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برآورد محیط سیاسی شیعیان عراق 

رحمت اهلل فالح1
چکيده 

عراق يكی  از  كش��ورهای  مهم  منطقه  اس��ت  كه  در حوزه های  انديش��ه ای، سياسی  و 
امنيتی دارای وزن و جايگاه مؤثر و تعيين كننده است. جامعه عراق دارای تركيب قومی 
و مذهبی فعالی اس��ت كه از مداومت تاريخی و عمق ژئوپلتيك برخوردار است. در اين 
ميان، شيعيان عراق از جايگاه ممتازی نسبت به ساير اقوام و مذاهب و نيروهای سياسی- 
اجتماعی اين كشور برخوردار اس��ت، تا جايی كه بعد از سرنگونی صدام قدرت سياسی 

عراق از طريق روندهای مردم ساالرانه به دست شيعيان افتاده است. 
در محيط سياسی شيعيان عوامل و ش��رايط مختلفی وجود دارد كه برخی از آنها در 
راستای هم افزايی قدرت و نفوذ ش��يعيان و برخی نيز در راستای تضعيف موقعيت آنها 
نقش آفرينی می كند. در مقاله حاضر ضمن بررسی عوامل و شرايط محيطی به روندهای 

موجود نيز اشاره شده است. 

1. پژوهشگر مسائل منطقه ای جهان اسام 
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مقدمه 
عراق از كش��ورهای مه��م خاورميانه اس��ت كه به ص��ورت تاريخ��ی در كانون توجه 
قدرت های بين المللی واقع گرديده است. اين كشور با مساحت 437072 كيلومتر مربع و 
حدود 28 ميليون نفر جمعيت از پتانسيل های بسيار بااليی در معادالت قدرت منطقه ای 
خاورميانه برخوردار است. ذخاير نفت و گاز در ش��مال و جنوب آن، وجود دو رودخانه 
نسبتاً پر آب دجله و فرات كه از شمال تا جنوب اين كشور را سيراب می كند، سرزمين 
مرغوب و حاصلخيز، نيروی انسانی جوان و همس��ايگی با شش كشور در مرز خشكی و 

دريايی بر اهميت آن می افزايد.1
اين كشور از سال 1638م تا جنگ جهانی اول جزء قلمرو امپراتوری عثمانی محسوب 
می شد كه در دوره جنگ جهانی اول )1916( كه امپراتوری عثمانی در آستانه فروپاشی 
بود، نيروهای انگليس��ی عراق را تصرف كردند. در س��ال 1918 نماين��دگان عثمانی و 
انگليس پيمان صلحی را امضا كردند كه به موجب آن حاكميت چندس��اله عثمانی بر 
عراق پايان يافت و قيموميت انگليس بر عراق از طريق جامعه ملل به رسميت شناخته 
شد. مردم عراق به رهبری علمای نجف در سال 1920 عليه انگليس قيام كردند و به رغم 
اينكه ده هزار شهيد دادند، توانستند ضربه غير قابل انتظاری به انگليسی ها وارد سازند.2

اين مسئله باعث شد انگليس برای امنيت ماوراءالنهر درصدد برآيد تا عاوه بر استفاده 
از نيروهای نظامی خود، ش��رايط قومی ای را حاكم س��ازد تا از آن پ��س امكان چنين 
خيزش های مردمی به وجود نيايد. بر اين اساس معرفت هويتی با تركيب قومی- مذهبی 
ناهمگن شكل گرفت. در سال 1921 فيصل، فرزند شريف حسين را به پادشاهی تعيين 

كرد. 
در سال 1922 انگليس قراردادی را با عراق امضا كرد و به مدت 20 سال قيموميت اين 
كشور بر عراق تأمين گرديد. پس از تأسيس كشور عراق، دولت انگليس درصدد برآمد 
عراق را وارد جامعه ملل كند. در س��ال 1932 عراق به عضوي��ت جامعه درآمد و به اين 
ترتيب، حاكميت اهل سنت عرب تبار عراق با ناديده انگاشتن حقوق اكراد و شيعيان برای 

يك دوره طوالنی پر تنش بر اين كشور فراهم شد و تا سال 2003 ادامه داشت. 
در واقع، اگر به جامعه شناسی سياسی عراق و جايگاه گروه های اجتماعی نظری داشته 

1. برای اطاعات بيش��تر رك: عزت اهلل عزتی، تحليلی بر ژئوپلتيك ايران و عراق، تهران، دفتر مطالعات سياسی 
و بين المللی، 1381، ص134. 

2. علی گلچين، »تعارضات ساختاری عراق و تأثير آن بر افراط گرايی«، مطالعات راهبردی، آبان 1388، ص5. 
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باش��يم، می توان گف��ت كه ع��راق از جمله 
كشورهای تأسيسی خاورميانه است كه طی 
قرن بيستم و به واسطه عواملی چون منافع 
و راهبرد قدرت های اروپايی در منطقه شكل 
گرفته اس��ت. از اين رو مفهوم هويت ملی و 
ش��هروندی به عنوان مش��خصه های اصلی 
دولت- ملت های مدرن در اين كشور تكوين 
نيافته اس��ت.1 وجود ش��كاف های قومی و 
فرقه ای متعدد در عراق باعث ش��كل گيری 
و برجس��تگی هويت قومی- فرقه ای در اين 

كشور ش��ده و اين نوع هويت به واسطه عوامل تاريخی و سياس��ی مختلف تقويت شده 
است. 

شيعيان، سنی ها و كردها س��ه گروه اصلی قومی- مذهبی با گرايش های متفاوت در 
عراق هستند كه در مجادله قدرت و سياس��ت در صحنه عراق فعال هستند. از اين رو، 
گروه های عراقی در پی افزايش قدرت و نفوذ خود در س��اختار سياس��ی جديد بوده و 
تعقيب منافع و اولويت های كان عراقی نظير ايجاد ثب��ات و همكاری ميان گروه ها در 
اولويت بعدی آنها قرار دارد. اين نوع نگاه منفعت طلبانه صرف مبتنی بر بنيان های قومی- 
فرقه ای، به تشديد خش��ونت های قومی- فرقه ای و عدم موفقيت در روند دولت سازی 
جديد اين كشور منجر شده است. شيعيان كه اكثريت جمعيت عراق را تشكيل می دهند، 
در دوره اخير برای كسب قدرت و جايگاه مناسب در ساختار سياسی نوين، بيش از هر 
چيز ديگر بر توسل به قواعد و ش��يوه های دموكراتيك به منظور پيشبرد روند سياسی 
عراق تأكيد كرده اند. عامل اصلی گرايش و تأكيد رهبران شيعی بر قواعد و راهكارهای 
دموكراتيك، ناشی از ساختار جمعيتی عراق و سهم شيعيان در اين ساختار و در نتيجه 
بهره برداری راهبردی از آن به منظور دستيابی به حقوق و منافع تاريخی شان می باشد. 
در اين چهارچوب است كه شيعيان عراق توانسته اند بعد از سرنگونی رژيم صدام، دولت 

را در عراق به دست گرفته و هويت سياسی عراق را از سنی به شيعی تبديل نمايند. 
كنش رفتار سياسی ش��يعيان عراق، امروزه عاوه بر س��طح ملی، بلكه منطقه ای نيز 

1. محمود واعظی، »رويكرد گروه های داخلی عراق به ايران و امريكا« )مجموعه مقاالت عراق پس از صدام پژوهی 
12(، پژوهشكده تحقيقات استراتژيك، 1387، ص20. 

اگر به جامعه شناسی سیاسی عراق 
و جایگاه گروه های اجتماعی نظری 
كه  گفت  می توان  باشیم،  داشته 
عراق از جمله كشورهای تأسیسی 
خاورمیانه است كه طی قرن بیستم 
و به واسطه عواملی چون منافع و 
راهبرد قدرت های اروپایی در منطقه 
شکل گرفته است. از این رو مفهوم 
هویت ملی و شهروندی به عنوان 
مشخصه های اصلی دولت- ملت های 
مدرن در این كشور تکوین نیافته است
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حامل پيامدهای ژئوپلتيك و حتی ژئواستراتژيك اس��ت؛ بر اين منوال است كه برخی 
از كشورهای راديكال عرب و غربی، سعی می كنند با شعار هال شيعی فضای سياسی 
منطقه را وارد يك قطب بندی ژئوپلتيك و مذهبی نمايند. با اين اوصاف عوامل و شرايط 
مؤثر در محيط سياسی ش��يعيان عراق از تركيب مجموعه های سياسی- امنيتی بسيار 
پيچيده ملی، منطقه ای و بين المللی ش��كل گرفته اس��ت كه درك آن، جهت و سرعت 

روندهای آتی و پيامدهايش را تا حدودی روشن می نمايد. 
به همين جهت در مقاله حاضر تاش می شود كه ضمن معرفی جامعه شيعيان عراق، به 
عوامل و شرايطی كه در محيط سياسی آن تأثير مثبت و منفی می گذارد پرداخته شود 

و در نهايت قلمرو روندهای موجود تحليل شود. 

توصيف صحنه جامعه شيعيان عراق 
شيعيان عراق، هم از نظر تعداد و هم از نظر تأثير فكری و ايدئولوژيك، مهم ترين گروه 
شيعه در جهان عرب به شمار می رود. حدود 60درصد جمعيت عراق را شيعيان تشكيل 
می دهند كه اكثر آنها عرب اند ولی شمار اندكی كرد، تركمن يا فارس های عرب شده را نيز 
در بر می گيرند.1 شيعيان از نظر جغرافيايی، بيشتر در مناطق جنوبی و مركزی )بصره، 
عماره، ذيقار، سماوه، قادسيه، كربا، واسط، نجف، دياله، بابل، كاظمين و سامرا( زندگی 
می كنند. يك سوم از جمعيت دو ميليون نفری تركمن ها و نيز بخشی از كردهای عراق 
موسوم به »كردهای فيلی« نيز شيعه هستند.2 منطقه شيعه نشين عراق دارای منابع غنی 

نفت و گاز می باشد؛ در واقع از نظر جغرافيای اقتصادی دارای اهميت راهبردی است. 
شيعيان همواره در طول تاريخ و به طور مشخص از جنگ جهانی اول با ورود استعمار 
انگليس، به عنوان يك گروه مبارز در مقابل حكومت ها مطرح بودند؛ گرچه درجه، شدت 
و ضعف مبارزاتشان از يك طرف به دليل فشار و سركوب از سوی حكومت ها و از سوی 
ديگر به دليل رويك��رد محافظه كارانه برخی از مراجع و علم��ای مقيم در مراكز قدرت 
شيعيان متفاوت بوده است. از نظر تاريخ سياسی، در مورد ريشه های حذف شيعيان از 

مشاركت فعاالنه در ساختار سياسی عراق، دو عامل بيشتر مطرح بوده است: 
1. نقش نيروهای اداری- سياسی تربيت شده در عثمانی، كه سنی مذهب بودند. 

1. گراهام ای فولر و رند رحيم فرانكه، ش��يعيان عرب؛ مس��لمانان فراموش ش��ده، ترجمه خديجه تبريزی، قم، 
شيعه شناسی، 1384، ص183. 

2. سيروس برنا بلداجی، »روند دولت سازی در عراق نوين؛ الزامات و رويكردهای ايران« )نامه دفاع 5(، 1383، 
ص15. 
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2. حكم جهاد علمای شيعه ضد انگليس 
در 1915 و س��ال های پ��س از آن ك��ه 
خصومت اين كش��ور نس��بت به آنها را به 

دنبال داشت. 
قطع نظر از تاريخ فراز و نش��يب جنبش 
اس��امی ش��يعيان، بايد گفت خاستگاه 
معاصر آن��ان در پيوند با ش��يعيان ايران 
تعريف ش��ده اس��ت. وجود مبانی نظری 
مشترك مذهب شيعه، نقش تعيين كننده 

»مقوله مرجعيت« در جهان اسام و به ويژه بين ايران و عراق، سابقه حضور رهبر انقاب 
اس��امی ايران در عراق، وجود عتبات عاليات در هر دو كشور و مراودات بين حوزه های 
علميه دو كشور و نيز وجود مرزهای مش��ترك، از جمله شاخص هايی است كه موجب 
»همبس��تگی ايدئولوژيك و تاريخی- فرهنگی« بين نظام جمهوری اس��امی ايران و 

معارضان اسامی عراق به خصوص شيعيان شده است. 
فشار گس��ترده رژيم بعثی، از زمان به قدرت رس��يدن )ژوئيه 1968( تا زمان سقوط 
)مارس 2003( بر شيعيان، در مقاطع مختلف موجب شكل گيری جريان ها و گروه های 
معارض متعددی شده است كه مهم ترين آنها اخوان المس��لمين، جماعه العلما، حزب 
الدعوه االساميه، مجلس اعای انقاب اسامی عراق، سازمان عمل اسامی، جنداالمام، 

الدعوه اساميه و نيروها و رويكردهای جديد موسوم به »صدريون« است.1 
جايگاه و اقتدار مقوله »مرجعي��ت« در تحوالت كنونی جامعه ش��يعيان عراق دارای 
اهميت است. عاوه بر اقتدار سيد عبدالمجيد خويی و س��يد محمدباقر حكيم، كه هر 
دو پس از سقوط رژيم بعثی ترور شدند، می توان از مراجعی همچون آيت اهلل سيد علی 
حسينی سيستانی، آيت اهلل سيد محمدسعيد حكيم، آيت اهلل سيد علی بغدادی، آيت اهلل 
سيد محمدتقی مدرسی، آيت اهلل سيد كاظم حائری، آيت اهلل فياض، آيت اهلل بشير نجفی 

و علمايی مانند سيد محمد بحرالعلوم، سيد حسين صدر و مقتدی صدر نام برد.2
در بين گروه های شيعی عراق نسبت به مسائل ملی عراق ديدگاه های مختلفی وجود 
دارد. برخی از احزاب شيعی مانند مجلس اعای انقاب اسامی، به دنبال تشكيل منطقه 

1. همان، ص17. 
2. همان، ص38. 

شیعیان همواره در طول تاریخ و به 
طور مشخص از جنگ جهانی اول با 
ورود استعمار انگلیس، به عنوان یك 
گروه مبارز در مقابل حکومت ها مطرح 
بودند؛ گرچه درجه، شدت و ضعف 
مبارزاتشان از یك طرف به دلیل فشار و 
سركوب از سوی حکومت ها و از سوی 
دیگر به دلیل رویکرد محافظه كارانه 
برخی از مراجع و علمای مقیم در مراكز 

قدرت شیعیان متفاوت بوده است
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خودمختار شيعه می باش��د كه مشتمل بر 9 اس��تان در جنوب عراق است؛1 در صورتی 
كه حزب الدعوه كه ام��روزه دولت عراق را مديريت می كند، نگاه ملی به مس��ائل عراق 
دارد و به دنبال انسجام ملی از زاويه قومی و مذهبی است. در خصوص فدرال بودن نظام 
سياسی عراق نيز حزب الدعوه از جمله گروه های شيعی است كه نظام سياسی متمركز 
را بر فدراليسم ترجيح می دهد و فدراليسم را در شرايط موجود بسترسازی برای تجزيه 

و بحران برای عراق می داند.2 
با اين حال شيعيان عراق و به خصوص گروه ها و جريان های اسام گرای شيعی در عراق 
بعد از س��قوط رژيم بعث وارد مرحله جديدی از حيات سياسی و سازمانی خود شده اند 
و جايگاه، نقش و رويكرد اينها در عراق به شدت متحول شده است و در مقايسه با ساير 
اقوام و مذاهب و همچني��ن گروه های غير مذهبی از جايگاه مهم ت��ر و برتری برخوردار 
شده اند. حزب الدعوه با داش��تن پايگاه بومی و داخلی اوليه بعد از سقوط صدام، پست 
نخس��ت وزيری و همچنين اكثريت مجلس را با ائتاف س��اير گروه های شيعی به خود 
اختصاص می دهد. با اين حال ش��يعيان عراق باالخص جريان های اس��ام گرای آن در 
محيط سياس��ی خويش با چالش هايی هم روبه رو هستند. به عبارتی سؤال استراتژيك 
آنها بر اين مبناست كه عوامل و شرايط مؤثر محيط سياسی شيعيان، اجازه خواهند داد 
كه قدرت در حال نهادينه شدن شيعيان در جغرافيای عراق پايدار بماند يا بحرا ن های 
متقاطع و متراكم فرآيندهای فعلی را معكوس خواهد كرد؟ برای پاسخ به اين سؤال به 

معرفی عوامل و شرايط مثبت و منفی محيط سياسی شيعيان عراق می پردازيم. 

عوامل و شرايط مؤثر محيط سياسی شيعيان عراق 
در محيط سياسی شيعيان عراق عوامل و شرايط متعددی وجود دارد كه تأثير خود را 
به صورت مثبت يا منفی در كاركرد سياسی آنها می گذارد. در ذيل با تفكيك آنها به دو 

بخش»تقويت كننده« يا »تضعيف كننده« به توضيح آن خواهيم پرداخت. 
الف. عوامل تقويت كننده 

1. كثرت جمعيت و نتيجه مثبت آن در فرآيندهای سياس��ی دموكراتيك؛ ش��يعيان 
بخش قابل ماحظه ای از جمعيت عراق را تش��كيل می دهن��د و از تأثيرگذاری بااليی 
در حوزه سياس��ت برخوردارند. آنه��ا قادرند در فرآيندهای دموكراتيك كه ش��موليت 

1. غامرضا خسروی، »درآمدی بر گزارش گروه تحقيقاتی عراق«، مطالعات راهبردی، 1386، ص16. 
2. علی اكبر اسدی، »شيعيان و اس��ام گرايی در عراق پس از صدام؛ جريان ها و رويكردها« )مجموعه مقاالت(، 

خاورميانه )8(، ويژه اسام گرايی و بيداری اسامی، ابرار معاصر تهران، ص120. 
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و مقبوليت بااليی دارد، حوزه سياس��ت و سياس��ت ورزی را متأثر از نفوذ خود س��ازند؛ 
همان طوری كه در انتخاب��ات مختلف پارلمانی در نهايت انتخاب ش��خص قوه مجريه 
)نخست وزير( شيعيان در رأس قرار گرفته اند. در واقع كثرت جمعيت شيعيان اين امكان 
را فراهم آورده كه شيعيان در حوزه سياست از نرم های دموكراتيك بيشتر حمايت كنند. 
اين در حالی است كه گروه های سنی به رفتار و گفتمان غير دموكراتيك پناه می برند كه 

مقبوليت و مشروعيت آنها در بازی سياسی عراق هميشه زير سؤال می باشد. 
2. موقعيت ژئوپلتيك در جهان تش��يع؛ ش��يعيان در مناطق جنوبی ع��راق و عمدتاً 
در بص��ره، نجف و كربا مس��تقر هس��تند و در بغ��داد هم حض��ور دارن��د. در آخرين 
سرشماری هايی كه برای انتخابات پارلمانی در عراق برگزار می شود روشن شد كه بخشی 
عظيم از جمعيت بغداد را شيعيان تش��كيل می دهند.1 بر همين اساس اين حوزه ها در 
تركيب ساخت قدرت در عراق مؤثر است. بنابراين ش��يعيان هم از نظر ژئوپلتيك و هم 
از نظر ثروت و حضور مكانی يعنی در جنوب و در دهانه خليج فارس و در بغداد در مركز 
عراق دارای موقعيت فوق العاده مهمی هستند. ش��كلی از به هم پيوستگی جغرافيايی 
شيعيان عراق يا شيعيان منطقه موجود اس��ت. از يك طرف جمهوری اسامی ايران به 
عنوان عمق ژئوپلتيك شيعيان عراق محسوب می شود، و از طرفی جلوه هايی از اتصال 
ژئوپلتيك آنها را از جنوب خليج فارس به شرق عربستان و لبنان و سوريه می توان تصور 
نمود؛ امری كه جايگاه استراتژيك ش��يعيان عراق را تقويت می كند؛ البته اين امر شايد 
به جايگاه ژئواستراتژيك كش��ور عراق و موقعيت سياسی و مذهبی اين كشور در جهان 
تشيع )به دليل بارگاه مقدس امامان شيعه در كربا، نجف، كاظمين و سامرا( بازمی گردد 
و هميشه توانسته مسائل مربوط به تش��يع را تحت تأثير قرار دهد. در مجموع می توان 
گفت جايگاه ژئوپلتيك شيعيان عراق، هم در حوزه ملی عراق و هم در حوزه منطقه ای 

خاورميانه دارای قابليت های كاركردی سياسی و راهبردی است. 
3. فقه شيعه و تأثيرگذاری قدرت ش��يعه در عراق؛ منظور اين است كه فقه شيعه در 
خصوص حكومت داری و پيوستگی دين و سياس��ت و ارايه نظر در مسائل اوليه زندگی 
دس��توراتی دارد و مس��ائل را با اقتضائات روز تطبي��ق می دهد و با تح��والت به پيش 
می رود. اين البته با فقه سنی متفاوت است كه معتقد به ثابت بودن يك سری از اصول و 
قوانين اسامی است كه كمتر می شود آنها را تغيير داد؛ فقه شيعه انعطاف پذيری الزم 

1. http://www.khabaronline.ir/detail/148150 
)كيهان برزگر- نفوذ سياسی و اجتماعی شيعيان در عراق(
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در نوع نگاه به حكومت داری را ب��ه وجود آورده 
اس��ت. اين پويايی باعث می ش��ود كه شيعيان 
در هر كش��وری كه دارای نقش ه��ای كم و زياد 
هستند نسبت به حكومت نارضايتی هايی داشته 
باشند. در عراق از آنجا كه شيعيان در حال حاضر 
قدرت اجرايی دارند می توانند اي��ن پويايی را تا 
حدودی نيز به كار گيرند. با عنايت به اين توضيح 
درمی يابيم كه آيت اهلل سيس��تانی و رهنمودها و 
مش��ورت های ايش��ان دارای تأثير جدی است و 
حكومت در عراق به نوع��ی تحت تأثير رهبران و 
مراجع عالی رتبه است چراكه اينها هم با تكيه بر 
فقه ش��يعی حرف هايی برای نوع روابط داخلی و 
خارجی كشور خود دارند. مثًا اگر دولت عراق در مورد تحوالت بحرين موضع گيری نكند 
يقيناً رهبران و مراجع مذهبی عراق موضع خواهند گرفت چراكه در مس��ائل مربوط به 
شيعيان آنها مجبورند به خاطر ارزش ها و مسائل ايدئولوژيك به نفع هم كيشان مذهبی 
خود موضع بگيرند. يا به ياد داريم كه س��خت ترين مخالفت ها در مورد حضور نيروهای 
امريكايی از رهبران مذهبی برخاس��ته می شود. اينجاس��ت كه »حق« و »مسئوليت« 
رهبران شيعی مطرح می شود كه خود ظرفيت بااليی برای جريان ها و جامعه شيعی در 
حوزه سياست و سياست ورزی به وجود می آورد؛ امری كه بدون توجه به آن در تحليل 

سياسی محيط شيعيان، دشوار می باشد. 
4. سازماندهی جريان های شيعه و كنش هدفمند آنها در محيط سياسی عراق؛ شيعيان 
عراق دارای سازمان های سياسی، فرهنگی ريشه دارتر و محكم تر هستند. اين سازمان ها 
دارای رهبری فرهمند، ايدئولوژی سياسی و سازمانی، عمق ژئوپلتيك، حامی بين المللی، 
س��ابقه مبارزاتی و مداومت تاريخی می باش��ند. در بين احزاب و گروه ها و جريان های 
مختلف ش��يعی در ذيل ب��ه معرفی چهار جري��ان اصلی كه در حوزه سياس��ت ورزی و 

همچنين محيط سياسی شيعيان عراق تأثير بااليی دارد اشاره می شود: 
•  حزب الدعوه اسامی 

اين حزب را می توان پيش��تازترين و قديمی ترين جريان سياس��ی- اسامی شيعيان 
عراق برشمرد. اين حزب نخستين تشكل سياسی تأثيرگذار و مهم شيعی بعد از انقاب 

فشار گسترده رژیم بعثی، از زمان 
به قدرت رسیدن )ژوئیه 1968( 
تا زمان سقوط )مارس 2003( بر 
شیعیان، در مقاطع مختلف موجب 
شکل گیری جریان ها و گروه های 
معارض متعددی شده است كه 
مهم ترین آنها اخوان المسلمین، 
جماعه العلما، حزب الدعوه 
االسالمیه، مجلس اعالی انقالب 
اسالمی عراق، سازمان عمل 
الدعوه  اسالمی، جنداالمام، 
اسالمیه و نیروها و رویکردهای 
جدید موسوم به »صدریون« است
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1920 در عراق بود و تولد و تأسيس آن نيز به بحران گرايش های اسامی عراق از دوره 
انقاب 1920 تا سال 1958، يعنی سال تأسيس رس��می حزب الدعوه برمی گردد.1 از 
جمله مسائل و بحران هايی كه محرك های اصلی تشكيل اين حزب بودند عبارت اند از: 
آگاهی های محدود نس��بت به بحران گرايش های اس��امی عراق در محافل حوزه های 
علميه در دهه 1950 و در نتيجه ش��كل گيری و كوش��ش های بيدارگرانه جديد برای 
خطاه��ای انق��اب 1920 و پيامده��ای آن؛ رواج مقول��ه جدايی دين از سياس��ت در 
بيش��تر محافل دينی ش��يعه و منطق انفعال در جهان اس��ام و در نتيجه درون گرايی 
حوزه های علميه؛ رشد ناسيوناليسم عرب و فعاليت جريان ماركسيستی در سايه انفعال 
گرايش های اسامی و شكل گيری پراكنده جنبش های اسامی در جهان اسام مانند 

اخوان المسلمين و در نتيجه افزايش آگاهی های شيعيان عراق.2
در پيامد مجموعه عوامل فوق، برخی از روحانيون و ش��خصيت های ش��يعی عراق با 
درك مخاطرات فكری و سياسی برای اسام شيعی ضرورت انسجام فعاليت های دينی- 
سياس��ی منظم را مطرح كردند. در نتيجه حزب الدعوه به عنوان جريان شيعی مهم با 
مشاركت شخصيت هايی مانند شهيد سيد محمدباقر صدر، صالح االديب، آيت اهلل سيد 

مرتضی عسكری و آيت اهلل قاموسی و شهيد سيد مهدی حكيم شكل گرفت.3
حزب الدعوه مبارزاتی جدی در مقابل رژيم بعث داشت و با فروپاشی اين رژيم و آغاز 
روند جديد دولت- ملت سازی در عراق، با مش��اركت در عرصه سياسی قدرت با شرايط 
عينی و وضعيت عملی روبه رو ش��د. بر اين اس��اس بود كه با توجه به شرايط و تحوالت 
جديد و مقتضيات قومی و مذهبی ع��راق رويكردی عمل گرايان��ه در پيش گرفت و به 
عنوان جريانی اصلی در رقابت قدرت در اين كشور در سه دوره متوالی با نخست وزيری 
ابراهيم جعفری و نوری مالكی، رياس��ت دولت را بر عهده گرفت. بخش عمده موفقيت 
حزب الدعوه ناش��ی از همكاری و هم گرايی آن در قالب ائتاف گسترده شيعی، روابط 
و تعامات با مرجعيت ش��يعه، بهره گيری از فضای روابط گروه های شيعی به خصوص 
اختافات دو گروه عمده ديگر شيعی، يعنی مجلس اعای اسامی و جريان صدر، درك 
ش��رايط اجتماعی و سياس��ی عراق، تاش برای كارآمد و فرافرقه ای نشان دادن خود، 

انعطاف پذيری و تعامات مثبت با گروه های داخلی و بازيگران خارجی بوده است.  

1. علی اكبر اسدی، همان، ص115. 
2. همان 

3. سيد حسين موسوی و عادل اديب، حزب الدعوه اس��امی عراق )پيشينه تاريخی و انديشه سياسی(، تهران، 
پژوهش های علمی و مطالعات استراتژيك خاورميانه، 1383، ص8-12. 
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•  مجلس اعای اسامی عراق 
مجلس اعای انقاب اسامی عراق كه در دوره پس از صدام نام خود را به مجلس اعای 
اسامی عراق تغيير داد، در سال 1982 با همفكری س��يد محمدباقر حكيم و شماری 
ديگر از شخصيت های سياسی اس��ام گرای عراق مانند ابراهيم جعفری، سيد محمود 
هاشمی و سيد حس��ين صدر در ايران ش��كل گرفت. اين مجلس متشكل از تعدادی از 
احزاب و جريان های شيعه معارض و حتی گروه ها و ش��خصيت های اسام گرای كرد و 
س��نی بود. هدف مجلس اعا ايجاد وحدت و هماهنگی بين گروه های معارض اسامی 
عراق در جهت اسقاط رژيم بعث و پيشبرد مس��ائلی مانند حل مشكات آوارگان عراق 
بود. هر چند هدف وحدت و هم گرايی هرگز به صورت كامل محقق نشد، اما اين تشكل 
در دوره صدام و بعد از صدام نق��ش مهمی در تحوالت عراق ايفا كرد. رويكرد اساس��ی 
مجلس اعا با توجه به اكثريت شيعی جمعيت عراق، پيگيری نهادينه سازی فرآيندهای 
دموكراتيك در عراق می باشد. مجلس اعا در دوره بعث از فعال ترين گروه های معارض 
بود كه از جمله در انتفاضه شيعيان در جنوب عراق در سال 1991 نقش فعالی ايفا كرد 
و در نشس��ت های گروه های معارض عراقی در دهه 1990 مشاركت جدی داشت. پس 
از سرنگونی رژيم صدام، سيد محمدباقر حكيم رهبر مجلس اعا، به عراق بازگشت و با 
استقبال كم نظير عراقی ها مواجه ش��د. اما آيت اهلل حكيم چهار ماه پس از بازگشتش به 
عراق در 29 اوت 2003 ميادی در نجف اشرف و پس از مراسم نماز جمعه به شهادت 
رسيد. پس از شهادت آيت اهلل حكيم، سيد عبدالعزيز حكيم، برادر وی، رهبری مجلس 
اعا را بر عهده گرفت و با مش��ی خاص سياس��ی خود توانس��ت مجلس اعا را در مقام 

گروهی تأثيرگذار باقی بگذارد.1
•  جريان صدر 

جريان صدر از رويكرد راديكالی نسبت به ساير جريان های شيعی در محيط سياسی 
شيعيان برخوردار است و به نوعی از روايت و قرائت خاصی تبعيت می كند. اين جريان در 
دوره پس از صدام تحت رهبری مقتدی جوان قرار گرفت. وی جوان ترين فرزند آيت اهلل 
سيد محمدصادق صدر است كه توس��ط نيروهای امنيتی رژيم بعث در سال 1999 به 
شهادت رسيد. اما شهرت و ظهور مقتدی صدر به عنوان رهبر يكی از جريان های سياسی 
مهم عراق فقط بعد از سقوط رژيم بعث و ايجاد فضای مناس��ب برای فعاليت اين گروه 

1. سيامك كاكايی، »شيعيان عراق؛ بررسی سياسی شيعيان عراق و راهبردهای جمهوری اسامی ايران«، نمای 
راهبردی مركز تحقيقات راهبرد دفاعی )6(، 1386، ص11. 
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بود. پس از س��قوط حكومت صدام، مقتدی صدر با برخی اقدامات گسترده، مؤسسات 
خيريه و دفاتر پدرش در ش��هرهای مختلف عراق را دوباره فعال ساخت و اشخاص مهم 
و تأثيرگذاری همچون ش��يخ محمد يعقوب��ی را كه مقلد صدر پدر بود، س��ازماندهی و 
اطراف خود جمع كرد. سپس با تدوين مرامنامه ای كه در آن بر لزوم تشكيل حكومتی بر 
اساس احكام اسامی و اقامه حدود شرعی برای آينده عراق تأكيد شده بود، وارد صحنه 
سياسی و اجتماعی اين كشور شد.1 اين جريان دو رويكرد متفاوت در عراق داشته است. 
يكی رويكرد مخالفت و چالش با دولت جديد و س��اير بازيگران و اش��غالگران در عراق، 
ديگری رويكرد مشاركت در قدرت سياسی است كه از زمان انتخابات پارلمانی دسامبر 
2005 آغاز ش��د. از اقدامات مهم جريان صدر در دوره نخست، تش��كيل واحد نظامی 
جيش المهدی جهت دستيابی به اهداف خود و مقابله با گروه های رقيب مانند سپاه بدر 

و همچنين نيروهای اشغالگر بود. 
جريان صدر تا س��ال 2005 با اتخاذ اس��تراتژی بر هم زدن نظم امريكايی در عراق از 
مشاركت سياس��ی خودداری می كرد و درگيری با اشغالگران را ترجيح می داد ولی بعد 
از اين مقطع، استراتژی گروه صدر از تحريم روند سياسی به مشاركت تغيير كرد و مورد 
توجه بخش��ی از جامعه ش��يعه عراق قرار گرفت. تا اينكه در جريان انتخابات پارلمانی 
دس��امبر 2005 در قالب ائتاف عراق يكپارچه توانس��ت حدود 33 كرسی پارلمان را 
به خود اختصاص دهد.2 در انتخابات شوراهای استانی س��ال 2009 در قالب فهرستی 
جداگانه مشاركت نمود و توانست 41 كرسی از مجموع 460 كرسی شوراهای استانی 
را به دست آورد. در انتخابات پارلمانی سال 2010 در قالب ائتاف ملی عراق مشاركت 
كردند و توانستند 40 كرسی پارلمان را به دست آورند. در مجموع می توان گفت جريان 
صدر، جريانی با هويت پررنگ عربی و مذهبی و مبتنی بر توده های محروم و طبقه پايين 
جامعه شيعی است كه سعی كرده است تا عملكردی ملی داش��ته باشد. اين جريان بر 

مبارزه با اشغالگران در عراق تأكيد دارد. 
ب. عوامل تضعيف كننده در محيط سياسی شيعيان 

عوامل و شرايط مختلفی در محيط سياسی شيعيان عراق كاركرد سلبی و چالش ساز 

1. اردشير پشنگ، »مقتدی صدر؛ موافق فدراليسم در كردستان عراق«، 19بهمن1389. 
http://ardesh:/58.persianblog.ir.post.275 

2. با اين حال به تدريج با بروز اختافاتی بين جريان صدر و مالكی از جمله در خصوص خروج نيروهای امريكايی 
و همچنين سركوب جيش المهدی از سوی مالكی در بصره در سال 2007، وزرای اين جريان )چند پست وزارتی 

و خدماتی بود( از كابينه مالكی خارج شدند و سپس صدری ها از ائتاف عراق يكپارچه نيز كنار كشيدند. 
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را ايفا می كنند كه در ذيل به مهم ترين آن اشاره می شود: 
1. راديكاليسم سنی و اتخاذ راهبردهای امنيتی عليه شيعيان؛ اهل سنت به دليل در 
اختيار داش��تن حاكميت چه در دوره عثمانی و چه بعد از استقال عراق، بعد از سقوط 
صدام و اشغال اين كش��ور توس��ط امريكا تصور می كردند كه امريكا درصدد واگذاری 
حاكميت به اكراد و شيعيان است، لذا فقط گروه محدودی از آنان از جمله حزب اسامی 
و چند گروه كوچك ديگر، آن هم با شرط و شروط فراوان در روند سياسی شركت جستند 
و بقيه رويكرد مخالفت با امريكا و عدم مشاركت در روند سياسی و اقدام مسلحانه عليه 
امريكا و دولت نوپای عراق را در پيش گرفتند و در طول چند س��ال بعد از سقوط نظام 
بعثی، با تشكيل گروه های مختلف به اقدام مسلحانه دست زدند و با كمك گرفتن از گروه 

القاعده، يكی از كم نظيرترين ناامنی های دهه های اخير را در عراق رقم زدند. 
بنابراين اولين اقدام افراط گرايانه اهل س��نت روی آوردن به عمليات تروريستی بود. 
افراط گرايان تندرو وهابی و وابسته به القاعده نيز شروط عراق را مناسب تشخيص داده 
و وارد اين كشور ش��دند و در پيوند با بقايای رژيم گذشته و تشكيل گروه های مختلف، 
رويكرد خطرن��اك طايفه گری و تاش ب��رای جنگ مذهبی در اين كش��ور را در پيش 
گرفتند. بنابراين از س��ال 2003 به بعد در ميان اهل س��نت گروه های تندرو و س��لفی 
و تكفيری فراوانی از جمله ابناء اس��ام، اجناداالس��ام، امنای بيداری، انصاراالس��ام، 
انصارالجهاد فی العراق، ام��ارات عراق اس��امی، انصار ابن تيميه، گ��روه آزادی بخش 
عراق )جامع(، جبهه آزادی بخش ملی عراق،1 جماعت اس��امی مسلح )شاخه فلوجه( 
جماعت س��لفی- المجاهده، جندالش��ام، جندالصحابه، جنداهلل، گروه ارتش اس��امی 
عراق، ش��ورای مجاهدين عراق، گردان های ابوحفض مصری، ارتش اسامی در عراق، 

1. معروف ترين گروه س��لفی- تكفيری عراق اس��ت كه انواع و اقس��ام عمليات  تروريس��تی را انجام داده است. 
ابومصعب الزرقاوی احمد فاصل نزال الخايله مؤسس گروه مزبور است. اين گروه در ادامه فعاليت خود به »القاعده 
فی البادالرافدين« تغيير نام داد و در س��ير مرحله تكميلی خود پايه گذار اصلی دولت اسامی عراق شد. زرقاوی 
در تاريخ 2004/10/8 پس از حدود يك س��ال فعاليت در عراق طی بيانيه ای با بن الدن رهبر گروه القاعده بيعت 
كرد. زرق��اوی جنايت های زيادی در حق مردم عراق انج��ام داد تا اينكه در تاريخ 7ژوئ��ن2006 در حمله هوايی 
نيروهای امريكايی در خانه ای در نزديكی شهر ديالی عراق كشته ش��د. ابوعبدالرحمن عراقی معاون زرقاوی بعد 
از وی رهبری گروه را بر عهده گرفت. از جمله عملياتی كه اين گروه در مورد ش��يعيان انجام داده می توان انفجار 
مسجد امام علی)ع( در نجف در 29اوت2003 بر اثر حمله انتحاری كه سيد محمدباقر حكيم، رئيس مجلس اعای 
انقاب اسامی عراق و 82 تن ديگر طی آن شهيد شدند، نام برد؛ همچنين حمله به عزاداران عراقی در عاشورای 
سال 2004 در كربا و بغداد كه طی آن 170 تن شهيد و 550 نفر مجروح شدند. البته طبق گفته موفق الربيعی 
مشاور امنيت ملی عراق، اين گروه مسئول انفجار مرقد امام هادی)ع( و امام عسكری)ع( در سامرا در فوريه سال 

2006 بوده است. 
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جبهه اسامی مقاومت عراق، ارتش راشدين 
و ارتش مجاهدين اع��ام موجوديت كردند.1 
خصوصيت مشترك همه آنها تندروی و توسل 
به ترور و خشونت برای رسيدن به اهداف است. 
اين گروه ه��ا اقدامات، عملكرد و خط مش��ی 
اعتق��ادی و مبارزاتی خود را بر اس��اس آثار و 
آرای انديشمندان و فقهای اهل سنت مثل ابن  
تيميه، ابن حزم، حمدبن عتيق نجدی، شيخ 
بن باز، مهلب، ابن منير و... پايه گذاری كردند. 

اين عوامل يكی از مؤثرترين عوامل محيط سياسی شيعيان عراق است كه تأثير مخرب 
و چالش گر دارد و بخش عظيمی از ظرفيت ها و قابليت های محيط سياس��ی ش��يعيان 

توسط اينها به هدر می رود. 
2. ناسيوناليسم كردی واگرا؛ كردها به عنوان بزرگ ترين اقليت غير عرب، حدود يك 
پنجم جمعيت عراق را تشكيل می دهند2 كه در استان های سليمانيه، اربيل، دهوك و 
موصل سكونت دارند. از زمان شكل گيری دولت مدرن، مسئله كردها )كردستان بزرگ( 
و هويت طلبی اين اقليت قومی برای دولت های عراق، همواره مشكل ساز بوده است؛ تا 
بدانجا كه در مواقعی كليت نظام و تمامي��ت ارضی آن را به چالش طلبيده و تاش دول 
مختلف جهت »ادغام فرهنگی و همانندسازی« تا زمان سقوط نظام بعثی نتيجه پايداری 

نبخشيده است. 
كردها كه از س��ابقه حزبی طوالنی برخوردار هستند و از س��ال 1991 تحت حمايت 
بين المللی در سه استان كردنشين شمال عراق شامل اربيل، سليمانيه و دهوك حكومت 
محلی تش��كيل داده بودن��د، تغيير رژيم را فرص��ت تاريخی برای دس��تيابی به اهداف 
خود ارزياب��ی كردند. آنها با اينكه قب��ل از اين حاضر به مصالحه با رژي��م در مقابل اخذ 
خودمختاری در سه استان مزبور بودند، سقف خواسته های خود را افزايش داده و بعد از 
آنكه مطمئن شدند اياالت متحده امريكا تصميم به سرنگونی صدام گرفته است برخاف 
محافظه كاری گذش��ته در تعامل با رژيم به همكاری همه جانبه با امريكا روی آوردند و 
با سقوط رژيم، پيش مرگان كرد وارد بغداد و ش��هرهای مهم عراق شده و در نهايت در 

1. علی گلچين، همان، ص27.  
2. آالس دي ر دراي س دل  و ج رال د اچ . ب ل ي ك ، جغرافيای سياسی خاورميانه و ش��مال آفريقا، ترجمه دره مير حيدر، 

تهران، مطالعات سياسی و بين المللی وزارت خارجه، 1369، ص213. 

اختالف بین گروه های شیعیان؛ 
یکی از مسائلی كه در محیط سیاسی 
شیعیان عراق كاركرد منفی داشته، 
شیعی  گروه های  بین  اختالف 
است. این اختالفات گاهًا به قدری 
عمق پیدا می كند كه زمینه برای 
بهره برداری نیروهای رقیب شیعیان 
از جمله سنی ها، كردها و حتی 
نیروها و بازیگران خارجی حوزه 

عراق را فراهم می كند



بيداري اسامي
206

دوره سوم سال دهم شماره 34 زمستان 91

راستای اهداف واگرايانه خود از ظرفيت های امريكا بهره بردند. 
كردها در روند تصويب قانون اساسی عراق نيز تأثيرگذاری خود را حفظ كرده تا جايی 
كه نظام حكومتی عراق، نظام پارلمانی دموكراتيك و فدرالی تصويب گرديد )ماده 1( و 
زبان كردی در كنار زبان عربی به عنوان زبان های رسمی عراق به رسميت شناخته شد. 
عاوه بر آن به مناطق و اقليم )اقليم كردستان( اجازه داده شده است كه برای نهادهای 

قانون گذاری، اجرايی و قضايی به همراه تدوين قانون برای اداره منطقه مبادرت شود. 
كردها از اين ظرفيت اس��تفاده كرده و قانون اساس��ی خود را طوری تدوين نموده اند 
كه عمًا ايجاد كشور مستقل را هدف قرار داده است. افزايش اختيارات برای اقاليم كه 
هم اكنون فقط در كردستان عراق عينيت دارد، بی ش��ك برای حكومت مركزی عراق 
مش��كاتی را ايجاد كرده و خواهد كرد. از هم اكنون بين حكومت مركزی عراق و اقليم 
كردس��تان بر س��ر نحوه بهره برداری از نفت اختافاتی بروز كرده و در سفارتخانه های 
عراق در سراس��ر جهان دفاتر پيگيری امور فرهنگی و اجتماعی اكراد داير شده است. با 
اين شيوه كردها عمًا در صحنه روابط خارجی نيز فعال شده اند. عاوه بر اين، در برخی 
كشورها مانند سوئيس و غيره با نصب پرچم كردستان عمًا روند استقال خود از عراق 

را تعقيب می كنند. 
يكی از مسائلی كه بين حكومت عراق با كردها به صورت جدی چالش ساز شده بحث 

منطقه كركوك است كه همواره مورد توجه كردهاست. 
به هر حال مس��ئله كنونی عراق و به خصوص دولت شيعی به هر سرانجامی كه برسد، 
كردها اولين استفاده كننده عملی آن محس��وب می گردند و جنبش كردی در منطقه 
ش��اهد رش��د و ش��كوفايی قابل توجهی اس��ت. به ويژه كه اين روند در مقايسه با ساير 
دستاوردهای كردها در طول تاريخ از عمق بيشتری برخوردار است و از فرصت زمانی و 
ماندگاری زيادی بهره می برد تا جايی كه كردها نه تنها فكر بازگشت به عقب را به خود 
راه نمی دهند، بلكه به جايی رسيده اند كه خود را در يك قدمی استقال كامل احساس 
می كنند و در عراق سعی می نمايند با ايجاد تعادل منفی بين گروه های شيعی و سنی، 
اهداف خود را دنبال نمايند و از اين جهت اسراييل نيز با حضور ملموس خود در كردستان 

عراق به اين مسئله دامن می زند. 
3. اختاف بين گروه های ش��يعيان؛ يكی از مس��ائلی كه در محيط سياسی شيعيان 
عراق كاركرد منفی داشته، اختاف بين گروه های ش��يعی است. اين اختافات گاهاً به 
قدری عمق پيدا می كند كه زمينه برای بهره برداری نيروهای رقيب ش��يعيان از جمله 
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س��نی ها، كردها و حتی نيروه��ا و بازيگران 
خارجی حوزه عراق را فراهم می كند. اختاف 
جريان صدر با دولت نوری مالكی كه در يك 
برهه ای منجر به درگيری هم شد يا اختاف 
جريان صدر با مجلس اعای اسامی مبين 
اين اس��ت كه يك ناهماهنگ��ی راهبردی و 
دارای پايه های نظری بي��ن اين گروه وجود 

دارد. برای نمونه جريان ص��در برخاف حزب الدعوه مجلس اعای اس��امی عراق كه 
پيوندها، روابط و رويكردهای مثبتی در قبال مرجعيت شيعی دارند، از تعامات مناسبی 
با مرجعيت شيعی در نجف برخوردار نبوده است. حتی درگيری هايی بين هواداران اين 
جريان و اطرافيان مراجع شيعی ايجاد شده است. جريان صدر با تقسيم حوزه های علميه 
به دو حوزه »ناطقه« )به معنای گفت وگو( و »صامت« )به معنای ساكت( خود را نماينده 
منحصر به فرد حوزه ناطقه معرفی می كردند و ساير بيوت و حوزه ها را به خاطر سكوت 

در مورد مسائل و امور سياسی مورد سرزنش قرار دادند.  
البته اختافات در جامعه شيعه عراق فقط منحصر به س��ه گروه معروف نيست، بلكه 
ظهور و بروز انديش��ه های مختلف در جامعه شيعه عراق كه بيش��تر پشتيبان خارجی 
دارد بر هميشگی آنها آسيب می زند. برای نمونه ظهور انديشه سكوالريسم و همچنين 
ناسيوناليسم عربی در بين شيعيان كه مورد حمايت مجموعه غرب و همچنين كشورهای 

عربی است، كه محيط سياسی شيعيان را دچار آسيب پذيری های جدی می نمايد. 
4. عوام��ل منطق��ه ای و فرامنطق��ه ای محدودكننده؛ منظ��ور از عوام��ل منطقه ای، 
كشورهايی است كه در محيط سياسی عراق و به خصوص ش��يعيان نقش سلبی بازی 
كرده و اقتدار شيعيان بر عرصه سياسی عراق را چالش��ی می سازند كه در ذيل به چند 

بازيگر عمده اشاره می شود: 
•  رژيم سعودی 

رويكرد رژيم سعودی در قبال شيعيان به صورت تاريخی سلبی و حتی مغرضانه بوده 
است. اين كش��ور كه حامی ايدئولوژی سلفی و وهابی اس��ت، مبارزه با تشيع را نسبت 
به جريان های صهيونيس��م بين الملل و استعمارگران مس��يحی و غرب در اولويت قرار 
می دهد. البته بعد از پيروزی انقاب اسامی، عربستان عمًا با ايدئولوژی انقابی منبعث 
از مذهب تشيع در هر كجای جهان اسام به مبارزه برخاسته است و اين رويكرد در حوزه 

عالئم محیطی بیانگر این است كه 
كشورهای عربی و سنی منطقه، 
شبیه سازی بخشی از بحران سوریه 
در عراق را مدنظر دارند؛ البته با این 
تصور كه دولت عراق از شکنندگی 
باالیی برخوردار است و قبل از 
همه گیرشدن بحران تسلیم خواهد شد
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عراق بيشتر صدق می كند. سياست خارجی 
عربستان سعودی پس از س��رنگونی صدام و 
تحوالت آن، به ماحظات متعدد در س��طوح 
مختلف مربوط می ش��ود. تغيي��رات مربوط 
به س��اختار ق��درت و الگ��وی حكومت داری 
در داخل ع��راق، ماحظات مبتن��ی بر تداوم 
توازن قدرت منطقه ای و ديدگاه س��عودی ها 
در خصوص اهداف و مقاصد امريكا در عراق، 
اصلی ترين مؤلفه هايی هس��تند كه سياست 

خارجی عربستان و تحوالت آن در قبال عراق پس از صدام را تبيين می كنند. 
ايجاد ساختار جديد سياسی مبتنی بر شيوه ها و هنجارهای دموكراتيك، به قدرت يابی 
گروه های ش��يعی و كرد در عراق و ظهور الگوی نوينی از حكومت داری در اين كش��ور 
منجر شد. اين مسئله با توجه به ساختار اقتدارگرا و غير مشاركتی سعودی ها و تحريك 
تقاضاهای اقليت شيعی سعودی باعث واكنش هايی منفی و نگرانی هايی در ميان افكار 
عمومی و دولت سعودی شده است. ايجاد دولت تحت تسلط شيعيان و نزديك به ايران، 
زمينه هايی را برای بر هم خوردن توازن قوای منطقه ای به زيان عربستان سعودی ايجاد 
كرده است. سياست های امريكا در خاورميانه، كه در جهت تغييرات و اصاحاتی عمده 
در خاورميانه بود و تغيير رژيم بعث نخس��تين مرحله از اين سياس��ت ها تلقی می شد، 
احساس آسيب پذيری دولت سعودی و فشارهای پيرامونی معطوف به آن را افزايش داد.1 
مجموعه مؤلفه های فوق باعث ارزيابی منفی س��عودی ها از شرايط عراق پس از صدام 
شده است و مقامات عربستان س��اختار جديد قدرت در عراق و پيامدهای استراتژيك 
منطقه ای آن را به عنوان عامل عمده تغيير وضع موجود و ثبات در محيط پيرامونی خود 
تلقی می كنند. بر اين اساس سعودی ها با اعمال فشار و مخالفت با دولت عراق و از سوی 
ديگر به واسطه تعامل بيشتر با گروه های س��نی و دولت امريكا، مانع از تحكيم ساختار 
جديدی از قدرت داخلی و منطقه ای می شوند. قرائن و شواهد حاكی است رويكرد منفی 
و مخالفت سعودی ها با روند سياس��ی عراق پس از صدام، تا زمانی كه نوعی از ساختار 
سياسی متوازن تر نس��بت به وضعيت كنونی و در راس��تای مهار قدرت شيعی در عراق 

1. علی اكبر اسدی، عربستان سعودی و عراق پس از صدام، )پژوهش 12( مجموعه مقاالت با عنوان »عراق پس 
از صدام و بازيگران منطقه ای«، پژوهشكده تحقيقات استراتژيك، بی تا، ص101.  

روندهای موجود بیانگر این است كه 
سیاست های دولت خودمختار اقلیم 
كردستان عراق موافق دولت شیعی 
و مخالف عرب های سنی اتخاذ 
نخواهد شد. بلکه با امتیازدهی به 
تركیه و تعامل با برخی از بازیگران 
منطقه ای و بین المللی حوزه عراق، 
رویکرد  با  كرد  خواهد  سعی 
واگرایانه، در مقابل اقتدار حاكم به 

نقش سلبی خود ادامه دهد
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ايجاد شود و كشور عراق در تعامات منطقه ای به رقابت تاريخی خود با ايران بازگردد، 
ادامه پيدا خواهد كرد؛ امری كه محيط سياسی شيعه را سخت متأثر ساخته و روندهای 

ثبات ساز را با چالش مواجه كرده است. 
•  تركيه 

از زمان تأس��يس جمهوری نوين تركيه، اين كشور همواره به ش��مال عراق به چشم 
فرصت و منفع��ت نگاه می كرده اس��ت و در عين ح��ال اين منطقه را دارای پتانس��يل 
تهديدآميزی نسبت به تماميت ارضی خود می بيند. حمله امريكا به عراق و تغيير رژيم 
اين كشور، شرايط جديدی را فراهم آورده است تا تركيه با حساسيت بيشتری تحوالت 
اين منطقه را دنبال كند.1 تر ك ها از اين زاويه سياست خود را در عراق دنبال می كردند، 
و به همين خاطر مخالف فدراليسم يا تجزيه عراق بودند و وجود دولت متمركز با رويكرد 
ناسيوناليسم ملی- عربی را برای منافع ملی و راهبرد منطقه ای خود مناسب می ديدند.2 
ترك ها با اين رويكرد در س��ال های نخست پس از صدام تعامات س��ازنده  ای را با تمام 
گروه های عراقی برقرار نمودند و در تحكيم دولت عراق كه از شيعيان بود، نقش ايجابی 
داشتند. حتی در ترغيب و جذب گروه های سنی به مشاركت فرآيندهای سياسی در حد 
و وسع نفوذ خود اقدامات ارزشمندی انجام دادند.3 ولی اين رويكرد تركيه در سال های 
اخير، به خصوص بعد از انتخابات پارلمانی 2010 عراق دستخوش تحول گرديد و ترك ها 
تقويت يك دولت شيعی در عراق را مغاير با منافع منطقه خود تعريف كردند و اقداماتی 

جهت تضعيف آن برداشتند. 
تركيه در رويكرد اخيرش نسبت به دولت ش��يعی عراق چند ماحظه داشته است كه 

در ذيل اشاره می شود: 
- تركيه تقويت دولت شيعی در عراق را عمق ژئوپلتيك جمهوری اسامی ايران می داند 
كه با مديريت خط مقاومت در منطقه، در خاورميانه به بازيگر تعيين كننده تبديل شده 
است. به باور اكثر رقبای منطقه ای جمهوری اسامی ايران، اگر عراق با آن ظرفيت های 
انسانی، جغرافيايی و اقتصادی )دارای منابع غنی نفت( به متحد راهبردی ايران تبديل 
ش��ود، نفوذ منطقه ای ايران قابليت هژمونيك پيدا خواهد ك��رد و از طرفی ژئوپلتيك 

1. رحمن قهرمان پور، سياست تركيه در قبال عراق پس از صدام )پژوهش 12( مجموعه مقاالت با عنوان »عراق 
پس از صدام و بازيگران منطقه ای«، پژوهشكده تحقيقات استراتژيك، بی تا، ص52. 

2. رك: رحمت اهلل فاح، »تقابل و تعامل تركيه و ايران در عراق«، مطالعات سياسی، س11، ش43، بهار91. 
3. Bulent Aras"Davutoglu Era in Turkish Foreign policy"SETA, may 2009, brief No:32 

(www.setav.org)
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شيعی منطقه كه غربی ها و عرب ها با اصطاح »هال شيعی« خطاب می كنند، در عرصه 
منطقه ای معادالت قدرت را تعيين خواهد كرد. 

- تركيه تاش می كند منافع كشورهای سنی عربی را در عراق تأمين نمايد. چون هيچ 
كدام از كش��ورهای عربی ظرفيت الزم برای مديريت تحوالت سياسی عراق را ندارند، 
ترك ها با توجه به روابط راهبردی ش��ان با مجموعه غرب و همچنين قابليت هايشان در 
حوزه های سياسی، امنيتی و اقتصادی، به عنوان يك كشور سنی، تاش می كنند باالنس 
الزم را بين منافع سنی- عربی و ايران ش��يعی به وجود آورند و در اين راستا در تقويت 
سنی ها از پتانسيل های مادی كش��ورهای عربی منطقه بهره می برند و محيط سياسی 

شيعيان و دولت برآمده از آن را چالشی می سازند.1
- تركيه نقطه آسيب پذير خود در عراق را اقليم كردستان عراق می داند؛ سال های اوليه 
سرنگونی صدام، يك نقش سلبی و سياس��ت انكار و محدودكننده را در قبال روندهای 
تقويت كننده اين منطقه می گرفت، ولی از سال 2007 به بعد به اين نتيجه رسيده است 
كه تقويت و اس��تحكام دولت خودمختار اقليم كردستان پش��تيبانی بين المللی دارد و 
غرب و در رأس آن امريكا خدمات امنيتی مستمر در اختيار اين اقليم قرار می دهد تا در 
نهايت الگويی از خودگردانی كردی را در منطقه به نمايش گذارد. از آن سو ترك ها هم 
مقاومت منفی خود را به صاح منافع خود ندانسته و با تغيير سياست خود، به همكاری 
در سطوح مختلف با رژيم اقليم كردستان عراق نموده اند. امروزه ترك ها از اين فاكتور هم 
در جهت محدود نمودن ميدان عمل شيعيان و دولت شيعی بهره می برند. البته تركيه 
تاش می كند گسست های تاريخی كه بين اعراب سنی و كردهای عراق كه اكثريت آن 
سنی مذهب هستند، كمرنگ و در صورت امكان ترميم نمايد تا از اين طريق وزن سياسی 

سنی ها را در حاكميت عراق پر رنگ كند. 
•  ساير كشورهای عربی 

شيعيان عراق هم اكنون به عنوان مركز تأثيرگذار در هويت و رفتارهای سياسی ساير 
شيعيان عرب محسوب می ش��وند. به همين دليل كشورهايی مانند اردن، امارات عربی 
متحده و مصر نس��بت به فضای موجود عراق نگران هس��تند؛ زيرا موج ايجادش��ده در 
عراق می تواند ساير كشورهای عرب حوزه خليج فارس را نيز تحت تأثير قرار دهد. طی 
سال های گذشته، شيعيان آموخته اند كه از الگوی متقاعدسازی مسلمانان سنی استفاده 

1. رك: رحمت اهلل فاح، »سياس��ت خارجی تركيه و تحوالت انقابی جهان عرب«، مطالعات راهبردی جهان 
اسام، س12، ش46، تابستان 1390، ص231-253. 
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كنند. آنان می كوشند تا حسن نيت خود را به مسلمانان اهل تسنن اثبات كنند.1 به رغم 
روند يادشده، می توان نشانه هايی از تداوم ستيز كشورهای منطقه نسبت به شيعيان را 

ماحظه كرد. 
در دوران گذش��ته، كش��ورهای حوزه خليج فارس، هويت خ��ود را از طريق ويژگی 
كشورهای متعارض خود تعريف می كردند. در دهه 1980، تمام كشورهای عرب حوزه 
خليج فارس از عراق در برابر ايران حمايت كردند. آنان ايران را دشمن خود تلقی كردند 
و از اين طريق به هويت سازی پرداختند. در اين دوران، ناسيوناليسم عربی محور اصلی 

جدال گرايی عليه ايران محسوب می شد. 
تحوالت ع��راق، قواعد و الگ��وی روابط منطقه ای اع��راب را دگرگون ك��رد. به قدرت 
رسيدن شيعيان در عراق به ظهور دومين كشور ش��يعه در منطقه منتهی شد. اين امر 
با توجه به عرب بودن شيعيان عراقی، زمينه مناس��ب تری برای هويت يابی شيعيان در 
تمام كش��ورهای حوزه خليج فارس به وجود آورد. هم اكنون، واحدهای سياسی حوزه 
خليج فارس و همچنين شهروندان آنان با پديده جديدتری روبه رو شده اند. آنان ناچارند 
شرايطی را مورد توجه قرار دهند كه بيان كننده وجود دو كشور شيعی در شمال خليج 
فارس اس��ت. در اين وضعيت، گروه های شيعی به ش��كلی اجتناب ناپذير از انگيزه الزم 
برای هويت يابی برخوردارند. اگرچه آنان مرجعيت يكسان ندارند و به دال های گفتمانی 
متفاوتی وابسته اند، واقعيت های جديد بيان می كند كه هويت يابی شيعيان بر فرآيندهای 
سياسی كش��ورهای حوزه خليج فارس تأثير خواهد گذاشت و گستره و شدت مقاومت 

شيعی در برابر رژيم های سياسی موجود در تمام كشورها افزايش خواهد يافت. 
•  امريكا 

يكی از اهداف و ابع��اد اصلی حمل��ه امريكا به عراق تبديل اين كش��ور ب��ه بازيگری 
توازن بخش در مقابل ايران بود. قبل از آغاز جنگ عراق، ديدگاه متعارف ميان مقامات 
امريكايی اين بود كه به قدرت رس��يدن ش��يعيان در عراق ممكن اس��ت سبب رقابت 
مذهبی اين كشور با ايران به ويژه ميان قم و نجف شود؛ اما روابط دو كشور در سال های 
گذش��ته حاكی از همكاری و تقويت تعامات و پيوندها بوده است.2 يعنی شكل گيری 
ساختار جديدی از قدرت در عراق و روند نزديكی و هم گرايی ايران و عراق سبب ايجاد 
نوع جديدی از ترتيبات امنيتی در س��طح منطقه شده است. امريكا برای محدودسازی 

1. طاهره ترابی، »شيعيان حاش��يه ای و اس��تراتژی تغييرات هويتی«، مطالعات منطقه ای جهان اسام، س7، 
ش28، 1358، ص101. 

2. Vali Nasr, “When the shiits Rise “, Foreign Affairs, July/ Agust 2006, p.7. 
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ايران در عراق، به دنبال پيگيری نوعی موازنه قدرت 
بين گروه های سياس��ی ع��راق و نهادينه س��اختن 
دموكراس��ی توافقی برای محدودس��ازی گروه های 
ش��يعی اس��ت كه امريكا آنها را به عنوان گروه های 
متح��د و در پيوند با جمهوری اس��امی ايران تلقی 

می كند. 
توازن سازی و محدودس��ازی گروه های شيعی در 
عرصه سياس��ت و قدرت به شيوه های مختلف مورد 
توجه امريكا بوده است؛ از جمله موازنه سازی نهادی 
و ايجاد نوعی سيستم سياسی كه بدون توافق و امتيازدهی به گروه های اقليت نمی تواند 
به حيات خود ادامه دهد. ايجاد چندپارگی و كاهش انسجام داخلی بين گروه های شيعی 
و تقويت گروه ه��ای رقيب از جمله س��نی ها، بعثی ها و س��كوالرها در مقابل گروه های 
شيعی و تأكيد بر راهبردهای سياسی به جای راهبردهای نظامی از محورهای مهم ديگر 
امريكاست؛ به عبارتی هر چند امريكا مجبور شد به دليل رفتارهای داخلی، به خصوص 
درخواست های رهبران شيعی و مراجع، از دموكراسی حداقلی اوليه صرف نظر كند و به 
دموكراسی مبتنی بر انتخابات سراسری رضايت دهد، اما در داخل ساختار دموكراتيك 
متنوع و چند قومی- مذهبی عراق سعی كرده است با اس��تفاده از شكاف های داخلی، 
منافع و اهداف خود را پيش ببرد. ايجاد موازنه در مقابل گروه های شيعی نزديك به ايران 
و تقويت گروه ها و شخصيت های همسوی امريكا و مخالف ايران از جمله تاش های اين 

كشور در اين راستا بوده است.1 
البته امريكا در كنار اقدامات مذكور، در پی ايجاد روابطی راهبردی در ابعاد مختلف و 
وارد ساختن اين كشور به جرگه متحدين خود در خاورميانه است؛ در اين راستا عاوه 
بر انعقاد توافق نامه راهبردی، سعی كرده اس��ت با توسعه سفارتخانه و كنسولگری های 
خود در عراق تأثيرپذيری بر ساختارهای داخلی عراق را به منظور جبران كاهش حضور 
نظامی خود افزايش دهد و از س��وی ديگر برای ايجاد توازن در مقاب��ل ايران، حضور و 
مشاركت متحدين عرب منطقه ای خود برای حضور و تأثيرگذاری گسترده تر در عراق را 
تشويق می كند؛ امری كه در مجموع در محيط سياسی شيعيان نقش بازدارنده و منفی 

1. http://meria.inc.a.c.il/journal/2005/issu/IVgNoa.html.(Michael Rubin.”The Futher of 
Iraq”Democracy, Civil or chaos ?”)

تحوالت ناشی از سقوط رژیم 
صدا م حسین و خروج شیعیان 
از تنگنای ژئوپلتیك به صورت 
بارزی نقش ژئوپلتیك شیعیان 
در عراق را ارتقا بخشیده است. 
اكثریت مجلس نمایندگان، 
پست نخست وزیری و بسیاری 
از پست های دولتی برخالف 
دوران گذشته اكنون در اختیار 

شیعیان قرار دارد
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دارد. 

روندشناسی تحوالت در محيط سياسی شيعيان عراق 
با توجه به عوامل و ش��رايط محيط سياس��ی ش��يعيان ع��راق كه به ص��ورت عامل 
تقويت كننده يا تضعيف كننده نقش آفرينی می كنند مجموعاً در خلق برخی روندها يا 
در تقويت يا تضعيف برخی روندهای ديگر نقش اساسی داش��ته است. در ذيل به چند 
روندی كه به صورت جدی شكل گرفته يا در حال قدرتمند شدن است اشاره می شود: 

نخست، الگوسازی تحوالت انقالبی كشورهای عربی در عراق 
مجموعه بازيگران داخلی و منطقه ای، حتی فرامنطقه ای در عرصه عراق به اين نتيجه 
می رسند كه مؤلفه های قدرت جامعه شيعيان عراق نس��بت به ساير گروه های قومی و 
مذهبی قوی تر است؛ به همين جهت تقويت روندها و مكانيسم های دموكراتيك منجر 
به نهادينه شدن اقتدار ش��يعيان و به حاشيه رانده شدن س��نی ها می گردد و از طرفی 
شيعيان عراق و دولت برآمده از اراده آنها حاضر نمی شوند كه يكی از مهمترين مؤلفه های 
قدرت خود را كه حمايت جمهوری اسامی ايران است از دست بدهند؛ به همين جهت 
در تاش برای ايجاد روندی جديد با ماهيت شورش��ی جامعه سنی عليه دولت شيعی 
هستند. آنها حتی پا را از آن فراتر گذاشته و درصدد تئوريزه نمودن تجزيه عراق و ايجاد 

حكومت سنی نشين در جغرافيای اين كشور هستند.1
عائم محيطی بيانگر اين است كه كشورهای عربی و سنی منطقه، شبيه سازی بخشی 
از بحران سوريه در عراق را مدنظر دارند؛2 البته با اين تصور كه دولت عراق از شكنندگی 

بااليی برخوردار است و قبل از همه گيرشدن بحران تسليم خواهد شد. 
دوم، نقش آفرينی فرصت طلبانه اقليم كردستان در مقابل دولت شيعی عراق 

كردهای عراق دارای س��ابقه و مداومت تاريخ��ی در مبارزه با رژيم عراقی هس��تند و 
اين مبارزه در دوره صدام به نقطه حس��اس خود رس��يده بود كه با س��رنگونی صدام و 
همكاری همه جانبه آنها با امريكا، موقعيت آنها را به نقطه بی بازگش��تی رس��اند. دولت 
اقليم در سال های اوليه عراق پس از صدام سياست های خود را همسو با شيعيان تعريف 
می كردند، ولی از س��ال 2010 به اين طرف نقش كاركردی خ��ود را بازتعريف نموده و 
درصدد تضعيف وحدت ارضی عراق و ايجاد موازنه منفی بين دو گروه مذهبی ش��يعه و 

1. www.irandiplomasy.com.(91/11/6 ) 
2. Bilgay Duman"Irak’ta Sünni Ayaklanması: Yeni Dönemin Baslangıcı mı?"
 http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=4234)مطالعات استراتژيك خاورميانه تركيه(
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سنی در عراق می نمايند تا از اين طريق در گرفتن امتياز از دولت مركزی، به ويژه در مورد 
وضعيت كركوك و استخراج و صادرات نفت اقليم، وضعيت پيش مرگان و اختصاص سهم 

بيشتر از بودجه عراق به اقليم دست بااليی را داشته باشد. 
روندهای موجود بيانگر اين است كه سياس��ت های دولت خودمختار اقليم كردستان 
عراق موافق دولت شيعی و مخالف عرب های سنی اتخاذ نخواهد شد. بلكه با امتيازدهی 
به تركيه و تعامل با برخی از بازيگران منطقه ای و بين المللی حوزه عراق، س��عی خواهد 

كرد با رويكرد واگرايانه، در مقابل اقتدار حاكم به نقش سلبی خود ادامه دهد. 
سوم، اختالل در روندهای هويت يابی مذهبی شيعيان 

بسترهای فكری و فرهنگی جامعه شيعی عراق هم به مانند ساير جوامع متنوع و دارای 
عمق تاريخی است كه در قالب های مختلف می توان آنها را دسته بندی نمود. در سال های 
اخير اكثر تمايات كنش گران در محيط سياسی ش��يعيان عراق مذهب گرا بوده است. 
اين گرايش تا حدودی چشمگير بود و مطالبات سياسی و اجتماعی آنها را پس از سقوط 
صدام پاسخ می داد ولی در شرايط كنونی بازيگران داخلی و خارجی حوزه عراق تاش 
می كنند روندهای هويت يابی سياسی شيعيان را دستخوش تحوالت نمايند؛ در اين بين 
از روش های مختلف بهره می برند؛ از مهم ترين آنها، بازتعريف از ناسيوناليسم عربی در 
قالب ناسيوناليسم ميهنی  است؛ ناسيوناليسم عربی در منطقه بعد از حمله عراق به كويت 
با چالش راهبردی مواجه شده بود تا اينكه بعد از حمله امريكا به عراق عمًا ناكارآمدی 
خود را نشان داد. عراق به عنوان مهمترين كشور عربی از ماهيت عربی به ماهيت مختلط 
عربی،كردی و شيعه- سنی تبديل شد؛1 البته در حال حاضر اكثر ناسيوناليست های عرب 
به نوعی به ناسيوناليس��م های محلی و ملی خود گرايش پيدا كردند. در اين بين منافع 
كش��ورهای عربی كه اكثراً سنی مذهب هم هس��تند بر اين محور سياست گذاری شده 
است كه زمينه های ناسيوناليس��م عربی را اين بار با تقويت ناسيوناليسم ملی عراقی در 
مقابل هويت مذهبی شيعی مديريت نمايند. در اين گزاره شاخصه های چندی می تواند 
دخيل باش��د كه مهمترين آنها تقويت گرايش های سكوالريس��تی در جامعه شيعی و 
كم رنگ نمودن جايگاه علمای شيعی غير عرب از جمله آيت اهلل سيستانی، تبليغ تئوری 
ژئوپلتيك پرتنش و رقابت زا بين ايران و عراق، احيای جايگاه عراق در اتحاديه اعراب و 
نظام های سياسی و امنيتی آن و... اس��ت كه اين موارد مجموعه روندهايی است كه در 
سال های آينده سرعت بيشتری خواهد يافت و پيامد و تأثيرات خود را در محيط سياسی 

1. عباس نجفی فيروزجانی، »نگاه اعراب به ايران«، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسامی، 1388، ص219. 
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شيعيان عراق خواهد گذاشت.

سرانجام سخن
در طول تاريخ معاصر، اكثريت ش��يعه در عراق همواره تحت ظلم و سيطره حكام قرار 
داشته اند؛ به ويژه طی جنگ هشت س��اله عراق با جمهوری اسامی ايران، دستگيری، 
شكنجه و اعدام شيعيان مخصوصاً رهبران شيعی در سطح گسترده ای از سوی رژيم بعثی 

صدام حسين رخ داد و هزاران نفر شهيد، تبعيد يا اخراج شدند. 
با اين حال حكام عراق طی س��ال های پس از استقال از گس��ترش و حاكميت تفكر 
شيعيان در اين كش��ور نگران بوده و تاش نموده اند رهبران شيعه را به هر نحو ممكن 
كنترل كنند يا از ميان بردارند. يكی از رهبران مؤثر شيعی در عراق سيد محمدباقر صدر 
بود كه طی همكاری اطاعاتی رژيم صدام حسين با س��اير دول عربی ربوده و از صحنه 
اجتماعی و سياسی عراق حذف گرديد. در واقع حاكمان عراق بر قدرت نافذ شيعيان واقف 

بوده و اقدامات مؤثری جهت كنترل و تضعيف آن به عمل آورده اند. 
رژيم صدام حسين از بدو ش��كل گيری، فشارهای مضاعفی بر ش��يعيان در عراق وارد 
آورد. به رغم وجود اكثريت شيعه در تركيب ارتش و بسياری از نهادهای دولتی، شيعيان 
همواره از دستيابی به مناصب باال و كليدی محروم می شدند. سياست رژيم بعث عراق در 
خصوص محدودسازی شيعيان در ابعاد منطقه ای و بين المللی مورد حمايت كشورهای 
عربی و قدرت های بين المللی قرار داش��ت. دولت های عرب منطقه ب��ه دليل تمايزات 
مذهبی هيچ گاه خواهان قدرت يافتن شيعيان عراق نبوده اند. از سوی ديگر با توجه به 
روابط گسترده رژيم صدام حسين با دول شرقی و غربی، گرچه عراق در زمره وابستگان 
به ابرقدرت شرق محسوب می گرديد اما به ويژه در طول جنگ تحميلی عليه جمهوری 
اسامی ايران، رژيم بعث از حمايت های فراوان سياسی و اقتصادی دولت های غربی نيز 
برخوردار بود. نگرانی های غرب به ويژه امريكا از قدرت يافتن شيعيان عراق تا حدی بوده 
كه در عمليات طوفان صحرا هنگامی كه ضربات مهلكی بر پيكر ارتش عراق وارد گرديد 
و شيعيان جنوب اين كشور ش��ورش هايی تحت عنوان انتفاضه شعبانيه را شكل دادند، 
ناگهان حمات نظاميان امريكايی با هدف بازگذاشتن دست ارتش عراق برای سركوب 
شيعيان متوقف گرديد؛ همچنان كه بعدها امريكايی ها نيز اذعان نمودند كه در آن مقطع 

فروپاشی رژيم صدام حسين موجب به دست گيری قدرت توسط شيعيان می گرديد. 
پس از رويدادهای 11سپتامبر2001 در امريكا كه موجب شد خاورميانه و جهان اسام 
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در كانون اس��تراتژی سياس��ت خارجی امريكا قرار 
گيرد، روشن شد كه افراط گرايان سنی سياست های 
امري��كا را ب��ه طور ج��دی ب��ه چالش كش��يده اند؛ 
بنابراين بيش��ترين نگرانی های استراتژيس��ت ها و 
سياس��تمداران امريكايی به س��مت نيروهای سنی 
متماي��ل گرديد. پ��س از اش��غال عراق ني��ز برخی 
گروه های تندرو سنی با همكاری شبكه القاعده دست 
به اقدامات ناامن كننده در عراق زدند و سياس��ت های امريكا در اين كشور را به چالش 
كشيدند. البته هدف اصلی اين گروه ها اعتراض به امريكا و دستيابی به قدرت بيشتر در 
ساختار جديد عراق بوده است؛ اما شيعيان با توجه به اكثريت نسبی و با اعتماد به نفس 
و اتخاذ روش های ديپلماتيك، قانونمند و منطقی در فرآيند دولت سازی مشاركت فعال 

نمودند و موفق شدند به قدرت بايسته دست يابند. 
تحوالت ناشی از سقوط رژيم صدا م حسين و خروج ش��يعيان از تنگنای ژئوپلتيك به 
صورت بارزی نقش ژئوپلتيك شيعيان در عراق را ارتقا بخشيده است. اكثريت مجلس 
نمايندگان، پست نخست وزيری و بسياری از پست های دولتی برخاف دوران گذشته 
اكنون در اختيار ش��يعيان قرار دارد. با توجه به وجود اماكن مقدس شيعيان در عراق و 
همچنين وجود ذخاير عظيم نفت و گاز در مناطق جنوبی عراق كه اكثراً شيعه نش��ين 
هس��تند، تأثير ش��يعيان به عنوان يك عامل مهم ژئوپلتيك در س��طح منطقه و نظام 
بين الملل مضاعف می گردد. در مجموع فروپاش��ی رژيم صدام حسين نقطه عطفی در 
روند سياسی ش��دن ش��يعيان و برخورداری آنها از هويت دوگانه سياسی و مذهبی در 
جامعه عراق محسوب می شود. پس از صدام حسين شيعيان به خوبی توانسته اند با اتكا 
به مؤلفه های قدرت خود از فرصت پيش  آمده بهره برداری نمايند و حضور سياسی خود 

را در عراق گسترش و تعميق بخشند. 
امروزه هيچ قدرتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن شيعيان در عراق نقش آفرينی نمايد 
و بدون ماحظات ساختار توزيع قدرت سياسی در عراق كه شيعيان در آن از برجستگی 

فراوانی برخوردارند، تأثيرگذار باشد.
انجام تحوالت سياسی در عراق و به قدرت رسيدن شيعيان در اين كشور، چشم انداز 
قدرت و سياس��ت در منطقه خاورميانه و خلي��ج فارس را تحت تأثير قرار داده اس��ت. 
فوری ترين نتيجه اين تحوالت، افزايش حوزه های ظرفيت س��ازی در سياست خارجی 

امروزه هیچ قدرتی نمی تواند 
بدون در نظر گرفتن شیعیان در 
عراق نقش آفرینی نماید و بدون 
مالحظات ساختار توزیع قدرت 
سیاسی در عراق كه شیعیان 
در آن از برجستگی فراوانی 

برخوردارند، تأثیرگذار باشد
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ايران نه تنها در روابط با عراق بلكه در روابط با كشورهای حاشيه جنوبی منطقه خليج 
فارس، جهان عرب و قدرت های بزرگ می باش��د. امری كه در قالب نگرانی های جهان 
عرب از ش��كل گيری هال ش��يعی و در نزد قدرت های خارجی از افزايش نقش و نفوذ 
ايران در سطح منطقه ياد می شود. همزمان با افزايش نقش ايران، خروج عراق از حالت 
يك بازيگر تهديدآميز و همچنين روند تغيير شكل ماهيت تهديدات امنيتی در شرايط 
جديد، ضرورت شكل گيری نظام امنيت منطقه ای مبتنی بر ويژگی ها و تحوالت جديد 
سياسی اجتناب ناپذير گرديده است. اهميت تحوالت جديد به دليل ورود پررنگ عنصر 
ش��يعه در تقويت روابط ايران و عراق و تأثيرات آن بر شكل قدرت و سياست در منطقه 

خليج فارس است.
به همين جهت عوام��ل مختلفی تاش می نمايند از قابليت های اثرگذاری ش��يعيان 
عراق بكاهند؛ از سوی ديگر چالش های متقاطع و متراكم را در محيط سياسی آنها فعال 
سازند. بر همين مبنا سياست های بازيگران داخلی و منطقه ای و بين المللی عراق را عليه 
استحكام بنيادهای دولت شيعی در عراق می بينيم؛ امری كه نه فقط در حوزه سياسی- 

امنيتی بلكه در حوزه فرهنگی و هويتی به شدت بروز يافته است. 


