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مروری خالصه بر تاریخ معاصر عراق؛ 
هیچ انقالبی در عراق پیروز نشده است!

محمدباقر حکیم

عراق مستعمره
در س��ال ۱۹۱۴ میالدی از جنوب عراق)بصره( نیروهای انگلیس��ی وارد ش��دند و این کشور را 
اشغال کردند. سال ۱۹۱۷ میالدی تقریباً به صورت کامل کل عراق تحت قیمومیت اشغال نیروهای 
انگلیسی قرار گرفت. این بازه زمانی، یک دوره حساس تاریخی بود که شیعیان در مقابل نیروهای 
انگلیسی نقش خیلی خوبی را ایفا کردند اما قرار گرفتن در مقابل کشورهای منطقه به اضافه قدرت 

نیروهای انگلیسی، باعث شد که عراق تحت اشغال نیروهای انگلیسی قرار گیرد.
از سال ۱۹۱۷ م تا سال ۱۹۲۰ م تقریباً شاهد دو انقالب برجسته در کشور عراق هستیم. یکی 
قی��ام ۱۹۱۸ میالدی بود که مردم نجف علیه نیروهای انگلیس��ی انقالب کردند؛ فرمانده نیروهای 
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انگلیسی را کشتند و انقالب کردند. تقریبا استان نجف هم آزاد شد اما یک محاصره ۴۵ روزه تا دو 
ماهه باعث شد که این قیام شکست بخورد. دومین انقالب معروف این سالها، انقالب سال ۱۹۲۰ 

است که به »ثوره العشرین« معروف است.
بصره نقش برجس��ته ای در تحوالت عراق دارد. همیشه اتفاقات بزرگی در بصره رخ داده است. 
از ورود نیروهای انگلیس��ی تا انقالب ۱۹۲۰ م. تا انقالب ۱۹۹۱ م و غیره. در س��ال ۱۹۲۰ م دوباره 
شیعیان در مناطق جنوبی، انقالبی را علیه نیروهای انگلیسی انجام دادند که انقالب بسیار بزرگی 

بود و دستاوردهای بزرگی هم داشت.
در س��ال ۱۹۲۰ م دو تفکر در میان اش��غالگران عراق حاکم بود. یک تفکر این بود که نیروهای 
انگلیس��ی به صورت مس��تقیم عراق را مدیریت کنند. تفکر دیگر این بود که نیروهای انگلیسی به 
صورت غیرمستقیم عراق را مدیریت کنند. انقالب ۱۹۲۰ م باعث شد که انگلیسی ها به این نتیجه 
برسند که باید یک فرد مسلمان را بیاورند و در عراق به پادشاهی برسانند. این انقالب بود که باعث 

شد چنین اتفاقی بیفتد، متأسفانه در نهایت انقالب ۱۹۲۰ هم شکست خورد.

هیچ انقالبی در عراق پیروز نشده است!
به نظر برخی کارشناسان هیچ انقالبی در عراق پیروز نشده است. ولی اگر بخواهیم دستاوردهای 
این انقالب شکس��ت خورده را بگوییم، باید گفت یکی این بود که باعث ش��د انگلیسی ها تصمیم 
گرفتند تا به صورت غیرمستقیم عراق را مدیریت کنند. بعد از این انقالب، همایشی در سال ۱۹۲۱ 
م برگزار شد و نتیجه این شد که آقای ملک فیصل )پسر پادشاه حجاز( پادشاهی عراق را به عهده 

بگیرد.
پادشاه حجاز، دو پسر به نام های عبداهلل و فیصل داشت. اینها  هر دو می خواستند پادشاهی عراق 
را به دست گیرند. پدر فیصل را برای این ماموریت انتخاب کرد و اینگونه شد که یک فرد عرب اهل 

سنت توسط انگلیس در عراق به پادشاهی رسید.
برای مردم مهم بود که یک شخص عرب مسلمان، پادشاهی عراق را به دست می گیرد و دیگر 
انگلیسی ها )به عنوان اشغالگران کفار( در عراق مدیریت و سیطره نخواهند داشت. آقای ملک فیصل 

آمد و در سال بعد از انقالب ۱۹۲۰ )سال ۱۹۲۱( پادشاهی عراق را به دست گرفت.
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پادشاهی وابسته به استعمار
یک سری نقاط مهم تاریخی وجود دارد که اتفاقات مهم و بزرگ سیاسی در آنها به وقوع پیوسته 
اس��ت. ملک فیصل در س��ال ۱۹۲۱ تا سال ۱۹۳۳ حکومت کرد. اینجا به چند حادثه تاریخی باید 

اشاره کنیم. یکی از نقاط مهم تاریخی ثوره العشرین است.
ثوره العشرین انقالب سال ۱۹۲۰ بود. ورود علمای حوزه علمیه و ورود مستقیم مرجعیت نجف 
باعث ش��عله ور شدن این انقالب شد و عراق توانست به دستاوردهای مهمی برسد که می توانیم از 
آن به عنوان یکی از نقاط اشتراک ایران و عراق یاد کنیم. بر اساس توافقنامه ای که در سال ۱۹۳۳ 
امضا شد، استقالل عراق به رسمیت شناخته شد. تضاد کابینه پادشاه عراق با انگلیس تا سال ۱۹۳۳ 
ادامه دارد. )ملک فیصل به سوئیس رفت و در این مورد دو فرضیه وجود دارد که یا خودش بر اساس 
بیماری بعد از این سفر مرده است و یا اینکه چون تفکر ایشان در اواخر حکومتش ضد انگلیسی ها 

شده بود، آنجا ترور شده است و در اثر مسمومیت می میرد(
بعد از سال ۱۹۳۳ پسر آقای ملک فیصل، یعنی ملک غازی به پادشاهی می رسد. ایشان مخالفت 
هایی هم با سیاست های انگلیسی در کشورهای عربی داشت. ایشان هم خیلی مشکوک و مبهم 
با یک تصادف س��اختگی در س��ال ۱۹۳۹ از دنیا می رود. در سال ۱۹۳۹ از آن جهت که حکومت، 
پادشاهی بود بعد از ملک غازی می بایست پسر ملک غازی به پادشاهی برسد که ملک فیصل دوم 
بود. در زمانی که ملک فیصل دوم به پادشاهی می رسد ۱۴ ساله بوده است. به همین دلیل ملک 
فیصل برای ادامه تحصیل به انگلیس فرستاده شد. شخصی به نام عبداهلل که دایی ملک فیصل دوم 
بود تقریباً تمام مسئولیت حکومت را برعهده گرفت. آقای عبداهلل دست نشانده نیروهای انگلیسی 

بود؛ یعنی کاماًل به سود سیاست های انگلیسی حرکت می کرد.
در سال ۱۹۵۳ ملک فصیل دوم پس از آنکه تحصیالت خود را در انگلیس به یک سطحی رساند 
به عراق برگشت. دایی ایشان )به نام عبداهلل( و نخست وزیر عراق )نوری سعید( دو بالی بودند که 

وی را مدیریت می کردند.
در این دوران مهمترین اتفاقی که افتاد، پیمان بغداد در سال ۱۹۵۵ بود که توسط ملک فیصل 
دوم امضا شد و عراق رسماً به اردوگاه غرب پیوست و پایگاه های انگلستان در عراق فعال تر شدند تا 
اینکه در سال ۱۹۵۸ عبدالکریم قاسم که فرد بسیار نفوذی در ارتش عراق بود، انقالبی را صورت 

داد.
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کودتای پرهیاهو
عبدالکریم قاسم، در سال ۱۹۵۸ کودتایی را ضد خاندان هاشمی، که همان خاندان پادشاهی بود 
آغاز می کند و در این حادثه تمام خاندان پادشاهی کشته می شوند. اولین کاری که عبدالکریم قاسم 
در سال ۱۹۵۸ می کند، اعالم خروج این کشور از پیمان بغداد بود )این کار در حقیقت سیاست های 

عبدالکریم قاسم را دربرابر با سیاست های انگلیس نشان می دهد.(

عبدالکریم قاسم، نظام پادشاهی عراق را از بین برد. او از محبوبترین شخصیت های سیاسی عراقی است

عبدالسالم عارف و عبدالکریم قاسم، دو شخصی بودند که در کودتای ۱۹۵۸ نقش داشتند، اما 
چون عبدالکریم قاسم درجه باالتر و فرماندهی را برعهده می گیرد، توانست حکومت عراق را مدیریت 
کند. عبدالسالم عارف همیشه به دنبال این بود تا عبدالکریم را برکنار کند و خودش بر پست ریاست 

جمهوری عراق بنشیند که این اتفاق در سال ۱۹۶۳ رخ داد.
در سال ۱۹۶۳ کودتای عارف رخ داد که به کمک بعضی ها توانست آقای عبدالکریم قاسم را ترور 

کند. سال ۱۹۶۳ را می توانیم سال آغاز حکومت تفکر بعثی بدانیم.
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از س��ال ۱۹۶۳ تا س��ال ۱۹۶۶ عبدالس��الم ع��ارف در عراق حکومت کرد ک��ه تفکر ضد رژیم 
صهیونیس��تی داش��ت. در آغاز کمی با تفکرات بعضی ها همراه بود ولی بعد از رسیدن به قدرت با 
حزب بعث به مشکل خورد و تعدادی از آنها را زندانی کرد. وی در سفر به بصره به صورت مشکوک 
و کاماًل هماهنگ شده ترور شد و برادرش عبدالرحمان عارف به قدرت رسید. سال ۱۹۶۶ تا سال 
۱۹۶۸ نیز عبدالرحمان عارف حاکم عراق بود که او هم همان تفکرات برادرش را داشت در نهایت 

او هم با یک نقشه برنامه ریزی شده، تبعید شد.
حزب بعث از سال ۱۹۶۸ به صورت رسمی فعالیت خود را در عراق آغاز کرد. ژنرال احمد حسن 
البکر که از فامیل های صدام حسین بود، در سال ۱۹۶۸ به صورت رسمی فعالیت حزب بعث را آغاز 
کرد. او و صدام اهل یک منطقه بودند. او حاکمیت عراق را در دس��ت گرفت و به مرور زمان صدام 
حس��ین را به عنوان نفر اول بعد از خود معرفی کرد. صدام به مقامی رس��ید که تمام سازمان های 
اطالعاتی و نظامی زیر نظر او فعالیت می کردند. از سال ۱۹۶۸ تا سال ۱۹۷۹ احمد حسن البکر بر 

مسند قدرت بود.

صدام و سلطه بعثی  ها
صدام حسین در سال ۱۹۷۹ از آنجایی که تمام قدرت نظامی را در چنگ داشت، احمد حسین 
البکر را مجبور به استعفا کرد و گفت که باید جلوی دوربین بیاید و بگوید که من دیگر هیچ توانی 
برای مدیریت و امور کشور ندارم و قدرت را به او واگذار کند. بنابراین صدام حسین در سال ۱۹۷۹ 

به صورت کامل مدیریت عراق را به عهده گرفت.
صدام در س��ال ۱۹۸۰ جنگ تحمیلی ای را علیه جمهوری اس��المی ایران آغ��از کرد. از نقاط 
مش��ترک دو ملت یکی ثوره العشرین بود که گفته ش��د و یکی هم جنگ تحمیلی بود. در جنگ 
تحمیلی تعداد قابل توجهی از عراقی ها یا به بهانه ایرانی بودن و یا به بهانه ضد صدام بودن از عراق 
اخراج و وارد خاک ایران شدند. در جنگ تحمیلی، گردانی به نام »گردان بدر« در ایران تشکیل شد 

که اعضای آن از دو گروه بودند:
۱_ کسانی که از عراق اخراج و به ایران آمده بودند.

۲_  توابین بودند یعنی کسانی که به اسارت گرفته شده بودند، توبه می کردند و به این گروه بدر 
می پیوستند.

این گردان در سال ۱۹۸۲ تشکیل شد و گردان بدر را شهید دقایقی تأسیس کرده بود و فرماندهی 
آن را به سید محمدباقر حکیم داده بود. از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ جنگ بین ایران و عراق ادامه داشت.
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جنگ ایران و بعثی ها؛ نه ایران و عراق!
بای��د به جای تعبیر جن��گ ایران و عراق از تعبیر جنگ بین ایران و حزب بعث اس��تفاده کرد. 
دشمنان ایران واقعاً عراقی نبودند، دو سه یا پنج برابر آن شهدایی که در ایران شهید شدند در عراق 
شهید داریم که توسط حزب بعث شهید شدند، از شیعیان، اهل سنت و از کردها. فقط کافی است 
که به حلبچه توجه کنید، چند هزار نفر در یک روز در بمباران شیمیایی شهید می شوند. به حزب 

الدعوه دقت کنید ده ها هزار نفر شهید داده اند. در انقالب ۱۹۹۱ هم ده ها نفر شهید شدند.

بعد از اینها )جنگ ایران و حزب بعث( کش��تار عملیات الدجی��ل و االنفال را می توان ذکر کرد 
که هزاران نفر توس��ط حزب بعث کش��ته شدند. بعد جنگ عراق و کویت رخ داد. بعد از آنکه عراق 
نتوانست به نتایج دلخواه در جنگ با ایران برسد به سمت کویت رفت. عراق بعد از جنگ با ایران 
۷۵ میلیون دالر بدهی به کش��ورهای عربی داشت. اینجا بود که کشورهای عربی گفتند شما باید 
این بدهی ما را برگردانید. صدام کشورهای عربی گفت شما باید بدهی های ما را ببخشید چرا که 
من نماینده کشورهای عربی در جنگ با جمهوری اسالمی ایران بودم. بیایید قیمت نفت را کاهش 
دهیم تا بتوانیم بحث صادرات نفت را انجام دهیم کشورهای عربی قبول نکردند و صدام حمله را در 

سال ۱۹۹۱ ضد کویت تدارک دید.
زمانی که صدام در س��ال ۱۹۹۱ به کویت حمله کرد نقش آمریکا هم مهم اس��ت. چرا که قبل 
از حمله به کویت عراقی ها پیش سفیر آمریکا رفتند و گفتند ما می خواهیم به کویت حمله کنیم 
نظر ش��ما چیست؟ سفیر آمریکا گفت اصاًل ارتباطی با ما ندارد و این یک قضیه داخلی است شما 

می خواهید حمله کنید، حمله کنید. یعنی با چراغ سبز آمریکا حمله به کویت آغاز شد.
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انتفاضه شعبانیه و باز هم شکست!
در س��ال ۱۹۹۱ بعد از آنکه صدام حمله به کویت را آغاز کرد به س��مت عربستان رفت تا بتواند 
به عربستان هم نزدیک شود. این اتفاق باعث شد که شورای امنیت جلسه فوق العاده برگزار کند و 
در نهایت حمالت بین المللی ضد عراق آغاز شد. تمام تجهیزات صدام و حزب بعث توسط ائتالف 
بین المللی نابود شد، عمالً اینجا تمام زیرساخت های حزب بعث از بین رفت. )چرا که تقریبا نصف آن 
در جنگ با ایران ضعیف شد و از بین رفت و یک بدهکاری میلیاردی را به بار آورد و نصف دیگرش 
هم در جنگ با کویت از بین رفت( عماًل حزب بعث دیگر نابود شد. زمانی که جنگجویان به صورت 
پیاده در حال برگش��ت از کویت بودند، در س��ال ۱۹۹۱ انقالبی از بصره آغاز ش��د که به سرعت به 

استان های دیگر کشیده شد که ما به آن »االنتفاضه شعبانیه« می گوییم.
این انقالب در ماه شعبان رخ داد و در فاصله ۳ تا ۴ روز،  ۱۴ استان از ۱۸ استان عراق آزاد شد. 
می توان گفت که شیعیان تقریباً مناطق جنوبی را گرفتند کردها مناطق شمالی را گرفتند و فقط 
مانده بود ۴ استان اهل سنت که توسط حزب بعث مدیریت می شد. در تمام مناطق جنوبی عکس 
امام خمینی)ره( باال می رفت و صحبت از یک حکومت و کشور اسالمی به میان می آمد. این موضوع 
در رسانه هایی که در این انقالب حضور داشتند به سرعت برجسته و باعث شد آمریکا و عربستان 
به این فکر بیفتد که »ما داریم صدام را از بین می بریم اما جمهوری اسالمی ایران در حال حاکم 
شدن در عراق است این برای ما تهدید است ما باید دوباره نیرو بدهیم او را پشتیبانی کنیم تا بتواند 

این انقالب را سرکوب کند.«
فرماندهان آمریکایی و عراقی در نقطه مرزی بین عراق و کویت مینشینند و به توافق می رسند 
تا دوباره حزب بعث به لحاظ نظامی و لجستیکی پشتیبانی شود. بنابراین شیعیان به صورت فجیعی 

سرکوب شدند.
تقریباً می توان گفت هر خانه عراقی حداقل یک یا دو شهید در انتفاضه شعبانیه دارد. چرا که به 
مدت دو سال صدام حسین تمام کسانی را که در انقالب فقط پشتیبانی می کردند و در خیابان ها 
حضور داشتند اعدام کرد. بزرگ و کوچک هم نمی شناخت برای مثال در سال ۲۰۰۳ در استان حله 
یک اتوبوس کامل را پیدا کردند که با زن و بچه در خاک دفن کرده بودند، یا مثاًل در بصره کودکان را 
از داخل هلیکوپتر به بیرون پرتاب می کردند. این یکی دیگر از نقاط اشتراک بین جمهوری اسالمی 
ایران و عراق است. هسته اصلی انتفاضه شعبانیه در کربال شکل گرفته بود و آنها حتی حرم را هم 

بمباران کردند و کربال با خاک یکسان شد.
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ابقای یک صدام تضعیف شده
از س��ال ۱۹۹۱ با اینکه آمریکایی ها به بعثی ها کمک کردند تا انقالب س��رکوب ش��ود اما می 
خواستند که صدام در ضعیف ترین حالت خود قرار بگیرد. به همین سبب تحریم ها علیه عراق آغاز 
شد. این تحریم ها باعث شد که عراق به شدت فقیر شود. )این تحریم ها یکی دیگر از نقاط فرهنگی 
اجتماعی اشتراکی بین ایران و عراق است.( در این تحریم ها گفته می شود که تا یک و نیم میلیون 

آدم از فقر و گرسنگی مردند.
بحث سواد آموزی به شدت کاهش پیدا کرد و عراق تبدیل به یک ویرانه شد که شاید در قرن 
اخیر بی  سابقه بوده است. برای مثال یک کارمند یک ماه کامل را کار می کرد و می توانست تنها 
یک شانه تخم مرغ بخرد. تحریم ها، یکی از منشاهای اصلی فسادی است که در تمام ادارات دولتی 
عراق از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۸ شاهد آن هستیم. صدام خودش اجازه داده بود که با رشوه کار کنند؛ 
یعنی شما هر اداره ای که می رفتید باید رشوه می دادید تا کارتان جلو برود. االن هم همینطور است 
به طور نسبی تقریباً در اکثر ادارات دولتی اگر رشوه ندهید کارتان جلو نمی رود. یعنی عماًل رشوه به 
یکی از ساز و کارهای امور اداری تبدیل شده است. یکی از منشاهای این معضل همین تحریم هایی 
بود که از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ وضع شد که سال ۱۹۹۵ به تحریم نفت مقابل غذا تبدیل شد. عراق 

نفت میداد به کشورهای خارجی مواد اولیه غذا به عراق می دادند.

اشغال یک کشور ضعیف شده
سال ۲۰۰۲ تهدیدهایی شکل گرفته و سال ۲۰۰۳ جنگ نیروهای ائتالف بین المللی به همراه 
آمریکا علیه عراق آغاز شد. ظرف ۲۱ روز عراق به صورت کامل و بدون هیچ گونه مقاومتی توسط 
نیروهای آمریکایی اشغال شد. سال ۲۰۰۳ حمله آغاز شد. »پل برمر« یک حاکم آمریکایی آمد و 
عراق را مدیریت کرد به همین خاطر یک شورای حکومتی تشکیل دادند که متشکل از ۱۳ شیعه، 
۵ سنی، ۵ کرد، ۱ نفر ترکمن و ۱ نفر مسیحی بود. در همان سال ۲۰۰۳ پسران صدام کشته شدند. 
آیت اهلل سید محمدباقر حکیم بعد از نماز ترور و شهید شد؛ در همین سال ۲۰۰۳ دستگیری صدام 

انجام شد.
حت��ی ی��ک مورد از دالیلی که آمریکا به بهانه آن به عراق حمله کرد هم اثبات نش��د. یعنی نه 
سالح های کشتار جمعی در عراق پیدا شد. نه اسنادی در خصوص ارتباط صدام با القاعده پیدا شد. 

تمام دالیل آمریکا برای حمله به عراق مبهم بود.
دولت موقت عراق برای اولین بار در سال ۲۰۰۴ توسط ایاد عالوی تشکیل شد. او فردی بود که 
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نقش برجسته ای در حمله آمریکا داشت. بعد از آن در سال ۲۰۰۵ برای اولین بار در عراق انتخابات 
پارلمانی انجام شد که نتیجه آن تشکیل دولت انتقالی بود که ابراهیم جعفری به عنوان نخست وزیر 

عراق تعیین شد.

از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ در مناطق شیعه و اهل سنت )که واقع در جنوب عراق است( حمالت 
بسیار شدیدی را ضد نیروهای آمریکایی شاهد هستیم. در مناطق جنوبی، جیش المهدی به رهبری 
مقتدی صدر این کارها را انجام می داد. این موارد و برخی فعالیت های گروه های مقاومت دیگر باعث 
ش��د که آمریکایی ها س��ال ۲۰۰۷ یا ۲۰۰۸ به این نتیجه برسند که باید از عراق بیرون بروند. این 
اتفاق در سال ۲۰۱۱ با ۴۵۰۰ کشته رخ داد. یعنی مجبور شدند که بیرون بروند و شکست خوردند.

و اما داعش
از س��ال ۲۰۱۱ تا س��ال ۲۰۱۴ اما تظاهرات بسیار شدیدی را از جانب اهل سنت ضد حکومت 
مرکزی ش��اهد بودیم، که همین زمینه ساز ورود داعش شد. اصل داعش کیست؟ عراقی ها. ابوبکر 
البغدادی عراقی است، یعنی اصل داعش عراقی هایی بودند که از صالح الدین آمدند در االنبار رشد 

پیدا کردند و به موصل رفتند و پایگاه اساسی خود را زدند و چیزی به نام داعش تشکیل شد.
زمینه ساز ورود داعش رهبران و عشایر اهل سنت بودند، چون داعش با رهبران اهل سنت کاماًل 
هماهنگ بود. )برای مثال ظرف ۴۸ س��اعت یا ۷۲ ساعت س��ه استان عراق را کامل گرفتند. مگر 
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می شود که با ۴۰۰ یا ۵۰۰ نفر سه استان را تصرف کرد و نیروهای امنیتی هیچ عکس العملی نشان 
ندهند؟( این کار توافقی بین نیروهای امنیتی و عشایر اهل سنت حزب بعث و داعش بود. داعش 
قدرت و سازمان نظامی دارد، ورود می کند. نیروهای نظامی کنار می کشند و بعد حزب بعث می آید 
مدیریت و سازوکار سیاسی را بر عهده می گیرند و تا نزدیکی کربال می رسند. اما با جلوگیری گروه 

های مقاومت سال ۲۰۱۷ داعش در عراق از بین رفت.
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 جریان شناسی  سیاسی
شیعیان عراق

علی شمس آبادی

مقدمه 
پیش از ورود به تفصیل مباحث احزاب ذکر نکته ای حائز اهمیت است. هنگامی که صدام سقوط 
کرد دو رویکرد کلی در میان شیعیان عراق وجود داشت؛ عمدتا از آمریکا حمایت  می کردند و البته 
برخی حامی ایران بودند. کم کم ضدیت با آمریکا و گرایش به ایران در میان ش��یعیان بیشتر شد. 
چون کس��ی حامی ش��یعیان بما هم شیعیان، غیر از ایران، نبود! بعد از مدتی مردم عراق از ایران و 
آمریکا و س��عودی اعالم نارضایتی داش��تند تا زمانی که داعش تحرکات خود را شروع کرد و چند 
سالی توجهات به درگیری با داعش بود. االن در سطح نخبگان سیاسی عراق، تمام بازیگران مطرح 
دنبال موازنه مثبت هستند، یعنی معتقدند سهم همه باید از کیک قدرت به رسمیت شناخته شود.
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حزب الدعوه

این تش��کل، اولین تشکل رسمی و منسجم و فراگیر در میان ش��یعیان عراق بود. سال ۱۹۵۷ 
تاسیس شد و از ابتدا عنوان حزب را برگزید و شهید سید محمد باقر صدر نقش موثری در تشکیل 
آن داشت. اگر تشرینی ها را کنار بگذاریم، تقریبا همه احزاب شیعه، با واسطه یا بی واسطه برآمده از 
این جریان هستند. حزب الدعوه بواسطه سیل تحوالتی که هر روز در عراق رخ می دهد، آن هیمنه 
و قدرت انسجام سابق را در فضای شیعه و عراق ندارد. االن حزب الدعوه بیشتر یک چتر سمبولیک 
است که جنبه معنوی دارد و مثل قبل ساختار منسجم حزبی در آن وجود ندارد. خیلی افراد از این 
حزب جدا شدند که آخرین آنها حیدر العبادی بود، البته او هم هنوز بصورت قطعی اعالم نکرده است!

 امروز بزرگترین قدرت در حزب الدعوه نوری المالکی است که ائتالفی به نام دولت قانون را دارد. 
در دوره صدام حزب الدعوه دو ش��اخه داشت؛ یک شاخه سوری نشین و دمشق نشین و یک شاخه 
تهران نشین و ایران نشین. نوری المالکی ساکن سوریه بود و پس از صدام، ۳ دوره نخست وزیر عراق 
بود که برای هیچ شخصی چنین امکانی فراهم نشد. نوری المالکی فردی تکنوکرات است و با توجه 
به اینکه ۱۲ سال نخست وزیر بوده توانست یک سری پروژه ها را انجام دهد. اما بلحاظ بودجه ای که 
داش��ته و مدت زمانی که در صدر حکومت بوده، چندان کار بزرگی انجام نداد. پاشنه آشیل دولت 
نوری المالکی فس��اد آن بود، چون دولت و ش��خص او را متهم به فس��اد گسترده می کردند. نوری 
المالکی خیلی برند همراهی با فساد را پیدا کرد و باعث شد عراق به وضعیت کنونی برسد. با وجود 
اینکه ائتالف دولت قانون در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ یک چتر حمایتی بزرگ بود که ۸۹ نماینده 
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داشت در سال ۲۰۱۸ آن تعداد نماینده به ۲۵ نماینده رسید و این یک شکست بزرگ برای نوری 
المالکی بود.

 نوری المالکی نوچه سیاسی ایران به حساب نمی آید و اینکه بگوییم طرفدار ایران بوده درست 
نیست. اولین سفر سیاسی او، به عنوان نخست وزیر، به عربستان سعودی بود و اولین قراردادهای 
کالن و پایه او با اردن بوده و االن هم مصطفی الکاظمی بر پایه همان  قراردادها عمل می کند. اولین 
سفیر غیر مقیم عربستان در دوره نوری المالکی به عراق برگشت، گذرگاه عرعر در دوره او چند روز 
بازگشایی شد تا اینکه داعش آمد و موارد متعدد از این نمونه ها هست که نشان می دهد او هوادار 
ایران نیست. ما در پرونده های زیادی با او اختالف داشتیم که به آمریکا خیلی نزدیک شد یا تالش 
می کرد نزدیک ش��ود. اما االن دولت قانون گوش��ه رینگ است و اصلی ترین مخالف نخست وزیری 
مصطفی الکاظمی نوری المالکی بود اما این مخالفت بی نتیجه ماند! االن شعار اصلی که ائتالف قانون 
در انتخابات تکرار می کند هیبت الدوله است. می گوید االن هیمنه دولت شکسته شده و ما بودیم 
که آن هیبت را داشتیم، ما بودیم که مقتدی را در بصره به عنوان یک جریان مسلح قوی، سرکوب 

کردیم. اصلی ترین شکاف در بیت شیعی بین نوری المالکی و مقتدی صدر است.

جریان ملی حکمت



16
ویژه نامه 

شناخت ڪشور 
عــــراق

خیلی از حرکت ها در عراق ریشه و نفوذ خاندانی دارند. مثال در جریان صدر خود مقتدی نیست 
که نفوذ داشته باشد، بلکه پدر مقتدی که ملقب به صدر ثانی است و البته شهید سید محمد باقر 
صدر خیلی جایگاه داش��تند و مقتدی وارث آن جایگاه اس��ت. همین حرف در مورد عمار حکیم و 
جریان حکمت صادق است. آیت اهلل سید محسن حکیم مرجع قبل از آیت اهلل خویی، در دوره عبد 
السالم عارف حکم حرمت محاربه با اکراد را صادر کرد، حرمت پیوستن به کمونیست ها را داد و لذا 
از همان دوره خاندان حکیم در صحنه سیاسی عراق ظهور و بروز داشتند. االن هم عمار میراث دار 
و طالیه دار آن خاندان است. برخی خاندان حکیم، در دوره صدام، مقیم ایران و در ابتدا عضو حزب 
الدعوه بودند. در آن زمان مجلس اعالی انقالب اس��المی را در ایران تاسیس کردند. اما بعد بخاطر 
اینکه خیلی متهم به اطاعت از ایران می شدند اسم آن را به مجلس اعالی شیعیان عراق تغییر نام 

دادند.
 مرحوم آیت اهلل سید محمود شاهروی خیلی در مجلس اعالی عراق نفوذ داشت و در یک دوره 
دبیر کل آن بود. بعد این س��مت به عموی عمار یعنی س��ید محمد باقر حکیم رسید. شهید سید 
محمد باقر حکیم بعد از س��قوط صدام به عراق برگش��ت و شخصیت کاریزمایی بود و نفوذ باالیی 
داش��ت و آدم مکتبی بود. ایش��ان خیلی زود ترور ش��د و بعد از او، پدر عمار یعنی سید عبد العزیز 
حکیم، رئیس مجلس اعالی عراق شد. ایشان نیز چند سال بعد به علت سرطان فوت کرد و بعد از 
او سید عمار حکیم رئیس مجلس اعالی شیعیان عراق شد. عمار نفوذ پدر و عمویش را ندارد ولی 

نفوذ خاندانی به او رسیده است. 
بلحاظ عملکردی، وزیر نفت از این جریان بوده و در حوزه بصره بیشتر فعالیت دارند مثال استاندار 
بصره متعلق به جریان حکمت اس��ت. عمدتا افراد وابس��ته به جریان حکمت به فساد و ناکارآمدی 
شناخته می شوند. اما جوان گراترین نیروی با سابقه سیاسی شیعی در عراق، جریان حکمت است. 
اما در ش��ارع عراقی طرفداران جدی ندارد. ش��اهد این ادعا این است که سال ۲۰۱۸، قبل از شروع 
تظاهرات اکتبر، جریان حکمت برای برگزاری تظاهرات گس��ترده فراخوان داد ولی استقبال خیلی 

خیلی کمی شد.
 در حوزه سیاس��ت خارجی عمار حکیم به دنبال رابطه با همه اس��ت، مثال به السیسی بخاطر 
انتخاب ش��دن در مصر پیام تبریک داد. به تازگی هم عربس��تان به دنبال ارتباط با او بوده و گویا 
کمک هایی هم به بازوی رس��انه ای جریان حکمت داش��ته است. در سال ۲۰۱۸ جریان حکمت به 
صورت مس��تقل وارد انتخابات پارلمان شد و ۱۹ کرس��ی پارلمان را به دست آورد، که برای شروع 
تعداد خوبی محس��وب میشد. البته خودش��ان می دانند بدون ائتالف با احزاب بزرگ دیگر، آینده 
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درخش��انی ندارند. االن با حیدر العبادی یک ائتالف به نام »قوا الدوله الوطنیه« را تشکیل دادند و 
شعار آنها  تشکیل حاکمیت و نظم و انسجام امور است و در مقابل کسانی هستند که به عنوان »الال 
الدوله« شناخته می شوند. این جریان تقریبا گفتمان لیبرال اسالمی را ترویج می کنند هرچند چنین 
چیزی را به زبان نیاورند! اینها جوانان زیادی را که رویکرد و اظهارات تند ضد ایرانی داشتند جذب 
کردند. اما در مجموع رویکرد اعالمی این جریان و تمام جریانات ش��یعه عراق، »نه سیخ بسوزد نه 
کباب« است! البته در سطح اعمالی ممکن است متفاوت باشد. ملی گرایی به عنوان ناسیونالیسم، 
بعد از تجارب بعث در عراق، مرده است. اما همه می گویند: »العراق اوال« و جریان حکمت هم این 

شعار را می گوید. 

ائتالف فتح   

به نظر من این ائتالف بزرگترین بلوک پارلمانی است، یا اگر اولی نباشد دومی قطعا هست! این 
ائتالف در واقع یک چتر حمایتی از تمام احزاب و گروه های سیاسی است که سابقه مبارزه با داعش 
یا آمریکا یا هر دو را دارند. مثال عصائب اهل الحق در زمره ائتالف فتح اس��ت که، کتله الصادقون، 
جناح پارلمانی عصائب اهل الحق است و ۱۴ نماینده دارد. حدود ۱۶۰ هزار نیرو در حشد الشعبی 
جنگیدند اما قرارداد خیلی از اینها فسخ شده، اما االن ۷۰ هزار نفر تحت عنوان حشد والیی، نزدیک 
به ائتالف فتح و ایران هستند! هادی العامری در ابتدای سکونت در ایران جزء حزب الدعوه بود اما 
بعد به مجلس اعالی شیعیان پیوست و بعد وارد سپاه بدر شد. او جدی ترین سابقه رزمی در میدان 
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مبارزه با صدام)در جنگ تحمیلی( و بعد داعش را داشته است و خانم او ایرانی است. 
هادی العامری زمانی که موصل سقوط کرد وزیر حمل و نقِل دولت قانون بود، اما استعفا داد و 
با ابومهدی المهندس وارد درگیری با داعش ش��د. او در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به دلیل حضور 
در جبهه های جنگ علیه داعش و رها کردن ریاست بخاطر نجات عراق، محبوبیت باالیی در میان 
عراقی ها داشت. ائتالف فتح حضور و بروز وزارتی نداشته و تنها دوره ای که می توان عملکرد اجرایی 
آنها را بررسی کرد همان دوره وزارت هادی العامری بوده که طوالنی نبوده و در مجموع رزومه قوی 

اجرایی در این ائتالف وجود ندارد.
 ائتالف فتح بیشتر متمرکز روی جنگ فکری برای اثبات بنیادهای فکری خود است، البته در 
قالب حشد فعالیت هایی دارند. اخیرا بر سر چند وزیر در ائتالف فتح شکاف ایجاد شده و مهمترین 
شکاف در مورد گروه پارلمانی صادقون وابسته به عصائب با سایر بخش های ائتالف فتح است. مثال 
در مورد انتخاب الکاظمی به عنوان نخست وزیر و خروج آمریکا از عراق و موارد دیگر اختالفاتی در 
فتح رخ داده است. ائتالف فتح نزدیکترین ائتالف کالن به ایران است. البته باید توجه داشته باشیم 
که آنها نیز رویکردهای مستقل دارند و این اقتضای جامعه عراقی است، یعنی هیچ حزب و ائتالف و 
مجموعه ای در عراق خودش را وابسته به هیچ کشور عنوان نمی کند و از اعالم وابستگی یا هواداری 
احت��راز می کنند. به همین دلیل نمی توانیم هیچ حزب و جریانی را پیدا کنیم که یار صددرصدی 
ایران باشد و مثال به هواخواهی ایران، با آمریکا مقابله کند. شاید برخی نمایندگان فتح ضد ایران 
هم صحبت کنند! البته النجباء به عنوان حزب والیت فقیه در عراق شناخته می شود. اما ائتالف فتح 
جریان مقاومت را زیر چتر خودش دارد و خیلی از عراقی ها محب مقاومت هستند و با اینکه جامعه 

عراق خیلی چند پاره است، گفتمان مقاومت یکی از گفتمان های قوی و اصلی است.      
 

جریان صدر
جریان صدر و شخص مقتدی صدر از ویژگی های خاندانی آل صدر استفاده می کند که شخصیت 
های مهمی در تاریخ معاصر عراق داشته است. نفر اول این خاندان که توسط جریان صدر استفاده 
می شود شهید محمد باقر صدر است. و فقیهی نواندیش و نابغه بود که نفوذ باالیی در جامعه شیعه 
عراق داشته و با انقالب و امام خمینی)ره( بسیار همسو بود و برخی دلیل شهادت ایشان را همسویی 
ایش��ان با انقالب ایران عنوان می کنند. ایشان در مورد امام خمینی)ره( می گوید: »ذوبوا فی االمام 
الخمینی کما هو ذاب فی االسالم« در امام خمینی ذوب شوید همانطور که او در اسالم ذوب شده 

است. 
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نفر بعدی شهید سید محمد صدر است که میتوان وی را موسس جریان صدر در عراق نامید؛ 
وی معروف به صدر ثانی، پس��ر عموی ش��هید س��ید محمد باقر صدر و پدر مقتدی صدر است. او 
بعد از چند سال در جایگاه سیاسی اجتماعی صدر اول)شهید سید محمد باقر صدر( قرار گرفت و 
بیشتر جماعتی که پیرو شهید سید محمد باقر صدر بودند، دور او جمع شدند. صدر ثانی شخصیتی 
کاریزماتیک با صراحت لهجه و ش��جاعت خاص و به ش��دت ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی بود. او 
توانس��ت با همین ویژگی ها بخش بزرگی از جامعه شیعی عراق را جذب کند. در انتفاضه شعبانیه 

صدر ثانی مصاحبه ای دارد و معترضین را غوغائین یعنی آشوبگران، عنوان می کند.
 جان نیکس��ون در کتاب »بازجویی از صدام« می گوید: »در ماجرای عدم همراهی صدر ثانی با 
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انتفاضه شعبانیه، رابطه صدام با او به قدری خوب می شود که ریاست اوقاف شیعی را به او می دهد«. 
البته بعد از مدتی صدر ثانی از صدام فاصله می گیرد، طوری که در یکی از خطبه های نماز جمعه 
انتقاد تندی را متوجه صدام می کند. وقتی پایین می آید توس��ط اس��تاندار نجف مورد توبیخ قرار 
می گیرد اما با عصبانیت، عصای خود را به س��ینه استاندار نجف می زند، این کار در زمان حکومت 
صدام خیلی ش��جاعانه به حس��اب می آید و در عراق این کار ایشان برجسته می شود. وی در سال 

۱۹۹۹ به همراه دو تن از فرزندانش پس از نماز جمعه ترور شد.
۳( مقتدی صدر؛ بخش بزرگی از نفوذ مقتدی بخاطر انتسابش به خاندان صدر است، همانطور 
که نفوذ عمار حکیم مرهون خاندان اوست. البته مقتدی در دوره صدام در عراق بود ولی عمار حکیم 
در ایران بود و این یک مزیتی برای مقتدی به حساب می آید و خود او در سخنرانی ها به این نکته 
اشاره می کند که من در دوره صدام هم در کنار مردم بودم. سخنرانی های مقتدی غرا است، اما لحن 
کاریزماتیک ندارد، در مقابل سیمای مقتدی، کاریزماتیک است! در مجموع مقتدی در یک دوره به 

عنوان یک رهبر سیاسی شیعی در سطح کالن مطرح شد و امروز هم این جایگاه را دارد.

جیش المهدی ½
جی��ش المهدی در اوایل ظهورش در چند جبهه می جنگیدند. تقابل جیش المهدی با آمریکا، 
دامنه اش به تقابل ش��یعیاِن نزدیک به آمریکا هم کشیده شد و درگیری هایی هم ایجاد شد. حتی 
برخی می گویند پسر آیت اهلل خویی را جیش المهدی کشته است و این انگی است که به جیش 
المهدی خورده و به س��ادگی قابل رد یا تایید نیست. البته جیش المهدی تندروی هایی در مقابل 
آمریکا و س��نی ها و حتی ش��یعیان داشته است. اما در مجموع جیش المهدی خیلی به درد شیعه 
خورده، مخصوصا زمانی که سنی های تندرو، شیعیان را سرکوب می کردند، جیش المهدی توانست 

مانع آنها بشود.
 به مرور زمان برخی انشعابات در دل جیش المهدی بوجود آمد. از جمله »نجبا« که عناصری 
معقول، کارآمد، آمریکاس��تیز و همس��و با ایران هس��تند، از جیش المهدی جدا شدند. دلیل این 
انشعابات فقط ناپختگی مقتدی نبود. شیعه ناگهان با فضای جدیدی مواجه شد و تا قبل از ۲۰۰۳ 
کامال در حاشیه و مورد سرکوب شدید صدام بود. این فضای باز پسا صدام و خفقان و محدودیت های 

سابق، اقتضائاتی به همراه داشت که یکی از آنها چندپارچگی زودهنگام گروه های شیعی بود.  
جیش المهدی دو درگیری سنگین داشت. یکی درگیری با آمریکایی در نجف، که آمریکایی ها 
آنها را محاصره کردند و آیت اهلل سیستانی ورود کرد و غائله ختم شد. درگیری بعدی که بزرگترین 
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شکاف در بیت شیعی را ایجاد کرد، تقابل مقتدی با نوری المالکی در »عملیات صوله الفرسان« بود. 
در این عملیات نیروهای دولتی و ش��خص نوری مالکی در بصره، توس��ط نیروهای جیش المهدی 
محاصره شدند و ظاهرا آمریکایی ها مالکی را از معرکه نجات می دهند. بعد از این ماجراها مقتدی 
به قم می آید و بعد بیانیه می دهد و از جیش المهدی می خواهد که سالح را به زمین بگذارند، ولی 
جریان صدر به کار خودش ادامه می دهد. س��ال ۲۰۱۰ مقتدی در مصاحبه با الجزیره می گوید به 
رهب��ر ایران در خصوص دخالت های ایران در ام��ور عراق، گالیه کردم! این اولین پاتک مقتدی به 

جمهوری اسالمی ایران بود.

عملکرد جریان صدر ½
جریان صدر بیشتر در فاز سیاسی کار کرده است. تمام وزارت خانه های عراق کم وبیش وابسته 
به یک جریان هستند، اما هیچ دوره ای مثل دوره مصطفی الکاظمی، وزارت خانه رسما دست یکی 
از نمایندگان جریان صدر نبوده است! در دوره مصطفی الکاظمی دو وزارت خانه برق و بهداشت در 
دس��ت جریان صدر بوده که ناکارآمدی های زیادی در عملکرد این دو وزرات خانه رخ داد. از طرفی 
چند آتش س��وزی به فاصله کم در چند بیمارس��تان رخ داد. از طرف دیگر قطعی های مکرر برق و 
خرابی دکل های برق را در همین دوره شاهد بودیم، بعالوه فسادهایی هم در این دو وزارت خانه بود. 
مخالفین صدر این حوادث را حاکی از فس��اد و ناکارآمدی جریان صدر می دانند و طرفداران صدر 
می گویند اینها توطئه ای برای ناکارآمد و فاسد جلوه دادن جریان صدر است. در مجموع ذهنیتی 
که در جامعه عراق وجود دارد این اس��ت که جریان صدر علی رغم ش��عارهای تندی که علیه فساد 

سرمی دهد خودش هم درگیر فاسد است!
برخی از این ناکارآمدی ها به روحیه مقتدی برمی گردد. او فردی دم دمی مزاج و یکی به نعل و 
یکی به میخ زن، است! در سال۲۰۱۰ یک گروه پارلمانی تحت عنوان »کتله االحرار« تشکیل داد که 
حدود ۳۰ کرسی در پارلمان داشته است. در ۲۰۱۴ به بیشتر این نماینده ها گفت به عنوان جریان 
صدر در انتخابات ۲۰۱۸ شرکت نکنند و یک ائتالف جدید با شخصیت های جدید تشکیل داد. هر 
ازگاهی دفتر مقتدی صدر چند نفر را به اتهام فس��اد و... از جریان صدر اخراج می کند و نوس��ان و 
ریزش و رویش زیاد دارد. مثال دبیر کل کتائب حزب اهلل در دوره ای عضو جریان صدر بوده اما دفتر 

سیاسی جریان صدر اینها را متهم به فساد کرد.
 یکی دیگر از مش��کالت مقتدی صدر تناقضات او در عمل و حرف است که این تناقض گویی و 
تناقض در حرف و عمل، اصلی ترین عامل تضعیف جریان صدر بوده و خواهد بود و به همین دلیل 
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ممکن اس��ت آینده این جریان خیلی درخشان نباشد. مثال حیدر العبادی را در یک دوره حمایت 
کرد و بعد از مدتی، حمایت از او را کنار گذاشت. در ناآرامی های ۲۰۱۹ ابتدا همراهی کرد اما بعد 
از مدتی گفت این حرکت آغشته به فساد است و نمونه های زیادی از این تناقض گویی در حرف و 

عمل مقتدی صدر وجود دارد.

در انتخابات ۲۰۱۸ جریان صدر ۵۴ کرس��ی، یعنی بیشترین کرس��ی را به دست آورد. مقتدی 
شخصیت های قبلی که نماینده جریان صدر در انتخابات ۲۰۱۴ بودند را تقریبا کنار گذاشت! دلیل 
اصلی که آمار کرس��ی های صدر در این انتخابات افزایش داش��ت، پایین بودن سطح مشارکت بود. 
اکثریت جامعه عراق با مقتدی صدر همراه نیس��تند، ولی چون آنها ش��رکت نمی کنند و در مقابل 
تمامی حامیان مقتدی در انتخابات شرکت می کنند، جریان مقتدی رأی می آورد و کرسی می گیرد. 
تمام جریانات شیعی تالش می کنند مشارکت در انتخابات ۲۰۲۱ باال باشد. اما اصلی ترین دشمن 
مشارکت باال در انتخابات ۲۰۲۱ جریان صدر است. چون هر اندازه درصد مشارکت باال برود مسلما 
تعداد کرس��ی های جریان صدر کم می ش��ود. جریان صدر بازی گردان خوبی اس��ت و می تواند از 
تجمعات به نفع جریان خودش استفاده کند. با گرفتن چند عکس و فیلم و تصاویر هوایی از جمعیت  

شرکت کنندگان، برای جریان خود هواخواه می تراشد.
در ۲۰۱۸ توییت های زیادی از مقتدی منتشر شد که در انتخابات شرکت کنید. اما تعداد آرایی 
که به جریان صدر داده ش��ده ۱میلیون و پانصد هزار نفر بوده اس��ت. درحالی که ۲۲ میلیون نفر 
واجد شرایط رأی بودند. اگر ۱۳ میلیون از این تعداد واجد شرایط شیعه باشند، یک و نیم میلیون 
نفری که به جریان صدر و لیست سائرون رأی دادند حدود ۱۰ درصد بودند، یعنی حدود ۱۰ درصد 
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ممکن اس��ت آینده این جریان خیلی درخشان نباشد. مثال حیدر العبادی را در یک دوره حمایت 
کرد و بعد از مدتی، حمایت از او را کنار گذاشت. در ناآرامی های ۲۰۱۹ ابتدا همراهی کرد اما بعد 
از مدتی گفت این حرکت آغشته به فساد است و نمونه های زیادی از این تناقض گویی در حرف و 

عمل مقتدی صدر وجود دارد.

در انتخابات ۲۰۱۸ جریان صدر ۵۴ کرس��ی، یعنی بیشترین کرس��ی را به دست آورد. مقتدی 
شخصیت های قبلی که نماینده جریان صدر در انتخابات ۲۰۱۴ بودند را تقریبا کنار گذاشت! دلیل 
اصلی که آمار کرس��ی های صدر در این انتخابات افزایش داش��ت، پایین بودن سطح مشارکت بود. 
اکثریت جامعه عراق با مقتدی صدر همراه نیس��تند، ولی چون آنها ش��رکت نمی کنند و در مقابل 
تمامی حامیان مقتدی در انتخابات شرکت می کنند، جریان مقتدی رأی می آورد و کرسی می گیرد. 
تمام جریانات شیعی تالش می کنند مشارکت در انتخابات ۲۰۲۱ باال باشد. اما اصلی ترین دشمن 
مشارکت باال در انتخابات ۲۰۲۱ جریان صدر است. چون هر اندازه درصد مشارکت باال برود مسلما 
تعداد کرس��ی های جریان صدر کم می ش��ود. جریان صدر بازی گردان خوبی اس��ت و می تواند از 
تجمعات به نفع جریان خودش استفاده کند. با گرفتن چند عکس و فیلم و تصاویر هوایی از جمعیت  

شرکت کنندگان، برای جریان خود هواخواه می تراشد.
در ۲۰۱۸ توییت های زیادی از مقتدی منتشر شد که در انتخابات شرکت کنید. اما تعداد آرایی 
که به جریان صدر داده ش��ده ۱میلیون و پانصد هزار نفر بوده اس��ت. درحالی که ۲۲ میلیون نفر 
واجد شرایط رأی بودند. اگر ۱۳ میلیون از این تعداد واجد شرایط شیعه باشند، یک و نیم میلیون 
نفری که به جریان صدر و لیست سائرون رأی دادند حدود ۱۰ درصد بودند، یعنی حدود ۱۰ درصد 

از جامع��ه عراق با طی��ف مقتدی همراه 
هستند. اما چون هواخواهان جریان صدر 
محکم پ��ای این جریان ایس��تادند، این 
جریان خوب می تواند بازی س��ازی کند. 
تعبیر عراقی ها ب��رای هواخواه،»جمهور« 
است.  مثال به هواخواهان صدر، »جمهور 
صدر« می گویند. اگر »جمهور عصائب« 
و »جمهور حش��د« ش��کل بگیرد، قطعا 

قوی تر از »جمهور صدر« خواهد بود.
مقت��دی در انتخابات ۲۰۲۱ س��ه تا 
س��یبل را هدف گرفته و به وس��یله زدن 
اینها می خواهد آراء را به س��مت جریان 
خ��ودش جذب کند. اول اینکه می گوید: 
من ضد فساد هستم یعنی فساد را نشانه 
گرفت��ه، دوم اع��الم می کند ضد تطبیع، 
یعنی عادی سازی روابط با اسرائیل، است 
و سوم اعالم می کند ضد تبعیت از ایران 

است.

رویکرد سیاست خارجی جریان صدر ½
روابط مقتدی با عربستان مثبت است و مسافرتی هم به عربستان داشته و دیدارهایی با بزرگان 

عربستان
ترتیب داده است. عربستان تا قبل از ۲۰۱۶ ایستاده بود که شیعیان نباید در عراق حاکم باشند 
و اساسا بغداد یک پایتخت سنی است. ولی بعد از آن سال، رویکرد عربستان تغییر کرد و با حکیم 

و مقتدی و نخست وزیرهای عراق که شیعه بودند، رابطه برقرار کرد.
طرفداران جریان صدر قائل به »ایران بره بره« هس��تند ولی شخص مقتدی صدر به آن غلظت 
نیست و شاهد این ادعا رفت و آمدهای او به ایران و قم است. البته از نصراهلل، بیش از ما حرف شنوی 
دارد و ب��ه همان اندازه که به ق��م رفت و آمد دارد، به بیروت هم می رود. برخی جریانات عراقی در 
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مورد ایران معتقدند چون ایران در حوزه امنیتی دست برتر را دارد، باید دست ایران را کوتاه کنیم 
تا متوازن شود. 

مقتدی در س��طح گفتار کامال ضد اس��رائیل و ضد آمریکا است، اما چند سال گذشته حرکاتی 
داشته که نشان می دهد از جدیتش در تقابل با اسرائیل کم کرده است.

در مورد رابطه  مقتدی با سوریه؛ مقتدی اولین رهبر شیعی بود که به بشار اسد گفت از قدرت 
کناره گیری کند، اما در انتخابات اخیر سوریه و پیروزی بشار اسد پیام تبریک داد.

احزاب و تشکل های نوظهور           
در یک تقسیم بندی می توانیم دو طیف از احزاب نوظهور را در بیت شیعی عراق ترسیم کنیم؛ 
تشکل های تشرینی، تشرین نام سریانی اکتبر است، یعنی تشکل هایی که در اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ 
و بعد از آن بوجود آمدند. تشکل دوم گروه هایی جوان تر که حاصل پوست اندازی از جریانات سابق 

سیاسی هستند.
تشرینی ها ۲۸ تشکل و حزب سیاسی شکل دادند که چندتا از آنها جدی تر هستند. مشارکت 
کنندگان جنبش تشرین طیف های مختلفی بودند؛ فارغ التحصیالن بیکار، جریان صدر، ضد ایرانی ها، 
معترضین به فس��اد، ضد آمریکایی ها و... در واقع معترضین تش��رین یک دست نبودند. تنها نقطه 
مشترک همه اینها ضدیت با فساد بود! اصلی ترین جریانی که باعث تداوم تشرین شد جریان صدر بود. 
چند ماه بعد از شروع جریان تشرین، جمعیت تجمعات کم شده بود، ولی جریان صدر و سرایا السالم 
در میدان ماندند! دوره ای که مقتدی گفت ما دیگر در اعتراضات حضور نداریم میدان خالی شده بود!

تشرینی ها
فائق الشیخ علی: وی موسس حزب »تمدن« و ضد ایرانی ترین نماینده پارلمان عراق از بیت شیعی 
بوده است. پیش از اینکه نماینده پارلمان بشود مورخ بوده و در مورد پدر مقتدی و بازمانده های خاندان 
پادشاهی عراق، کتاب نوشته است. او مدتی در ایران بوده و به شدت ضد ایران است و حتی علیه حاج 
قاسم، صحبت می کرد. بیشتر عمرش را در لندن بوده و تابعیت انگلیسی هم دارد. او در روابط خارج 
از عراق، قرابت زیادی به کویت دارد و در دوره نمایندگی اش در پارلمان، همزمان به عنوان س��فیر 
کویت هم بوده است و قطعا یکی از مهره های نزدیک به کویت در سیاست خارجی عراق است اما تا 
حد زیادی جزء مستقلین هست. اوایل ضد مقتدی نبود، ولی بعد از جریان تشرین ضد مقتدی شد!

طالل الحریری: وی »حرکت ۲۵ اکتبر« را تأسیس کرد و صریح ترین فعال سیاسی عراق است 
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که حامی تطبیع، عادی سازی روابط با اسرائیل، است.
غیث التمیمی: وی مؤسس حزب »مواطنون« است. او در ابتدا طلبه و جزء جیش المهدی بوده 
است. بعد از مدتی رئیس یک مؤسسه  تقریب مذاهب می شود. حدود سال های ۲۰۱۲ به انگلیس 
مهاجرت می کند و آنجا عمامه را کنار می گذارد و در انتخابات پارلمان برجسته می شود. شبکه الحره 
قبل از قضایای اکتبر، مستندی در مورد فساد جنسی در حوزه نجف می سازد و بحث صیغه و ... را 
مطرح می کند. در این مستند از صحبت های غیث التمیمی هم استفاده می شود و او دلیل خارج 
ش��دن خودش از حوزه را همین فسادها عنوان می کند! او در لندن با برخی خانواده های مأمورین 
موس��اد ارتباط دارد و عکس های وی با اینها در فضای مجازی موجود است. غیث التمیمی االن با 
مقتدی رابطه خوبی ندارد و تا حدی حامی تطبیع و عربستان و امارات است و بخاطر حضورش در 

اربیل در اکتبر ۲۰۱۹ از مسعود بارزانی هم تمجید می کند.

عال الرکابی: او مؤسس جنبش»امتداد« و اهل ناصریه و دکتر داروساز است. ناصریه در اعتراضات 
۲۰۱۹ قطب آشوب بود و تندترین شعارها و فعالیت ها را داشت، او در انتخابات۲۰۲۱ کاندید شده 
و تاحدی یک تشرینی مثبت به حساب می آید! اظهارات شدیدی ضد ایران ندارد و می توانیم او را 
مس��تقل بدانیم. عده ای از جوانان عضو جنبش امتداد در سفری که به اردن داشتند با سرکنسول 
اسرائیل دیدار می کنند و جنبش امتداد یک بیانیه علیه آنها صادر می کند و آنها را رسما از جنبش 
اخراج می کند. در میان جریانات تشرینی، بیشترین استقبال از حرکت امتداد است، چون پتانسیل 
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جذب اجتماعی باالیی دارد و شعارهایی مطرح می کند که با جامعه عراق بیگانه نیست. ضمن اینکه 
عال الرکابی مثل یک رهبر در اعتراضات ۲۰۱۹ حضور میدانی داشته  است. 

اسعد الناصری: امام جمعه منصوب جریان صدر بوده و به دلیل صحبت های شدیِد ضد ایران، از 
جریان صدر اخراج شد. او در حوزه ناصریه فعال است و چون تشکیالت خاصی ندارد فعالیت های او 

بعد از اعتراضات ۲۰۱۹ فروکش کرده است.
صالح العرباوي: حزب»الوعی« را تشکیل داد او جزو جریان حکمت بود. خیلی افراد معتقدند، حرف 
او همان حرف جریان حکمت است و حرف جدیدی ندارد، ولی خودش تالش کرده بگوید متفاوت است!

ضرغام ماجد: ظاهرا پزشک و در حوزه بابل فعال است. او هم تقریبا فرد مثبتی است و رویکردهای 
ضد ایرانی او زیاد نیست. اخیرا به دنبال گسترش فعالیت های خودش به استان های سنی نشین بوده 
اما از حضور وی ممانعت کردند! ضرغام ماجد تشکیالت سیاسی خاصی ندارد به همین دلیل بعید 

است آینده روشنی داشته باشند. 

جریان های جدید منشعب شده از جریان های قدیمی 
محمد ش��یاع الس��ودانی، وزیر کار دولت قانون بود که سال ۲۰۱۵ از حزب الدعوه استعفا داد و 
تشکل »الفراتین« را تأسیس کرد که رویکردهای ملی گرایانه دارد و ضد ایران و آمریکا نیست. وی 
بلحاظ سیاسی معتدل و بیشتر تمرکز او روی مباحث اقتصادی و بازسازی عراق و تولید داخلی است.
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عبدالحس��ین عبطان، مؤسس حزب »اقتدار« که فعالیت های گس��ترده ای دارد و لیستی برای 
انتخابات ۲۰۲۱ داده که بیش��تر طیف های ملی گرا هس��تند و بعضا تشرینی های نسبتا مثبت در 
لیس��ت وی حضور دارند، بعالوه حامیان حاج قاس��م و ابومهدی هم داخل لیست هستند. رویکرد 
مثبتی نسبت به ایران دارد ولی خودش را تابع ایران نمی داند. بلحاظ اخالقی رویکرد اسالمی دارد 
و فردی پراگماتیست با گرایش به مقاومت است. او وزیر ورزش و جوانان دوره حیدر العبادی بوده و 
عضو جریان حکمت بوده که جدا شده است. عبدالحسین عبطان شخصیت نسبتا جوانی است که 
ورزشگاه بصره را افتتاح کرد و خیلی بازی ها در این ورزشگاه برگزار شده که یک امتیاز جدی برای 
او به حساب می آید. این فرد در افکار عمومی عراق نسبتا کارآمد شناخته می شود به همین دلیل 

می توانیم او را به عنوان یکی از گزینه های نخست وزیری آینده عراق جدی بگیریم. 

پرسش و پاسخ ½
y آیا دولت عادل عبد المهدی را آمریکا بخاطر گردش او به سمت چین ساقط کرد؟

طبیعی اس��ت آمریکا نظر مثبتی نداش��ت که توافق با چین اتفاق بیفتد و فش��ار به عادل عبد 
المهدی، بخاطر این ماجرا نیز طبیعی بود. اما عادل عبد المهدی خیلی نزد آمریکا منفی نبود که 
آمریکا بخواهد او را ساقط کند. نهایتا آمریکا می خواست به او فشار بیاورد، موارد متعددی بود که 
عادل عبد المهدی طبق میل آمریکا عمل کرده بود به همین دلیل س��قوط عادل چیزی نبود که 

آمریکا بخواهد.
در انتخابات ۲۰۲۱ تشرینی ها چه تعداد از کرسی های پارلمان را کسب می کنند؟

تش��رینی ها مقبولیت آنچنانی ندارند و طیف های مختلفی دارند و نهایتا ۱۰ درصد پارلمان را 
خواهند داشت. 

y چه درصدی از عراقی ها معتقد به ایران بره بره هستند؟
ای��ران بره بره خیلی کمتر از جمعیتی اس��ت که می گویند ایران بمان��د! این جمعیت، در برابر 
جمعیت ثوره العشرین الثانیه، که اعتراض به حضور آمریکا و ضد آمریکایی است، ناچیز است. تشییع 
حاج قاس��م و اس��تقبال از ایرانی ها در اربعین، واقعیتی بزرگتر از ایران بره بره است. البته ایران بره 
بره هم یکی از واقعیت های عراق است. جامعه عراق به شدت متشتت است و دشمنان ثروتمند ما 
خیلی در عراق علیه ما سرمایه گذاری کردند. جامعه عراق با فروپاشی اجتماعی مواجه است، آمار 
طالق و خشونت و تجاوز در حال افزایش است. بی سوادی گسترده و در حد ۵۰ درصد یک واقعیت 
است، فقر در جامعه بیداد می کند. هر جامعه ای این دو مشکل را داشته باشد بستر آشوب سازی با 
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پول را خواهد داشت. اما مشکل ما این است که تصمیم گیرندگان ما در عراق متخصص بحث عراق 
نیست. مثال سفیر ما در عراق، قبال سفیر ایران در ونزوئال بوده است که خود این مسائل مشکالتی 

را برای ما ایجاد می کند.
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 برگی از تاریخ حوزۀ نجف؛ 
سیاست، هزیمت، انزوا

حجت االسالم محمد قطرانی
تذکر : این نگاشته صفحه ای کمتر دیده شده از حوزه نجف را نمایش می دهد و نافی موارد دیگر نیست.

)1(
ب��ا طلوع بخت دولتمردان صفوی��ه در اواخر قرن ۹ و اوایل قرن ۱۰ به ناگاه، علمای ش��یعی با 
پناهی مواجه ش��دند که می تواند آنان را از گزند آزار و اذیت حکومت های س��نی مملوکیان]۱[ و 
بعدها عثمانی  در امان دارد. آزار و اذیت هایی که فحولی بی  نظیر چون محمد بن مکی)شهید اول( 
را از ایش��ان گرفته بود. همو که برخی وی را موسس دستگاه مرجعیت در فضای شیعی می دانند.
]۲[ شاهان صفوی خیلی زود فهمیدند که امور دولتشان بیش از اینکه نیاز به مرشد و مرید و حکیم 

داشته باشد، نیاز به فقیه دارد که احتیاجات دولت جوان شان را برآورده سازد.
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با روی کار آمدن شاه طهماسب صفوی و اعتقاد بیشتر وی به فقه شیعی و از طرف دیگر ظهور 
بزرگمردی چون محقق کرکی دامنه نفوذ فقهای شیعی به صورت اعجاب  آوری فزونی گرفت. در این 
زمان در کنار حوزۀ اصفهان، دو حوزۀ دیگر شیعی همچنان پابرجا بود. حوزه جبل عامل که سالها 
بود که به برکت تالش علما رونقی داش��ت و بزرگانی از آن برخاس��ته بودند، به تدریج با مهاجرت 
علمایی چون محقق کرکی و ش��هادت برخی بزرگانش مانند شهید اول و شهید ثانی رو به ضعف 
گرایید. این حوزه در منطقه تحت سیطره و حاکمیت حکام سنی  مذهب قرار داشت. در همین زمان 
آرام آرام حوزه ای کهن اما سالها خاموش در بین النهرین سربرآورد. حوزه نجف در عراق اگرچه در 
بیان مشهور تاسیس آن را به شیخ طوسی نسبت می  دهند، اما شاید از همان دوره و بویژه با رشد 
حوزه  های حله و جبل عامل ظهور و بروز خاصی نداشت. اما در همین زمان بود که از نجف مردی 
برخاست که به جرئت می توان گفت که حوزه نجف تجدید حیات علمی  اش را مدیون اوست. احمد 
بن محمد اردبیلی )۹۹۳ق( ملقب به محقق اردبیلی یا مقدس اردبیلی سرآغاز حیات علمی عصر 
جدید نجف]۳[ شد. نجفی که در آن روز عمدتا تحت سیطره حکام عثمانی بود و اقتضائات بسیار 

متفاوتی با محیط حوزه  های ایران و خاصه اصفهان داشت.
اختالف میان نجف و اصفهان اما صرفا در عرصه جغرافیایی باقی نماند و محقق برخالف اغلب 
هم  لباسانش در ایران، هیچ ارتباطی با دولت صفوی پیدا نکرد. جودت القزوینی از مورخین عراقی 

در این باره می نویسد:
»پ��س از س��یطره کوتاه صفوی  ها ب��ر عراق، عثمانی ها در س��ال ۹۴۱ه.ق توانس��تند بار دیگر 
حاکمیت شان بر عراق را بازپس بگیرند. نتیجه منازعه میان عثمانی  ها و صفوی  ها این شد که علمای 
عراق به طور کلی از سیاست دست بکشند و به اظهار قطع رابطه با حکومت صفوی و استقالل از آن 
روی بیاورند. بزرگ فقهای نجف شیخ احمد اردبیلی از همه پیشنهادها دوری جست و حتی دعوت 
ایش��ان برای زیارت ایران و اقامت در آنجا را نیز نپذیرفت. حتی وی به این هم اکتفا نکرد و تالش 
کرد که برخی اقدامات حاکمین صفوی را اقداماتی ظالمانه و غیرشرعی بنامد.« ]۴[ می توان گفت 
که کرکی ادامۀ مکتب عالمۀ حلی است که فقه شیعه را سیاسی تر از دورۀ پیش از خود کردند؛ در 
حالی که اندیشۀ محقق اردبیلی نشانگر گرایشی است که شیعیان را امر به انزوا و پرهیز از ورود در 
سیاستی که سالطین جور در پیشه گرفته اند، کرده است.]۵[  محقق اردبیلی در موضوعاتی مانند 

خراج با هم تراز جبل  عاملی  اش در ایران اختالف نظر داشت.
مشی محقق اردبیلی در دوری از حکومت صفوی، به برخی از اصلی  ترین شاگردانش نیز تسری 
پیدا کرد و ش��یخ حس��ن بن شهید ثانی)صاحب معالم( و س��ید محمد بن علی الموسوی العاملی 
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الجبعی)صاح��ب م��دارک( نیز همان روحی��ه دوری از دولت صفوی را در دس��تور کار قرار دادند.
]۶[  فارغ از بحث های فقهی و متون فقهی علما، آنچه اهمیت بیشتر دارد، فضای اجتماعی است که 
این دسته از فقها در آن زندگی می  کردند. حداقل در مورد دو عالم اخیر گفته شده که امتناع ایشان 
از زیارت اماکن مقدس شیعی ایران- به جهت عدم رغبت برای دیدار با شاه عباس صفوی- بدلیل 

ترس شان از واکنش های دولت عثمانی بوده است.

)2(
با خیزش حرکت اخباری و اوج گرفتن آن، مکتب اصولی و اجتهادی به  حاشیه رفت و از همین 
رو بار دیگر حوزه  های خط اصولی و از جمله مسیر محقق اردبیلی به حاشیه رفت. آغاز شکوفایی 
دوباره حرکت علمی نجف را می توان به اواخر قرن ۱۲ نسبت داد؛ جایی که شاگردان عالمه وحید 
بهبهانی)استاد کل(یعنی س��ید مهدی طباطبایی بحرالعلوم)۱۱۵۵-۱۲۱۲( و شیخ جعفر کاشف 
الغطاء)۱۱۵۶-۱۲۲۸( در دوران حیات استادش��ان از کربال به نجف مهاجرت کردند تا حوزه دینی 
نجف را به دوران علمی شکوفای گذشته اش بازگردانند.]۷[ سید بحرالعلوم به نحوی کرسی تدریس 
را برعهده گرفت و ش��یخ جعفر کاش��ف الغطاء تکیه بر کرسی زعامت زد. شیخ جعفر در برابر یک 
معادله چند وجهی قرار داشت. از طرفی بین دولت های قاجار)به عنوان دولت شیعه( و عثمانی)به 
عن��وان دولت��ی که نجف تحت حاکمیت آنها بود( اختالفات وجود داش��ت، از طرفی گاه و بیگاه با 
حمالت وهابی  های نجدی مواجه بود و حتی درگیری  های عشیره  ای داخل نجف)درگیری عشیره 
الشمرت و زکرت( نیز در زمان وی اتفاق افتاد؛ در این میانه شیخ جعفر کاشف الغطاء نیز تصمیمی 
از سنخ محقق گرفت و تالش کرد تا حد ممکن در برابر حوادث عصر خویش سکوت اختیار کند. 
وی در طول مدت مرجعیتش تالش کرد که حوزه علمیه نجف را خارج از موازنات سیاسی بین دو 
حکومت ایران و عثمانی قرار دهد تا اس��تقالل علمی و سیاس��ی آن را حفظ کند. اما شیخ جعفر و 
دیگر علمای مطرح عصر در برابر حملۀ نیروهای روس به منطقه قفقاز ساکت ننشستند و واکنش 
نشان دادند. شیخ جعفر و سید علی طباطبایی)صاحب ریاض( هر دو فتوایی مبنی بر وجوب جهاد 

با روس ها صادر کردند. شیخ جعفر فتوایی این چنین داد:
»ای کافه اهل ایران از عراق و فارس و آذربایجان و خراسان، آماده شوید به جهاد کفار لئام، و بر 
آورید تیغ ها از نیام، برای حفظ بیضه اسالم و در آیید در سلک یاوران ملک عالم و جهاد کنید به 
دفع کفار از شریعت سید انام )ص( وطریقه امیرالمؤمنین )ع( و سیدالوصیین. اینکه برای شما حوران 
آراس��ته و غلمان به خدمت برخواسته]خاسته[، پس بفروش��ید جانهای خود را به بهای گران که 
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اندوخته شده است برای شما در جنات عالیه »التسمع فیها الغیه فیها عین جاریه فیها سرر مرفوعه 
و اکواب موضوعه ونمارق مصفوفه و زرابی مبثوثه قیام کنید به یاری مؤمنین تا در یابید بهشت برین 
را. آی��ا خطاب نمی کردید به خدا در دعائی ماه مبارک رمضان که: ش��هادت نهایت آرزو و مطلوب 
ماس��ت در عبارت »و قتال فی س��بیلک فوفق لنا« آیا مکرر نمی گفتید میان مردم »لیتنا کنا مع 
الشهداء فی کربالء«؟ پس راضی مشوید به کذب گفتار خود و مخالفت گفتار با کردار خود، بدانید 
که مقتول ثغور آذربایجان در دفاع اهل کفر و طغیان برای حفظ بیضه اسالم و مسلمین و حراست 
ناموس مؤمنات و مؤمنین مانند شهدای کربال است در طلب رضای خداوند ارض و سماء…..«]۸[

دیگر علمای شیعی ساکن ایران نیز این فتوا را تکرار کردند تا بیشترین ظرفیت ممکن به حمایت 
از دولت قاجار بیاید. اما واپسین روزهای حیات صاحب کشف الغطاء با شکست تلخ از روسیه و انعقاد 
قرارداد گلستان همراه و باعث شد که تجربه  ای تلخ برای علمای شیعی به باربیاورد. بار دیگر سید 
محمد طباطبایی )پسر صاحب ریاض( معروف به سید مجاهد پا به عرصه جهاد گذاشت و شخصا از 
عراق به آذربایجان رفت که پاسخ مردم قفقاز را بدهد که در جنگ اول، سرزمین شان تحت سیطره 
روس ها در آمده بود. اما حیات سید مجاهد)۱۲۴۲ق( نیز با خاطره  ای تلخ به پایان رسید و در عین 
پیروزی  های اولیه بار دیگر کنش علمای ساکن عراق با همراهی علمای ایران با شکستی تلخ همراه 
شد. این بار اما درباریان با ناجوانمردی، از زیر بار مسئولیت شکست فرار کردند و علما را مقصر در 

شکست از روس ها قلمداد کردند.
»از این روی این جا و آن جا ش��ایعه کردند و به س��ر زبانها انداختند تاریخ نگاران را به مزدوری 
گرفتند که بگویند و بنویسند: دربار فتح علی شاه عباس میرزا و قائم مقام چون دریافته بودند که 
سپاه ایران به خاطر نداشتن سالحهای پیشرفته نمی تواند با سپاه روسیه هماوردی کند به صالح 
کشور و ملت ایران نیست وارد میدان کارزار شود و با جنگ و لشکرکشی به زمینها و شهرهای از 
دست رفته خود دست بیابد و مردم گرفتار و اسیر در چنگ روس را از این راه برهاند سرسختانه با 
جنگ سرناسازگاری داشتند; اّما عالمان و فقیهان بویژه سید مجاهد عرصه را بر دولت و پادشاه تنگ 
کردند از این روی ناگزیر تن به جنگ دادند و متأسفانه همان گونه که پیش بینی می شد سپاه ایران 

در برابر سپاه تمرین دیده و با فنون جدید آشنای روس زمین گیر شد.«]۹[
اختالف سید مجاهد و شکست های که از نظرگاه ایشان ناشی از بی  کفایتی درباریان قاجار بود 
موجب شد وی صحنه نبرد را ترک کند. گفته شده است که غم جانگاه شکست و خیانتها او را از 

پای درآورد.]۱۰[
به هر روی این خاطره  های تلخ اثر خودش را بر اصلی  ترین وارث جریان اجتهادی نجف بر جای 
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گذاشت و مجتهد بی  بدیلی که شاگردی سید مجاهد و مالاحمد نراقی را کرده بود، دیگر روی خوش 
قبلی به سیاس��ت را نش��ان نداد. این فردی کسی نبود جز شیخ مرتضی انصاری)ره(؛ شیخ محضر 
مالاحمد را در س��ال ۱۳۴۱)ق( درک کرده بود و ۴ س��ال در محضر وی بود؛]11[ دقیقا در عنفوان 
شکست دوم و تیره شدن رابطه با دربار قاجار؛ این تیرگی و بی  اعتمادی خیلی زود خودش را نشان 
داد تا در عصر ش��اگرد برجستۀ ش��یخ، میرزای شیرازی فتوای تحریم تنباکو صادر شده و پیروزی 

بزرگی نصیب جماعت علما شود.
شاگردان میرزا، از جمله آخوند خراسانی در مورد مشروطیت وارد کارزار سیاسی شدند و شاید 
سیاسی  ترین برهه نجف را رقم زدند. اما مشروطه نیز بسیار متفاوت از آنچه علما می خواستند رقم 
خورد و سرخوردگی کم  نظیری از امر سیاسی در نجف به همراه آورد. برخی مورخین گفته  اند که 
مرحوم نائینی در سالهای بعد دستور داد که کتاب معروف وی»تنبیه االمه و تنزیه المله« را جمع 
آوری کنند و حتی نقل شد که وی از تالیف این کتاب پشیمان شده و چه بسا این پشیمانی بواسطه 

عدم تحقق اهداف کتاب بوده باشد. ]۱۲[

)3(
هنوز تب و تاب نزاع ملکی ها و دستوری ها )مشروطه خواهان و مخالفان آن( در نجف داغ بود که 
جنگ جهانی اول آغاز شد. در سال ۱۹۱۴ و در عنفوان جنگ جهانی اول انگلیسی ها به بصره حمله 
و آن را اش��غال کردند. این اش��غال همزمان با اشغال جنوب ایران توسط آنها و شمال ایران توسط 

روس ها و کشوری مثل لیبی توسط ایتالیا)که البته از متحدین بود( همراه شد.
عثمانی ها که فهمیدند نمی توانند به تنهایی مقابل انگلیس��ی ها از علمای شیعه طلب کمک 
کردند و علمای شیعه در اقدامی غیر قابل منتظره که هم برای انگلیسی ها و هم عثمانی ها قابل 
پیش بینی نبود وارد عمل شدند. سید مصطفی کاشانی )پدر مرحوم ابوالقاسم کاشانی( از آیت اهلل 
سید کاظم یزدی خواست که وارد جهاد شوند که ایشان به دلیل کهولت سن خودشان نتوانستند 
وارد عمل شده ولی پسرشان محمد را روانه نبرد کردند. علمای نجف، کاظمین و سامرا همه وارد 
عمل شدند. معروف است در کوران جنگ با مسلمین در عراق، یکی از مقامات عالی  رتبه انگلیسی 
نزد سید محمد رفته و با تهدید و تطمیع به وی پیشنهاد دادند که از معرکه کناره گیرد. در اینصورت 
مناصب حس��اس حکومت عراق را-پس از اشغال توس��ط انگلیس- برای همیشه در اختیار وی و 
اوالدش قرار خواهند داد. سید محمد فی المجلس پیشنهاد را رد کرد و همان شبانه به نجف آمد 
و پدر خویش را از ماجرا باخبر ساخت. صاحب عروه پس از استماع خبر، به وی فرمود: »کاری بجا 
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کردی که پیشنهاد استعمارگران را نپذیرفتی، و جز این شایسته نبود. اما آمدنت به نجف و آوردن 
این خبر برای من لزومی نداشت. سریعا به جبهه برگرد و به ادامه کار جهاد بپرداز.«]۱۳[

در ابتدا فرایند نبرد به نفع علمای شیعه به پایان رسید اما به تدریج ورق برگشت و علما شکست 
خوردند و حتی سید محمد فرزند مرجع بزرگ نجف به شهادت رسید. اگر چه انگلیسی ها از جنوب 
پیشروی اصلی نکردند ولی از غرب بغداد و سوریه وارد کارزار شدند ولی به هرحال توانستند علما را 

پس بزنند. از دالیل شکست می توانیم به این موارد اشاره کنیم:
• عدم همراهی عشایر عراق که دل خوشی از عثمانی ها نداشتند و نمی خواستند به نفع آنها وارد 	

عمل شوند
• تدبیر ضعیف فرماندهان عثمانی	
• شکست سراسری متحدین و پیروزی متفقین در صحنه های نبرد جهانی	

پس از این اتفاقات عراق توسط انگلیسی ها اشغال می شود. در همین عنفوان است که پیمان 
سایکس-پیکو بسته شده و عراق و فلسطین و اردن سهمیه انگلیس و لبنان و سوریه سهمیه فرانسه 

شدند.

)4(
با تصرف بغداد به دس��ت بریتانیایی ها گروهی از روحانیون شیعه نجف و کربال با ارسال نامه ای 
به پادش��اه وقت انگلستان به استقبال اشغالگران رفتند. متن آن پیام چنین بود: »به اعلی حضرت 
پادش��اه بریتانیای کبیر و امپراتور هند و آن س��وی آب ها که خداوند سلطنت او را استمرار بخشد. 
ورود پیروزمندانه نظامیان شما به عراق و حفاظت از عتبات در مقابل ظلم ظالمین را به شما تبریک 
می گوییم. ]امضا:[ سید عبدالحسین حجت، شیخ حسین مازندرانی، شیخ عبدالکریم زنجانی، شیخ 
شمش��اد هندی، شیخ محمد رضا اسدهلل، محمد صادق طباطبایی، ابوالقاسم عالمه تبریزی، سید 

جعفر بحرالعلوم، شیخ هادی کشمیری، شیخ فخرالدین کمونه«
ش��اه انگلس��تان نیز پاسخ داد که تلگراف به دستش رس��یده و گفت که آرزوی او اعتالی عراق 
و اهالی آن و حفاظت از عتبات مقدس��ه و بازگش��ت به شکوه پیشین آن هاست. زمانی که متن دو 
تلگراف مبادله ش��ده بین علمای کربال ]و نجف[ در نش��ریه هندی »سرفراس« در تاریخ ۳ نوامبر 
۱۹۱۷ / ۲ جمادی الثانی ۱۳۳۵ منتشر شد و از هند به وسیله پست به دست سید عبود علی نصرهلل 
الکربالئی رسید، او نشریه را نزد شیخ محمد حسن ابوالمحاسن برده و او را مطلع کرد. پس از شیوع 
این خبر در محافل علمی و مردمی کربال همه از قضیه مطلع ش��دند. به دنبال آن س��ید حس��ین 
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قزوینی، س��ید محمد علی طباطبایی و حاج محمد حس��ن ابوالمحاسن از کربال به نجف رفته و از 
سید محمد کاظم یزدی این سؤال را پرسیدند: »آیا جایز است که یک مسلمان به یک مسیحی به 
خاطر اشغال عتبات مقدسه تبریک بگوید؟ حکم چنین مسلمانی از نظر اسالم چیست؟ …« یزدی 
در ذیل این استفتا نوشت: »فردی که این کار شنیع را مرتکب شود فاسق و فاجر است و نباید در 

قبرستان مسلمانان دفن شود«]۱۴[
این مجموعه اعتراضات در بدنه مردم باقی ماند تا این که باالخره در ۱۹ مارس ۱۹۱۸ گروهی 
از روحانیون و عشایر نجف با کشتن یکی از نظامیان برجسته بریتانیایی در نجف بار دیگر مخالفت 
خود را با اشغالگری آنان نشان دادند. این بار با واکنش سخت و غیرانسانی انگلیس روبرو شدند. آنها 
۴۷ روز نجف را محاصره کردند تا قاتالن ژنرال انگلیسی را تحویل بگیرند در جریان محاصره رقت بار 
نجف سید یزدی فعالیت دیپلماتیک زیادی به منظور جلوگیری از گسترش فاجعه انسانی و هتک 

مذهبی انجام داد و در عین حال حاضر نشد شهر را ترک کند و در کنار مردم بی  پناه باقی ماند.
»به دس��تور ژنرال س��اندرز نجف کاماًل محاصره و آب به روی مردم بسته شد. سرگرد بالفور از 
طرف س��ر آرنولد ویلس��ون حکمران بریتانیایی عراق به نجف اعزام شد و مکاتباتی با سید یزدی و 
شیخ الش��ریعه داشت. روز سوم قیام هم ویلسون به یزدی نامه نوشت و خواهان تسلیم عوامل قیام 
شد… پذیرش شروط سه گانه انگلیسی ها برای نجفی ها ذلت بار بود: تسلیم سی تن از بزرگان شهر، 
تحویل هزار قبضه تفنگ و ۵۰ هزار روپی و تسلیم صد نفر از اهالی شهر به عنوان اسیر جنگی جهت 
تبعید. چهل روز بعد از محاصره و قطع آب، بیش از ۲۰ زن و کودک از جمله چند زن حامله در اثر 

اصابت گلوله کشته شده بودند.«]۱۵[
کامل سلمان الجبوری نیز چنین گزارشی از مذاکرات میان سید یزدی با مقامات بریتانیایی داده 

است:
»در روز ۲۰ ماه می ۱۹۱۷ س��ر رونالد استورز )Sir Ronald Storrs( مسؤول اطالعاتی بریتانیا 
در کشورهای عربی و هیأت همراه به دیدار سید محمد کاظم یزدی در نجف رفتند. استورز مطلع 
بود که یزدی پیش تر هدیه انگلیسی ها )مبلغ ۲۰۰ پوند( را نپذیرفته بود. او می خواست از نزدیک 
با مواضع یزدی آشنا شود… همراه استورز به وی پیشنهاد داد که این بار مبلغ هزار پوند به یزدی 
هدیه بدهد… اس��تورز پس از دیدن یزدی دریافت که راز ش��هرت و نفوذ او در اقتدار وجودی و 
کالمی وی نهفته اس��ت… سید یزدی به وی گفت: »مراقب عتبات شریفه باشید! مراقب عتبات 
شریفه باشید!«… سپس از آن ها خواست در شهرهای شیعه نشین فقط از کارمندان شیعه استفاده 
کنند و برخی زندانیان شیعی را آزاد کنند… هنگامی که استورز خواست مبلغ مورد نظرش را به 



36
ویژه نامه 

شناخت ڪشور 
عــــراق

عنوان هدیه به سید بدهد او عذر خواست و نپذیرفت… پس از ساعتی که سر رونالد قصد رفتن 
کرد دوباره هزار پوند را به سید تقدیم کرد ولی او در نهایت ادب این هدیه را رد کرد«]۱۶[

از سویی علمای نجف با ارسال تلگرافی به فرمانده نظامیان انگلیسی خواهان مدارای آنان با اهالی 
نجف ش��دند. ۲۵ مارس این نامه توس��ط مرحوم آسید کاظم و دیگر علما به این گونه نوشته شد : 
»به جناب فرمانده کل نظامیان بریتانیای کبیر؛ ما علمای نجف از جانب خود و همه فقرا و مساکین 
و اهالی این ش��هر مقدس به ش��ما شکایت می آوریم و با توجه به الطاف و عدالت آن دولت از شما 
کمک عاجل می خواهیم تا رحم کرده و دس��ت از محاصره بیچارگان و بی گناهان  بردارید… از 
عدالت آن دولت که معروف به رافت و عدالت و قوت و ابهت است، به دور است که بی گناهان را به 
جای مجرمان مجازات کند. جان افراد در اثر گرسنگی و تشنگی و نبود امکانات در آستانه هالکت 

است… شیخ الشریعه اصفهانی« نامه سید هم ذیل این نامه می آید.
در روز ۳۰ م��ارس یعن��ی روز دوازده محاصره هم نامه دیگری از این دو بزرگوار به این گونه می 
آید که : »ما به عدالت شما آگاهیم که آوازه آن فراگیر شده و نیاز به هیچ دلیلی ندارد. از شما می 
خواهیم که محاصره و اسارت افراد ناتوان و بی گناه با صدور فرمان عفو عمومی رفع شود…«]۱۷[

مقامات انگلیسی سرانجام توانستند پس از ۴۷ روز محاصره غیر انسانی نجف، اهالی و علمای شهر 
را وادار به تسلیم کنند و حتی آن ها را مجبور کردند که جشنی به پاس این پیروزی بریتانیایی ها بر 
انقالبی های نجف ترتیب دهند. در این جشن علمای سرشناسی مانند شیخ مهدی خراسانی، شیخ 

محمد حسین کاشف الغطاء، سید ابوالحسن اصفهانی، شیخ ضیاء الدین عراقی و… نام برد.]۱۸[
در جریان س��ال ۱۹۱۸ صاحب عروه متهم ش��د با انگلیسی ها همکاری کرده است و لذا ایشان 
ترجیح داد انزوا پیشه کند. ایشان در همین سال مرحوم می شوند تا بار دیگر نجف با خاطره ای تلخ 

از سیاست روبرو شود.

)5(
انقالب عش��رین]۱۹[ یا انقالب ۱۹۲۰ میالدی در عراق، از آن جا آغاز ش��د که در سال ۱۹۱۸ 
دولت انگلس��تان طی دستوری به ویلس��ون، حاکم وقت عراق از وی خواست تا رفراندمی ظاهری 
برگزار کند و نظر مردم این کش��ور را دربارْه آینده سیاس��ی عراق و تشکیل دولت عربی با حمایت 
و قیمومیت انگلستان جویا شود. ویلسون بالفاصله وارد عمل شد. او از تمام استانداران در مناطق 
نه گانه عراق خواست تا در جلساتی با سران عشایر و قبایل و تطمیع آنان، تدابیری بیندیشند و آرای 

مردم عراق را به نفع سیاست های دولت انگلیس سوق دهند.
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به رغم مخالفت هایی که از طرف علما و مردم ابراز می شد، همه پرسی انجام گرفت. هم زمان در 
کشورهای لبنان، سوریه و فلسطین نیز که قباًل جزو دولت عثمانی بودند، این همه پرسی تکرار شد. 
سرانجام در ۲۵ آوریل ۱۹۲۰ در نشست »سن رِمو« در اروپا، قیمومیت انگلیس بر عراق و فلسطین 
و قیمومیت فرانسه بر لبنان و سوریه اعالم شد و این حکم در اول مه همین سال به ویلسون ابالغ 
گردید. او نیز آن را به طور رسمی به مردم عراق اعالم نمود و در بیانیه ای تحقیرآمیز تأکید کرد: دولت 
بریتانیا قبول زحمت فرمود که عراق را به سوی پیشرفت و خیر و سعادت هدایت و رهبری کند.
در پی این جنایت تاریخی انگلستان، علمای نجف، سامرا و کاظمین سکوت را جایز ندانستند. 
حضرات آیات: ش��یخ مهدی خالصی، س��ید ابوالقاسم کاشانی، سید محمد علی شهرستانی، میرزا 
احمد خراسانی، شیخ محمدرضا شیرازی )فرزند آیه اهلل شیرازی( و چند نفر دیگر، جلسات متعدد 
مشورتی تشکیل دادند و سازمانی به نام »جمعیت اسالمی عراق« تأسیس کردند تا در پوشش آن، 
جنبش های مردمی و عشایری را انسجام داده و رهبری کنند. آنها به این نام، اعالمیه ها و نامه هایی 
را صادر و به مناطق مختلف عراق فرستادند و با تأکید بر استقالل این کشور و عدم پذیرش قیمومیت 

بیگانه، سران عشایر و توده مردم را به شرکت در نبرد طوالنی و سخت در آینده دعوت نمودند.
از سوی دیگر، مرجع بزرگ شیعه آیه اهلل شیرازی ضمن حمایت از حرکت های این جمعیت، خود 

نیز وارد صحنه شد و در فتوایی تاریخی، رهبری جنبش را بر دوش گرفت و اعالم کرد:
لیس الحد من المسلمین ان ینتخب و یختار غیر المسلم لالماره و السلطنه علی المسلمین؛« 

هیچ یکی از مسلمانان حق ندارد فرد غیر مسلمان را برای حکومت و سلطنت بر خود برگزیند.
او اعالمیه دیگری برای مردم عراق صادر کرد و در آن، همه مردم اعم از یهودی، مسیحی، شیعه 

و سنی را به اتحاد بر ضد دشمن مشترِک تجاوزگر فراخواند.
روز چهارم شوال ۱۳۳۸ برابر با ۲۱ ژوئن ۱۹۲۰ هزاران نفر از عشایر و مردم کربال برای اعتراض 
به قیمومیت انگلیس و حمایت از اس��تقالل عراق، در صحن سیدالش��هداء )علیه السالم( اجتماع 
کردند. روحانی مجاهد، شیخ محمد خالصی زاده، فرزند آیه اهلل شیخ مهدی خالصی خطابْه پرشوری 
ایراد کرد و گفت: وقتی بزرگان اسالم، مانند آیه اهلل شیرازی و آیه اهلل خالصی که از نظر جسمی از 
همه ضعیف ترند، با عزم راس��خ و ایمان صادق در راه جهاد و استقالل عراق حرکت کردند، پس ما 

چگونه می توانیم از بذل جان خود در راه این نهضت دریغ کنیم؟!
اول ژانویه ۱۹۲۰ نخستین درگیری بین قبیله رمیثه و نیروهای نظامی انگلیس در منطقه َسماوه 
روی داد. در عرض چهار روز سایر قبایل منطقه نیز به آن ها پیوستند و خط آهن رمیثه – دیوانیه و 
رمیثه – سماوه و سماوه – بصره را منهدم کردند تا مانع ورود نیروهای کمکی دشمن به منطقه شوند. 
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درگیری چند روز در این منطقه ادامه پیدا کرد. اشغالگران کامال در محاصره عشایر منطقه قرار داشتند 
و به سبب تمام شدن ذخیره غذایی، درشرف نابودی قرار گرفته بودند. در پی درخواست فرماندهان، 
هواپیماهای انگلیس��ی در فضای منطقه به پرواز درآمدند و با بمباران گسترده، نیروهای خود را از 
محاصره نجات دادند. در این جنگ پانصد نفر از عشایر و بیش از سه هزار نفر از اشغالگران کشته شدند.
آیه اهلل کاشانی که قیام عشایر منطقه را زیر نظر داشت، در این مرحله از آیه اهلل شیرازی خواست 

تا اعالم جهاد عمومی کند. آیه اهلل شیرازی حکمی را به شرح زیر صادر کرد:
…مطالبه حقوق بر مردم عراق واجب اس��ت و الزم اس��ت در ضمن این اقدام، رعایت آرامش و 
امنیت هم بشود و اگر انگلیسی ها از قبول خواسته های آنان امتناع ورزیدند، بر مردم جایز است که 

برای دفاع از حقوق خویش به زور و قدرت متوسل بشود. االحقر محمدتقی حائری شیرازی
باالخره جنگ سراسری، در سی ام ژوئن ۱۹۲۰ در منطقه فرات وسطا آغاز شد و در اندک مدتی 
به همه جای عراق گسترش یافت. به رغم پرشمار بودن لشکر انگلیس و تجهیزات آنان، ولی در برابر 

جنگ های چریکی عشایر ناتوان بودند و مرتب شکست خورده و عقب نشینی می کردند.
آیه اهلل کاش��انی و نزدیکانش از جمعیت اسالمی عراق، عماًل رهبری جنگ مسلحانه را بر عهده 
داشتند. این دومین جهاد مسلحانه عراقی ها با انگلیسی ها بود. جهاد اول، در جنگ جهانی اول در 
منطقه کوت العماره رخ داد که آیه اهلل کاشانی به همراه مرحوم پدرش در آن شرکت داشت. دومین 

نبرد، بسیار جدی تر و سازمان یافته تر از آن بود.

رحلت میرزای شیرازی و شیخ الشریعه
دوازده روز پس از صدور این نامه تاریخی، مرجع بزرگ جهان اسالم و تشیع در شب چهارشنبه 
سیزدهم ذیحجه ۱۳۳۸ برابر ۱۷ اوت ۱۹۲۰ در سن هشتاد سالگی چشم از جهان فرو بست. بعضی 
نوشتند عطاری که عامل انگلیس بود و در همسایگی منزل آیه اهلل مغازه داشت، داروی مسمومی 
به ایشان داد و این سبب رحلت شد. پیکر این مجتهد سلحشور با اندوه فراوان در صحن حرم امام 

حسین )علیه السالم( در ضلع شرقی قبله به خاک سپرده شد.
پس از رحلت میرزای شیرازی، آیه اهلل شیخ الشریعه اصفهانی از علمای بزرگ نجف که از پیش در تمام 
عرصه های سیاسی و نظامی حضور داشت، رهبری سیاسی و مرجعیت دینی مردم را بر عهده گرفت.
ایشان نامه هایی نیز به سران: حجاز، آمریکا، فرانسه، روسیه، ترکیه، آلمان، هلند و ایران نوشت و 

اوضاع عراق و جنایت های دولت انگلیس را برای آنها تشریح کرد.
رهبری سیاس��ی شیخ الشریعه حدود چهار ماه طول کشید و این عالم مجاهد نیز روز یکشنبه 
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هش��تم ربیع الثانی ۱۳۳۹ در س��ن هفتاد و سه سالگی در شرایط دشوار جنگ چشم از جهان فرو 
بس��ت و به دیار باقی پر کش��ید. پیکر او در میان تأثر و اندوه مجاهدان و مردم نجف در جوار حرم 

امیرالمؤمنین )علیه السالم( به خاک سپرده شد.
رحلت سه مرجع بزرگ شیعه )سید یزدی، میرزای شیرازی و شیخ الشریعه اصفهانی( در مدت 
کمتر از دو سال در آن شرایط حساس و بحرانی جنگ، ضربه سختی بود که بر پیکر جهان اسالم 
و مردم عراق وارد می شد؛ به طوری که تأثیر آن به سرعت مشاهده شد. صفوف مجاهدان اسالم از 

هم پاشید و آنها را مجبور به نشستن پشت میز مذاکره با دشمن کرد.
ِسرپِرسی کاکس که قبال حاکم انگلیس در عراق بود و موقتاً برای انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ به ایران 
آمده بود، دوباره به عراق بازگشت و به جای آرنولد ویلسون، به حاکمیت عراق منصوب شد. او در 
ظاهر نسبت به ویلسون، انگلیسی معتدلی بود. وقتی او رهبران انقالب عراق را در موضع ضعف دید، 

با شروطی پیشنهاد صلح داد.
از جمله ش��روط این بود که هفده نفر از رهبران انقالب از جمله آیه اهلل سید ابوالقاسم کاشانی، 
میرزا احمد خراس��انی، شیخ محمد خالصی، سید محمد کشمیری، عمران سعدون، مرزوق العواد، 

محسن ابوطبیخ و چند نفر دیگر خود را تسلیم کنند.
پس از این دوران، میرزای نائینی، سید ابوالحسن اصفهانی و برخی دیگر از علمای برجسته در مجلسی 
در قم با فردی به نام رضا خان میرپنج وعده کردند که در صورت رسیدن به سلطانی ایران مجلس 
شورای متشکل از ۵ مجتهد تشکیل دهد و مذهب رسمی ایران را مذهب جعفری اثناعشری اعالم 
کند.]۲۰[ اما اتفاقات مورد پسند علما قرار نگرفت و رضاخان که رضاشاه شد هیچ گاه آدم سابق نشد.

ناکام��ی  حاصل از جنبش مش��روطیت ای�ران و س��رخوردگی ش��ماری از علما پس ازح�رکت 
ج�ه��اد)۱۹۱۴(، قیام نجف)۱۹۱۸(، انقالب ع��راق )۱۹۲۰ ( و پس لرزه های متأثر  از آن که با توقع و 
انتظار آنان فاصله بسیار داشت باعث شد  اساطین  حوزۀفقاهت به صورت جدی از دخالت در حوزۀ 
سیاست احتراز کنند. عده ای آن اندازه از شکستهای اخیر  بیمناک  ش�دند  که بنا را بر پرهیز از هر نوع 
فعالیت سیاسی نهادند. این  طیف  بدین  نحله و باور روی آورد که حکومت حق حضرت حجت)عج( 
اس��ت و منحصر به صاحب  االمر  )ارواحنا  فداه( می باش��د، و ورود در عرصه سیاست ج�ایز نیست و 

اق�امه حکومت اسالمی در عصر غیبت کبری  حرام  است.]۲۱[
ادعا می شد که در جریان  آمدن  علمای  اصفهان به رهبری حاج آقا نوراهلّل به قم برای  اع�تراض، 
در س���ال ۱۳۰۶ آی�ت  اهلّل سید ابوالحس��ن اصفهانی فرموده بودند: آقایان ع�لمای ق�م ب�ه رشته 

سیاسیات  مملکت داخل شده اند  و این به کلی منافی  و خارج  از وظیفه روحانیت است.]۲۲[
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پانوشت:
]۱[ دولت حاکم بر مصر و برخی نقاط شامات بین سال های ۶۴۸ تا ۹۲۳

]۲[ موسوعه اإلمام الشهید السید محمد باقر الصدر قدس سره، ج ۱۷، ص: ۴۳
]۳[ آیت اهلل سید علی خامنه  ای، پیام به کنگره  ی بزرگداشت مقدس اردبیلی

]۴[  المرجعیه الدینیه العلیا عند الشیعه االمامیه؛ دراسه فی التطور السیاسی و العلمی، الدکتور جودت القزوینی، 
بیروت:دارالفکر، ۲۰۰۵ ، ص ۱۵۵

]۵[ جعفریان، رس��ول، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاس��ت، جلد: ۱، صفحه: ۱۷۹، پژوهش��کده حوزه و 
دانشگاه، قم – ایران، ۱۳۷۹ ه.ش.

]۶[  جودت القزوینی، ص ۱۵۶
]۷[ همان، ص ۱۸۷

]۸[ موسی نجفی، موسی حقانی، تاریخ تحوالت سیاسی ایران، ص ۱۰۱ و ۱۰۲
]۹[ جنگ ایران و روس و نقش علما، علی اکبر ذاکری،حوزه سال ۱۳۸۰ شماره ۱۰۷ و ۱۰۸

]۱۰[ همان
]۱۱[ تراز سیاس��ت، جلوه هایی از سیاست و مدیریت شیخ انصاری)قدس سره(، علی ابوالحسنی)منذر(، تهران: 

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ص ۲۸
]۱۲[ جودت القزوینی، ص ۲۴۶

]۱۳[ فرات��ر از روش آزم��ون و خط��ا، زمان��ه و کارنامه آیت اهلل العظمی آقا س��ید محمد کاظ��م یزدی، علی 
ابوالحسنی)منذر(، تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ص ۶۳۷

http://mobahesat.ir/5011 ]۱۴[
]۱۵[ همان به نقل از تبرائیان، صفاءالدین، احیاگر حوزه نجف، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی

]۱۶[ الجبوری، کامل سلمان، السید محمد کاظم الیزدی، قم: ذوی القربی، ۱۳۸۵،
]۱۷[ همان، ص ۳۵۳

]۱۸[ تبرائیان ، ص ۱۴۴
]۱۹[ این بحث خالصه ای است از مطالب کتاب: صادقی تهرانی، محمد، نگاهی به تاریخ انقالب اسالمی ۱۹۲۰ عراق 

و نقش علماء مجاهدین اسالم، قم: دارالفکر،
]۲۰[ جودت القزوینی، ص ۲۳۶

]۲۱[ صفاءالدین تبرائیان، نهاد مرجعیت شیعه)آبان ۱۳۲۵- خرداد ۱۳۴۹ش(، تاریخ معاصر ایران،بهار ۱۳۸۷، 
شماره ۴۵

]۲۲[ رسول جعفریان، تشیع در عراق و مناسبات با ایران، ۰ تا مستان ۱۳۸۵ – شماره ۱۵
منبع: مجله سلوی
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جریان صدر 
و مرجعیت عربی

محمد قطرانی

جریانی شکل گرفته از محمد صدر 
آیت اهلل سید محمد صدر یکی از علمای عراق و از خاندان صدر بود که به سال 1322 ش، در 
نجف به دنیا آمد. وی در همان شهر تحصیل کرد. از وی چندین اثر تاریخی و فقهی برجای مانده 
است. این آثار عبارتند از »تاریخ مابعد الظهور«، »الیوم الموعود«، »تاریخ الغیبه الصغری«، »تاریخ 

الغیبه الکبری«. کتاب فقهی او هم با عنوان »ماوراء الفقه« در پانزده جلد منتشر شده است. 
پدر وی سید صادق صدر، داماد مرحوم آیت اهلل سید صدرالدین صدر � پدر آقا رضا و امام موسی 
صدر � بود. داماد دیگر آیت اهلل صدرالدین صدر، مرحوم آیت اهلل سید محمدباقر صدر بود. به عالوه 

سه دختر مرحوم شهید صدر همگی عروس های سید محمد صدر بودند. 
سید محمد دارای قلمی روان و نطقی شیرین بود و شهید صدر کتاب »بحث حول المهدی« 
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را به عنوان مقدمه کتاب »تاریخ الغیبه الصغری« او نوشت. از وی مجموعه خطبه های جمعه هم 
با عنوان »دس��تور الصدر« با تقریر اسماعیل وائلی به چاپ رسیده است. کتابهای چاپ نشده ای 

هم دارد. 

چگونگی و چرایی تشکیل این جریان
انتفاضه ش��عبانیه در س��ال ۱۹۹۱ تاثیری 
ش��گرف در گروه ه��ای مب��ارز با رژی��م صدام 
گذاشت؛ شاید به نوعی یاس و نومیدی فراگیر. 
در اوج قدرت و در زمانی که ۱۴ اس��تان از ۱۸ 
استان عراق به کنترل مخالفین صدام درآمده 
بود همه چیز از دست رفت. شاید از این جا بود 
که نگاه به آمدن دس��تی از بیرون برای از بین 
بردن رژیم صدام سکه رایج مبارزین عراقی شد. 

اما در همین زمان بود که جریانی در داخل عراق ش��کل گرفت و به ش��کلی بهت آور در میان 
توده های مردم عراق هوادار پیدا کرد. پس از حوادث سال ۱۹۹۱م و در سال ۱۹۹۶م صدام حسین 
به منظور ایجاد گفتمانی اس��الم نما در مقابله با امریکا و برای فروکاستن نزاع خود با این کشور به 
جنگی از نوع جنگ های صلیبی کوشید با ایجاد موجی با نام »الحمله االیمانیه« در جامعۀ عراق 
خود را مس��لمانی راستین نشان دهد. ازهمین رو در شعبه های حزب بعث کالس های دینی برقرار 

کرد. نگارش کلمۀ اهلل اکبر در پرچم عراق از نشانه های همین دوره است.۱
از طرفی با درگذشت آیت اهلل خویی، حکومت صدام برای واگذار کردن مسؤولیت طالب خارجی 
به س��راغ مراج��ع رفت. ابتدا به س��راغ 
آی��ت اهلل س��ید محمدعلی حکی��م داماد 
مرحوم آی��ت اهلل العظمی حکیم رفت که 
ایشان حاضر به قبول این مسؤولیت نشد. 
دیگران هم به دلیل این که حوزه علمیه را 
به نوعی وابسته به حکومت صدام نکنند، 
این مسؤولیت را نپذیرفتند. از جمله این 

1.  http://www.zamane.info/1389/12
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افراد، مرحوم سید حسین بحرالعلوم بود که او هم شرط کرد در صورتی این مسؤولیت را می پذیرد 
که زندانیان سیاسی مسلمان آزاد شوند. این شرط پذیرفته نشد و او هم نپذیرفت.1

صدام اصرار داش��ت این مس��ئولیت به فردی عراقی واگذار شود لذا گزینه بعدی او سید محمد 
صدر بود. محمد صدر این مسئولیت را پذیرفت اگرچه شایعاتی در مورد شکنجه وی برای پذیرش 

این مسئولیت وجود داشت.

 مساله عربیت و دوگانگی در فضای حوزه نجف
حوزه نجف و مراجع آن همیش��ه تحت سیطره فارس ها و ایرانی های بودند. عراقی ها عمدتا در 
دوگانه طالب علمی ومنبری حوزه نجف در جانب دوم قرار می گرفتند. از زمان مرحوم سید محسن 
حکی��م تالش هایی برای افزایش حضور طالب عراقی و ع��رب زمان در حوزه نجف صورت گرفت. 
ش��هید س��ید محمد باقر صدر و حزب الدعوۀ نیز در این زمینه تالش هایی را انجام دادند. ش��دت 
فارسی زدگی حوزه نجف به گونه ای بود که باعث شد ارتباط حوزه با مردم عراق و در راس آن ها 
عشایر جنوب عراق بشدت ضعیف باشد و همین امر باعث نوعی بیگانگی میان حوزه و این مجموعه 

کلیدی از مردم عراق شد. ۲
سید محمد صدر این مساله را به خوبی درک می کرد. تفاوت صدر اول و ثانی در این است که 
محمد باقر صد( همواره به دنبال نخبگان شهر بود و می خواست از آنان در اداره امور استفاده کنند، 
حتی اعضای حزبش همگی از روش��نفکران و فرهیختگان ش��هر بودند، اما صدر دوم تنها به دنبال 
عشایر و شیوخ آنان بود تا بتوانند، مواضع آنان را با دیدگاه های شیعه نزدیک کند.۳ سید محمد صدر 

برای عشایر اهمیت بسیار قائل بود و احکام مرتبط با عشایر را به صورت جداگانه صادر می کرد. 
عالوه بر دوگانه فارس و عرب، دوگانه ای دیگر در فضای حوزه ایجاد ش��د که این بار خود سید 
محمد صدر منادی آن بود. رشد ابتدایی وی با انتقاد نسبت به قرائت نهاد رسمی حوزۀ علمیۀ نجف 
از بعضی مفاهیم مانند تقیه و بسیط الید بودن همراه بود. بعدها وی مبدع دوگانه ای به نام حوزه 
ناطق و حوزه صامت شد و عمال خود را نماد حوزه ناطقه نامید و حوزه سنتی نجف)که غالبا مراجعی 

ایرانی داشت( به حوزه صامت مبدل کرد. وی در مورد شاخصه اصلی حوزه ناطقه می گفت:
» نبی اکرم و معصومین همه از حوزه ناطقه مجاهده بودند و صرفا متعلق به حوزه نبودند بلکه جزوی 
از حوزه ناطقه مجاهده محسوب می شدند. لذا می توانیم بگوییم حوزه ناطقه مجاهده از کی تاسیس 

۱.  نسخه عربی مجاهدین خلق، رسول جعفریان
۲.  مصاحبه آقایان سید علی اکبر حائری و آیت اهلل مددی در این باره جالب است.

۳.  الحیاۀ
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شد؛ از بیعت یوم الدار که پیامبر اولین بار اعالن دعوت را نسبت به خویشانش انجام داد.  این تا عصر 
حاضر ادامه دارد و تا روز قیامت که متمثل در وجود امام مهدی)عج( است ادمه دارد. اغلب علمای 
گذشته ما از مجاهدین و ناطقین بودند و از ساکتین به شمار نمی آمدند. ساکتینی که می گویند: 
»تبلیغ شرعی واجب نیست جز در هنگام سوال ؛ اما در حالتی که سوال نیست چه؟ غیر واجب است 
و مستحب! و قیام به آن هم واجب نیست و دق الباب و مراجعه به مردم لزومی ندارد مردم باید بیایند 
و بفهمند! «این روش سنتی ای است که حوزه قدیم فلسفه اجتماعی اش را بر آن بنا گذاشته است.«۱

 شیوه های ارتباطی با دشمنان بعثی
رابطه سید محمد صدر با حکومت بعثی عراق به دو مرحله تقسیم می شود. در ابتدای به مرجعیت 
رسیدن وی در عراق رابطه او و حکومت صدام بسیار خوب بود و همین مساله هم موجب انتقادات 
بسیاری از وی توسط گروه های مبارز عراقی خارج کشور شد. زمانی که اجازه برگزاری نماز جمعه 
را به سید محمد صدر می دادند، آیت اهلل سیستانی اجازه نیافت تا در مسجد خضراء نماز بگذارد. بهانه 
آن بود که قصد تعمیر مسجد را دارند در حالی که همه دریافتند این بهانه ای دروغین است و هدف 
محدود کردن آیت اهلل سیستانی است. با امکاناتی که رژیم بعث در اختیار سید محمد صدر گذاشت، 
تع��داد مقلدان وی در عراق رو به فزونی نهاد. به خصوص خود س��ید محمد صدر هم برخوردهای 

۱.  خطبه نماز جمعه، نماز جمعه ۴۵
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عاطفی داشت و با اطعام و کمک و غیره تالش کرد تا دایره مرجعیت خویش را توسعه دهد. وی 
در این راه موفقیت به دس��ت آورده در زمان حیاتش به گمان برخی، بالغ بر هفتاد درصد شیعیان 
عراق مقلدش بودند. 1در این دوره،حکومت بعثی از وی حمایت کرد و خود  او  هم در مصاحبه ای با 
نشریه  الوس�ط اع�الم ک�رد که برای حوزه خود از حکومت ماهیانه در  حدود  سه میلیون دینار عراقی  
می گیرد.اقبال از سید محمد صدر امر را بر وی مشتبه کرده و مرجعیت خویش  را  جدی گرفت.ت�ا 
زم�انی که  از  وی حمایت  می شد ،در  رادیوی عراق از وی با عنوان »مرجع  الدینی االعلی«یاد م�ی شد.
اما ناگهان در نیمه دوم سال 77 رفتار آیت اهلل صدر تغییر کرد و وی به شیوه انتقادی از حکومت 
بعث روی آورد در حالی که جامعه شیعی از تغییر رویه او شگف زده شده بودند اولین رویارویی حکم 
والیی ایشان مبنی بر پیاده روی شیعیان به سمت کربال که یکی از قدیمی ترین رسومات شیعیان 
عراقی بود و البته صدام آن را ممنوع کرد. دومین رویارویی او تشبیه کردن صدام به متوکل عباسی 
بود و در اقدام دیگر کارمندان دولت را به توبه دعوت نمود. از دعا کردن برای صدام نیز خودداری 
ورزید و برای در خواست های دولت نیز فتوا صادر ننمود و از دولت نیز درخواست نمود که اماکن 
مقدسه باید توسط مرجعیت اداره شود و وکال و خطبای نماز جمعه را نیز از زندان آزاد سازند. وی 
به شدت انتقادات خود می افزود و حتی در هفته های آخر نماز جمعه، کفن پوش حضور پیدا می کرد. 
برخی نیز از دالیل نزاع وی با حکومت عراق را مساله اداره مدینۀ الثورۀ از مناطق حاشیه ای بغداد 
می دانند. دنبال تالش های پی در پی رژیم سابق عراق و سیدمحمدصادق صدر برای زیر نفوذ بردن 
عش��ایر ش��هر »مدینه الثوره« به نفع خود، این امر به پایان ماجرای دراماتیک صدر و دو فرزندش 
انجامید. ۲ مدینه الثورۀ یا صدام سیتی که بعد از سقوط صدام به مدینۀ الصدر)شهرک صدر( تغییر 
نام یافت از مهم ترین مناطق تحت نفوذ جریان صدر بود. منطقه ای حاشیه ای که متشکل از عشایر 
فقیر و مهاجر جنوب عراق مانند سماوه و العماره بود که به بغداد مهاجرت کرده بودند. مردمی که 

همیشه مورد نگاه خاص سید محمد صدر بودند.

ارتباط با حوزه نجف و دیگر گروه های شیعی 
از همان ابتدای اوج گیری کار سید محمد صدر به دالیل مختلف بین وی و مراجع نجف دوگانه 
ای جدی ایجاد ش��د. از طرفی وی نماد حوزه عربی بود و ارتباط گیری وی با مردم ضعیف جامعه 
عراق هم وی را به تنها نقطه رهایی بخش داخل کشور عراق مبدل کرد. کارهای وی موجی عظیم 

۱.  نسخه عربی مجاهدین خلق، رسول جعفریان
۲.  الحیات
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در گروه های خاموش عراق، مانند گروه های شیعه و مظلوم و فقیری که کسی برای آنها حساب باز 
نمی کرد، پدید آورد. به نظر عده ای سید محمدصادق صدر، که توان جذب مقلدان سنتی مرجعیت 
آیت اهلل سیس��تانی را نداش��ت، به فقرا و طبقات فرودست جنوب عراق روی آورد و روابط خود را با 
قبایل فرودست و حتی عراقیان غیر عرب، که احساس تبعیض می کردند، مستحکم کرد، و با استفاده 
از گفتمانی طبقاتی، انقالبی، ضد امریکایی، ضد غربی، ضد بعثی و حتی ضد حوزۀ علمیه توانست 
بیش از پیش به توده ای جدید مرکب از طبقات فرودست و فقیر جامعۀ شیعۀ عراق نزدیک شود.۱
ص��در که بده دلیل ارتباطش با حکومت بعث مورد انتق��اد حوزه نجف بود ارتباطش با حوزه و 
بزرگان آن روز به روز رو به وخامت می رفت. ش��اید خاطره خودش به خوبی گویای این مس��اله 
است:» آقای سیستانی در دیدار اخیرش فقط برای من قیام کرد اما مثل همیشه تا درب خروجی 

بدرقه من نیامد«
اتفاقات مختلفی در دوره وی رخ می داد که انگشت اتهام به سمت وی و طرفدارانش نشانه می 
رفت. آیت اهلل سید مرتضی بروجردی که در حرم نماز می خوانده از طرف صدری ها توصیه می شود 
که محل نماز خود را برای ظهر و مغرب به آقای س��ید محمد صدر واگذار کند که او نمی پذیرد و 
مدتی بعد ایشان کشته می شود. ندکی بعد آیت اهلل میرزا علی غروی در حالی که از کربال به نجف باز 
می گشت، در راه جلویش را گرفته او و راننده و پسرش را به شهادت رساندند. این اتفاق شب جمعه 
افتاد. روز جمعه س��ید محمد صدر خطبه نماز جمعه خواند و هیچ اشاره ای نکرد. تا هفته بعد که 
خود او متهم به این کار شد در خطبه نماز جمعه گفت که من 25 سال با آقای غروی رفیق بودم و 
آقای سیستانی 25 سال با او عداوت داشته است. اکنون چه شده است که رفیق او متهم به قتل او 

می شود و دشمن او متهم نمی شود؟ فسبحان اهلل یتهمون الصدیق و یترکون العدو.2
همان زمان به منزل آیت اهلل بشیر نجفی پاکستانی حمله می کنند که نارنجکی به اتاق وی 
می اندازند که عمل نمی کند. عالوه بر این به بیت آیت اهلل سیستانی و دفتر شهریه ایشان حمله می 
شود، نزاع هایی بین دفتر سید محمد صدر و دفتر آیت اهلل سید محمد سعید حکیم بر اداره مدرسه 
پاکستانی ها رخ می دهد. طی این سالها بخصوص پس از شهادت سید مرتضی بروجردی و میرزا علی 
غروی، س��ایر مراجع نجف دیگر از خانه هایشان خارج نشدند. آنها ترس از حکومت بعثی نداشتند 
چون یقین داشتند که این ماجراجویی ها توسط گروهی از داخل حوزه علمیه صورت می گیرد. در 
زمان مدیریت ایشان بر حوزات علمیه، اقامت جناب شیخ بشیر پاکستانی تمدید نشد که این هم 

1.    http://www.zamane.info/1389/12
۲.  نسخه عربی مجاهدین خلق، رسول جعفریان
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مساله ای دیگر از اختالفات شد.
این دوگانگی و اختالفات به گروه های مبارز عراقی خارج عراق هم کشیده شد. گروه های مبارز 
سید محمد صدر را به خیانت و ارتباط با حکومت بعث متهم می کردند. چند روز قبل قتل سید 
محمد صدر، صدرالدین قبانچی در مقاله ای وی را خائن، عمیل و مستحق قتل می نامد.۱ در مجلس 
فاتحه او که در مسجد اعظم قم برگزار شد، وقتی سید محمد باقر حکیم شرکت کرد طرفداران صدر 
با او برخورد مناسبی نداشتند و در مسجد بلوا برپا شد. حتی برخی گفته اند که به وی کفش هم 

پرتاب شد که صدری ها آن واقعه را »انتفاضه نعال« نامیدند.

1.  https://www.alyaum.com/articles/1078992/
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جریان صدر، مرجعیت 
و آینده نهاد دین در عراق 

هادی معصومی زارع

1- مقدمه : دو ویژگی تاریخمند بیت شیعی و نهاد دین در بیت شیعی عراق
یکی از مسائل بسیار مهمی که در ذیل تحوالت اخیر عراق قابل بحث و بررسی است و اهمیت 
زیادی هم دارد بحث تاثیر نهاد دین بر این تحوالت و تاثیر این تحوالت بر آینده نهاد دین اس��ت. 
یعنی به نحوی دیالکتیکی، دین و نهاد دین چه تاثیری بر این تحوالت می گذارد و تحوالت اخیری 
که در عراق در حال رخ دادن هس��تند چه تحولی بر آینده و کارکرد و ماهیت نهاد دین در عراق 
خواهد گذاشت. به طور طبیعی وقتی از نهاد دین و نهاد مرجعیت در عراق صحبت می کنیم و از 
نهاد دین که در راس آن نهاد مرجعیت قرار دارد صحبت می کنیم، نمی توانیم در خال این مسائل 
را دنبال کنیم. به طور طبیعی نهاد دین در عراق گسسته از یک سنت دینی چند صد ساله نیست. 
اینطور نیست که تصور کنیم آن چیزی که در حوزه نجف داریم یا آن چیزی که به نام نهاد دین 

در عراق می شناسیم گسسته از صدها سال تجربه سیاسی و اجتماعی نهاد دین در عراق است.
از همین رو اگر بخواهیم عملکرد حوزه نجف را در دوره چند دهه اخیر و به طور خاص در دوره 
پس از اشغال عراق توسط امریکایی ها خوب بفهمیم، ناچار هستیم به شرایط سیاسی و اجتماعی 
ش��کل گیری حوزه علمیه ع��راق و نهاد دین در قالب حوزه های بغ��داد، نجف، حله و کربال و نیز 

مختصات جامعه دینی و ایمانی طائفه شیعی را مورد توجه قرار دهیم.
اگر بخواهیم خوب به تاریخ عراق نگاه کنیم شیعیان ) در معنای مذهبی و اثنی عشری( همواره 
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در طول تاریخ حیات خود ) به جز دوره های معدودی( در این پهنه جغرافیایی، یا اقلیت َکّمی یا 
اقلیت کیفی بوده اند. اگر سنت حوزه نجف را دنبال کنید؛ قرن ۵ هجری تا اواخر قرن ۱۱ هجری را 
مرور کنید می بینید یک سنت کامال علمی را دنبال می کند، چون شیعیان هم یک اقلیت محض 

در این جامعه هستند، حداقل از حیث کیفی، یعنی ساختارها ساختار سنی هست.
وقتی شیخ طوسی به نجف مهاجرت می کند، شروع می کند به توسعه علوم دینی همچون فقه، 
حدیث و رجال و… مجددا به دالیلی حوزه نجف دچار رکود می شود و با زعامت عالمه حلی حوزه 
حله تاسیس می شود که ایشان هم مجددا مشغول به توسعه گفتمان فقهی و اصولی تشیع میشود. 
در دوره پ��س از آن ح��وزه کربال با ظهور وحید بهبهانی با منازعه ای که با اخباری ها دارد، قدرت 
می گیرد و نجف از دوره قرن ۶ به این طرف که دچار رکود بوده رکودش ادامه پیدا می کند. حوزه 
کربال به دالیل مختلفی از جمله کشمکش های صفویه و عثمانی و بیماری وبا در نجف دارای قدرت 

زیادی در بین محافل دیگر در عراق آن روز شده بود.
این س��یر تا اواخر قرن ۱۲ ادامه پیدا می کند تا این که مجددا حوزه نجف به آن قدرت قبلی 
خودش باز می گردد و وضعیت امروز نجف امتداد همان وضعیت ساختاری و حوزوی است که در 

نجف آن روز به وجود آمده بود.
م��ا اگر در تمام این ادوار بخواهیم به جامعه ش��یعی عراق نگاه کنیم، می بینیم که یک اقلیت 
مذهبی است. در واقع مذهب محکوم است و هیچ گاه شیعیان در عراق رکن قدرت سیاسی نبوده 
اند. به جز استثنائاتی که آنها هم منجر به خروج شیعیان از انزوای سیاسی اجتماعی به معنایی که 

ما در دوره صفویه در ایران داریم نمی شود.
عراق اساسا به طور عام حوزه نفوذ خالفت عثمانی است که هزاران یا ده ها هزار یا صدها هزار 
ش��یعه را در فلسطین و لبنان و سوریه و ش��امات امروزی قتل عام کرده است. این اقلیت ماندگی 
در شکل دهی به فضای نجف و نهاد دین در عراق بسیار موثر بوده است. ما اگر این اقلیت بودگی 
تحمیلی را در یک سنت حدودا نهصد ساله به تفهم ننشینیم، به خوبی متوجه ماهیت مواضع حوزه 
نجف در شرایط امروز و علل و چرایی و اسباب آن نخواهیم شد! باید خوب بفهمیم این نهصد سال 
بر جامعه شیعی چه گذشته تا درک کنیم که مرجعیت امروز در نجف در چه شرایطی قرار دارد و 

تضادهایی که در دورن حوزه نجف وجود دارد از کجا ناشی می شود.
مس��اله دومی که باید به آن توجه داشت همانا مساله مهاجرت گسترده علمای ایرانی به حوزه 
نجف و کربالست. با سقوط صفویه و هجرت علمای ایرانی از حوزه اصفهان به نجف و کربال شاهد 
شکل گیری مفهوم علمای ایرانی و علمای فارس نژاد در حوزه عراق هستیم. شاید در تمام تاریخ 
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عراق این مسئله کم نظیر باشد. تا جایی که برخی گزارش ها از اکثریت بودگی خاندان ایرانی )اعم 
از عالم تبار یا تاجر تبار( در برهه هایی در کربال یا نجف یا کاظمین حکایت دارد.

این دو ویژگی با شدت و حدت کمتر یا بیشتری خالل تمامی ادوار تا سقوط رژیم صدام حسین 
ادامه دارد. با این تفاوت که از دوره بعث به این س��و، مجددا س��ایه س��رکوب و خفقان بر سر حوزه 
نجف و به طور خاص جامعه ایرانی تبارهای آن بازمی گردد و طیف عمده خاندان ایرانی تبار از عراق 

اخراج می شوند.
در هر صورت اگر در دورۀ قبل از به طور خاص صدام، جامعه شیعی نسبت خودش را با مرجعیت 
یک نس��بت کامال والء و فرمان برداری تعریف می کند، در دورۀ جدید )همزمان با دوره مشروطه 
بدین سو( با توجه به دو مولفه ورود اندیشه های مدرن و اندیشه های لیبرالیستی و کمونیستی ونیز 
اتخاذ سیاست های سرکوب گرایانه نظام های ضد شیعی در عراق مدرن، در میان نخبگان و توده 
های شیعی یک حالت روحی و روانی خاص  و یک توقع جدید شکل گرفته است و آن این است 
که از نهاد دین و مرجعیت توقع ایفای نقش حمایت گری را دارند. آنها می گویند در برابر این حجم 
از س��رکوب و کشتار چند صد هزار نفری و منزوی شدگی اکثریت جامعه چرا مرجعیت آن نقش 

حمایتگرایانه خودش را در قبال مردم ایفا نمی کند؟ چرا مرجعیت سکوت می کند؟
 اینجا کاری به درست یا غلط بودن این درخواست و صواب یا غیرصواب بودن این توقع نداریم. 
اما برای اولین بار به جای اینکه این توده ها یک فرمانبردار مطلق باشند آن رویکرد انتقادی در درون 
شیعه در حال غلیان و بیان و اظهار است. ممکن بود تا سی سال قبل اگر اتفاقی بود بیان نمی شد، 
اما در دورۀ جدید نخبگان شیعی و بسیاری از توده ها از مرجعیت مطالبه می کنند که چرا شما در 
مقابل این حجم از سرکوب به آن وظیفۀ ذاتی خودتان عمل نمی کنید و کنج انزوا برگزیده اید! به 
طور معین این فضای روانی و ادراکی در دوره بعث و جنایات های آن علیه شیعیان و به طور خاص 

از دوره انتفاضه شعبانیه بدین سو، به شدت تشدید می شود.

2 -  ظهور جریان تجدید نظر طلب در درون نهاد دین در بیت شیعی
در چنین شرایط و فضایی است که زمینه ها برای خلق و ایجاد یک جریان تجدید نظر طلب در 
درون نهاد دین در بیت شیعی به وجود می آید. در همین دوره ) از ۱۹۹۲ بدین سو(  شاهد صعود 
چهره ای به نام سید محمد صدر یا صدر ثانی هستید، ایشان وارد می شود و خیلی آزادانه شروع 

می کند به فعالیت در حوزۀ علمیۀ نجف.
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اگر  بخواهیم صدر ثانی را خوب بفهمیم، باید به رویکرد و یا دو عملکرد تمایز بخش ایشان توجه 
کنیم که در واقع مکتب و دستگاه فعلی و عملکرد وی را تا اندازه زیادی از دستگاه سنتی مرجعیت 

در نجف متمایز می کند:
 اوال تأکید بر حوزۀ ناطقه. صدر ثانی تاکید دارد که اساس��ا حوزه ای حوزه اس��ت و مرجعیتی 
مرجع است که ناطق باشد و صامت نباشد، خاموش نباشد، نسبت به بالیا و مسائل و اتفاقاتی که بر 
سر جامعۀ شیعی می آید سکوت نکند. مرجعی مرجع است که برای حل مشکالت و چالش های 
حیات سیاسی و اجتماعی جامعه شیعی در تکاپو و در میدان باشد. مرجعی که در کنج انزوا در حال 
گذران ش��رایط است نمی تواند مرجع مفید و موثری باشد . تأکید بر ناطقه بودن در واقع پاسخی 
بود به همان خألی که به طور خاص در دورۀ بعد از انتفاضۀ شعبانیه در بیت شیعی به وجود آمد؛ 
پاس��خ به آن س��رخوردگی بخشی از توده و طیف نخبۀ شیعی است که تلقی می کند که عملکرد 
مرجعیت در نجف نمی تواند حالل مشکالت بیت شیعی باشد و مرجعیت نمی تواند پناه امنی برای 

این اکثریت محکوم باشد.
رویکرد دوم تمایزبخش صدر ثانی تأکید بر خط مرجعیت عربی به جای مرجعیت فارسی است. 
اگر به گذشته بازگردیم تقریبا برای حداقل دویست سال امورات حوزۀ نجف و کربال و سامرا به طور 
عمده در اختیار خاندان های ایرانی اس��ت. صدر ثانی با کلید واژه مرجعیت عربی وارد بدنه جامعۀ 
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شیعی می شود، اما برعکس آن رویکرد نخست که به گسترش محبوبیت صدر ثانی در میان توده 
ها منجر می شود، رویکرد عرب گرایی وی چندان با اقبال مواجه نمی شود. دلیلش هم آن است که 
در ادراک و ذهنیت انسان شیعی برای چند دهه، عروبیت به معنای پوششی از سوی اقلیت حاکم 
سنی مذهب برای سرکوب اکثریت محکوم شیعی مورد استفاده بوده است. به ویژه با گفتمان سازی 
افراطی که از سوی کسانی همچون ساطع الحصری و خیرالدین حسیب در خلق تضاد میان شیعه 
گری و عربیت دنبال می شد و در نتیجه آن شیعیان عراق با صفت »شعوبی« به عنوان ایرانی های 

غیرعراقی معرفی می شدند.
 ب��ا توجه به این تفس��یر اگرچه مرجعی��ت دینی صدر ثانی در حوزۀ نج��ف چندان نگرفت اما 
مرجعیت سیاسی و اجتماعی اش در بین بسیاری از شیعیان گرفت و خیلی هم خوب گرفت. این 
که می گویم عروبیتش نگرفت نه اینکه در بین هوادارانش بی تأثیر بود، خب به هر حال همین امروز 
هم وقتی نگاه می کنیم در بین جامعه شیعی عراق جریان صدری که ما امروز می شناسیم حتی 
آن الیه هایی که امروز به ایران نزدیک شده است قوی ترین رگه های عروبیت در بیت شیعی در 
داخل این جریان است، با این حال در بین اکثریت شیعی این مسئله عروبیت نگرفت اما آن پارامتر 
زعامت سیاسی تا اندازه زیادی می گیرد و این درست همان چیزی است که نظام بعث از آن می 

ترسد و در نهایت اقدام به ترور صدر ثانی می کند.

3 - سقوط اقلیت حاکم و مشارکت اکثریت محکوم در ساختار سیاسی پسابعث
در هر صورت سال ۲۰۰۳ با سقوط عراق شیعیان برای نخستین بار در طول تاریخ به عنوان رکن 
محوری قدرت، وارد ساختار سیاسی می شوند و به طور طبیعی بخش غالب نخبگان و بدنه شیعی 
و طیف گسترده ای از مردم، از مرجعیت و نهاد دین توقع دارد که به صورت فعاالنه تر و عملیاتی 

تر وارد حوزه های سیاسی شده و نقش آفرینی مستقیم داشته باشد.
واقعیت آن اس��ت که اگر شما در سال ۲۰۰۳-۲۰۰۴ وارد عراق می شدید اکثریت مردم شیعه 
خواهان مداخله و نقش آفرینی مستقیم مرجعیت در امور سیاسی بودند. از مرجعیت و نهاد دین 
می خواهند که در امورات سیاسی نقش فعاالنه تری ایفا کنند. با این حال علیرغم خواسته ایشان، 
مرجعیت مجددا یک س��ری معذروریت ها برای خودش می بیند و از مداخله مستقیم در امورات 

سیاسی اجتناب می کند. آن معذوریت ها چیست؟
ساختار سیاسی تحت اشغال و تحت مهندسی اشغالگران. ۱
تحزب و عدم انسجام جامعه شیعی عراق. ۲
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فقدان ساختارهای نظری و سیاسی و عملیاتی مناسب برای کنش گری اجتماعی-سیاسی نهاد . ۳
دین در عراق جدید

رویکرد خاص مرجعیت نجف و مکتب نجف :که بیشتر از هر چیز ناشی از آثار مقهوریت شیعیان . ۴
و نهاد دین در نجف بوده و آن تجربه شکست های چند دهه قبل هست. ) در نتیجه احتیاط 

در حوزه فعالیت سیاسی(
اینها معذوریت های اساس��ی چهارگانه مرجعیت اعلی از مداخله مستقیم در مسائل سیاسی و 
فعالیت و نقش آفرینی مستقیم در فعالیت های سیاسی است. این در شرایطی است که به واسطه 
زوال نظام سرکوبگر بعث و خلق فضایی آزاد، سطح توقع مردم از نهاد دین به طور کم سابقه ای باال 
رفته است. اگر می گویید در دهه نود من نمی توانم مشارکت مستقیم در فعالیت سیاسی نداشته 
باش��م. امروز چرا؟ امروز که آزادی وجود دارد. امروز که می توانیم فعالیت سیاس��ی داشته باشیم. 
امروز که حزب بعث رفته و مرجعیت می تواند در قله فعالیت سیاسی حضور داشته باشد. این توقع 
حداکثری در کنار آن معذوریت ها مجددا مناسبات طیفی از متدینین و جامعه دینی ایمانی شیعه 

با نهاد دین را به بن بست می رساند یا القال با چالش جدی مواجه می سازد.
در این شرایط، بیت شیعی عراق با چهار چالش اساسی و حیاتی مواجه است که تا اندازه زیادی 

برای رسیدن به یک نتیجه موثر، چشم به دیدگاه های مرجعیت دارد:
نحوه تعامل با اشغالگران خارجی. ۱
تعیین ماهیت ساختار نظام سیاسی پیش رو )حکومت اسالمی باشد یا غیر اسالمی، شیعی باشد . ۲

یا غیر شیعی و…(
تصاعد طایفه گرایی و رش��د فعالیت های خش��ونت بار جهاد گرایان سلفی )به مثابه تهدیدی . ۳

مستقیم برای مقدسات شیعی و جامعه شیعی (
تنظیم روابط عراق با کشورهای اسالمی و عربی هم جوار. ۴

می بینید مرجعیت در این دوره هم مثل دوره قبل آن حضور مستقیم و فعاالنه ای که طیفی 
از شیعیان انتظار دارند را ندارد! کماکان یک نقش آفرینی حداقلی را دارد. طبیعتا به دلیل آزادی 
هایی که فراهم شده است، بیانیه ها و ارتباطات و دیدارهایی وجود دارد اما نقش آفرینی که طیفی 
از شیعیان عراق توقع دارند، شکل نمی گیرد. اما اگر منصفانه نگاه کنیم، مرجعیت اینجا آن نقاط 
عطف را لحاظ می کند و بی توجه از کنار آن ها عبور نمی کند. برای نمونه مسئله رد اشغال گری 
و عدم دیدار با اش��غال گران، مس��ئله تاکید بر شرکت در انتخابات و مسئله تاکید بر تدوین قانون 
اساسی و انتقال حکومت از امریکایی ها به عراقی ها به مثابه چند حرکت سنگین مرجعیت اعلی 
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است که به نوبه خود نقش مهمی در تعیین مختصات سیاست ورزی در عراق جدید دارد. می شود 
گفت فعالیت سیاسی آشکار و مستقیم مرجعیت در همین چند حرکت خاص است که البته بسیار 
حائز اهمیت است. اهمیت اینها را نمی شود دست کم گرفت. جاهایی هست که مرجعیت با زیرکی 
در مسائل حساسی که احساس کرده اگر حضور نداشته باشد کیان جامعه شیعی به خطر می افتد 

حضور پیدا کرده است. اما این چیزی نبود که طیفی از جامعه شیعی را اقناع کند.
به موازات نهاد مرجعیت، ساخت دومی از جریان ها و نهادهای دینی که در دوره پسااشغال در 
مسائل سیاسی فعالیت و نقش آفرینی می کنند ساخت های غیر اجتهادی هستند. نهاد مرجعیت 
یک ساخت کامال اجتهادی است. مبتنی بر اجتهاد است. در مقابل، طیف دوم از جریان های دینی 
در این دوره شروع به فعالیت می کنند که من به اینها ساخت های غیر اجتهادی اطالق می کنم 
که از درون سنت اجتهادی برنخاسته اند یا الاقل در دوره جدید در شرایط فعلی شان اجتهاد دینی 
را  به عنوان مبنای فعالیت خودشان انتخاب نکرده اند. اینها دو دسته هستند. در درجه اول ساخت 
های فرقه ای همچون جریان جند السماء و صرخی و یمانی که اجتهاد در معنای کالسیک سنتی 
و اصیِل ۱۴۰۰ ساله خودش را برنمی تابند و یا اساسا ضد اجتهاد مرسوم هستند و یا یک تعریف 
جدید از آن دارند ارائه می دهند که بیش��تر از هر چیز به س��اخت های فرقه ای نزدیک است تا به 

متدولوژی مرسوم استنباط دینی!
جریان دوم جریان صدر اس��ت که اتفاقا پس از چند س��ال رکود مجددا در دوره جدید احیا و با 
قدرت مضاعف وارد میدان می شود. برخالف مرجعیت اعلی که به دلیل معذوریت ها و محذوریت 
های پیش گفته از حضور مستقیم فعاالنه در تحوالت اجتناب می کند جریان صدر از همان روزهای 
ابتدایی س��قوط نظام بعث با پرچ��م داری فضای مبارزات ضداش��غالگری و در هیئت و قالب یک 
بازیگر حوزوی و دینی که از درون س��نت حوزوی بلند شده ظهور و بروز می کند و پرچم فعالیت 
اجتماعی سیاسی آشکار در  درون نهاد مذهب شیعه عراق را بلند می کند. یک جوان سی ساله به 
نام س��یدمقتدی صدر فرزند شهید صدر ثانی وارد گود شده و با این درک که در حوزه نجف کس 
دیگری این پرچم را برنخواهد داشت، پیشگام شده و به پرچم دار تحوالت سیاسی اجتماعی درون 

بیت شیعی تبدیل می شود.
با این حال س��ید مقتدی به خوبی واقف اس��ت که حضور و فعالیت درون یک نهاد حوزوی و 
تبدیل شدن به یک چهره دینی که در امتداد چهره حوزوی در بیت شیعی است چهار پیش نیاز 

الزم دارد:
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۱- توانایی علمی و اجتهادی )مقتدی به خوبی می دانس��ت که در حوزه فاقد این اس��ت و مجتهد 
نیست(

۲- قدرت سیاسی
۳- حمایت خارجی

۴- قدرت بسیج کنندگی

س��ید مقتدی علیرغم برخورداری از س��ه فاکتور پایانی، اما از لحاظ شخصیت علمی از پدر نیز 
ضعیف تر  و جایگاهش ش��کننده تر اس��ت، پس فاقد یک مقبولیت و پذیرش حوزوی و اجتهادی 
است. با این حال نسبت به پدر از لحاظ سیاسی پرخروش تر و بی باک تر است. که بخشی از آن به 
دلیل ویژگی های شخصیتی اش و بخشی به دلیل ساختار آزاد سیاسی است که در دوره پسااشغال 
وجود دارد. برایند اینها این می شود که مقتدی در این دوره بُعد سیاسی و اجتماعی جریان صدر را 
پررنگ تر می کند و حضور این جریان در ساحت های مختلف سیاسی و اجتماعی قدرتمندتر می 
شود. نتیجه ان می شود که ما در درون این جریان شاهد فرایند گذار از زعامت مذهبی به زعامت 
سیاس��ی هستیم. یعنی اگر تا دیروز زعامت در شیعه از آن مرجعیت است جریان صدر تالش می 
کند این پرچم را از زعیم مجتهد حوزوی )مرجع تقلید( بگیرد و پرچم را تحویل نوعی زعیم سیاسی 
بدهد که بیت شیعی را در حوزه سیاسی راهبری می کند. در هر صورت جریان صدر خالل قریب 

به ۲۵ سال گذشته دو پارامتر مهم را در درون بیت شیعی و نهاد مذهب دنبال می کند:
یک: کسب زعامت بر بیت شیعی از طریق خلق دوگانه حوزه ناطقه و حوزه صامته و القای ناتوانی 

مرجعیت اعلی در تعامل با چالش های سیاسی و اجتماعی
دوم: خلق یک نظم سیاسی قوم گرای عربی که در راس آن یک مرجع دینی عربی حکمرانی 
می کند. ) نوعی نظریه والیت فقیه مبتنی بر متغیرنژادی( برای همین جریان صدر در دوره جدید 
شروع می کند به برجسته کردن رکن نژادی بر برساختن هویت شیعی در عراق جدید! جریان صدر 
می داند که اگر بخواهد بیت شیعی را به دست گیرد باید بتواند آن دوگانه مرجعیت عربی-فارسی 
را دوباره احیا کند. تاکید مکرر بر مخالفت با ج.اا و سیاست های ایران در عراق، بیش از هر چیز از 

همین زاویه قابل فهم است.
با این حال سیاست کشورهای عربی همجوار عراق در مذهبی سازی منازعه در عراق و گسیل 
جهادگرایان سلفی خالل سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ به عراق، مانع از پذیرش و مقبولیت رویکردهای 
عرب گرایانه در عراقی می ش��د که اکثریت ش��یعه آن دل خوشی از اکثریت عرب تباران همجوار 
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خود نداشته و ایراِن فارسی شیعی را به عنوان تنها پشتیبان و یاور خود در روزهای سخت خود می 
دیدند.

4 -  نهاد دین در دوره پساداعش
با این حال از سال ۲۰۱۵ بدین سو ) به طور معین از ۲۰۱۷ بدین سو( شرایطی در عراق جدید 
به وجود می آید که به مثابه موتور پیشروی جریان صدر عمل می نماید. در یک نگاه کلی می توان 

شاخصه های شرایط جدید را این گونه فهرست نمود:
زوال تهدید اقلیت سنی و جهادگرایان داعشی. ۱
تغییر رویکرد کشور های عربی نسبت به شیعیان عراق ) ورود از دروازه عربیت به جای مذهب(. ۲
فضاسازی شدید رسانه ای علیه ایران و حشدالشعبی. ۳
نیاز جامعه عراق برای برساختن یک چتر هویتی در دوره پساداعش جهت گذار از طائفه گرایی . ۴

و فرقه گرایی )با محوریت ناسیونالیسم عربی(
همه اینها زمینه هایی بود که جریان صدر را کمک می کرد در خلق  یک چارچوبه هویتی برای 
شیعیان عراق مبتنی بر پارامتر نژادی به جای پارامتر مذهبی! این ها، زمینه های مساعدی است 
که جریان صدر را کمک می کند تا  بتواند در خلق چارچوب هویتی موفق تر و موثرتر عمل کند.

در نتیجه جریان صدر بیشتر از اینکه امتداد میراث اجتهادی حوزه نجف باشد برایند و خروجی 
یک حرکت سیاسی است. یک ساختار تجدید نظرطلب است تا یک ساختار اجتهادی. از این جهت 
تا اندازه ای به جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی نزدیک است. ولی وقتی نگاه می کنیم می بینیم 
انقالب اسالمی یک ریشه عمیقی در سنت حوزوی و اجتهادی دارد. خود والیت فقیه یک رویکرد 
اجتهادی است. یک مکتب و دستگاه فقهی است. هسته مرکزی نظریه سیاسی نظامی که انقالب 
اس��المی روی کار آورده فقهی اس��ت. فقه بیشترین قدرت را در ش��کل دهی به این نظام دارد. اما 
جریان صدر بعد از ترور صدر ثانی ارتباط خودش را تقریبا به طور ش��به کامل با س��نت اجتهادی 
قطع می کند. خروج شیخ محمد یعقوبی از این جریان و قطع ارتباط آیت اهلل سید کاظم حائری با 
سیدمقتدی صدر رویه غیراجتهادی جنبش را قدرت بیشتری می بخشد. در نتیجه جریان صدر به 
یک جنبش و حرکت سیاسی تبدیل می شود که چون خودش ریشه در سنت اجتهادی ندارد تالش 
می کند زعامت را از حوزه فقهی به ساحت سیاسی منتقل کند. این منازعه و این دوگانه بسیار در 

تعیین آینده نهاد دین در بیت شیعی در عراق تعیین کننده است.
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5 - آینده نهاد دین در عراق 
با توجه به موضوعات پیش گفته و مواجهه میان ساخت های دینی یا شبه دینی یادشده، آینده 
نهاد دین در بیت شیعی عراق در گرو چند پارامتر است که مهم ترین آن ها را می توان به صورت 
ذیل فهرست نمود که در تعیین ماهیت آینده نهاد مذهب و بیت شییع عراق تاثیرگذار خواهد بود:

مسئله تکثر یا عدم تکثر مرجعیت در دوره پساسیستانی. ۱
کیفیت نسبت سازی نهاد دین و نهاد سیاسی. نسبت بین نهاد مذهب و نهاد سیاست در آینده . ۲

عراق چگونه خواهد بود؟ آیا مرجعیت اعلی فعاالنه تر در صحنه خواهد بود یا رویه فعلی کماکان 
ادامه خواهد داشت؟

میزان انطباق پذیری یا عدم انطباق پذیری توده ها با خواسته های مرجعیت ) گذار از تحزب یا . ۳
استمرار رویه های متحزبانه و واگرایانه فعلی(

میزان قدرت یا ضعف ساختارهای غیراجتهادی. ۴
میزان نفوذ و توسعه جریان های متجدد در دورن نهاد دین و در سطح بیت شیعی عراق. ۵

در این جلسه تالش کردم خواسته ها و توقعات بدنه شیعی را از نهاد دین بیان کنم و در عین 
حال محذوریت ها و معذوریت های نهاد دین را هم بیان کنم. در پایان باید توجه داشت که آنچه 
موجب نگرانی است این است که شکسته شدن هژمونی مرجعیت در شرایط فقدان یک آلترناتیو 
نسبتا مقبول که بتواند بیت شیعی را دور خودش جمع کند، به طور طبیعی آینده جامعه شیعی  
و جایگاه فعلی آن در ساختار قدرت را تهدید می کند. در نتیجه حتی اگر کنشگری ساخت های 
غیراجتهادی همچون صدری ها مخلصانه و صادقانه هم باشد از آنجا که خودشان امتداد اجتهادی 
ندارن��د و آلترناتیو اجتهادی هم به جای س��اخت اجتهادی موجود در نج��ف وجود ندارد طبیعتا 
ای��ن روی��ه، خألئی ایجاد خواهد کرد که به احتمال زیاد با رویکردهای لیبرال یا رویکردهای دینِی 
غیراجتهادی پر خواهد شد. در نتیجه چنین فرایندی، بیت شیعی در ذیل تحزب و واگرایی شدید 
میان نخبگان سیاسی، دچار یک پسرفت و عقب رفت مجدد در تحوالت سیاسی و اجتماعی عراق 

خواهد شد.
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جریان شناسی سیاسی
 اهل سنت عراق

سیدرضا قزوینی غرابی

ضرورت شناخت اهل سنت عراق
کشور عراق پازلی از قومیت ها و مذاهب و بازیگران مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. 
اگرچه ش��یعیان اکثریت را دارند اما تنها بازیگران این عرصه نیس��تند و بازیگران موثر دیگری در 
عرصه های سیاسی اجتماعی عراق وجود دارند. شاید تا سال ۲۰۰۵ که نخستین انتخابات پارلمان 
عراق تشکیل شد، فضای تقسیم بندی پر رنگ طایفه ای در عراق حاکم بود، یعنی همه احزاب شیعی 
در قالب یک تحالف و کردها و سنی ها، هرکدام در قالب یک تحالف، بودند. اما این موضوع به تدریج 

رنگ باخت و اهل سنت نقش جدی تری و متنوع تری را در مسائل سیاسی عراق ایفا کردند.
بافت موجود در عراق، مانند دیگر کشورهای عربی بافت عشایری است که برای درک بهتر بافت 
عشایری می توانیم نگاهی به بخش های عرب نشین خوزستان داشته باشید. تاثیرات فضای عشیره 
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فقط مختص به طبقه روستایی نیست بلکه در شهری ها و حتی فضای سیاسی نیز عشیره اثرگذار 
است. عشیره یک نظام خرد اجتماعِی هرمی است که همه چیز به رأس و رئیس عشیره و تصمیمات 
او ختم می شود. در عشیره هست که منافع اجتماعی و مادی شهروندان تامین می شود. البته بافت 
اجتماعی عراق تغییراتی داشته است، اما نهادهای جامعه مدنی در عراق چون به شکل قدرتمندی 

شکل نگرفتند، هنوز عشیره حضور جدی دارد. 
بر مبنای آخرین آمارها، حدود ۷۷ درصد جمعیت عراق عرب و حدود ۱۹ درصد کرد هستند. 
حدود ۵۵ درصد از عرب ها شیعیان و ۲۲ درصد اهل سنت هستند. منظور ما از اهل سنت عراق، 
اهل س��نت عرب هس��تند و کردهای عراق که سنی هستند، مورد نظر ما نیستند. در طول ۱۴۰۰ 
سال حضور اسالم در عراق، غالبا حاکمیت عراق با اهل سنت بوده، درحالی که مرکزیت شیعه در 

عراق بوده و کوفه و نجف به عنوان کانون های تشیع در جهان اسالم بودند. 

سابقه فعالیت های سیاسی اهل سنت در 100 سال اخیر
دلیل تکثر احزاب اسالم گرای اهل سنت در عراق را شاید بتوانیم مرهون فضای مارکسیستی آن 
زمان بدانیم که به دلیل مقابله با گروه های ملحد این احزاِب اسالم گرا وارد فضای سیاسی شدند.        
۱( حزب مش��ورت اولین جریان اس��الم گرای اهل سنت عراق بود که در سال ۱۹۶۸ توسط شیخ 

محمد سعید نقشبندی تاسیس شد. 
۲( حزب العهد نیز توس��ط شیخ سعید نقشبندی تاسیس شد، البته ایده اولیه آن با نوری سعید 

نخست وزیر بعدی عراق بود.
۳( الحزب االسالمی العراقی؛ بارزترین فعالیت سیاسی اهل سنت عراق با ظهور اخوان المسلمین در 
مصر شروع شد. اخوان المسلمین یک جریان مادر در جهان اسالم است که شاخه های متعددی 
از اخوان در کش��ورهای عربی اسالمی و حتی در ایران شکل گرفتند. شیخ محمود الصباح که 
دانش آموخته االزهر مصر بود شاخه عراقی اخوان را بعد از برگشت به عراق در سال ۱۹۴۶ در 
بغداد تاسیس کرد. اسم آن تشکل »جمعیت االخوه« یا »االخوه االسالمیه« بود. با بسته شدن 
»االخوه االسالمیه« در سال ۱۹۶۰ و قبل از به قدرت رسیدن بعثی ها، اخوان المسلمین عراق 
حزب جدیدی به نام »الحزب االسالمی العراقی«تاسیس کرد که تا امروز این حزب فعالیت دارد 

و نماینده اخوان المسلیمن در عراق است.
۴( حزب التحریر توسط شیخ عقیل الدین النبهانی در اردن تاسیس شد و شاخه های متعددی در 
جهان اس��الم ایجاد کرد. ش��اخه ی عراِق این حزب به دست عبد العزیز البدری، از علمای اهل 
س��نت عراق، در جریان مس��افرت وی به اردن و درخواست وی برای ایجاد شاخه ی عراق این 
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حزب، در سال ۱۹۵۳ در عراق تاسیس شد. در ابتدا بخشی از بدنه این حزب از نخبگان شیعه 
بودند ولی مرحوم آیت اهلل سید محسن حکیم وقتی مواضع ضد شیعی شیخ النبهانی را مطالعه 

کرد فتوای به تحریم عضویت در این حزب داد. 
۵( حزب بعث در دهه ۶۰ میالدی به قدرت رسید و چون یک حزب توتالیتر بود، اجازه فعالیت به 
هیچ حزب شیعه و سنی را نمی داد و تنها حزب فعال در عراق بود تا اینکه در سال ۲۰۰۳ رژیم 

صدام و حزب بعث ساقط شد. 
بعد از س��قوط سیاسی حزب بعث، تحوالت بزرگی در فضای اجتماعی سیاسی و امنیتی عراق، 
توسط اهل سنت رقم خورد. اهل سنت عراق با سقوط صدام غافلگیر شدند و بالفاصله بعد از سقوط 
صدام نارضایتی هایی به اش��کال مختلف بروز دادند. جریان های شبه نظامی معارض دولت عراق و 
اش��غالگران آمریکایی، خیلی زود متشکل شدند. این گروه ها تنها با اشغالگری مخالف نبودند بلکه 
مشروعیت دولت جدید و نظام حاکم را نمی پذیرفتند، چون آن را ناشی از دخالت دیگران در فضای 
عراق معرفی می کردند. از همان ماه های نخستین سقوط صدام عملیات های تروریستی آغاز شد و 
تاکنون هم کم وبیش ادامه دارد. بخش دیگر از نارضایتی اهل سنت، به شکل تحریم نظام سیاسی 

در عراق و تحریم نخستین انتخابات پارلمانی در عراق بروز کرد.

نقش جریان ها و گروه ها و نخبگان سیاسی اهل سنت از سال 2003
بعد از سقوط صدام به فاصله کم، شورای ۲۵ نفره از شخصیت های سیاسی و مبارز عراقی که غالبا 
از شیعیان و کردها بودند، برای حکومت انتقالی تشکیل شد. البته از اهل سنت هم در این شورا حضور 
داشتند، ولی تعداد اندکی بودند و خود اهل سنت رغبتی برای حضور در شورا نداشتند و به نوعی 
تحریم کردند. شورای حکومت انتقالی، مقدماِت برگزاری انتخابات »الجمعیه الوطنیه االنتقالیه« را 
فراهم کرد، الجمعیه الوطنیه االنتقالیه ساختاری شبیه پارلمان داشت که با حدود ۲۰۰ عضو بطور 
موقت در ابتدای سال ۲۰۰۵ شکل گرفت. مهمترین مامویت آن، تشکیل کمیته ای برای نگارش قانون 
اساسی بود که بر اساس آن قانون اساسی، انتخابات جدید برگزار شود. اهل سنت، انتخاباِت الجمعیه 
الوطنیه االنتقالیه را نیز تحریم کردند و تنها معدودی از اهل سنت در انتخابات حضور داشتند. در 
مقابل ش��یعیان و کردها، به عنوان اولین تجربه دموکراتیک، نقش جدی در این انتخابات داشتند.

کم کم اهل سنت به این نتیجه رسیدند که تحریم انتخابات به نفع آنها و آینده اهل سنت عراق 
نیس��ت و برای تامین منافع خودشان باید در انتخابات حضور داشته باشند. به همین دلیل بعد از 
نوش��تن قانون اساس��ی و برای اولین دوره انتخابات پارلمان، اهل سنت حضور جدی در انتخابات 

داشتند و نتایج قابل قبولی را به دست آوردند.
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جریان های سیاسی ادوار انتخابات پارلمان عراق
اولی��ن انتخابات پارلمان ۲۰۰۵؛ »الجبهه التوافق العراقیه« که برجس��ته ترین و بارزترین حزب 
سیاسی در عراق بود ۴۴ کرسی را در پارلمان گرفت. این ائتالف بعد از مدتی دچار انشعابات متعدد 
شد و االن نامی از آن وجود ندارد. »الجبهه العراقیه للحوار الوطنی« به ریاست صالح المطلک، نزدیک 
۶۰ کرسی را در دوره نخست پارلمان عراق از اهل سنت کسب کردند. این گروه همچنان در فضای 
سیاسی عراق حضور دارد و بعد از کناره گیری سید مقتدی صدر از عرصه انتخابات۲۰۲۱، این گروه 

نیز انتخابات را تحریم کرد.
دومین انتخابات ۲۰۱۰ ؛ در این دوره برای انتخاب ۲۷۵ نماینده پارلمان، اهل سنت حضور جدی 
داشتند. در این دوره فهرست »العراقیه« آقای ایاد عالوی، که بخش قابل توجهی از لیست از اهل سنت 
بودند، ۹۱ کرسی پارلمان را کسب کرد و اکثریت کرسی های پارلمان متعلق به ائتالف العراقیه بود ولی 
بنا به دالیلی موفق به تشکیل دولت نشدند. این تعداد کرسی های پارلمان نشان از حضور جدی اهل 
سنت در انتخابات بود. البته شخص ایاد عالوی شیعه است اما بیشتر افراد لیست او از اهل سنت بودند.
س��ومین انتخابات ۲۰۱۴؛ در این دوره برای انتخاب ۳۲۸ نماینده پارلمان، اهل س��نت حضور 
خوبی داش��تند و ۹۰ کرسی پارلمان از اهل سنت بودند و این هم نشان دهنده یک موفقیت برای 
اهل سنت بود. جریان »متحدون لالصالح« متعلق به اسامه النجیفی ۲۳ کرسی، جریان »الوطنیه« 
متعلق به ایاد عالوی ۲۱ کرسی، »العربیه« ۱۰ کرسی و االنبار هویتنا ۵ کرسی و در مجموع حدود 

۹۰ کرسی را اهل سنت گرفتند. 
چهارمین انتخابات ۲۰۱۸؛ در این دوره برای انتخاب ۳۲۹ نماینده پارلمان، اهل سنت با کاهش 
تعداد کرسی های پارلمان مواجه شدند و تنها ۷۱ کرسی پارلمان را به دست آوردند. فهرست الوطنیه 
ایاد عالوی که ش��خصیت هایی مثل سلیم الجبوری، رئیس سابق پارلمان و صالح المبارک رئیس 
جبهه الحوار در آن بودند و فهرست »القرار« به رهبری اسامه النجیفی و خمیس الخنجر، بیشترین 
کرس��ی ها را گرفتند و فهرس��ت »االنبار هویتنا« به رهبری محمد الحبوسی، رئیس فعلی پارلمان 
عراق، با ۶ کرسی در جایگاه سوم قرار گرفت. فهرست »تحالف بغداد« متعلق به محمود المشهدانی، 

رئیس اسبق پارلمان عراق، ۴ کرسی را در این دوره گرفت.
پنجمین انتخابات ۲۰۲۱؛ این انتخابات در ۱۸ مهرماه امسال قرار است برگزار شود که انتخاباتی بسیار 
مهم برای همه احزاب عراقی است. ما از سال ۲۰۰۵ تاکنون شاهد تحوالت بسیار زیادی در ائتالفات و 
احزاب بیت شیعی و سنی عراق بودیم. این دوره شرایط برای اهل سنت بسیار حیاتی است. همه جریانات 
سنی عزمشان را برای پیروزی و به دست آوردن تعداد باالی کرسی در پارلمان، جزم کرده اند. تعداد 
بیشتر کرسی در پارلمان تضمین کنند قدرت رهبران سیاسی ارشد اهل سنت در عراق خواهد بود.
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فضای فعلی سیاسی اهل سنت
محمد الحبوس��ی؛ در انتخابات ۲۰۱۸ که ۷۱ نماینده اهل س��نت در پارلمان حضور دارد، چند 
جریان و چهره عمده سیاسی سنی در ذیل پارلمان به وجود آمد. محمد الحلبوسی، استاندار سابق 
االنبار عراق که جوانترین استاندار عراق بود، توانست با جاه طلبی ها و حمایت های داخلی و منطقه ای 
ریاست پارلمان را به دست بگیرد. وی علی رغم حضور شخصیت های بارز سیاسِی دو دهه اخیر عراق 

در پارلمان، سرآمد دیگران شد و کرسی ریاست را تصاحب کرد. 
خمیس الخنجر؛ او از شیوخ قبائل عراقی و یکی از میلیاردرهای عراقی است. تفکرش نزدیک به 
اخوان المسلمین و قطر است. وی در سال های گذشته از مخالفان سرسخت ایران بود اما اخیرا با 
برخی ائتالفات نزدیک به ایران نزدیک شده که نشان از گردش ۱۸۰ درجه ای اوست! خنجر پس از 
سقوط صدام بیشتر به عنوان یک شخصیت معارض بود اما در ۲۰۱۸ بطور جدی در روند سیاسی 

عراق نقش ایفا کرد و وارد پارلمان شد.
بعد از انتخابات ۲۰۱۸ جبهه بندی های سیاسی جدیدی در فضای اهل سنت عراق بوجود آمد. 
جریانی به نام »تحالف المحور« بزرگترین جریان سیاسی عراق شد که ذیل پارلمان بود و ۵۰ تن از 
اعضای سنی پارلمان عضو آن بودند. بعد از مدتی این تحالف به دلیل اختالفات شدیدی در میان رهبران 
سنی در عراق، دچار انشقاق شد و گروهی به نام »تحالف القوا العراقیه« با ۳۳ عضو از درون »المحور«، 
به رهبری الحلبوسی منشعب می شود که درحال حاضر قدرتمندترین بلوک سنی در پارلمان است. در 
مقابل، »تحالف المحور الوطنی« با ۱۷ عضو از »المحور« بوجود می آید. خمیس خنجر و الجبوری و اسامه 
النجیفی عضو این تحالف هستند. این بارزترین جبهه بندی سیاسی عراق بعد از انتخابات ۲۰۱۸ هست. 
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احتماال برای انتخابات ۲۰۲۱ شاهد تغییرات در جبهه بندی سیاسی عراق باشیم که غالبا ناشی 
از منافع و مصالح گروهی و اختالفاتی است که در این ۴ سال با هم پیدا کردند. فضای این ائتالفات 
مبتنی بر راهبرد و نزدیکی عقیدتی، فکری و انگیزه ها و اهداف ائتالفات نیست و بیشتر بخاطر منافع 
کوتاه مدت، این ائتالفات ش��کل می گیرد. بعضی از این ائتالفات به فاصله چند هفته بعد از اعالم 
نتایج انتخابات، گسسته می ش��وند. اختالفات در این دوره به شدت پررنگ است و آقای حلبوسی 
تالش می کند که خود را به عنوان نماینده اهل سنت عراق نشان بدهد و این جایگاه را برای خودش 
تثبیت کند. در انتخابات ۲۰۱۸ آقای حلبوس��ی اکثریت آرا را به دس��ت نیاورد، اما با رایزنی های 
اقلیمی و منطقه ای و حمایت های برخی کشورهای منطقه، حتی جمهوری اسالمی ایران، و ایاالت 
متحده آمریکا، حلبوسی گزینه توافقی برای ریاست پارلمان شد. او در این ۴ سال تالش کرد پایگاه 
اجتماعی بزرگی در میان اهل سنت بوجود آورد تا در انتخابات ۲۰۲۱ بتواند به عنوان رهبر بزرگ 
سیاسی سنی ایفای نقش کند و کرسی ریاست پارلمان یا ریاست جمهوری را بگیرد. البته حلبوسی 

رقبای جدی مثل خمیس خنجر و النجیفی دارد.

تقسیم بندی تحالف های انتخاباتی اهل سنت برای انتخابات 2021
بزرگترین تحالفی که ش��کل گرفته »ائتالف العزم العراقی« اس��ت که رهبر این جریان با شیخ 
خمیس الخنجر هست. او در انتخابات ۲۰۱۸ در چارچوب ائتالف فتح قرار گرفت. االن خنجر روابط 
نزدیک با گروه های نزدیک به ایران دارد و گردش مواضع سیاسی داشته است و حتی اشاراتی شده 

که وی در انتخابات۲۰۲۱ مورد حمایت ایران خواهد بود. 
»ائتالف تقدم« به ریاست حلبوسی رقیب العزم در انتخابات ۲۰۲۱ است. در این ماه های اخیر 
فضای پرتنش شدیدی میان این دو جریان و هوادارانش شکل گرفته است و هر کدام خودشان را 

به عنوان حامی اصلی اهل سنت در عراق معرفی می کنند.

مشکالت عمده جریان های سنی در عراق
� پیوند شدید و قدرتمندی میان عشیره و رجل سیاسی وجود دارد. عشیره ها هستند که از رجل 
سیاس��ی و فرزند خودش��ان در قبیله حمایت می کنند و به او رأی می دهند. در مقابل نماینده 
سیاسی بعد از کسب قدرت توجه خودش را به عشیره بیشتر می کند و اعتباری بیش از پیش 
برای قبیله خود می آورد. این وابستگی به عشیره بین شیعیان و اهل سنت مشترک است. اما در 
فضای اهل سنت، به دلیل فضای عروبیت شدید، بویژه سنی های غرب عراق مثل االنبار، میل به 
ریاست طلبی و قدرت طلبی بیشتر است. بروز این قدرت طلبی در فضای سیاسی این است که 
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شیخوخیت سیاسی را منحصر به خود می کند. این احساس شیخوخیت باعث تنش های جدی 
در فضای اهل سنت عراق شده است.

� متاسفانه در فضای سیاسِی اهل سنت عراق، هر کدام از رهبران با یکی از قدرت های منطقه ای 
ارتباط دارند و این ذهنیت بدی را در میان توده اهل س��نت نس��بت به رهبرانشان ایجاد کرده 
است. البته انتصاب رهبران سیاسی عراق به کشورهای پیرامونی در میان شیعیان هم وجود دارد، 
اما در میان اهل سنت بروز بیشتری دارد. مثال النجیفی به ترکیه نزدیک است و حلبوسی مورد 
حمایت عربستان و خنجر مورد حمایت قطر است. این چند دستگی موجبات نارضایتی توده ها 

و رأی دهندگان را فراهم کرده است.
� بعد از جریان داعش، مشکالت بغرنجی برای شهروندان مناطق سنی نشین عراق، بویژه مناطق 
غربی عراق یعنی االنبار و اس��تان نینوا پیش آمد. زیرساخت های مناطقی که متصل به سوریه 
بودن��د در جریان جنگ داعش تخریب ش��د و چند صدهزار نفر از ای��ن مناطق به خارج عراق 
مهاجرت کردند یا در داخل عراق آواره شدند و  بسیاری از اینها به مناطق خودشان برنگشتند. 
یکی از وعده های رهبران اهل س��نت در انتخابات ۲۰۱۸ بازس��ازی مناطق ویران شده ناشی از 
حضور داعش و بازگرداندن آوارگان بود. اما این وعده هنوز عملیاتی نشده حتی پول هایی که به 

نام کمک به آوارگان دریافت می شود، برای آوارگان خرج نمی شود! 
� عدم وجود رهبر یا رهبران موثر و قدرتمند و کاریزماتیک در میان اهل سنت عراق، حلقه مفقوده 
بسیار جدی است. در واقع شخصی که بتواند جریان های سیاسی را جمع کند و در کنار مردم 

قرار بگیرد وجود ندارد.
� یکی از مش��کالت ائتالف های مقطعی و تاکتیکی اس��ت که مختص اهل س��نت نیس��ت بلکه 
شیعیان هم دچار این معضل هستند. هیچکدام از ائتالفات بر اساس منافع مشترک بلند مدت 
ملی تعریف نمی ش��ود. احزاب و گروه ه��ا به این دلیل ائتالف می کنند ک��ه گروه های بزرگتر، 
س��هم بیش��تری از قدرت را می توانند داشته باش��ند. به همین دلیل این ائتالفات مقطعی بعد 
 از تامی��ن منافع، فرو می پاش��د یا حت��ی نزاع هایی بین این جریان��ات و گروه ها بوجود می آید.
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تاریخ تحوالت سیاسی 
ڪردستان عراق

صالح الدین خدیو

هویت سنی و کردی دو روی یک سکه
در قرون گذش��ته موجودیت های سیاس��ی و نیمه مس��تقل کرد را در برخی مناطق کردنشین 
داش��تیم. جنگ چالدران)س��ال ۱۵۱۴( و تثبیت صفویه، برای امارت های کردی، یک نقطه عطف 
تاریخی است. قدرت این امارت های کرد بستگی به قدرت های ایران و عثمانی، در شرق و غرب این 
امارت ها، داشت. تثبیت حکومت صفویه و رویکردهای مذهبی این حکومت، در آن دوره امارت های 
کردنشین را که سنی مذهب بودند نگران کرد و کار به جایی کشید که در جنگ چالدران ۲۲ امارت 
کردنش��ین جانب سلطان س��لیم عثمانی را گرفتند و باعث شکست سنگین صفوی در این جنگ 
سرنوشت س��از شدند. این امارت ها بعد از جنگ چالدران ارتباطات بیشتری با عثمانی ها گرفتند و 

جهت گیری سیاسی و مذهبی آنها متمایل به عثمانی شد.
نامه موالنا ادریس بدلیسی به بایزید دوم، سلطان عثمانی، از دو جهت در ابتدای قرن ۱۶ مهم 
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بوده است؛ اوال نشان دهنده نوعی آگاهی پیشینی، در مورد هویت کردی، در میان نخبگان و قشر 
اقلیت و فرهیخته کرد اس��ت. ثانیا جهت گیری اس��تراتژیک جدیدی که ادریس بدلیسی پیشنهاد 
می کند، باعث اعالم وفاداری ۲۲ امارت کرد به سلطان عثمانی می شود. در مقابل سلطان عثمانی 

استقالل نسبی امارت های کردستان های ترکیه و عراق و سوریه را به رسمیت می شناسد. 
مال ابوبکر مصنف دیگر ش��خصیِت کرد تاثیرگذار، در تاریخ تکوین ناسیونالیسم کردی است. او 
بعد از تاخت وتاز صفوی ها در کردستان، بویژه کردستان شمالی، که باعِث از بین رفتن مساجد اهل 
سنت تا ده ها سال شد، ظهور کرد و نقش مهمی در حوزه های شافعی و تدوین چارچوب های این 

مذهب اهل سنت داشت.
تا قبل از قرن ۲۰ میالدی احس��اس ُکردبودن و احساس��ات مذهبی کردها، دو روی یک سکه 
بودند. کرد بودن در ایران پیش��ا مدرن، به معنای این بود که کردها بلحاظ مذهبی خودش��ان را 
متمایز می دانند. همین تمایز کم وبیش در حکومت عثمانی هم وجود داشت و در امپراتوری عثمانی 
دیگری کردها، ارمنی ها و آشوری ها بودند. تعلقات مذهبی کردها نقش مهمی در جدایی سیاسی و 

صورت بندی های آنها در منطقه خاورمیانه داشت. 
بعد از تاخت وتازهای صفوی در مناطق کرد نشین، امارت های کردنشین به اهمیت علما پی بردند 
و توجه به علمای سنی مذهِب ُکرد، در تکوین ناسیونالیسم کردی تاثیرگذار بود. نسل اول و دوم و 
س��وم رهبران ناسیونالیسم کردی مذهبی، و از میان روحانیون کرد بودند. هویت کردی به صورت 
غیر مستقیم از جنگ های عثمانی و صفوی و از اختالف مذهبی در ایران تغذیه کرد. البته اختالف 

مذهبی با ارامنه در ترکیه هم همین نقش را داشت. 
در قرن ۱۷ شاهد افزایش آثار کردی و رواج زبان کردی بودیم. قبل از آن، عربی، به عنوان زبانی 
برای آثار علمی، و فارسی، به عنوان زبانی برای آثار ادبی، بود. احمد خانی در قرن ۱۷ یک تابلوی 
عیان از احس��اس ناسیونالیس��م کردی را به نمایش گذاشت و آثار ادبی از جمله داستان و اشعاری 
به زبان کردی به رشته تحریر در آورد، درون مایه اشعار او بگونه ای است که هر کسی این اشعار را 
بخواند فکر می کند همین االن سروده شده اند. وی همچنین بر فارسی و عربی هم مسلط بود. کم 
کم آگاهی اولی ُکرد بودن، با گسترش زبان کردی افزایش یافت و با سواد شدن نسبی جمعیت آشنا 

به زبان کردی هم نقش مهمی در این آگاهی داشت.
در نیمه اول قرن ۱۹، ش��اهد تضعیف تدریجی امارت های کردنش��ین بودیم. تا اینکه در ۱۸۵۰ 
اکثر آنها مضمحل شدند. دلیل اضمحالل آنها قدرت گرفتن دولت های مرکزی ایران و عثمانی بود 
که باعث تسلط بیشتر آنها بر مناطق حاشیه خودشان، از جمله کردستانات، شد. قوی ترین امارت 
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کردنش��ین در عثمانی، امارت بوتان بود که در ۱۸۴۰ به دلیل احساسات مذهبی، دست به کشتار 
ارمنی ها و مس��یحیان زدند. این کشتارها باعث شد فرانسه و انگلیس خواستار سرکوب سران این 
امارت بشوند و امپراتور عثمانی هم مداخله کرد. بابان که سلیمانیه فعلی را تشکیل می داد، دیگر 
ام��ارت کردی بود که تقریبا مقارن با بوکان مضمحل ش��د. ام��ارت بابان از این جهت مهم بود که 
خاستگاه یک رنسانس ادبی به لهجه کردی سورانی در نیمه اول قرن ۱۹ بود. در آن دوره اشعاری 
به زبان و کلمات اصیل کردی، سروده شد و مردم ترغیب شدند که به کردی حرف بزنند و همین 

باعث رواج و نُزج بیش از پیش زبان و احساسات کردی در این منطقه شد. 
اضمحالل امارت ها کردی، مناطق کردنشین را دچار هرج ومرج های سیاسی کرد و این بی سامانی 
باعث رشد و رونق طریقت های صوفیه در این مناطق شد. در غیاب سازوکارهای دولتی که امارت ها 
بوج��ود آورده بودند، طریقت های صوفیه نقش نویی در جامعه داش��تند؛ مثال مصالحه بین قبائل 
برعهده شیوخ طریقت های صوفیه بود. در خالء قدرت، طریقت نقشبندیه به سرعت گسترش یافت. 
نقش��بندیه برخالف قادریه، که کسب مقام ش��یخوخیت را صرفا از طریق توارث می دانستند، هر 
فردی را که نصاب های الزم را داشت به مقام شیخوخیت می پذیرفت. نیمه قرن ۱۹ شاهد ظهور و 
قدرت گیری خاندان های منسوب به طریقت قادریه و بخصوص نقشبندیه در اقصا نقاط کردستان 
ایران و عثمانی بودیم. در این دوره شیوخ و فئودال های کرد، بلحاظ جایگاه اجتماعی، طبقه مرجع 
بودند و نقش رهبران جامعه را داشتند. این تعهد طریقتی در کنار تعهد ناسیونالیستِی کردی، نوعی 

باالنس موقت ایجاد شد. 
در زمان ناصر الدین شاه، اندیشه های ناسیونالیستی کردی رشد کرده بود. در همین دوره شیخ 
عبی��داهلل نهری کنگره بزرگی را برگزار می کند و همانجا گویا بحث تش��کیل یک حکومت جدید 
کردی مطرح می شود. نخستین قیام ناسیونالیستی کردی توسط او در سال ۱۸۸۲ اتفاق افتاد، شیخ 
عبیداهلل ساکن منطقه کردستان عثمانی و هم مرز ارومیه بود. نسل های قبلی او وابسته به قادریه 
بودند ولی پدر او طریقه نقش��بندیه را برگزیده بود. ش��یخ عبیداهلل برای تحریک عوام اعالن جهاد 
نوشت و در میان ایالت و عشایر کرد منتشر کرد و در این میان اهالی مهاباد تسلیم او شدند و به 
س��مت میاندوآب و بعد ارومیه لشکرکش��ی و ارومیه را محاصره کرد. اما شکست خورد و به داخل 
حکومت عثمانی برگشت و بعد از مدتی با فشار دولت ایران توسط دولت عثمانی به استانبول تبعید 
شد. حرکت شیخ عبیداهلل سرآغاز حرکت حکومت ناسیونایستی کردی بود و بعد از قیام او شاهد 

قیام مشایخ بارزان در کردستان عثمانی بودیم.   
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سه عامل باعث شد کردهای عراق به حکومت نرسیدند؛ نفت عراق که انگلیسی ها کشف کرده 
بودند و نمی خواس��تند با تکه تکه ش��دن دولت عراق آن را از دس��ت بدهند و می خواس��تند یک 
تش��کیالت مس��تقر در عراق حاکم باشد. عامل دوم کردها به اندازه عرب ها بازی و البی گری  را بلد 
نبودند تا بتواند خودشان را به مجامع جهانی بقبوالنند. عامل سوم حساسیت ترک ها بود که در آن 

مقطع وزنه جدی بودند.  

شروع ناسیونالیسِم مدرن کردی
سال ۱۸۷۰ اصالحاتی موسوم به تنظیمات عثمانی، در سرزمین های کردنشین عراق و سوریه 
امروزی آغاز ش��د که س��هم سلیمانیه بیشتر از دیگر مناطق کردنشین بود. دولت عثمانی  چندین 
مدرسه با کیفیت در سلیمانیه تأسیس کرد و فارغ التحصیالن این مدارس را به استامبول می برد 
و یا در دانشگاه های افسری کردهایی از خاندان های معروف کردی را پذیرش می کرد. شکل مدرن 
اندیش��ه ناسیونالیسم کردی ابتدا در استانبول و در محافل دانش آموختگان کردی که عمدتا اهل 

سلیمانیه و از خانواده های متنفذ کرد بودند، شروع شد.
امین زکی بیگ اهل سلیمانیه، اولین شخِص کرِد دیپلمات و صاحب منسب عثمانی در استانبول 
بود و به نوعی احیا کننده هویت کردی در آن زمان بود. با این توصیف ش��هر س��لیمانیه هم اولین 
ش��هری بود که به کانون ناسیونالیسم مدرن کردی و کانون استقالل طلبی کردها در قرن بیستم 
تبدیل ش��د. در رفراندم ۱۹۲۴ که سازمان ملل برگزار کرد از میان شهرهای کردنشین، کرکوک و 
سلیمانیه و اربیل، فقط سلیمانیه با عراق جدید مخالفت کرد و این نشان می دهد آگاهی از هویت 

کردی در بقیه شهرهای کردنشین کم بوده است. 
عراق در دهه ۳۰ استقالل پیدا کرد ولی از همان زمان، پادشاهی عراق آزادی های بی سابقه ای 
را به کردستان عراق داد و زبان و ادبیات کردی در مدارس کردستان عراق تدریس می شد. در این 
زمان شاهد ظهور مالمصطفی بارزانی، برادر شیخ احمد بارزانی، شیخ طریقت نقشبندیه در کردستان 
عراق، هستیم. با اشغال ایران توسط متفقین یک خالء قدرتی در نیمه شمالی ایران بوجود آمد و در 
منطقه مهاباد، با حمایت شوروی جمهور مهاباد تشکیل شد. مال مصطفی بارزانی که به ایران آمده 
بوده به واس��طه نیروهای نظامی زبده ای که داش��ته در مبارزات علیه دولت ایران، ابتدائا پیروز شد 
اما در نهایت این جمهوری سقوط کرد و رهبران آن اعدام شدند و مال مصطفی بارزانی به شوروی 

پناهنده شد.
بعد از این جریان در سال ۱۹۴۶ حزب دموکرات کردستان ایران در مهاباد اعالم موجودیت کرد 
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و این حزب جمهوری کردس��تان را تش��کیل می دهد. اول قرار می شود حزب دموکرات کردستان 
عراق به همین سیاق و به عنوان شاخه ای از حزب دموکرات کردستان ایران در عراق تشکیل شود. 
مالمصطفی بارزانی به فعالین روشنفکر اهل سلیمانیه پیغام می دهد که حزب را تشکیل بدهید ولی 

بعدا حزبی مستقل تشکیل می شود.

جنبش ایلول
 بعد از کودتای ۱۹۵۸ توس��ط عبدالکریم قاس��م، نظام پادشاهی در عراق خاتمه می یابد و مال 
مصطفی بارزانی به مثابه یک قهرمان ملی به عراق برمی گردد و در بصره عبدالکریم قاسم و دیگر 
میهن پرس��تان عرب و کمونیست ها از او استقبال می کنند. اما این رابطه خوب، به تدریج به دلیل 
مطالباتی که از طرف مالمصطفی مطرح می شود و جواب نمی گیرد، خراب می شود. بعد از مدتی و 
در پی خراب ش��دن رابطه مالمصطفی با دولت شورش ایلول در ۱۱ سپتامبر ۱۹۶۱ آغاز می شود. 
جنبش ایلول تا االن مهمترین و فراگیرترین قیام ناسیونالیستی و جنبش ملی گرایانه کردها در تمام 

بخش های کردستان به حساب می آید. 
جنبش ایلول بخش اعظم ادبیات ناسیونالیستی امروز کردها را تشکیل می دهد، خیلی از شعارها 
و اصطالحاتی که امروز از ناسیونالیس��ت های کرد شنیده می شود، محصول این جنبش است. این 
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جنبش به رهبری مالمصطفی کل کردستان عراق را در برگرفته بود و در تمام کردستانات محبوب 
بود. بنا به برخی نقل های تاریخی مالمصطفی بارزانی در مقطعی ۱۰۰هزار جنگاور داشته است. 

جنبش های کردی به علت اختالفات دولت های منطقه با یکدیگر، همیشه به عنوان یک کارت 
بازی بکار گرفته می ش��ده! دولت ایران در آن مقطع اصلی ترین رقیب خودش را دولت عراق بعثی 
می دانست، که به علت بهره مندی از درآمدهای نفتی و پشتیبانی وسیع شوروی به قدرت منطقه ای 
تبدیل شده بود. دولت ایران می خواست از رهگذر حمایت از جنبش کردها، به نوعی موازنه سازی 
و مهار عراق را در دستور کار قرار دهد و در مسائل ژئوپولتیکی مثل شط العرب امتیاز بگیرد. حتی 
در مقطعی در دهه ۶۰ توجه اسرائیل هم به کردهای عراق جلب شد. حمایت شاه ایران و اسرائیل 
و آمریکا باعث شد عراق تحت فشار باشد تا اینکه در سال ۱۹۶۸ بعثی ها حکومت عارف را ساقط 

کردند و در ۱۹۷۰ صدام شروع به مذاکره با جنبش کردها کرد.
 اولین سند سیاسی که کردها را صاحب حق خودمختاری در یک چارچوب حقوقی مشخص، 
به رسمیت می شناخت، در ۱۱ مارس۱۹۷۰  بین مالمصطفی بارزانی و صدام امضا شد. این سند به 
دلیل ایجاد یک چارچوب حقوقی برای کردهای عراق، خیلی مهم است. سخاوتمندانه ترین پیشنهاد 
صدام به کردها این بود که تحت کنترل دولت مرکزی بمانند و در مقابل درآمدهای نفتی به نسبت 
مس��اوی ۵۰�۵۰ بین کردها و بغداد تقس��یم شود. مال مصطفی بارزانی این پیشنهاد را نپذیرفت و 
جنگ در ۱۹۷۴ دوباره شروع شد. در آغاز کردها موفق بودند و پیشروی هم داشتند اما  نقطه ضعف 
آنها وابس��تگی به کمک های ارتش ایران بود، بعالوه حالت تن پروری هم در میان مس��ئوالن ارشد 

جنبش پیدا شده بود.
 زمانی که صدام فهمید از طریق نظامی نمی تواند پیروز شود، به شاه ایران امتیازات ژئوپولوتیکی 
در چارچوب معاهده الجزایر داد. شاه هم در عوض از حمایت جنبش کردها دست کشید و جنبش 
در ۲۴ ساعت تسلیم شد و ۳۰۰ هزار نفر از افراد و خانواده های این جنبش به ایران پناهنده شدند.

هر روندی که مطابق آموزه های توس��عه سیاسی باش��د جامعه مدنی را توانمند می کند و یک 
اقتصاد مولد و کارار بوجود می آورد و ساختارها و نهادهای سیاسی قدیمی را حفظ و بدها را حذف 
می کند. هر چیز که به نفع روند توس��عه سیاسی جامعه باشد یک روند ایل زدایی است و الجرم از 
رهگذر شهری شدن مردم تحصیل می شود. ولی وضعیتی که االن در کردستان عراق شاهدیم، این 

اندیشه را احیا کرد که ما با نوعی انقسام، از نوع اختالفات قبیله ای گذشته مواجه هستیم! 
س��ال ۱۹۷۵ کردها قربانی وجه المصالحه ایران و عراق شدند. برخی روشنفکران کرد معتقدند 
اوای��ل جنش ایلول تا س��ال ۱۹۷۴، یک جنبش رهای��ی بخش بود. اما از س��ال ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵ 
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ای��ن جنبش جنگی رهای��ی بخش نبود، بلکه جنگی بین ایران و عراق ب��ود. کردها با ارتش عراق 
می جنگیدند تا ایران از عراق امتیاز بگیرد! در نهایت هم کردها وجه المصالحه شدند و برخی فکر 

می کردند تاریخ جنبش های کردی در سال ۱۹۷۵ به پایان خودش رسید.
اتحادیه میهنی کردس��تان، از دل این شکست س��ربرآورد. بعد از توافق ایران و عراق جمعی از 
روشنفکران شهری که از دیرباز منتقد مالمصطفی بارزانی بودند، جنشی کمرنگ را در بخشی هایی 
از کردستان عراق سازماندهی کردند. جنبش اتحادیه میهنی کردستان، زمانی شروع شد که ارتش 
عراق تمام جنبش کردی ایلول را از بین برده بود. اتحادیه میهنی اول به شکل یک جبهه تشکیل 
شد و بنا داشت مثل جبهه آزادی بخش فلسطین و الجزایر باشد و بیشتر شبیه جنبش های چپ 
بود. شاخه اصلی این جبهه کوموله رنجبران کردستان به رهبری مصطفی و آشکارا کمونیستی بودند 
که هسته اصلی آن در سلیمانیه بود. حرکت السوسیالیستی که از کوموله محافظه کارتر بودند و یک 
جریان دیگر به نام خط عام که جالل طالبانی نمایندگی می کرد، اتحادیه میهنی را شکل دادند و 
افراد زیادی به آنها پیوستند. مشکل اصلی اینها این بود که فقط با ایران مرز داشتند و تنها دولتی 
که حاضر بود با اتحادیه همکاری کند سوریه بود که مرز مشترک با مناطق اینها نداشت و دور بود. 
به همین دلیل اتحادیه تالش کردند به مرزهای سوریه بروند که عشایر ساکن در آن مناطق بطور 
سنتی طرفدار حزب بارزانی ها بودند. اینجا بود که باقیمانده نیروهای بارزانی با همکاری عشایر کرد 
ترکی��ه که هوادار بارزانی ها بودند، نیروه��ای اتحادیه را که تقریبا هزار نفر بودند به دام انداختند و 
متاسفانه اکثرا کشته و اسیر شدند و اتحادیه میهنی در اوان کار ضربه بزرگی خورد. اما اتحادیه از 

این شکست قد راست کرد و دوباره امیدها را تاحدی به خود جلب کرد.
 بع��د از انق��الب ایران تاحدی مع��ادالت ژئوپولتیک منطقه تغییر ک��رد و دولت عراق به طمع 
کشورگش��ایی به ایران حمله کرد. ایران هم در مقام مقابله به مثل، به حمایت از کردها برخاس��ت 
و حزب دموکرات کردستان که اکثرا در شهرهای مرکزی ایران اسکان داده شده بودند اجازه پیدا 
کردند به مناطق مرزی وداخلی کردستان ایران بیایند و از نو خودشان را سازماندهی کنند. اتحادیه 

میهنی هم علنا به کردستان ایران رفت و آمد و از امکانات ایران استفاده می کرد.
 در این دوره دوباره ش��عله جنش کردها در کردس��تان عراق فروزان شد و از نو جنگ ها در این 
منطقه شروع شد تا در مقطعی جنبش کردهای عراق واقعا به بخش از جنگ ایران و عراق تبدیل 
شد. اتحادیه میهنی و حزب دموکرات به بخش از جنگ ایران و عراق تبدیل شدند و هدف انتقام 
گیری سبعانه صدام تبدیل شدند و بمباران شیمیایی حلبچه و عملیات های انفال که کشته شدن 

ده ها هزار نفر را به دنبال داشت، در این مقطع تاریخی رخ داد.
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جنگ داخلی کردستان
زمانی که جنبش ایلول در اوج خودش بود یک اختالف داخلی مهم در س��ال ۱۹۶۴ پیدا ش��د. 
دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان عراق که جالل طالبانی و پدر خانمش آقای ابراهیم احمد، 
در رأسش بودند با مال مصطفی بارزانی اختالف پیدا کردند و این اختالف در واقع میان روشنفکران 
ش��هر و اصحاب بادیه)مالمصطفی( بود. سال ۱۹۶۶ میان این دو گروه جنگ پیش آمد و این فراز 
خیلی مهمی اس��ت. چون در آن مقطع جنبش کردهای عراق دوپاره ش��د و همه چیز بعد از این 
تاریخ دوتا شد و تا االن هم ادامه دارد. االن هم دو دولت داریم، یکی در سلیمانیه و یکی در اربیل، 

و اختالف تاریخی هنوز هم هست.
در قیام ۱۹۹۱ که بعد از شکس��ت ارتش عراق در کویت اتفاق افتاد، آمادگی نیروهای اتحادیه 
میهنی بیشتر بود و اینها وارد شهر شدند و نخستین انتخابات پارلمانی در سال ۱۹۹۱ برگزار شد. در 
این انتخابات دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان کرسی ها را تقریبا ۵۰� ۵۰ کسب 
کردند و تقس��یم قدرت اتفاق افتاده بود. ۱۹۹۴ جنگ داخلی کردس��تان عراق شروع شد و تحول 
مهمی اتفاق افتاد. الزامات ژئوپلوتیک باعث شده بود اتحادیه میهنی، که مواضع نزدیکتری نسبت به 
حزب دموکرات با گروه های کرد ایرانی داشت، به جمهوری اسالمی متکی شوند و حزب دموکرات 

هم مجبور شد با دولت عراق و ترکیه نزدیک شود.
جنگ داخلی ۴ سال طول کشید و در سال ۱۹۹۸ تحت فشار آمریکا توافقنامه واشنگتن امضا 
شد و بعد از این تاریخ جنگی اتفاق نیفتاد، ولی شکافی عمیق بین دو حزب ایجاد شده بود. علی رغم 
ملحق شدن سلیمانیه و اربیل و تشکیل یک دولت، اما عمال زیرپوست این دولت واحد، پدیده دو 
دولتی ادامه داش��ت و این باعث ش��د حاکمیت یکپارچه در کردستان عراق شکل نگیرد . مسعود 

بارزانی که چندین دوره قدرت را در دست داشت عمال در سلیمانیه قدرت چندانی نداشته است. 
این دو حزب در سال ۲۰۰۵ برای جلوگیری از جنگ داخلی وارد یک توافقنامه استراتژیک با هم 
شدند و متعهد شدند در هر انتخاباتی با یک لیست واحد در برابر احزاب کوچکتر شرکت کنند. این توافق 
تا ۱۰ سال ادامه یافت و با تضعیف اتحادیه میهنی این توافق کمرنگ شد و حزب دموکرات قدرت گرفت.

بعد از س��قوط صدام کردها به یک قدرت منطقه تبدیل ش��دند و با قدرت های منطقه ای و فرا 
منطقه ای وارد تعامل شدند و سرمایه گذاری های عظیمی در کردستان انجام گرفت. تضعیف دولت 
عراق و جنگ شیعه و سنی در عراق به صورت غیر مستقیم باعث تقویت جایگاه کردها در عراق شد 
و اقلیم کردستان یک منطقه امن و روادار در عراق بحران زده شناخته می شد و سرمایه های زیادی به 
سمت کردستان و مشخصا اربیل سرازیر شد ولی کردها از این سرمایه گذاری استفاده جدی نبردند.
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جریان شناسی سیاسی 
ڪردستان عراق

صالح الدین خدیو

دولت فعلی اقلیم کردستان حاصل سه روند است؛
۱( روند انشقاقی که در ۱۹۶۴ اتفاق افتاد که هنوز به قوت خودش باقی است.

۲( حمایت های بین المللی و در رأس آنها آمریکا از اقلیم کردستان در حد حفظ خودمختاری 
فعلی، دولت آمریکا در شکل گیری و حفظ اقلیم کردستان در دو مقطع نقش آفرینی کرد. در سال 
۱۹۹۱ در تصویب منطقه پرواز ممنوع، کرکوک را خارج از مرزهای اقلیم کردستان قرار داد. مصادف 
با حمله داعش در ۲۰۱۴ که اربیل در خطر سقوط بود، نخست ایرانی ها و سپس آمریکا به کمک 
کردها شتافتند و داعش را دور کردند. در سال ۲۰۱۷ که ارتش عراق تقریبا ۵۰ درصد از جغرافیای 
کردستان را گرفته بود آمریکا حدود و ثغور سال ۱۹۹۱ را یادآوری کرد و مانع ورود ارتش به اربیل شد.
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۳( اقتصاد این منطقه، اقتصاد نفتی است و اقتصاد نفتی یک دولت رانتی را تشکیل داده است. 
ولی درجایی که دو دولت داریم و حزب از دولت مهمتر است، پدیده دولت رانتی بازنمایی مخصوص 
خودش را پیدا می کند. در کردستان عراق که دو حزب اصلی موجود است، به معنای دو حزبی در 
نظام های توسعه یافته لیبرال غربی نیست؛ اینکه حزبی شکست می خورد، حزب دیگر جای آن را 
می گیرد. بلکه در اینجا دولت حزب را داریم، دولتی که ریش��ه اش حزب است و حزب هم در تمام 
این سال های گذشته پابه پای اقتصاد پیش رفته و به بخشی از روندهای اقتصادی این منطقه تبدیل 
ش��ده اس��ت. حتی برخی منتقدین احزاب کردستان، اصطالح حزب کمپانی را به کار می برند. که 
اشاره به؛ منحصر کردن فرصت های اقتصادی و بذل و بخشش این امتیازات بر اساس سلسله مراتب 

حزبی و خانواده های حاکم و نزدیک به قدرت، است.

فساد جدید در کردستان عراق
قبال تصمیمات اساس��ی قبل از تصویب در پارلمان، در دفاتر سیاس��ی احزاب تعیین می شد و 
پارلمان نقش سیاس��ی خود را نمی توانس��ت ایفا کند. پدیده جدید قابل مالحظه که در سال های 
اخیر اتفاق افتاده این است که دفاتر سیاسی احزاب، که قبال مرکز اصلی قدرت بودند، کارکردهای 
قبلی خودشان را از دست دادند و خانواده های حاکم بر این احزاب بیش ازپیش نقش دفتر سیاسی 
را کمرنگ می کنند و تصمیمات در دایره های بسته خانوادگی و محافل و مجالس نزدیک و متحد 
با آنها اتخاذ می شود. در ابتدا این خصیصه ی حزب دموکرات کردستان بود، امام االن حزب اتحادیه 
میهنی هم همین گونه  شده است، البته از انسجام کمتری نسبت به حزب دموکرات برخوردار است.

 خانوادگی شدن احزاب به معنای خانوادگی شدن اقتصاد و این به معنای شخصی شدن روندهای 
سیاسی است. این روندی است که در دراز مدت ره به توسعه سیاسی و اقتصادی نمی برد و جامعه 
را خالی از نهادهایی می کند که در بزنگاه ها باید به داد جامعه برسند. روند فعلی در کردستان عراق 
جامعه مدنی را از فرصت های حقیقی خودش محروم می کند. مثال در حزب دموکرات کردس��تان 
بعد از پایان دوره ریاست مسعود بارزانی، پست مهم ریاستی یعنی ریاست اقلیم کردستان، به ترتیب 
به دو نفر از عموزاده های بارزانی رسید. این پست کلیدی، در کنار سازمان های امنیتی و گلوگاه های 
اقتصادی و ارتش و نیروهای نظامی است که این خانواده در آنها نیز حضور فعال دارند، اخیرا همین 

مدل در حزب اتحادیه میهنی کردستان هم پیاده شده است.
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حزب اتحادیه میهنی کردستان 
حزب اتحادیه میهنی در دهه ۸۰ بلحاظ سیاس��ی و نظامی از حزب دموکرات قوی تر بود، البته 
فاصل��ه خیل��ی زیاد نبود اما در دهه ۸۰ اتحادیه میهنی بود که گفتمان سیاس��ی جذاب تری را به 
جامعه عرضه می کرد و از لحاظ نظامی هم حضور قدرتمندتری در کردس��تان عراق داش��ت و این 
نقطه قوت ها مرهون پایگاه اجتماعی و گفتمان سیاسی محبوب تری بود که این حزب داشت. موتور 
محرک این حزب در سال ۱۹۷۵ گروه های شهرنشین و طبقه متوسط بودند. دلیل تشکیل جبهه 
توسط این حزب این بود که تمام جامعه ی ُکرد آن زمان را شامل شود. اما مشکل بعد از بازگشت 
از کوه به شهر بود، اتحادیه میهنی مدعی بود سوسیالیسم را به عنوان یک اندیشه عدالت خواهانه با 
ناسیونالیسم کردی به شیوه ای موفق آمیزش داده و از این امتزاج موفق یک ایدئولوژی نوین برای 
رهایی ملت کرد درست کرده است. اما فروپاشی شوروی باعث شد این حزب بلحاظ تئوریک خلع 
س��الح شود! بعد به کپی ناشیانه و ناموفق از حزب دموکرات دست زد، حزب دموکرات برند اصلی 
کردییت سنتی است و هیچ حزبی یارای مقابله با آن را ندارد. تاریخ ۷۰� ۸۰ ساله درخشان و رهبری 
اسطوره ای در مقاطع مختلف، متعلق به حزب دموکرات بود. نقش خاندان بارزانی، به عنوان رأس 
یک طریقت صوفی و تعبدی که در این حزب وجود دارد، باعث ش��ده حزب دموکرات کردس��تان 

هیچگاه دچار انشقاق های ویرانگر نشود.
در انش��قاق ۱۹۶۴ بین دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی و س��اختار اقتصادی که کردستان 
عراق پیدا کرد. چاره ای نبود جز اینکه اتحادیه میهنی خودش را برند اصلی کردیت معرفی کند و از 
پایگاه اولیه خودش فاصله بگیرد. با فاصله گرفتن از پایگاه اولیه، آن را از دست داد و نتوانست یک 
اندیشه جدیدی را جایگزین کند و صرف تقلید از حزب دموکرات مشکالت حزب اتحادیه میهنی 

را بیشتر کرد. 
مشکل حزب میهنی با یک سری اشتباهات تاکتیکی دیگر بیشتر شد. سال ۲۰۰۵ این دو حزب 
توافقنامه اس��تراتژیک امضا کردند و اتحادیه میهنی در کرکوک و سلیمانیه رأی خوبی داشت. اما 
اش��تباه این حزب این بود که موقع تقس��یم پست ها در عراق و کردستان، این حزب پست ریاست 
جمهوری عراق را بر پس��ت ریاست اقلیم کردستان، ترجیح داد و ریاست اقلیم به حزب دموکرات 
رس��ید و جالل طالبانی از حزب اتحادیه میهنی رئیس جمهور عراق ش��د. اما وقتی عراق به ورطه 
جنگ افتاد توجه به کردستان جلب شد و سرمایه گذاری های زیادی در آنجا انجام شد. اینها شروع 

افول اتحادیه میهنی در مراتب قدرت در عراق و اقلیم کردستان بود. 
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جنبش تغییر
بر اس��اس روابط و ظرایف بین ای��ن دو حزب، افول حزب میهنی باعث نرمش ها و انعطاف های 
بیشتر این حزب در برابر حزب دموکرات کردستان شد. انشعابی که در سال ۲۰۰۹ به رهبری آقا 
نوشیران مصطفی، شخصیت دوم و اصلی اتحادیه میهنی، رخ داد و از دل آن جنبش تغییر ظاهر 
ش��د ریشه در همین مشکل)انعطاف  در مقابل حزب دموکرات( داشت. از سال ۲۰۰۵ که پست ها 
تعریف شد حزب میهنی برای ایجاد توازن قدرت خواستار سیستم پارلمانی بود اما حزب دموکرات، 
به ریاست بارزانی خواستار سیستم ریاستی بود. نرمش های آقای طالبانی، که نوشیران مصطفی او را 
متهم می کرد حفظ پست ریاست جمهوری برای طالبانی خیلی مهم بوده، باعث شد اینها)نوشیران 
مصطفی( در مقام جناح سرسخت تر اتحادیه میهنی، در مقابل حزب دموکرات کردستان قرار بگیرند 
و از اتحادیه میهنی خارج ش��وند و اولین انش��عاب حزب اتحادیه میهنی، در دوران پس از سقوط 
صدام، شکل دهند. جنبش تغییر داعیه اصالح طلبی داشتند و می گفتند سیستم حکومتی اقلیم 
کل ساختار خانوادگی آن و الیگارشی ها حاکم و حزب ساالری های آنجا نیاز به اصالحات دارد ولی 

انگیزه اصلی آنها مخالف با حزب دموکرات بود. 
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جنبش تغییر در اولین انتخاب بعد از انش��عاب در سال ۲۰۱۰ توفیق خیره کننده ای به دست 
آورد. ۲۵ کرسی از کرسی های پارلمان را صاحب شد و به همان نسبت اتحادیه میهنی دچار شکست 
دیگری شد، البته این شکست باعث واگذاری قدرت در سلیمانیه نشد. جنبش تغییر نتوانست در 
ادامه ابزار الزم برای اعمال نظرات خود را به دس��ت بیاورد و به مرور دچار تنزل ش��د و با بیماری 
و فوت رهبرش خیلی از امیدها که به او بس��ته ش��ده بود رنگ باخت. در کردستان عراق سیاست 
حامی پروری ویژگی هر دو حزب بود، چون مبتنی بر اقتصاد نفتی و رانتی است. هر حزبی که خارج 
از چارچوب حامیان این دو حزب باشد، به هر شکل سعی می کنند آن را منحرف  کنند و این بالیی 
بود که بر سر اپوزوسیون آمد! در جایی که نهادهای سیاسی کارآمد وجود ندارند و قانون به راحتی 
دور زده می ش��ود، رابطه بر ضابطه حاکم است، حامی پروری ها و پررنگ تر شدن و سخت تر شدن 

اولیگارشی های اقتصادی و سیاسی حاکم، به نفع توسعه سیاسی نخواهد بود.
 ولی با رفتن جنبش تغییر، مش��کل اتحادیه میهنی حل نش��د و هر روز یک تفرقه و انشقاق و 
درگیری در آن ایجاد می شود. اما ارتباطات اقتصادی بین سران مختلف اقلیم کردستان گزینه جنگ 
داخلی را مردود کرده اس��ت. بافل طالبانی تالش کرده پس��ر عموی خودش الهور شیخ جنگی را 
کنار بزند و خودش حاکم بالمنازع شود. البته این دو هیچ اختالف فکری و سیاسی و جهت گیری 
اس��تراتژیک متفاوتی ندارند و بیشتر بازی تاج و تخت و اختالف بر سر قدرت و ثروت است. حزب 
دموکرات هم موضع مثبتی نسبت به قدرت گیری بافل طالبانی دارد. چون حزب دموکرات می داند 
در کوتاه مدت نمی تواند نظر س��لیمانیه را به خودش جلب کند و احتیاج دارد یک رقیب ضعیف 

شده را داشته باشد. 
در شرایطی که هنوز آمریکا حضور دارد و پوشش هوایی کردستان عراق را تامین می کند، این 
بیماری ها پوشیده می ماند. کردهای عراق، مثا افغانستان، باید خودشان را برای جهان پساآمریکا آماده 
کنند. امکان خروج غرب از منطقه و تضعیف نقش متحدان اروپایی امکان مسلمی است. در این صورت 
جاهایی که وابسته به حمایت آنها بودند باید بیشتر به فکر بازبینی در روندهای اقتصادی خودشان 
باش��ند. خارج شدن آمریکا باعث قدرت گرفتن روسیه و چین و ایران و ترکیه در منطقه می شود.

جریانات اسالمی
پیشینه این جریانات به چند دهه قبل برمی گردد. جریان اخوان المسلمین به صورت یک جریان 
سراس��ری در عراق وجود داشت و در دهه های گذشته تعدادی از روحانیونی که اطراف مالصطفی 
بارزانی حضور داش��تند بصورت مخفی وابسته به اخوان بودند ولی هویت سیاسی خودشان را بروز 
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نمی دادند و به جنبش��ی که بارزانی پدر، رهبری می کرد پیوس��ته بودن��د. در میانه جنگ ایران و 
عراق برخی از اینها تحت تاثیر انقالب و افکار آیت اهلل خمینی)ره( از اخوان المسلمین جدا شدند 
و »حرکت اس��المی کردس��تان عراق« را در سال 1987 تش��کیل دادند. این جنبش، مثل دیگر 
جنبش های کردستان عراق، مورد حمایت ایران قرار گرفت. نقطه افتراق حرکت اسالمی با اخوان 
المسلمین قبول داشتن جهاد علیه صدام بود و حرکت اسالمی، لشکر اسالمی کردستان را به عنوان 

شاخه نظامی خودش تشکیل داد. 
بعد از بازگشت به شهرها در سال ۱۹۹۱ اینها عمدتا در حلبچه بودند. اولین اصطالک کردها بعد 
از بازگشت به شهرها مابین اتحادیه میهنی و حرکت اسالمی اتفاق افتاد. اینها سال ۹۲ باهم درگیر 
ش��دند آن موقع این انگاره وجود داش��ت که اتحادیه میهنی یک حزب غیر مذهبی است و حزب 
دموکرات از آن مذهبی تر است. درگیری باعث شکست موقت حزب حرکت اسالمی شد و با کمک 

ایران اینها به منطقه حلبچه برگشتند و ساکن شدند.
 در سال ۱۹۹۴ شاهد اعالم تاسیس »اتحاد اسالمی کردستان« شاخه اصلی اخوان المسلمین 
در کردس��تان عراق، بودیم. اتحاد اسالمی بعد از درگیری اتحادیه میهنی و حرکت اسالمی، اعالم 
موجودیت کرد. این حزب اولین حزب مدنی و غیر مسلحی کردستان بود و معتقد بودند سیاست 
ورزی باید بدون اسلحه باشد و عمدتا فعالیت های خیریه و عام المنفعه داشتند. حرکت اسالمی و 
جمعیت اسالمی علی باپیر هردو شاخه مسلح داشتند. اما جمعیت اسالمی بعد از انشعاب اسلحه ها 
را تحویل داد و به یک حزب غیر مس��لح تبدیل ش��د. جنبش تغییر هم خواهان انحالل میلیشایی 
حزبی بود. اینها بنیانگذاران اوپوزوس��یون و شروع سیاس��ت ورزی جدید و لیبرال در محیط شبه 

نظامی کردستان عراق بودند. 
 در انتخابات هایی که آن موقع برگزار می شد اتحاد اسالمی کردستان معموال ۲۰ درصد را کسب 
می کرد که برای یک حزب اسالمی نوپا زیاد بود. این حزب بعد از آمدن آمریکا و سقوط صدام دچار 
افت منزلت اجتماعی ش��د. اتحاد اس��المی در ۷� ۸ سال اول خود در کنار ریزش دو حزب اتحادیه 
میهنی و دموکرات خیلی موفق بود. هواخواهان این حزب بعدا آن را متهم می کردند که به اندازه 
کافی انقالبی عمل نمی کند و جناح چپش به نفع احزاب تازه تاسیسی مثل جنبش تغییر ریزش 

کرد و جناح متشرع تر آن به نفع جمعیت اسالمی ریزش کرد. 
 حزب حرکت اسالمی هم دچار اختالف و جناح بندی های فراوان شدن بود و به چندین حزب 
تقس��یم شد. موقع حمله آمریکا، بخش��ی از آنها در مظان اتهام طرفداری از ابومصعب الزرقاوی و 
جریانات جهادی مخالف حکومت جدید عراق بودند و از س��وی آمریکا مورد حمله موش��کی قرار 
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گرفتند. همان موقع علی باپیر که چهره اصلی و متفکر این جریان بود جدا شد و »جمعیت اسالمی« 
را تاسیس کرد. 

اتفاق دیگری که پارس��ال رخ داد آقای علی باپیر پس��وند اسالمی را از حزبش برداشت و اعالم 
کرد به خاستگاه و اهداف اسالمی همچنان وفادار است و تبدیل شد به »جمعت دادگری« این یک 
حرکت تاکتیکی مناسب بود که بتواند گروه های اجتماعی بیشتری که منتقد وضع موجود بودند به 
خودش جذب کند. جمعیت اسالمی آقای علی باپیر به نسبت اتحاد اسالمی و حرکت اسالمی نقش 
اپوزوسیون را بهتر توانست بازی کند و موقعیتش از اتحاد اسالمی بهتر شده بود و اتحاد اسالمی با 

تزلزل جایگاه مواجه است. 
پایگاه بیشتر احزاب سلیمانیه است چون آزادی بیشتری نسبت به مناطِق تحت کنترل حزب 
دموکرات دارد. حزب »نسل جدید« که عمدتا از طبقه جوان و متوسط شهری است، در سلیمانیه 
فعال است. این حزب از بقیه احزاب صریح تر است و صراحتا با رفراندم استقالل کردستان مخالفت 
کرد. این حزب چند کرسی در پارلمان عراق و کردستان دارد و رادیکال ترین نقد را به جریان حاکم 

در کردستان عراق و مشخصا حزب دموکرات دارد.

بایسته هایی در مورد کردستان عراق
کردس��تان عراق بلحاظ زیرس��اختی و اقتصادی و امنیت پیشرفت های مهمی در دو دهه اخیر 
داش��ته است. چیزی که کردها در ۱۹۹۱ تحویل گرفتند یک محیط نظامی وحشتناک با مردمی 
داغدار و تقریبا همه روس��تاها دچار کوچ اجباری ش��ده بودند. این منطقه امروز از آن روزها خیلی 
فاصله گرفته اس��ت. البته در چند س��ال اخیر بر اثر مسائلی که پیش آمد و حمله داعش و افزایش 
اختالفات میان احزاب و انشعابات از آهنگ رشد کاسته شده است. هرچند این رشد طبیعی نبوده 
و نی��از به بازتوزیع اقتصادی در میان تمام گروه های اجتماع��ی و پایان دادن به انحصارات و تیول 
داری های غیر مدنی و غیر مولد دارد. ولی در کشورهای درحال توسعه مرحله اول که خیز توسعه 
اس��ت خیلی مهم اس��ت و آنها این دوره را با موفقیت پشت سر گذاشتند. ولی در مرحله بعدی که 
متوازن کردن درآمدها و مدنی کردن اقتصاد و غیر نظامی کردن عرصه های اقتصادی و غیر حزبی 

کردن فرصت ها است، نیاز به اصالحات جدی دارد.
از طرفی احتمال خروج غرب از منطقه جدی است. در حالی که شکاف دولت ملت خیلی زیاد 
است و نسل جدیدی که در کردستان عراق وارد مرحله حیات اجتماعی می شوند لزوما دوران صدام 
را به یاد ندارند و لزوما با قالب ها و کلیشه های حزبی گذشته شکل نگرفتند. االن نسلی ظهور کرده 
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که این کلیشه ها را شکسته است. البته این تحول مثبتی است ولی اگر فرصت سیاسی مناسب برای 
این نسل ایجاد نشود ممکن است یک انفجار سیاسی رخ بدهد. ممکن است یک حزب با داعیه های 
عدالت طلبانه ظهور کند و دستاوردها را با خطر مواجه کند. در کل آنچه برای افغانستان رخ داد، در 
صورت عدم اصالحات جدی و راهبردی، برای کردستان عراق هم محتمل است. اصالحات اساسی، 
مخصوصا در عرصه اتحاد دو حزب اصلی و تشکیل یک دولت یک پارچه و یک پارچه کردن نیروهای 

امنیتی که مربوط به احزاب هستند، الزم است.

حزب دموکرات کردستان
حزب دموکرات کردستان بلحاظ سیاسی یک حزب محافظه کار است. پایگاه اجتماعی آن طبقه 
محافظه کارتر و سنتی تر کرد هستند. اما این حزب دو گفتمان برای جلب نظر گروه های اجتماعی 
دارد. یک گفتمان سنتی که ریشه در تاریخ و رهبران روحانی این حزب دارد. دومی گفتمان مدرن 
برای جلب توجه طبقه جدید و گروه های شهر نشین، که سعی می کند بین این دو تعادل ایجاد 
کند. در کنار این دو الزم است تعادلی بین دو سیاست اعالمی و اعمالی رخ بدهد. در عرصه رسانه 
حزب دموکرات صاحب یک رسانه شورانگیز و میهن پرستانه ناسیونالیسم کردی و مدعی رهبری 
کردها به س��وی اس��تقالل اس��ت، اما در عرصه اجرا این نیست. این سیاس��ت اعالمی کمک کرد 
خواس��ته هایش را در رقابت با بغداد و اتحادیه میهنی و جنبش تغییر و اس��المی ها، پیش ببرد. اما 

همین سیاست های اعالمی در مقطعی باعث اغفال نهادهای تصمیم گیر این حزب شد. 

ایران و کردستان عراق
ایران فرصت های زیادی را در کردس��تان عراق از دس��ت داده است. سیاست منطقه ای ایران در 
س��ال های گذشته بر اساس مدل هالل ش��یعی خوب پیش رفته است ولی ظرفیت های تمدنی و 
فرهنگی ایران پیشرفت نکرده است. کردها در عراق و ترکیه و سوریه بلحاظ قومی و فرهنگی خیلی 
به ایران نزدیک هس��تند. ولی تاکید ایران روی بعد مذهبی و پرهیز از مالحظات فرهنگی دیگر و 
همچنین ظرفیت اقتصادی ترکیه، باعث شده ترکیه در این رقابت دست باال را پیدا کند و این به 
ضرر ایران است. نزدیکترین گروهی که می توان روی هم پیمانی و اتحادآن در عمق استراتژیک ایران 

در منطقه حساب کرد کردها هستند، ولی به دالیلی این امر نادیده گرفته شده است.
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عشایر عربی مشترک بین 
ایران و عراق و نخبگان عشایر

دکتر یاسر قزوینی
علی الوردی جامعه ش��ناس معروف عراقی می گوی��د: »دوگانگی و آمیختگی بدویت و مدنیت 
در عراق س��ال ها جاری بوده اس��ت، در عراق مراکز تمدنی بزرگی داریم، اما همواره بدویت در آن 
جاری بوده اس��ت«. امروزه هم در عراق ش��اهد این مسئله هس��تیم. شاید برخی عشیره را متغیر 
مستقل فرایندهای اجتماعی � سیاسی در عراق بدانند، اما می بینیم که ساختارهای عشیره ای، در 
عراق،گاهی عمل می کند و گاهی عمل نمی کند! پس س��اختارهای متعدد در عراق وجود دارد که 
درهم تنیده ش��ده اند و ملغمه ای ایجاد ش��ده و در هر زمان ساختار خاصی عمل می کند و اینگونه 
نیست که همیشه ساختار عشیره ای موثر باشد. مثال ممکن است در یک عشیره با تعدد نگاه های 
سیاس��ی مواجه باش��یم و البته گاهی ساختار عشیره حاکم باش��د و دو گرایش سیاسی بر اساس 
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س��اختارهای عشیره ای به هم نزدیک شوند. در مجموع ساختار عشیره ای در کنار دیگر ساختارها 
تعیین کننده اس��ت و در ترکیب با دیگر س��اختارها عمل می کن��د و در جامعه عراق فاکتورهای 
متعددی در فرایندها و پدیده های سیاسی � اجتماعی موثر هستند. مثال در زیارت اربعین ساختار 
عشیره ای دخالت زیادی دارد و چیدمان مواکب و خدمت به زائرین بر اساس ساختار عشیره ای است 

هرچند ممکن است غیر از ساختار عشیره ای هم موثر باشد.
هر چه ارتباط عش��ایر ایران و اقوامش��ان در عراق بیشتر شود برای امنیت ملی ایران بهتر است. 
به دالیل مختلف ما در خوزستان گرایش به وهابیت و داعش را شاهد هستیم که نتیجه آن را در 
عملیات روز ارتش در اهواز دیدیم. همچنین گرایش عرب گرایانه و استقالل طلبانه نیز در عشایر 
ایران وجود دارد. اما این دو گرایش را در عشایر عراق کمتر شاهد هستیم. دلیل استقبال کم از این 
دو گرایش در عش��ایر عراق این اس��ت که عشایر شیعه عراق قربانی هر دو گرایش بودند؛ از طرفی 
قربانی نگاه های عرب گرایانه حزب بعث و از طرف دیگر در سال های اخیر قربانی گرایش به وهابیت 
و داعش بودند. به همین دلیل عش��ایر عراق مش��ارکت فزاینده ای در حش��د الشعبی دارند. البته 
تظاهرات های که در مخالفت با مفاسد دولت عراق اتفاق افتاد نیز فضای عشایر عربی ایران را تحت 
تاثیر قرار داد. بهرحال برای مقابله با این دو گرایش در عشایر عربی ایران، بهتر است عشایر عربی در 

خوزستان با اقوام خودشان در عراق ارتباط بیشتری داشته باشند.
 یک رابطه معکوس بین تمرکز قدرت و ساختار عشیره ای وجود دارد. یعنی هرگاه قدرت مرکزی 
قدرتمند بوده، عش��ایر مانور کمتری داش��تند و هرچه حکومت مرکزی تضعیف شده عشایر بروز 
داش��تند و امروز با ضعف حکومت مرکزی اوج قدرت نمایی عش��ایر است و از فضای مجازی برای 
قدرت نمایی و تبلیغات و تقویت خودش��ان اس��تفاده می کنند. ضمن اینکه عشایر سالح به دست 
هستند و در بصره و ناصریه جنگ هایی با هم داشته و دارند. با توجه به پیچیدگی ساختار عشیره و 

درهم آمیختگی ساختار قدرت در عراق، گرفتن سالح از عشایر سخت است.

12 عشیره مشترک شیعی بین ایران و عراق

عشیره کعب 
این عشیره از مهمترین عشایر ایران و عراق است و نخبگانی در ایران و عراق متعلق به این عشیره 
هستند. امارت عشیره کعب را در اوایل قرن ۲۰ شیخ خزعل بر عهده داشت. جایگاه او در عراق در 
حدی بود که امید پادشاهی او در عراق می رفت. با حمایت انگلیس رضاخان شیخ خزعل را شکست 

داد و به تهران تبعید کرد و در تهران به شکل  مشکوکی کشته شد.
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حاج هاشم الکعبی ½
شاعر آیینی قرن ۱۲ و ۱۳ که در ایران به دنیا آمد ولی برای ادامه زندگی به کربال می رود.

شیخ عبدالزهرا کعبی ½
 وی در نجف به دنیا آمد و به کربال مهاجرت کرد و مقتل خوانی و روضه خوانی او در دهه های 
۶۰ و ۷۰ در عراق و کربال مشهور بوده است. او بوسیله ایادی حزب بعث مسموم و به شهادت رسید

آیت اهلل عباس کعبی  ½
وی در لش��کر آباد اهواز به دنیا آمد، در سال ۱۳۶۰ به لبنان رفت و در تشکیل حزب اهلل لبنان 

نقش داشت. وی درحال حاضر عضو مجلس خبرگان و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است. 
عشیره باویه ½

این عشیره در العماره، بصره، کوت و دیاله جایگاه دارد و از نخبگان اجتماعی معتنابه برخوردار است.
حاج محمد الباوی  ½

 وی معاون دبیر کل کتائب امام علی علیه الس��الم و فرمانده محور س��وریه کتائب امام علی علیه الس��الم 
بود. کتائب از گروه های مقاومت به فرماندهی شبل الزیدی است و ابوعزرائیل از اعضای این است. 
در یوتیوب فیلم هایی از حاج محمد الباوی و س��روده هایی از قهرمانی های او هس��ت. در مناسبتی 
که باوی های ایران با او دیدار داشتند او را نماینده باوی های ایران در جنگ با داعش عنوان کردند. 
این یک نمونه مثبِت تاثیر فضای حش��د الش��عبی بر عشایر ایران اس��ت که باعث طرد دو گرایش 
عرب گرایی و وهابی گری در عشایر عرب ایران می شود. حاج محمد باوی بنا به برخی دالیل توسط 
دفتر مقتدی صدر تخطئه شد. این تخطئه باعث شد عشیره باوی به دفاع از او برخیزد و بیانیه بدهد 
و دفتر مقتدی را محکوم کردند. او در انتخابات گذشته از ائتالف فتح کاندید شد و بیانیه هایی به 

اسم باوی ها در حمایت الفتح داشت. 
احمد الباوی ½

مداح خوزس��تانی االصل مقیم کویت که در میان مدیحه سرایان عرب زبان، در ایران و عراق و 
کویت برنامه دارد و معروف است.

کریم باوی ½
بازیکن پرسپولیس که در دهه ۶۰ محبوب و معروف و مهاجم خوب پرسپولیس بود.

محسن باوی ½
بازیکن استقالل اهواز که به دلیل کرونا فوت کرد.

ستار باوی  ½
طنز پرداز اهوازی که طنز هایی را به عربی و فارسی در یوتیوب و آپارات دارد. 
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عشیره بنی الم 
این عشیره در العماره و میسان و خوزستان حضور دارند و برعکس باوی ها رابطه خوبی با مقتدی 
صدر دارند. فرزند شیخ عشیره، علی سعدون غالم علی الالمی در ۲۰۱۸ در لیست سائرون بود. بنی 
الم حضور جدی در تظاهرات های ۲۰۱۹ داش��تند و رابطه خوبی با بنی الم های ایران دارند. شیخ 
غضبان البنیه، امیر بنی الم در ابتدای قرن ۲۰ بود و در جنگ »المنیور« شهید می شود. این جنگ، 
مقاومت ش��یوخ اهواز و خوزستان در برابر اشغال عراق توسط انگلستان بود که به فرمان مرجعیت 
این مقاومت ش��کل گرفت. انگلیس��ی ها وقتی وارد عراق می شوند که آن را اشغال کنند، مرجعیت 
فتوای دفاع می دهد و عشایر عرب ایرانی که در ایران بودند سالح می گیرند و در برابر انگلیسی ها 
می ایس��تند. این جنگ بلحاظ رس��انه ای مورد بی مهری قرار گرفته و فقط یک مقبره الش��هدا در 
خوزستان برای شهدای المنیور به عنوان یادبود وجود دارد. پرداختن به این جنگ پتانسیل این را 

دارد که در ایجاد روابط حسنه بین ایران و عراق تاثیرگذار باشد.  
سرلشکر علی الالمی  ½

از فرماندهان ارش��د پلیس عراق که در جریان دفع یورش تروریس��ت های داعش در سامراء به 
شهادت رسید.

ابوزینب الالمی ½
وی فرمانده اطالعات حشد الشعبی بود و در تظاهرات های ۲۰۱۹ اسم او به عنوان فرمانده تک 

تیراندازها، از طریق رسانه هایی مثل الحره، بر سر زبان ها افتاد.
 اختالفات جریان های سیاس��ی در خود بنی الم موجود اس��ت. هم عشیره بودن به معنای هم 
فکر بودن در مواضع سیاسی نیست. علی سعدون غالم در لیست سائرون است و ابوزینب فرمانده 

اطالعات حشد بود!
حسین المی زاده ½

وی رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر خوزستان بود. چندی بعد فرماندار یکی از شهرستان های 
خوزستان شد.  
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عشیره الزرکان
اهالی این عشیره در ناصریه و کوت و دیوانیه و اهواز و خرمشهر و کوت عبد اهلل زندگی می کنند. 
عشیره زرکان یک حساب مشترک در یوتیوب دارد که مسائل عشیره، به ویژه دیدارهای اهالی 

عشیره در ایران و عراق، را مورد توجه قرار می دهد.
عال الدین جاسمی زرکانی  ½

او که یک نخبه علمی است در کرج زندگی می کند.
احمد الزرکانی ½

مداح ساختار شکنی که ۱۰ سال قبل مداحی به اسم »حیدر موال«از او منتشر شد و موسیقی 
تندی داشت و به مداحی های پاکستانی نزدیک بود که در ایران هم مورد توجه و انتقاد قرار گرفت. 
وی در این مداحی در میان قمه زنان، قمه زده بود و مداحی می کرد. احمد الزرکانی سمپات مقتدی 

صدر است و سرودها و مداحی های مختلفی در تایید تظاهرات های ۲۰۱۹ دارد. 
دکتر ناطق الزرکانی ½

فعال قرآنی عراقی و دبیر کل اتحادیه قرآنیان عراق که از ارتباط و تجربیات ایران استفاده می کند 
و در طی جلس��اتی از حافظان و قاریان ایرانی دعوت به عمل می آورد و س��وژه خوبی برای ارتباط 

ایران و عراق است.
شیخ علی السماوی الزرکانی ½

سخنران معروف عراقی که در ایران هم برنامه های متعدد در حسینیه های مختلف عربی دارد.
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استاد خلیل الزرکانی ½
استاد تاریخ دانشگاه بغداد است

فاطم الزرکانی ½
نماینده ائتالف دولت قانون بوده است.

عشیره بنی ُطرف ½
این عشیره در ناصریه و بصره و مثنی و دیوانیه و نجف و کربال حضور دارند. تنها عشیره ای که 
در ایران بزرگتر از عراق اس��ت. این عش��یره به دو دسته بیت صیاح و بیت سعید تقسیم می شود. 
از افتخارات این عش��یره حضور در جنگ المنیور است. س��ال ۱۸۱۵ از خوزستان به سمت کربال 
مهاجرت می کنند و بزرگترین جمعیت بنی طرف در کربال ساکن هستند. بنی طرف متشکل از دو 
خاندان بیت صیاح و بیت سعید است که بیت صیاح از دو بخِش بیت َمهاوی و بیت ُمَنیشد تشکیل 
می ش��ود و امرای بیت َمهاوی در ایران و امرای بیت منیش��د در عراق هس��تند. بنی طرف پیش از 
س��قوط صدام مش��کل شناسنامه در عراق داشتند و شناسنامه تبعه به آنها داده می شد تا در سال 

۲۰۰۶ مشکلشان حل شد.
سکونت اینها در نزدیکی عتبات باعث شده علمایی از این عشریه ظهور کند؛ شیخ هادی الطرفی 
و شیخ محمد الطرفی و شیخ عزیز الطرفی، که شیخ بنی طرف در کربال است. شیخ عزیز الطرفی 

یک نخبه و تاریخ نویس هست که در مورد تاریخ بنی طرف و عشایری آثاری دارد.
یوسف عزیزی ½

وی در دوره ای از اصالح طلبان بود و بعد به خارج رفت و االن از معارضان نظام هست.
ماجد مزعل عاصی الشرهان

 نوه عاصی الش��رهان، عاصی الشرهان کس��ی بوده که در کنار غضبان البنیه در جنگ المنیور 
حضور داش��ته است. بیرق در عش��ایر خیلی مهم ست و اخیرا بیرق بنی طرف به اسم »بیوض« از 
ایران ش��یخ کریم، به عراق العماره منتقل ش��ده و می گویند تا ظهور حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه 

مخفی خواهد ماند. 
نبیل الطرفی ½

 رئیس فراکسیون سائرون در پارلمان است. 
حبیب الطرفی ½

 رئیس فراکسیون الحکمه در گروه عمار حکیم است. 
طرفی بودن و هم عشیره بودن  باعث نشد اندیشه های یکسان سیاسی در این عشیره حاکم باشد.
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عشیره بنی تمیم
این عشره یکی از مهمترین عشایر عربی است که در بصره، سماوه، بغداد و دیاله و بین هویزه و 
اهواز هستند. اینها در دوره رضا شاه تالش کردند خرمشهر را از ایران جدا کنند اما نتوانستند. تمیم 
بصره در انتفاضه شعبانیه حاضر بود و کنعان مصطفی التمیمی، شیخ بنی تمیم در بصره، در این 
انتفاضه شهید شد. معروف است که نامگذاری کارون بر اساس یکی از امرای بنی تمیم است. آمدن 
نام برخی عشایر در روایات آخر الزمانی مهم تلقی می شود از جمله بنی تمیم که در حدیثی منسوب 
صلی اهلل علیه و آله آمده؛ »بنی تمیم انصار الحق و اشد امتی قتاال علی الدجال« اخیرا بیرقی 

به رسول اهلل 
را درست کردند که روی آن این حدیث نوشته شده و در اربعین رونمایی می کنند.

شهید ابومهدی المهندس ½
 وی از بنی تمیم اس��ت و در تش��ییع ابومهدی المهندس در اهواز بنی تمیم اهواز خودشان را 
صاحب عزا می دانس��تند. این عش��یره فرماندهان زیادی در حشد الش��عبی دارد. از جمله ابوتراب 

التمیمی از بدر در یک دوره سخنگوی سرایا السالم بوده است.  
مزاحم مصطفی کنعان ½

 برادر کنعان، رئیس عشایر بنی تمیم است. که از فرماندهان ارتش در زمان صدام بود. بعد 
از سقوط صدام استاندار بصره شد اما به سرعت استعفا داد. ۷ لیسانس دارد و رئیس دانشکده 
افس��ری بوده اس��ت. در س��ال ۲۰۱۸ از ائتالف نصر العبادی کاندید شد. بعد از اینکه متهم به 
بعثی شد تظاهراتی در حمایت از او در بصره برگزار شد. یکی از سخنرانان این تظاهرات عدی 
عواد التمیمی، عضو فراکس��یون صادقون، بود که نسبتی با نصر نداشت اما عنصر عشیره ای بر 

اختالف سیاسی غالب آمده بود.
غیث التمیمی ½

وی در ابتدا معمم و از اعضای جریان صدر بود که بعد به مالکی پیوست. بعد از مدتی به لندن 
رفت و عمامه را کنار گذاشت و ریش را تراشید و از رهبران اپوزیسیون و سکوالرها شد که با سران 
اسرائیل هم ارتباط گرفت. او زبان ساختار شکنانه علیه نظام ایران دارد و ترور هشام الهاشمی را به 

گردن کتائب حزب اهلل می اندازد.  
خانم صباح التمیمی ½

نماینده زن در ائتالف العراقیه ایاد عالوی بود.
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عشیره کنانه
به گفته شیخ این عشیره، عدنان الدنبوس، این عشیره در همه جای عراق حضور دارد اما بیشتر 
در بصره و العماره و کوت و شاخه بزرگی در اهواز حضور دارد. عدنان الدنبوس از سیاستمداران کهنه 
کار و معتدل عراق است و همواره از لیست العراقیه، ایاد عالوی، در انتخابات شرکت می کند. یکی 

از شاخه های کنانه بیت شنائه است که رئیسش در ایران است.
طالب شقاطی الکنانی ½

 یکی از فرماندهان بزرگ عراق، ژنرال طالب شقاطی الکنانی، فرمانده اسبق جهاز مکافحه االرهاب بود. 
بخشی از تظاهر کنندگان ۲۰۱۹  از او به عنوان نامزد نخست وزیری یاد می کردند.

احمد علی حسین الکنانی ½
از ائتالف صادقون هست 

احمد سلیم الکنانی ½
 از ائتالف دولت قانون است

شیخ محمد الدنبوس ½
تشکیالتی نزدیک به ایران تاسیس کرد و سال گذشته کشته شد

عمار الکنانی  ½
مداح معروف در فضای مجازی است

عشیره عیدان
عیدان اسعد العیدان ½

سیاستمدار و تاجر عیدانی و عضو کنگره عراق در دوره ریاست چلبی، او یکی از نامزدهای نخست 
وزیری بعد از عادل عبد المهدی بود. وی اس��تاندار بصره بود و فرزند عبداالمیر عبد العیدان، شیخ 

عشیره است و به دلیل کمکی که به سپاه قدس داشته در لیست تحریم آمریکا است.
عشیره سواعد ½

در ایران پنج شاخه دارد که در میان آنها عالم دین وجود دارد و در حشد الشعبی نیز نیروهای 
مختلف دارند.

 آل محمد الساعدی ½
 فرمانده تیپ کربال در حشد الشعبی است 

صباح الساعدی ½
 سیاستمدار جنجالی که از نزدیکان آیت اهلل یعقوبی بود و بعد مستقل شد
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ژنرال عبد الوهاب الساعدی ½
وی مهمترین نخبه این عش��یره است که توس��ط مصطفی کاظمی جایگزین طالب الشقاطی 
شد و کاظمی او را فرمانده مکافحه االرهاب کرد. او به قهرمان مبارزه با داعش شناخته می شود و 
مجسمه ای از او در موصل گذاشته شد. یکی از مسائلی که جرقه ناآرامی های ۲۰۱۹ شد این بود که 

عادل عبد المهدی می خواست عبد الوهاب را از مکافحه االرهاب به وزارت دفاع ببرد.

عشیره بنی اسد
بنی اسد در هشت گروه بودند که بعدا نیروهایش به بدر و عصائب پیوستند. 

احمد االسدی ½
 از فرماندهان مهم حشد الشعبی و سخنگوی جند االمام بود و بعد به پارلمان رفت

خالد االسدی ½
 نماینده چند دوره از دولت قانون بود

عبدالغنی اسدی ½
از فرماندهان اسبق مکافحه االرهاب بود.

عشیره زنگنه شاخه کوهی بنی اسد است، در واقع زنگنه ها کرد هستند و نخبگان مختلفی در 
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عراق و ایران دارند. که خاندان طالبانی نیز از اینها است.

عشیره بنی عقبه 
این عشیره در واسط و عقبه و بغداد و میسان و دیاله ساکن هستند.

هادی العقابی ½
 نماینده پارلمان است

ژنرال نجم العقابی و عماد العقابی ½
از فرماندهان نظامی این عشره هستند. 

ابوشبیر العقابی  ½
جوانی که از او قهرمان سازی عجیبی صورت گرفت و در یوتیوب شیخ عام بنی عقبه شناسانده 
می شد و برخی از بنی عقبه ایران نیز از او حمایت می کردند. در دوره مبارزه با داعش یک صفحه در 
فیس بوک برای او دایر و او را فرمانده جناح بنی عقبه معرفی کردند. در آخر بنی عقبه تاب نیاورد 

و خودش صفحه فیس بوک را بست و عذر خواهی کرد.

عشیره سواری
علی ساری ½

 نماینده اصالح طلب مجلس دهم
 حسن ساری ½

 سیاستمدار نزدیک بدر و فرمانده سرایا الجهاد 
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بی رسانه...
 مرور کلی بر رسانه های عراق

سید رضا حسینی

مقدمه
جهان عرب به لحاظ گستردگی و برخی زمینه های فرهنگی، صاحب رسانه های بزرگ و مهمی 
مانند »العربیه« و »الجزیره« و ... اس��ت. اما این رس��انه ها به دالیلی از پرداختن به مسائل محلی و 
انعکاس اخبار و دغدغه های خاص و جزئی مردم عاجزند و اغلب با دید منطقه ای و بین المللی و با 
یکی از نگاه های سه گانۀ »اسالم گرایی« ، »لیبرالیزم« یا »مقاومت« به موضوعات ورود می کنند. از 
جمله این دالیل می توان وسعت جوامع عربی و فراوانی دغدغه ها و اخبار آن ها و یا مأموریت محور 
بودن این رسانه ها و نداشتن اهتمام واقعی برای انعکاس همه واقعیت ها اشاره کرد. در هر صورت این 
رسانه های داخلی و محلی هستند که باید صدای مردم را بشنوند و حنجره ای برای فریاد مطالبات 

آن ها باشند.
هر چند رسانۀ »بی طرف« یا »مستقل« در دنیای امروز تقریبا بی معنا است و هر رسانه ای دارای 
جهت گیری سیاس��ی و فرهنگی برای جلب نظر مراکز تامین مالی خویش اس��ت، اما باز در برخی 
رسانه ها، یک بی طرفی نسبی را به عنوان اصل حرفه ای یا حداقل به عنوان تاکتیکی برای جذب و 
حفظ مخاطب می توان مش��اهده کرد. در حالی  که در رسانه های عراق، این میزان از بی طرفی هم 
کمتر دیده می شود و رسانه ای که صدای مردم را بدون اهداف حزبی و گروهی و... فریاد بزند تقریبا 
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وجود ندارد. این امر، ریشه در رقابت های قومی، مذهبی و جناحی برای کسب قدرت و ثروت بیشتر 
در آیندۀ سیاسی عراق دارد. عمق این مسأله تا جایی است که برخی خبرنگاران عراقی می گویند: 
هر خبری را که مردم عراق از رسانه های خود دریافت می کنند، پول آن قبال پرداخت شده است و 
در واقع، رس��انه های عراق، دکان هایی برای فروش خبر هستند.۱ اگر اوضاع را این قدر هم فاجعه بار 
ندانیم، اما روشن است که مردم عراق در اثر وابستگی های سیاسی و جناحی رسانه هایشان به داخل 
یا خارج، در رساندن صدای واقعی خود به مسئولین و آگاهی از حقایقی که در پیرامونشان رخ می 
دهد دچار یک خأل رسانه ای هستند. در مقدمه پایان نامه ای متعلق به خیراهلل عبداهلل دانشجوی 
دانش��کده علوم سیاسی دانش��گاه عراق که با عنوان »اثر رسانه در فهم سیاسی جامعه عراق بعد از 

۲۰۰۳« نوشته شده است، می خوانیم:
»نقشه رسانه های عراق بعد از ۲۰۰۳ ماهیت گروه ها و احزابی که حیات سیاسی دارند را برای 
ما آشکار می کند. توان ماندگاری رسانه ها به نحوی به توان مالکان آنها یا افرادی که از این رسانه 
ها به مصالح خود دست می یابند وابسته است. از این رو اغلب تولیدات این شبکه ها بیش از آنکه 

با هدف افزایش آگاهی افراد باشد بیانیه های تبلیغاتی است.«۲

*مرور کلی بر رسانه های عراق:
برای شناسایی رسانه های پر مخاطب و تأثیرگذار بهترین راه، قرار گرفتن در متن جامعه و بررسی 
منابع مورد اس��تفادۀ آن ها اس��ت. اما راه های دیگری هم برای یافتن پاسخ وجود دارد که هرچند 
نتایجش به دقت روش اول نیست، اما چندان هم از واقعیت دور نیست؛ مانند مراجعه به آمار بازدید 
کنندگان یک س��ایت  خبری یا تعداد دنبال کنندگان صفحات مجازی یک رسانه، یا میزان بازتاب 

اخبار و آرای یک رسانه در فضای مجازی و رسانه ای کشور.
م��ردم عراق مانند دیگران از طرق مختلف اخبار کشورش��ان را پیگیری می کنند؛ ش��بکه های 
اجتماعی و پیام رسان ها، خبرگزاری ها، شبکه های تلوزیونی و رادیویی. در ادامه مروری کلی بر فضای 

رسانه ای عراق خواهیم داشت:

1. https://bit.ly/2u1txSY
۲.  . اثر وسائل االعالم فی وعی السیاسی للمجتمع العراقی بعد عام ۲۰۰۳، خیراهلل عبداهلل ، ص۱۹-۲۰: » و تکشف لنا خارطۀ وسائل االعالم 
فی العراق بعد عام ۲۰۰۳ عن ماهیۀ الجماعات و االحزاب علی الحیاۀ السیاسیۀ، فقدرۀ ویائل االعالم بالبقاء مرهونۀ بشکل أو آخر  بقوۀ مالکیها 
أو من تمثل تلک الوسیلۀ مصالحه، لذلک فإن غالبیۀ نتاج تلک الوسائل هی رسائل دعائیۀ أکثر من من کونها رسائل تهدف لزیادۀ وعی االفراد.«
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*شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها:
در میان ش��بکه های اجتماعی، مردم عراق بیش از هر چیز دیگر از بس��تر »فیسبوک« استفاده 
می کنند و آمار بیش از ۲۰ میلیون کاربر فیسبوک برای این کشور ۳۹ میلیونی، نشان از فراگیر بودن 
این شبکۀ اجتماعی در عراق دارد. پس از آن »اینستاگرام« با قریب به ۵ میلیون کاربر، دومین شبکۀ 
اجتماعی پرمخاطب در عراق است. »توییتر« نیز در رتبۀ بعدی قرار می گیرد. در میان پیام رسان ها 

نیز بیش از همه »واتساپ« و  سپس »تلگرام« از اقبال بیشتری از سوی مردم عراق برخوردارند.

*خبرگزاری ها:
بر اس��اس آمار الکس��ا، پربازدیدترین منبع خبری مورد اس��تفاده مردم عراق در ژانویه و فوریۀ 
۲۰۲۰، به خبرگزاری کردی »NRT« اختصاص دارد. در میان خبرگزاری های خارجی نیز »راش��ا 
تودی« روس��یه، »BBC« انگلیس، »اس��کای نیوز« امارات ، »الجزیرۀ« قطر و »الیوم السابع« مصر 
توانسته اند بازدیدهای بیشتری را از مردم عراق جذب کنند. در این میان، عدم حضور رسانه هایی 
مانند »العربیه« و »المیادین« نیز معنادار اس��ت. »السومریه«، »الفرات  نیوز« و »بغداد تودی« نیز 
در رده سایت های خبری پر بازدید بوده اند. البته باید توجه داشت که مبنای محاسبۀ رتبۀ سایت 
ها لزوما با میزان واقعی مخاطبین آنها مطابقت ندارد؛ خبرگزاری های دیگری نیز وجود دارند که با 
وجود عدم حضورشان در موارد باال، دارای مخاطب زیاد و تأثیرگذار هستند. مانند: »الشرقیه  نیوز«، 

»عین العراق  نیوز«، »الوکالۀ  الوطنیۀ العراقیۀ لألنباء)نینا( « ، شبکۀ أخبار العراق و... .

*تلوزیون ها:
در زمینۀ شبکه های تلوزیونی نیز آزادی حاصل از وجود نداشتن قوانین و مقررات و وجود احزاب 
و گروه ها و ذی نفعان بین المللی فراوان در عراق موجب شده است که شبکه های ماهواره ای فراوانی 
در عراق فعالیت کنند، به گونه ای که هر »حزب«، »شخصیت سیاسی« ، »گروه شبه نظامی« و حتی 
برخ��ی دولت های خارجی، ش��بکۀ تلوزیونی متمرکز بر  عراق مخصوص به خ��ود را دارند. در یک 

تقسیم بندی کلی تلوزیون های عراق را می توان در سه گروه جای داد:
الف: شبکه های دولتی
ب: شبکه های خارجی

ج: شبکه های وابسته به احزاب و گروه ها و اشخاص.
ش��بکه های تلوزیونی دولتی عراق مانند »العراقیۀ« در میان این صداهای متکثر از تأثیرگذاری 
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و جایگاه چندانی برخوردار نیس��ت. در میان شبکه های خارجی، پنج شبکۀ »الحدث« )سعودی(، 
»راشا تودی« )روسیه(، »بی.بی.سی« )انگلیس(، »دویچه وله« )آلمان(، »الحره« )آمریکا( بیشترین 
بیننده را دارند. از بین شبکه های تلوزیونی عراقی نیز می توان به این شبکه ها اشاره کرد: »الشرقیه«، 

»الفرات« ، »آفاق«، »العهد«، »دجله« و... اشاره کرد. 

هر »حزب«، »شخصیت سیاسی« و »گروه نظامی« در عراق، شبکۀ تلوزیونی مخصوص به خود 
را دارد.

*بررسی تعدادی از رسانه های مهم عراق:

y alsharqiya.com :الشرقیه
»الشرقیه« یک شبکه تلوزبونی عراقی استاندارد و جاافتاده با رویکرد لیبرال  و متعلق به سعد البزاز 
است که جایگاه خوبی نیز در میان مخاطب عراقی دارد. سعد البزاز در گذشته از نزدیکان صدام بود 
و هم اکنون نیز می توان گرایش بعثی را در او دید. صفحۀ فیسبوک و اینستاگرام الشرقیه هر کدام 
بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دنبال کننده دارند. سایت خبری و دو شبکه تلوزیونی –یکی مختص 
اخبار و دیگری دارای برنامه های متفاوتی مانند فیلم ، موسیقی، گفتگو- مجموعۀ رسانه ای الشرقیه 

را تشکیل می دهند.
الشرقیۀ به همۀ جریان های مذهبی و سیاسی عراق متعرض می شود و در جریان اعتراضات۲۰۱۸ 
خ��ود را حامی راه پیمایان و تظاهر کنندگان علیه حکومت می دانس��ت. از برنامه های پربیننده این 
شبکه »فی متناول الید« با اجرای حسام الحاج و »صباح الشرقیه« بکر خالد است.  دو برنامۀ »کالم 
الناس«با اجرای  علی الخالدی و »اهل المدینه« با اجرای ازل السیاب به مشکالت مردم می پردازد. 
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و جایگاه چندانی برخوردار نیس��ت. در میان شبکه های خارجی، پنج شبکۀ »الحدث« )سعودی(، 
»راشا تودی« )روسیه(، »بی.بی.سی« )انگلیس(، »دویچه وله« )آلمان(، »الحره« )آمریکا( بیشترین 
بیننده را دارند. از بین شبکه های تلوزیونی عراقی نیز می توان به این شبکه ها اشاره کرد: »الشرقیه«، 

»الفرات« ، »آفاق«، »العهد«، »دجله« و... اشاره کرد. 

هر »حزب«، »شخصیت سیاسی« و »گروه نظامی« در عراق، شبکۀ تلوزیونی مخصوص به خود 
را دارد.

*بررسی تعدادی از رسانه های مهم عراق:

y alsharqiya.com :الشرقیه
»الشرقیه« یک شبکه تلوزبونی عراقی استاندارد و جاافتاده با رویکرد لیبرال  و متعلق به سعد البزاز 
است که جایگاه خوبی نیز در میان مخاطب عراقی دارد. سعد البزاز در گذشته از نزدیکان صدام بود 
و هم اکنون نیز می توان گرایش بعثی را در او دید. صفحۀ فیسبوک و اینستاگرام الشرقیه هر کدام 
بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دنبال کننده دارند. سایت خبری و دو شبکه تلوزیونی –یکی مختص 
اخبار و دیگری دارای برنامه های متفاوتی مانند فیلم ، موسیقی، گفتگو- مجموعۀ رسانه ای الشرقیه 

را تشکیل می دهند.
الشرقیۀ به همۀ جریان های مذهبی و سیاسی عراق متعرض می شود و در جریان اعتراضات۲۰۱۸ 
خ��ود را حامی راه پیمایان و تظاهر کنندگان علیه حکومت می دانس��ت. از برنامه های پربیننده این 
شبکه »فی متناول الید« با اجرای حسام الحاج و »صباح الشرقیه« بکر خالد است.  دو برنامۀ »کالم 
الناس«با اجرای  علی الخالدی و »اهل المدینه« با اجرای ازل السیاب به مشکالت مردم می پردازد. 

»اطراف الحدیث« هم برنامه ای گفتگویی در زمینه هنر و فرهنگ و ادبیات با اجرای مجیدالسامرائی 
است که از ۲۰۰۴ تا کنون ادامه داشته است. »الکشاف« هم برنامه خوبی است و به تنوع قومیتها 
و فرهن��گ ها و ادیان عراق م��ی پردازد. )ایزدیون و 

ترکمان ها و ... (
برنامه های متعدد مد و لباس، موسیقی و سالمت 
و... با اجرای س��لبریتی هایی مانند : هیفاء حسونی، 
هند نزار و ش��هد الخطاب و میرا طالب را در جدول 
پخش دارد. فیلم و س��ریال ه��م )تولیدی و دوبله( 

پخش میکند. 
از شیطنت های ضد ایرانی این شبکه می توان به 
تیتر سی وسومین سالگرد جنگ ایران و عراق اشاره 
ک��رد که در آن ایران عامل جنگ علیه عراق عنوان 

کرده بود. 
سی وس��ومین س��الگرد پابان جنگ ایران علیه 
عراق که هشت سال به طول انجامید تا اینکه ایران 

به اراده بین المللی تن داد!!

y )Alsumaria.tv( السومریه
السومریۀ دیگر شبکۀ تلوزیونی عراقی است که در سال ۲۰۰۴ تأسیس شده و مدیریت اجرایی 
فعلی آن با »غزوان جاسم« است. این شبکه به وضوح از لیبرالیزم و سکوالریزم در عراق دفاع می کند 
و با مرجعیت و نیز ایران و سیاست هایش در عراق مخالف است. البته در مقایسه با الشرقیه و دجله 
در رویکرد ضد ایرانی معتدل تر اس��ت. به نس��بت هم رسانه زرد محسوب می شود و دنبال جذب 
مخاطب است. علي رغم اینکه تالش مي کند خود را طرفدار آمریکا جلوه ندهد۱  اما با طرح »خروج 
آمریکا از عراق« مخالفت می کند!۲ و ش��عار »أمریکا الش��یطان األکبر« به م��ذاق مدیر آن، خوش 
نمی آید!۳ از نظر گرایش سیاسی طبعا در لیست رسانه های »اهل سنت لیبرال« قرار می گیرد. هرچند 
تمایل چندانی به جریان های سیاسی داخلی در آن دیده نمی شود، اما –همان طور که غزوان جاسم 

1. https://bit.ly/37pSjty
2. https://bit.ly/39xdA6i
3. https://bit.ly/31XmO9o
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در توضیح صفحۀ توییتر خود اشاره کرده است- بی طرفی در عالم رسانه، چندان معنایی ندارد. 
جالب است که این شبکه در حمایت از تظاهرکنندگان عراقی، نه تنها به عبدالمهدی، که به برهم 

صالح و توفیق عالوی هم متعرض می شود و آن ها را آماج انتقادات قرار می دهد.
صفحات این شبکه در فیسبوک، توییتر و یوتیوب آن، مخاطب بیش از ۳میلیونی دارد. »المحاید« 
و »المناورۀ« دو برنامه گفتگومحور سیاسی پربینندۀ این شبکه است. پایگاه خبری اینترنتی السومریه 

هم پر بازدید است.

صفحه توییتر غزوان جاسم مدیر عامل موسسه السومریه: »بی طرفی دروغی است که ترسوها 
در دام آن می افتند«

y )alhurra.com( الحره
»الحرۀ«، »ارفع صوتک«، »رادیو س��وا«، »االصوات المغاربیۀ«؛ همۀ این ها زیرمجموعۀ شرکت 
»mbn« هستند که بودجۀ رسمی از کنگرۀ آمریکا دریافت می کند و این را به صورت رسمی اعالم 
می کند. »الحره عراق« و »رادیو سوا عراق« دو شبکۀ متمرکز بر عراق هستند. صفحه الحرۀ عراق در 
فیسبوک بیش از ۲ میلیون۷۰۰ هزار نفر و صفحۀ فیسبوک شبکۀ الحره جهان عرب، بیش از ۱۵ 

میلیون نفر دنبال کننده دارند.
برنامه های شبکۀ الحرۀ عراق از اربیل پخش می شود و صریحا از آمریکا و سیاست های خاورمیانه ای 
آن دفاع می کند و نقش مهمی را در جهت دهی ضدایرانی به تظاهرات عراق ایفا می کند. البته پروژۀ 
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در توضیح صفحۀ توییتر خود اشاره کرده است- بی طرفی در عالم رسانه، چندان معنایی ندارد. 
جالب است که این شبکه در حمایت از تظاهرکنندگان عراقی، نه تنها به عبدالمهدی، که به برهم 

صالح و توفیق عالوی هم متعرض می شود و آن ها را آماج انتقادات قرار می دهد.
صفحات این شبکه در فیسبوک، توییتر و یوتیوب آن، مخاطب بیش از ۳میلیونی دارد. »المحاید« 
و »المناورۀ« دو برنامه گفتگومحور سیاسی پربینندۀ این شبکه است. پایگاه خبری اینترنتی السومریه 

هم پر بازدید است.

صفحه توییتر غزوان جاسم مدیر عامل موسسه السومریه: »بی طرفی دروغی است که ترسوها 
در دام آن می افتند«

y )alhurra.com( الحره
»الحرۀ«، »ارفع صوتک«، »رادیو س��وا«، »االصوات المغاربیۀ«؛ همۀ این ها زیرمجموعۀ شرکت 
»mbn« هستند که بودجۀ رسمی از کنگرۀ آمریکا دریافت می کند و این را به صورت رسمی اعالم 
می کند. »الحره عراق« و »رادیو سوا عراق« دو شبکۀ متمرکز بر عراق هستند. صفحه الحرۀ عراق در 
فیسبوک بیش از ۲ میلیون۷۰۰ هزار نفر و صفحۀ فیسبوک شبکۀ الحره جهان عرب، بیش از ۱۵ 

میلیون نفر دنبال کننده دارند.
برنامه های شبکۀ الحرۀ عراق از اربیل پخش می شود و صریحا از آمریکا و سیاست های خاورمیانه ای 
آن دفاع می کند و نقش مهمی را در جهت دهی ضدایرانی به تظاهرات عراق ایفا می کند. البته پروژۀ 

بلندمدت شبکه الحره -چنان که از خالل برنامه هایی همچون »اسالم حر«، »کلمه حق«، »مختلف علیه« 
و »حدیث الخلیج« می توان یافت- یک پروژۀ فرهنگی و اعتقادی است، که بزنگاه های تقابل تمدنی 
اس��الم و لیبرالیزم را شناس��ایی و مورد حمله قرار می دهد؛ موضوعاتی مانند سیاه نمایی وضعیت 

زنان و ک��ودکان در عراق 
و جهان عرب، سیاه نمایی 
نس��بت به آزادی بیان در 
عراق و کش��ورهای عربی، 
تحری��ف تاری��خ اس��الم و 
تم��دن  اس��المی همچون 
عثمان��ی،  امپراط��وری 
تاخت��ن به برخ��ی احکام 
اس��المی مانند جه��اد )به 
بهانۀ تروریس��م( و حجاب 
)به بهانۀ حقوق زن(، وهن 
اس��الم با متوس��ل شدن 
به مس��ایلی مانن��د تغییر 

جنس��یت، ختن��ه زنان و قضاوت و افتای زن��ان، مراکز و نهادهای دینی و...، طرح ش��بهاتی مانند 
غیرقابل جمع بودن اختالف قرائت های قرآن و یا ایجاد تردید در معراج پیامبر، حکومت در اسالم و... 
. برای نمونه  می توان به گزارش الحرۀ از فساد در دیوان وقف شیعی اشاره کرد که بسیار جنجال 
برانگیز ش��د و موجب ش��د این ش��بکه به دلیل توهین به مرجعبت برای مدتی بسته شود و عتبه 
حسینی با صدور بیانیه ای به اتهامات وارده پاسخ داده و اتهامات الحره را رد کند. این تنها باری نبود 

که الحرۀ بسته شد. یک بار هم در جریان تظاهرات جوانان عراق این شبکه بسته شد.
از اهداف مهم دیگر این رسانه توجیه سیاست های خاورمیانه ای آمریکا است که برنامه هایی مانند 

»عاصمۀ القرار«، »الحکی سوری«، »الحرۀ تتحری« و »بین سام و عمار« به آن می پردازند.
از اهداف مهم دیگر این رسانه، توجیه سیاست های خاورمیانه ای آمریکا است که برنامه هایی مانند 

»عاصمۀ القرار«، »الحکی سوری«، »الحرۀ تتحری« و »بین سام و عمار« به آن می پردازند.
عتبه حسینی)ع( بیانیه ای در رد اظهارات شبکه آمریکایی »الحرۀ« در خصوص عتبات مقدسه 

صادر کرد.
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y dijlah.tv :دجله
این شبکه متعلق به »جمال الکربولی« است. وی 
با اینکه جزو رجال سیاسی کشور محسوب می شود 
و هر ایرادی که به طبقۀ سیاسی وارد است، متوجه 
او نیز هست، اما با این حال، دجله را »صدای مردم« 
می خوان��د. کربولی که به ش��دت ضد ایران اس��ت، 
مؤس��س جریان »الحل« عراق است و  در دوره های 
مختلف، بین ۱۰ تا ۱۲ کرس��ی مجلس را به دست 

آورده است. 
شبکه »دجله« با متوقف شدن شبکۀ الحره عراق 
به تریبون آمریکا تبدیل ش��د. دجله دوبار توس��ط 
دولت بس��ته ش��د و س��روصدای زیادی را از جانب 
تظاهرکنندگان غیر ص��دری برانگیخت. تالش این 
ش��بکۀ تلوزیونی در ایران س��تیزی و تبدیل کردن 

»اعتراضات ضدفس��اد« جوانان عراقی به »اعتراضات ضد ایرانی« بر کس��ی پوشیده نیست. پس از 
معروف شدن طرفداران مقتدی صدر به »کاله آبی ها« این شبکه و دیگر شبکه های طرف دار آمریکا 
با قرار دادن »کاله قرمز« بر روی لوگوی ش��بکه، در پی به دس��ت گرفتن رهبری و هدایت جریان 
غیرصدری معترضان برآمدند. صفحۀ این شبکه در فیسبوک، نزدیک به ۳ میلیون و در یوتیوب ۲ 

میلیون دنبال کننده دارد.
سحر عباس جمیل از مجریان معروف این شبکه است که برنامه های گفتگویی اش پر بیننده 
اس��ت و  گاه با حاش��یه هایی نیز همراه اس��ت. برای مثال مهمان برنامه وی که یک روحانی بود، 

روسری به او هدیه کرد و  در فضای مجازی با اقبال کاربران روبرو شد.
جمال الکربولی و قرار دادن کاله قرمز بر سر لوگوی شبکه دجله بمعنای همراهی وی با معترضان 

غیرصدری عراق

Alforatnews.com :الفرات نیوز
س��ایت خبری و ش��بکۀ تلوزیونی »الفرات« متعلق به عمار حکیم )مؤسس جبهۀ حکمت ملی 
عراق( است. با اینکه عمار حکیم از کسانی است که انگشت اتهام اشرافیت از سوی مردم او را نیز 
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اشاره رفته است، اما الفرات یک رسانۀ قوی با شبکۀ گسترده ای از خبرنگاران محلی است که توانسته 
است اعتماد بخشی از مردم را همچنان حفظ کند؛ این مسئله را در بازتاب فراوان اخبار این مجموعۀ 
خبری و بیش از ۵ میلیون دنبال کنندۀ صفحۀ فیسبوک و رتبۀ باالی بازدید سایت این خبرگزاری 

در آمار الکسا می توان دید.

y alahad.tv.iq :العهد
مهمترین شبکه طرفدار مقاومت در عراق  »العهد« است که در ۲۰۰۹ راه اندازی شده و بازوی 
رس��انه ای عصائب اهل حق محس��وب می ش��ود. در تلگرام ۱۳ هزار دنبال کننده دارد. در یوتیوب 
صفحه اش به دلیل نقض قوانین بسته شده. در اینستاگرام هم دنبال کننده چندانی ندارد. طبیعی 
است که بخاطر سیاسی بودن اکثر برنامه ها و حتی سریال ها آن نتواند مخاطب چندانی را با خود 
همراه کند. اما تاثیر ضعف کیفی برنامه ها در عدم اقبال مخاطب عراقی به تماشای این شبکه و شبکه 

های مشابه کامال مشهود است.
از برنامه های مهم سیاس��ی این ش��بکه، می توان »قبل الغد«، »سیاس��ی االبعاد« و »بتوقیت 

العاصمۀ« را نام برد.
العهد و ش��بکه هایی نظیر آن که متعلق به گفتمان مقاومت هس��تند بطور غیر رس��می تحت 
حمایت ج.ا.ایران هس��تند. حتی شبکه هایی که شاید در ظاهرا چندان حامی مقاومت هم به نظر 

نرسند مانند الفرات از حمایت ایران برخوردار بوده اند.

y   afaq.iq  :آفاق
ش��بکه آفاق را ن��وری مالکی در 
۲۰۰۶ راه اندازی کرد. دفتر شبکه در 
بغداد است و جدول پخش آ از برنامه 
های متنوع سیاسی، فرهنگی، دینی، 
اقتصادی و حتی ورزش��ی تش��کیل 
شده است. س��ایت این شبکه اواسط 
سال۲۰۲۱ به اتهام همکاری با ایران 
توسط آمریکا از دسترس خارج و پس 

از چندی دوباره راه اندازی شد.
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سایت قبلی شبکه آفاق به آدرس afaq.tv  توسط ایاالت متحده مسدود شد.
صوتک عراقی از جمله برنامه هاب سیاسی این شبکه با اجرای مصطفی لطیف است. افق حوار 
هم برنامه گفتگویی سیاسی این شبکه است که توسط حسین ریاض اجرا میشود. آفاق بجز سایت 
خبری و شبکه تلوزیونی یک رادیو هم با همین نام دارد. در قسمت خبرنگاران سایت آفاق نام ۳۲ 
خبرنگار دیده میشود. دیدارها و اخبار مربوط به نوری المالکی را پوشش میدهد. از دیگر برنامه های 
آفاق پخش مس��تقیم جلس��ات مجلس نمایندگان عراق است. مواضع آفاق نشان می دهد که این 

شبکه حامی و موافق مرجعیت، مقاومت، حشدالشعبی، ایران و مردم عراق است.

y aletejahtv.iq :االتجاه
شبکه االتجاه شبکه تلوزیونی متعلق به کتائب حزب اهلل عراق است. به گفته ویکیپدیا دارای ۵۰۰ 
کارمند است که تحت حمایت مالی ایران است و دفاتری در بغداد و بیروت دارد. دنبال کنندگان این 
شبکه در اینستاگرام از ۴۰۰۰ نفر تجاور نمیکند.یوتیوب صفحه این شبکه را مسدود کرده است و 
دیگر صفحات مجازی این شبکه هم مخاطب زیادی ندارد. »العدد االول« و »بَرسم القرار« از برنامه 

های اصلی این شبکه هستند.

y Nrttv.com :ان آر تی
 NRT مهمترین آن ها است. زبان اصلی سایت خبرگزاری NRT در بین شبکه های متعدد کردی
 NRT کردی است، اما زبان های عربی و انگلیسی را هم پشتیبانی می کند. مدیریت سایت خبرگزاری
به همراه دو ش��بکۀ تلوزیونی NRT1 و NRT2 -که مقر اصلی آنها در اربیل قرار دارد- به »شاسوار 

عبدالوحید« تعلق دارد. 
رویکرد رس��انه های کردی در قبال سیاس��ت های عراق –علی رغم تفاوت های درون گروهی که 
دارند- تقریبا یکسان و مش��خص است. اقلیم کردستان عراق به طور کلی رویکردی جدایی طلبانه 
دارد و عدم احساس تعلق عمیق به کشوری به نام عراق، موجب شده که کردها در عرصۀ سیاسی و 
به تبع، در عرصۀ رسانه ای به سمت دوستی با مخالفان دولت مرکزی همچون آمریکا و امارات سوق 
پیدا کنند. اما NRT بر خالف دیگرانی مانند طیف بارزانی، به دنبال جدایی کردستان از عراق نیست 
و در خالل تالش بارزانی برای برگزاری رفراندوم جدایی اقلیم کردستان از عراق، با برپایی کمپین 
»نه به جدایی کردس��تان« مخالفت خود را ابراز کرد که البته همین مس��ئله، موجب توقف موقت 

پخش تلوزیونی این شبکه توسط ادارۀ کرد شمال عراق شد.
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این ش��بکه در موضوع اعتراضات عراق، از معترضین حمایت می کرد و تش��کیل دولتی از افراد 
پاک دست و محاکمۀ فاسدین و خلع سالح گروه های نظامی را خواستار بود. مقالۀ مروان کنفانی در 
این خبرگزاری، فلسطینیان را برای تن ندادن به معاملۀ قرن و البته مذاکره با اسرائیل فرامی خواند.

*برخی از شخصیت های مهم رسانه ای عراق:
y  احمد البشیر

برنامۀ »البشیر شو« -که جمعه ها از تلوزیون »دویچه وله عربی« پخش می شود- بسیار پرمخاطب 
است؛ به گونه ای که صفحۀ فیسبوک این برنامه ۳ و نیم میلیون و توییتر و یوتیوب آن هر یک نزدیک 
به ۱ میلیون دنبال کننده دارند. رویکرد اصلی طنز البشیر، تمسخر مواضع و عملکردهای متناقض 
دولت عراق، مقتدی صدر، ایران و... اس��ت. او در گفتگوی خود با س��فیر آمریکا در عراق به تطهیر 
چهرۀ آمریکا در ماجرای ترور سردار سلیمانی پرداخت. چندی پیش از پایان برنامه البشیرشو خبر 

داد و با اینکه همچنان مخاطب داشت در اوج خداحافظی کرد.

y احمد مال طالل
وی از سال ۲۰۰۴ مجری برنامه های سیاسی مختلفی همچون »بالحرف الواحد« در الشرقیه نیوز 
-که تا چند ماه قبل پخش می شد- بوده است. طالل در توییتر بیش از ۱ میلیون دنبال کننده دارد. 
او مدتی سخنگوی مصطفی الکاظمی بود. پس از مدتی به حرفه اصلی خود بازگشت و هم اکنون با 

شبکه تازه تاسیس utv خمیس الخنجر  همکاری می کند.

y عمر الجنابی
الجنابی از سال ۲۰۰۶ تاکنون با مراکز رسانه ای متعددی همکاری کرده است. تنها در »مدونات 
الجزیره« ۴۷ مقاله از وی منتشر شده است. وی مخالف ایران و جریان صدر و حامی تظاهرکنندگان 

است.
هم اکنون که توفیق عالوی به عنوان نخست وزیر انتخاب شده و از جانب متظاهرین، مورد قبول 
واقع نشده است، »عالء الرکابی« به عنوان گزینۀ جدید مطرح شده است و عمر الجنابی در صفحۀ 
توییتر خود، یکی از اولین مصاحبه ها را با موضوع »برنامۀ الرکابی پس از در دست گرفتن قدرت« 
انجام داده اس��ت. روداو نیز مصاحبۀ مش��ابهی با الرکابی انجام داده است؛ هم چنان  که شبکۀ الحره 
عراق هم نام عالء الرکابی را به عنوان گزینۀ تظاهرات کنندگان برای نخست وزیری اعالم کرده است.
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علی الخالدی، س��حر عباس جمیل، ازل الس��یاب، وفیق السامرائی، سهیر القیسی، محمدصالح 
العراقی، احمدالذواق، کریم حمادی، غزوان جاسم و ... دیگر فعاالن رسانه ای عراق هستند.

جمع بندی: 
y رسانه های مهم عراقی
الحرۀ )لیبرال،آمریکا( دولت آمریکا( ۱
الشرقیه )لیبرال، اهل سنت( سعد بزاز( ۲
السومریه )لیبرال، اهل سنت( جاسم المی، غزوان جاسم( ۳
دجله )لیبرال، اهل سنت( جمال کربولی( ۴
العهد)مقاومت، شیعه( قیس خزعل( ۵
آفاق)مقاومت، شیعه( نوری مالکی( ۶
الفرات )مقاومت، شیعه( عمار حکیم( ۷
ان.آر.تی )لیبرال، کرد( شاسوار عبدالوحید( ۸
بغدادالیوم )لیبرال، اهل سنت(( ۹



103
ویژه نامه 

شناخت ڪشور 
عــــراق

y رسانه های خارجی پربیننده در عراق
بی بی سی )آمریکا(( ۱
اسکای نیوز عربی )امارات(( ۲
الحدث عراق )عربستان(( ۳
دویچه وله عربی )آلمان(( ۴

y :برنامه های پربینندۀ سیاسی رسانه های عراق
البشیر شو )دویچه وله( با مجری گری احمدالبشیر( ۱
بالحرف الواحد )الشرقیه( با اجرای احمد مال طالل )تااواسط ۲۰۱۹ پخش می شد.(( ۲
القرار لکم )دجلۀ( با مجری گری سحر عباس جمیل( ۳
المناورۀ )السومریۀ( با مجری گری غزوان جاسم( ۴
فی متناول الید )الشرقیۀ( با اجرای حسام الحاج( ۵
وجهۀ نظر )دجلۀ( با اجرای نبیل جاسم( ۶



104
ویژه نامه 

شناخت ڪشور 
عــــراق

*نتیجه گیری:
y سهم واقعی مردم عراق از رسانه ها

اگر رسانه های عراق را به طرف دار آمریکا و لیبرالیزم و طرف دار مقاومت تقسیم کنیم، خبرگزاری ها 
و تلوزیون های مقاومت -هرچند که از نظر تعداد، برابر و بلکه بیش��تر هس��تند اما- از نظر »توان 
جذب مخاطب« و »قدرت ارائۀ تحلیل« این خبرگزاری ها و شبکه های تلوزیونی لیبرال هستند که 
بیشترین مخاطب را دارند. این مربوط به داخل عراق بود. اما با لحاظ رسانه های خارجی -که مردم 

عراق به همۀ آن ها دسترسی دارند- عرصه به لحاظ کمی و کیفی در اختیار طیف لیبرال است.
البته لیبرالیزم در عراق لزوما به معنای طرفداری از آمریکا نیست.  برخی از این رسانه های لیبرال، 
آمریکا را تنها به عنوان عامل موازنه قدرت در عراق می بینند و با حضور دائمی آن در عراق مخالفند.

فضای مجازی عراق نیز زمین بازی لیبرال ها است. در این بین، فیسبوک و اینستاگرام و پس از 
آن توییتر، واتساپ و تلگرام فضای مجازی عراق را در دست دارند.

گذش��ته از آن، مشکل دیگر رسانه های عراق از هر طیفی که باشند، وابستگی آن ها است. این 
وابستگی مالی و سیاسی و طائفی به قدری اصالت دارد که رسانه را به عرصۀ رقابت های سیاسی و گروهی 
بدل می کند و مجالی برای انعکاس صدای مردم عراق و پرداختن به مشکالت اقتصادی و معیشتی و 
اجتماعی آنها باقی نمی گذارد. از این رو به جرأت می توان مردم عراق را »مردم بی رسانه« نامید. در 
آینده گوی سبقت رسانه ای، از آن کسی خواهد بود که بتواند برادری خود را با ملت عراق ثابت کند و 
بدون اتصال به آمریکا و ایران و دولت عراق و بدون گرایش مذهبی و قومی، از عراق و مردم آن دفاع کند.

رسانه های محور مقاومت؛ غیرحرفه ای و پرتعداد
رسانه های محور مقاومت در عراق، با  مرور زمان )شاید هم از بدو تأسیس(، به صورت غیرحرفه ای 
و ضعیف درآمده اند. شبکه هایی که علی رغم نداشتن مخاطب، تعطیل هم نمی شوند؛ چون به منابع 
مالی داخلی یا خارجی بدون نظارت متصل هس��تند. به نظر می رس��د که ایران و جریان مرجعیت 
و جریان صدر باید به جای سیاس��ت حمایت از رس��انه های متوس��ط و ضعیف متعدد، به سیاست 
رسانه های کم تعداد و حرفه ای روی بیاورند، تا عقب ماندگی مزمن رسانه ای خود را در عراق جبران 
کنند. در ضعف رسانه ای ایران در عراق همین بس که توان توجیه حضور خود در این کشور را برای 
طیف وسیعی از مردم عراق ندارد یا در جریان اعتراضات و تظاهرات عراق ، به دلیل نداشتن دست 
برتر رسانه ای و ناتوانی در روایتی صحیحی از اوضاع این فرصت مهم اصالحی را از دست می دهد 

و جای دوست و دشمن در ذهن جوان شیعه عراقی عوض می شود.
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نگاهی به 
وضعیت اقتصاد عراق

امیرمحمد مهرعلی

اگر اطالعات ما نس��بت به فرهنگ و اقتصاد یک کش��ور کامل نباش��د، نمی توانیم ادعا کنیم 
آن کش��ور را می شناسیم و نمی توانیم مسائل آن کشور را خوب تحلیل کنیم. گاهی ما در مورد 
عراقی ها تحلیل هایی داریم که حاکی از عدم اطالع ما از اوضاع عراق است. ما اگر به فهم درستی 
از ش��رایط اقتصاد عراق برس��یم بهتر می توانیم اوضاع عراق را تحلیل کنیم و بدون فهم شرایط 
اقتصاد این کش��ور، س��واالت زیادی بی پاس��خ می ماند. نوع ارتباط عراق با آمریکا، بدون تحلیل 
اقتصاد عراق امکان پذیر نیست یا تحلیلی ناقص است. به قول برخی مسئولین عالی رتبه عراق، 
این کش��ور حتی یک روز نمی تواند تحریم آمری��کا را تحمل کند، آنچه در ادامه می آید ما را در 

فهم این جمله کمک می کند. 
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شوک های اقتصادی عراق 
در ۳ دهه گذشته ۵ شوک اقتصادی در عراق داشتیم که باعث بحران های جدی در عراق و مانع 

پیشرفت و رشد این کشور شده است. 
۱( جنگ خلیج فارس و تحریم های بین المللی که در ادامه این جنگ اعمال شد. در سال ۱۹۹۱ 
صدام تصمیم می گیرد برای جبران هزینه های جنگ ایران، قیمت جهانی نفت را باال ببرد. به همین 
دلیل به کشورهای کویت و عربستان فشار می آورد که تولید نفت را کاهش دهید تا قیمت جهانی 
نفت باال برود. صدام، با مخالفت کویت و عربستان مواجه می شود و تصمیم می گیرد به کویت حمله 
کند! او بعد از خروج از کویت چاه های نفت آن کشور را به آتش می کشد و خسارات زیادی به این 
کش��ور می زند. این حمله باعث می شود تحریم های بین المللی سنگینی بر علیه عراق وضع  شود. 
طبق تخمین های س��ازمان ملل این تحریم ها باعث جان باخت��ن ۵۰۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰۰ نفر در 
عراق می شود. واردات و صادرات عراق تا سال ۱۹۹۶ تحریم بود و عراق در بحران به سر می برد. در 
سال ۱۹۹۶ طرح نفت در برابر غذا مطرح شد که فقط راه تنفسی برای عراق بود. در همین مدت 

آمریکایی ها دائما به عراق حمله می کردند و بسیاری از زیرساخت های این کشور نابود شد!
۲( اشغال عراق و سرنگونی رژیم بعث، در سال ۲۰۰۳ آمریکا با نیروهای ائتالف به عراق حمله 
می کند و صدام ساقط و ساختار سیاسی کامال عوض می شود. تغییر ساختار سیاسی و ماجراهای 
نظامی و امنیتی اقتصاد عراق را وارد شوک و بی ثباتی می کند. بسیاری از ویژگی های اقتصادی امروز 

عراق، ناشی از ریل گذاری های دولت موقت در آن دوره است.
۳( وق��وع پدیده داعش، در س��ال ۲۰۱۴ عراق دچار بحران امنیتی جدی می ش��ود و خیلی از 
سرمایه گذاران مجبور می شوند از عراق خارج شوند. امنیت به عنوان مهمترین رکن توسعه و اقتصاد 

دچار مشکل می شود. 
۴( بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ کاهش جهانی قیمت نفت رخ می دهد. مهمترین ویژگی اقتصاد 
عراق وابستگی کامل به نفت است و کاهش جهانی قیمت نفت این کشور را دچار بحران می کند.
۵( بحران کرونا که یک اپیدمی جهانی بود و باعث رکود در سطح جهان و عراق شد، ضربه جدی 

به فروش نفت عراق وارد کرد، بعالوه هزینه هایی که این اپیدمی بر عراق تحمیل کرد.

شاخص های کالن اقتصادی عراق
اولین و مهمترین شاخص برای ارزیابی اقتصادی یک کشور، نرخ رشد اقتصادی یا جی دی پی 
)تولید ناخالص داخلی(یک کش��ور اس��ت. یعنی کیک اقتصاد یک کشور در طول یک سال چقدر 
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بزرگ یا کوچک شده است. اقتصاد عراق به شدت نوسانی بوده است، بعالوه دچار شوک های شده 
که خودش را در نرخ رش��د اقتصادی نش��ان می دهد. مثال در سال ۲۰۰۳ که سال سرنگونی صدام 
اس��ت شاهد ۳۳ درصد رشد منفی هستیم! سال ۲۰۱۴ بخاطر وقوع پدیده داعش، رشد اقتصادی 
عراق نزدیک به صفر می شود. در سال ۲۰۱۷ که قیمت نفت کاهش می یابد رشد منفی۳.۵ درصدی 
را اقتصاد عراق تجربه می کند. در سال ۲۰۲۰ در اثر پاندومی کرونا رشد منفی ۱۱ درصد داشته و 

تولید ناخالص داخلی عراق کاهش یافته است. 
شاخص بعدی که برای مقایسه قدرت رفاهی یک کشور است؛ نسبت تولید ناخالص داخلی بر 
حس��ب جمعیت اس��ت، یعنی تولید ناخالص داخلی را تقسیم بر کل جمعیت می کنند، در نتیجه 
تولید ناخالص سرانه به دست می آید. بر اساس این حاصل تقسیم می گویند متوسط مردم این کشور 
چقدر تولید ناخالص داخلی داشته است. عراق با وجود منابع نفتی که دارد از لبنان و عمان و ترکیه 

در این شاخص پایین تر است و جزو پایین ترین های منطقه است.

ویژگی های اقتصادی عراق
اولین ویژگی اقتصاد عراق وابستگی به نفت است. بیش از ۹۰ درصد درآمدهای عراق، درآمدهای 

نفتی است که نشان دهنده وابستگی وحشتناک دولت عراق به درآمدهای نفتی است.
ویژگی دوم اقتصاد عراق؛ وضعیت معیشت مردم با وجود خوب بودن برخی شاخص های کالن، 
مثل تورم، خوب نیست! عراق در نرخ تورم، که بسیار مهم است، روند باثبات و نرخ پایینی داشته و 
در کنترل نرخ تورم موفق بوده است. از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ نرخ تورم عراق بین ۰ تا ۱ درصد بوده 
است. اما هیچ گاه نتوانسته نرخ پایین تورم را به وضعیت معیشتی بهتر برای مردم، تبدیل کند. نرخ 
بیکاری در عراق روند افزایشی دارد. در سال ۲۰۱۲ این نرخ ۸ درصد و در سال ۲۰۲۰  به حدود ۱۴ 
درصد رسیده است. تجمعات زیادی برای بیکاری و نبود اشتغال در عراق اتفاق افتاد، بعالوه بیکاری 

در قشر جوان بیشتر بوده است! 
ویژگی س��وم اقتصاد عراق، دولتی بودن آن است. بخش دولتی گستردگی زیادی دارد و بخش 
خصوصی ضعیف است. سال ۲۰۰۴ درصد کارمندان دولتی نسبت به کل نیروی کار عراق ۱۵ درصد 
و در سال ۲۰۲۰ این میزان به ۳۰ درصد می رسد. یعنی عراق در سال ۲۰۰۴ یک میلیون کارمند 
داشته که این تعداد در سال ۲۰۲۰ به ۳ میلیون نفر می رسد و افزایش مشاغل عراق در سال های 

اخیر بیشتر بخاطر مشاغل دولتی بوده است. 
ویژگی چهارم نقش گسترده دولت در اقتصاد عراق است. دولت عراق ۶ میلیون نفر حقوق بگیر 
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دارد و عمده هزینه های دولت عراق، حقوق کارمندان و بازنشستگان و... است. یعنی عمده بودجه 
کش��ور صرف توسعه اقتصادی نمی شود بلکه صرف هزینه های جاری و حقوق کارمندان می شود، 
پس معیشت مردم ارتباط مستقیم به درآمدهای نفتی دارد! تقریبا ۶۰ درصد از نیروی کار عراق، 
نیروهای خدماتی هستند که عمده اینها، کارمندان دولتی عراق در بخش خدمات هستند. حدود 

۲۲ درصد در صنعت و ۱۸ درصد در بخش کشاورزی فعالیت دارند.
ویژگی پنجم: عراق یک کش��ور وارداتی است. از طرفی نفت خام صادر می کند و از طرف دیگر 

عمده نیاز خودش را مجبور است از کشورهای همسایه وارد کند. 

چهار بخش اصلی اقتصاد عراق
صنعت، کشاورزی، انرژی، تجارت خارجی

حوزه صنعت ½
 از سال ۱۹۲۰ که فعالیت های صنعتی عراق در کارخانه جات تولید پنبه و غالت شروع به کار 
می کند عملکرد خوبی داش��ته و تا س��ال ۱۹۷۰ صنعت عراق رو به رشد بوده، بگونه ای که حدود 
۸۴ درصد ارزش افزوده بخش صنعت، بخش خصوصی بوده است. طبق برخی نقل ها اماراتی ها در 
آن سال ها، آرزو داشتند به شرایط عراق برسند، یعنی عراق یک کشور پیشرو در فضای صنعتی و 
اقتصادی تا دهه ۱۹۷۰ شناخته می شده! اما از سال ۱۹۷۰ به بعد، با اصالحاتی که در دوره صدام 
اتفاق می افتد و جنگ با ایران و شوک های اقتصادی و جنگ خلیج فارس، صنعت عراق شیب نزولی 
و منفی را طی می کند، بطوری که االن عراق کشوری است که عمده نیازهای خود را وارد می کند 
و امروزه صنعت عراق ضعیف است. البته صنایع فرآورده های نفتی و غذایی و فلزی و ساختمانی و 
مبلمان تا حد پیشرفته است. با توجه به اینکه این کشور در دوره بازسازی است، صنعت ساختمانی 

تا حدی در این کشور رونق دارد.   
محدودیت های بخش صنعتی عراق بعد از سال ۲۰۰۳ شامل؛ ضعف تکنولوژی، فقدان کارگران 
باتجربه و فعالیت های صنعتی جدید، خدمات ضعیف برق، بی ثباتی و نبود امنیت، واردات زیاد و 

عدم حمایت از محصوالت بومی، است.
حوزه کشاورزی ½

این بخش هم در اثر جنگ روند نزولی را طی کرد. در س��ال ۱۹۹۵ یک پنجم از جی دی پی 
عراق را کش��اورزی تش��کیل می داد. عراق در دهه ۸۰، یک میلیون تن خرما تولید می  کرده و االن 
این آمار نصف شده است، عراق در آن سال ها حدود ۷۵ درصد از خرمای جهان را تامین می کرده 
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و ۱۵۰ کارخانه فرآوری خرما داشته است، اما امروز آن تعداد به ۶ کارخانه رسیده است و خرمای 
عراق در کشور امارات بسته بندی می شود! عراق با توجه به منابع آبی و خاکی که داشته در دهه ۹۰ 
صادرات برنج و غالت و گندم به کشورهای همسایه داشته است. اما شیب این قضیه نزولی بوده تا 
اینکه سهم کشاورزی از جی دی پی عراق در سال ۲۰۲۰ تقریبا ۲ درصد شده است. در این سال ها 
جمعیت عراق رشد داشته ولی حاصلخیزی زمین ها و منابع آب این کشور، سیر نزولی داشته است، 

بطوری که امنیت غذایی مردم عراق با چالش مواجه است. 

 حوزه انرژی؛ نفت و گاز و برق ½
عراق دومین تولیدکننده نفت اوپک و پنجمین کشور جهان بلحاظ ذخایر نفتی است. این کشور 
در روز ۵ میلیون بشکه تولید نفت دارد که ۴ میلیون بشکه را صادر می کند و کاهش سهم تولید 

نفت ایران، بخاطر تحریم ها را، عراق جبران کرده است! 
عراق ذخایر گازی فراوان دارد و یازدهمین کش��ور دنیا بلحاظ ذخایر گازی اس��ت، ۸۰ درصد از 
گازش را برای سوخت نیروگاه های برق و تولید برق استفاده می کند. گاز صادراتی ایران به عراق هم 
برای تولید برق است. عراق به دلیل نداشتن تجهیزات و تکنولوژی الزم و بدعهدی های شرکت های 
خارجی، که در میادین گازی عراق فعالیت داشتند، بخش عمده گازهای همراه با نفت خودش را 
بدون استفاده می سوزاند! چون تکنولوژی فرآوری این گاز را ندارد و این یک نقطه ضعف و مشکل 

جدی در عراق است.
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برق عراق مش��کالت جدی دارد. در عراق فاصله بین اوج مصرف برق و تولید برق، خیلی زیاد 
است. عراق سالیانه حدود ۱۰گیگا وات کمبود برق دارد! مشکالت برق عراق اعتراضات زیادی را در 
پی داشته و همواره یکی از دغدغه های جدی مسئولین عراق، افزایش تولید برق است. کشوری با 
این مقدار کمبود برق نمی تواند به صنایع بزرگ فکر کند چون یکی از مولفه های زیرساختی صنایع 

بزرگ برق است.

حوزه تجارت عراق   ½
واردات عراق در سال حدود ۵۰ میلیارد دالر و به شرح ذیل است؛

۱۴ درصد ماشین آالت و تجهیزات الکتریکی
 ۱۱ درصد ماشین آالت و لوازم خانگی

۹ درصد وسایل نقلیه و قطعات
 ۸ درصد سوخت های معدنی مثل نفت و محصوالت آن  

  ۳ درصد غالت، با وجود اینکه یک زمانی این کشور صادر کننده غالت بوده است. 
صادرات عراق؛ 

۹۰ درصد نفت خام
۶ درصد فراورده های نفتی

۴ درصد طال که عمدتا به ترکیه صادر می کند.
کشورهای واردکننده به عراق؛

۲۱ درصد از امارات
۱۷ درصد از ایران
۱۶ درصد از ترکیه
 ۱۵ درصد از چین

کشورهایی که عراق به آنها صادرات دارد؛ چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان، آمریکا، 
این کشورها مشتری نفت عراق هستند.

کشورهای اثرگذار بلحاظ اقتصادی
آمریکا: مهمترین کشوری که در عراق نقش دارد و به دنبال اهداف و رویکردهای سیاسی خودش 
هست. البته آمریکا حجم تجارت باالیی با عراق ندارد و مثل ۲۰۰۳ نفت عراق، موضوعیت چندانی 
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برای آمریکا ندارد و صادرات نفت از عراق به آمریکا س��یر نزولی داش��ته و آمریکا خیلی به دنبال 
منافع اقتصادی در عراق نیست. اما آمریکا اهداف سیاسی مهمی در عراق دارد و به همین دلیل در 
شریان های اقتصادی عراق حضور موثر دارد که مهمترین آن حساب صندوق توسعه و بانک تجارت 
عراق است. حساب صندوق توسعه عراق در بانک فدرال رزرو آمریکا است و تمام درآمدهای نفتی 
عراق به این حساب واریز می شود. آمریکا به صورت هفتگی یا ماهانه دالر به کشور عراق می فرستد 

و عراق دسترسی مستقیم به دارایی های حاصل از صادرات نفت خود را ندارد.
 س��ال ۲۰۱۹ و۲۰۲۰ که ش��هادت سردار س��لیمانی رخ داد، مصوبه پارلمان عراق این بود که 
نیروهای آمریکایی باید خاک عراق را ترک کنند. همان موقع آقای ترامپ در یک مصاحبه گفت: 
»اگر دولت عراق بخواهد مصوبه خود را دنبال کند ما تمام دالرهای این کشور که در بانک فدرال 
رزرو هس��ت بلوکه می کنیم«. اقتصاد عراق کامال وابس��ته به نفت است و همه درآمدهای نفتی به 
حساب بانک فدرال رزرو آمریکا می رود و آمریکا از این طریق بر تمام اقتصاد عراق تسلط دارد و هر 
وقت بخواهد می تواند بر دولت عراق فشار بیاورد. طی بند ۲۰ قطعنامه ۱۴۸۳ سازمان ملل در سال 
۲۰۰۳ مصوب شد، درآمدهای عراق باید به یک بانک بین المللی واریز شود. بنا بود این مصوبه در 
چند سال ابتدایی دولت عراق باشد، اما این مصوبه تا االن به قوت خودش باقی است و هیچ اتفاقی 
بدون نظارت آمریکا در سیستم بانکی عراق رخ نمی دهد. البته این مصوبه مربوط به درآمدهای نفتی 
عراق اس��ت و اگر عراقی ها بتوانند وابستگی به نفت را کم کنند، می توانند کمی از قید این سلطه 

آمریکا رها و این مصوبه را کم اثر کنند. 
مدیریت و حسابرسی و سهام بانک تجارت عراق، متعلق به بانک جی پی مورگان آمریکا است. 
مهمترین اثر این ساختار بلوکه شدن پول های ایران در بانک های عراق است. ایران حدود ۸ میلیارد 

دالر صادرات برق و گاز داشته و پول آن در بانک های عراقی بلوکه شده است.
چین: چین واردات زیادی از عراق و صادرات زیادی به عراق دارد. مهمترین پروژه چین در عراق، 
اتصال این کشور به پروژه »یک کمربند یک راه« است که می خواهد از طریق ایران، عراق را به این 
پروژه متصل کند و از عراق به سوریه وصل  شود. در دوره عادل عبدالمهدی در سال ۲۰۱۹ توافقی 
بین چین و عراق امضا ش��د، ولی با فشارهای اجتماعی که به دولت مردان عراقی وارد شد و عادل 
عبدالمهدی اس��تعفا داد، این قرارداد هم بی نتیجه ماند. حضور چین در اقتصاد عراق مثبت است 
چون اقتصاد عراق در ۳ دهه گذشته نابود شده و برای احیای خود نیاز به سرمایه گذار دارد و چین 

از این جهت می تواند در روند بازسازی مفید باشد.
ترکیه: این کشور اهداف و رویکردهای جدی را در عراق دنبال می کند و با وجود تعارضات زیاد با 
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عراق هنوز هم توانسته تجارتخود را با این کشور حفظ کند و گسترش دهد. از جمله ترکیه به دنبال 
سرکوب نیروهای پ ک ک در شمال عراق است. یکی دیگر از اهداف ترکیه جلوگیری قدرت گیری 
ایران در عراق اس��ت. مس��یر ورود ایران به اروپا از ترکیه می گذرد و ترکیه می خواهد این مسیر را 
در انحصار خود داشته باشد و نمی خواهد مسیر جایگزین از طریق عراق و سوریه برای ایران ایجاد 
شود. ترکیه حضور جدی در عراق دارد و برای کاالهای خود در عراق بازار ایجاد می کند. این کشور 
۲۲ رای��زن اقتصادی در عراق دارد، ایران فقط یک رایزن بازرگانی و اقتصادی در عراق دارد! ترکیه 

سرمایه گذاری های اقتصادی زیادی در عراق دارد و عراق چهارمین مقصد صادراتی ترکیه است.
ایران: تجارت ایران و عراق پتانس��ل باالیی دارد و آنچه امروز هس��ت می تواند بهبود یابد چون 
قرابت های زیادی بین ایران و عراق در زمینه مذهبی و فرهنگی و جغرافیایی هست، و اینها می تواند 
فضای تجارت بین دو کش��ور را تس��هیل کند. ایران از بین همسایگان، بیشترین مرز مشترک را با 
عراق و ۱۱ پایانه مرزی با این کشور دارد. عراق وابستگی زیادی به برق و گاز ایران دارد، یعنی همان 
وابستگی که در زمینه بانکی به آمریکا دارد در زمینه برق و گاز به ایران دارد. عراق به شدت به منابع 

برق و گاز ایران احتیاج دارد و این زمینه روابط اقتصادی دو کشور می تواند بشود. 
البته تراز تجاری ایران و عراق نامتوازن است. ایران حجم باالیی از کاال و خدمات را به عراق صادر 
می کند. در سال ۲۰۱۹ حدود ۹ میلیارد دالر به عراق صادرات داشته و عراق دومین مقصد صادرات 
غیر نفتی ایران است. اما واردات ایران از عراق خیلی کم است. این نکته شاید در کوتاه مدت مثبت و 
به نفع ایران باشد، اما در بلند مدت به تجارت دو کشور ضره می زند. وقتی تجارت یک طرفه تعریف 
می شود، مردم و بخش خصوصی دو کشور به هم گره نخورده و فقط یک طرف منفعت می برد، و 
چنین تجارتی ناپایدار خواهد بود! یکی از عوامل موفقیت ترکیه این است که با وجود صادرات زیاد 
به عراق، واردات زیادی هم از عراق دارد. ترکیه از عراق نفت و طال وارد می کند و سعی می کند تراز 
تجاری خود را با عراق متوازن کند و منافع دو ملت را به هم گره بزند و بازی برد� برد داشته باشد. 
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ریل گذاری آمریکا 
برای حضور در عراق

مهدی ازرقی

مصوبات حکومت ائتالف موقت
حکوم��ت ائت��الف موقت عراق از ۲۲ می ۲۰۰۳ تا ۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ بود، بعد از س��قوط صدام و 
خالء قدرت، حکومت ائتالف موقت شکل گرفت. پُل برمر فردی آمریکایی و رئیس حکومت ائتالف 
موقت بود. برمر شورای حکومتی را، که غالبا از مبارزین سیاسِی ضد رژیم بعث عراق بودند، منصوب 
کرد. این ش��ورای ۲۵ نفره تا س��ال ۲۰۰۶ پابرجا بود و وظایف مهمی، از جمله تدوین پیش نویس 
قانون حکومت انتقالی و برگزاری انتخابات در آن دوره، برعهده این شورا بود. هدف اصلی حکومت 
ائتالف موقت ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سیاست گذاری در عراق، برای حضور طوالنی مدت 
آمریکا بود. سازمان ملل به عنوان یک نهاد بین المللی، وجهه قانونی حکومت ائتالف موقت و لوازم 
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و زیرس��اخت های قانونی برای اینکه اکثر اختیارات و اقدامات این حکومت در عراق در سطح بین 
المللی به رسمیت شناخته شود، فراهم کرد. سازمان ملل قطعنامه های متعددی، با موضوع عراق، در 
آن دوره صادر کرد که برخی برای تایید دستوراتی بود که در حکومت موقت گرفته می شد و عموم 

قطعنامه های سازمان ملل ناظر به نفت و درآمدهای نفتی عراق است.
حکومت موقت ۱۰۰ دس��تور را مصوب کرد که قابل دسته بندی در موارد ذیل است، البته این 
موضوعات حد و مرز ش��فافی با هم ندارند و دس��ته بندی بر اساس وجه غالب این مصوبات تنظیم 

شده است.
۴۰ درصد مصوبات و دستورات مربوط به حوزه اقتصادی

۳۱ درصد مربوط به حوزه حقوقی و قضایی
۱۱ درصد مربوط به حوزه سیاسی
۱۴ درصد حوزه نظامی و امنیتی
۴ درصد ناظر به حوزه فرهنگی

از مجموع ۱۰۰ قانون مصوب ۵۲ درصد آنها همچنان معتبر و فعال است و پایه تصمیم گیری قرار 
می گیرد. ۴۲ درصد ملغی شده، یعنی به استناد قانون جدید در سال های بعد، ملغی شدند. ۶ درصد 
هم نامعتبر هستند، یعنی در زمان تصویب، برای یک بازه زمانی محدود، تصویب شدند که بعد از 
آن بازه خودبه خود از اعتبار افتادند. از ۵۲ درصد دستورات معتبر؛ ۴۲ درصد در حوزه اقتصادی، ۳۰ 
درصد در حوزه حقوقی و قضایی و ۲۸ درصد در حوزه نظامی و امنیتی و سیاسی و فرهنگی بودند. 
البته این تفکیک ها کامال کّمی است، ممکن است برخی قوانین، مثال در حوزه سیاسی یا امنیتی، 

خیلی مهم و تاثیرگذار باشند اما درصد معتنابهی از مصوبات را شامل نشده باشند.
اگر دستورات و مصوبات را بر اساس ماهیت آن دستور دسته بندی کنیم؛ ۶۳ درصد از مصوبات 
در حوزه سیاست گذاری بوده که که تقریبا ۵۰ درصد از این مصوبات همچنان معتبر هستند. ۳۷ 
درصد ناظر به نهادس��ازی بوده، یعنی یک نهاد جدیدی را در عراق ایجاد کردند و از بین اینها ۵۹ 

درصد معتبر هستند. تقریبا اکثر آیین نامه ها و دستورالعمل های دولت موقت ملغی شدند.

تحلیل محتوایی برخی مصوبات ائتالف موقت
� قوانین دولت موقت شماره گذاری شده و از ۱ تا ۱۰۰ است. دستور شماره ۱، بعثی زدایی که در 
مناب��ع عربی اطالع��ات خوبی در قالب مقاله و مصاحبه در این موضوع وجود دارد. ائتالف موقت 
با اس��تدالِل مقابله با افراد حکومت صدام، این دستور را تصویب کردند. با این دستور بسیاری از 
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مدیران باال و میانی و حتی کارمندان و کارشناسان و بدنه نیروهای دولت گذشته برکنار شدند، که 
این برکناری بیشتر برای کسب قدرت در عراق بود. اصل این دستور بیشتر ناظر به مدیران کالن و 
بعثی بود اما در مرحله اجرا به صورت سلیقه ای تطبیق و دامنگیر بسیاری مدیران و کارمندان ُخرد 
هم شد! در واقع این دستور، زمینه ظهور افراد غیر متخصص و دارای روابط را در بدنه حکومت 
جدید عراق فراهم کرد. بعثی زدایی فرصتی برای زمینه نفوذ رویکرد فساد و کسب قدرت در دولت 
عراق شد و تا امروز امتداد اجرایی این قانون را در عراق شاهد هستیم. ائتالف با این دستور زمینه 

را برای حضور افراد وابسته به خودش در بدنه دولت عراق فراهم کرد. 
� دس��تور ۲ که مکمل دستور یک است، بحث انحالل نهادهای عراقی هست. با این دستور کلیه 
نهادهایی که از حکومت بعث وجود داشت، از لحاظ ساختاری هم منحل شدند و طی فرایندهای 
جدید با تغییراتی مجدد ش��کل گرفتند. یکی از موضوعات ذیل این دستور، انحالل ارتش عراق 
بود. همه این را اذعان دارند که ارتش عراق، بعد از سقوط صدام، آن قدرت سابق را ندارد و ارتشی 
ضعیف است که دلیل آن انحالل ارتش قبلی است! ارتش قبلی که مبتنی بر تجربیات گذشته و 
بر اساس شناخت از توانمندی افراد شکل گرفته بود، منحل شد. این انحالل باعث شد خیلی افراد 
توانمند از بدنه ارتش حذف شوند. در مقابل افرادی که توانایی الزم را نداشتند، بخاطر وابستگی 

به جریان خاص، داخل ارتش و باعث ضعف ارتش شدند. 
� قانون مجازات که دس��تور ش��ماره ۷ دولت موقت و با اضافه شدن برخی موارد همچنان معتبر 
اس��ت، می گوید: افرادی که تحت عنوان همکارِ نیروهای ائتالف موقت در عراق هس��تند اعم از 
نیروهای نظامی یا کارمندان ش��رکت های مربوطه یا کارمندان س��ازمان ملل به نوعی مصونیت 

قضایی دارند.
� دس��تور شماره ۸ مربوط به تحصیل در عراق هست که همچنان معتبر است. طبق این دستور 
دولت و مسئولین عراقی موظف هستند تسهیالت و مشوق هایی را برای کسانی که می خواهند در 
خارج عراق تحصیل کنند فراهم کنند. این در شرایط ابتدای حمله آمریکا به عراق، موجب شد 
نخبگانی که متقاضی خروج از عراق بودند این امکان به س��ادگی برای آنها فراهم شود و بخشی 
از نخبگان عراق از همین طریق به عنوان تحصیل از عراق خارج شوند. این مصوبه برای این بود 
که نخبگان عراق را مستقیم یا با واسطه از کشور عراق خارج کنند و کشور را خالی از نخبگان و 

نیروهای متخصص کنند. 
� کمیته رس��انه و ارتباطات عراق، مسئول اصلی برقراری ارتباط و سیاست گذاری حوزه رسانه و 
فضای مجازی در عراق اس��ت. حضور و فعالیت ش��بکه های ماهواره ای بدون حدومرز در عراق از 
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جمله سیاست گذاری های این کمیته بود. همچنین مجوز فعالیت رسانه ها در عراق توسط همین 
کمیته صادر می شود.

� قانون انتخابات عراق چندین بار تغییر کرده است اما هنوز رگه هایی از دستور اولیه که در ائتالف 
موقت تصویب شد در این قوانین انتخابات وجود دارد. در لیست کاندیداها، احزاب موظف هستند 
به ازای هر ۳ نفر آقا، یک نفر خانم را در لیست قرار دهند. این قانون با پوشش مثبت بیان می شود؛ 
مثال اینکه زنان باید مشارکت اجتماعی فعال داشته باشند و... اما در واقع این قانون جزئی از برنامه 

کالن آمریکا و نهادهای بین المللی است.
� مرکز ملی بزرگداش��ت عراق که می خواست جنایت های دوره بعث را برای مردم بازگو کند، در 
واقع برای گرآوری اس��ناد سیاس��ی و بین الملل دوره صدام تشکیل شد و تمام اسناد دوره بعث 

را از عراق خارج کردند و آقای الکاظمی)نخست وزیر فعلی( یک دوره مسئول همین مرکز بود!
� مصوبات حوزه اقتصادی بیشتر در دوره ائتالف موقت تثبیت شده اما کمتر بازتاب داده می شود. 
تاسیس بانک تجارت عراق طی دستور شماره ۲۰ حکومت موقت انجام گرفت. بانک تجارت عراق 
مسئول کلیه مراودات تجارت خارجی عراق است و درآمدهای نفتی عراق که صرف تامین واردات 
دولتی می شود توسط بانک تجارت عراق مدیریت می شود. عدم پرداخت مطالبات مالی ایران هم 

به بانک تجارت عراق برمی گردد! 
� در تعرفه ه��ای گمرکی مصوِب ائتالف موقت، تخفیف هایی را برای نمایندگان حاضر در ائتالف 
موقت لحاظ کردند. بعالوه این تخفیف ها، برخی از طرف ها می توانند بدون بازرسی، از طرف دولت 
عراق، واردات کاال به عراق داشته باشند. یعنی بواسطه این تعرفه های گمرکی، زیرساختی را ایجاد 

کردند که بتوانند واردات غیر قانونی و غیر مجاز به عراق داشته باشند.
� دس��تور شماره ۵۶ برای تاس��یس بانک مرکزی عراق است. مغز اصلی اقتصاد یک کشور بانک 
مرکزی آن است، آمریکا که در ساختار بانک مرکزی عراق اعمال نظر کرد باعث شد بانک مرکزی 
عراق تعامالت باالیی با نهادهای بین المللی مثل FATF داشته باشد. رئیس بانک مرکزی عراق 
مدتی قبل اظهار کرده بود ما در تحریم های آمریکا علیه ایران، با تحریم های آمریکا همراه هستیم 

و این نتیجه مستقیم ایجاد زیرساخت بانک مرکزی عراق توسط آمریکایی ها است!
� دس��تور شماره ۹۴ بحث نظام بانکی و ساختار و مقررات و قوانین نظام بانکی عراق بود. در این 
ساختار بنا بر آن بود که همکاری با کشورهایی که مخالف آمریکا هستند تحت کنترل قرار گیرد. 
عملیات حسابرس��ی در نظام بانکی عراق، توسط شرکت های بین المللی تعیین می شود و همه 

حسابرسی بانک مرکزی عراق توسط یک شرکت آمریکایی انجام می شود. 
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� دستور ۹۶ در مورد مدیریت درآمدهای نفتی عراق است. که وجه تکمیلی مصوبه ۱۴۸۳ سازمان 
ملل است و این دستور همچنان پابرجا است.

� در دستور آزادسازی تجارت، مصوبه ائتالف موقت، تعرفه های واردات کاال به عراق کامال حذف 
ش��د. این دس��تور باعث شد خیلی از زیرس��اخت های تولیدی که در عراق بودند، طی اجرای ۶ 
ساله این دستور، از بین برود. بعد از ۲۰۱۰ که این دستور لغو شد تا امروز، با توجه به اقتضائات 
تصمیم گیری در عراق و دخالت کشورهای مختلف، دولت عراق هنوز نتوانسته رویه ها را اصالح 

کند و همچنان عراق از واردات کاال و تضعیف تولید داخلی متضرر است.

میزان حضور و نفوذ آمریکا در عراق
حضور آمریکا در عراق صرفا حضور نظامی نیست. مثال در دوره اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ آمریکا 
دانش��گاه خودش را در بغداد با حضور آقای مصطفی الکاظمی افتتاح می کند و دانش��گاه پایگاهی 
برای آمریکا در بغداد خواهد بود. آمریکا در نهادهای مختلف عراق، از جمله بانک مرکزی، به شکل 
مستقیم حضور فیزیکی دارد. آمریکا عملیات حسابرسی بانک مرکزی عراق را در دست دارد و به 
راحتی می تواند خیلی از مس��ائل را رصد و کنترل کند یا از اطالعاتی که دارد به عنوان اهرم فشار 
استفاده کند. بعالوه آمریکا در راه اندازی بسیاری نهادهای اجتماعی و انجمن های نخبگانی و رسانه ها 

نقش مستقیم و تاثیر فراوان داشته است.
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همانط��ور که برای مخاطب ایرانی از جنبه های حضور آمریکا در عراق، محتوای ناچیزی داریم، 
به مراتب این محتوا برای مخاطب عراقی کمتر اس��ت! تصور ما از عراق، اربعین اس��ت که تصوری 
نادرس��ت و ناقص اس��ت، ما نباید عراق را صرفا با اربعین تحلیل کنیم. حافظه تاریخی مردم عراق، 
به واس��طه روحیات آن جامعه، کوتاه مدت اس��ت و خیلی اتفاقات را فراموش می کنند. در جوامع 
با این خصوصیت، رس��انه نقش خیلی کلیدی دارد. ولی رس��انه ما، از لحاظ کیفی در عراق ضعیف 
است. ما در مورد دامنه نفوذ آمریکا در عراق و خشونت های آمریکا در عراق، هیچ ورودی نداشتیم. 
در مقابل محتواهای ضد ایرانی به وفور از رسانه های مختلف در عراق پخش می شود. مثال در دوره 
اعتراضات در مورد لبنیات پاک مستندی ساختند با این جهت گیری که؛ جوان عراقی بیکار است اما 
کارخانه های ایرانی بازار ما را گرفته اند و باعث بیکاری جوان عراقی شده اند! همان زمان کارخانه ای 
به نام ابوغریب در مقابل محصوالت کاله برند شد، که می گفتند یک کارخانه عراقی است. اما بعد 

مشخص شد راه اندازی این کارخانه توسط یک شرکت ترکیه ای بوده است. 
ما می توانیم با س��اخت فیلم های مش��ترک یا ترجمه س��ریال ها و فیلم های سینمایی در عراق 
حضور فرهنگی خودمان را تثبیت کنیم. یوسف پیامبر و مختار نامه از محصوالت فرهنگی ما بوده 
که در کش��ورهای عربی و اسالمی خیلی مورد استفاده قرار گرفته است. اربعین بستر خوبی برای 
ارتباط گیری با جامعه عراق اس��ت و باید از این فرصت اس��تفاده کنیم. اما ارتباطات را منحصر به 
دوره اربعین نکنیم. عراقی ها دوس��ت دارند از ش��ما میزبانی کنند و البته دوست دارند شما هم از 
آنها میزبانی کنید، این رابطه کمک می کند ما حضور موثرتری در بدنه مردم عراق داش��ته باشیم. 
متاسفانه ما شناخت درستی نسبت به عراق نداریم و این شناخت نادرست منجر به برنامه نادرست 
و بالتبع خروجی ناکارآمد و انفعالی می شود. به همین دلیل اکثر برنامه های اقتصادی ایران در عراق 

اشتباه بوده است. 
مسئله حضور آمریکا در عراق خیلی پیچیده است، یکی از تحلیل های حضور آمریکا در عراق، 
برای تامین امنیت اسرائیل است. ضمنا بنا به فرموده رهبر معظم انقالب باید خود مردم عراق برای 

خروج آمریکا برنامه داشته باشند و ما نمی توانیم در این مسئله دخالت مستقیم داشته باشیم. 


