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نظم برخاسته از هرج و مرج
پیروزی پرحاشیه مقتدی صدر و آینده عراق

        

     مقدمه    

انتخابات پارلمانی عراق معموالً باعث شگفتی نمی شود. اما 
انتخاباتی که در ماه اکتبر برگزار شد، نقطه عطف بالقوه ای 
گسترده،  اجتماعی  ناآرامی  به  رفته  رفته  و  آورد  به وجود 
اعمال خشونت سیستماتیک علیه شهروندان و یک بحران 

جدی اقتصادی انجامید.
پیروزی مقتدی صدر یکی از اماره های زیرکی استراتژیک 
از  گذار  حال  در  سو  یک  از  که  است  جنبشی  درون 
شورش به حکومت است و از سوی دیگر اشتیاق به کسب 
فقر  با  رویارویی   نیز  و  رهبری  و  التیام بخشی  برای  مهلتی 
افسارگسیخته در جامعه عراق که به اصلی ترین پیشران آن 
به زودی در  32 % جمعیت عراق  تقریباً  مبدل شده است. 

زمره فقرا به حساب خواهند آمد. اما در واقع این ناامیدی 
جنبشی  شده؛  اعتراضی  جنبش  این  ظهور  باعث  که  است 
که صدر و گروه شبه نظامی او را بخشی از مسئله )و نه راه 
از  فراگرفته،  را  در خونریزی که کشور  و همدست  حل( 
جمله اعمال خشونت علیه معترضان قلمداد می کند. بلوک 
انتخاباتی  حضور  نخستین  در  )امتداد(  معترضان  نماینده 
به دست  را  پارلمان عراق  از 329 کرسی  خود، 9 کرسی 
سیستماتیک  ترور  معرض  در  که  جنبشی  برای  که  آورد 
دهندگان  رأی  شدید  بی تفاوتی  عصر  در  و  قرارگرفته 
عراقی در انتخابات شرکت کرده، در حکم یک شاهکار 

چشمگیر است.
بایدن«،  »جو  برای دولت  پیامدهای دشواری  این وضعیت 
اکنون  داشت.  خواهد  پی  در  نیز  آمریکا  جمهور  رئیس 
تالش های  باید  بایدن  کابینه  که  فرارسیده  لحظه ای 
دیپلماتیک خود به منظور تدوین و اجرای یک استراتژی 
بتواند  باید  این استراتژی  سیاسی موثر را دو چندان سازد. 
متناقض  روند  دو  و  ساخته  متحول  را  عراق  سیاسی  سپهر 
تشکیل  را  عراق  واقعیت  آتی  دهه های  برای  که  غالب 

         رنج عال الدین

ترجمه: منصور براتی
اندیشکده بروکینگز

.       
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خواهد داد را قوام بخشد: از یک سو کوتاه کردن دست 
برتر شبه نظامیان در بغداد و دیگری مهار جنبشی اعتراضی 
که خواستار حقوق دموکراتیک و حکمرانی خوب است.

    پیامدهای انتخابات برای ایران

فرصتی  مثابه  به  را  انتخابات  این  مشاهده گران  از  برخی 
ایران  بازوهای  ایران می نگرند.  نفوذ  با  بی نظیر برای مقابله 
درون »نیروی حشدالشعبی« - سازمان شبه نظامی مادری که 
برای مبارزه با دولت خودخوانده اسالمی عراق و شام ایجاد 
در سال  اندوخته 57 کرسی  از  را  شد - کرسی های خود 
2018 به 17 کرسی کاهش یافته می بینند. شکست  انتخاباتی 
برابر پیروزی رقیبان اصلی آنان یعنی، صدری ها  حشد در 
– که 73 کرسی به دست آورده اند )جهش نسبت به 54 
نباید  صدر  اما  است.  خورده  رقم   )2018 سال  در  کرسی 
همه چیز را تمام شده ببیند. البته او در سال های آتی و آینده 
اما  بود،  عراق خواهد  سیاسی  بازیگر  بزرگ ترین  نزدیک 
همچنان رقیبان سیاسی مهمی دارد، مثاًل حشدالشعبی عراق 
حدی  تا  را  انتخاباتی  شکست  می توانند  ایران  حمایت  با 

جبران کنند.
المالکی«، نخست وزیر پیشین عراق و رهبر حزب  »نوری 
الدعوه اسالمی )مسئول فروپاشی ارتش در سال 2014 وقتی 
داعش موصل را به تصرف درآورد(، از جمله رقیبان صدر 
است. المالکی در رویارویی با مقتدی سابقه ای دیرینه دارد 
و ائتالف »دولت قانون« او 33 کرسی در انتخابات به دست 
آورده است. بنابراین حتی باوجود پیروزی چشمگیر صدر، 
وضعیت بازی را به سختی می توان برای حشدالشعبی عراق 
می توانند  نایبانش  و  ایران  کرد.  توصیف  دشوار  ایران،  و 

راه هایی را برای کنار آمدن با این وضعیت پیدا کنند.

  

اما عراق درحال ورود به فازی جدید در تاریخ سیاسی خود 
جهت  ایرانی اش  حامیان  و  حشدالشعبی  آن  در  که  است 
قهریه کافی  قوه  در وضعیتی که  آنهم   – اوضاع  مدیریت 
نیستند.  برخوردار  مناسب  آمادگی  از  نمی رسد-  نظر  به 
حشد عراق و نیز ایران در حال یادگیری این مهم  هستند که 
نمی توان قدرت را از طریق لوله تفنگ پایدار نگه داشت. 
اعمال خشونت از سوی حشد باعث رویگردانی بسیاری از 
حامیان دیروز و بخش های بزرگی از جامعه که زمانی آنان 

را قهرمانان نبرد با داعش می دانستند، شده است.
اگرچه جنبش صدری نیز سابقه نقض حقوق بشر در کارنامه 
خود دارد، اما این جنبش می تواند از دهه ها حمایت خود از 
فقرا و محرومان بهره مند شود، میراثی که بر مبدل شدن آنان 
به نیرویی اعتراضی پس از تهاجم به عراق در سال 2003 
و نیز شکل گیری زیرساخت های الزم برای صعود آنان در 
قدرت، تقدم می بخشد. از سوی دیگر بیشتر فراکسیون های 
حشدالشعبی عراق، برای گذار از نیروی شبه نظامی برخاسته 
یا  معتبر  اجتماعی  جنبش  یک  به  اشغال  خرابی های  از 
از  بخشی  برای  می توانند  که  مشخصی  سیاسی  بازیگران 
راهی  هنوز  کنند،  تضمین  کشور  آینده  در  سهمی  جامعه 

دراز در پیش رو دارد.

  آسیب پذیری های حشدالشعبی عراق

اینکه  از  پس  است.  آسیب پذیر  عراق  اکنون حشدالشعبی 
سوی  به  را  خود  تفنگ های  ایران  هم پیمان  شبه نظامیان 
شهروندان معترض عراقی گرفتند، فراکسیون های غیروابسته 
العظمی علی  به آیت اهلل  نزدیک  ایران )مثاًل گروه های  به 
امروز  و  شدند  رویگردان  آنان  از  گذشته  سال  سیستانی( 
حشدالشعبی  می دهند.  تشکیل  را  حشد  رودرروی  رقیبان 
را  جدیدی  اعتراضی  جنبش  ظهور  باید  همچنین  عراق، 
مدیریت کند که در حال تبدیل شدن به یک نیروی سیاسی 

متعهد به تغییر افکار عمومی علیه حشد و ایران است.
حشدالشعبی نتایج انتخابات را زیر سوال برده است. رهبران 
انتخابات  ناظر  مقامات  علیه  تهدیداتی  همچنین  شبه نظامی 
منتشر کرده اند. جالب آنکه فراکسیون های تشکیل دهنده 
آورده اند،  رأی  صدری ها  از  بیش  مجموعاً  عراق  حشد 
از  دفاع  و  سیاسی  رقابت  برای  مناسبی  استراتژی  از  اما 
اندوخته خود در پارلمان برخوردار نبودند. شرایط کنونی 
این  واقع  در  است:  کننده  ناامید  عراق  حشدالشعبی  برای 
منسجم  اجتماعی  یا جنبش  نیروی سیاسی  تشکیالت یک 
را تشکیل نمی دهد و در وضعیتی آشوب گونه قرار داشته 
است. جناح  های اصلی این نیرو به دلیل اقدامات خشونت بار 
در  آنان  و شکست  گرفته  قرار  عمومی  انکار  مورد  خود، 
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انتخابات نیز فاجعه ای نمادین به حساب می آید که می تواند 
وضعیت حضور آنان در رقابت های آتی را نیز تحت الشعاع 

قرار دهد.
اگر حشدالشعبی چالش های پیش روی خود را حیاتی قلمداد 
انتظارش خواهد بود. در  کند، آینده نزدیک دشواری در 
 2.6 بودجه  یک  دادن  دست  از  یعنی  وضعیت  این  عمل 
میلیارد دالری، زیرا این نیرو از هنگامی که بیرون از اراده 
دولت مرکزی عراق عمل می کند و تهدیدات و حمالتی 
علیه کارکنان و نظامیان آمریکایی و اقلیم کردستان عراق 
به  نیروی کمکی تحت تحریم دولت  به مثابه یک  داشته، 

حساب می آید.
از آنجاکه کاهش بودجه به معنای از بین رفتن موثر شبکه 
بود،  خواهد  رزمندگان  بسیج  ظرفیت  کاهش  و  حامیان 
فشار  امر  این  بیاید.  حساب  به  قرمز  خط  یک  می تواند 
شبکه  حفظ  منظور  به  ایران  مالی  ظرفیت  بر  را  مضاعفی 
شبه نظامی خود در عراق وارد خواهد کرد. ایران از زمان 
شروع کارزار »فشار حداکثری« دولت ترامپ و همه گیری 
جهانی کرونا تالش بیشتری برای سرپا نگه  داشتن این شبکه 

کرده است.

  وضعیت بغرنج

اکنون لحظه مهمی فرا رسیده است. طنین شکست انتخاباتی 
را  سازمان  این  درونی  آشفتگی های  عراق،  حشدالشعبی 
این  شود  می  باعث  دیگر  سوی  از  و  کرد  خواهد  تشدید 
سازمان دیگر نتواند به راحتی ادعا کند پشتیبانی مردم را در 
پشت سر خود دارد. از سال 2014 که حشدالشعبی تشکیل 

شد، سیاست گذاران ایاالت متحده خط مشی هایی را درباره 
مشروعیت  و  مردمی  حمایت  از  عراق  حشد  که  ایده  این 
برای  کردند.  تدوین  است،  برخوردار  عمیقی  اجتماعی 
مثال در این دوره تحریم های آمریکا و یا حمالت هوایی 
نادیده گرفته شدند، و  به عنوان سیاست های عملی عمدتاً 
وجود  دیدگاه  این  زیرا  شدند،  انجام  محدود  به شکلی  یا 
شدن  جسورتر  به  است  ممکن  اقداماتی  چنین  که  داشت 
حشدالشعبی و افزایش شمار اعضای آن منجر شود. اما پس 
نخواهد  معتبر  چندان  دیگر  دیدگاه  این  اخیر  تحوالت  از 

بود.
باید در روش های  اروپایی اش،  متحدان  و  متحده  ایاالت 
سیاسی  بازیگران  با  استراتژیک  ارتباط  ایجاد  برای  خود 
بازیگران  حشدالعشبی،  جز  به  کنند.  تجدیدنظر  عراق 
فرقه ای  و  قومی  تنش های  آتش  بر  که  هستند  نیز  دیگری 
می دمند. ائتالف نیروهای دولت ملی تحت رهبری »حیدر 
العبادی« از حزب اسالم گرای الدعوة و »عمار حکیم« از 
جنبش حکمت تنها 5 کرسی را از آن خود کردند. باوجود 
کاهش شدید وزن سیاسی العبادی، حکیم هنوز از پایگاهی 
قدرتمند برخوردار است و ندای میانه روی در محیط مسموم 
عوام فریبان و شبه نظامیان طنین انداز می کند. از سوی دیگر 
العبادی نیز اقدامی برای کاهش تنش ها نکرده و به منظور 
خود،  انتخاباتی  ضعیف  عملکرد  از  توجهات  کردن  دور 
اقدام به جشن گرفتن سالگرد تصمیم جنجالی او برای حمله 
استقالل  رفراندوم  برگزاری  از  پس  پیشمرگه  نیروهای  به 
کردستان در سال 2017، زمانی که نخست وزیر بود کرد. 
در  العبادی  شانس  ارتقای  برای  مشخصاً  نیز  تصمیم  این 
انتخابات 2018 بود که البته او در جایگاه سوم قرار گرفت.
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این همان نقطه ایست که واشنگتن می تواند از آن برای تدوین 
یک استراتژی منسجم استفاده کند که به میزان مساوی هم 
بر جنبش اعتراضی متمرکز است و هم بر بازیگران میانه رو 
و هم منافع غرب در عراق. ایاالت متحده باید سیاست خود 
در عراق را به این واقعیت مجهز سازد که اکنون متحدانش 
بر بخش قابل توجهی از سپهر سیاسی عراق تسلط دارند؛ 
به  کرسی   31 کردستان  دموکرات  حزب  سو  یک  از 
دست آورده و حزب اتحادیه میهنی کردستان 17 کرسی 
)روی هم رفته 48 کرسی(. حزب تقدم به رهبری »محمد 
خود  آن  از  را  کرسی   37 نیز  پارلمان  رئیس  الحلبوسی«، 
کرده است. بنابراین ائتالفی از میانه روها )متشکل از احزاب 
کردی، الحلبوسی، حکیم و مجموعه ای از شخصیت های 
مستقل که منافع و ارزش های مشترکی با غرب دارند(، از 
یک  به  را  حشدالشعبی  افول  که  برخوردارند  فرصت  این 

فرصت بی نظیر تبدیل کنند.
دهد.  انجام  را  می خواهد  که  کاری  باید  متحده  ایاالت 
اما  نیست،  پذیر  امکان  عراق  حشدالشعبی  سیاسی  حذف 
برای  این  از  بهتر  لحظه ای  هیچ  و  است،  ممکن  آن  مهار 
تشکیل  از  حمایت  با  که  داشت  نخواهد  وجود  بایدن 
ائتالف میانه روها در عراق تعهد همیشگی ایاالت متحده 
را نشان دهد. این حمایت توانایی عراقی ها برای همکاری 
با یکدیگر را افزایش می دهد و نیز جایگاه رقیبان حشد که 
بازسازی کند، را در جریان مذاکرات  را  می کوشند خود 
خارجه  وزیر  بلینکن«،  »آنتونی  دست کم  بخشد.  می  ارتقا 

آمریکا باید در اسرع وقت از عراق بازدیدی به عمل آورد. 
گذار سیاسی و تشکیل دولت در عراق ممکن است ماه ها 
به طول بینجامد اما، سنگربندی های محیط پسا انتخاباتی به 

زودی شکل خواهد گرفت.
تقویت یک ائتالف مستحکم غرب گرا، کار غرب در تعامل 
با صدری ها را آسان تر می سازد. جنبش صدر همچنان که 
به  نیز گفته شد سابقه ای خونبار دارد و به طور کلی  قباًل 
را  عراق  واقعیت  اما  بوده،  بی توجه  انسانی  بنیادین  حقوق 
ائتالفی  شکل گیری  می دهد.  تشکیل  نزدیک  آینده  در 
قدرتمند، جایگاه »مصطفی الکاظمی«، نخست وزیر همسو 
در  وی  بقای  و چشم انداز  می دهد  ارتقا  را  عراق  غرب  با 
هزینه  و  کرده  تضمین  را  دیگر  دوره  یک  برای  قدرت 
رقبا،  علیه  فشار  اعمال  در صورت  را  سیاسی حشدالشعبی 

باالتر می برد.
از  را  معترضان  می تواند  میانه روها  ائتالف  دیگر،  از سوی 
سیاسی  پوشش  آنان  برای  و  دارد  مصون  خشونت  اعمال 
عمل  آزادی  شبه نظامیان  آن  بدون  که  کند  ایجاد  را  الزم 
به  می تواند  ائتالف  این  همچنین  داشت.  خواهند  زیادی 
معترضان کمک کند تا به یک نیروی سیاسی معتبر گذار 
چشم اندازهای  برابر  در  عراق،  سیاسی  نظام  اگرچه  کنند. 
جنبش  اما  می رسد،  نظر  به  نفوذناپذیر  عمده،  اصالحی 
سیاسی  بازیگران  برخی  با  می تواند  همچنان  معترضان 

موجود در این شرایط بغرنج به تعامل روی آورد.
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خاستگاه تاریخی و اجتماعی جریان صدر

        

     مقدمه    

برای  صدر  جریان  عراق،  اخیر  انتخابات  جریان  در 
نخستین بار در جایگاهی قرار گرفت که از بخت باالیی برای 
شناسایی  منظر،  این  از  باشد.  برخوردار  حکومت  تشکیل 
از اهمیت بسیار  ریشه های تاریخی و اجتماعی این جریان 
باالیی برخوردار است و می تواند تصویر دقیق تر و شناخت 
به  جریان  این  رهبر  سیاسی  کنش گری های  از  عمیق تری 
وجود آورد. در همین راستا، در این مقاله به واکاوی این 
دو موضوع پرداخته و به صورت ویژه شخصیت پدر مقتدی 
صدر را بررسی می کنیم؛ زیرا اعتقاد داریم جریان صدر به 
شکل فعلی که از آن سخن گفته می شود، توسط پدر وی 

یعنی مرحوم سید محمد صدر تأسیس شده است.

    پیشینه خانوادگی:

در فضای حوزه های علمیه معموال فردی که از خاندان های 
باال  علمی  سطح  از  برخورداری  صورت  در  باشد،  علما 
توجهات قابل توجهی را برمی انگیزد. این نکته در فرهنگ 
عمومی کشور عراق به مراتب بارزتر است و معموال حرمت 
و نفوذ پدر – مانند ارثیه – به پسر منتقل می شود. این نکته 
مشخصا در مورد خاندان های پرنفوذی که برای مدتی فاقد 
برخوردار  باالیی  بسیار  اهمیت  از  بوده اند،  دینی  زعامت 
است. از این منظر، در واکاوی ریشه های اجتماعی جریان 
باید  ابتدا  صدر،  محمد  سید  مرحوم  شخصیت  و  صدر 

موقعیت خانوادگی وی را مورد توجه قرار داد.
سید محمد محمدصادق صدر متولد کاظمین و از خاندان 
مشهور صدر می باشد؛ خاندانی که علمای برجسته ای داشته 
است. نام ایشان »محمد« است؛ اما »صادق« از اسم پدر به او 

اضافه شده و به »محمدصادق« صدر مشهور شده اند.
جد بزرگ او سید اسماعیل صدر، متولد جبل عامل لبنان و 

گروه عراق و شامات 

اندیشکده جریان

.       
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مدتی بعد از اقامت در عراق و ایران )شهر اصفهان( به شهر 
کاظمین هجرت کرده و در آنجا سکنی گزید. لقب صدر 
از سید اسماعیل به این خاندان به ارث رسید؛ زیرا میرزای 
شیرازی شاگرد دیگری به نام سید اسماعیل داشته و برای 
اشتباه نشدن بین این دو، جد سیدمحمدصادق لقب صدر را 

بر خود گرفت.
    

به ترتیب از راست: سید اسماعیل صدر، شیخ محمدجواد مغنیه وشهید محمدباقر صدر

جد مادري او شیخ محمدرضا آل یاسین از بزرگان کاظمین 
بوده است و در زمره مراجع به شمار می رفت. خاندان صدر 
و خاندان آل یاسین از بیوت علمای شیعه بوده، که ارتباطات 
این نکته بسیار حائز  ایران داشته اند.  تا  لبنان  از  گسترده ای 
اهمیت هست که وقتی اسم از یک »بیت« آورده می شود، 
و  طالب  از  که  خانواده  یک  افراد  از  زیادی  تعداد  یعنی 

علمای حوزه علمیه می باشند. 
»سید  معاصر  دهه های  در  صدر  بیت  افراد  مشهورترین  از 
صدرالدین صدر« می باشد که از مراجع سه گانه قم قبل از 
آیت اهلل بروجردی بود. دو فرزند ایشان »سید رضا صدر« 
و »امام موسی صدر« از شهرت بسیار باالیی برخوردارند و 

دارای پایگاه قابل توجه مردمی در ایران و لبنان بودند.
دیگر شخصیت برجسته این خاندان »سید محمد باقر صدر« 
می باشد که از نوابغ علمی حوزه علمیه نجف و رهبر معنوی 
حزب الدعوة بود. از قضا بخش قابل توجهی از طرفداران 
سید محمد صادق به پشتوانه جایگاه علمی و نفوذ سیاسی 

سید محمد باقر که شهید شده بود به او روی آوردند.
پدر  و  محمدصادق  عموی  پسر  صدر،  سیدمحمدباقر 
سالگی  دوازده  در  مقتدی(،  )پدر  سیدمحمد  پسرعموی 
و  فوق العاده  هوش  شد.  اشرف  نجف  علمیه  حوزه  وارد 
 – تالش بی وقفه موجب تمایز وی در حوزه علمیه نجف 
در عصر اساتید بزرگی همچون سید محسن حکیم، آیت اهلل 

خویی و... - گردید.
به قدرت رسیدن  با  او  اجتماعی  و  فعالیت های علمی  اوج 

حزب بعث همزمان شد، و سید محمدباقر مبارزه با حزب 
بعث را در دستور کار قرار داد. در همین راستا، حزب الدعوة 
تأسیس گردید که قدیمی ترین حزب سیاسی شیعه در عراق 
به شمار می رود. سرانجام این فعالیت های مبارزاتی، شهادت 
این عالم برجسته بود که باعث شد جایگاه اسطوره ای نزد 

ملت عراق پیدا کنند.

حزب الدعوة به عنوان قدیمی ترین حزب سیاسی شیعه در عراق 
حاصل مجاهدت های شهیدمحمدباقر صدر در مبارزه با حزب بعث بود.

   از ورود به حوزه تا اعالن مرجعیت

این پشتوانه خانوادگی قدم در  با  سید محمد صادق صدر 
دانشگاه  در  را  حوزوی  دروس  گذاشت.  خود  اجداد  راه 
اسالمی آیت اهلل کالنتر در نجف اشرف آغاز نمود و سپس 

وارد حوزه علمیه نجف شد.
درباره سابقه علمی و حوزوی او، تا پیش از اعالم مرجعیت 
می شود  ادعا  اما  ندارد؛  وجود  استنادی  قابل  گزاره  هیچ 
سیدمحمدباقر صدر به او اجازه اجتهاد داده است. هرچند 
چنین اجازه ای در منابع معتبر ثبت نشده و برخی از بزرگان 
نه  اینکه  کنار  در  کرده اند.  شک  ایشان  اجتهاد  در  نجف 
درس قابل توجهی که بر اجتهاد او داللت کند داشته و نه 
در بین شاگردان او شخصیت برجسته ای دیده می شود که 

بر علمیت او داللت کند.

رژیم  حمایت  با  نجف  زعامت  و  مرجعیت  اعالم    
صدام

عبداالعلی  سید  و  خوئی  عظام  آیات  رحلت  از  بعد 
در  داشت.  نسل  تغییر  به یک  نیاز  علمیه  سبزواری، حوزه 
بزرگ خاندان  عنوان  به  »سیدمحمد صدر«  فضایی،  چنین 
دلیل  به  طرفی  از  او  مرجعیت  کرد.  مرجعیت  اعالم  صدر 
دلیل  به  دیگر  طرف  از  و  مشخص  فقاهتی  سابقه  نداشتن 

حمایت رژیم بعث مشکوک بود.
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معروف هست که صدام به بیوت علمای نجف مانند بیت 
حکیم و بحرالعلوم رفته و پیشنهاد زعامت حوزه تحت نظر 
خود را داد، اما آنها قبول نکردند؛ اما سید محمد صدر با 
قبول زعامت حوزه علمیه از طرف صدام خود را در حوزه 
حوزه  سنت  طبق  که  حالی  در  کرد.  مطرح  نجف  علمیه 
بزرگان  و  اساتید  خوئی،  آیت اهلل  اعالم  اساس  )بر  نجف 
حوزه( زعامت در دست آیت اهلل سیستانی بود، سیدمحمد 
صدر اعالم مرجعیت کرده و به حمایت رژیم بعث حوزه 

علمیه را به دست گرفت.
نکته حائز اهمیت که پیش تر به آن اشاره کردیم این بود که 
او هیچ سابقه علمی قابل توجهی نداشت  و فقط به پشتوانه 
اسم خانوادگی و حمایت رژیم بعث توانست جایگاه خود 
را در حوزه تثبیت کند. فشار های او به طالب و بزرگان 
حوزه نجف، بر هیچ کس پوشیده نیست. طالب برای ادامه 
اگر کسی حتی  یا  و  اجازه می گرفتند،  او  از  باید  تحصیل 
درمقام استادی از او اجازه نداشت، توسط مأمورین رژیم 
بعث مورد آزار و اذیت قرار می گرفت. درحالی که آیت اهلل 
سیستانی اجازه تدریس نداشت، ایشان به راحتی به درس و 
کامل حکومت صدام  مورد حمایت  و  می پرداخت  بحث 

قرار گرفته بود.
ظاهرا صدام متوجه شده بود با قتل و حذف نمی شود صدای 
حوزه را خاموش کرد. لذا قصد داشت با »نفوذ« حوزه علمیه 
نجف را کنترل کند. در حقیقت پروژه »مرجعیت عربی« - 
که بیشتر بوی نژادپرستی می داد تا اهداف الهی - توسط او 

کلید خورد و حمایت شد.
بهتر فضای آن روزها، مقایسه میان اختیارات  برای درک 
و آزادی عمل آقایان »سیدعلی سیستانی« )به عنوان وارث 
توصیه  و  نهاد  این  سنت های  برپایه  نجف  حوزه  زعامت 
آیت اهلل خوئی و اساتید و بزرگان این حوزه( و »سیدمحمد 
صدر« )به عنوان زعیم مورد حمایت حکومت بعثی( مفید 
صدر  محمد  سید  مرحوم  از  فیلمی  زمینه،  این  در  است. 
وجود دارد که خودشان ماجرای دیدار با آیت اهلل سیستانی 
نکته  بازگو می کند. در سخنان سیدمحمد صدر، چهار  را 

بارز وجود دارد:

قرار  شدید  فشار  تحت  سیستانی  آقای  دارد  می  اذعان   .1
داشت و بیش از دو سال از خانه خارج نشده بود )همزمان 
نماز  آزادانه  صدر  صادق  محمد  سید  شدید،  فشار  این  با 

جمعه برپا می کرد(؛

نه  ایشان  رفتم؛  سیستانی  آقای  به سمت  »من  می گوید:   .2
به من نگاه کرد، نه حتی دستش رو جلو آورد برای دست 

دادن!«؛

3. ایشان به آقای سیستانی اظهار می دارد: »من مقصر هستم 
در قبال شما و عذرخواهی می کنم.« آقای سیستانی پاسخ 

می دهند: »مهم نیست!«؛

ایشان  خانه  از  خارج  »وقتی  می کند:  نقل  صدر  آقای   .4
شدم، نه ایشان و نه پسر بزرگشان یک قدم برنداشتند برای 

بدرقه ام!«
صرف نظر از اعتبار و اهمیت تاریخی این سخنان، آن چه 
سیستانی  آقای  که  است  این  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید 
 – بود  آمده  دیدارشان  به  صدر  آقای  که  زمانی  حتی   –
بی میلی  رغم  علی  داده اند  نشان  و  داشته  سردی  برخورد 
نسبت به زعامت حوزه، از این که سیدمحمد صدر به پشتوانه 
حکومت بعثی بر حوزه استیال پیدا کرده ناخرسند هستند. به 
نظر می رسد در این موضوع، دغدغه اصلی آیت اهلل سیستانی 
و  اساتید  از  و حمایت  »حفاظت  و  استقالل حوزه«  »حفظ 
بازمانده اند.«  تدریس  و  تحصیل  ادامه  از  که  بود  طالبی 
عالوه بر آن، آقای صدر بر کوتاهی های خود و هم چنین 
فشار سنگین رژیم صدام بر آقای سیستانی تصریح کرده اند.

  مبانی اندیشه سیاسی و اجتماعی 

علمیه  حوزه  سیره  برخالف  صدر،  صادق  محمد  سید 
اجتماعی گسترده  فعالیت  به  قائل  بزرگان نجف،  و  نجف 
و حضور در جامعه بود. از منظر سیاسی نیز برخالف سنت 
حوزه نجف )به صورت خاص پس از ثورة العشرین( که 
مداخله در سیاست را »حداقلی« و »در حد ضرورت« تجویز 
می کند، سید محمد صدر از مداخله حداکثری جانبداری 
و  خود  نظر  میان  دوگانگی  این  توصیف  برای  و  می کرد 
الناطقة«  »الحوزة  دوگانه  تعبیر  از  نجف،  حوزه  قاطبه  نظر 
)حوزه سخنگو( و »الحوزة الصامتة« )حوزه ساکت( استفاده 
می کرد. به این ترتیب، برخی با تشبیه فوق به دوگانه مطرح 
نتیجه  این  به  پویا«  »فقه  و  سنتی«  »فقه  عنوان  با  ایران  در 

می رسند که او نظریه والیت مطلقه فقیه را قبول داشت.
صدام  سرکوبگر  دیکتاتوری  دوران  در  طبیعی  طور  به 
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حسین، مجال و بستر به اندازه کافی برای مداخله حداکثری 
در سیاست فراهم نبود؛ اما سه فعالیت مهم در کارنامه سید 
را  آن ها  می توان  امروز  که  می شود  دیده  صدر  محمد 
گام های اولیه پدر مقتدی صدر برای مداخله حداکثری در 
را  آن ها  گام،  سه  این  اهمیت  به  توجه  با  خواند.  سیاست 

مورد توجه می دهیم:
به  بود که  »الهدی«  مجله  نشر  و  او چاپ  فعالیت  اولین   .1
طور گسترده درجامعه آن روز عراق پخش می شد. پیش تر 
پشتوانه  به  صدر  صادق  محمد  سید  که  کردیم  اشاره  هم 
رژیم بعث اعالم مرجعیت کرد، لذا توسط رژیم بعث مورد 
حمایت قرار می گرفت. چاپ و نشر چنین مجله ای در عراق 
آن روز که هیچ کس اجازه هیچ فعالیتی نداشت، حرکت 

بسیار مهم و تأثیرگذاری در بدنه اجتماع بود.

2. قدم بعدی او تشکیل »محکمه شرعی« و »دادگاه اسالمی« 
تمام  زمامدار  فقیه  می گفت  او  بود.  خودش  نظرات  طبق 
مسائل و متکفل همه امور اجتماعی مؤمنان از جمله احکام 
تشکیل  به  تصمیم  فلذا  هست.  حدود  اجرای  و  دادگاهی 
محکمه شرعیه بر اساس نظرات خود کرد که در نوع خود 

با وجود حکومت بعث قابل توجه بود.

برپایی  فعالیت سید محمد صادق صدر،  ترین  3.اما اصلی 
نماز جمعه در عراق بود.

همان طور که پیش تر بیان شد مرجعیت سید محمد صدر 
با حمایت رژیم بعث تثبیت شده بود؛ اما نکته قابل توجه، 
ضعیف شدن حزب بعث و صدام بعد از انتفاضه شعبانیه و 
تحریم های بین المللی بود. با تضعیف حزب بعث، بسیاری 
هیچ  اجازه  تر  پیش  که  مختلف  جریان های  و  گروه ها  از 
فعالیت و تحرکی نداشتند به تدریج وارد عرصه اجتماعی 

و سیاسی شدند.
با تثبیت مرجعیت و ایجاد  در اواخر دهه 1990 میالدی و 
محمد  سید  عراق،  در جنوب  ویژه  به  قوی  مردمی  پایگاه 
از  بیش  او  زد.  جمعه  نماز  برپایی  به  دست  صدر  صادق 
80 امام جمعه به شهرهای عراق اعزام نمود و از همه مردم 

دعوت کرد تا به نماز جمعه بیایند.
جامعه مذهبی عراق که بیش از دو دهه رنگ هیچ اجتماع 
با این فراخوان  دینی و فعالیت مذهبی به خود ندیده بود، 
به  کرد؛  مذهبی  مراسم  این  از  خوبی  استقبال  و  بپاخاست 
ویژه اینکه خود او به برپایی نماز جمعه دست زد، بیان بلیغ 
که  مردمی  برای  ساده  زبان  و  عراقی  لهجه  با  او خصوصا 
سالیان سال از هرگونه مراسمی نفی شده بودند، بسیار زیبا 
داشت  آتشینی  خطبه های  صدر  سیدمحمد  بود.  جذاب  و 

که در آن با بیان و شیوه خاص خودش، به مسائل اخالقی 
و اعتقادی می پرداخت.

وی مجموعا حدود 55 خطبه نماز جمعه خواند، که تحول 
علنا  اینکه  ویژه  به  بود،  عراق  روز  آن  درجامعه  شگرفی 
را در کنار  بعث  با حکومت صدام و رژیم  مخالفت خود 
مطرح  اسرائیل  با  مبارزه  و  آمریکاستیزی  چون  مفاهیمی 

کرد.
با اسرائیل خصوصا در حوزه علمیه  با وجود صبغه مبارزه 
نجف، اما مفهوم استکبار ستیزی و مخالفت با آمریکا آن 
هم به نحو برپایی نماز جمعه، چاپ مجله و ورود آن به این 

سبک، مسئله تازه ای در جامعه آن روز عراق بود.
مبانی اندیشه سیاسی و اجتماعی سیدمحمد صدر را می توان 

از چند منظر بررسی کرد:

1.منظر فقهی: او قائل به والیت مطلقه فقیه بود و بر اساس 
مبنای  به  توجه  با  مردم می دانست.   را ولی  مبنا، خود  این 
خویش، دخل و تصرف در هر مسئله سیاسی و اجتماعی 
را وظیفه شرعی خود می دانست؛ فلذا از هر فرصتی برای 
برپایی  تا  مجله  چاپ  از  می کرد،  استفاده  بروز  و  ظهور 

دادگاه شرعی و اقامه نماز جمعه.
همه اینها دارای مبنای فقهی مشخصی )والیت مطلقه فقیه( 
است. او در این زمینه حتی یک گام فراتر نهاد و با تأیید 
)عملی( این که فعال بستر برای نظام سازی و اقامه حکومت 
دینی فراهم نیست، بر »نفی طاغوت« تمرکز کرد که موجب 
نگرانی رژیم بعثی و نهایتا ترور وی به عنوان رهبر دینی و 
این زمینه، سخنان و مواضع  سیاسی جنوب عراق شد. در 
مشهوری وجود دارد که عبارت »انا حررتکم فال یستعبدکم 
من  از  بعد  پس  کردم؛  آزاد  را  شما  )من  بعدی«  من  احد 
کسی نباید شما را عبد خود قرار دهد.( یکی از مشهورترین 
نظریه  از  برآمده  دقیقا  عبارت،  این  نظری  پایه  آن هاست. 
که  است  سیدمحمد صدر  قرائت  در  فقیه«  مطلقه  »والیت 

ولی فقیه بر تمام شئون زندگی مؤمنان والیت دارد.
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2.منظر اجتماعی: مبنای سیدمحمد صادق صدر )برخالف 
حضور  اشرف1(  نجف  علمیه  حوزه  و  مرجعیت  مبنای 
فعال اجتماعی در زمینه های مختلف بود. از آنجایی که او 
برخالف بسیاری از مراجع حوزه علمیه نجف متولد عراق 
طرفی  از  و  می شناخت  خوب  را  عراقي ها  فرهنگ  و  بود 
قائل به فعالیت جدی اجتماعی بود، توانست ارتباط خوبی 

با مردم برقرار کند و جریان ساز اجتماعی باشد.
اصوال فرهنگ عراقي به ویژه در آن دوره، فرهنگ کامال 
اجتماعی  ارتباطات  بر  شدت  به  که  بود  عربی-عشیره ای 
اهمیت می داد، شاید همین نکته بر سیدمحمد صدر که در 
مبانی  و  داشت  تاثیر  بود  شده  بزرگ  عراقي  فرهنگ  دل 

فکری او را اجتماعی کرده بود.
و  فقهی  مبانی  بر  حتی  اتفاقا  که  مهمی  مسائل  از  یکی 
سیاسی افراد تاثیر دارد، ظرف مکانی و فرهنگ اجتماعی 
در  صدر  صادق  محمد  سید  هستند.  آن  پرورش یافته در 
بود  یافته  پرورش  فرهنگ عربی-عشیره ای  و  عراق  ظرف 
او  فقهی  اجتماعی، سیاسی و حتی  مبانی  بر  مهمی  تاثیر  و 
گذاشته بود؛ فلذا وقتی به سیره زندگی او رجوع می کنیم 
یک شخصیت کامال اجتماعی که اتفاقا جریان ساز هم شد 

می بینیم که در نوع خود قابل توجه می باشد.

مقتدی صدر در کنار پدرش، سیدمحمد صدر

دیدگاه  درباره  که  توضیحاتی  به  توجه  با  سیاسی:  3.منظر 
سید  سیاسی  دیدگاه  تقریبا  دادیم،  اجتماعی  و  فقهی 
اسالِم  به  قائل  او  محمدصادق صدر هم مشخص می شود. 

سیاسی بود. 
کلیه  به  جهت بخش  جوهر  وی،  اندیشه  در  سیاسی  اسالم 
سیاسی  را  اسالمی  تحرکات  تمام  و  است  اسالم  ابعاد 
می دانست. مهم ترین ویژگی های اندیشه سیاسی سیدمحمد 

1 . شکست ثورة العشرین توسط انگلستان و در مرحله بعد تأسیس دولت عراق با پادشاهی هاشمی و حکومت اقلیت اهل تسنن این کشور، نقش محسوسی در شکل گیری رویکرد متأخر نجف نسبت به سیاست داشته است. اگر 
حدفاصل جنبش مشروطه در ایران تا ثورة العشرین در عراق را دوره واکنش های سیاسی نجف با حضور بزرگانی مانند »میرزای نائینی«، »آخوند خراسانی«، »میرزا محمدتقی شیرازی« )میرزای دوم( و... بدانیم، دوره دوم و بعد از 
شکست ثورة العشرین با زعامت بزرگانی مانند »سید ابوالحسن اصفهانی«، »سید محسن حکیم« و »سید ابوالقاسم خوئی« را باید دوره ای دانست که نجف نسبت به حضور در عرصه سیاست، اجتناب حداکثری دارد و جز در موارد 

ضروری و مواقع خاص )مانند انتفاضه شعبانیه 1991( حضور پررنگ و مستقیمی در عرصه سیاسی نداشت.
2 . اسعد الناصری در دورانی که هنوز از مقتدی صدر جدا نشده بود و به نمایندگی از وی، امامت مسجدکوفه را برعهده داشت، تأکید داشت که از منظر فقهی، تنها وارث حقیقی مرحوم سید محمد صدر، شیخ محمد یعقوبی می باشد.

صدر را می توان در این فقرات دسته بندی کرد: 
الف : نظریه والیت فقیه ؛

ب : برپایی دادگاه اسالمی ؛
ج : برپایی نماز جمعه ؛

د : استکبار ستیزی و نفی طاغوت ؛
ه : تأکید بر مبارزه با امپریالیسم و ارتجاع به صورت همزمان.

  شاگردان سیدمحمد صدر

که  علمیه  حوزه  سنت  برخالف  صدر  سیدمحمد  آیت اهلل 
معموال دروس آن در صبح برقرار می شود، درس فقه خود 
برگزار  را در غروب آفتاب  را صبح و درس اصول خود 

می کردند. شاگردن ایشان را می شود به دسته تقسیم کرد:
1. شاگردانی که خود را مرجع معرفی کردند؛

2. شاگردانی که فرقه زدند؛
3. شاگردان سیاسی.

نکته قابل توجه این است که به سختی می توان شخصیتی را 
خارج از سه دسته فوق یافت که در زمره شاگردان ویژه و 
اطرافیان نزدیک سید محمد صدر به شمار رود. در واقع هیچ 
یک از علماء و فضالی حوزه علمیه نجف که به تدریس 
حوزه های  در  یا  مشغولند  کتب  تألیف  و  حوزه  این  در 
بزرگ خارج از عراق )مانند قم و مشهد( به عنوان مبلغ یا 
عالم دینی شناخته می شوند، از اطرافیان نزدیک یا شاگردان 
آیت اهلل سیدمحمد صدر به شمار نمی روند. از این منظر نیز 
مجامع  در  صدر  جریان  واقعی  جایگاه  و  وزن  به  می توان 

داخلی حوزه های علمیه پی برد. 
در ادامه به تشریح هر یک از این سه دسته می پردازیم.

 
  دسته اول: مدعیان مرجعیت

از  پس  صدر،  سیدمحمد  آیت اهلل  شاگردان  از  نفر  چند 
شهادت او و سقوط صدام، خود را مرجع تقلید معرفی کردند 

که در میان آ نها دو نفر از شهرت بیش تری برخوردارند:
معرفی  او  برجسته  را شاگرد  یعقوبی که خود  شیخ محمد 
صدر  جریان  کل  علمی  شخصیت  بارزترین  می کند، 
او در حوزه نجف اشرف،  می باشد2.  درباره سابقه علمی 
اجتهاد،  اجازه  نه  ندارد؛  وجود  استنادی  قابل  گزاره  هیچ 
نه تقریرات دروس بزرگان نجف و نه تأییدی از اساتید و 

بیوت حوزه علمیه نجف اشرف.
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شیخ محمد یعقوبی

معروف ترین واکنش او، هجمه و حمله به آیت اهلل سیستانی 
است. او در سخنرانی به صراحت به مرجعیت اعالي نجف 
و  با جسارت  و  »فرعون« خوانده  را  ایشان  و  توهین کرده 
انزوا  باعث  اقدامی که  یاد می کند؛  ایشان  از  تمام  بی ادبی 
آن  از  فراتر  حتی  و   - حوزوی  فضای  در  ایشان  طرد  و 

فاصله گیری قاطبه طالب و توده های مردم - می شود.
آقای یعقوبی با وجود پخش شهریه و تالش برای درست 
و  نشده  کار  این  به  موفق  علمیه،  در حوزه  جایگاه  کردن 
مباحث  نداشته و دروس و کتب و  تأثیری در حوزه  هیچ 

ایشان مورد توجه جامعه علمی نیست.
تشکیل  ایشان  نزدیک  یاران  از سوی  فضیلت« که  »حزب 
شده نیز در عرصه سیاسی عراق حزبی درجه دو محسوب 
می شود که در هیچ انتخاباتی نتوانست به عنوان یک بازیگر 
ایام  در  حتی  کند.  نقش آفرینی  ساز  جریان  و  اول  درجه 
حزب  که  تشرین  جنبش  به  موسوم  خیابانی  اعتراضات 
باز هم  فضیلت تالش کرد در زمره تشرینی ها قرار گیرد، 
زمینه  این  در  نگرفت.  قرار  اقبال عمومی  مورد  این حزب 
می توان شهر ناصریه را مثال زد که همواره نمایندگان حزب 
فضیلت به پارلمان راه می یافتند؛ اما این بار در سال 2021 
حتی یک نماینده از این شهر نتوانست حدنصاب کافی را 
مهم ترین  ناصریه،  که  است  حالی  در  این  آورد.  به دست 
توجه  جالب  بود.  عراق  جنوب  در  تشرین  حامیان  مرکز 
استان  در  را  عمومی  آراء  که  بیش ترین جریانی  که  است 
ذی قار جلب کرد، »جنبش امتداد« )متشکل از تشرینی ها( 
اعضای  از  زمانی  که  بود  الرکابی«  »عالء  دکتر  رهبری  به 
حزب فضیلت به شمار می رفت و حاال بعد از انشعاب از این 
حزب، می تواند بیش ترین آراء را در سرتاسر استان ذی قار3 

به دست آورد. 
3  .این نکته در مورد شخص عالء الرکابی جالب است که در جریان رقابت های انتخاباتی، طی یک فایل صوتی اعالم کرد مقلد مرحوم سید عبداالعلی سبزواری بوده و بعد از آن به تقلید از آقای سیستانی روی آورده است. در 

نتیجه هرگز نه مقلد مرحوم سیدمحمد صدر بوده نه شیخ محمد یعقوبی.

ثانی که  دومین شخصیت در میان شاگردان مرحوم صدر 
خود را مرجع تقلید معرفی کرده، »محمود حسنی صرخی« 
خاص  حمایت  و  قوی  مالی  پشتیبانی  دارای  که  می باشد 
به  موسوم  تروریستی  گروه  او  است.  تروریستی  نیروهای 
»ارتش امام حسین« تشکیل داده که حمالت متعددی را در 
مناطق شیعه نشین - حتی علیه عتبات عالیات  - در کارنامه 

دارند.
تندروی  به  خود  مسیر  در  اخیر،  سال  هفت  طی  صرخی 
وحشتناکی افتاده؛ به طوری که در مواردی به انکار اصول 
مذهب و دین رسیده است و ادعا می کند نجف محل دفن 
راشدین  خلفای  از  و  نیست،  السالم(  أمیرالمؤمنین)علیه 

حمایت و به اهل حدیث و فقهای تشیع حمله می کند!
نکته قابل توجه در مورد هر دو نفر فوق الذکر، رابطه منفی 
و اختالف شدید آن ها با مقتدی صدر و بدنه اجتماعی تابع 
وی است؛ به طوری که امروزه نه تنها مرجعیتشان از سوی 
مبلغین و بدنه فعال جریان صدر ترویج نمی شود، بلکه مورد 

حمله دوجانبه طرفین قرار دارند.

شیخ محمود الصرخی

این دو شخصیت طرفداران قابل توجهی ندارند و صرفا با 
حمایت های مالی، سعی بر مطرح کردن خود دارند، اما باز 

هم توفیق چندانی کسب نکرده اند.
مقتدی صدر در سال های نخست پساصدام، مرّوج مرجعیت 
آیت اهلل »سید محمدکاظم حسینی حائری« بود. در یکی از 
مقتدی صدر صحبت می کند، رهبر  فیلم هایی که شخص 
می گوید:   )2005 سال  در  )احتماال  صدر  جریان  جوان 
»مرحوم پدرم سفارش کرد که در امر فقهی جانشین من، 
امر سیاسی وصی من سید مقتدی  سید کاظم حائری و در 

صدر است.«
این در حالی است که آیت اهلل سیدکاظم حائری در سال 
و  اخراج شد  از عراق  با 1974 میالدی  برابر  1394 قمری 
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از آن زمان در قم زندگی می کند. در نتیجه ایشان هیچ گاه 
نکرده  شرکت  صدر  محمد  سید  مرحوم  درس های  در 
صدر  سیدمحمد  آیت اهلل  که  است  توجه  جالب  است. 
جانشین فقهی خود برای مرجعیت را کسی تعیین می کنند 
که هیچ گاه در درس های وی شرکت نکرده است. همین 

موضوع برای اهل علم واجد داللت های معناداری است.

آیت اهلل سیدکاظم حائری

را  دیگر  غیرمشهور  شخصیت  نفر  یکی  دو  باید  این ها  به 
اضافه کرد که طی چند سال اخیر اعالم مرجعیت کرده اند. 
به صورت مشخص دو عامل را در این زمینه می توان نام برد؛ 
از سویی جریان صدر – به ویژه بعد از اختالفات محسوسی 
وجود  صدر  سیدمقتدی  و  حائری  آیت اهلل  بینش  در  که 
بدنه اجتماعی  به عرصه سیاسی سرایت کرد - در  دارد و 
سوی  از  شده؛  مواجه  تقلید  مرجع  معرفی  بحران  با  خود 
هم  بر  و  سیستانی  آیت اهلل  کفایی  فتوای جهاد  تأثیر  دیگر 
خوردن نقشه دشمنان تشیع پس از فتنه داعش باعث شده 
تا سرمایه گذاری هنگفتی برای »مرجع سازی« با گرایشات 
»تجدیدنظرطلبی نسبت به عقائد شیعه )یا دست کم نسبت 

به حوزه های نجف و قم(« انجام شود.
عرصه  در  نوظهور  مدعیان  این  مورد  در  توجه  قابل  نکته 
مرجعیت در کنار افراد قدیمی تر مانند شیخ محمد یعقوبی 
و صرخی در این است که هیچ یک از آنان نه در فضای 
داخلی حوزه های نجف و کربال و حوزه های ایران به عنوان 
مراجع و علماء برجسته مورد توجه نبوده و نه حتی از منظر 
برجسته  تقلید  مرجع  عنوان یک  به  عراق  توده های جامعه 

محل رجوع گسترده نیستند.
   دسته دوم: فرقه سازان

گروه دوم از شاگردان ایشان، به فرقه سازی روی آورده اند. 
معروف ترین شخصیت این طیف احمد الحسن می باشد. او 

که مهندس نفت بوده، مدتی نزد مرحوم شهید صدر ثانی 
معرفی  یمانی  سید  را  خود  بعد  مدتی  اما  خوانده؛  درس 
تعالی  اهلل  عصر)عجل  ولی  حضرت  نیابت  ادعای  و  کرده 

فرجه الشریف( را دارد.
آورد.  دست  به  خود  برای  پیروانی  توانسته  الحسن  احمد 
هست،  زنده  اصال  آیا  و  کجاست  او  اینکه  درباره  البته 
اطالعات دقیقی وجود ندارد. از او عکس، فیلم یا صوتی 
منتشر نمی شود؛ اما شبکه تبلیغی قوی و گسترده ای دارد که 

به جذب افراد مشغول هستند.

احمد الحسن

   گروه سوم: اصحاب سیاست

وارد  جدید  نظام  تأسیس  و  صدام  سقوط  با  سوم،  گروه 
فضای سیاسی عراق شده اند. بارزترین شخصیت این دسته، 
توانست  که  می باشد  »سیدمقتدی«  ایشان  کوچک  پسر 
بیشترین کرسی را  از رقبا پیشی بگیرد و  انتخابات  این  در 
به دست آورد. بخش عمده شاگردان مرحوم  پارلمان  در 
جریان  مبلغین  قالب  در  امروز  صدر،  محمد  سید  آیت اهلل 
مانند  مشغولند؛  فعالیت  به  صدر  مقتدی  متحدین  و  صدر 

»حازم االعرجی«، »سید هادی الدنیناوی« و...
ایشان، »شیخ  از شاگردان  دیگر شخصیت برجسته سیاسی 
قیس خزعلی« می باشد که در ابتدا کنار مقتدی صدر بود، اما 
رفته رفته فاصله گرفت و امروزه رهبری یکی از گروه های 
حشدالشعبی به نام »عصائب اهل حق« را بر عهده دارد. به 
)رهبر  الکعبی«  »اکرم  مانند  دیگر  افراد  برخی  باید  این ها 
جنبش نجباء(، »حیدر الغراوی« )رهبر »انصار اهلل االوفیاء«(، 
و...  اهلل«(  حزب  »کتائب  )سخنگوی  الفرطوسی«  »کاظم 
از  گروهی  گفت  می توان  مجموع  در  کرد.  اضافه  نیز  را 
شاگردان و اصحاب شهید صدر ثانی، در سال های نخست 
پساصدام در کنار مقتدی صدر بوده و در شمار فرماندهان 
»جیش المهدی« به شمار می رفتند؛ اما به مرور تا اواخر دهه 
نخست راه خود را از جریان صدر جدا کرده و گروه های 
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مسلح تابع خود را تأسیس کردند و از نظر سیاسی و فقهی 
خود را تابع رهبری در ایران و پیرو والیت فقیه خواندند.

قیس خزعلی در کنار اکرم کعبی

به این ها باید مجموعه دیگری از شاگردان مرحوم آیت اهلل 
سیدمحمد صدر را افزود که با ورود به عرصه سیاست، راه 
خود را از مقتدی صدر جدا کرده و همزمان مرزبندی بسیار 
پررنگی نیز علیه ایران دارند. این دسته، گرچه همچنان در 
ظاهر ممکن است علیه آمریکا نیز موضع بگیرند؛ اما از منظر 
سیاسی عمال همراه کامل و تام جریانات نزدیک به آمریکا 
شده اند و در ادبیات خودشان نیز نشانه های ضد امپریالیستی 
را به سختی می توان یافت. اشخاصی مانند »غیث التمیمی«، 
باید در  الوائلی« و... را  الناصری«، »اسماعیل مصبح  »اسعد 

این دسته قرار داد.

از راست به چپ: اسعد الناصری، غیث التمیمی،  اسماعیل مصبح الوائلی

از  بعد  صدر  جریان  گفت  باید  بخش  این  جمع بندی  در 
جریان  یک  مثابه  به  نتوانست  عمال  آن،  مؤسس  شهادت 
علمی قوی در سطح حوزه های علمیه خود را حفظ کند. 
بخشی از شاگردان وی به طور کامل از فضای فکری منظوم 

4  این مهم باید به صورت مضاعف مورد توجه ایران اسالمی قرار گیرد؛  زیرا بخشی از شاگردان مرحوم سید محمد صدر را امروزه یک جناح پرشور و فعال محور مقاومت تشکیل می دهند. چگونگی جمع میان دو حوزه »سیدمحمد 
صدر« )با پیش قدرهایی از قبیل »مرجعیت عربی«( با »تبعیت از ولی فقیه )در ایران(« در این زمینه از مسائل بسیار پیچیده و مهمی است که شرح آن در این مقال نمی گنجد.

تجدیدنظر  )با  غیرعلنی  فرقه سازی  به  و  شیعی خارج شده 
طلبی در مبانی( یا فرقه سازی علنی روی آوردند. بخشی که 
در ظاهر کسوت حوزوی خود را حفظ کرده نیز در متن 

حوزه ها فاقد جایگاه قابل اعتنا هستند.
از این منظر، تنها بعدی که از تراث شهید صدر ثانی به طور 
حوزه  این  در  که  است  سیاست  حوزه  مانده،  باقی  جدی 
سیدمحمد  آیت اهلل  مرحوم  شاگردان  از  مهمی  بخش  نیز 
صدر در ادامه، راه خود را از فرزندش )مقتدی صدر( جدا 
کرده اند؛ بخشی به ایران نزدیک شده4  و در مقابل بخش 
دیگری سویه های ضدایرانی را پررنگ تر کرده و عمال با 

غرب و جناح متمایل به آن در عراق هم صدا شده اند.

   زمینه های اقبال اجتماعی به سید محمد صدر و 
شکل گیری جریان صدر در جامعه عراق

بررسی شخصیت سیدمحمد صدر  مقاله، صرفا  این  هدف 
نیست؛ بلکه می خواهیم او را به مثابه »مؤسس جریان صدر« 
بسترهای  شناخت  منظر،  این  از  دهیم.  قرار  واکاوی  مورد 
اجتماعی این جریان و علت اقبال عمومی به صدر پدر )از 
میانه دهه نود( از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است که در 

این قسمت مورد توجه قرار می گیرد.
درباره زمینه های اقبال اجتماعی و شکل گیری جریان صدر 
در جامعه عراق، مؤلفه اساسی ذیل را باید مورد توجه قرار 

داد: 

۱. پایگاه اجتماعی بیت صدر و آل یاسین:

همان طور که پیشتر اشاره شد، وقتی صحبت از بیت می شود، 
یعنی سلسله ای از طالب و علما که سالیان متمادی در حوزه 
علمیه بوده اند. بیت صدر و آل یاسین از بیوت مشهور عراق 

و دارای نفوذ در لبنان، سوریه و ایران می باشند.
سیدمحمد صدر به عنوان وارث این دو بیت، خصوصا بعد 
در  باالیی  اقبال  توانست  صدر،  سیدمحمدباقر  شهادت  از 
جامعه عراق کسب و جریان اجتماعی که پیش تر توسط 
بیوت صدر و آل یاسین به وجود آمده بود را به خود جذب 
کند. در نتیجه جایگاه و نام خانوادگی او، تأثیر به سزایی 
در اقبال اجتماعی و جریان صدر داشت، اقبال و جریانی که 
به جرأت می توان گفت او به ارث برد، و این طور نبود که 

توسط خود او ایجاد شود.
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2.زعامت حوزه نجف با همکاری رژیم بعث:
زعامت حوزه علمیه نجف اشرف، که با همکاری با رژیم 
بعث و برخالف سنت هزار ساله نجف به دست او رسیده 
بود، توانست اقبال اجتماعی و جریانی که به او ارث رسیده 

بود را به شدت تقویت کند.
در فرهنگ عمومی جامعه جنوب عراق، مرجعیت اعلی در 
و  است  برخوردار  ویژه ای  بسیار  و  باال  جایگاه  از  نجف 
زعیم حوزه  را  بود خود  توانسته  سیدمحمد صدر  آیت اهلل 
و مرجع نجف معرفی کند. در نتیجه به طور طبیعی، بخش 

وسیعی از مقلدین شیعه عراقی به وی روی آوردند.
تمام مدارس و موقوفات  با گرفتن  فلذا همین زعامت که 
حوزه نجف و البته سهم االمام همراه بود به اقبال اجتماعی 
و شکل گیری جریانی موسوم به صدر کمک بسزایی کرد 

و نقش بسیار مهمی داشت. 

۳.فرهنگ عراقی سید محمد صادق صدر:

نجف  علمای  و  مراجع  اکثر  برخالف  صدر  سیدمحمد 
اشرف، درجامعه عراقی بزرگ شده بود و همین تأثیر مهمی 
دراقبال اجتماعی و شکل گیری جریان صدر درجامعه ای با 

گرایشات قومی و قبیله ای داشت.
جامعه عراقی با یک مرجع عراقی که با زبان خودش با او 
سخن می گوید طرف بود که در نوع خود جذابیت داشت 
و باعث اقبال مردمی و در نتیجه شکل گیری جریان میشد.

 ۴.فعالیت های اجتماعی گسترده:

در دورانی که هرگونه فعالیت دینی و مذهبی ممنوع بود، 
و حتی شیعیان عراقی به واسطه شیعه بودن، شهروند درجه 
دو محسوب می شدند و حتی در مواردی از سوی بعثی های 
می شدند،  خوانده  »شعوبی6«  و  »مستعرب5«   افراطی، 
مدار  تنها  بعث،  فکری  تبلیغی  نظام  در  که  است  پرواضح 
واقعی ارزش را باید »عرب گرایی« خواند و از این منظر، 
عباراتی مانند مستعرب و به خصوص شعوبی تا چه اندازه 
طرد کننده و خفت بار است. در چنین وضعیتی، سیدمحمد 
پررنگ  اجتماعی  فعالیت  که  جهتی  تنها  عنوان  به  صدر 

شیعی دارد توانست اقبال خوبی به دست آورد.
فعالیت  از هرگونه   7 عراق که چندین سال  مذهبی  جامعه 

5  مستعرب در زبان عربی به کسی اطالق می شود که اصالتا عرب نیست؛ اما به علت اقامت در میان اعراب به تدریج شبیه به اعراب شده و مانند آنان سخن می گوید.
6.  اصطالح »شعوبی« برگرفته از »نهضت شعوبیه« در ایران است. طبق پیش فرضی که در این اصطالح وجود دارد، ایرانیان بعد از ورود اسالم به کشورشان، از طریق نهضت شعوبیه که دارای سویه های ضدعربی بود، توانستند زبان 

فارسی را احیا کنند. در این تقریر، نهضت شعوبیه را باید »نهضت مقاومت در برابر عنصر عربی« دانست که مانع پیشرفت و توسعه جغرافیایی قلمرو عربی شده است.
7.  مبدأ واقعی این سرکوب ها را باید از عهد ملکی دانست که نسبت به رشد شیعیان و تکرار قیام )ثورة العشرین( واهمه داشت؛ اما با این حال در کمترین حالت، باید مبدأ سرکوب اجتماعی شیعیان را از ابتدای دوره بعث دانست. 

در نتیجه از سال 1966 تا میانه دهه 1990 میالدی، به مدت 30 سال، شیعیان هیچ گونه فعالیت اجتماعی نداشتند.

مذهبی محروم مانده، حال فرصت فعالیت اجتماعی مذهبی 
چاپ  با  صدر  سیدمحمد  بود.  کرده  پیدا  را  سیستماتیک 
در  جماعت  نماز  و  سخنرانی  برپایی  مبلغین،  اعزام  مجله، 
حرم امیرالمؤمنین علیه السالم، اقامه نماز جمعه آن هم در 
شرایطی که مرجعی چون آیت اهلل سیستانی حق خروج از 
خانه خود را نداشت و بسیاری از بزرگان دینی یا به شهادت 
رسیده بودند یا از عراق اخراج شده بودند یا اجازه فعالیت 
نداشتند، بهترین فرصت برای اقبال اجتماعی و شکل گیری 

جریان صدر بود.
 5 .رسیدگی به مردم:

یکی از نکاتی که در شکل گیری و رشد جریان صدر مؤثر 
بود و امروزه نیز بر روی آن مانور داده می شود، رسیدگی 
اختالفات خانوادگی  مسائل خیریه و حل  به  جریان صدر 
ائمه  مبلغین و  اعزام شبکه  از طریق  بود. سید محمد صدر 
دینی،  شعائر  برپایی  بر  عالوه  مختلف،  مناطق  به  جمعه 
نسبت به حل اختالفات عشیره ای و خانوادگی و هم چنین 
در  داشت.  اهتمام  فعالیت های خیریه  و  به ضعفا  رسیدگی 
این زمینه عالوه بر محاکم شرعی بنا شده از سوی شخص 
عمومی  فرهنگ  در  اعلی  مرجعیت  واالی  جایگاه  و  وی 
به  از طریق خمس و وقف  بیت صدر  عائداتی که  عراق، 
دست آورده بود نقش پررنگی در این فعالیت های خیریه 

داشت.
اجتماعی  اقبال  علل  اصلی ترین  می توان  را  مؤلفه  پنج  این 
مؤلفه های  هرچند  دانست؛  صدر  جریان  شکل گیری  و 
دیگری نیز وجود دارند که باید در جای خود مورد توجه 

قرار گیرند.

)هواداران(  اجتماعی  بدنه  غالب  ویژگی های    
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جریان صدر در عصر کنونی

تا اآلن هر آن چه در این مقاله تبیین گردید، ناظر بر »آیت  اهلل 
سیدمحمد صدر و علل اقبال اجتماعی به وی« بود. به عبارت 
شکل گیری  و  تکوین  دوران  به  الذکر  فوق  موارد  دیگر، 
جریان صدر برمی گردد. اما از این قسمت مقاله، تمرکز ما بر 
عصر فعلی و وضعیت کنونی جریان صدر است؛ عصری که 
بیش از دو دهه از شهادت بنیانگذار این جریان می گذرد و 
بخش عمده آن به دوره زعامت سید مقتدی صدر برمی گردد. 
در این دوره، هم جریان صدر از یکپارچگی تحت زعامت 
انشعابات زیادی  و  )بنیانگذار( خارج شده  سیدمحمد صدر 
و صدری ها  کرده  تغییر  سیاسی  نظام  هم  و  کرده  تجربه  را 
برای مداخله سیاسی و ورود به عرصه قدرت مجال وسیعی 
و  شیعی  درون  سیاسی  رقبای  دیگر  سوی  از  کرده اند.  پیدا 
درون گفتمانی )اسالم سیاسی( نیز در عراق حضور پررنگی 
دارند و جریان صدر، تنها صدای فعال در درون جوامع شیعی 

برای فعالیت های سیاسی و اجتماعی نیست.
این جریان  باعث شکل گیری  این حال، ویژگی هایی که  با 
بدنه  و  اجتماعی  بخش  در  هم چنان  شد،  اجتماعی-سیاسی 
این جریان بارز مانده و به مثابه یک قید مؤثر در کنش گری 
بازشناسی  منظر،  این  از  می کند.  ظهور  جریان  این  سیاسی 
اهمیت  از  صدر  جریان  اجتماعی  بدنه  برجسته  ویژگی های 
بسیار باالیی برخوردار است و در این قسمت از مقاله بدان 

می پردازیم.
پیش از برشمردن ویژگی های بدنه اجتماعی جریان صدر، بار 
دیگر باید تذکر داد جریان صدر در عصر کنونی با جریان 
صدر در عصر مرحوم سیدمحمد تفاوت های جدی دارد؛ اما 
ویژگی های غالب آن را می توان در چند مورد خالصه کرد:

۱.تعصب:
خاص  تعصب  صدر،  هواداران  ویژگی  برجسته ترین  شاید 

آن ها نسبت به جریان صدر و رهبرشان باشد.
امکان  هستند  قائل  خود  رهبران  برای  آن ها  که  تقدسی 
هرگونه مباحثه نقادانه درباره جریان صدر را گرفته و از آن ها 

هوادارانی با تبعیت محض از رهبری ساخته است.
2.نظم:

هواداران جریان صدر یکی از منظم ترین گروه های اجتماعی 
عراق هستند. شاید هیچ گروهی در عراق را نتوان از نظر نظم 
و انضباط سازمانی با جریان صدر مقایسه کرد. در فعالیت های 
اجتماعی، سیاسی و نظامی به وضوح این نظم دیده می شود 

که در نوع خود قابل توجه است.

۳.رسانه:

هواداران این جریان، عالوه بر فعالیت های اجتماعی، نسبت 
به حضور در رسانه ها و به صورت خاص شبکه های اجتماعی 
اهتمام ویژه ای دارند. به عبارتی آن ها تبلیغ جریان صدر در 

رسانه را وظیفه خود می دانند.

۴.جوان گرایی:

دیده  عراقي  جوانان  از  بسیاری  صدر،  هواداران  بین  در 
درک  را  صدر  سیدمحمد  دوره  که  جوانانی  می شوند؛ 
»پرشور  شهامت طلبی«،  »روحیه  قبیل  از  مواردی  نکرده اند. 
بودن بدنه«، »ادبیات حاوی دو ویژگی  مذهبی و ناسیونالیستی« 

و... باعث جذب جوانان عراقي شده باشد.

5 .ادبیات ناسیونالیستی و در عین حال مذهبی:

این مسئله را باید در مقاله مجزایی به صورت مبسوط تشریح 
بدنه جریان  از برجسته ترین ویژگی های  تبیین کرد. یکی  و 
در  شکل  بدین  لزوما  که  است  گفتمانی  بر  تأکید  صدر، 
را  ویژگی  این  نمی یابد.  بروز  صدر  جریان  سیاسی  سطح 
باید به صورت خالصه، برساختن گفتمانی مبتنی بر دو رکن 
»ملی گرایی« و »مذهب گرایی« دانست. ملی گرایی در این جا 
»عرب گرایی«  و  پرستی«  )عراق(  »وطن  بعد  دو  هر  شامل 
باشند  بارزترین جریانی  می رسد صدری ها  نظر  به  می باشد. 
را در سطح جامعه عراق  نیازی  احساس  توانستند چنین  که 
نمایندگی کنند؛ احساسی که شیعیان جنوب عراق دارند، از 
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بوده  عربگرایانه  و  ملی گرایانه  رویکردهای  سویی خواستار 
دیگر  سوی  از  و  می کنند  تأکید  خود  هویتی  بعد  این  بر  و 

هم چنان مذهب را مهم ترین رکن هویتی خود می دانند.

   جمع بندی

توصیف  به  خالصه  صورت  به  کردیم  تالش  مقاله  این  در 
ویژگی های  صدر،  جریان  شکل گیری  و  تکوین  شرایط 
آن  از  مهم تر  و  صدر(  سیدمحمد  )آیت اهلل  آن  مؤسس 
مهم ترین ویژگی های بدنه اجتماعی این جریان بپردازیم. با 
توجه به مباحث فوق، می توان جریان صدر را واجد برخی 
موارد ذیل دانست که در سیاست ورزی این جریان نیز ظهور 

پررنگی پیدا می کند:

و  متعصب  بدنه ای  کنار  در  کاریزماتیک  و  فربه  1.رهبری 
کامال رهرو؛

یا  متن  با  روشن  مرزبندی  دارای  نیمه دینی؛  اما  2.گفتمانی 
جریان اصلی حوزه نجف؛

صورتی  به  آن  دینی  ابعاد  که  نیمه دینی  گفتمانی   .3
نمی کنند.  همراهی  آن  با  نیز  عراقی  روشنفکران  که  است 
و  مدرن  طبقه  از  متمایز  نیز  آن  متعصب  بدنه  نتیجه  در 

تجدیدنظرطلب )در عقاید( شیعی می باشد8؛

8. در فرهنگ عراق، اصطالحا این طبقه را »لیبرال ها« می خوانند. جریانات روشنفکری دینی - به معنای اخص آن - صرفا بخش کوچکی از این طبقه لیبرال می باشند. 
9.  دست کم یکی از رگه های بارز رفتار بدنه اجتماعی صدری ها و حتی کنش گری سیاسی جریان صدر در دوره اشغال )دهه اول( همزمان با دولت نوری المالکی، دوران جنبش اصالح در دوره حیدر العبادی و نیمه نخست دوره 

اعتراضات موسوم به جنبش تشرین در دوره عادل عبدالمهدی را می توان در این چارچوب تحلیل نمود.

عنصر  کنار  در  ملی گرایی  بر  که  منظوره  دو  گفتمانی   .4
ترجمان آن در فضای  و  دارد  پررنگی  بسیار  تأکید  مذهبی 
با  پررنگ  مرزبندی  و  فاصله گذاری  عراق،  سیاسی  کلی 

گروه های متمایل به ایران اسالمی است؛

برابر  به مفهوم »طغیان در  5. استکبارستیزی که در مواردی 
قدرت« هم تنه به تنه می زند9 ؛ اما وجه بارز آن مخالفت با 
آمریکا و هرگونه تالش در راستای »تطبیع« با رژیم صهیونیستی 
بر  صدر،  جریان  بدنه  را  استکبارستیزی  این  گاهی  است. 
رهبران  اما  می دهند.  تطبیق  نیز  ایران  با  فاصله گذاری شان 
اجتناب می کنند؛ به طور جدی  انتساب،  این  از  این جریان 

6. استقالل خواهی پررنگی که آن را در قالب شعار »نه شرقی 
نه غربی« مطرح می کنند و وجه بارز آن را باید فاصله گیری 
همزمان از ایران و آمریکا به عنوان نمادهای شرق و غرب 

دانست؛

7. اعتقاد پررنگ به اسالم سیاسی و همزمان تأکید بر این که 
زمینه های  ]دارای  سیاسی  رهبری  عراق،  امروز  جامعه  نیاز 
به  با رویکرد ورود حداقلی  دینی[ است نه یک رهبر دینی 

سیاست.
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معمای چندالیه رابطه مقاومت
و جریان صدر 

        

     مقدمه    

انتخابات  روز  با  بود  مصادف  میالدی   2021 اکتبر  دهم 
مهم مردم عراق برای عبور از دولت مصطفی الکاظمی و 
واردشدن به دوران حکمرانی دولت مستقر در این کشور. 
اصل برگزاری انتخابات زودرس برای گروه هایی که عالقه 
می آمد،  مطلوب  اگرچه  داشتند،  برگزاری اش  به  شدیدی 
اما روز بعد از آن و با آغاز اعالن نتایج رأی شماری برای 
بر  مصّر  که  شیعی  احزاب  اغلب  شد.  تمام  گران  ایشان 
به  چندانی  کرسی های  بودند،  زودرس  انتخابات  اجرای 
می کرد،  ترک تازی  آنکه  میان  این  در  و  نیاوردند  دست 
»جریان صدر« بود. پس از پیروزی نسبی این جریان، سید 

1.  منظور از »فصائل مسلح« گروه هایی است که از سالح در حوزه سیاست استفاده کرده و نسبت به الکاظمی به عنوان فرمانده کل قوای مسلح، تبعیت کافی نداشتند. برای درک بهتر این نکته، باید به دوگانه »تیار الدولة / تیار 
الالدولة« رجوع کرد.

آینده  دولت  درباره  را  نکاتی  بیانیه ای  طی  صدر  مقتدی 
مجموعه های  انحالل  آن،  فراز  مهم ترین  که  کرد  مطرح 
موسوم به »فصائل المسلح1«  و ادغام آنها در حشد الشعبی 

بود.
    دوقطبی تشرینی - صدری

اگر نگاهی دوباره به ُرخدادهای چند ماه مانده به انتخابات 
عمیق ترین  جمله  از  که  می بینیم  به وضوح  بیندازیم، 
ایجاد یک دوقطبی مدیریت شده تحت عنوان  رویدادها، 
 2020 سال  ابتدای  از  است.   تشرینی   - صدری  دوقطبی 
عراق  در  التشرین«  »ثورة  به  موسوم  تظاهرات  میالدی 
که  نبود  چیزی  رویداد،  این  رفت.  پیش  اضمحالل  به  رو 
سیّاسان صدری از آن غافل بمانند. در آن دوران، مقتدی 
قرار داد.  برابر تشرینی ها  به طورجدی خودش را در  صدر 
مکرر  هجوم  با  بود؛  مجامله  بدون  و  بی محابا  مقابله،  این 
ایشان  علیه  در فضای مجازی  ایجاد جو  و  تشرینی ها  علیه 

اکبر بیرامی

کارشناس مسائل عراق و شامات

.       
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میدان  به  صدر  جریان  طرفداران  پای  کشاندن  سویی،  از 
و  نظامی  خودنمایی های  حتی  و  دیگر  سوی  از  التحریر 
مسلحانه در خیابان های بغداد شکل گرفته بود و همه وهمه 

پیام واضح مقتدی صدر خطاب به تشرینی ها بود.
فعالیت های  قدرت،  نهایِت  در  تشرینی ها  دیگر  سوی  از 
این  و  کردند  برپا  صدر  مقتدی  علیه  مدنی  و  رسانه ای 
تشرینی ها،  با  رویارو  جناح  مهم ترین  تا  شد  سبب  رویداد 

جناح صدر باشد2.  
حضور فعال تشرینی ها به سود ساختارشکنان در انتخابات، 
تهدیدی بود که تمامی طیف های شیعی را به سمت جناح 
متضاد آن یعنی جریان صدر متمایل سازد؛ امری که اتفاقاً 
با بازی های انتخاباتی مقتدی صدر - مانند انصراف یکباره 
و برگشتش به انتخابات با میانجی گری سران برخی احزاب 
نسبی  پیروزی  باعث  نهایت  در  و  سیاسی - شدت گرفت 

جریان صدر در انتخابات عراق گردید.

    

             پیروزی ضعیف صدر و نیاز او به ائتالف

به  نتایج رسمی بعد از شکایت  تا زمان نگارش این مقاله، 
هیئت قضایی منتشر شده و گروه های مخالف به دادگاه عالی 
قانون اساسی شکایت کرد ند. برپایه نتایج فعلی، صدری ها با 
73 کرسی پارلمان به اکثریت نسبی دست یافته اند؛ اما برای 
بیش تری  گروه های  با  ائتالف  نیازمند  حکومت  تشکیل 

هستند.
مقتدی صدر بعد از انتخابات، در جهت ائتالف با اندیشه های 
مخالف ایران تالش و با  کلی گویی های هدفمند به ایران 
دست  تا  خواست  هم جوار  دولت های  از  یک بار  تاخت؛ 
ایشان  از  بار  دیگر  بردارند؛  عراق  انتخابات  در  دخالت  از 
خواست تا دست از حمایت از گروه های مسلح در عراق 
گروه های  انحالل  لزوم  بر  مبنی  او  اخیر  بیانیه  و  بردارند؛ 

2.  به عنوان مثال فعالیت قابل توجه کانال مظاهرات العراق علیه مقتدی الصدر و نیز موج های تخریب مقتدی الصدر در توئیتر و کشمکش های طرفداران سایبری جریان صدر و جریان تشرینی در فیسبوک و ترند توئیتر.
3.  روح اهلل زاد - کارشناس منطقه - خبرگزاری مهر. 

4 .  به عنوان مثال کافی است به شیوه برخورد شبکه تلگرامی شکوماکو با منویات مقتدی صدر از زمان اوج گیری تنش او با ایران توجه شود.

از  برخی  بود.  عراق  در  مقاومت  محور  متوجه  نیز  مسلح 
تحلیلگران این اقدام او را ایجاد یک دوقطبی غلیظ در بیت 

شیعی قلمداد می کنند3.  
به  او  رود  می  انتظار  الصدر،  مقتدی  روحیات  به  توجه   با 
نیز برود ولی راهی   ... سراغ احزاب مستقل، سنی، کرد و 
برای احزاب شیعی اصیل باز نکند. اندیشه ای که در صورت 
می شود؛  شیعی  احزاب  کوتاه مدت  تضعیف  سبب  تحقق، 
ناکامی دولت متبوع صدر، فرصت طالیی  اما در صورت 
تا در دوره  بعدی  بود  بازمانده شیعی خواهد  برای احزاب 

وارد کارزار انتخابات شده و ورق را برگردانند.
            خطر در کمین جریان صدر

برای  راه سختی  پارلمان،  70 کرسی  از  بیش  با  صدری ها 
زمانی  به  ویژه  دارند؛  خود  پیش روی  در  دولت  تشکیل 
نوری  رهبری  به  قانون  دولت  ائتالف  از  نوری  بهاء  که 
المالکی، اعالم کرده این ائتالف توانسته است فراکسیونی 
از 90 نماینده با مشارکت دیگر احزاب شیعه و تعدادی از 
نامزدهای مستقل انتخابات تشکیل دهد. این ادعا اگر صرفاً 
به  صدر  جریان  به  هشداری  و  نباشد  سیاسی  بلوف  یک 
 منظور آغاز آشتی بیت شیعی و ایجاد همبستگی با ائتالف 
چینش  اساساً  که  معناست  بدان  نشود،  تلقی  القانون  دولة 
تغییر  حال  در  به طورجدی  دولت،  شکل گیری  در  قدرت 

است.
رفتار  شیوه  و  صدر  جریان  مخالف  رسانه های            

مقتدی صدر با آنها

از  صدر  جریان  که  گفت  می توان  کلی  نگاه  یک  در 
بود.  اجتماعی  فشار  معرض  در  رسانه ای،  گروه  سه  سوی 
محور  رسانه های  از  برخی  تشرینی، سپس  رسانه های  ابتدا 

مقاومت و سوم رسانه های مخالف بیت شیعی.
مقتدی الصدر برای اینکه از بار سنگین این فشار رها شود، 
از سویی به طورجدی با تشرینی ها مخالفت کرد و توانست 
از  سازد؛  همراه  را  مقاومت  محور  رسانه های  اندازه ای  تا 
سوی دیگر در هفته های منتهی به انتخابات به طور تلویحی 
در  و  گرفت  جبهه  اشغالگر  ضد  گروه های  و  ایران  علیه 
و  تشرینی  نه تنها رسانه های  پیش رفت که  راه آن قدر  این 
مخالفاِن بیت شیعی، دست از معاندت با او برداشتند، بلکه 
به حمایت  عمل  در  وی،  به  مربوط  اخبار  دادن  بازتاب  با 
تنها  ترتیب،  این  به  پرداختند4.   ایران ستیزی وی  از سویه  
که  است  مقاومت  منتقد صدر، صرفاً  فعال  رسانه ای  جبهه 
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این  با  هستند.  کافی  مهارت  و  توانایی  فاقد  نیز  گروه  این 
به  امن خوبی  از منظر رسانه ای، در حاشیه  تحلیل، مقتدی 
سر می برد و می تواند بدون تحمل جّو سنگین رسانه ای، به 

تشکیل دولت مدنظرش بپردازد.
               نگاهی دقیق تر به بیانیه مقتدی صدر

و  قرائت  را  ای  بیانیه  صدر  مقتدی  نوامبر،   18 روز  در 
»نابودی  برای  تالش  از  را  انتخابات  »بازنده«  طرف های 
بار  تا  آیید  »به خود  داشت:  برحذر  در عراق«  دموکراسی 
دوم،  بند  در  او  کنید!«.  جلب  را  مردم  نظر  بتوانید  دیگر 
را  انتخابات  نتایج  به  معترض  اقدامات گروه های  مجموعه 
ازبین رفتن  و  گروه ها  آن  از  مردم  عمومی«  »نفرت  سبب 
»تاریخ سیاسی« ایشان برشمرد. وی پس از بیان این دو بند 
هشدارآمیز، راه را برای تشکیل حکومت و ائتالف با ایشان 

بازکرده و شرایط آن را این گونه بیان می کند:

1. پاکسازی احزاب از افراد متهم به فساد؛

2. پاکسازی حشد الشعبی از عناصر غیرمنضبط و ناشناس؛

با  ارتباط  »زیرا  خارجی:  قدرت های  با  ارتباط  قطع   .3
رسمی  و  دیپلماتیک  مبادی  از  باید  خارجی  کشورهای 
انجام گیرد تا در تعارض با هیبت و استقالل عراق نباشد.«؛

4. انحالل فوری کلیه گروه های مسلح و تسلیم سالح ها به 
حشد الشعبی از طریق فرمانده کل نیروهای مسلح؛

5. همگان باید بدانند که قدرت مذهب در گرو اختالفات 
فرقه ای و مذهبی نیست.

او در پایان افزود: »من همان طور که پیش  از این در اجرای این 
موارد،  پیشتاز بودم ، در آینده نیز این چنین رفتار خواهم نمود.«

               مقتدی صدر در آیینه بیانیه اش!

قلمداد  بندها  این  اجرای  پیشتاز  را  خود  حالی  در  مقتدی 
می کند که تاریخ عملی اش به کلی واژگونه است. کارنامه 
های  جنجال  غیرمنضبط،  گروه  عنوان  به  المهدی  جیش 
بن  محمد  با  دیدار  امارات،  و  عربستان  با  ارتباط  متعدد، 
سلمان و اخذ ده میلیون دالر کمک مالی5  از او و... همگی 

5 .  مقتدی صدر در بیانیه ای اعالم کرد عربستان سعودی به او 10 میلیون دالر جهت کمک به آوارگان عراقی داده است. او افزود این مبلغ را به دولت عراق تحویل خواهد داد.

سالبه جزئیه ای بر موجبه کلیه  مقتدی صدر است.
او در حالی از انحالل گروه های مقاومت سخن می گوید 
که سرایا السالم طی ماه های اخیر، چند بار رژه مسلحانه در 
شهرهای کربال و نجف و بغداد برگزار کردند و حتی در 
یک مورد، کار را به جایی رساندند که مصطفی الکاظمی 
از  را  صدری  گروه های  رایزنی،  با  و  شده  وارد  شخصاً 
خیابان های بغداد پراکنده نمود. این رویدادها، فارغ از ترور 
یا ربایش فعاالن تشرینی است که تاکنون مسببانش دستگیر 

نشده اند.
روحیات  از  آکنده  خطابه ای  حالی  در  صدر  طرفی  از 
بر  لزوم حکمرانی عراقی  بر  ایراد کرده و  را  ناسیونالیستی 
اعتراضات احزاب عراقی را  عراق تأکید می کند که تمام 
نماینده سازمان ملل  نظریه پالسخارت،  به  نادیده گرفته و 
اعتراض شدید  با  که  رخدادی  می جوید.  استناد  عراق  در 
از  نیز  »پیش تر  شد:  مواجه  اسبق  نخست وزیر  عالوی  ایاد 
اقدامات جنین پالسخارت و دخالت هایش در امور داخلی 
از  بودیم.« وی  متحد شکایت کرده  ملل  به سازمان  عراق 
انتخابات عراق دست  از موضوع  پالسخارت خواست که 

بکشد و به پرونده آوارگان بپردازد.
مقتدی  قانون ناپذیری  و  مرکزگریزی  میزان  همگی  اینها 
در  شده  مطرح  دعاوی  خالف  و  می دهد  نشان  را  صدر 

خطابه اش می باشد.
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               مخاطب اصلی این پیام کیست؟

بیانیه مقتدی صدر خطاب به گروه های مقاومت در عراق 
بود. او در حالی از قطع رابطه با کشورهای هم جوار صحبت 
می کند که خود هم اکنون پیشگام تطبیع با عربستان و تعمیق 
رابطه با امارات در داخل بیت شیعی است. در نتیجه به نظر 
می رسد ناسیونالیسمی که مقتدی صدر در این بیانیه مطرح 

می کند، معطوف به ایران است. 
در عمل نیز می بینیم که ابوعلی العسکری، اولین نفری است 
که واکنش نشان می دهد و از مقتدی صدر می خواهد که 
الشعبی  به حشد  را  السالم  فرماندهی سرایا  و  پیشقدم شده 
بسپارد. مطلبی که مقتدی صدر را در برابر چالش جدی قرار 
داد و سبب شد تا او طی اقدام سریع، گروه »الیوم الموعود« 
را منحل کرده و در سرایا السالم ادغام کند؛ اقدامی که در 
حکم »از این جیب به آن جیب« بود! همچنان که ابوعلی 
العسکری نیز در واکنش به اقدام مقتدی صدر، یک گروه 
مسلّح فرضی و موهوم به نام »سرایا الدفاع الشعبی« را منحل 

کرد.

               آیا صدر قصد ائتالف با بیت شیعی را ندارد؟

دولت،  تشکیل  برای  صدر  گفتیم  پیش تر  که  همان طور 
ناگزیر از ائتالف است. حتی بیانیه  وی نیز در واقع دعوت 
از دیگر احزاب برای ائتالف بود. اما شروط پنج گانه وی 
عمال جبهه مقابل را در داخل بیت شیعی هدف قرار داده 

و در راستای افزایش اختالف در بیت شیعی عراق است.
              آمریکا در کجای بیانیه اخیر بود؟!

در بیانیه اخیر مقتدی صدر، چندان اثری از آمریکاستیزی 
بیانیه ظاهرا در راستای  این  مرسوم دیده نمی شود. هرچند 
دعوت به ائتالف بود؛ اما هیچ تالشی برای ایجاد وحدت 
کلمه حول اخراج اشغالگران از عراق دیده نمی شود. این 

نه به معنای آغاز تعاطف صدر با اشغالگران، بلکه به معنای 
درافتادن  از  وی  که  به گونه ای  اوست؛  مرحله ای  اقدامات 
دارد و خوب می داند که  احزاب سیاسی هراس  تمامی  با 
حمایت  عراق  در  آمریکا  ابقای  از  عراق  شمال  احزاب 
و  شمالی  احزاب  تمامی  هم زمان  نمی تواند  او  و  می کنند 
مقتدی  بیانیه  دلیل  به همین  منکوب کند.  را  جنوبی عراق 
نه  و  نرفت  عراق  در  اشغالگری  مصاف  به  تنها  نه   الصدر 
بر  بلکه  ندانست،  عراق«  »هیبت  با  مخالف  را  آن   تنها 
هدف  مدعی اند  که  کرد  تمرکز  مسلح  گروه های  روی 

سالح هایشان صرفا »اشغالگران آمریکایی« است.
               چه باید کرد؟

تردیدی نیست که اوضاع پساانتخاباتی عراق ملتهب است. 
در  را  دولت  تشکیل  توان  صدر  مقتدی  نخستین بار،  برای 
نیز  مقاومت  اجتماعی  پایگاه  دیگر  از سوی  می بیند.  خود 
تضعیف شده است. پایه های اجتماعی شیعی عراق، متجّزی 
به احزاب سیاسی شده و در قالب های مختلف از تشرینی تا 
صدری و مستقل و ناسیونالیست، نسبت به ایران سوءظن پیدا 
کرده اند. این نگاه حتی در میان اقشار مذهبی و سطح باالی 
حوزه عراق نیز شدت گرفته و مرزهای اجتماعی و سیاسی 
دو کشور بیش از سال های گذشته خودنمایی می کند. در 
میان شیعیان عراق،  ایران گریزی در  بررسی علل  میان  این 

نوشته ای مستقل می طلبد.
اگر بخواهیم به راهکارهای پیش روی ایران در قبال آنچه 
کلی  چارچوب  می توان  بپردازیم،  می دهد،  رخ  عراق  در 
مواضع بهینه ایران و هم پیمانانش را این چنین در نظر گرفت:

   ۱.پافشاری بر بازشماری دقیق نتایج

خبرهای واصله از عراق همواره حاکی از تقلب سیستماتیک 
تأکید  علی رغم  است.  آراء  الکترونیکی  شمارش  در 
کمیساریای عالی انتخابات عراق مبنی بر عدم تفاوت آراء 
در شمارش الکترونیکی و دستی، بازشماری های دستی در 
مرحله شکایت به هیئت عالی قضائی، سرنوشت 5 کرسی 

پارلمان را تغییر داد.
به  نسبت  رهیافت  دموکراتیک ترین  رویکرد،  این 
رویدادهای پیش رو است که نه تنها احزاب ُسنی را در برابر 
احزاب کمتر موفق شیعی مانند مؤتلفه دولة القانون و فتح 
قرار نمی دهد، بلکه می تواند ایشان را نیز همراه سازد. شاهد 
این سخن توئیت ایاد السامرائی، از سیاستمداران اهل سنت 
عراق و رئیس اسبق حزب اسالمی عراق است: »بازشماری 
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دستی  به صورت  انتخابات  نتایج  از  محدودی  بسیار  بخش 
ثابت  شد،  انجام  انتخابات  عالی  کمیساریای  توسط  که 
الکترونیک اعالم شده، دستکاری شده  نتایج  کرد که در 
تمام  دستی  بازشماری  تا  می شود  باعث  که  امری  است؛ 
آراء یک خواست و مطالبه ملی باشد. در غیر این صورت 
این انتخابات معنا و مفهومی ندارد و واکنش شورای امنیت 

اهدافی  راستای  در  نیز  نتایج  این  به  غربی  کشورهای  و 
مشکوک صورت گرفته است.«

نتایج بازشماری اندکی از صندوق ها به قدری از نتایج اولیه 
متناقض است که باسم خشان نماینده سابق پارلمان و نامزد 
پیروز انتخابات پارلمانی اخیر، علی رغم پیروزی اش در این 
انتخابات بر لزوم ابطال کل انتخابات تأکید کرده است: »پس 
از بازشماری درصد اندکی از حوزه های انتخاباتی، تغییرات 
زیادی در نتایج انتخابات حاصل شده است. به گونه ای که 
دو نامزد پیروز در استان های بابل و بصره جای خود را به 
دو نفر دیگر داده اند. با بازشماری تمام حوزه های انتخاباتی، 
شد.  خواهد  حاصل  انتخابات  نتایج  در  بنیادینی  تغییرات 
بنابراین ضرورت دارد که نتایج انتخابات اخیر ملغی و بار 

دیگر انتخاباتی جدید برگزار شود.«
بیانیه اش  از  جمله  نخستین  در  الصدر  مقتدی  اینکه  اساساً 
تأکید می کند که: »جهان، بر درستی انتخابات صورت گرفته، 
شاهد بود!« نشانگر میزان نگرانی او از بازشماری آراء است. 
منظور او از جهان، جنین هنیس پالسخارت نماینده سازمان 

ملل در امور عراق است.
حال با درنظرگرفتن این قرائن، دموکراتیک ترین کاری که 
می شود کرد، پافشاری بر بازشماری فراگیر دستی آراء و 
احزاب  تمام  پافشاری  تخلفات گسترده،  بروز  در صورت 

برای برگزاری مجدد انتخابات زودرس در عراق است.
ائتالف فتح به رهبری هادی العامری به صورت رسمی اعالم 

این مورد شکایت  اساسی در  قانون  دادگاه عالی  به  کرده 
کرده است. در دیدار هادی العامری و پالسخارت، هر دو 
و  انتخابات  عالی  که کمیساریای  امیدواری کرده اند  ابراز 
هیئت قضایی انتخابات به شکل مستقل به تمام اعتراضات 
انتخابات رسیدگی  به  نسبت  و شکایت های صورت گرفته 

کنند.
نوامبر   22 در  که  بود  این  فتح  ائتالف  تالش های  نتیجه 
هادی العامری بیان داشت: »احکام هیئت قضائی انتخابات 
درباره ابطال نتایج صندوق هایی که بعد از ساعت 18 بسته 
شده اند موجب ابطال آرای 6 هزار صندوق رأی می شود و 
انگشت های  اثر  به علت وجود  نیز حدود 4 هزار صندوق 
هزار   10 ابطال  معنای  به  این  و  است  شده  ابطال  تکراری 
صندوق رأی است که معادل 18 درصد کل صندوق های 

رأی در عراق )55 هزار صندوق( می شود.«
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   2.تالش مؤثر برای ایجاد اجماع بیت شیعی

بیت  اجماع  به سوی  حرکت  جز  راهکاری  پذیرفت  باید 
با  با محوریت سنی-کردی  اگر جریان هایی  نیست.  شیعی 
و خمیس  بارزانی  الحلبوسی،  هایی چون  محوریت چهره 
اکثریت را  ایجاد کنند،  میان خود  ائتالفی  خنجر بخواهند 
استفاده  به دست می آورند و هر گروه شیعی که درصدد 
خواهند  جذب  خود  به  را  باشد  نخست وزیری  سهمیه  از 
کرد. در این شرایط یقیناً اجماع بیت شیعی جهت تشکیل 
فراکسیون اکثریت و تعیین قدرت بسیار ضروری می نماید؛ 
نیز  اپوزیسیونی در این صورت  چه آنکه سهم خواهی های 

کاهش خواهد یافت.
را  کار  صدر  مقتدی  ماجراجویی های  که  است  بدیهی 
اما  می کند،  سخت  شیعی  فراگیر  ائتالف  تشکیل  برای 
نیز عالقمند  مقتدی  ذکر گردید،  پیش تر  که  تحلیلی  بنابر 
اخیر  بیانیه  نویسنده،  نظر  به  است.  بیت شیعی  با  ائتالف  به 
ایجاد  و  نمایش قدرت سیاسی  یک  الصدر، صرفاً  مقتدی 
همه پسندی است. او بدترین شرایط برای شراکت در دولت 
را پیشاپیش جریانات شیعی قرار داده تا حین مذاکره برای 

تشکیل اکثریت، برخی از پیش شرط ها را منحل کند.

   ۳.سهم خواهی عمومی را نباید نادیده گرفت

نکته مهم بعدی این است که سهم خواهی احزاب سیاسی 
صدر  مقتدی  جریان  می تواند  دولت،  تشکیل  در  مختلف 
و  کوچک  احزاب  عراق،  پارلمان  در  کند.  تقویت  را 
برای  عالقمندند  که  دارد  وجود  پراکنده ای  کرسی های 
رشد و توسعه فرایند سیاسی خود در عراق، با هر اکثریتی، 
هم پیمان شوند. اشتیاق احزاب مزبور ممکن است با استقبال 
قوی  دولت  تشکیل  برای  را  کار  و  شده  روبرو  صدری ها 

شیعی سخت کند.

دولت  یک  تشکیل  موجبات  رویداد  این  دیگر  سوی  از 
چندپارچه و ناپایدار با معارضان قوی می گردد که ممکن 
است به سقوط دولت در سال های پیش رو و بروز بحران هایی 
از  فراتر  این دغدغه ای  میالدی گردد.  به سال 2019  شبیه 
دغدغه های جناحی و بازی های سیاسی متداول و بی پایان 

در عراق است.

   ۴.تقویت تظاهرات در چارچوب قانون و مدنیت

تظاهرات منطقه سبز بغداد یکی از گزینه های مهم در قبال 
فرایند انتخابات در عراق است. این تظاهرات را بایستی در 

عرصه هزینه - فایده بررسی کرده و به نتیجه رسید.
منطقه  به  ورود  برای  مقاومت  به  منتسب  معترضین  تالش 
سبز، این چالش ذهنی را ایجاد کرد: »چگونه تشرینی های 
معترض به عبدالمهدی را متهم به قانون گریزی کرده و ایشان 
انتخابات 2018 میالدی متهم می کردند؛  به کودتا علیه  را 
حال خود اولین معترض به انتخابات 2021 میالدی اند! این 
امر یعنی آنکه دغدغه  احزاب شیعی حامی محور مقاومت، 

نه قانون بلکه موازنه قدرت است«.
در  را  و تحصن خود  اعتراضات  باید  مقاومت  جریان های 
چارچوب قانون انجام دهند و از تنش زایی و اختالل در امور 
راه کارهای  پیگیری  موازات  به  واقع  در  کنند.  خودداری 
قانونی )دادگاه عالی( برای شکایت از »تقلب سیستماتیک«، 
در سطح جامعه نیز اعتراض آرام و قانونمند را در دستور 
کار قرار دهند. اینجاست که کنش گران مستقل عراق نیز 
آرام آرام پای کار آمده و مطالبه جدی برای اصالح روند 

تشکیل دولت در عراق شکل می گیرد.
هرگونه  از  مقاومت،  محور  مخالِف  احزاب  یقیناً 
آن  هویدای  نمونه  و  می کنند  استقبال  جنجال آفرینی 
و  الکاظمی  مصطفی  خانه  به  تروریستی  هجوم  ماجرای 

بهره برداری های سیاسی و میدانی از آن است.

               استفاده از فرصت باقیمانده

عراق،  انتخابات  درباره  همه جانبه  مناقشه های  به  توجه  با 
به  نیز  آتی  ماه  چند  تا  دولت  تشکیل  روند  است  ممکن 
طول بینجامد. در همین راستا فهد الجبوری از اعضای تیار 
الحکمه در سخنانی تصریح کرد: »تشکیل دولت تا 9 ماه و 

یا حتی بیشتر به تأخیر خواهد افتاد.«
فرصت  یک  دید  به  زمانی  فاصله  این  به  که  بهتر  چه  
آنچه  پیشبرد  برای  تالش ها  و  شود  نگاه  طالیی  زمانی 
یابد. شدت  و  تداوم  کردیم،  ارائه  سرفصل  این  در 
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بررسی انتخابات پارلمان عراق
 در اقلیم کردستان 

 
    مقدمه    

انتخابات زودهنگام عراق در سایه تحریم و سرخوردگی 
گروه های اجتماعی برگزار شد و به نظر نمی رسد بتواند 
باز کند.  این کشور  از کالف سردرگم حکمرانی  گرهی 
مشارکت 41 درصدی مردم در انتخابات کشوری که سابقا 
انگیزه های قومی، مذهبی و طائفی مانند آهن ربا مردم را 
از  عمیق   نارضایتی  نشانه  کشاند،  می  ها  صندوق  پای  به 
توان صندوق های رای  از  ناامیدی  سیاست های جاری و 

برای بهبود است.
در موقعیت هایی که انتخابات با سردی و بی تفاوتی مردم 
به  نزدیک  یا  و  متحد  معموال گروه های  روبرو می شود، 
وسیله  به  و  هستند  سهیم  موجود  وضعیت  در  که  قدرت 
رقیبی  غیاب  در  شوند،  می  برانگیخته  خود  متبوع  احزاب 

به نام مشارکت گسترده، نتایج بهتری کسب می کنند.

در انتخابات اخیر عراق چنین اتفاقی افتاده است. هر چند 
شده  ریخته  اندک  نسبتا  آرای  تقسیم  و  ها  فهرست  تعدد 
به عدد 165 که  نتواند  به گونه ای است که هیچ جریانی 
حداقل کرسی الزم برای تشکیل دولتی تک حزبی است، 
و  ها  فهرست  ائتالف  گزینه  سابق،  مانند  و  شود  نزدیک 
شود.  می  تکرار  پایان،  بی  های  زنی  چانه  و  سهم خواهی 
انتخابات است. این  ویژه  پدیده  صدرنشینی جریان صدر، 

دولت  تشکیل  برای  صدر  و  نیست  قاطع  پیشتازی  این  اما 
ناچار به ائتالف با جریان های دیگر است. امری که بالقوه 
امکان بقای الکاظمی به عنوان گزینه ای مرضی الطرفین را 

افزایش می دهد.
از مدتها پیش، نوعی همسویی میان جریان صدر و حزب 
در  کردها  پیشتاز  حزب  عنوان  به  کردستان  دمکرات 
انتخابات پدید آمده بود و نتایج اخیر، احتماال به همگرایی 
 31 کسب  با  دمکرات  حزب  بینجامد.  آنان  میان  بیشتری 
است.  آورده  دست  به  کننده  خیره  پیروزی  یک  کرسی، 
این پیروزی که به صورت نکته شگفت انگیز اینجاست که

صالح الدین خدیو

کارشناس حوزه کردستان
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دیدار هیئت سیاسی حزب دمکرات کردستان به ریاست هوشیار زیباری و هیئت
دفتر سیاسی کتله الصدر

آمار کمترین و بیشترین درصد مشارکت در سطح کشور 
مرکز  سلیمانیه  است.  شده  ثبت  کردستان  اقلیم  در  دو  هر 
درصد   37 با  میهنی  اتحادیه  سنتی  پایگاه  و  اپوزیسیون 
سیاسی  قلعه  دهوک  و  ایستاده  بغداد،  از  پس  مشارکت 
حزب دمکرات با 54 درصد، در صدر همه استان ها قرار 

گرفته است.
افت شدید میزان مشارکت باعث شده که پارتی، اتحادیه 
به  را  خود  آرای  نصف  تقریبا  دادگری  جمعیت  و  میهنی 

نسبت سال 2018 از دست بدهند.
از دست  با  که  نمی شود  تغییر  جنبش  شامل  البته  امر  این 
دادن 90 درصد آرایش، زمینه اجتماعی خود را به کلی از 

دست داده است.
تنها استثنا، اتحاد اسالمی کردستان است که میزان آرایش 

دو برابر شده است.
بخشی از مشارکت پایین سلیمانیه و کرکوک به وضعیت 
بیمار  »مرد  عنوان  به  میهنی  اتحادیه  نابسامان  و  آشفته 
کردستان« باز می گردد. جنبش تغییر هم که پس از مرگ 
رهبرش و سرگردانی »پیشینی« آن میان دو گزینه مخالفت 
و مشارکت در قدرت، دست کمی از حزب مادر ندارد، با 
نمره صفری که گرفت، احتماال به پایان حیات سیاسی خود 

رسیده است.
پدیده اصلی انتخابات اما جنبش »نسل نو« است که با کسب 

9 کرسی، شگفتی آفریده است.
صریح  زبان  مدیون  را  خود  پیروزی  نوپا  سازمان  این 
عملی  بی  و  حاکم  احزاب  نقد  در  رهبرانش  آتشین  و 
اپوزیسیون قدیمی است؛  امری که کمک کرده به نسبت 

سایر احزاب، با کمترین افت آرا مواجه شود.
توفیق این حزب، درست مشابه پیروزی خیره کننده جنبش 
که  است  پارلمان کردستان  سال 2010  انتخابات  در  تغییر 
تبدیل  پارلمانی  فراکسیون  دومین  به  کرسی   25 کسب  با 
شد. اما از آنجا که انتخابات به چرخش واقعی قدرت منجر 

احزاب  اقتصادی  هیمنه  برابر  در  تغییر  جنبش  و  نمی شود 
اجتماعی  پایگاه  تدریج  به  بود،  مستاصل  عمال  حاکم 

خویش را از دست داد.
این سرنوشت احتماال در انتظار حزب نسل نو هم هست. اما 
همزمان این هشدار مهم را هم با خود دارد که هم تحریم 
انتخابات و هم ظهور قارچ گونه و پیروزی برق آسای این 
و  نارضایتی جدی و عمیقی در جامعه است  نشانه  حزب، 
سیاسی  نیروهای  ظهور  و  ناگهانی  تحوالت  است  ممکن 

جدی تر، به دگرگونی بنیادی در اوضاع فعلی بینجامد.
مشارکت پایین استان سلیمانیه که در عراق سرآمد است و 
ظهور احزاب و دسته جات سیاسی تازه در آن، پدیده ای 
است که در اصل ماحصل نارضایتی از سیاست های فعلی 
است. نشانه هایی از سرایت این موج تازه به اربیل و دهوک 

دیده می شود.
این امر در صورتی است که انتخابات نتواند تغییری ملموس 
و  کند  ایفا  کنونی  مناسب  چندان  نه  اوضاع  در  معنادار  و 

گروه های بیشتری در آینده با صندوق رای قهر کنند.
در پنجمین انتخابات پارلمانی پس از سقوط صدام، در یک 
درصد   40 حدود  به  مشارکت  میزان  پیاپی  کاهشی  روند 
و  سرخوردگی  گویای  که  واضح  ای  نشانه  است؛  رسیده 
بیزاری مردم از روند سیاسی، احزاب و سیاستمداران »عراق 
انتخابات سنجه ای مهم برای ارزیابی میزان  جدید« است. 
مشروعیت و مقبولیت احزاب و جریانات حاکم و وضعیت 
نشانگر  وضوح  به  فوق  ارقام  آنهاست.  بحرانی  یا  مطلوب 
لزوما  مشروعیت  کمبود  است.  مشروعیت  بحران  نوعی 
منجر  سیاسی  نظام  سقوط  مخاطره  و  موجودیت  بحران  به 
نمی شود، مشروط به آنکه دولتی قوی و متحد - به لحاظ 
استحکام رویه های حکمرانی، سازوکارهای اداری مطلوب 

و نیروهای مسلح منسجم و یگانه - وجود داشته باشد.
اما در صورت ترکیب دولت ضعیف و بحران مشروعیت، 
مشابه آنچه که در افغانستان اتفاق افتاد و یا در عراق سال 
بیفتد،  اتفاق  توانست  می  داعش  حمله  هنگام  به   2014
پای  زیر  زمین  جدی،  بحران  کوچکترین  با  است  ممکن 

دولت، دهان باز کند و کل فرایند سیاسی را ببلعد.
در حالتی دیگر هم ممکن است بحران مشروعیت به بحران 
موجودیت تبدیل شود تا بدیلی مطمئن ظهور و توده های 
ناراضی و گروه های اجتماعی سرخورده را نسبت به توان 
خود برای جایگزینی نظم حاکم قانع نماید. این جایگزین 
می تواند کودتایی نظامی یا سیاستمداری پوپولیست باشد.

ریاست جمهوری  انتخابات  واپسین  در  که  نشود  فراموش 
افغانستان هم کمی بیش از دو میلیون نفر حاضر شدند پای 

صندوق های رای بروند.
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ای  مرحله  کردستان  در  آن  نتایج  و  عراق  اخیر  انتخابات 
انتخابات  تغییر معناداری است که در  از  تر  دیگر و عمیق 
سال 2018 و انتخابات قبل از آن در رفتار انتخاباتی مردم 

کردستان به نسبت ادوار قبل ظاهر شد.
در انتخابات سه سال پیش هم نزدیک به نیمی از واجدان 
شرایط رای دادن از شرکت در آن امتناع کردند. اگربخواهیم 
مثال روشنی بزنیم باید فضای انتخاباتی اقلیم را با ناامیدی 
و سرخوردگی نیروهای اجتماعی طالب تغییر در ایران در 
فاصله سال های انتخابات ریاست جمهوری امسال مقایسه 
کنیم که خروجی آن به صورت کاهش شدید مشارکت در 
انتخابات خود را نشان داد و سبب بازگشت اصولگرایان به 

نهادهای انتخابی شد.
باعث  گرچه  مردم  مشارکت  نرخ  کاهش  هم  اینجا  در 

بالقوه اما  شده،  سنتی  اپوزیسیون  پیش  از  بیش  تضعیف 
می تواند روند سیاسی را در برابر احتماالت و گمانه زنی های 

تازه و ناشناخته قرار دهد.
همانگونه که اشاره شد، کاهش شدید مشارکت و ناامیدی 
حاکم،  ائتالف  همچنین  و  اپوزیسیون  احزاب  از  گسترده 
عدم  صورت  در  که  است  سیاسی  بیماری  نوعی  مبین 
رادیکال،  و  بنیادی  اصالحات  از طریق  موقع  به  رسیدگی 
مستعد آن است تا کل فرایند سیاسی را دچار اختالل کند.

آرای  شدید  کاهش  مانده،  مغفول  عمدتا  که  مهمی  نکته 
حزب جماعت اسالمی سابق و افزایش نسبی وزن و جایگاه 
حزب اتحاد اسالمی است. در ده سال گذشته معموال این 
معادله بر عکس بود. از این رو با توجه به روند مذهبی تر 
شدن جامعه کردستان در سه دهه گذشته این تحول شایسته 

تدقیق و واکاوی است.

از سویی عمده طرفداران اسالم گرایان ناامید و سرخورده 
از  اند.  کرده  انتخاب  را  تحریم  گزینه  راستین،  تغییری  از 
قرائت  اسالمی  اتحاد  سابق،  رویه  برخالف  دیگر  سوی 
معتدل و میانه رو را بر گروه تحت رهبری علی باپیر ترجیح 
احزاب  نقد  در  پرواتر  بی  و  تر  صریح  زبانی  که  اند  داده 
حاکم دارد. ناظران بر این باورند که دلیل اصلی این روند، 
ناخرسندی از تغییر نام این حزب و حذف پسوند اسالمی 
از آن و تبدیلش به »جمعیت دادگری کردستان« است. در 
واقع رای دهندگان سنتی این تغییر نام را برنتابیده و عامالن 

آن را مجازات کرده اند.
جنبش  کننده  خیره  پیروزی  کنار  در  را  تحول  این  اگر 
خلق الساعه نسل نو قرار بدهیم، می توان پیش بینی کرد که 
فرایندهای  و  ساختار  از  وسیع  ناامیدی  وجود  با  کردستان 

سیاسی فعلی، مستعد شگفتی های بیشتری است.
داعیه های  با  اسالمی  نوین  جنبش  یک  مثال  است  کافی 
عنوان  به  را  بتواند خود  تر،  تندروانه  گفتمانی  و  باورپذیر 
الجزایر  مشابه  وضعیتی  و  کند  مطرح  موجود  وضع  بدیل 

1991 و یا افغانستان امروز را رقم زند. 
دمکرات  حزب  مهم  پیروزی  توان  نمی  حتی  رو  این  از 
کردستان و تبدیل شدن آن به یکی از فراکسیون های مهم 
پارلمان عراق را خالی از این وجوه سلبی دید. پیروزی که 
قبل از هر چیز مدیون کاهش معنادار نرخ مشارکت مردم 
به نسبت ادوار قبل و نیز آشفتگی فزاینده وضعیت سیاسی 

در استان سلیمانیه است.
از سویی امتناع حدود شصت درصد از واجدان رای دادن 
تحرک  از  اپوزیسیون  شدن  محروم  باعث  مشارکت،  از 
و  آشفتگی  دیگر  سوی  از  و  شده  خود  اجتماعی  پایگاه 
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پیچیدگی وضعیت در سلیمانیه و انفجار اختالفات داخلی 
آرای   پراکندگی  تغییر، سبب  و جنبش  میهنی  اتحادیه  در 

جریانات صاحب رای در آن خطه گردیده است.
از آرای  انتخابات  این  تر گفته شد در  همانگونه که پیش 
کاسته  معنادار  طرزی  به  قبل  دوره  نسبت  به  احزاب  تمام 
شد، اما این کاهش درباره احزاب اپوزیسیون که طرفداران 
مایوس و ناامیدشان گزینه تحریم را انتخاب کردند، بسیار 

بیشتر از دو حزب حاکم بود.
شده  ناچار  که  میهنی  اتحادیه  برخالف  دمکرات  حزب   
دو  در  دهد،  تن  سیاسی  تعدد  نوعی  به  سلیمانیه  در  است 
ـ به ویژه در اولیـ  به آسانی توانست  استان دهوک و اربیلـ 
های  صندوق  پای  به  و  بخشیده  انسجام  را  خود  هواداران 

رای بکشاند.
در مقام تمثیل شاید بتوان گفت »تعدد« موجود در صفوف 
صورت  و  رسیده  مرج  و  هرج  مرز  به  که  میهنی  اتحادیه 
برای  فرصتی  گرچه  سلیمانیه،  استان  سیاسی  های  بندی 
تنفس اپوزیسیون و جامعه مدنی و رسانه های آزاد فراهم 
کرده، اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها و غلبه هیمنه 
حزب و خانواده های حاکم بر آن بر شریان های  اقتصادی 
و نیروهای امنیتی و نظامی، بخت چندانی برای حرکت به 

سوی یک کثرت گرایی راستین ندارد.
هرج  به  مشخصا  حزب  صفوف  در  تعدد  این  واقع  در 
هم  استان  در  و  شده  منجر  تشکیالتی  و  سیاسی  مرج  و 
نوعی چنددستگی و تفرقه از آن منتج شده که لزوما بوی 

پلورالیسم نمی دهد.
گزند  از  را  آن  پارتی،  در  موجود  »تعبد«  مقابل  در 

و  فکری  های  بندی  جناح  و  ویرانگر  رقابت های داخلی 
سیاسی حفظ کرده و دست کم در کوتاه مدت تعین بخش 

انسجام سازمانی و تشکیالتی آن بوده است.
از این رو پیروزی پارتی بر اتحادیه میهنی در این انتخابات 
را قبل از هر چیز باید پیروزی تعبد حزبی و سیاسی و انسجام 
فعال موجود بر تعدد و فرقه گرایی سیاسی و تشکیالتی رقیب 

سنتی  دانست.
این  از کنار  توان  نمی  مناسب  بدون آسیب شناسی  طبیعتا 
امتیاز بادآورده به نفع پارتی گذشت. بادآورده از این لحاظ 
تاریخ  و  داشته  سلبی  وجوه  باشد  ایجابی  آنکه  از  قبل  که 

مصرف و انقضای مشخصی هم دارد.
زیادی  حد  تا  پارتی  در  موجود  انسجام  سخن  دیگر  به 
مرهون شخصیت مورد اجماع و مقبول مسعود بارزانی است 

و معلوم نیست در غیاب او به سیاق فعلی پابرجا بماند.
به عنوان فراز پایانی نمی توان از بیان این نکته چشم پوشید: 
واقعیت  تواند  نمی  ای  نتیجه  هر  با  کردستان  در  انتخابات 
بنیادی  به صورت  را  پدیده دو دولتی  حاکمیت دوگانه و 
دگرگون کند. به عبارت بهتر اتحادیه میهنی هر نتیجه ای 

کسب کند در سلیمانیه همچنان حرف اول را خواهد زد.
اهرم  تواند  می  عراق  در صحنه  پارتی  قدرتمندترشدن  اما 
فشاری شود که آن را در عرصه عراقی بیشتر به حاشیه براند 
و پارتی را در بغداد به تدریج به نماینده اصلی کردها تبدیل 

کند.
این امر هم بدون بده بستان های سیاسی رایج و پیامدهایی 
چون درصدی »عراقیزه شدن« مجدد پارتی ممکن نخواهد 

بود.

دیدار مسعود بارزانی و بافل طالبانی، رهبران دو جریان اصلی رقیب در اقلیم کردستان
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حزب دموکرات کردستان عراق؛
پیروزی در سایه گفتمان های دوگانه 

        

     مقدمه    

روز 10 اکتبر سال جاری پنجمین انتخابات پارلمانی عراق 
بر  را  برچسب زودهنگام  انتخاباتی که  برگزار شد،  جدید 
خود یدک می کشید؛ چرا که در اثر اعتراضات موسوم به 
انقالب اکتبر 2019، دولتمردان عراقی مجبور شدند، چند 
ماه زودتر از موعد مقرر، زمینه برگزاری آن را فراهم کنند. 
حضور تنها 41 درصد از واجدان شرایط رای دادن در پای 
مردم  پیش  از  بیش  نومیدی  از  حاکی  رای  صندوق های 
تا  سال 2005  از  که  است؛ چرا  موجود  از وضعیت  عراق 
این  با  است.  بوده  مشارکت  میزان  کمترین  این  امروز،  به 
تاملی  قابل  نتایج  و  شگفتی ها  با  همراه  انتخابات  این  حال 
فاصله جریان صدر در عراق که  با  پیروزی  از جمله  بود، 

توانست 73 کرسی را به طور مستقیم از آن خود کند. از 
قانون )نوری  نظیر دولت  پرامیدی  سوی دیگر جریان های 
مالکی(، الفتح )هادی عامری( و دولت قوی )عمار حکیم و 
حیدر عبادی( با افول تعداد کرسی ها مواجه شدند. در اقلیم 
کردستان و نیز مناطق مورد مناقشه نیز پیروزی قابل توجه 
از  حزب دموکرات در کنار شکست مطلق حزب گوران 
به رغم  انتخابات  این  بود. همچنین  تامل  قابل  نتایج  جمله 
بسیار مشخصی  نتایج  تظاهرات،  و حتی  اعتراضات  برخی 
اند  کرده  اعالم  المللی  بین  و  داخلی  ناظرین  است.  داشته 
قیاس  در  حتی  باالتری  بسیار  استاندارد  در  انتخابات  این 
میزان  و  بوده  برگزار شده و سالم  انتخابات های گذشته  با 
قابل  سطح  در  آن  از  ناشی  اسناد  و  شکایت ها  تخلف ها، 
نداشته  انتخابات  نتیجه  در  تاثیری  و  بوده  پایین  توجهی 
پیروزی حزب  بررسی علل  پیش رو ضمن  مقاله  است. در 
به علل شکست  به آن،  اقبال مردم  و  دموکرات کردستان 
گوران و نیز چشم انداز آینده روابط اربیل – بغداد در پرتو 

این انتخابات پرداخته می شود.

  دکتر محمد صدیق احمد )جگرخوین)

دیپلمات و پژوهشگر در حوزه سیاست

.       
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    اهمیت و تمایزات انتخابات 2021    

تمایزات  و  ویژگی ها  سری  یک  انتخاباتی  هر  قاعدتا 
خاص خود در قیاس با انتخابات پیشین دارد. این انتخابات 
دیگر  تعبیری  به  و  گفتمان  که  بود  این  اصلی اش  ویژگی 
شعار »مبارزه با فساد« و به طور کل »فساد ستیزی« در آن 
انجام  دلیل  و  بود  برنامه ها  و  شعارها  دیگر  از  برجسته تر 
بود؛  همین  می دانیم  که  همانطور  هم  انتخابات  زودهنگام 
چرا که متاسفانه طی دو دهه اخیر درجه فساد و ناکارآمدی 
در عراق بسیار باال بوده است و به رغم درآمدهای هنگفت 
از محل فروش نفت ما شاهد ناکارآمدی دولت ها و عدم 
ارائه خدمات الزم و طبیعی و بدیهی به مردم بوده و هستیم. 
این مسئله البته صرفا مختص به بغداد و مناطق عربی عراق 
انعکاس  این گفتمان  اقلیم کردستان هم  نبود؛ چرا که در 
قابل توجهی داشت و از گفتمان های اصلی و مورد تبلیغات 
احزاب مختلف بود. می توان گفت در اقلیم کردستان هم 
این گفتمان و شعار یکی از گفتمان های محوری در کنار 
گفتمان ملی گرایانه بود. اگر نگاهی به نتایج انتخابات کنیم 

این موضوع را در آن برجسته می بینیم.
موضوع دیگری که می توان به آن دقت کرد این است که 
اندکی مرزبندی های سیاسی با چند سال قبل متفاوت شده 
است، جریان های سیاسی به نوعي متفاوت از گذشته خود 
را معرفی کردند و خط فکری شان را از گروه هایی که بعضا 

در ائتالف پیشین با آنان بودند، جدا کردند. 

   وضعیت حزب دموکرات کردستان عراق )پارتی( 
در انتخابات    

مسعود  آقای  رهبری  به  عراق  کردستان  دموکرات  حزب 
هم شرکت  دوره  این  در  پیشین  دوره   4 مانند  به  بارزانی، 
رهبری  توجه،  قابل  سازمانی  انسجام  با  حزب  این  کرد. 
کاریزماتیک و موثر، داشتن کارنامه قابل دفاع و ارائه یک 
نهاد.  انتخابات  عرصه  در  پا  مطالعه شده  و  فهرست جدی 
باید گفت توان سازمانی و تبلیغاتی حزب دموکرات  البته 
گسترده  و  مختلف  مناطق  در  حزبی  فعال  بدنه  کنار  در 
کردنشین از جمله ویژگی های دیگر این حزب در انتخابات 
به حزب  اقبال عمومی  افزایش  نتیجه آن هم  بود که  اخیر 

بود.
با  عراق  انتخابات  پیشین  دوره  در  که  دموکرات  حزب 
به عنوان حزب نخست در کل عراق و  کسب 25 کرسی 
در  بود  شده  پارلمان  راهی  کردستان  اقلیم  اول  حزب  نیز 
عنوان حزب  به  پیشین  موفقیت  بر کسب  این دوره عالوه 

نخست، توانست تعداد کرسی های خود را از 25 کرسی به 
33 کرسی افزایش دهد.

در  پیشین  دوره  برخالف  دوره  این  در  دموکرات  حزب 
مناطق مورد مناقشه و به خصوص کرکوک نیز مشارکت 
را  اهمیت  حائز  کرسی   2 توانست  کرکوک  در  و  کرد 
تعداد آرا در کرکوک  باالترین  اینکه  کسب کند؛ ضمن 
که  طور  همان  نتیجه  در  رسید.  حزب  این  اول  نامزد  به 
اشاره شد حزب دموکرات یک بار دیگر حزب نخست در 
سراسر عراق شد و از نظر فهرست نیز پس از ائتالف های 
سائرون )مقتدی صدر(، تقدم )محمد الحلبوسی( و دولت 
قانون )نوری مالکی( در رتبه چهارم کل عراق و نخست در 

اقلیم کردستان و مناطق مورد مناقشه ایستاد.

نکته حائز اهمیت در این دوره افزایش اختالف کرسی های 
حزب دموکرات با ائتالف دوم در بین احزاب و ائتالف های 
ُکرد بود. در دوره پیشین حزب دموکرات 7 کرسی از حزب 
اتحادیه میهنی بیشتر کسب کرد اما در این دوره اختالف 
این حزب با اتحادیه میهنی که یک بار دیگر دوم شد به دو 

برابر و به 16 کرسی افزایش پیدا کرد.

  علل اقبال به حزب دموکرات کردستان عراق

در چرایی پیروزی حزب دموکرات و افزایش اقبال ُکردها 
به این حزب چند دلیل مشخص وجود دارد: ما نباید فراموش 
کنیم حزب دموکرات کردستان عراق از زمان تاسیش اش 
ُکردها  ملی  حقوق  از  دفاع  اصلی  پرچمدار  اکنون  هم  تا 
بوده و من فکر می کنم تاکنون هم توانسته این پرچمداری 

را به ویژه تحت رهبری آقای مسعود بارزانی حفظ کند.
موجود،  مشکالت  به  توجه  با  و  جدید  شرایط  در  قاعدتا 
گرایشات جدید  مردم یک سری  از  عده ای  است  ممکن 
پیدا کرده باشند و بالطبع ایده های خود را در قالب و درون 
سیاسی  جدید  احزاب  و  جریان ها  شعارهای  و  برنامه ها 
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جست و جو کنند، به این خاطر در زمان کنونی هم اتحادیه 
میهنی و هم حزب دموکرات کردستان با چالش های تازه 
و جدی روبرو بودند هم در عرصه سیاسی و هم در کوران 
انتخابات. با این حال حزب دموکرات به مانند گذشته سعی 
نشان  ُکردها  ملی  گفتمان  پرچمدار  همچنان  را  کرد خود 
دهد. جهت گیری های انتخاباتی و شعارهای رهبران حزب 
کامال در این راستا بود و لذا توانسته است تا حد زیادی در 
تعیین و اعالم شده  از پیش  اهداف  این شعارها و  راستای 
ادامه  همچنان  اقبال  این  نگارنده  اعتقاد  به  کند.  حرکت 
بتواند  کردستان  دموکرات  حزب  چنانچه  داشت،  خواهد 

خود را با شرایط جدید سازگار کند.

شعار دوم و محوری حزب دموکرات هماهنگ و هم آوا 
است.  فساد  با  مبارزه  هم  آن  و  بود  عراق  مناطق  دیگر  با 
همان طور که می دانیم طی سه سال اخیر که آقای مسرور 
بارزانی از رهبران حزب دموکرات مسئولیت نخست وزیری 
و  شعار  است،  داشته  عهده  بر  را  کردستان  اقلیم  دولت 
هدف عملیاتی وی مبارزه با فساد، افزایش راندمان اداری 
حکومت اقلیم و افزایش خدمت رسانی به مردم بوده است 
کرونا  ویروس  شیوع  نظیر  چندی  موانع  بودن  رغم  به  که 
به طور نسبی گام های موثری در این زمینه برداشته اند. لذا 
شعارهای  از  فساد  با  مبارزه  همچنان  هم  انتخابات  این  در 
محوری حزب دموکرات کردستان بود؛ با این تفاوت که 
این حزب یک کارنامه قابل رویت و از دید خود قابل دفاع 
در این مسیر را هم به مخاطبان و هم مردم کردستانی ارائه 
در  بودند.  آن  فاقد  ُکرد  احزاب  دیگر  که  امری  می کرد؛ 
نتیجه به باور نویسنده با توجه به حرکتی که از سوی رئیس 
مبارزه  بارزانی در جهت  مسرور  آقای  یعنی  دولت جدید 
همچنین  و  است  سیاسی شروع شده  اصالحات  و  فساد  با 
وارد  که  کردستان  اقلیم  در  اقتصادی  توسعه  برای  تالش 
این  در  موفقیت  صورت  در  است،  شده  جدیدی  مرحله 
نیز همچنان  آینده  در  دموکرات کردستان  برنامه ها حزب 
خواهد توانست با اقبال بیشتری از سوی مردم ُکرد روبرو 
کردستان  اقلیم  انتخابات  با  عراق  انتخابات  گرچه  شود. 

تفاوت های اساسی دارد و شناخت فضای انتخابات داخلی 
اقلیم نیاز به تامل، مطالعه و بررسی های جداگانه ای دارد.

  علل افول جنبش گوران

یکی از نتایج قابل تامل و تعجب آور در انتخابات پارلمانی 
عراق و در منطقه اقلیم کردستان به سرنوشت جنبش گوران 
باز می گردد. همان طور که می دانیم  تغییر  یا همان حزب 
این جنبش تحت رهبری کاریزماتیک »نوشیروان مصطفی« 
پا  متفاوتی  و  انتقادی  طلبانه،  اصالح  شعارهای  با  فقید 
سریع  خیلی  و  نهاد  عراق  کردستان  در  سیاسی  عرصه  به 
از  زمان  آن  در  که  مردم  از  بسیاری  درخشید.  خوش  هم 
تغییر  نوعی  دنبال  بودند،  ناراضی  موجود  حکمرانی  نحوه 
در وضعیت بودند و به همین دلیل به برنامه ها و شعارهای 
حزب تازه تاسیس از افراد کهنه کار گوران چراغ سبز نشان 
آزمون سیاسی اش  اولین  در  موفق شد  این حزب  و  دادند 
تبدیل به حزب سوم در اقلیم کردستان عراق شود. اما بعد 
تعدادی  نیز کنار رفتن  نوشیروان مصطفی و  از درگذشت 
به  شد.  جدی  ضعف  دچار  جنبش  این  رهبران،  از  دیگر 
نظر نگارنده یکی از علل افول جنبش گوران فقدان یک 
رهبری موثر و قدرتمند بود. دلیل دیگر که بسیار مشخص 
هم هست اینکه این حزب از گفتمان اپوزیسیون و انتقادی 
خارج شده بود و عمال طی این سال ها خود بخشی از قدرت 
و سیستم حاکم و مدیریتی در اقلیم کردستان بود. در نتیجه 

بسیاری از طرفداران گوران از حزب ناامید شدند.

قابل  و  زیاد  این جنبش در دولت  هرچند علل وارد شدن 
با توجه  تامل است، اما خطای محاسباتی آنها این بود که 
به پشتوانه سیاسی که تصور می شد از طرف مردم از آن 
بهره مند هستند، آنها باید بتوانند یک توانمندی مدیریتی، 
حاکمیتی، اقتصادی و حتی نظامی هم به دست بیاورند تا به 
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شکلی جدی در مدیریت سیاسی در اقلیم کردستان شریک 
شوند و این محاسبه به خطا رفت و آن فقدان رهبری که 
به  نتوانند  انتخابات  این  باعث شد آنها عمال در  اشاره شد 
اهداف خود دست یابند و برعکس سبد رای آنها به سمت 
گروه ها و احزابی ولو تازه تاسیس برود که همان شعارهای 
پیشین جنبش گوران را در نقد حاکمیت و وضع موجود در 
اقلیم کردستان سر می دانند و در نتیجه می بینیم که جنبش 
همان  از  توانست  عبدالواحد«  »شاسوار  رهبری  به  نو  نسل 
تاکتیک گوران در سال 2009 استفاده کند و در سال 2021 

آرای منتقدین را برای حزب خودش جمع کند!

 اتمسفر سیاسی اقلیم کردستان پس از انتخابات

از  پس  کردستان  اقلیم  سیاسی  فضای  مختصات  باب  در 
به چند دسته  باید جریان های سیاسی موجود را  انتخابات، 
اتحادیه  و  دموکرات  حزب  طرف  یک  از  کنیم؛  تقسیم 
میهنی و سوی دیگر منتقدین و اپوزیسیون از جمله نسل نو 
و احزاب اسالمگرا. در مورد احزاب اسالمگرا امکان اینکه 
اقبال بیشتری به آنها در انتخابات مختلف بشود زیاد نیست 
و بیشتر رقابت میان طرفداران مشخص بین خودشان است 
اسالمی  اتحاد  به  گاه  اسالمی  جماعت  به  برخی  گاه  که 
رقابت  یک  یعنی  می دهند.  رای  اسالمی  جنبش  به  گاه  و 
درون پارادایمی بین خودشان را دارند، چرا که ظرفیت آنها 
در اتمسفر سیاسی کردستان در همین سطح است و بیشتر 
نمی تواند بشود، مگر اینکه در خارج از مرزهای کردستان، 
در  مقاطعی  مانند  بتوانند  گرا  اسالم  سیاسی  جریان های 
گذشته در منطقه اقبال بیشتری را بدست آورند و به تبع آن 
تغییرات شگرفی در فضای سیاسی عراق به وجود آید و در 

اقلیم داشته  تاثیراتی در داخل  چنین شرایطی ممکن است 
احزاب  میان مدت  تا  نویسنده دست کم  باور  به  اما  باشد. 
اسالم گرا نمی توانند بر ظرفیت تعداد هواداران و در نتیجه 
تعداد کرسی های پارلمانی خود چه در پارلمان عراق و چه 

در پارلمان اقلیم کردستان بیفزایند.
در مورد جریان نسل نو، مشخص است که بسیاری از مردم 
نسبت به سیستم حاکم، نحوه حکمرانی و به ویژه نابرابری 
در تقسیم درآمدها و فساد موجود در بخش های اقتصادی 
دولتی و حزبی معترضند و به این خاطر بخشی از مردم و به 
خصوص قشر آسیب پذیر و کسانی که به نوعی از شرایط 
موجود ضربه خورده بودند، آرای خود را به سبد نسل نو 
پارلمانی   2022 )انتخابات  آینده  انتخابات  در  اما  ریختند، 
کردستان عراق( تصور نمی کنم نسل نو بتواند از ظرفیت 

بیشتر رفته و پیشرفت چشمگیری کند،  کنونی و فعلی اش 
چون این گروه هنوز یک حزب اپوزیسیون موثر و به تمام 
معنا نیست و بیشتر برنامه های آنها شعاری و تبلیغاتی بوده 
جای  به  شدن  آلترناتیو  برای  مشخص  برنامه  یک  و  است 
همچنین  نداده اند.  ارائه  کردستان  اقلیم  در  حاکم  احزاب 
بسیاری از نقدهایی که به سیستم و دولت و احزاب حاکم 
دلیل  همین  به  و  نیست  هم  منصفانه  چندان  می کنند  وارد 
بسیاری از اشکاالتی که وارد می کنند از سوی قاطبه مردم 
نسل  پیروزی  نکنیم  فراموش  حال  عین  در  نیست.  مقبول 
میهنی  اتحادیه  حزب  موقت  ضعف  و  تشتت  سایه  در  نو 
کردستان و نیز مشکالت درونی حزب گوران اتفاق افتاد و 

آراء آنان بود که به سبد نسل نو ریخته شد.
وضعیت  آینده  انتخابات  در  میهنی  اتحادیه  می کنم  فکر 
پیشین در  اینک دوگانگی  بهتری خواهد داشت؛ چرا که 
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می رسد  نظر  به  و  است  یافته  کاهش  زیادی  تا حد  حزب 
امکان هماهنگی و انسجام در بین اعضای فعلی حزب که 
مام  از اعضای جوان و کادرهای قدیمی و همراه  ترکیبی 
شده  بیشتر  است  حزب(  فقید  رهبر  طالبانی  )جالل  جالل 
اتحادیه  یاد آور شد که جنگ قدرت در  باید  البته  است. 
را  احتماالت دیگری  باید   و  نرسیده  پایان  به  هنوز  میهنی 

نیز در نظر داشت که خود بحث جداگانه ای را می طلبد.
کردستان  دموکرات  حزب  که  کرد  اشاره  باید  همچنین 
این کنگره  در سال آینده کنگره خود را برگزار می کند. 
و چشم انداز  فعلی  در وضعیت  مهمی  بسیار  تاثیر  می تواند 

آتی حزب داشته باشد و چنانچه این حزب بتواند همچنان 
را حفظ  فعلی خود  و  درونی  نسبی  اتحاد  و  انسجام  نظم، 
و تثبیت کند، و البته همزمان بتواند جوابگوی نسل جدید 
امروزی  و  مدرن  خواست های  و  طرفدارانش  جوان  و 
مناطق  در  بهتری  و  قوی تر  مراتب  به  وضعیت  باشد،  آنان 
مورد  مناطق  و  عراق  کردستان  اقلیم  از  )اعم  کردنشین 

مناقشه( در عراق خواهد داشت.

  چشم انداز روابط اربیل و بغداد

از بدو تاسیس نظام جدید در عراق، ُکردها یکی از ارکان 
اصلی و ثبات بخش آن بوده اند؛ کما اینکه اگر ُکردها در 
نمی توانست  عراق  قطعا  نمی کردند  شرکت  جدید  نظام 
گام های فعلی اش را نیز به تنهایی بردارد. ُکردها همچنین با 
ظرفیت دیپلماتیک و انعطاف خود باعث مشارکت اعراب 
سنی در نظام جدید بوده اند، اما در عین حال هنوز مشکالت 
و مسائل مختلف و عدیده ای میان ُکردها و دولت مرکزی 

وجود دارد که الینحل باقی مانده است.
تداوم  شاهد  انتخابات  نتایج  به  توجه  با  می رسد  نظر  به 
کردستان  دموکرات  حزب  دو  محور  با  ُکردها  همکاری 
و اتحادیه میهنی کردستان در بغداد باشیم. هرچند احزاب 
عدالت(  و جماعت  اسالمی  )اتحاد  اسالمگراها  و  نو  نسل 
اعالم کرده اند در دولت آینده عراق مشارکت نمی کنند، 
ُکرد  نمایندگان  صف  در  کردستانی  مسائل  در  طبیعتا  اما 
بین  در  آرا  تشتت  میزان  نظر  به  و  بود  خواهند  بغداد  در 

نمایندگان ُکرد نسبت به دوره پیشین کمتر خواهد بود.
و  عراق  کردستان  اقلیم  میان  روابط  خصوص  در  اما 

این  از  بعد  فدرال مرکزی عراق تصور می کنم که  دولت 
انتخابات و مشخص شدن مرزهای احزاب سیاسی به شکل 
بغداد  روابط  پیشرفت  برای  مرحله ای  شروع  این  روشن تر 
و اربیل باشد و با توجه به تجربیاتی که هر دو طرف پس 
اقلیم کردستان در سال 2017 کسب  از رفراندوم استقالل 
کردند و مسائل و جریاناتی که ناشی از آن پیش آمد، به 
نظر می رسد که این روابط وارد مرحله جدیدی می شود. 
ممکن است درخواست سیاسی ُکردها در مورد بسیاری از 
حقوق و به ویژه بندهای مسکوت مانده ای را که در قانون 
اساسی وجود دارد به شکل موثرتر و البته از راه مذاکرات 
را  این  توانایی  باید  بغداد هم  قاعدتا  و  دنبال کنند  سیاسی 
داشته باشد به این درخواست ها جواب مناسب و قانع کننده 
بدهد. در غیر این صورت ممکن است بحران های قدیمی و 

ساختاری موجود ادامه یابد.
نیز  و  عراق  در  موجود  روند  به  توجه  با  بنده  کل  در  اما 
از  بهتر  روابط  این  که  هستم  بین  خوش  انتخابات  نتایج 
بیشتر  قدم های  برداشتن  پتانسیل  طرفین  و  شد  خواهد  قبل 
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برای کاستن از سطح تنش و بحران و حل بیشتر مشکالت 
این مسئله ساده و سریع  تاکید کرد  باید  دارند. هرچند  را 
نظر  حسن  و  انعطاف  صبوری،  نیازمند  و  بود  نخواهد 
ممکن  است.  زمانی  مدت  بلند  پروسه  یک  در  طرفین 
این  باشد  اکثریت  دولت  آینده یک  دولت  که  اگر  است 
نتیجه  در  و  کند  کار  کردستان  اقلیم  با  بتواند  بهتر  دولت 
به درخواست های کردستان  باید جواب های مشخص تری 
داشته باشد. حل کردن این بحران ها قاعدتا زمان بر است. 
هنوز اقلیم و عراق از مرحله بحرانی عبور نکرده اند تا وارد 
و  شوند  حقوقی  و  سیاسی  دیپلماسی  و  منطق  از  سیستمی 
مشکالت فی ما بین حل شود. به نظر می رسد همچنان منطق 
اقتدارگرایی وجود دارد. در نتیجه در آینده نزدیک امکان 
اگر  اما  رسد،  نمی  نظر  به  محتمل  موجود  اختالفات  حل 
یک جریان سیاسی و ائتالف قوی قدرت را به دست بگیرد 
که البته آسان هم نیست در چنین شرایطی می توان امیدوار 
بود که امکان پیشرفت در مذاکرات بسیار بیشتر از گذشته 

وجود خواهد داشت.

  چشم انداز پیش رو

عراق همچنان دوران جدیدی را سپری می کند، دورانی که 
بی ثباتی و ناامنی هنوز بخشی از واقعیات روزمره آن است. 
از سوی دیگر افزایش خواست ها و مطالبات مردم در کنار 
ناکارآمدی و درجه فساد باال در مرکز، باعث افزایش فشار 
هرچند  نیز  عراق  کردستان  اقلیم  در  است،  شده  بحران  و 

و  سرمایه گذاری  جذب  اقتصادی،  وضعیت  سو  یک  از 
استاندارد امنیتی و ثبات مطلوب تر از دیگر نقاط عراق است، 
اما با این حال بسیاری از مردم ُکرد هم منتقد و معترض به 
ناشی از بحران های سال های  وضعیت معیشت، مشکالت 
اخیر و نیز پیامدهای کرونا هستند، همه اینها باعث می شود 
تا احزاب پیروز چه در بغداد و چه در اربیل، خیلی زود طعم 
شیرین پیروزی قابل توجه در انتخابات را فراموش کنند و 
خود را مهیای شرایط و مسئولیت های خطیرتر و مهم تری 
کنند، چون به همان اندازه که تعداد کرسی های این احزاب 
افزایش پیدا کرده است به همان میزان هم مطالبات و انتظار 
بیشتر می شود، در  از آنان  نیز کلیت مردم  هواداران شان و 
چنین شرایطی این احزاب از جمله جریان صدر در بغداد 
و حزب دموکرات کردستان در اقلیم، باید بتوانند محوریت 
حل مشکالت و یا کاهش قابل توجه و چشمگیر آن را در 
سایه همکاری و شایسته ساالری و مدیریت مناسب برعهده 
بگیرند. در این صورت بایدانتظار داشت این احزاب موقعیت 
خود را در آینده عراق بیش از پیش تثبیت کنند. البته در 
این بین بایست متذکر شد با توجه به سابقه 7 دهه ای حزب 
دموکرات در امر سیاست و ابزارها و کارت ها و تجربه ها 
نفوذ خود  منطقه تحت  مناسب تری که در  و حتی شرایط 
دارد، چشم انداز روشن تری نسبت به دیگر احزاب عراقی و 
نیز کردستانی در کوتاه و میان مدت در این منطقه دارد. با 
این حال بایست منتظر ماند و دید سرنوشت تشکیل دولت 
و نحوه تعامل و همکاری های احزاب مختلف اعم از عرب 

شیعی، سنی و ُکرد چگونه خواهد بود؟
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اهل تسنن عراق
و انتخابات پارلمانی 2021 

        

     مقدمه    

تسنن  اهل  بررسی وضعیت جامعه سیاسی  به  مقاله  این  در 
عراق می پردازیم و به صورت خاص آرایش سیاسی نیروها 
و نتایج انتخابات را بررسی می کنیم. در این زمینه باید به 

چند نکته، توجه ویژه ای داشت.

   تأثیرپذیری از معادالت خارجی

جامعه   ،2003 سال  در  عراق  بعثی  نظام  سقوط  زمان  از   
به عنوان یکی از اضالع  نتوانسته خود را  اهل سنت عراق 
اصلی کشور عراق در صحنه سیاست داخلی بازنمایی کند؛ 

از  باشد.  زا  درون  ایجابی  معادالت  دارای  که  طوری  به 
سال های ابتدایی و اقبال به گرایش های مرکزستیزانه - به 
علت ریاست شیعیان بر دولت مستقر در بغداد – تا دوران 
بغداد  و مرکزگرا در  ملی گرایانه  بعدی که گرایش های 
عوامل  و  کشورها  نقش  توان  می  همواره  کردند،  رشد 

خارجی یا حتی داخلِی غیرسنی را مشاهده کرد. 
پررنگ  مرکزستیز  های  نخست که گرایش  های  سال  در 
های  ایدئولوژی  با  جهادی  سلفی  های  جنبش  نقش  بود، 
جهان وطنی و فرامرزی پررنگ بود. به طور خاص »دولت 
اسالمی عراق« را »ابومصعب الزرقاوی« پایه ریزی کرد که 
سال های  در  نداشت.  اختیار  در  هم  را  عراق  تابعیت  حتی 
بعدی نیز که رأس این سازمان و سازمان های بعدی به اتباع 
عراقی می رسید، ایدئولوژی سلفی جهادی دارای صبغه های 
روشن جهان وطنی بود. حتی دیگر گرایش های مطرح در 
مرز  فراسوی  با  تعامالت  و  ارتباطات  دارای  نیز  سنی  بیت 

بودند؛ مانند ارتباط با اردن یا عربستان سعودی. 
در ادامه با شکل گیری و اقبال نسبی به جنبش های وفادار به 
بغداد نیز کشورهای خارجی نقش پررنگی درشکل گیری، 

ایاد الراوي

کارشناس عراقی اهل االنبار

.       
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سازماندهی و حمایت از این جنبش ها داشتند؛ مانند نقش 
امارات و ایاالت متحده در جنبش الصحوه و... جالب است 
تشکل  اردن  مانند  در کشوری  یا  نیز  سابق  نظام  که سران 
های حزبی قدرتمند تشکیل دادند یا اگر در داخل به مبارزه 
روی آوردند )مانند عزت الدوری(، دارای فعالیت گسترده 

در میان کردها بودند. 
مجموع این موارد نشان می دهد طی نزدیک به دو دهه پس 
از سرنگونی رژیم صدام، اهل تسنن عراق از تأسیس و ریشه 
یافتن حیات سیاسی درون زا و کامال مستقل بازمانده اند؛ 
همان گونه که می توان همین مشکل را به شکل دیگری 
در بیت شیعی و حتی - در درجات خفیف تر - در بیت 

کردی مشاهده کرد. 
موارد  تمام  مانند  سنی  بیت  نیز  اخیر  انتخابات  جریان  در 
خارجی  کشورهای  دیپلماتیک  رفتارهای  از  متأثر  پیشین، 
مانند ایران، ترکیه، قطر، ایاالت متحده و عربستان سعودی 
بود؛ هرچند ریاض در دوره بن سلمان نقش کم تری در 
معادالت داخلی بیت سنی ایفا می کند و به موازات کاهش 
در  را  وزن خود  کند  می  تالش  تسنن  اهل  میان  در  نقش 

بغداد و اربیل باال ببرد. 

 سه جناح اصلی در بیت سنی

جامعه   ،2021 انتخابات  زمانی  بستر  و  کنونی  عصر  در 
نخبگان سیاسی سنی عراق را می توان به سه دسته تقسیم 
کرد. دسته نخست را باید »معارضین نظام سیاسی« خواند که 
در اربیل و کشورهای همجوار )به ویژه اردن( مستقر بوده 
موجودیت  اعالم  وطنیه«  معارضه  »جبهه  قالب  در  اخیرا  و 
اند. این ها در کنار معارضه کالسیک و سنتی مانند  کرده 
»حزب بعث«، »هیئه علماء المسلمین )در تبعید(« به ریاست 
از رهبران  »الدلیم« و یکی  قبیله  )امیر  »علی حاتم سلیمان« 
انتفاضه االنبار( مجموعا  به  اعتراضی موسوم  اصلی جنبش 

جناح نخست را تشکیل می دهند.
دسته دوم را باید »ائتالف عزم« به ریاست »خمیس خنجر« 
و دسته بزرگی از رهبران سیاسی سنی دو دهه اخیر عراق 
دانست؛ مانند »حزب اسالمی«، »الوفاء لألنبار«، »حزب حل« 
و... این دسته را می توان نمایندگان جریان اصلی اهل سنت 
عراق در نظام سیاسی جدید طی سال های 2005 تا 2018 

دانست.
مناطق  که  هایی  طوفان  تمام  توان  می  خوبی  تقریب  با 
سنی نشین شمال و غرب طی یک دهه گذشته تحمل کرده 
اند، حاصل برهم کنش و سیاست ورزی عناصر اصلی این 

دو جناح قلمداد نمود.

دسته سوم، ائتالف »تقدم« به ریاست »محمد الحلبوسی« و
برخی احزاب جدید و عناصر رویگردان و منشعب شده از 
احزاب قبلی است. الحلبوسی کسی است که از دل حزب 
می  را  غالب  احزاب  فضای  خوبی  به  و  آمده  بیرون  حل 
ائتالف  واقع  در  شورید.  ها  آن  علیه  ظرافت  با  و  شناخت 
از نخبگان علیه  یا طغیان بخشی  تقدم را می توان شورش 
نخبگان  دانست؛ شورش  تا 2018  تجربیات سیاسی 2005 
نسل جدید و تکنوکرات ها علیه الیگارشی کالسیک و سنتی.

 

های  »چهره  از  تعدادی  به  باید  اصلی  جناح  سه  بر  عالوه 
منفرد« اشاره کرد که در گذشته دارای نفوذ باالیی بودند؛ اما 
تفردشان در جریان انتخابات اخیر نشان داد عمال مختصات 
باید ذیل همان سه قطب تحلیل کرد  سیاسی بیت سنی را 
اثر  و چهره های خارج از مدار اصلی عمال منزوی و کم 
می شوند. به عنوان نمونه »برادران النجیفی« با آن همه سوابق 
و نفوذ خانوادگی پررنگ، از راهیابی به پارلمان بازماندند. 
به این ها باید »احمد الجبوری« )ابومازن( را اضافه کرد که 
سیطره سنتی وی در صالح الدین به چالش کشیده شد، یا 
»مشعان الجبوری« که بعد از انتخابات با مشاهده نتایج متفتن 
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به این نکته شد که باید خود را به یکی از سه قطب اصلی 
متصل سازد و به وضوح بیش ترین اشتراک را با دسته دوم 

داشت و به صورت رسمی به ائتالف عزم پیوست.
 صدرنشینی بالمنازع الحلبوسی

تعداد  بود.  روشنی  نکته  حاوی  عراق  انتخابات  نتایج 
پیشین  به دوره  نسبت  پارلمان  به  یافته  راه  نمایندگان سنی 
صدام،  سقوط  زمان  از  بار  نخستین  برای  و  یافت  افزایش 
یک فهرست اختصاصی اهل تسنن موفق شد در رتبه دوم 
توجه  باید  آن  بر  عالوه  گیرد.  قرار  انتخاباتی  ائتالف های 
)تقدم(  اختصاصی«  »فهرست  یک  با  الحلبوسی  داشت 
رقبای  کلیه  تقریبا  که  شد  وارد  انتخاباتی  های  رقابت  به 
کالسیک وی در قالب »ائتالف مشترک« )عزم( در انتخابات 
مشارکت کردند؛ اما تعداد کرسی های فهرست تقدم تقریبا 
2.5 برابر فهرست عزم بود. این »پیروزی مقتدرانه« را در این 

قسمت واکاوی می کنیم.
محمد الحلبوسی در استان االنبار به استانداری رسید و در 
ادامه از همین استان به پارلمان راه یافت تا عالی ترین منصب 
اهل تسنن عراق را در اختیار بگیرد. استان االنبار تنها استان 
مشکالت  از  بسیاری  که  است  عراق  نشین  سنی  یکدست 
خانواده های  اسکان  مانند  ندارد؛  را  دیگر  های  استان 
گروه های مسلح که در استان های دیالی، صالح الدین و 

نینوی مشکل ساز شده است.
به این ها باید صندوق بازسازی مناطق جنگ زده را اضافه 
کرد که رنگ و چهره دیگری به استان جنگ زده االنبار 
استان که  این  مرکز  الرمادی  شهر  نمونه  عنوان  به  بخشید. 
در جریان آزادسازی از اشغال داعش، بیش از 80 درصد 
بازسازی  اکنون  هم  بود،  شده  ویران  آن  زیرساخت های 
معرفی  مناطق دیگر  برای  بازسازی  الگوی  مثابه  به  و  شده 

شبهات  این صندوق،  عملکرد  مورد  در  هرچند  شود.  می 
آن  در  گسترده  فسادهای  از  برخی  و  دارد  وجود  جدی 
سخن می گویند، اما به هر حال تأثیر محسوسی در آبادانی 

استان االنبار داشته است.
پارلمان،  داخل  در  تازی  یکه  با  همزمان  الحلبوسی  محمد 
ترکیه،  ایران،  مانند  خارجی  کشورهای  با  نزدیکی  روابط 
کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایاالت متحده برقرار کرد. 
همین ارتباطات خارجی در کنار موفقیت نسبی در بازسازی 
مناطق جنگ زده به او کمک کرد تا از رهبران کالسیک 

جامعه اهل تسنن عراق سبقت بگیرد.
به این ها باید سرمایه گذاری انبوه الحلبوسی در رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی را اضافه کرد. بیش از 500 هزار صفحه 
در شبکه های اجتماعی به تبلیغ الحلبوسی و فهرست تقدم 
پرداختند که نسبت به کل جمعیت اهل سنت عراق، آمار 
بسیار چشمگیر و حیرت برانگیزی است. همین پروپاگاندای 
رسانه ای کمک کرد تا استان االنبار به مثابه »دبی عراق« 
نمایانده شود! این در حالی است که بخش تاریک استان 
اصال  و...  مرزها  در  مسلح  های  گروه  تمرکز  مانند  االنبار 

جایی در تصویرسازی این رسانه ها نداشت.
الحلبوسی همچنین توانست سازمان امنیتی و دستگاه قضائی 
اهل تسنن عراق را به سود خود بازسازی کند. در این زمینه 
مشخصا نفوذ الحلبوسی در نهادهای مربوطه در استان االنبار 
بسیار پررنگ و محسوس است. این موضوع باعث می شد 
تصویرسازی  از  ای  نقادانه  و  متفاوت  چهره  کس  هر  تا 
»سازندگی االنبار مانند دبی« ارائه دهد، تحت فشار امنیتی 

و قضائی قرار گیرد.
عزم  ائتالف  پررنگ،  بسیار  تصویرسازی  این  در  همچنین 
تا  می نمایاند  ایران  به  وابسته  ای  چهره  را  خنجر  خمیس 
اهل سنت عراق، آراء  توده های  میان  ایران هراسی در  با 
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فهرست تقدم را باال ببرند. این در حالی است که شخص 
رأی  با  و  البناء  ائتالف  در  عضویت  طریق  از  الحلبوسی 

فراکسیون فتح به ریاست پارلمان رسید.
 تحلیل آرای استان االنبار

باالترین  شاهد  االنبار  استان  در  رسمی،  آمارهای  طبق 
مشارکت در روز رأی گیری خاص )نظامیان، آوارگان و 
آراء  به  باال،  بسیار  مشارکت  درصد  این  بودیم.  زندانیان( 
تقدم به عنوان جریان متنفذ در میان نهادهای نظامی کمک 

شایانی کرد.
استان  انتخابات، در  این حال مشارکت عمومی در روز  با 
تنها حدود 25  بود و گفته می شود  پایین  نسبت  به  االنبار 
درصد واجدین شرایط پای صندوق های رأی حاضر شدند. 
پارلمان  به  با 124 هزار رأی  الحلبوسی که در سال 2018 
راه یافته بود، در این انتخابات تنها 35 هزار رأی به دست 
آورد که بخشی از آن به تغییر قانون انتخابات و تقسیم شدن 
حوزه  های انتخاباتی برمی گشت و بخش دیگری نیز متأثر 

از مشارکت انتخاباتی پایین بود.
مجزا  انتخاباتی  4 حوزه  به  االنبار  استان  انتخابات،  این  در 
در  که  شد  می  تقسیم  غرب  و  جنوب  وسط،  شمال،  در 
موفق شد  تقدم  فهرست  سه حوزه شمال، وسط و جنوب 
بیش ترین آراء را در مقایسه با رقبا جلب کند؛ اما در حوزه 
جلب  را  کرسی  یک  توانست  تنها  االنبار  غرب  انتخاباتی 
پیشی  تقدم  فهرست  از  بومی  و  مستقل  نامزدهای  و  کند 

مناطق  بازسازی  که  است  این  توجه  قابل  نکته  گرفتند. 
جنگ زده نیز بیش تر ناظر به شمال، وسط و جنوب بود و 
مناطق غربی استان االنبار بهره کم تری از بازسازی برده اند. 
مهم ترین شهرهای حوزه انتخاباتی غرب االنبار عبارتند از 
این است که  قابل توجه  نکته  »القائم«، »حدیثه« و »هیت«. 
حوزه  از  یافته  راه  مستقل  نمایندگان  عمده  می شود  گفته 
به  انتخابات  از  بعد  روزهای  در  نیز  االنبار  انتخاباتی غرب 

فهرست تحت رهبری محمد الحلبوسی اضافه شده اند.
نشان  االنبار  استان  در  ساکن  جمعیت  چهارم  سه  تحریم 
های  استان  دیگر  مانند  نیز  االنبار  استان  وضعیت  می دهد 
عراق بوده و نسبت سرخوردگی بسیار باالست. به عبارت 
الخنجر،  حتی  یا  الحلبوسی  علیه  نه  ها  تحریم  این  دیگر، 
بلکه علیه کلیت نظام سیاسی حاکم بر عراق است. از طرف 
دیگر این تحریم را نباید به منزله اقبال عمومی اهالی االنبار 
به جناح اول تقسیم بندی )جناح معارضه( فوق دانست؛ زیرا 
آن ها نیز اقبال عمومی خود را از دست داده اند. به عنوان 
نمونه علی حاتم بعد از دستور نوری المالکی به ارتش عراق 
برای مقابله با انتفاضه االنبار، عراق را ترک و به کشورهای 
تا  االنبار  وی،  فرار  از  بعد  برد.  پناه  فارس  خلیج  حاشیه 
زمان پاکسازی منطقه از تروریست های داعش شاهد دور 
گسترده ای از جنگ و درگیری بود. در حالی که حضور 
مستقیم و بی واسطه علی حاتم می توانست از بار فجایعی 

که اهالی االنبار تحمل کردند، بکاهد.
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    مقدمه    

قالب  در  انتخابیه  حوزه های  که  قبلی  انتخابات  برخالف 
18 استان عراق برگزار شد، بر اساس بند 9 قانون انتخابات 
سیستم  اساس  بر  بار  این  انتخابات  عراق،   2020 پارلمانی 
حوزه انتخابیه محدود سازماندهی شد و هر استان )با درنظر 
گرفتن سهمیه اختصاصی زنان( به بیش از یک حوزه تقسیم 
شد.320 کرسی از 329 کرسی پارلمان عراق، در 83 حوزه 
انتخابیه از 18 استان توزیع شد. 9 کرسی باقی مانده به عنوان 

سهمیه برای اقلیت ها )کوتا( تعیین شده است.
استان هایی  در  محدود،  انتخابیه  حوزه  سیستم  تصویب   
تقسیم  به  منجر  دارند،  قومی و مذهبی مختلط  که ساختار 
نفوذشان  حوزه های  براساس  اقوام  بین  سیاسی  قدرت های 

مناطق  در  ترکمن ها  ساختار،  این  درون  در  است.  شده 
انتخابات  در  متفاوت  سیاسی  ساختارهای  با  و  مختلف 
شرکت کردند و برای کسب نمایندگی در مجلس تالش 

کردند. 
کرکوک،  های  استان  انتخابات  در  عراق  های  ترکمن 
سلیمانیه  و  بغداد  اربیل،  دیالی،  الدین،  صالح  موصل، 
این  در  ترکمن  نامزدهای  که  حالی  در  کردند.  شرکت 
ترکمن  متحد  جبهه  مانند  ائتالف هایی  قالب  در  ها  استان 
الدولة،  قوی  ائتالف  القانون،  دولة  فتح،   ،)BITC( عراق 
در  عزم  ائتالف  و  تقدم  الوطنیة،  ائتالف  لالصالح،  حسم 
طور  به  هم  نامزدها  از  بسیاری  کردند،  شرکت  انتخابات 

مستقل در انتخابات شرکت کردند.

   نتایج انتخابات در مناطق ترکمن نشین

حوزه های  در  ترکمن  جمعیت  بیشترین  که  استان هایی 
انتخابیه را دارند، استان های کرکوک، موصل و صالح الدین 

سلجوق باجالن و عادل زین العابدین

مرکز مطالعات خاورمیانه آنکارا )اورسام)

ترجمه و تلخیص: حامد خسروشاهی

.       

ترکمن ها در انتخابات عراق
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هستند. جمعیت ترکمن در استان های دیگر در حوزه های 
مختلف پراکنده است.

منطقه  سه  به  انتخابات  قانون  آخرین  با  کرکوک  استان 
تقسیم شد و توزیع 12 کرسی پارلمان به صورت 5 کرسی 
اول(، 4 کرسی در مرکز شهر  )منطقه  در شرق کرکوک 
)منطقه دوم( و 3 کرسی در منطقه ای که الحویجه و منطقه 
شد.  تعیین  سوم(  )منطقه  می شود  شامل  را  ریاض  فرعی 
حوزه دوم انتخاباتی مناطقی را در بر می گیرد که ترکمن ها 

اکثریت را تشکیل می دهند.
است که کردها  مناطقی  دیگر شامل  انتخاباتی   دو حوزه 
اگر  نیست  بیراه  اما  هستند،  متمرکز  آن  در  عرب ها  و 
بگوییم  پتانسیل رای دهندگان ترکمن به گونه ای است که 

نامزدهای ترکمن هم شانس انتخاب دارند.
احزاب سیاسی بر اساس قانون جدید انتخابات، وقتی ایجاد 
افرادی را  نتیجه پیروزی  انتخابیه محدود و در  حوزه های 
که بیشترین آرا را به دست می آورند به جای روش توزیع 
نسبی سنت الگ، دیدند، به سراغ تعریف استراتژی رفتند. 
استراتژی  این  راستای  در  هایی  گام  هم  ترکمن ها  گرچه 
برداشتند، اما اقدامات آن ها کافی نبودند. در فوریه 2021، 
»جبهه  انتخاباتی  ائتالف  تشکیل  با  ترکمن  سیاسی  احزاب 
به یک فهرست  انتخابات  برای شرکت در  ترکمن عراق« 

واحد رسیدند. 
با این حال، به دلیل اختالف نظر در مورد ریاست ائتالف، 
توافق  به  مجدد،  مذاکرات  از  بعد  ترکمن  سیاسی  احزاب 
حزب   9  ،2021 آوریل   8 در  و  یافتند  دست  هم  دیگری 
تصمیم  )ITC(، حزب  عراق  ترکمن  شامل جبهه  سیاسی 
ترکمنلی،  حزب  ترکمن،  عدالت  حزب  ترکمن،  )قرار( 
جنبش ملی گرای ترکمن، حزب حقوق ملی گرای ترکمن، 
حزب اراده ترکمن، جنبش وفای ترکمن و اتحاد اسالمی 
ترکمن عراق اعالم کردند که در قالب یک فهرست واحد 

در انتخابات شرکت خواهند کرد.
 عدم همکاری احزاب سیاسی ترکمن که در فهرست جبهه 
متحد ترکمن عراق قرار نگرفتند، و همچنین عدم همراهی 
با  ترکمن  مستقل  های  شخصیت  و  سیاسی  نیروهای  سایر 
حوزه  در  حتی  آرا  شدن  پراکنده  باعث  فعال  تشکل های 
انتخاباتی  حوزه  ترین  قوی  که  شد  کرکوک  استان  دوم 

ترکمن ها از میان 83 حوزه انتخاباتی سراسر عراق بود.
بر اساس نتایج غیرنهایی انتخابات حوزه دوم ترکمن ها، دو 
نامزد ترکمن پیروز شدند. تعداد کل آرای نامزدهای برنده 
ترکمن  متحد  جبهه  نامزد   4 بر  عالوه  است.  رای   30791
عراق در حوزه دوم انتخاباتی در کرکوک، 18 کاندید به 
درانتخابات  نیروهای  سایر  کنار  در  و  مستقل  نامزد  عنوان 

توسط  شده  کسب  آرای  تعداد  کردند.  شرکت  سیاسی 
نامزدهای ترکمن حوزه دوم 67762 است.  مجموع آرای 
 4 آرای  تعداد  است.  منطقه 145189  این  در  نامزدها  همه 
نامزد ترکمن در حوزه نخست کرکوک که از نظر تعداد 
رای دهندگان ترکمن نسبت به منطقه دوم نسبتا کم است، 

6668 است.
در  ترکمن  نامزد  دو  از  بیش  پیروزی  عدم  عوامل  از 
کرکوک؛ می توان به مشارکت کم، نقص در دستگاه های 
مورد استفاده در انتخابات و عدم نصب نام برخی از نامزدها 

در حوزه های انتخاباتی اشاره کرد. 

کننده  ترکمن شرکت  نامزدهای  شده  آرای کسب  تعداد 
مجموع  و  بود  رأی   755 و  هزار   78 موصل  انتخابات  در 
آرای 11 نامزد ترکمن در تلعفر )حوزه چهارم( که بالغ بر 
100 هزار رای دهنده ترکمن دارد، 38977 نفر بود. تعداد 
کسب  سهمیه  منطقه  این  در  که  ترکمن  نامزدهای  آرای 

کرده اند4919 است.
 این که فقط یک نامزد ترکمن با وجود اکثریت ترکمن 
در حوزه چهارم پیروز شد، می تواند به دلیل ناتوانی احزاب 
سیاسی ترکمن در تشکیل ائتالف در تلعفر باشد. یکی از 
نامزد  دو  و  موصل(  )مرکز  ششم  حوزه  ترکمن  نامزد  دو 
و  یوخاری  قراقویون،  )رشیدیه،  هفتم  حوزه  از  ترکمن 

اشاغی شریهان( برنده انتخابات شدند. 
برخالف حوزه چهارم، سه نامزد ترکمن به دلیل محدودبودن  
برنده  هفتم  و  ششم  حوزه  در  ترکمن  کاندیداهای  تعداد 
انتخابات شدند. به این ترتیب نیمی از نامزدهای ترکمن که 
در انتخابات عراق پیروز شدند، اهل موصل بودند. ناظران 
گفته اند که مشارکت مردمی در مناطق ترکمن نشین موصل 

باالست.
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 154 مجموع  از  ترکمن  نامزدهای  از  نفر   13 آرای  تعداد 
هزار و 821 رای ماخوذه در حوزه 2 استان صالح الدین، 39 
هزار و 616 رای است. هیثم هاشم محتار اوغلو نامزد جبهه 
متحد ترکمن در طوزخورماتو 2669 رای به دست آورد. از 
آنجایی که 13 نامزد ترکمن در طوزخورماتو برای کسب 
4 کرسی با هم رقابت کردند، هیچ نامزد ترکمن االصل این 

حوزه انتخابیه در انتخابات پیروز نشد. 
سیاسی  گفتمان  طوزخورماتو  نامزدهای  که  واقعیت  این 
باعث  ایجاد نکردند  به رای دهندگان ترکمن  نسبت  قوی 
پراکنده شدن آرای ترکمن ها شد. در کنار طوزخورماتو، 
حوزه  همان  در  نیز  ترکمن نشین  شهرک  دیگر  آمرلی، 
تاکی  مهدی  و  داشت  مهم  نقش  طوزخورماتو  انتخابیه 
اسماعیل که در سال 2018 به عنوان نماینده آمرلی انتخاب 

شده بود، مجدداً انتخاب شد. 
مجموع آرای 3 نامزد ترکمن در اربیل 1304 رای بود. نامزد 
جبهه متحد ترکمن در سلیمانیه 445 رای کسب کرد. آرای 
برانگیزی  مناقشه  وضعیت  که  کفری  منطقه  در  ترکمن ها 

دارد، بین سلیمانیه و دیاله پراکنده شد.

1 . یادداشت حاضر تلخیصی است از مقاله ای که با همین عنوان در شماره 107 ماه نوامبر 2021 مجله »تحلیل خاورمیانه« توسط »مرکز مطالعات خاورمیانه آنکارا« )اورسام( منتشر شده است.

در  ها  ترکمن  آرای  توزیع  دلیل  به  بغداد،  و  اربیل  در   
انتخابیه  های  به حوزه  استان  تقسیم  اثر  در  مختلف  مناطق 
دلیل  همین  به  نشد.  برنده  ترکمنی  نامزد  هیچ  کوچک تر، 
قابل  بخش  سلیمانیه  استان  ترکمن  متحد  جبهه  نامزدهای 
توجهی از آرای خود را در کفری از دست داد. عالوه بر 
این، محمد صالح بیاتلی، ترکمن االصل، با کسب 11719 

رای در حوزه یکم انتخابیه دیاله پیروز شد.
میان  در  ها  ترکمن  آرای  که  گفت  توان  می  نتیجه  در 
احزاب سیاسی ترکمن که در آوریل 2021 گرد هم آمدند 
و ائتالف انتخاباتی جبهه ترکمن عراق را تشکیل دادند، به 
انتخاباتی پراکنده شد.  نامزدهای  دلیل اختالف نظر بر سر 
همچنین می توان گفت که رای دهندگان ترکمن نتوانستند 
بسیج مردمی مطلوب برای انتخابات داشته باشند، چرا که 
آبی که پس  میدان  تجمع  و  نبود  انتخاباتی کافی  تبلیغات 
ترکمن ها  برای  مثبتی  نتایج  شد  آغاز   2018 انتخابات  از 
اتفاقات مهمی  از دیگر  انتخابات  تقلب در  نداشت. شایعه 
انتخابات  در  ترکمن  دهندگان  رای  مشارکت  بر  که  بود 

تأثیر منفی گذاشت.

با  کرکوک  دوم  حوزه  در  نامزدها  تعدد  این،  بر  عالوه 
اکثریت قومی ترکمن، و تکثر نامزدهای ترکمن در منطقه 
طوزخورماتو و تلعفر، انگیزه رای دهندگان را برای شرکت 
 28000 حدود  که  واقعیت  این  داد.  کاهش  انتخابات  در 
رای دهنده در حوزه دوم انتخابیه کرکوک نتوانستند کارت 
منفی  تبلیغات  باعث  نیز  کنند  دریافت  را  خود  انتخاباتی 
مسائل،  این  همه  وجود  با  شد.  انتخابات  اعتبار  مورد  در 
مقایسه  در  را  خود  های  کرسی  تعداد  عراق  ترکمن های 
بنابراین  دادند.  افزایش   3 به   2 از   2018 انتخابات  نتایج  با 
می توان گفت که ترکمن ها می توانند در دولت جدید در 

سطح یک وزیر حضور داشته باشند1.
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 جایگاه مرجعیت دینی در
حیات اجتماعی ملت عراق

 
    مقدمه    

در این مقاله، مرجعیت را به مثابه یک نهاد در نظام اجتماعی 
ملت عراق مورد توجه قرار می دهیم. این که نهاد مزبور در 
حیات اجتماعی ملت عراق از چه جایگاه، کارکرد و نفوذی 
برخوردار است و در ادامه نیز به بررسی تطبیق جایگاه این 
آیت اهلل  یعنی  آن  امروز  مصداق  کنونی  موقعیت  با  نهاد 

سیستانی به عنوان زعیم حوزه علمیه نجف می پردازیم.
پیش از ورود به بحث اصلی، باید ابتدا سه مفهوم یا مصداق 
مهم را از یکدیگر تفکیک کرد و در ادامه به نسبت میان 
آن ها پرداخت. این سه مفهوم یا مصداق را در ادامه تبیین 

کرده ایم:

۱.مرجعیت دینی نجف اشرف
زعیم  عنوان  به  همواره  که  اشرف  نجف  دینی  مرجعیت 
و  عراق  شیعیان  رجوع  محل  اشرف  نجف  علمیه  حوزه 
با  تاریخی  توجه  قابل  سابقه  دارای  بوده،  کشورها  دیگر 

کارکردهای محسوس اجتماعی است.
پایگاه علمی جهان اسالم در دوران غیبت صغری حضرت 
ولی عصر)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(، بغداد بود؛ فلذا 
عالمان  می زیسته اند.  بغداد  در  همگی  هم  ایشان  نایب   4
 5 و   4 قرن  در  یعنی  طوسی  شیخ  زمان  تا  هم  شیعه  دینی 
هجری قمری در بغداد بوده اند. تا اینکه بعد از حمله طغرل 
به بغداد در سال 448 هجری قمری و سقوط حکومت آل 
به  مجبور  او  و  زدند  آتش  را  طوسی  شیخ  کتابخانه  بویه، 
هجرت به نجف اشرف که علی ابن ابیطالب امام شیعیان در 

آن مدفون است، شد. 
به این ترتیب، مرجعیت دینی شیعه در عراق سابقه ای بیش 
از 1000 سال در عراق دارد که توسط شیخ طوسی درنجف 

اشرف بیان نهاده شد.

گروه عراق و شامات

اندیشکده جریان

.       
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فارغ از بحث های رایج در مورد دامنه حدود و اختیارات 
والیت فقیه، از منظر تاریخی مرجعیت نجف به عنوان قطب 
علمی جهان تشیع، معرف مرجع تقلید جامع الشرایط بوده 
و بخش وسیعی از شیعیان جهان از زعیم حوزه علمیه نجف 
نهاد را  این  فتوای  به طوری که  تقلید می کرده اند؛  اشرف 
واجب شرعی دانسته و ترک آن را مستوجب عذاب الهی 

می دانند.

 2.آیت اهلل سیستانی

در  را  علمیه  حوزه  مقدمات  سیستانی،  حسینی  علی  سید 
در  قم،  به  مهاجرت  سپس  و  آغاز  )مشهد(  خود  زادگاه 
بحث  و  درس  به  مشغول  بروجردی  آیت اهلل  خارج  درس 
بوده است. سپس به نجف اشرف مهاجرت و به عنوان یکی 
از طالب برجسته در درس بزرگانی چون آیت اهلل خویی، 

شیخ حسین حلی و آقابزرگ تهرانی شرکت کرده است.
توسط  و  خویی  آیت اهلل  حیات  زمان  در  سیستانی  آقای 
خود ایشان، به عنوان مرجع بعدی مطرح شد و بعد از فوت 

آیت اهلل خوئی اعالم مرجعیت کرد. 
که  کرد  مرجعیت  اعالم  شرایطی  در  سیستانی  آیت اهلل 
هم چنین  و  و کویت  ایران  دو جنگ  تجربه  از  بعد  صدام 
انتفاضه شیعیان در سال 1991 میالدی، بیش ترین فشارها را 
به  بر حوزه های علمیه وارد می ساخت و بسیاری از علماء 
نام این حوزه مانند آیت اهلل میرزا جواد تبریزی، سید محمد 
روحانی و... را آواره و اخراج کرده بود. در چنین وضعیت 
با مشکالت فراوان  به سختی و  بغرنجی، آیت اهلل سیستانی 

توانست کیان حوزه علمیه و شیعیان را حفظ کند.
البته سیدعبداالعلی سبزواری و سیدمحمد صدر که یکی 
دارای سابقه بیشتر و دیگری عراقی االصل و مورد حمایت 

حکومت صدام بود، به عنوان مرجعیت دینی در کنار ایشان 
آنها  هردوی  صدام،  سقوط  زمان  در  اما  داشتند؛  حضور 
فوت شده بودند و آیت اهلل سیستانی به عنوان زعیم حوزه 
علمیه نجف اشرف و مرجعیت اعلی مطرح شدند و تا بدین 

روز این مسئله ادامه داشته است.
 ۳.ملت عراق و حیات اجتماعی آن

با  کهن  سرزمین  یک  در  که  هست  نوپایی  کشور  عراق 
تمدن دیرین و تاریخ باشکوه تأسیس شده است. طبق اسناد 
وجود  به  بین النهرین  در  انسانی  تمدن های  اولین  تاریخی، 

آمد. 
با این حال، سرزمین عراق همیشه آبستن حوادث و صحنه 
عراق  اسالم،  از  پیش  بوده؛  مجاور خود  قدرت های  بازی 
بخشی از سرزمین های پادشاهی ساسانی و پس از آن جزئی 
عراق  نیز  بعدی  قرن های  در  بود.  اسالمی  سرزمین های  از 
خود  مجاور  قدرت های  میان  رقابت  و  درگیری  صحنه 
کشور  یک  عنوان  به  گاه  هیچ  و  بوده  عثمانی(  و  )ایران 
خاص  شرایط  این  کند.  عرضه  را  خود  نتوانسته  مستقل 
مختلف  فرهنگ های  هجوم  و  ها  قومیت  گسترش  باعث 
شده؛ به طوری که بتوان در توصیف عراق امروز از »جامعه 

موزائیکی« سخن گفت.
در سال 1920 و بعد از تجزیه امپراطوری عثمانی، بر اساس 
پیدا  دست  خویش  استقالل  به  عراق  کشور  سور  معاهده 
کرد. تاریخ 100 ساله عراق را می توان به چهار دوره تقسیم 

کرد:

1( حکومت پادشاهی؛ 
2( حکومت نظامی که توسط کودتا به وجود آمد؛ 

3( حکومت حزب بعث؛ 
امور  به  تا  از سقوط صدام  پس  عراق که  و جمهوری   )4

حاکمیت عراق را بر عهده دارد.

این حوادث تاریخی و سیاسی بر روی ملت عراق و حیات 
اجتماعی آن ها تاثیر گذاشته است. عراق امروز دارای سه 

گروه اجتماعی جدی می باشد:

1( شیعیان 
2( اهل تسنن

3( کردها 

در ادامه هر یک از این سه قومیت اصلی را مورد توجه قرار 
می دهیم.
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   شیعیان)عرب(

بر روی شیعیان است؛ زیرا طبیعی  این مقاله  تمرکز جدی 
است که در بحث »جایگاه مرجعیت دینی« اگر تمرکز ما 
بر »نجف« باشد، مخاطب درجه اول آنان شیعیان می باشند. 
میتوان  هستند1.   ساکن  عراق  جنوب  تا  مرکز  از  شیعیان 

جوامع شیعه نشین عراق را به سه دسته تقسیم کرد:
 ۱.شیعیان پایتخت و اطراف آن

به  پایتخت  به دلیل زندگی در  بغداد و اطراف آن  شیعیان 
بازتری  یعنی  »منفتح«  فرهنگ  دارای  عراقي ها  خود  قول 

هستند. ارتباطات گسترده با کشورهای مختلف، پراکندگی 
ادیان و جمعیت زیاد باعث شکل گیری فرهنگ متمدن تري 

در بغداد و اطراف آن شده است.
در  قبیله  و  عشیره  کمتر  عراق  جنوب  برخالف  بغداد  در 
اهمیت  حائز  نکته  این  و  دارد  نقش  اجتماعی  مناسبات 
مدرن تر  بغداد،  در  زندگی  سبک  کلی،  طور  به  میباشد. 
نیز  به حوزه مباحث فکری  این موضوع  می باشد که حتی 
تسری یافته و دامنه توجه و نفوذ روشنفکران در بین مردم 

بغداد بیشتر از مناطق دیگر هست2. 

  2.شیعیان دو شهر مقدس کربال و نجف

و  مطهر  حرم های  وجود  دلیل  به  نجف  و  کربال  شیعیان 
حوزه علمیه، دارای فرهنگ مذهبی خاصی هستند. ضمن 
جمعیت  از  مهمی  بخش  مقدس،  شهر  دو  این  در  این که 

1 .  البته خرده جوامع پراکنده شیعیان در شمال عراق نیز زندگی می کنند؛ اما در شمال عراق، شیعیان در اقلیت محض هستند. در شمال عراق به طور ویژه بخشی از ترکمان ها و کردهای شبک و بخشی از کردهای فیلی عالوه بر 
اعراب شیعی زندگی می کنند که بیش ترین نقاط تمرکزشان در استان صالح الدین در شهرستان های »الدجیل« و »بلد«، در استان کرکوک در مناطق ترکمان نشین »طوز خورماتو«، »تازه خورماتو«، »آمرلی« و... ، در استان نینوی در 

مناطقی مانند »تلعفر« در اقلیم کردستان و مشخصا درصد قابل توجهی از مناطق عرب نشین استان دیالی می باشد.
2.  در این جا فحوای بحث در مورد شیعیان است؛ اما این نکته در مورد اعراب سنی نیز صادق می باشد. اهل تسنن بغداد نسبت به سنی های غرب و شمال، از نظر سبک زندگی و حتی اندیشه مدرن تر می باشند و روشنفکران در بغداد 

نفوذ بیش تری نسبت به شمال و غرب دارند.

را مهاجرینی تشکیل می دهند که بعد از چند دهه یا حتی 
چند سده اقامت در این دو شهر مذهبی، عمال مانند بومیان 
شده اند؛ اما اصالت آنان به مناطق دیگر بازمی گردد. همین 
عراقی  مهاجرین  به  محدود  که   - »مهاجرپذیری«  فاکتور 
عجم  اصالتا  مهاجرین،  از  بخشی  و  نیست  عرب  حتی  و 
شهر  دو  این  عمومی  فرهنگ  بر  خاصی  تأثیر   – می باشند 
گذاشته است. به این ها باید حجم باالی زوار و تأثیر آنان 
در فرهنگ و اقتصاد این دو شهر را نیز افزود. عالوه بر این 
وجود این بقاع متبرکه مانند یک سد در برابر دخالت های 
از  تا عراق پیش  از دوره عثمانی  )اعم  حکومت های سنی 
سقوط صدام( در جوامع این مناطق محسوب می شد و باعث 

بغداد و  با  این مناطق– در مقایسه  می شد فرهنگ عمومی 
حومه آن - کم تر توسط جریان های دولتی مهندسی شود.

با توجه به توضیحات فوق و عنایت ویژه به دو نکته »اکثریت 
قاطع شیعیان در ایران« و »نزدیکی جغرافیایی این دو شهر به 
ایران« )در مقایسه با شیعیان مناطق دوردست شرق و غرب( 
نباید تأثیر رفت و آمد زوار و سکونت ایرانیان را بر فرهنگ 
عمومی این دو شهر نادیده گرفت. به صورت خالصه، این 
و  دارند  را  ایران  مردم  به  فرهنگ  نزدیک ترین  شهر،  دو 

خیلی از ساکنانشان دارای اصالت ایرانی می باشند.

 ۳.شیعیان سایر مناطق جنوب عراق

عربی-  فرهنگ  شدید  تأثیر  تحت  عراق  جنوب  شیعیان 
عشیره ای می باشند. در جنوب عراق در معادالت اجتماعی، 
مناطق  این  شیوخ  و  عشایر  است.  عشیره  رکن،  مهم ترین 
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معموال رابطه خوبی با مرجعیت نجف و مذهب داشته اند؛ 
پیرو  قانون حقوقی و کیفری  به ویژه  بعضی مسائل  اما در 
قوانین عربی عشیره ای خود هستند. به طور خالصه، شیعیان 
جنوب خود را وفادار به دین و مرجعیت می دانند و یکی از 
پیروان جدی و حامیان آن هستند؛ اما در زندگی اجتماعی 
آنان وزن مرجعیت کم تر از معادالت عشیره ای و قبیله ای 
است و این را می توان وجه تمایز مهم آنان با نجف و کربال 

دانست.
    اهل تسنن )عرب(

اهل تسنن عراق را می توان به دو بخش تقسیم کرد:
1( اهل سنت در مناطق شمالی و غربی عراق 

2( اهل سنت در مناطق جنوبی 

شیعیان  با  ارتباطی  هیچ  تقریبا  عراق  شمال  در  سنت  اهل 
جنوب عراق ندارند. فاصله اجتماعی و اختالفات عقیدتی 
باعث جدایی این دو شده است؛ به ویژه آن که رژیم بعث 
ظالمانه ای  بسیار  رفتار  شیعیان  با  بود،  بدنه سنی  دارای  که 
و  سنی  و  شیعه  بین  داخلی  جنگ  مقدمه  همین  و  داشت 

ظهور داعش شد.
جغرافیایی  نزدیکی  دلیل  به  عراق  جنوب  سنت  اهل  اما 
شیعیان  با  نزدیک تری  و  بیشتر  اجتماعی  تعامل  دارای 
است. مراتب کمتر  به  با شیعیان  آنان  اختالفات  و  هستند  

   کردها

کردها به ویژه از زمانی که اقلیم مشترک3  شده اند، سعی بر 
استقالل خود و دوری گزیدن از عراق عربی داشته اند. این 

قاعده در مناسبت های اجتماعی هم بی تأثیر نبوده؛ 

3.  در سال 1991 و بعد از مصوبه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر ایجاد منطقه پرواز ممنوعه بر فراز عراق، کردها توانستند نیروهای وابسته به نظام بعثی را تا اکتبر همان سال از جغرافیای منطقه فعلی اقلیم کردستان بیرون کنند و 
به صورت غیررسمی اقلیم کردستان را تشکیل دهند. با این حال، از اندکی بعد اختالف در داخل بیت کردی میان دو حزب کالسیک آن یعنی »حزب دموکرات کردستان« )پارتی( و »اتحادیه میهنی کردستان« )بکیتی( باعث شد تا 
عمال اقلیم کردستان به دو منطقه مجزای شمالی و جنوبی تقسیم شود. در این دوره، بکیتی تعامل بیش تری با معارضه عربی بغداد داشت. با این حال از سال 2003 و سقوط نظام بعثی، کردها مشارکت پررنگی در تدوین قانون اساسی 

جدید عراق داشتند و نهایتا در سال 2005 با تصویب قانون اساسی جدید، خودمختاری اقلیم کردستان عراق رسما از نظر حقوقی به تصویب رسید و از آن زمان می توان مناطق کردنشین را اقلیم خودمختار کردستان عراق خواند.

هرچند مرجعیت نجف همواره مورد احترام آن ها می باشد.
و  سیاسی  فرهنگی،  فضای  نسبی  شناخت  و  مقدمه  این  با 

اجتماعی عراق، می توان وارد موضوع اصلی بحث شد.
    

  نقش اجتماعی )غیرسیاسی( مرجعیت در زندگی 
روزمره ملت عراق

حیات  و  اجتماع  از  توجهی  قابل  و  مهم  بخش  بی تردید 
روزمره مردم، شامل احکام شرعی می شود. اساسا وظیفه 
اصلی مرجعیت دینی، استخراج همین احکام از متون شرعی 
بخش  گفت  می توان  لذا  است.  مردم  برای  آن  توضیح  و 
قابل توجهی از زندگی روزمره مردم عراق وابسته به آراء 

مرجعیت دینی می باشد. بهداشت فردی، خطوط اخالقی، 
تعامل اجتماعی، قوانین مالی و ... شامل احکام شرعی است 
مردم  و  تبیین می گردد  دینی  مرجعیت  توسط  مستقیما  که 

)متشرعین( از آن پیروی می کنند.
البته بدیهی است که این تاثیرگذاری، به دو فاکتور »شیعه 
بازمی گردد.  دینی«  مرجعیت  از  تقلید  به  »اعتقاد  و  بودن« 
میان  به  مقدمه کمی سخن  بخش  در  اول  فاکتور  پیرامون 

آمد؛ اما فاکتور دوم باید بررسی شود.
»دو  »پایتخت نشین«،  گروه  سه  به  شیعیان  مقاله،  مقدمه  در 
تقسیم  عراق«  »جنوب  و  کربال(«  و  )نجف  زیارتی  شهر 

شدند. 
سمت  به  اجتماعی  حیات  پایتخت،  در  گفت  می توان 
مدرنیته رفته؛ احکام شرعی و مسائل دینی بیش تر از آنکه 
الیه های  در  باشد،  داشته  نمود  افراد  اجتماعی  حیات  در 
عمیق تر زندگی فردی و در مسائلی همچون بهداشت فردی 

و مناسک مذهبی نمود دارد.
اما شیعیان کربال و نجف، به دلیل قرابت جغرافیایی ارتباط 
تأثیر  شهر،  دو  این  در  دارند.  نجف  مرجعیت  با  بیشتری 
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احکام شرعی مستقیما در زندگی شهروندان قابل مشاهده 
است. از قضا بخش مهمی از حیات اجتماعی نجف و کربال 
با مرجعیت پیوند خورده و این نکته حائز اهمیت می باشد.

کامال  آنان  اجتماعی  حیات  عراق،  جنوب  شیعیان  درباره 
می توان  جرأت  به  است.  عشیره ای  فرهنگ  تأثیر  تحت 
و  ارتباطات  روزمره،  زندگی  اجتماعی،  ارتباطات  گفت 
عشیره  مستقیم  تأثیر  تحت  جنوب،  اهالی  زندگی  سبک 
است؛ اما در مسائل مهم و کلیدی که فراتر از یک عشیره 
الخطاب  فصل  مرجعیت  نظرات  و  مواضع  باشد،  منطقه  یا 
مسئله است. برای درک بهتر این نکته، ماجرای ذیل را مثال 
می زنیم که در جنوب عراق مشهور است. می توان ده ها و 
بلکه صدها نمونه از این دست را برشمرد که ثابت می کند 
در مسائل مهم تر )فراتر از یک عشیره و منطقه(، رأی و نظر 
همان عشیره ای که خود  و حتی  می گردد  تنفیذ  مرجعیت 
را - طبق سنن عشیره ای - محق می داند نیز تمکین و تبعیت 

می کند:
»در سال 2018، یک عشیره سنی4  در شمال عراق، 18 نفر 
داعش  با  جنگ  برای  که  بصره  اهل  شیعه  عشیره  یک  از 
به  ناجوانمردانه ای  طرز  به  را  بودند  رفته  عراق  شمال  به 
برای  مسلح  خودروی   500 با  عشیره  تمام  رساندند.  قتل 
انتقام گیری از بصره به سمت آن روستا در شمال عراق راه 
 - داعش  حضیض  روزگار  در  آن هم   - خبر  این  افتادند. 
ممکن بود منجر به جنگ طائفه ای میان شیعه و سنی شود و 
در نتیجه داعش که نفس های آخر را می  کشید، احیا نماید. 
تالش های تمامی میانجی گران برای توقف این عشیره بی 
اما  فایده  بود. شخص نخست وزیر در مسئله دخالت کرد؛ 
تقریبا هیچ حاصلی در بر نداشت. سرانجام وقتی عشیره مزبور 
فرستاد  پیام  یک  فقط  نجف  مرجعیت  رسید،   5 دیوانیه  به 
که برگردید. همین کافی بود که آنها برخالف عهدی که 
یابد.« فیصله  راحتی  به  قضیه  این  و  برگردند  بودند،  بسته 

در  مرجعیت  اگر  گفت  می توان  فوق  مثال  به  توجه  با 
خواهد  الخطاب  فصل  و  کالم  ختم  کند،  ورود  مسئله ای 
بود. این نکته نباید فراموش شود که شیوخ و امرای عشایر 
با مرجعیت دینی پیوند خون دارند، یعنی با مرجعیت پیمان 

بسته اند که تا آخرین قطره خون پای او بایستند.
نمایندگان  حضور  هست،  اهمیت  حائز  که  دیگری  نکته 
مرجعیت در »گعده های عشیره ای6« است. در بسیاری از این 
نیستند،  مرجعیت  نهاد  با  بی ارتباط  روحانیون که  گعده ها، 

حاضر شده و دارای شأن و احترام خاص هستند.

4 . در جنوب استان بصره، در شهرستان های »الزبیر« و »ابو الخصیب«، قبائل و عشیره های سنی در کنار قبائل و عشیره های شیعی زندگی می کنند. اما در این جا، عشیره قاتل، از شاخه های قبائل شمال عراق بودند که هم پیمان داعش 
به شمار می رفتند.

5 .  شهر دیوانیه مرکز استان قادسیه، در فاصله حدودا 400 کیلومتری شهر بصره قرار دارد.
6.  گعده در لغت به معنای دورهمی می باشد و در اصطالح وقتی مشکلی پیش می آید و عشایر برای حل آن دور هم جمع می شوند، می گویند.

  نقش مرجعیت در تأسیس و تثبیت نظام پساصدام 
و حفظ یکپارچگی عراق

پیش از ورود به بحث نقش مرجعیت در دوران پساصدام، 
باید به نقش آن در زمان صدام اشاره نمود. 

مرجعیت اعالی نجف اشرف، آیت اهلل سیستانی در دوران 
صدام با دو مشکل جدی یعنی »حکومت صدام« و »مرجعیت 

سیدمحمد صدر« روبرو بودند. 
مهم ترین نکته اخالقی، روش سیاسی و منش اجتماعی آقای 
سیستانی که باید درباره تمامی شئون ایشان مورد توجه قرار 
بگیرد، »صبر« ایشان است. همین صبر در مواجهه با حوادث 
عراق در دوران صدام و پساصدام، منشأ حمالت مخالفین 

بوده تا ایشان را نماد »مرجعیت ساکت« معرفی کنند.
در  ندارد.  حذف  از  ابایی  هیچ  که  بود  داده  نشان  صدام 
استمرار حکومت صدام خصوصا  توان گفت  حقیقت می 
با ایران و کویت،  انتفاضه شعبانیه و افتضاح جنگ  بعد از 
حذف مخالفین بود. او به داماد و پسرعموهای خودش هم 
قرابت  هیچ  نجف که  روحانیون  به  برسد  نکرد؛ چه  رحم 
با آنان نداشت. عمده بزرگان  فکری، خونی و جغرافیایی 

حوزه را یا به قتل رساند یا اخراج کرد.
شد،  حمله  بار  چندین  نیز  سیستانی  آقای  به  برهه  این  در 
کامال تحت نظر بودند و اجازه هیچ گونه فعالیتی نداشتند. 
کردند.  پیشه  صبر  طریق  تنها  ایشان  شرایطی،  چنین  در 
مرجعیتی شد که  نهاد  باعث حفظ  و سکوت،  همین صبر 
یا  نظام پساصدام  تمام مسائل حساس و کلیدی دوران  در 
نقش تمام کننده یا کلیدی ایفا کرد؛ به طوری که بسیاری 
می گویند اگر دخالت ایشان نبود، عراق از هم گسسته بود.

تشکیل  برای  سیاسی  مختلف  گروه های  صدام،  سقوط  با 
برخی  مشخصا  میان  این  در  کردند.  علم  قد  حکومت 
جریانات سیاسی در پی توسعه امتداد خود در داخل فضای 
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زعیم  مقام  در  سیستانی  آیت اهلل  اما  بودند.  نجف  حوزوی 
در  دخالت  هرگونه  بودند؛  حوزه  استقالل  به  قائل  حوزه، 
مخالف  را  بشود  سیاسی شدن حوزه  به  منجر  که  سیاست 

سنت نجف بیان کرده و علنا در مقابل آن ایستادند.
نقش ایشان کامال مشخص بود؛ یک رهبر دینی مردمی که 
در قامت یک مرشد عالی به راهنمایی و ارشاد گروه های 
مختلف می پرداخت. توصیه جدی مرجعیت، تشکیل هرچه 
جمهوریت  از  ایشان  بود.  عراق  مستقل  حکومت  سریعتر 
عراق دفاع کرده و از بیت شیعی )اکثریت( حمایت کردند. 
برای اینکه جهات مختلف استقالل عراق را زیر سوال نبرند 
پا را فراتر گذاشته و سید احمد صافی را به عنوان قانونگذار 
در مجلس الحکم معرفی کردند. فلذا می توان تاثیر ایشان 
در تشکیل حکومت را در دو ساحت مورد بررسی قرار داد:

1( ارشادات، بیان خطوط قرمز و ایجاد نقشه راه به عنوان 
یک رهبِر مردمی دینی؛

2( ورود عملی توسط نماینده خود به عنوان قانونگذار برای 
کنترِل اوضاع. 

سید احمد صافی

بود.  آمریکا  پساصدام،  عراق  جدی  چالش های  از  یکی 
گروه قابل توجهی از شیعیان  عراق7 )متحدین ایران و جریان 
صدر( قائل به مبارزه با آمریکا برای بیرون کردن آن به هر 
انجامید.  نجف  جنگ  به  نزاع  این  سرانجام  بودند.  نحوی 
مقتدی  شد،  مستقیم  جنگ  وارد  صدر  جریان  با  آمریکا 
درحرم أمیرالمؤمنین)علیه السالم( طرفدارانش  و  صدر 

محاصره شدند و درگیری به شدت باال گرفت. در اوج این 
بحران آیت اهلل سیستانی دچار عارضه قلبی شده و به خارج 

7 . قابل ذکر است که مخالفت با آمریکا در بیت سنی شدیدتر از بیت شیعی بود. زیرا آمریکا باعث سقوط نظام بعثی شده بود؛ نظامی که رهبران آن یکدست سنی بوده و تبعیض آشکاری علیه شیعیان داشت. در نتیجه به طور طبیعی، 
اهل تسنن که بعد از سقوط صدام به اندازه وزن واقعی خود )اقلیت( سهم از قدرت می یافتند، از سقوط صدام احساس سرخوردگی و شکست داشتند. در مقابل، عمده شیعیان رویای سقوط صدام را در سر داشتند و از این منظر، 
بخشی از شیعیان آمریکا را هم راستا با منافع خود ارزیابی می کردند.با این حال، در داخل بیت شیعی نیز گروه های مخالف حضور آمریکا )به ویژه در سال های ابتدایی اشغال( وزن قابل توجهی داشتند. در این مقاله که به بررسی 

نقش مرجعیت در تثبیت نظام سیاسی جدی می پردازیم، طبیعی است که مخاطب اول مرجعیت شیعیان بوده و بدیهی است که نسبت به این حوزه توجه بیشتری داشته باشیم.
8 . به عنوان نمونه می توان به ماجرای قتل سید عبدالمجید خویی فرزند آیت اهلل خویی اشاره کرد که در حرم امیر مؤمنان توسط عوامل ناشناس به قتل رسید. قریب به اتفاق ناظران خارجی و فعالین سیاسی، حوزوی و امنیتی داخل 

عراق اتفاق نظر دارند که این قتل توسط عوامل جریان صدر صورت گرفت.
9 .  البته در این جا باید حزب »نسل جدید« یا الجیل الجدید را مستثنی کرد که از انگاره های ناسیونالیستی مدرن عبور کرده و حزبی پست مدرن محسوب می شود که شرح آن در این مقال نمی گنجد. 

از عراق رفته بودند. تقریبا هیچ راه حلی برای اوضاع وجود 
رادیکاِل  شخصیت  یک  طرفی  از  صدر  مقتدی  نداشت، 
هر  می خواهد  که  بود  داده  نشان  خود  از  تمامیت خواه 
مخالفی را از بین ببرد8.  از طرف دیگر کشته شدن مقتدی 
خاصی  قدسیت  دارای  که   - أمیرالمؤمنین  حرم  در  صدر 
توسط شیعیان می باشد - توسط آمریکا ممکن بود به فاجعه 
بزرگ تر منجر شود. در اینجا آیت اهلل سیستانی مستقیما به 
به  و  نیمه کاره گذاشته  را  بحران ورود کرده، درمان خود 
مردم  به  و  داده  آتش بس  دستور  همه  به  بازگشت.  عراق 
عراق اعالم کردند که همه به سمت نجف آمده تا در میان 
این  با  متفرق شوند.  مقتدی صدر  نیروهای  انبوه،  جمعیت 
کار، جنگ مستقیم با آمریکا پایان یافت و حکومت عراق 

باالخره مستقر شد.

جدید،  اساسی  قانون  تدوین  مسئله  در  ایشان  مقابل،  در 
دولت  غیرمنطقی  تداوم  عدم  و  انتخابات  فوری  برگزاری 
تا جایی  اختیار کرد  و... موضع محکمی  منصوب آمریکا 
استیالی  جهت  زمینه سازی  برای  آمریکا  طرح  عمال  که 
شکست  به  عراق  سیاسی  حوزه  بر  حقوقی  و  ساختاری 
شده  ارائه  دیگر  مقاالت  در  موضوع  این  شرح  بینجامد. 
است. در این جا چون تمرکز ما بر ابعاد اجتماعی مرجعیت 

و حوزه نجف است، به همین اشاره کوتاه اکتفا می کنیم.

  نگرش ملت عراق نسبت به حوزه سیاست

به سیاست  باید گفت ملت عراق نگاه عرفی  به طور کلی 
دارند. کردها نگاه قومیتی به سیاست دارند و تالش خود 
در  گرفته اند9.   کار  به  هویت  تقویت  و  استقالل  برای  را 
اندیشه سیاسی غالب کردها، باورهای دینی جایی در حوزه 
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سیاست ندارد10.  
وزن  مجموع  در  عرفی  گرایش های  سنت،  اهل  میان  در 
جریان  ریشه دارترین  عنوان  به  بعث  حزب  دارند.  باالتری 
در  صدام  هرچند  بود؛  سکوالر  کامال  حزب  یک  سنی، 
ظواهر  کمی  کرد  تالش  خود  زعامت  پایانی  سال های 
گرچه  نیز  پساصدام  عصر  در  کند.  ایجاد  آن  برای  دینی 
جریانات  و  المسلمین(  اخوان  )شاخه  اسالمی«  »حزب 
تکفیری و تروریستی در زمره گروه های اسالمگرا به شمار 
در  باالتر  دست  رسمی  فضای  در  هم چنان  اما  می روند؛ 
اختیار احزاب عرفی بود که نفوذ خود را از طریق عشیره 
و عائله های پرنفوذ11 ، انگاره های هویتی ناسیونالیستی 12 یا 
حتی ادبیات غلیظ سکوالر همراه با ادعای کارآمدی13  به 

دست می آوردند. در بیت سنی، بخش مرجعیت دینی در 
دو بخش رسمی )مانند »مهدی الصمیدعی« به عنوان مفتی 
نیز  و...(  المسلمین«  علماء  »هیئه  )مانند  غیررسمی  و  عام( 
نفوذ سیاسی محدودی دارند. این طور به نظر می رسد که 
در فضای رسمی، دست باالتر با گروه های سکوالر است 
و در فضای غیررسمی و در میان معارضه نیز رقابت جدی 

میان سکوالرها و اسالم گرایان وجود دارد.
درباره نگاه شیعیان به عرصه سیاست، از منظر نگرش آنان نسبت 
به اسالم و حوزه نجف می توان چهار دسته کلی را برشمرد:

10 .  در اقلیم کردستان، جریان های اسالمی در اقلیت محض قرار دارند. در انتخابات های داخلی اقلیم، جریانات سیاسی اسالمگرا در قالب ائتالفی یا به صورت مستقل حضور می یابند؛ اما هیچ گاه نتوانستند از مرز 15 درصد پارلمان 
فراتر بروند. در انتخابات های پارلمان عراق نیز معموال ائتالف سراسری احزاب اسالمگرا، زیر سایه مطلق اراده احزاب بزرگ تر قرار داشته و کم تر از 10 درصد آنان می تواند به کرسی های پارلمان دست یابد.در اقلیم کردستان به 

صورت عمده سه حزب اسالم گرای »اتحاد اسالمی کردستانی« )شاخه اخوان المسلمین(، »جماعه العدل« )کوموله دادگری( و »جنبش اسالمی« می باشند.
11 .  النجیفی ها به عنوان پرنفوذترین جریان سنی در نینوی از زمان سقوط صدام تا انتخابات 2018، در این دسته قرار دارند. به این ها باید نفوذ سنتی »احمد الجبوری« در صالح الدین و رقابت وی با »مشعان الجبوری« را اضافه کرد 

که رنگ و بوی رقابت های درون قبیله ای جبوری ها را دارد.
12 . در مناطق سنی نشین، تا پیش از انتخابات 2021 همواره یکی از مطرح ترین فهرست های انتخاباتی، ائتالف »هویتنا« بود که در استان های مختلف با عنوان »االنبار هویتنا«، »دیالی هویتنا« و... وارد عرصه رقابت می شد.

13 .  بارزترین نمونه این دسته را باید فهرست »تقدم« به ریاست »محمد الحلبوسی« دانست که صراحتا و به شکل پررنگی سکوالریسم را تجویز می کند.

۱.روشنفکران سکوالر:

به  قائل  و  دارند  سیاست  به  عرفی  کامال  نگاه  گروه  این 
فکری آن ها  مبنای  درباره  از سیاست هستند.  دین  جدایی 
می توان به دو مسئله اشاره کرد؛ »نداشتن اعتقادات مذهبی« 
یا »روشنفکری مذهبی و اعتقاد ایدئولوژیک به سکوالریسم

 2.حامیان والیت مطلقه فقیه:

حکومت  و  فقیه  مطلقه  والیت  مبنای  دلیل  به  دسته  این 
اسالمی نگاه کامال دینی به سیاست دارند و تمام  کنش های 
سیاسی خود را دینی می دانند. این دسته را می توان جریان 

طرف  از  معموال  که  دانست  عراق  در  مقاومت  محوری 
ناظران خارجی عنوان می شود از منظر مذهبی، تابع و رهرو 

ایران هستند.
مبهم  به شدت  این دسته  مرزهای  تعیین مصادیق،  البته در 
در  باید  را  اعال«  »مجلس  ظواهر،  حسب  مثال  می باشد. 
مرجعیت  مروج  آن  رهبران  عمده  اما  داد،  قرار  دسته  این 
الدعوة  حزب  این که  یا  هستند.  سیستانی(  )آیت اهلل  نجف 
توأمان  روابط  اما  می گیرد؛  قرار  دسته  این  در  نهایتا  نیز 
متکثر  نگرش  و  سو  یک  از  آمریکا  و  ایران  با  آن ها 
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می شود  باعث  دیگر  سوی  از  مرجعیت  به  نسبت  آنان 
مواضع  حتی  و  نظری  پایه های  نظر  از  بتوان  سختی  به 
داد. قرار  دسته  این  در  کامل  به طور  را  آنان  روز  سیاسی 

 ۳.جریان صدر:
این گروه هم جزء جریاناتی هست که نگاه کامال دینی به 
صامت  مرجعیت  را  سیستانی  اهلل  آیت  آنها  دارد.  سیاست 
)ساکت( می خوانند! و در برابر ایشان، ایده »زعامت سیاسی 
توسط شخصیت دینی« - که درمقابل مرجعیت است - را 
قدرت  و  اجتماعی  بدنه  دارای  جریان  این  می کنند.  تبلیغ 

سیاسی است14 

  ۴.طرفداران مرجعیت آیت اهلل سیستانی:

قاطبه شیعیان عراقي مقلد آیت اهلل سیستانی هستند. ایشان در 
ورود  »منظر«  و حتی  دارند  ورود حداقلی  سیاست،  حوزه 
ایشان  است.  عرفی  زیادی  حد  تا  سیاست  حوزه  به  ایشان 
حتی در مقام ارشادات و نصایح سیاسی و اجتماعی، وزن 
قابل توجهی به عرف می دهند و همین موضوع باعث شده 
تا نه تنها مؤمنین شیعه، بلکه غالب اجزای جامعه موزائیکی 
عراق توجه ویژه ای نسبت به آیت اهلل سیستانی داشته باشند.

عراق  ملت  از  توجهی  قابل  بخش  گفت  می توان  کل  در 
نگرش عرفی به سیاست دارند، اما با چاشنی های مختلف. 
از رهبران مذهبی  نکته مهم درباره مطالبه گری  البته یک 
در عراق و در نزد تمام جریانات سیاسی وجود دارد و آن 
این است که مردم عراق در بحران های خاص از مرجعیت 
مطالبه گری می کنند، که این هم فرهنگ خاصی هست که 

باید مورد بررسی قرار بگیرد.

14 .  پیرامون بدنه اجتماعی و خاستگاه شکل گیری این جریان، در مقاله دیگری به تفصیل صحبت کرده و نسبت آنان با مرجعیت و حوزه نجف را تشریح کرده ایم.

  میزان »الگوبرداری )رجوع(« و »تکلیف گرایی« 
در کنش های سیاسی ملت عراق

»احترام«،  »توجه«،  شامل  که  آن،  اعم  مفهوم  به  رجوع 
ضعف  و  شدت  با  می شود،  »تکلیف گرایی«  و  »مطالبه« 
مختلف در ملت عراق دیده می شود. به همین جهت، زمانی 
که از ناحیه مرجعیت رهنمون یا ارشادی صادر می شود، در 

عرصه رسمی همراهی نسبی با آن صورت می گیرد.
اما با توجه به این که سنت و سیره مراجع نجف - حداقل از 
دوره مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی تا آیت اهلل سیستانی 
به مدت نزدیک به یک سده - بر »ورود حداقلی به عرصه 
فضای  در  »تکلیف گرایی«  فرهنگ  حول  بوده،  سیاست« 
سیاسی تبلیغ چندانی صورت نگرفته است. به نظر می رسد 
شخص مرجعیت و جریان محوری حوزه نجف نیز تمایلی 

به ترویج این نگاه ندارد.
و  مرجعیت  مقلد  شیعه  توده های  میان  باید  این جا  در  البته 
و  مقاومت  گروه های  رهروان  و  هواداران  با  نجف  حوزه 
جریان صدر تفکیک قائل شد. برخالف دسته نخست، در 
میان هواداران و رهروان گروه های مقاومت و جریان صدر 
»تکلیف گرایی« شیوع باالیی دارد؛ به ویژه جریان صدر که 
رهبری آن صراحتا و به صورت حداکثری همراه با مصداق 
فورا  معروف،  قول  به  و  می کند  ورود  سیاست  عرصه  به 

تکلیف بدنه اجتماعی خود را مشخص می سازد

  شبکه انسانی مرجعیت و تاثیر اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی آن

حوزه  زعامت  مرجعیت،  فعالیت های  مهم ترین  از  یکی 
سه  در  معموال  که  طالبی  است؛  طالب  پرورش  و  علمیه 

حیطه فعال هستند:

 ۱.درس و بحث و فعالیت علمِی تخصصی:

مباحث  دارند.  نخبگان جامعه  با  مهمی  ارتباط  اول،  گروه 
علمی، نگارش مقاالت و ارتباطات علمی که تأثیر عمیقی 
بر اجتماع، فرهنگ و سیاست دارد، توسط این گروه انجام 
می شود. مخاطب هدف این گروه، اساتید دانشگاه، محققین 
و پژوهشگرانی می باشد که مسائل فرهنگی و اجتماعی در 
است  ممکن  گروه  این  است.  مهم  برایشان  مذهب  حوزه 
بر  تاثیر عمیق و مهمی  اما  نباشد،  مرتبط  با جامعه  مستقیما 

جامعه می گذارند.
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2.تبلیغ:
گروه دوم، مبلغین می باشند که مستقیما با جامعه در ارتباط 
توجه  گروهی  مذهبی  مناسک  به  عراق،  جامعه  هستند. 
ویژه ای دارد؛ مجالس حسینی، زیارت گروهی، پیاده روی 
و ... که مبلغین نقش کلیدی در تمامی این مناسک داشته 
و محوریت فکری این فعالیت ها - که به شدت در زندگی 

روزمره عراقي ها جریان دارد - را بر عهده دارند.
جهت  برای  بی وقفه ای  تالش  سیاسی  مختلف  جریانات 
با  که  مسئله ای  داشته اند،  مناسک  این  از  استفاده  و  دادن 
این  در  است.  روبرو شده  نجف  مرجعیت  مخالفت جدی 
تحت  اشرف«  نجف  علمیه  حوزه  تبلیغات  »سازمان  راستا 
مبلغین  تا  شده  داده  تشکیل  مرجعیت  خود  مستقیم  نظر 
حوزه سازماندهی شده و از دخالت های گروه های مختلف 

جلوگیری شود.
بر  نجف  مرجعیت  تأکید  اینجا،  در  اهمیت  حائز  نکته 
»سیاسی نشدن تبلیغ« است. ایشان حتی پا را فراتر نهاده و 
مبلغین  به  و  اند  ممنوع کرده  را هم  اسم مرجعیت  آوردن 
به میان  اند تنها از مذهب و دین سخن  حوزه دستور داده 

آید و از هرگونه مسئله اختالفی پرهیز شود.
۳.وکالء و معتمدین مرجعیت:

مرجعیت شیعه همواره وکیل برای رسیدگی به امور مردم 
داشته است. وظیفه اصلی وکیل، رسیدگی به امور اجتماعی 
و مالی مردم و حل و فصل آن ها می باشد. وکالء مستقیما 
با مردم در ارتباط بوده و در مناسبات مختلف نقش جدی 

و فعالی دارند. 
یکی از نوآوری های مهم آیت اهلل سیستانی، تشکیل گروهی 
که  است  کسی  مرجعیت،  معتمد  است.  »معتمدین«  نام  به 
و  مردم  بین  رابط  و  می شود  معرفی  دفتر  به  مردم  توسط 
توسط  که  سیستانی  آیت اهلل  معتمدین  است.  مرجعیت 
مردم برگزیده شده اند در تمام مناطق عراق حضور موثر و 
فعالیت جدی دارند. تشکیالتی که توسط آیت اهلل سیستانی 
سازماندهی شده و تا پیش از آن هیچ سابقه ای نداشته است.

به ترتیب از راست: سید علی شهرستانی )وکیل آیت اهلل سیستانی در شهر مقدس 
قم(، آیات عظام  مکارم شیرازی و سیدمحمد علی علوی گرگانی )از مراجع قم(

 میزان تأثیر سیاست در زندگی اجتماعی 
ملت عراق

دارد.  اجتماعی ملت ها  مستقیمی در زندگی  تأثیر  سیاست 
البته این تاثیر بدین معنا نیست که هرچه سیاسیون بخواهند، 
از  تاثیر اعم  از  بلکه سخن  از آن پیروی می کند،  اجتماع 

سلبي یا ایجابی می باشد.
حاکم  جامعه  بر  سیاست  و  می سازد،  را  سیاست  جامعه 
مجموع  در  سیاست  و  جامعه  میان  برهم کنش  می شود. 
باعث شکل گیری این دو می شوند؛ به طوری که هیچ کدام 
را نمی توان منفک از دیگری تحلیل کرد یا یکی را متغیر 

مستقل و دیگری را وابسته خواند.
در  عراق  ملت  نیست.  مستثنی  قاعده  این  از  نیز  عراق 
سالیاِن اخیر با دو نظاِم کامال متفاوت مواجه بوده اند؛ نظام 
دیکتاتوری حزب بعث و جمهورِی بی ثباِت پس از سقوط 
صدام. حزب بعث نظام دیکتاتور سرکوبگری بود که با هر 
حرکتی اعم از اجتماعی و سیاسی که در راستای منافعش 
دارای  که  عراق  شیعیاِن  می کرد.  تندی  برخورد  نبود، 
بیشترین جمعیت و کمترین قرابت با حزب بعث بودند، به 
در  و  شرایطی  چنین  در  بودند.  صدام  هجمه  مورد  شدت 
شیعیان  بیِن  نانوشته  اتحاد  نوعی  مشترک،  دشمن  مقابل 
وجود داشت؛ واکنِش سلبي در مواجهه با حزب بعث که 

سعی بر مهار این جامعه داشت.
گرفتن  دست  به  با  شیعیان  اتحاد  صدام،  سقوط  از  بعد 
میان  از  می باشد  مختلف  احزاب  از  متشکل  که  حکومتی 
رفت. گروه های مختلف سیاسی برای کسب قدرت دچار 
پرده ای شدند که  پشت  بازی های  و  سیاسی  درگیری های 
برابر  در  مردمی که  بودند.  قضیه  این  اصلی  متضرر  مردم، 
دشمنی چون صدام وحدت داشتند، حاال توسط سیاسیونی 
سیاسی  بازی های  وارد  داشتند  قدرت  تصاحب  قصد  که 
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البته بازهم »دشمن مشترک « اتحاد نسبی بین  شده بودند. 
آن ها ایجاد می کرد. 

اصوال دشمن مشترک، عامل وحدت میباشد. از این منظر، 
عامل دیگری که از جهتی باعث وحدت، و از جهتی باعث 
اختالف بین ملت عراق بود، جنگ طایفه ای و داعش بود.

جنگ طایفه ای که بین شیعه و اهل سنت عراق درگرفت 
دانست،  عراق  در  داعش  ظهور  مقدمه  را  آن  می توان  و 
بود  عراق  سیاسی  و  اجتماعی  مسائل  مهم ترین  جمله  از 
طایفه ای  جنگ  آمد.  وجود  به  صدام  سقوط  از  پس  که 
و  عراق  ملت  از  بخشی  و  شیعیان  اتحاد  موجب  طرفی  از 
بود.  شده  سنی  و  شیعه  بین  اختالف  موجب  طرفی  از 
بود. داعش  ظهور  ای  طایفه  جنگ  نتیجه  گفت  می توان 

با ظهور داعش، شیعیان که حال مورد خطاِب فتوای آیت 
ایستادند.  داعش  برابر  در  یکپارچه  بودند،  سیستانی  اهلل 
حشدالشعبی که متشکل از نیروهای مردمی بود با همین فتوا 
تشکیل شد. اما با از میان رفتن خطر جدی داعش و تقلیل 
آن به یک گروه با عملیات های ایذائی در مناطق دوردست 
از جنوب، باز هم اختالفات رو به فزونی نهاد و حتی همان 
نهادهای برآمده از دوره اتحاد نیز آلوده سیاستی شدند که 
در دل خود رقابت های معطوف به حفظ و بسط قدرت را 

داشت که پیامد قهری آن تفرقه و اختالف است.

 جمع بندی
مرجعیت  جایگاه  تشریح  و  مقاله  این  جمع بندی  در 
گفت: باید  عراق  ملت  اجتماعی  حیات  در  دینی 

1. ملت عراق را نمی توان و نباید یک کلیت یکپارچه در 
نظر گرفت و باید در همان مرحله نخست، به تفکیک های 
شیعه  جوامع  بر  نیز  مقاله  این  تمرکز  داشت.  توجه  اصلی 

عربی عراق است. 

شیعیان عرب عراق  را باید در این بحث به سه دسته کلی 
تقسیم نمود؛ زیرا نظام اجتماعی در مرکز )بغداد(، دو شهر 
زیارتی جنوب )نجف و کربال( و بقیه مناطق جنوبی کامال 

متفاوت است.  
در مرکز بیش ترین فاصله - از منظر اجتماعی - با مرجعیت 
بوده و در مقابل در شهرهای زیارتی، باالترین سطح ارتباط 
مشاهده  مرجعیت  نهاد  و  جامعه  درونی  سنتزهای  میان  را 

می کنیم.

معنای  در  مرجعیت  به  2. در حوزه سیاست عراق، رجوع 
»تکلیف گرایی«(  و  »مطالبه«  »احترام«،  )»توجه«،  آن  عام 
که  زمانی  جهت،  همین  به  دارد.  وجود  نسبی  صورت  به 
در  می شود،  صادر  ارشادی  یا  رهنمون  مرجعیت  ناحیه  از 
عرصه رسمی همراهی نسبی با آن صورت می گیرد. با این 
بسیار  عراق  در  آن  دقیق  مفهوم  در  »تکلیف گرایی«  حال، 
کم رنگ است و تنها در میان گروه هایی رواج دارد که از 
نظر فقهی و بینش سیاسی، تابع و رهرو حوزه نجف نیستند.

به  نسبت  مرجعیت  که  سیاست  حوزه  برخالف   .3
اجتماعی  حیات  در  ندارد،  ترویجی  نگاه  تکلیف گرایی 
است.  روشنی  وزن  و  نقش  دارای  مرجعیت  عراق،  ملت 
حضور  و  نهادسازی  به  سیستانی  آیت اهلل  زمینه،  این  در 
ارتقا  را  تا کارآمدی و کارآیی  سیستماتیک روی آورده 
دهد. در این زمینه »شبکه معتمدین«، »سازمان تبلیغات حوزه 
حوزه های  )در  تخصصی«  »مراکز  و  اشرف«  نجف  علمیه 
گوناگون مباحث نظری( از مهم ترین نهادهای واسط میان 

نهاد مرجعیت و جامعه عراق محسوب می شوند.

4. جامعه موزائیکی عراق، در عرصه سیاست نیز تکثر و تضاد 
مشترک  برابر دشمن  در  تجربه می کند که صرفا  را  منافع 
به یک اتحاد نسبی می رسند و فارغ از آن شاهد نزاع های 
گروه های سیاسی و فاصله گیری نسبی متن جامعه از طبقه 
سیاسی است. مرجعیت نیز با توجه به نگرش »ورود حداقلی 
و در حد ضرورت  در شرایط استثنائی به حوزه سیاست« و 
اهتمامی که نسبت به »نگرش پدرانه نسبت به اجزای مختلف 
ملت عراق« دارد، در این مسئله بیش تر یک ناظر بیرونی بوده 
و از کنش گری سیاسی به مفهوم خاص آن اجتناب می کند.
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نگرش مرجعیت اعلی نسبت به سیاست

        

    مقدمه    

به حوزه  سیستانی  آیت اهلل  نگرش  بررسی  به  مقاله  این  در 
داخلی  سیاست  در  ایشان  جایگاه  و  کارنامه  و  سیاست 
روند  خوانش  به  ابتدا  راستا،  همین  در  می پردازیم.  عراق 
شکل گیری شخصیت آیت اهلل سیستانی پرداخته و در ادامه 
را  ایشان  رفتاری  ویژگی های  و  نجف  مرجعیت  جایگاه 

مورد مداقه قرار می دهیم.

    پیش از مرجعیت    

سیدعلی حسینی سیستانی )متولد سال 1309( در شهر مشهد 
به دنیا آمد.  مقدس و در خانواده ای سرشناس و اهل علم 
پس از  و  کرد  آغاز  مشهد  در  را  مقدماتی  دروس  ایشان 

در  و  کرد  خارج شرکت  دروس  در  دروس سطح،  پایان 
بروجردی،  آیات  حضرات  درس  در  تا  رفت  قم  به  ادامه 
اوایل سال 1371  در  کند. وی  و... شرکت  کوه کمره ای 
نجف  در  اقامت  قصد  به  را  قم  سالگی   21 در سن  قمری 
فقه  درس  اشرف،  نجف  حوزه  در  کرد.  ترک  اشرف 
را  حلّی  حسین  شیخ  و  خوئی  آیات  حضرات  اصول  و 
ایشان  نزدیک  و  درک کرده و در زمره شاگردان خاص 
حضرات  مباحث  و  دروس  از  این که  ضمن  گرفتند.  قرار 
آیات سیدمحسن حکیم، سیدمحمود حسینی شاهرودی و 
بردند. قرابت و حشر و  بهره  نیز  سیدعلی محمد بروجردی 
نشر با آقایان خویی و حلی، وزن علمی و جایگاه حوزوی 

ایشان را به میزان قابل توجهی ارتقا بخشید. 

    زمینه سازی آیت اهلل خویی برای مرجعیت آقای 
سیستانی

یکی از سنت های رایج در حوزه نجف، تالش مرجع پیشین 
برای معرفی نزدیک ترین فرد یا افراد در جانشینی است؛ به 

گروه عراق و شامات

اندیشکده جریان

.       
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طوری که یک مرجع بزرگ پیش از فوت به طرق مختلف 
نشان می دهد از نظر وی اعلم  فقها در نسل بعدی چه کسی 
»مرجعیت  سنت  از  که  نجف  حوزه  در  نکته  این  است. 
مضاعفی  اهمیت  از   ، می برد1  بهره  حوزه«  »زعیم  یا  اعال« 

برخوردار است.
مرحوم  که  محلی  در  نماز جماعت  اقامه  راستا،  همین  در 
آقای خویی نماز می خواندند، یکی از اقدامات نمادین در 
به  نیز  سیستانی  آیت اهلل  می شود.  محسوب  جانشینی  مسئله 
سفارش اکید آیت اهلل خویی از روز جمعه 5 جمادی الثانی 
 1414 سال  ذوالحجه  ماه  جمعه  آخرین  تا  هجری   1409
هجری که درهای مسجد الخضراء )مسجد آیت اهلل خویی( 
از طرف رژیم بعث بسته شد، امامت نمازگزاران را بر عهده 
داشتند. الزم به ذکر است که آیت اهلل خویی در روز 8 صفر 
1413 درگذشت؛ به عبارت دیگر آقای سیستانی نزدیک به 
4 سال در طول حیات استاد خود در مسجد خضراء به اقامه 

نماز می پرداختند.

 
      

آیه اهلل سیدعلی سیستانی در کنار استاد خود آیه اهلل سید ابوالقاسم خوئی  

  مقاومت برای بقای حوزه نجف

عراق،  بر  خود  حاکمیت  سال های  نخستین  از  بعثی  رژیم 
در  کند.  تعطیل  را  اشرف  نجف  علمیه  حوزه  می کوشید 
و  فضال  و  علما  گسترده  اخراج  عملیات  به  راستا،  همین 
طالب غیرعراقی از عراق پرداخت. در این ماجرا، آیت اهلل 
سیستانی نیز بارها تا آستانه اخراج پیش رفتند و بسیاری از 

شاگردان ایشان از عراق بیرون رانده شدند. 
ایران  علیه  جنگ  سال های  دشوار  شرایط  در  آن،  از  پس 
نیز آیت اهلل سیستانی اصرار داشتند در نجف بمانند و تسلیم 
انتفاضه  سرکوب  جریان  در  نشوند.  بعثی  رژیم  فشارهای 
از  جمعی  با  همراه  ایشان   ،1991 سال  در  شیعیان  شعبانیه 
»شهید  و  بروجردی«  مرتضی  شیخ  »شهید  جمله  از  علما، 
و  » السالم«  هتل  در  و  شدند  بازداشت  غروی«  علی  میرزا 
اردوگاه »رزازه« و بازداشتگاه »رضوانیه« مورد ضرب وجرح 

1. در یک مقایسه کوتاه می توان گفت در حوزه علمیه قم، پس از مرحوم آیت اهلل بروجردی نظام »مرجعیت اعلی« رخت بربسته است و شاهد »تکثر مراجع تقلید« هستیم. اما نجف طی 60 سال اخیر، همان مسیر پیشین )یک نفر مرجع 
غالب( را دنبال کرده و همواره یک نفر به عنوان مرجع اعلی، زعامت حوزه را بر عهده داشته است.

و بازجویی قرار گرفتند.
در سال 1413 هجری ، پس از درگذشت آیت اهلل خوئی و 
تصّدی مرجعیت از سوی آقای سیستانی، رژیم وقت تالش 
دستخوش  را  اشرف  نجف  در  دینی  مرجعیت  روند  کرد 
دگرگونی کنند. در همین راستا، تضعیف آیت اهلل سیستانی 
در دستور کار قرار گرفت و مسجد خضراء نیز تعطیل شد. 
در همین راستا، ایشان از اواخر سال 1418 هجری به حصر 
در خانه خود محکوم شدند. در تمام این دوره، مهم ترین 
تاکتیک آقای سیستانی، »صبر« بود؛ زیرا می دانستند رژیم 
بعثی چندان دوام نمی آورد و در این شرایط »بقاء در نجف« 

مهم تر از هر فاکتور دیگری است.
 

  نگرش حوزه علمیه نجف اشرف به سیاست

منش آیت اهلل سیستانی بدین صورت است که تقید و التزام 
باالیی نسبت به سیره حوزه علمیه نجف اشرف و فرهنگ 
نگرش  بخواهیم  اگر  نتیجه  در  و  دارند  آن  بر  حاکم  عام 
آن  پیامدهای  و  عملی  منظر  از  را  سیاست  به حوزه  ایشان 
بررسی کنیم، بهتر است ابتدا به سیره رایج و فرهنگ عام 

حاکم بر حوزه نجف بپردازیم. 
تأسیس و  از زمان شیخ طوسی  حوزه علمیه نجف اشرف 
طی نزدیک به هزار سال حیات و سابقه، فراز و نشیب ها و 
حوادث سیاسی متعددی را تجربه کرده است. از تجربه های 
ورود ایجابی به حوزه سیاست و حتی مهاجرت های سیاسی 
مانند حضور عالمه حلی در ایران و شیعه شدن سلطان محمد 
خدابنده تا ماجرای سقوط عثمانی و... تا موارد سکوت و 
مدارا - در قبال حکام جور - به هدف حفظ و بقای حوزه 
این  با  کرد.  مشاهده  نجف  حوزه  کارنامه  در  توان  می  را 
حال می توان به صورت نسبی از یک خط تقریبا تثبیت شده 

و جاری در نجف اشرف سخن گفت.
بارزترین ویژگی این خط کلی، امکان سازگاری –باهدف 
مختلف  شرایط  در   – علمیه  حوزه  بقای  و  ساختار  حفظ 
از  اجتناب  و  پرهیز  محیطی،  سازگاری  این  اقتضاء  است. 
و  قدرت  مناسبات  به  حداقلی  ورود  و  حداکثری  مداخله 
باید  را  احتیاط  این  سکه  دوم  روی  است.  سیاست  حوزه 
»تأکید مضاعف و بسیار جدی بر استقالل حوزه علمیه از 
حیطه نفوذ دولت« دانست که در محیط علمی نجف کامال 

جا افتاده است. 
عدم  مقّوم  تئوریک  و  نظری  پایه های  باید  فوق،  موارد  به 
مداخله در سیاست را افزود. در بعضی از روایات شیعه به 
شدت توصیه به دوری از سیاست و عدم تشکیل حکومت 
شده است، مضافا بر اینکه مبنای فقهی حوزه علمیه نجف 
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اکثرا بر پایه والیت مقیده فقیه و عدم جواز تشکیل حکومت 
اسالمی بوده است.

البته این به معنای سکوالریسم نیست. مبنای سکوالریسم، 
جدایی کامل دین از سیاست هست. در صورتی که حوزه 
علمیه نجف، با وجود مخالفت با سیاسی شدن حوزه و عدم 
جواز تشکیل حکومتی به نام اسالم، قائل به میانجیگری بین 
مردم و حکومت می باشد و در صورت لزوم مبنای سیاست 
تعیین  شرعی  حدود  البته  و  مردم  خواسته  به  توجه  با  را 

می کند که این مبنا با سکوالریسم کامال در تضاد است.
را  اخیر حوزه نجف  ترتیب رویه جاری یک سده  این  به 
استقالل  به  قائل  اوال  این گونه جمع بندی کرد که  می توان 
به  تعامل  ثانیا  و  بوده  حکومت  و  سیاست  از  حوزه  نهاد 
می باشد. حکومت«  و  جامعه  میان  واسط  »نهاد  معنای 

 

سیاست  به  سیستانی  آیت اهلل  شخصی  نگرش     
)نظری(

به فرهنگ غالب در حوزه نجف پرداختیم.  بند پیشین  در 
را  سیاست  حوزه  به  سیستانی  آیت اهلل  نگرش  بند،  این  در 
از منظر تئوریک بررسی می کنیم. در مباحث فقهی علماء 
نجف، »فلسفه سیاسی« به عنوان یک مبحث مستقل کم تر 
بارزترین جایی که می توان  لذا  و بحث می شود؛  تدریس 
آراء سیاسی ایشان را در سطح نظری درک کرد، در مبحث 
توجه  با  خصوصا  نکته  این  می باشد.  فقیه«  والیت  »حدود 
بر  )مشروعیت  ایران  اسالمی   نظام حکومتی جمهوری  به 
است؛  برخوردار  بیش تری  اهمیت  از  فقیه(  والیت  پایه 
زیرا جدی ترین مواجهه حوزه های علمیه و فقهای شیعه با 
متبلور  فقیه  والیت  حدود  مسئله  در  سیاست،  و  حکومت 

شده است.
را  فقیه  والیت  درباره  ایشان  نگرش  باید  راستا،  همین  در 
سایت  توسط  که  استفتائی  در  می دهیم.  قرار  توجه  مورد 
ایشان منتشر شده است، به این مسئله پرداخته شده که عین 

آن را نقل می کنیم:
»پرسش: نظر معظم له درباره والیت فقیه چیست؟

2. به عنوان نمونه، به فصل چهارم این منبع مراجعه کنید: فراتی، عبدالوهاب، »مدارس فکری حوزه علمیه نجف و نسبت آن ها با اندیشه انقالب اسالمی«، اندیشه مکث، تهران: 1400

پاسخ: والیت در آن چه - به اصطالح فقها - امور حسبیه 
خوانده می شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد 
بر  نظم جامعه اسالمی  امور عامه که  اما در  و  ثابت است. 
به  آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط 
کار بستن والیت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول 

بودن نزد عامه مؤمنین.«
نظر آیت اهلل سیستانی یکی از خاص ترین نظرات فقهی در 
این باب است. فقها در مسئله والیت فقیه بر والیت مقیده 
در امور حسبیه اجماع و اتفاق نظر دارند، اما درباره والیت 

مطلقه دو نظر وجود دارد:

الف: اکثر فقها آن را قبول نمی کنند.

ب: تعدادی از فقهاء از جمله صاحب جواهر والیت مطلقه 
فقیه را قبول کرده اند.

آیت اهلل سیستانی نه مثل گروه اول، والیت مطلقه را رد، نه 
مثل گروه دوم آن را قبول می کند؛ بلکه شروطی را برای 
محقق شدن آن تعیین می کند که اگر نباشد، والیت ساقط 

شده است و اگر باشد فقیه دارای والیت می شود.
نکته دیگر که بسیار حائز اهمیت می باشد شرِط ایشان برای 
را  مومنین«  عامه  نزد  »مقبولیت  ایشان  است.  تحقق والیت 
شرط اساسی والیت فقیه می دانند؛ چیزی که در فقه سنتی 
و ادبیات معاصر حتی در بین قائلین به والیت فقیه، کم تر 
در  شرعی  اصالت  مردم،  رأی  برای  این که  می شود.  دیده 

نظر گرفت و آن را شرِط والیت دانست.
لذا مشخص شد که آیت اهلل سیستانی والیت فقیه را منوط 
به مقبولیت نزد عامه مؤمنین دانسته و در مقام فتواء و مبنای 
با اجازه مردم می داند که شامل  علمی هرگونه تصرفی را 
سیاسی  دخالت  شرط  فلذا  هست،  هم  سیاسی  تصرف 

مقبولیت نزد مؤمنین است.
بیان شد، آیت اهلل سیستانی  مقاله  ابتدای  همان طور که در 
در زمره اصحاب خاص شیخ حسین حلی بود و حشر و نشر 
و  نائینی  داشت. شیخ حسین حلّی شاگرد  ایشان  با  زیادی 
آخوند خراسانی بودند و برخی اعتقاد دارند می توان حلّی 
را در نجف، در واقع تجسم عینی میرزای نائینی در غیاب 
آیت اهلل  شخص  می شود  باعث  نکته  همین  دانست.  ایشان 
نگرش  یک  به  دولت،  و  فقه  نسبت  بحث  در  سیستانی 
»دموکراسی  را  آن  تحلیلگران  برخی  که  برسند  ایجابی 

توافقی« می خوانند2. 
به  سیستانی  اهلل  آیت  ایجابی  ورود  نمونه های    

سیاست 
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دوره  دو  به  باید  را  سیستانی  آیت اهلل  مرجعیت  عصر 
»دیکتاتوری صدام« و »نظام پساصدام« تقسیم کرد. برخورد 
آیت اهلل سیستانی با حکومت صدام، کامال محتاطانه و توأم 

با صبر بود که پیش تر درباره آن توضیح دادیم.
اقبال اجتماعی و نقش  به  با توجه  اما در عصر پسا صدام، 
تعیین کننده مرجعیت نجف، ورود ایشان به سیاست بیشتر 
شد. ایشان به عنوان یک رهبر مذهبی سعی بر پدری کردن 
یک  در  کشور  هرگاه  داشته اند.  ارشادات  و  نصایح  با 
یا بحران بزرگ  یا سیاسی گرفتار می شد  بن بست حقوقی 
امنیتی دامنگیر عراق شد، آیت اهلل سیستانی در مقام نصیحت 

و ارشاد ورود کردند. 
مطالبه  مورد  را  مرجعیت  مورد  عراق  بحران های  در  مردم 
جان  مذهب،  کیان  حفظ  اینکه  بر  مضافا  می دهند.  قرار 
مرجعیت  مسئولیت  عراق  ارضی  تمامیت  و  ها  انسان 
درخواست  از  پس  و  عراق  های  بحران  در  فلذا  می باشد، 
بوده ایم.  وی  واکنش  و  مرجعیت  حضور  شاهد  مردم، 

 

و  »ارشاد«  صورت  دو  به  سیاست،  به  ایشان  ورود  نحوه 
از  حالت  دو  هر  در  اما  است؛  امنیتی(  مسائل  )در  »حکم« 
قوه  فاقد  و  قدرت  حوزه  از  خارج  دینی  عالم  یک  منظر 
قهریه به اظهار نظر می پردازند. از این منظر، باز هم شاهد 
از اصحاب سیاست هستیم؛  ایشان  فاصله گذاری محسوس 
به طوری که چندین سال است ایشان هیچ مقام سیاسی را 

به حضور نپذیرفته اند.
به  ایشان  ورود  مهم  مصداق  سه  مقدمه،  این  به  توجه  با 
است  ذکر  به  الزم  می کنیم.  بررسی  را  سیاسی  معادالت 

3 . اعضای این شورا عبارت بودند از سید عبدالعزیز حکیم، عالمه سید محمد بحر العلوم، جالل طالبانی، مسعود بارزانی، ابراهیم جعفری، احمد جلبی، ایاد عالوی، غازی مشعل عجیل الیاور، عدنان الباجه جی، عقیله الهاشمی )با 
ترور عقیله الهاشمی، خانم »سالمه الخفاجی« همسر شیخ فاتح آل کاشف الغطاء(، موفق الربیعی، صالح الدین محمد بهاء الدین، عبدالکریم المحمداوی، حمید مجید موسی )دبیرکل وقت حزب کمونیست(، محمود عثمان، عزالدین 

سلیم، دارا نور الدین، احمد شیاع البراک، نصیر الجادرجی، وائل عبداللطیف، رجاء الخزاعی، یونادم کنا )مسیحی( و صون کول جابوک )ترکمان( بودند.

در طول این دوره، »عادل عبدالمهدی« به نمایندگی از سید عبدالعزیز حکیم، »نوری المالکی« به نمایندگی از ابراهیم جعفری، جواد البوالنی به نمایندگی از عبدالکریم المحمداوی، شیخ فاتح آل کاشف الغطاء به نمایندگی از خانم 
سالمه الخفاجی و... نیز در جلسات این شورا شرکت می کردند.

4 .ظاهر قضیه در این بود که شورای حکمرانی در رأی گیری داخلی خود به ایاد عالوی رسید؛ اما اعضای آن به صراحت گفتند تحت فشار »اخضر االبراهیمی« )نماینده وقت سازمان ملل در امور عراق( به این انتخاب تن داده اند. 
جالب این بود که اخضر االبراهیمی نیز بعدها اعتراف کرد تحت فشار »پل برمر« به این اقدام دست زده است.

که موارد ورود ایجابی ایشان به حوزه سیاست، بیش تر از 
سه نمونه ذیل است و می توان مواردی مانند درگیری های 
نجف )2003(، دعوت به انتخابات در ادوار مختلف و... را 
نیز افزود؛ اما ما در این جا به همین سه مورد بسنده می کنیم:

 ۱( قانون اساسی عراق 

با سقوط نظام صدام و سیطره آمریکا بر عراق، بحث تدوین 
قانون اساسی جدید به طور طبیعی باید در دستور کار بغداد 
تصمیم گیر  نهاد  عالی ترین  زمان،  آن  در  می گرفت.  قرار 
در عراق، »حکومت ائتالف موقت عراق« بود که از سوی 
کند.  طی  را  انتقالی«  »دوره  عراق  تا  شد  تأسیس  آمریکا 
رئیس )حاکم( این حکومت، »پل برمر« آمریکایی بود و او 
یک نفر را به عنوان نخست وزیر منصوب می کرد. در همین 
راستا، »شورای حکمرانی« )مجلس الحکم( به عنوان دومین 
نهاد عالی رتبه از سوی حکومت ائتالف موقت تأسیس شد 
دستور  طبق  کند.  دنبال  را  عراقی  دولت  تأسیس  کار  تا 
نقشه راه  تنظیم  شورا،  این  مأموریت های  از  یکی  ابالغی، 
اما در عمل آمریکا  بود؛  اساسی عراق  قانون  برای تدوین 
فعالیت آن را به تشکیل دولت برای تنظیم امور جاری عراق 
محدود کرده بود و می خواست فرآیند تدوین قانون اساسی 

را به تأخیر اندازد.
»شورای حکمرانی« در سالروز 12 جوالی 2003 )حدودا دو 
ماه بعد از سقوط صدام( به دستور آمریکا اعالم موجودیت 
ادامه داد. کلیه  به فعالیت خود  تا اول ژوئن 2004  کرد و 
علت  به  اما  بودند؛  آمریکا  منصوب  شورا،  این  اعضای 
سوابق  دارای  که   – آن  اعضای  شورایی،  ساختار  ماهیت 
سیاسی قابل توجهی بودند3  – دارای سطحی از اختیارات 
و تفرد بوده و تالش می کردند به مباحث ساختاری قدرت 
تأسیس  فرآیند  در  مشارکت  اساسی،  قانون  تدوین  مانند 
همین  می کردند.  ورود  و...  امنیتی  و  نظامی  سازمان های 
تالش ها باعث شد تا نهایتا در روز اول ژوئن 2004 انحالل 
اعالم  موقت«  »دولت  تأسیس  بعد  هفته  چهار  و  نهاد  این 
شود. دولت موقت به ریاست »ایاد عالوی« همراهی بیش تر 
و پررنگ تری با ایاالت متحده داشت4  و واشنگتن از این 
سازمان های  در  خود  مدنظر  ساختار  تثبیت  برای  فرصت 

قضائی، نظامی و اقتصادی عراق بهره برد. 
»عراقی  در  پررنگی  نقش  سیستانی  آیت اهلل  زمان،  آن  در 
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ایشان  داشتند.  عراق  اساسی  قانون  تدوین  فرآیند  شدن« 
تشکیل  از  پیش  حتی  )یعنی   2003 ژوئن  همان  از  حداقل 
و  داده  بیانیه  زمینه  این  در  حکمرانی(  شورای  رسمی 
فاقد  آمریکا(5   به  )اشاره  حکومت  »این  نوشتند:  صراحتا 
هرگونه صالحیت برای تعیین شورای تدوین قانون اساسی 
است. ضمن این که ضمانتی وجود ندارد که قانون اساسی 
تدوین شده در این شورا، متنی را مطابق با منافع ملی کالن 
عراق و برآمده از هویت ملی و ارزش های دینی و اجتماعی 
آنان تنظیم کند. پس این نقشه راه قطعا مردود است و باید 
طی یک انتخابات عمومی که همه شهروندان عراقی دارای 
تأسیسی  مجلس  کنند،  شرکت  آن  در  بتوانند  صالحیت 
قانون  و  شده  ایجاد  عراق  اساسی  قانون  تدوین  مجلس  یا 

اساسی در آن جا تدوین شود.«
از آن زمان تا دو سال بعد و نهایی شدن قانون اساسی عراق، 
داشتند:  تأکید  خط  دو  این  بر  سیستانی  آیت اهلل  همواره 
»تدوین فوری قانون اساسی و عدم وقت کشی یا بی توجهی 
در  عراق  ملت  فراگیر  و  انحصاری  »حق  و  زمینه«  این  در 

تدوین قانون اساسی«. 
در توضیح بخش اول باید گفت مرجعیت اعالی نجف، به 
این نکته التفات داشت که تأخیر در تدوین قانون اساسی، 
ساختاری  به صورت  را  عراق  تا  است  اشغالگران  خواسته 
تا  دقیق تر،  عبارت  به  دربیاورند.  خودشان  اشغال  تحت 
زمانی که قانون اساسی وجود نداشت؛ اشغالگران به عنوان 
سازمان های  ساختار  می توانستند  عراق  واقعی  حاکمان 
اقتصادی،  )سیاسی،  مختلف  حوزه های  در  را  حکومتی 
امنیتی، نظامی، قضائی، فرهنگی و...( ایجاد کرده و بعد از 
تثبیت ساختار، عمال قانون اساسی را در چارچوب مدنظر 
خود به ملت عراق تحمیل کنند. آیت اهلل سیستانی، آگاهانه 
سقوط  از  ماه  دو  فاصله  در  و  ایستاد  سناریو  این  برابر  در 
صدام مطالبه تدوین قانون اساسی عدم وقت کشی در این 

زمینه را مطرح کرد.
در توضیح بخش دوم نیز زعیم حوزه نجف، تأکید داشتند 
و  شود  نوشته  ملت  منتخبین  توسط  باید  اساسی  قانون  که 
انتخابات  برگزاری  مقدمات  باید  صرفا  مذکور  شورای 
برابر  رأی  بر حق  هم چنین  ایشان  کند.  فراهم  را  سراسری 
تمایز  هرگونه  و  داشتند  تأکید  عراقی  شهروندان  تمام 
نخبگی، طائفه ای، عشیره ای، جغرافیایی و... را رد کردند. 
کشورهای  و  آمریکا  دخالت  با  شدت  به  دیگر  طرف  از 
بر عراق حکمرانی می کردند  زمان  در آن  – که  خارجی 
مباحث  حسب  صرفا  اساسی  قانون  تا  نمودند  مخالفت   –

داخلی نخبگان عراقی تدوین گردد.
5 .این نکته را باید مورد توجه قرار داد که پرسشگر در متن استفتاء منتشره از سوی دفتر آقای سیستانی، صراحتا از تعبیر »سلطات االحتالل في العراق« استفاده کرده بود وآیت اهلل نیز در پاسخ، عبارت »تلک السلطات« را به کار بردند 

که تأیید کننده صفت مذکور )اشغالگر عراق( است.
6  . أحمد فضیل نزال الخالیله مشهور به »ابو مصعب الزرقاوی« از اردنی های حامل گفتمان سلفی جهادی بودکه در سال 1988 از طریق »ابوقتیبه االردنی« به عرصه جهاد روی آورد و از طریق وی به افغانستان رفت تا در کنار نیروهای 

 

مطالبات  بر  شیعیان  اعالی  مرجعیت  سماجت  و  استمرار 
فوق، آمریکا را وادار ساخت تا به فرآیند تدوین ملی قانون 
اساسی عراق تن دهد. در این زمینه حتی پل برمر به نجف 
زعیم  اما  کند؛  رایزنی  سیستانی  آیت اهلل  با  شخصا  تا  آمد 
از  پیش  برمر  تا  کرد  تأکید  خود  مواضع  بر  نجف  حوزه 
ترک نجف، صریحا به این حقیقت اذعان کند که »تدوین 
فوری قانون اساسی متناسب با شروطی که آقای سیستانی 

تعیین کرده اند، باید در دستور کار باشد.«
در همین راستا، نهایتا دولت ایاد عالوی مأموریت برگزاری 
ترتیب  این  به  شد.  عهده دار  را  مؤسسین  مجلس  انتخابات 
شکل گیری،  از  ماه   7 از  کم تر  فاصله  در  عالوی  دولت 
تا دولت جدید  برگزار کرد  را  انتخابات مجلس مؤسسین 
دولت  گردد.  تشکیل  مؤسسین  مجلس  انتخابات  برپایه 
جدید )ابراهیم جعفری( نیز در دوره مجلس مؤسسین، امور 
اجرایی را برعهده داشت تا قانون اساسی به وسیله نخبگان 
تدوین  خارجی  کشورهای  دخالت  از  دور  به  و  عراقی 
طبق  نیز-  مؤسسین  نسخه مصوب مجلس  گردد. هم چنین 
مطالبه مرجعیت اعلی - به رفراندوم عمومی گذاشته شد تا 
عموم ملت عراق آن را تأیید کنند. در مرحله بعد از آن بود 
که نهادهای سیاسی بر پایه قانون اساسی جدید باید تشکیل 
پارلمان بعدی برگزار شد و  انتخابات  می شدند و درنتیجه 
نوری المالکی به جای ابراهیم الجعفری بر کرسی منصب 

نخست وزیری تکیه زد.

 2( تخریب سامراء و جنگ شیعه و سنی 
و  تروریستی  گروه های  فلوجه،  جنگ های  از  بعد  اندکی 
تکفیری در جامعه اهل تسنن عراق ظهور کردند. با ورود 
»ابومصعب الزرقاوی«6  به عراق و تأسیس »جماعه التوحید 
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مرحله  وارد  شیعیان  علیه  طائفه ای  حمالت  الجهاد«،  و 
حلقه های  از  استفاده  با  الزرقاوی  ابومصعب  شد.  جدیدی 
به  آنان  انتقال  و  اردن  در  االمام«  »بیعه  گروه  از  باقیمانده 
عراق از یک طرف و بهره برداری از احساس سرخوردگی 
طرف  از  صدام7   سقوط  از  بعد  عراق  تسنن  اهل  جامعه 
مدتی،  از  بعد  و  داد  گسترش  را  خود  فعالیت های  دیگر، 
گروه  نام  و  کرد  بیعت  القاعده  رهبر  با  رسمی  به صورت 
خود را »دولت اسالمی عراق« نهاد. تشکیالتی که امروزه به 
اسم داعش می شناسیم، همان سازمانی است که ابومصعب 
فعلی آن، توسط  ایجاد کرد و رهبران  الزرقاوی در عراق 

ابومصعب جذب گروه های سلفی جهادی شدند.
حدیث  اتاک  »هل  مبحث  عراق،  در  الزرقاوی  ابومصعب 
الرافضه« را ارائه داد و طی سلسله مباحث تئوریکی اعالم 
به  )آمریکا(  کفار  کشتن  به  نسبت  شیعیان  کشتن  کرد 
صورت جدی اولویت دارد. به این ترتیب، نیروهای تحت 
مقدس  اماکن  تخریب  و  شیعیان  گسترده  کشتار  وی،  امر 
به ویژه طی   – تا عراق  قرار دادند  را در دستور کار  آنان 
عملیات های  از  انبوهی  شاهد   –  2008 تا   2004 سال های 

تروریستی علیه شیعیان باشد.
در چنین فضایی، شهر مقدس سامرا از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار بود. برخالف دیگر ائمه شیعه مدفون در عراق - 
حضرت امیر المؤمنین )ع(، امام حسین )ع(، امام کاظم )ع( 
و امام جواد )ع( - و امامزاده های سرشناس و مطرح )جنابان 
حله  در  الحسن  بنت  شریفه  بدر،  در  هادی  بن  سیدمحمد 
سنی نشین8   شهری  در  عسکریین  امامین  مطهر  حرم  و...(، 
واقع شده بود و حتی خادمین و نظام اداری آن تابع دیوان 

وقف سنی بودند.
در روز 22 فوریه 2006، گروه های تروریستی به حرم مطهر 
بازداشت  از  امامین عسکریین در سامرا حمله کرده و بعد 
5 نفر مسئول این حرم، در پای ضریح مطهر این حرم بمب 
منفجر کردند که باعث ویرانی گنبد حرم و تخریب ضریح 
شد. به گفته باقر جبر الزبیدی وزیر کشور وقت، وزن بمب 
منفجره در کنار ضریح به حدود یکصد کیلوگرم می رسید.

مناطق  و  جنوب  فضای  در  التهاب  انفجار،  این  پی  در 
شیعه نشین نیز باال گرفت و عراق به سمت جنگ طائفه ای

القاعده بجنگد. او که دوره های نظامی گری را در ارتش اردن )دوره خدمت الزامی( طی کرده بود، به سرعت در افغانستان و پاکستان در کنار مجاهدین افغان آموزش دید و از منظر عقیدتی نیز با »ابو محمد المقدسی« ارتباط وثیقی 
برقرار کرد.ابومصعب در سال 1990 به اردن بازگشت و بعد از کشف مقادیری اسلحه و مواد منفجره در خانه اش بازداشت شد. او در سال 1996 نیز به اتهام بیعت با »سازمان بیعه االمام« به زندان محکوم گردید؛ اما در سال 1999 طی 
فرمان عفو عام ملک عبداهلل دوم از زندان آزاد شد و به افغانستان بازگشت. ابومصعب در افغانستان به قدری رادیکال بود که با سازمان القاعده و اسامه بن الدن نیز به اختالف افتاد و نهایتا تشکیالت تحت رهبری خود را در »هرات« 
راه انداختند؛ تشکیالتی که گرچه شاخه ای از القاعده به شمار می رفت؛ اما دارای استقالل عمل نسبی بود. در سال 2001 با اشغال افغانستان توسط آمریکا، ابومصعب به زندگی در سایه و دور از انظار روی آورد؛ اما در سال 2004 
رسما در عراق به فعالیت روی آورد. حدفاصل 2001 تا 2004 شایعات مختلفی در مورد فعالیت وی در کردستان عراق، اردن، ترکیه، مراکش و... منتشر شده است؛ اما همه آن ها به دوره فعالیت مخفی وی برمی گردد. شاخه ای از 
القاعده به شمار می رفت؛ اما دارای استقالل عمل نسبی بود. در سال 2001 با اشغال افغانستان توسط آمریکا، ابومصعب به زندگی در سایه و دور از انظار روی آورد؛ اما در سال 2004 رسما در عراق به فعالیت روی آورد. حدفاصل 

2001 تا 2004 شایعات مختلفی در مورد فعالیت وی در کردستان عراق، اردن، ترکیه، مراکش و... منتشر شده است؛ اما همه آن ها به دوره فعالیت مخفی وی برمی گردد.
7 . از زمان تأسیس دولت مستقل عراق تا زمان سقوط صدام، همواره ارکان قدرت در انحصار اعراب سنی بوده است. این در حالی است که اهل تسنن )عرب( عراق در اقلیت محض قرار دارند و طبیعی است که در نظام های 

مردمساالر، رأس قدرت سهمیه اهل تسنن نباشد. به همین جهت، اهل تسنن عراق بعد از سقوط صدام دچار یک سرخوردگی محسوس شدند که بستر مناسبی برای شکل گیری و رشد گروه های افراطی و رادیکال سنی بود.
8 . سامرا در طول تاریخ، شهری یکدست سنی نبوده است. اما سیاست های رژیم بعثی باعث شد طی نیمه دوم قرن بیستم، شیعیان این شهر را ترک کنند تا به شهری یکدست سنی تبدیل شود. شرح تاریخ متأخر سامرا در این مقاله 

نمی گنجد.
9 . این آمار هیچ گاه به صورت رسمی تأیید نشد و ممکن بخشی از اهل تسنن عراق به هدف مظلوم نمایی، در آن اغراق کرده باشند.

10 . ترجمه: »نگویید “برادران سنی ما”؛ بلکه بگویید “جان های ما” )خود ما(«

 

از هواداران  مقتدی صدر  متقابل شیعیان رفت.  اقدامات  و 
»جیش  بدنه  اما  کنند؛  پیشه  خویشتنداری  خواست  خود 
المهدی« - که در آن زمان، بزرگ ترین گروه مسلح شیعه 
خارج از دولت بود – با تظاهرات مسلحانه در خیابان علیه 
»بعثی ها«، »وهابی ها« و »نواصب« رجزخوانی کردند. برخی 
در مناطق مختلف به مساجد سنی و شیعه حمله می کردند. 
مشخصا بیش ترین درگیری در بغداد رخ داد به طوری که 
گفته می شود نزدیک به 50 نفر در این شهر کشته شدند.  
دیوان وقف سنی ادعا می کند در اثر این رویدادها به حدود 

168 مسجد حمله و 10 امام جماعت سنی کشته شدند9. 
این جنگ تا جایی ادامه پیدا کرد که خطر تجزیه و فروپاشی 
به شدت عراق را تهدید می کرد، در چنین شرایطی آیت اهلل 
»ال  معروف  جمله  با  ایشان  شدند.  عمل  وارد  سیستانی 
برگزاری جلسه  انفسنا«10  و  تقولوا  السنه بل  تقولوا اخواننا 
میان شیوخ عشائر   - الفت و دوستی  به هدف   – مشترک 
اهل سنت و شیعه، آتش نزاع شیعه-سنی را خاموش کردند.

اشتعال  برای  تروریستی  گروه های  که  این جاست  جالب 
جنگ شیعه و سنی از پا ننشستند؛ اما نتوانستند تأثیر کالم 
مرجعیت اعلی را در میان مسلمانان عراق کاهش دهند. مثال 
انفجار بزرگ تری در سامرا رخ  در روز 13 ژوئن 2007، 
داد که کل گنبد را ویران و حتی مناره ها را سرنگون کرد. 
شدت انفجار، سرداب مطهر را نیز تخریب کرد. اما این بار 
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محدودتر   2006 انفجار  با  مقایسه  در  خونین  واکنش های 
بود. دولت عراق نیز اقدامات قوی تری11  اتخاذ کرد تا دیگر 

هیچ گاه به حرم مطهر امامین عسکریین تعرض نشود12.
 

۳( ظهور داعش و فتوای جهاد کفایی 

به  الزرقاوی  ابومصعب  قتل  از  بعد  عراق  اسالمی  دولت 
فعالیت خود ادامه داد و »ابو عمر البغدادی« رهبری آن را 
عهده دار شد. ابوعمر البغدادی در سال 2010 به قتل رسید 
و »ابوبکر البغدادی« به ریاست این گروه تروریستی رسید. 
از عراق آماده می شد  برای خروج  ایام، آمریکا  در همین 
نیز از زندان آزاد  و تروریست های زندانی در زندان بوکا 

می شدند. 
ابوبکر البغدادی بعد از خروج از زندان، سازمان تحت امر 
خود را احیا کرد و جان دوباره ای به آن بخشید. در سال 
عراق  اسالمی  دولت  عملیات های  تعداد  دیگر  بار   ،2011
باال رفت و هر چه به پایان سال نزدیک می شدیم بر حجم 
»جبهه  ابتدای سال 2012،  در  افزوده می شد.  و شدت آن 
النصره« در سوریه اعالم موجودیت کرد که بعدها مشخص 
تا  به سوریه اعزام شده بودند  بغدادی  ابوبکر  شد از سوی 

این تشکیالت را تأسیس کنند.
نیز  البغدادی  ابوبکر  در سال 2013، سازمان تحت رهبری 
بی واسطه به سوریه رفت و مدتی بعد رسما خود را »دولت 
اسالمی« )در مفهوم شرعی آن( خواند و نهایتا نام خود را 
نیز  »داعش«  نام  نهاد.  عنوان  و شام«  اسالمی عراق  »دولت 
می باشد.  شام«  و  عراق  اسالمی  »دولت  عبارت  از  مخفف 
همزمان با افزایش فعالیت داعش در سوریه، انتفاضه االنبار 
داعش  و  می رفت  بیش تر  خشونت  سمت  به  نیز  عراق  در 

شعاع فعالیت خود را در عراق نیز گسترش می داد13.  
داعش با علم به عدم انسجام سیاسی و نظامی عراق در دوران 
انتخابات 2014، از فرصت استفاده  برزخ بعد از برگزاری 
مناطق سنی نشین،  در  از فضای شورشی  استفاده  با  تا  کرد 
قلمروی اختصاصی در عراق ایجاد کند. مناطق شمالی عراق 
ابوبکر  نهایتا  به سرعت تحت اشغال داعش قرار گرفت و 
البغدادی در روز 29 ژوئن 2014 رسما اعالن خالفت کرد.

داعش با استفاده از تجارب نبرد در سوریه، اعتقاد داشت 
به جای حفظ استحکام و پیشروی تدریجی، باید پیشروی 
ضعف  دهد.  قرار  کار  دستور  در  را  پایتخت  تا  فوری 
سکوت  و  داعش  با  سنت  اهل  همکاری  مرکزی،  دولت 

دولت های خارجی مهم ترین علل پیشرفت داعش بود.

11 .  انتقال تولیت حرم به دیوان وقف شیعی و تغییر کلیه کارکنان این منطقه و انتزاع آن از شهر سامرا بخشی از این اقدامات بودند.
12 .تعرض از راه دور )تک تیرانداز( کمابیش در سال های بعد نیز ادامه یافت. در سال 2014 نیز داعش عملیات گسترده ای در سامرا داشت و شهر را به مدت 6 روز اشغال کرد. ولی در حمالتش به حرم امامین عسکریین ناکام بود.

13 . در سال 2014 انتخابات پارلمان در عراق در حالی برگزار شد که شهر »فلوجه« در اشغال داعش بود.

این پیشروی تا جایی ادامه پیدا کرد که خطر سقوط بغداد 
هر لحظه بیشتر می شد. دولت مرکزی در کنترل اوضاع به 
شدت ضعیف عمل کرده و دولت های غربی نیز در سکوت 
تمام  فتوا  یک  وضعیتی  چنین  در  می بردند.  سر  به  کامل 

معادالت را بهم ریخت.
فتوای  سیستانی  اهلل  آیت  داعش،  فعالیت  اوج  در  درست 
دفاع از وطن و جهاد کفایی خود را در نماز جمعه کربال 
گسترده ای  رسانه ای  موج  فتوا  این  صدور  با  کرد.  اعالم 
مرجعیت  حکم  و  آمده  خیابان ها  به  مردم  گرفت؛  شکل 
و »حشد  مردمی شکل گرفته  لبیک گفتند. گروه های  را 
الشعبی« به عنوان نیروی نظامی مردمی در مقابل داعش با 
را  پیشروی داعش  توانست  به میدان جنگ رفته و  قدرت 

متوقف و در ادامه طعم شکست را به آن ها بچشاند.
دوران  در  عراق  ملی  امنیت  خطِر  ترین  بزرگ  داعش 
الوقوع  قریب  نابودی  بلکه  و  جدی  تهدید  بود.  پساصدام 
نظر  به  بود.  مشاهده  قابل  وضوح  به  عراق  ارضی  تمامیت 
می رسید در کوتاه مدت هیچ کس جلودار این بالی عظیم 
مهم ترین  شاید  که   - سیستانی  آیت اهلل  فتوای  اما  نبود. 
عملکرد ایشان در دوران حیاتش باشد - توانست عراق را 

از خطر حتمی نجات دهد.
این فتوا در شرایطی اعالم شد که خیلی ها ناامید و به فکر 
از  فتوا یکی  از طرفی جسارت صدور  بودند.  ترک عراق 
مهم ترین نکاتی هست که باید به آن توجه شود، آن هم در 
موضوع حساسی مثل جهاد که در آن زمینه های فرقه ای و 

مذهبی هم دیده می شود.
مسائل،  این  تمامی  به  توجه  بدون  البته  سیستانی  اهلل  آیت 
جان  و  آن  ارضی  تمامیت  و  عراق  ملی  امنیت  چون 
این بحران عظیم  میدان آمده و  به  میان است،  انسان ها در 
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تأیید  خارجی  و  داخلی  ناظران  عموم  می کنند.  جمع  را 
تحوالت  عطف  نقطه  کفایی،  جهاد  فتوای  که  می کنند 
بود. منطقه  در  بلکه  و  عراق  در  تروریستی  و  امنیتی 

        
    نمونه های ورود سلبی مرجعیت به حوزه سیاست

۱( استعفای عادل عبدالمهدی 

یکی از نمونه های ورود سلبی آیت اهلل سیستانی به سیاست، 
در  شهروندان  از  تعدادی  شدن  کشته  به  ایشان  واکنش 
ماجرای اعتراضات خیابانی موسوم به »ثوره التشرین« بود. 
این اعتراضات، جدی ترین تظاهرات از زمان سقوط داعش 

در عراق بود.
مانند  شعارها  برخی  از  حمایت  ضمن  ابتدا  در  مرجعیت 
فضا  کنترل  بر  سعی  حکومت،  اصالح  و  فساد  با  مبارزه 
از  و  می کرد  آرامش  به  را دعوت  مردم  از طرفی  داشت؛ 
در عمل،  اما  بازمی داشت.  از خشونت  را  طرفی حکومت 
سطح اعتراضات گسترده و واکنش های طرفین شدید بود؛ 
درگیری های  و  تظاهرات  در  تلفات  میزان  که  طوری  به 
بشر  حقوق  عالی  کمیساریای  آمار  حسب   - آن  حاشیه 
به 18هزار رخمی و  نزدیک  به 380 کشته  و  در عراق - 
مصدوم رسید. مسئله ای که بر شدت بحران می افزود، روند 
تصاعدی تشدید چرخه خشونت بود؛ به طوری که تنها در 
یک روز در شهر ناصریه، 32 نفر کشته14 و بیش از 250 نفر 

زخمی شدند.
به  نسبت  و  شد  عمل  وارد  مرجعیت  شرایطی،  چنین  در 
»سوق دادن کشور به سمت جنگ داخلی و سپس احیای 
داد. هشدار  سرکوب«  و  کودتا  طریق  از  دیکتاتوری 

14 در ادامه تعداد کشته شده های این تظاهرات از مرز 1500 نفر عبور کرد. این در حالی است که استعفای عبدالمهدی باعث شد برای مدتی از شدت درگیری و خشونت کاسته شود؛ هرچند تظاهرات ها ادامه یافت و با تند شدن 
ادبیات معترضین، فضای عمومی به سمت اعتصاب هم کشیده شد.

بعد از این ماجرا، عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر 
وقت استعفای خود را اعالم کرد. همان طور که پیش بینی 
کرد  کم  زمان  آن  در  بحران  شدت  از  استعفا  این  می شد 
نه  و  رسید  صفر  به  تنش  نه  اما  داد؛  کاهش  را  تنش ها  و 

اعتراضات خیابانی خاتمه یافت.

 2( مخالفت با تمدید نخست وزیری نوری 
المالکی

در انتخابات 2014 آیت اهلل سیستانی با عبارت »المجرب ال 
یجرب« )آزموده را آزمودن خطاست(، به صورت تلویحی 
فهرست  به  انتخابات  در  کنندگان  شرکت  کردند  توصیه 
حال  این  با  ندهند!  رأی  المالکی(  )نوری  القانون  دولة 
نوری  و  آورد  دست  به  باالیی  رأی  القانون  دولة  فهرست 
المالکی در آستانه دستیابی به نخست وزیری قرار گرفت. 

برای درک این اوضاع باید کمی به عقب تر بازگشت. در 
نخست وزیری  به  شرایطی  در  المالکی  نوری   2010 سال 
دستیابی  با  عالوی«  »ایاد  رهبری  تحت  فهرست  که  رسید 
به 91 کرسی حائز اکثریت نسبی آراء انتخاباتی شده بود. 
عالوی(  )ایاد  »العراقیه«  فهرست  آراء  از  عمده ای  بخش 
در مناطق سنی نشین کسب شده بود؛ در حالی که عالوی 
قابل توجهی  نیز آراء  خودش شیعه بود و در میان شیعیان 
جلب کرده بود و جمع آن ها باعث شد از دو فهرست غالب 
شیعی پیشی بگیرد. اما بعد از انتخابات، رهبران دو فهرست 
نخست وزیری  مانع  و  کرده  ائتالف  یکدیگر  با  دیگر 
به  المالکی«  »نوری  ترتیب  این  به  و  شدند  عالوی  ایاد 
فراکسیون  ریاست  به  الجعفری«  »ابراهیم  و  نخست وزیری 

ائتالفی »دولة القانون« و »مواطن« رسید.
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رویکردهای  خود،  دوم  دولت  در  المالکی  نوری 
اقتدارگرایانه ناظر به اطرافیان و متحدین خود را دنبال کرد. 
به عنوان نمونه، قابل توجه است که تا مدت  قابل توجهی، 
مهم  وزارتخانه  دو  سرپرستی  نخست وزیری،  بر  عالوه 
»کشور« و »دفاع« را بر عهده داشت و حاضر نبود کسی را 

برای این دو وزارتخانه معرفی کند!
نتیجه این رویکردها در این بود که بخشی از وزرا، علنا علیه 
نخست وزیر موضع گیری کرده و راه خود را جدا کردند تا 
ادامه  در  بدهد.  از دست  را  انسجام خود  جایی که دولت 
عمال  و  رسید  خود  اوج  به  بغداد  و  اربیل  میان  اختالفات 
تمام کانال های ارتباطی منقطع شد. اما اصلی ترین بحران در 
بیت سنی بود. بدنه جامعه اهل تسنن که ناامید از اثرگذاری 
حتی  و  مرکزگریز  گرایش های  سمت  به  بودند،  بغداد  بر 
مرکزستیز رفتند. جالب است که تشکیالتی مانند »الصحوه« 
با گروه های تروریستی  بر مبنای مرکزگرایی و مبارزه  که 

تأسیس شده بود، در این مقطع از بغداد فاصله گرفت...
با آغاز انتفاضه االنبار، این روند تشدید شد. همزمان عوامل 
تعقیب  حکم  صدور  الهاشمی،  طارق  فرار  مانند  دیگری 
برای رافع العیساوی و...، خروج آمریکا از عراق و همزمان 
آزاد شدن بخشی از تروریست های زندان بوکا )مانند ابوبکر 
بغدادی و ابومحمد الجوالنی(، تشدید جنگ داخلی سوریه 
و رشد گروه های تروریستی تکفیری در سوریه و... زمینه 
را برای رشد گروه های تروریستی در غرب و شمال عراق 
)مناطق سنی نشین هم مرز با شرق سوریه( فراهم کرد. ابتدا 
ارتش  ادامه  در  و  دولت خارج شد  کنترل  از  فلوجه  شهر 
الحویجه  الحدیثه،  الرمادی،  بر  خود  سیطره  حفظ  برای 
از  و... مجبور شد  )استان کرکوک(، بخش غربی موصل 
قوه قهریه به شکل شدیدی استفاده کند که بسترساز رشد 

داعش در بدنه سنی عراق بود.
در  عراق  انتخابات  که  بود  بغرنج  قدری  به  وضعیت  این 
در  نتوانست حوزه رأی گیری  بغداد  برگزار شد که  حالی 
نتایج و پیروزی نوری  شهر فلوجه دایر کند. بعد از اعالم 
و  شد  تشدید  تسنن  اهل  میان  در  سرخوردگی  المالکی، 

15.  بسیاری اعتقاد دارند این عملیات به دستور آمریکا یا برای خوش آمد آمریکا به دستور نوری المالکی صادر شد. در واقع علت العلل این عملیات، نه اراده ای درون زا بلکه جلب رضایت واشنگتن بوده است.
16 .البته در این زمینه دو رأی وجود دارد. اکثریت بر این نظرند که جیش المهدی واقعا با آمریکا می جنگید؛ اما عده ای بر این قائلند که جیش المهدی تنها شعار می داده و عمال از سال 2003 به بعد، جز موارد انگشت شماری هرگز 

به مواضع آمریکا حمله نکرده است. و آن موارد انگشت شمار نیز صرفا به هدف امتیازگیری بوده است.

به  ابتدا  استفاده کرد.  نحو احسن  به  این فرصت  از  داعش 
سامرا حمله برد و علی رغم مقاومت قهرمانانه مدافعین حرم 
اشغال  به  معناداری  مقاومت  بدون  سامرا  شهر  عسکریین، 
انجامید.  طول  به  روز   6 آن  آزادسازی  و  درآمد  داعش 
داعش  و  شد  اشغال  مقاومت  بدون  موصل  شهر  ادامه  در 
از موصل به سمت بغداد آمد و بخش عمده استان نینوی، 
و  تکریت(  شهر  )شامل  الدین  صالح  استان  شمالی  نیمه 

بخش هایی از استان کرکوک را به سرعت اشغال کرد.
پیشروی سریع داعش به سمت بغداد، باعث همگرایی میان 
کرد  تهدید  اربیل  در  بارزانی  مسعود  نشد.  اربیل  و  بغداد 
المالکی، استقالل  در صورت تمدید نخست وزیری نوری 
اقلیم کردستان را اعالم می کند. به این ترتیب عراق عمال 
به طور جدی  و  )شیعه، سنی و کرد(  سه بخش مجزا شد 
بیم آن می رفت که در صورت تداوم نخست وزیری نوری 

المالکی، عراق به نقطه غیرقابل بازگشت تجزیه برسد.
و  شده  عمل  وارد  مستقیما  سیستانی  اهلل  آیت  اینجا  در 
المالکی  نوری  باره  سه  انتخاب  از  و...  پیام  فرستادن  با 

جلوگیری کرد.
 نمونه های امتناع مرجعیت از اعالم موضع

مواضع آیت اهلل سیستانی در حوزه  رفتارشناسی  تحلیل  در 
مطالبه  که  برمی خوریم  موارد  از  دسته ای  به  سیاست، 
اما  شده؛  ایجاد  مرجعیت  مداخله  برای  جدی  و  گسترده 
آیت اهلل سیستانی ترجیح دادند در این مورد سکوت کرده یا 
صراحتا اعالم کنند نظری نخواهند داد. بررسی این موارد، 
داده های  می تواند  که  است  اهمیت  دارای  حیث  این  از 
بیش تری - برای درک رویکرد کلی مرجعیت - در اختیار 

تحلیلگران قرار دهد.

۱( صوله الفرسان؛ جنگ داخلی در بیت شیعی 
 

دولت،  اقتدار  تحکیم  برای  المالکی  نوری  سال 2008  در 
تکفیری  و  سنی  تروریستی  گروه های  نه تنها  کرد  اعالم 
گروه  یک  عنوان  به  المهدی«  »جیش  بلکه  برنمی تابد،  را 
شیعی خارج از سیطره دولت نیز باید خلع سالح شود15.  در 
آن زمان، جیش المهدی بر مبارزه با آمریکا تمرکز کرده 
بود16؛اما نخست وزیر عراق اعالم کرد سالح باید منحصرا 

در اختیار دولت باشد. 
توان  و  قدرت  از  المهدی  جیش  برابر  در  عراق  ارتش 
بیش تری برخوردار بود و توانست ضربات جدی در همان 
هفته اول به مواضع جیش المهدی وارد نماید. در آن زمان، 
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سیستانی  آیت اهلل  منزل  برابر  در  صدر  هواداران  از  گروهی 
تجمع کردند تا مرجعیت اعلی در این مسئله ورود کرده و به 
درگیری خاتمه دهد. اما آقای سیستانی اعالم موضع نکردند.

المهدی،  جیش  نزد  در  تلفات  میزان  تشدید  با  و  ادامه  در 
جیش  سابق  نماینده  و  صدر  جریان  خارجی  روابط  مسئول 
نام بردن از آیت اهلل سیستانی اعالم  لبنان، بدون  المهدی در 
منحل  المهدی  جیش  تا  کنند  امر  دینی  بزرگان  »اگر  کرد: 
شود، جریان صدر و مقتدی صدر از امر زعماء دینی تبعیت 
خواهند کرد.« بیت مرجعیت نیز در همان سطح پاسخ دادند. 

در  لبنان  در  سیستانی  آیت اهلل  ویژه  نماینده  الخفاف  حامد 
مبني  »آیت اهلل سیستانی درخواست صدر  اعالم کرد:  پاسخ 
بر مشورت دادن در مورد مسئله تداوم فعالیت جیش المهدي 
یا انحالل آن را رد و از از اظهار نظر درباره انحالل جیش 

المهدي خودداري کرده است.«
2( امتناع از ورود به مباحث انتخاب نخست وزیر 

 
بعد از برگزاری انتخابات اخیر عراق و شکل گیری دو قطبی 
شدید در فضای داخلی بیت شیعی، برخی طرف های سیاسی 
تالش کردند پای مرجعیت را به ماجرا باز کنند؛ اما در این 
مورد نیز دفتر آیت اهلل سیستانی رسما اعالم کرد: »مرجعیت 
دینی در روند تشکیل دولت آینده کامال بی طرف بوده و به 

نفع هیچ گروه و جریانی جهت گیری نخواهد داشت.«
الزم به ذکر است که هدف از بیانیه دفتر آیت اهلل سیستانی، 
از بین بردن هرگونه زمینه برای شایعه پردازی است. در مورد 
عادل  انتخابات  از  بعد   ،2018 سال  در  نخست وزیر  انتخاب 
مرجعیت  دفتر  شد.  مطرح  مشابهی  شایعات  عبدالمهدی 
برخی  هم چنان  اما  کرد؛  تکذیب  را  شایعات  این  ادامه  در 
گروه های سیاسی در محافل داخلی خود این شایعه را رواج 
محض  به  فوری،  شکل  به  مرجعیت  دفتر  بار  این  می دهند. 
بر  راه  تا  کردند  منتشر  را  ای  تکذیبیه  شایعات  این  تولید 

هرگونه شایعه پردازی مسدود شود.
حوزه  به  نسبت  نجف  مرجعیت  نگرش  جمع بندی    

سیاست

و  ادراک  برای  ساختاری  مدل  یک  بتوان  سختی  به  شاید 
داد.  ارائه  سیاست  حوزه  به  سیستانی  آیت اهلل  نگرش  تبیین 
در  اساسی  فاکتور  سه  مجموع  در  می توان  حال،  این  با 

موضع گیری های ایشان تصور کرد:

۱( مقبولیت نزد مردم 
موضوع  یک  به  سیستانی  آیت اهلل  ورود  فاکتور  مهم ترین 
خاص در حوزه سیاست، مقبولیت نزد مردم می باشد. اصوال 
مرجعیت در مسئله ای که مقبولیت نزد عامه مردم را احساس 
نکند، ورود پیدا نمی کند. این به علت دیدگاه فقهی ایشان به 

حد تصرف فقیه و والیت او بر مؤمنین برمی گردد.

 2( تأثیرگذاری 
تأثیر  احتمال  ایشان،  موضع  اعالم  درباره  بعدی  فاکتور 
نکند،  تأثیر  احساس  که  جایی  در  ایشان  اساسا  می باشد. 
ارزیابی  بی فایده  را  موضع گیری  و  ندارند  مسئله  به  ورودی 

می کند.

 ۳( عدم اختالف 
به نظر می رسد اساسی ترین مبنای مرجعیت اعالی شیعیان در 
تمامی اعالم نظرها، حفظ کیان مردم و پرهیز از بروز هرگونه 
به  ایشان  برای  آن  اهمیت  که  مسئله ای  می باشد؛  اختالفی 
سیاسی،  و  اجتماعی  واکنش های  در  نه تنها  است که  قدری 
بلکه حتی در سئواالت شرعی هم مورد توجه قرار می گیرد 
اختالف  باعث  نظرشان  اعالم  کنند  احساس  ذره ای  اگر  و 
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می شود، سکوت کرده و از اعالم موضع دست می کشند. 
ایشان نه تنها در استفتائات و امور از سنخ واکنش، بلکه در 
در  مثال  دارند.  را  نیز همین حساسیت  ابتدایی )کنش(  امور 
نکته  این  بر  همواره  مذهبی،  مبلغین  و  برای خطبا  ارشادات 
تأکید می کنند که از طرح مباحثی که در سطح جامعه باعث 

اختالف می شود به شدت پرهیز کنند.

   چشم  انداز ورود مرجعیت به حوزه سیاست

گسترده  مشارکت  بر  مرجعیت  اخیر،  انتخابات  جریان  در 
در  این حکم  بار،  اولین  برای  و حتی  تأکید کردند  مردمی 
اما  شد؛  گذاشته  نمایش  به  حسینی  مطهر  حرم  مانیتورهای 
از  قاطع ملت )63 درصد حسب آمارهای رسمی(  اکثریت 

حضور در پای صندوق های رأی خودداری کردند. با توجه 
این  نزد مردم«،  باال و اهمیت معیار »مقبولیت  به توضیحات 
سئوال به شکل جدی تری مطرح می شود که آیا زعیم حوزه 
نجف از این به بعد رفتار محافظه کارانه تر و محتاطانه تری در 

مسائل سیاسی خواهند داشت؟
یعنی  خود،  سابق  روند  بر  مرجعیت  می رسد  نظر  به 
»فاصله گیری از طبقه سیاسی و عدم پذیرش درخواست های 
آنان برای مالقات«، ارشادات و نصایح عام بسنده کرده و به 
مرجعیت  برای  شرایط  کردن  فراهم  و  علمیه  حوزه  تقویت 

بعدی می پردازند. 
»تقویت حوزه  برسد دو مورد  نظر  به  ابتدایی  نگاه  شاید در 
علمیه« و »فراهم کردن شرایط برای مرجعیت بعدی« امری 

17 . البته در نگاه کالن، حتی تقویت علمی حوزه نجف را نیز نباید مطلقا غیرسیاسی دانست! باالخره در عصری که موضوع »حدود والیت و اختیارات فقیه« به بحث سرنوشت سازی در جوامع شیعیان و بلکه مسلمانان تبدیل شده، 
تقویت علمی نهاد فقاهت را نیز نباید امری صد درصد غیرسیاسی خواند.

18 . این نکته را در مقاله دیگری از همین ویژه نامه شرح داده ایم.
19. نمونه هایی از این اثرگذاری را در همین مقاله برشمرده ایم.

20 .  این تالش را باید از چند منظر بررسی کرد. یکی از ابعاد تالش در این زمینه، را باید »چهره سازی« دانست؛ به طوری که برخی افراد را به عنوان مرجع تقلید در سطح جامعه جا بیندازند. حتی برخی از اصحاب سیاست نیز مایلند 
ردای مرجعیت به تن کنند.

را  فوق  محور  دو  هر  امر،  ماهیت  در  اما  باشند؛  غیرسیاسی 
باید نهایتا یک امر چندوجهی دانست که یکی از وجوه آن 
سیاسی است. »تقویت حوزه علمیه« را باید بر دو پایه »تقویت 
که  دانست  جامعه«  متن  با  آن  ارتباط  »تعمیق  و  علمی«  بعد 
غیرسیاسی  و  درون حوزوی  امری  صرفا  را  اول  بعد  اگر 
بدانیم17  ؛ بعد دوم آن قطعا واجد وجوه مهم سیاسی است. 
شرایط،  شدن  مهیا  با  صدام  پسا  دوره  در  سیستانی  آیت اهلل 
عمیق تر  ارتباط  برای  سازماندهی  و  ساختار  ایجاد  سمت  به 
رفته اند18.    عراق  جامعه  متن  با  نجف  علمیه  مؤثرتر حوزه  و 
بادی  در  گرچه  جامعه«  متن  با  علمیه  حوزه  ارتباط  »تعمیق 
آن  ماهیت  اما  است؛  فرهنگی  و  اجتماعی  رویکردی  امر 
تطورات  زیرا  است،  سیاسی  امر  یک  کالن  صورت  به 
سیستماتیک جامعه قهرا بر حوزه سیاست مؤثر بوده و از این 

منظر، یک امر سیاسی تلقی می شود.

در مورد مسئله بسیار مهم »فراهم کردن شرایط برای مرجعیت 
بعدی« باید گفت این امر در نگاه نخست یک تحول کامال 
ویژه  تأکید  به  توجه  با   – غیرسیاسی  بلکه  و  درون حوزوی 
نباید  اما  می باشد.   – حکومت  از  حوزه  استقالل  بر  نجف 
زعیم  نفوذ  و  اثرگذاری  عمق  به  توجه  با  که  کرد  فراموش 
حوزه نجف بر فضای سیاسی عراق19   گروه ها و جریانات 
سیاسی و حتی بلوک های قدرت در تالش برای اثرگذاری 
خنثی سازی  منظر،  این  از  هستند20.    بعدی  نسل  مراجع  بر 
تالش های اصحاب سیاست و حفظ ماهیت علمی و مستقل 

حوزه نجف را باید در سطح کالن امری سیاسی دانست.
البته عدم ورود ابتدایی به مناسبات سیاسی )به مفهوم اخص 
آن( در صورتی است که اوضاع به همین منوال بگذرد، قطعا 
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اگر بحرانی در عراق پیش بیاید و مرجعیت ورود خودش را 
الزم بداند، شاهد ورود ایشان چه ایجابی چه سلبي خواهیم 

بود.

  نتیجه گیری

و  جمع بندی  ذیل  صورت  به  می توان  را  فوق  نکات  کلیه 
نتیجه گیری کرد:

1. آیت اهلل سیستانی در عرصه سیاست )از منظر عملی( خود 
را ملتزم به سنت ها و چارچوب جا افتاده و تثیبت شده نجف 
کرده اند که عالی ترین ویژگی های آن را می توان موارد ذیل 

دانست:

مناسبات  و  سیاست  عرصه  به  ابتدایی  ورود  از  پرهیز  الف( 
قدرت؛

 
ب ( تأکید بر استقالل حوزه از حکومت؛

ج ( تعریف نقش حوزه علمیه نجف به عنوان نهاد واسط میان 
»قدرت« و »جامعه«.

2.از منظر نظری، نگرش زعیم حوزه نجف نسبت به سیاست 
بارزترین وجوه  که  توافقی« خواند  »دموکراسی  می توان  را 

آن عبارتند از:
الف( در امور حسبیه، اختیارات فقیه و والیت وی بر عموم 

مسلم است.

را  اصلی  نظم عمومی جامعه، شرط  به  مربوط  امور  ب ( در 
باید »مقبولیت نزد عامه مردم« خواند که اگر این شرط محقق 

شد، فقیه دارای والیت خواهد بود.

کار  به  یا  والیت  اعمال  عامه«،  نزد  »مقبولیت  بر  عالوه  ج ( 
باشد که  نیز می  امور دیگری  بر  بستن حق والیت مشروط 

شرح آن نیازمند مقاالت دیگری است.

3.در بررسی کارنامه عملی مرجعیت اعالی شیعیان عراق در 
حوزه سیاست، به سه دسته از اعمال شامل »ورود ایجابی«، 
حوزه«  این  به  ورود  از  مرجعیت  »امتناع  و  سلبی«  »ورود 
برمی خوریم که باالتر نمونه هایی از هر کدام را برشمرده و – 
به صورت کوتاه – بررسی کرده ایم. در جمع بندی مجموعه 

این اعمال و تجارب، می توان چند خط کلی را مالحظه کرد:
الف( مقبولیت نزد مردم؛

ب (تأثیرگذاری؛

ج (عدم اختالف در سطح جامعه و حفظ نظم عمومی.

بود  مواردی  از   2021 انتخابات  تجربه  می رسد  نظر  به   .4
که نشان می دهد آیت اهلل سیستانی نیز در بررسی و سنجش 
»جهت گیری های سطح جامعه« )ناظر بر مسئله »مقبولیت نزد 
عموم«( و منزلت و جایگاه »ارشاد جامعه« به یک دوگانه ای 
حضور  به  حکم  »تأثیرگذاری«،  اصل  به  ناظر  و  رسیدند 
مسیر  مردم  اما  دادند.  رأی  صندوق های  پای  مردم  گسترده 
خود را رفتند و این موضوع در جهت گیری آینده مرجعیت 

نیز – احتماال - مورد توجه قرار می گیرد.

5. چشم انداز آینده کوتاه مدت نشان می دهد در صورتی که 
یا خطر جدی  قرار گیرد  بن بست  منظر سیاسی در  از  عراق 
برای حفظ نظم عمومی جامعه مطرح باشد، مرجعیت اعلی 
این صورت،  غیر  در  کرد.  خواهد  ورود  سیاست  عرصه  به 
احتماال رویکرد محتاطانه در دستور کار ایشان خواهد بود و 

تمایلی به مداخله در حوزه سیاست نخواهند داشت.

پیش بینی کرد کنش های سیاسی  تفاصیل، می توان  این  6.با 
زعیم حوزه نجف در آینده نزدیک )کوتاه مدت(، محدود به 
»فاصله گیری از طبقه سیاسی و عدم پذیرش درخواست های 
آنان برای مالقات«، »بیان ارشادات و نصایح عام«، »تمرکز بر 
تقویت حوزه علمیه و نقش اجتماعی آن«  و »فراهم کردن 

شرایط برای مرجعیت بعدی« باشد.
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پدرانه، مردمی و در وقت ضرورت

  مقدمه

نظر می رسد سیاست ورزی ساختاری مرجعیت نجف  به 
را  آن  سیستانی  علی  سید  اهلل  آیت  امروزه  که  اشرف 
نمایندگی می کند، سیاست ورزی ای پدرانه، مردمی و در 
وقت ضرورت می باشد1،  و با توجه به این امر باید گفت 
که تا ضرورتی ملی ایجاب نکند، مرجعیت نجف در مسائل 
سیاسی عراق به ویژه در مسائل انتخابات دخالت معناداری 

نخواهد کرد.
اکتبر  پارلمانی  انتخابات  و  سیستانی  اهلل  آیت   

2021 عراق

آیت اهلل سیستانی موضع خود را درباره چگونگی مشارکت 
در انتخابات 10 اکتبر 2021 طی استفتائی مشخص کردند. 

/http://tabyincenter.ir/34926 ،1398 1.  سیاست ورزی مرجعیت نجف در اعتراضات اخیر عراق؛ چگونگی و چرایی، یاسر قزوینی حائری، 3 دی

در این استفتاء مرجعیت عالی همه را به مشارکت آگاهانه 
که  داشتند  اظهار  و  فراخواندند،  انتخابات  در  مسئوالنه  و 
انتخابات  در  مشارکت  اما  هست  کار  در  نواقصی  هرچند 
سالم ترین راه برای گذار کشور به آینده ای که امید است 
کشور  آن  رهگذر  از  و  باشد،  می  باشد  گذشته  از  بهتر 
این  در  شد.  نخواهد  سیاسی  انسداد  و  مرج  و  هرج  دچار 
خواهند  می  عراقی  گران  انتخاب  از  عالی  مرجعیت  پیام، 
تا  تا از گذشته درس عبرت گرفته و از ایشان می خواهد 
را  عراق  آینده  ترسیم  در  خود  مهم  نقش  و  رأی  ارزش 
تغییر  ایجاد  برای  مهم  فرصت  این  از  و  دریابند،  به خوبی 
و  فاسد  های  داشتن دست  دور  و  اداره کشور  در  حقیقی 
استفاده  بهترین  گیری کشور  تصمیم  مراکز  از  غیرشایسته 
می خواهد  شرایط  واجد  افراد  از  علیا  مرجعیت  بکنند.  را 
تا در انتخابات شرکت کنند و انتخابی نیک داشته باشند، 
سابق  های  پارلمان  های  شکست  نشود  گونه  این  اگر  که 
شد،  خواهد  تکرار  ها  آن  از  برآمده  های  دولت  و  عراق 
مرجعیت  ماند.  نخواهد  باقی  پشیمانی  برای  دیگر جایی  و 

دکتر یاسر قزوینی حائری

کارشناس مسائل عراق و شامات
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علیا همچنین همچون انتخابات گذشته تأکید نمود که در 
این انتخابات به هیچ وجه هیچ یک از نامزدها و یا فهرست 
های انتخاباتی را مورد حمایت قرار نخواهد داد، و انتخاب 
را به اقناع انتخاب گران و رأی ایشان واگذار می کند، اما 
تأکید می کند که انتخاب گران سوابق نامزدهای دائره های 
انتخابی خود را مورد توجه قرار دهند و جز افراد شایسته را 

انتخاب نکنند2. 
انتخابات  به  را  شرایط  واجدین  آنکه  از  بیش  بیان  این 
فرابخواند ایشان را به انتخابی درست فرا می خواند. سخنان 

بسیاری 
درباره این بیانیه گفته شد و برخی از رسانه ها عدم مشارکت 
وسیع مردم عراق در انتخابات علی رغم این بیانیه مرجعیت 
را شکستی برای مرجعیت تلقی کردند، این در حالی بود که 

مرجعیت رسانه مستقیم خود یعنی تریبون نماز جمعه کربال 
را به دلیل بیماری کرونا در اختیار نداشت و از سوی دیگر 
نمی توان این بیانیه را صرفا فراخوانی برای مشارکت مردم 
در انتخابات تلقی کرد، بلکه می توان آن را نکوهش کننده 
نیز در نظر گرفت.  فرایند سیاسی عراق  سیاست مداران و 
از گره خوردن مسائل سیاسی  انتخابات و پس  از  اما پس 
به  بازنده  از سوی جریان های  تقلب  ادعای  با مطرح شدن 
ویژه جریان های نزدیک به الحشد الشعبی، برخی از رسانه 
عرصه  وارد  نجف  در  مرجعیت  دفتر  که  شدند  مدعی  ها 
شده و اولویت های خود را در مورد مسائل بعد از انتخابات 
بیان داشته است؛ از جمله اینکه مرجعیت خواستار یکپارچه 
شدن صف گروه های شیعه شده و اینکه با انتخاب نوری 
المالکی به نخست وزیری به مخالفت پرداخته است، مسئله 
ای که باعث شد دفتر مرجعیت در واکنش به این شایعات 

بیانیه مطبوعاتی کوتاهی صادر کند.
/https://www.sistani.org/arabic/statement/26536 ،2021-9-29 2.  بیان مکتب سماحته )دام ظلّه( حول االنتخابات النیابیه القادمه في العراق

/https://www.sistani.org/arabic/archive/26538 3.  تصریح لمصدر مسؤول في مکتب سماحته )دام ظلّه( بشأن تشکیل الحکومه الجدیده في العراق
https://www.nasnews.com/view.php?cat=74023 4.   عبداللطیف: إیاد عالوي بََعث رسالتین إلی بایدن والمرجع السیستاني ودعاهما للتدخل

آمده  سیستانی  اهلل  آیت  دفتر  رسمی  سایت  در  آنچه  طبق 
نجف  در  سیستانی  اهلل  آیت  دفتر  در  مسؤول  منبع  یک 
اشرف اظهار داشت که: »تأکید می کنیم مرجعیت عالی در 
هیچ یک از جلسات و گفتگوها و تماس ها و مشاوره هایی 
که در مسئله ائتالف ها )تحالفات( و هم پیمانی های سیاسی 
کننده  طرفی شرکت  گیرد،  می  دولت صورت  تشکیل  و 
از  مسئله  این  برخالف  اخباری که  و  نمی شود،  محسوب 
سوی برخی جریان ها در رسانه ها و فضای مجازی منتشر 
شده است، بی اساس هستند و به هیچ وجه صحت ندارند3.« 
انتخابات  نتایج  به  معترضان  تظاهرات  باالگرفتن  از  پس 
بر دروازه های منطقه سبز بغداد و کشته شدن چند تن از 
معترضان و بالفاصله پس از آن، صورت پذیرفتن سوء قصد 
عراق مصطفی  وزیر  نخست  به جان  نافرجام  و  آلود  ابهام 

نزدیک  سیاسی  انسداد  به سوي  عراق  الکاظمی، وضعیت 
و نزدیک تر شده است، پس از شکل گیری چنین فضایی 
بود که ایاد عالوی نخست وزیر اسبق عراق و رهبر الجبهه 
الوطنیه المدنیه دو نامه تنظیم کرد و دو نامه را به گفته وائل 
رئیس جمهور  بایدن  برای  یکی  روز  در یک  عبداللطیف 
ایاالت متحده آمریکا و دیگری را برای آیت اهلل سیستانی 

ارسال نمود4. 
به  ایشان را  به آیت اهلل سیستانی  نامه خود  ایاد عالوی در 
دخالت عاجل برای حفظ صلح و ثبات اجتماعی و توافق 
نامه اظهار داشته که عراق  ملی فرا خواند. عالوی در این 
تهدید  را  موجودیتش  که  اختالفاتی  و  مشکالت  دلیل  به 
و  قرار گرفته و شکست  انگیز  می کند در وضعیتی رقت 
پس روی و گسست نه تنها دامن گیر بیت شیعی شده بلکه 

جریان های سنی و کردی را نیز در بر گرفته است.
عالوی در این بیانیه از آیت اهلل سیستانی خواسته تا با اتخاذ 
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و  انسداد  از فضای  انتقال عراق  در  مؤثر  و  پویا  هایی  گام 
تزلزل به وضعیت آرامش و توافق ملی تالش کنند. عالوی 
همچنین از مرجعیت خواسته تا خطبه های نماز جمعه را در 
جهت راهبری مردم به آنچه باید با گفتگوی هدفمند حل و 

فصل شود دوباره برقرار سازند.5 
در تحلیل آنچه آمد می توان گفت که آیت اهلل سیستانی 
از نقطه عزیمت نهاد مرجعیت و حوزه علمیه نجف اشرف 
نگاهی پدرانه به تمام مردم دارند از همین رو خود را طرفی 
در دعواهای بین جریان های سیاسی نمی دانند. از همین رو 
در گفتگوهای سیاسی شرکت نمی کنند؛ چرا که خود را 
در یک فاصله با جریان های سیاسی تلقی می کنند و فاصله 
معناداری بین خود و جریان های سیاسی برقرار کرده اند. 

از همین روست که هیچ یک از
سیاسیون عراق را تا زمان تحقق رفاه و عدالت در عراق و 
پاک شدن سیاست از فساد به حضور نمی پذیرند، چنان که 
از بیانیه نخست پیش از انتخابات هم پیداست آن چنان دل 

خوشی هم از جریان های سیاسی ندارند.
در  تنها  عالی  مرجعیت  رسد  می  نظر  به  دیگر  سوی  از 
اوج می رسد و  به  انسداد سیاسی در عراق  زمان هایی که 
موجبات آزار و اذیت جامعه را فراهم می آورد به مسائل 
پیدا می کنند. صدور فتوای جهاد کفایی در زمانی  ورود 
که داعش در نقاط مختلف عراق کر و فر نشان می داد و 
درخواست استعفای عادل عبدالمهدی پس از اینکه تعداد 
زیادی از جوانان تظاهر کننده کشته شدند، از جمله نقاط 
نقطه حساس  در آن  را  مرجعیت  است که دخالت  عطفی 

ایجاب می کرد.

https://ar.hawzahnews.com/xbrjp ،5.   عالوي یبعث رسالة الی آیة اهلل السیستاني بشأن األوضاع الحالیة

عراق  اساسی  قانون  دادگاه  که  زمانی  تا  رسد  می  نظر  به 
نتایج نهایی انتخابات را تأیید نکرده است )این مقاله پیش 
از تایید نهایی نتایج انتخابات از سوی دادگاه قانون اساسی 
عراق به نگارش درآمده( و تا وقتی انسداد سیاسی در عراق 
به بن بستی غیر قابل بازگشت تبدیل نشده باشد مرجعیت 
به دخالت معنادار و سرنوشت سازی دست نخواهند زد، و 
از این منظر شاید نامه نگاری ایاد عالوی کمی زود به نظر 

برسد.
درواقع در این دوره از انتخابات هنوز مسائل به طور واضح 
مشخص نشده اند، هنوز اساسا نتایج در هاله ای از ابهام قرار 
دارند و برخی گروه ها به ویژه فتح به دنبال اعتراضات خود 
به نتایج انتخابات هستند و برخی دیگر از گروه ها در حال 
گفتگو برای ایجاد بزرگترین گروه در جلسه اول پارلمان، 
فرایند  وارد  و  باشند  نگرفته  شکل  ها  ائتالف  وقتی  تا  و 
هنوز  باشند  نشده  دولت  و  گانه  سه  های  ریاست  انتخاب 
فرایند  توان گفت  می  هر چند  و  دارد  ادامه  سیاسی  روند 
سیاسی در آستانه انسداد خود قرار دارد اما هنوز به انسداد 
کامل نرسیده است. در این بین مرجعیت، خود را وارد این 
بازی سیاسی که بازیگران خود را دارد نخواهند کرد، این 
در حالی است که مشارکت حداقلی مردم در انتخابات نیز 
مزید بر علت شده و بی شک انگیزه مرجعیت برای دخالت 
در مسائل مختلف را به عنوان نهادی مردم  نهاد و در کنار 
که  توان گفت  می  رو  همین  از  کرد.  خواهد  کمتر  مردم 
سیاست ورزی مرجعیت به طور ساختاری، پدرانه، در کنار 

مردم و در وقت ضرورت است.
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