود اختصاص دهد .احزاب اصلي اين ائتالف ،عبارتاند
از« :توافق ملي عراق» به رهبري اياد عالوي ،با گرايش شيعي سکوالر؛ و «جبهة
گفتوگوي ملي عراق» به رهبري صالح مطلق ،با گرايش سني سکوالر که عمدتًا
جمعيت سنيمذهب و بخشي از شيعيان سکوالر عراق را نمايندگي ميکند« .جنبش



ملي عراق» در واقع ترکيبي از شخصيتهاي سياسي مطرح عراق (شيعيان ،سکوالرها،
سنيها و بعثيهاي جديد) است که در پي ايجاد ائتالفي قدرتمند در مقابل
ائتالفهاي شيعي اسالمگرا بودهاند .همچنين بخشي از ائتالفهاي سني قبلي نيز به
اين فهرست پيوستهاند.

«ائتالف دولت قانون» به رهبري نوري مالکي ،نخستوزير عراق ،توانست در
انتخابات پارلماني ،با  3 ،130 ،083رأي 30 ،کرسي از مجموع  237کرسي ،يا به
عبارت ديگر  37/31درصد از کرسيها را به خود اختصاص دهد و بعد از «فهرست
العراقيه» بيشترين ميزان کرسي ها را بهدست آورد .احزاب و شخصيتهاي اصلي
اين ائتالف ،به اين شرح ميباشند:
 «حزب الدعوه» به رهبري نوري المالکي ،با گرايش شيعة ميانهرو؛ «جبهه ملي نجات انبار» به رهبري شيخ علي حاتم السليمان ،با گرايش سني،قبيلهاي ،انبار؛
 «التجمع» به رهبري مهدي الحافظ و صفيه سهيل ،با گرايش شيعة سکوالر،عضو سابق «فهرست العراقيه»؛
ائتالف دولت قانون در وهلة اول حول شخصيت و مديريت نوري مالکي طراحي
شده است و براي نخستين بار ،طي انتخابات شوراهاي استاني در سال 3000م شکل
گرفت و با کسب  131کرسي از مجموع  880کرسي شوراهاي استاني ،موفقيت قابل
توجهي بهدست آورد.
حزبالدعوه در انتخابات پارلماني سال 3007م ،عضو «ائتالف يکپارچة عراق»
بود؛ اما نوري مالکي به دليل موفقيتهايش در مسند نخستوزيري در چند سال
گذشته و کارايي دولت و در ايجاد ثبات و امنيت در عراق ،تالش کرد تا ائتالفي
مستقل ،مليگرا و فرافرقهاي ايجاد کند .وي در اين راستا کوشيد تا گروههاي سني و
کرد را نيز در ائتالف خود وارد کند .هر چند تالشهايي براي پيوستن «ائتالف دولت
قانون» به «ائتالف ملي عراق» به مثابه چتري براي پوشش دادن گروههاي شيعي



انجام شد ،اما با نپذيرفتن شروط مالکي از سوي ائتالف ملي عراق ،از جمله اختصاص
پنجاه درصد کرسيهاي ائتالف و پست نخستوزيري به مالکي ،فهرست دولت قانون
به صورت مستقل وارد انتخابات پارلماني 3010م شد.

«ائتالف ملي عراق» ،که در واقع جانشين «ائتالف عراق يکپارچه» بهعنوان ائتالف
فراگير شيعي در انتخابات پارلماني سال 3007م ،منهاي حزب الدعوه است ،توانست
در انتخابات پارلماني سال 3010م هفتاد کرسي از مجموع  237کرسي ،معادل
 10/82درصد از کرسيها را به دست آورد و به سومين ائتالف قدرتمند تبديل
شود .احزاب و شخصيتهاي اين ائتالف عبارتاند از:
 «مجلس اعالي اسالمي عراق» به رهبري عمارحکيم ،با گرايش شيعه؛ «سازمان بدر» به رهبري هادي عامري ،با گرايش شيعه؛ «جريان صدر» به رهبري مقتدا صدر ،با گرايش شيعه ـ مليگرا؛ «حزب فضيلت اسالمي» به رهبري هاشم الهاشمي ،با گرايش شيعه؛ «کنگرة ملي عراق» به رهبري احمد چلبي ،با گرايش شيعة سکوالر؛ «جنبش اصالح ملي» به رهبري ابراهيم جعفري ،با گرايش شيعي؛«ائتالف ملي عراق» که عمدتاً دربرگيرندة گروههاي شيعي اسالمگراست ،موفقيت
چنداني در کسب همکاري گروههاي سني و کرد براي نمايش وجههاي فرافرقهاي به
دست نياورد؛ با اين حال توانست ميزان قابل توجهي از آراي شيعيان جنوب عراق را
به خود اختصاص دهد (ميرکريمي ،1231 ،ص.)13-1

وجود منابع نفت و گاز در جنوب ،و ارتباط با دريا و تسلط شيعيان بر اين منطقه،
فرصت و ابزاري در اختيار شيعيان است .به همين نسبت ،اين فرصت براي ديگر
اقوام ،چالش بهحساب ميآيد .بنابراين ،اين منطقه به مثابه ابزاري سياسي در اختيار
شيعيان عراق است .مرحلة کنوني ،مرحلهاي حساس براي شيعيان عراق به شمار



ميآيد؛ زيرا اين امکان براي اين گروه فراهم شده است که پس از صدها سال در
حاشيه بودن ،خود را به عنوان قدرتي مسلط در عرصة سياسي عراق مطرح کند .پس
از سقوط رژيم صدام ،خواستههاي انقالبي جديد جامعة شيعه عراق قالب تازهاي پيدا
کرده و موجي از تحرک سياسي در بين آنها بهوجود آمده که براي سياستگذاران
آمريکايي و حتي سنيهاي عراق غافلگيرکننده بوده است .در واقع شيعيان دريافتهاند
که در حال حاضر ،اشغالگران آمريکايي تنها عاملياندکه شيعيان را از رسيدن به
قدرت سياسي بازداشتهاند .همين مسئله اصليترين عامل بحراني شدن رابطه بين
جامعة شيعة عراق و موضوع حضور آمريکاييها در اين کشور شده است .اگرچه
شاهد قدرت گرفتن گروههاي مختلف شيعي در قالب احزاب سياسي هستيم ،ولي اين
گروهها دربارة راههاي پيشبرد اهداف در آيندة عراق با هم اختالف دارند؛ همانند
اختالفي که بين فهرست العراقيه و ديگر ائتالفهاي شيعي وجود دارد .اين مسئله تا
حدودي آيندة تحوالت عراق را با ابهام مواجه کرده است .گروههاي شيعي با داشتن
موضع برتر در عراق جديد به دنبال دستيابي به سهم بيشتري از قدرت سياسي بر
مبناي نسبت باالي جمعيت خود و ايجاد امنيت و ثبات در اين کشور بهعنوان گروه
مسلط در حاکميتاند .گروههاي سني نيز در راستاي جلوگيري از تسلط شيعيان ،و
مانعتراشي در نهادينهسازي قدرت آنان در ساختار سياسي جديد عراق با ابزارهاي
گوناگون ،و مخالفت با اقداماتي مانند بعثيزدايي و فدراليسم ،بهويژه در جنوب و
شمال اين کشور ،درصدد بازنگري قانون اساسي و احياي مجدد نقش سنتي خود در
عراقاند .بنابراين ،تعارضات و اختالفات موجود در اهداف و منافع گروههاي داخلي،
فقدان زمينههاي مصالحه و همگرايي بين گروههاي اهلسنت و شيعي ،فقدان سنت
مدني دموکراسي و سهم ملي در عرصة قدرت مديريت ،روند سياسي و شرايط امنيتي
عراق را با مشکل مواجه کرده است .عراق پس از ايران دومين کشوري است که
اکثريت جمعيت آن را شيعيان تشکيل ميدهند .اين مي تواند در آيندة روابط دو
کشور نقش بسزايي داشته باشد؛ همانگونه که در طول تاريخ روابط دو کشور ،شاهد
روابط در عرصههاي مختلف سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي بودهايم.
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