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Abstract 
The purpose of this study is to examine the Shiite currents in Iraq and the developments 

in modern Iraq. The research method is descriptive-analytical and the results showed 

that the Shiite currents in Iraq are working hard for the future of state-building in Iraq; 

Because, the process of state-building in Iraq is formed under the influence of various 

social, political components, and the pattern of action of the elites; But it must also be 

acknowledged that the rise to power of the Islamist Shiites in Iraq was not something 

that pleased the United States, the West and the Arab countries bordering the Persian 

Gulf. Therefore, the United States was dissatisfied with the rise of Shiite Islamists and 

sought to prevent this by strengthening its secular Shiite allies. On the other hand, the 

issue of national identity, jihadists, regional and international countries' policy towards 

Iraq in cases such as the central government, Kurds, and Sunnis, the issue of fighting 

corruption, and political approaches of political parties and coalitions are among the 

factors that threaten the nation-building process. However, it must be acknowledged 

that this is the best opportunity for the Shiite currents in Iraq throughout its history, and 

if they take a united approach, they will be able to reduce the challenges ahead. 
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 چکیده
تحلیلییی -است. روش پژوهش توصییی ی  های شیعی عراق و تحوالت عراق جدیدجریانهدف پژوهش حاضر بررسی  

 کییه، رونیید دارند؛ چییرا در عراق سازیدولت شیعی عراق کار دشواری برای آینده  یهاانیجربوده و نتایج نشان داد که  

ایییر را  ؛ اماگیردمی شکل  نخبگان  کنش  الگوی  و  سیاسی  اجتماعی،  مختلف  هایمؤل ه  تأثیر  تحت   عراق  در  سازیدولت 

مریکییا و بییرک و کشییورهای آگرای عراق چیزی نبود که خوشایند به قدرت رسیدن شیعیان اسالم  هم باید پذیرفت که

گرایان شیعه ناخرسند بود و تالش داشت تا از از قدرت گرفتر اسالم  متحده  االتیا  لذا،.  باشد  فارسجیخلعربی حاشیه  

ن، هویییت ملییی، جرادگرایییا  لهأمسیی   یاز طرفیی   .شیعی سکوالر خود جلوی ایر ات اق را بگیییرد  مانانیپهمطریق تقویت  

 ت، مسییالهردها و اهل سنّهایی چون دولت مرکزی، ُکالمللی در قبال عراق در پروندهای و بیرسیاست کشورهای منطقه

سییازی ملت   -هایی است که روند دولت سیاسی از ایر فاکتور  یهاائتالفا فساد، رویکردهای سیاسی احزاک و  مبارزه ب

شیعه عراق در طییول تییارین ایییر   یهاانیجرکند. با ایر حال، ایر را باید پذیرفت که برتریر فرصت برای  می  را تردید

 کاهش دهند. پیش رو را  یهاچالشخواهند توانست   ،رقم خورد و اگر رویکرد اتحادی را در پیش بگیرند  رکشو 

 

  انتخابات پارلمانی.ایران، صدام، های شیعی، عراق، جریان  :ها کلیدواژه
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 مقدمه
خاورمیانییه، بییه  همچون سایر متصییرفات مت قیییر در ،یزن عثمانی، یامپراتورشکست پس از جنگ جرانی اول و عراق   

رسید، عییراق  ءبه امضا  م191۶  در سالمحرمانه و    طور  بهکه    پیکو   -نامه سایکسموافقت   بر طبق  ها درآمد.آن  قیمومیت 

هییم   هاز بیی م  1920  کییه در سییال  ب یترت  ریا  به  .شداشغالی بریتانیا درآمد و تحت نظارت آن اداره می  یی از قلمروجزئ

 کشییور ریمت قیی  ریسییا  ایت بریتانیا وبصره، بغداد و موصل و با حم  یهاالت یارودان، یعنی  پیوستر سه ایالت منطقه میان

می بییه گیری عمییو یرأ و بالک فیصل اول با حمایت بریتانیا  عراق، م  کشور  تشکیل  بعد ازسال    یک  .شکل گرفت عراق  

انگلسییتان قیییام  نشییاندهدست شیعیان عراق تصمیم گرفتند علیییه حکومییت  م1930 سال در پادشاهی عراق انتخاک شد.

قرار علت همراهی نکردن قبایل سنی که بالباً مورد کمک بریتانیا   کشوری مستقل برپا نمایند که به  ،کرده تا بتوانند خود

یان عییراق شیییعبییه  ،فقییرتحمیییل  و قرار دادن فشار تحت حکومت شروع به  ،روریا از ، ایر قیام شکست خورد.داشتند

عراق   ،همان سال  در  رسماً به استقالل دست یافت.ر  مومیت انگلستان به پایان رسید و ایر کشو قیّم  1932  سال  در  .کرد

رسییید. بعیید  فرزند فیصل به پادشاهی عراق ،بازی اول ،سال  کی  از گذشت یت سازمان ملل متحد درآمد. پس  به عضو 

 ضدسییلطنتی  یبییا کودتییا  1958پادشاهی به فرزندش فیصل دوم رسییید و پادشییاهی وی تییا سییال    ،اول  از مرگ بازی

مرم  ینکته .قدرت در دست آنرا بوده است   2003  تا سال  دست گرفته ورا بهعث قدرت  بآن حزک    بعد از  و  فروپاشید

 از و (۶5-۴۶، ص138۷)کرمییی،   درصد،  ۶5  حدودعراق،    جمعیت باالی شیعه در  ربمیعلایر است که    ،ایر رابطه  در

تییارین   شیییعیان در  از سییویی دیگییر،  آن دوران  جران تشییید در  یکی از مراکز  عنوانبهعلمیه نجف    یحوزه  ترمرمهمه  

 و نداشییتند نقشی (میلیارشیدیکتاتوری  -)پادشاهی سیاسی به دلیل نوع نظام سیاسی آن کشور  ساختار  عراق در  معاصر

 یهییاانیجر  م2003  سییال  سییقوص صییدام در  بییا  ،تا اینکه  داشتند؛  اقتصادی قرار  اجتماعی و  -سیاسیبدتریر شرایط    در

ضییمر معرفییی   ،ایییر مقالییه  در  .عراق نقش ای ییا کردنیید  یسازملت   -دولت   یندفرآ  رد  و  شدند  فکری عراق دوباره احیا

 شد.  اشاره خواهدسازی  ملت  -دولت  یندفرآ در عراق به نقش آنرا در  شیعه  سیاسی  یهاانیجر

 

 تعریف مفاهیم

 یشناسانیو جر انیجر
( راء  فتحییهبییه  )  رفت، صدور و ات اق و وقوع و طلوع ویشمعادل خروج و پ  -راء  سکونبه    دهخدا جریان،  نامهلغت در  

در   ،با وجییود ایییر  حرکت درآمدن و به تموج درآمدن معنا شده است.  معادل رفتر آک و جز آن، رفتر، روان شدن، به

رفتییار ویییژه   یاز نییوع  ،یفکییر  یافزون بر مبان  .انددهینام  ینیمع  یگروه اجتماع  و  ت یجمع  تشکل،  آن را  تعریف جریان،

ی و اقتصاد یاسیس ،یفرهنگ ،یفکر  چرار دستهبه    جریان را  (1۷-15ص  ،1382  ،ی)طالقان  برخوردار است   زین  یاجتماع

 .کنندتقسیم می

 

 عراق فکری شیعی در  یها انیجر
شییمار عییرک به در جرانتریر گروه شیعه مرم ایدئولوژیک، فکری و نظر تأثیر  هم از  هم از نظر تعداد و  شیعیان عراق، 

رد، ولییی شییمار انییدکی ُکیی   ،انییدها عرکآن  که اکثر  دهندد جمعیت عراق را شیعیان تشکیل میدرص  ۶5  حدود  روند.می

جغرافیییایی، بیشییتر در موقعیییت  گییرفتر در از نظییر قییرارشیعیان  گیرند.برمی  در  شده را نیز  های عرکرکمر یا فارستُ

قتصییادی جغرافیییای انظییر   از  گییاز  ن ت و  نشیر به دلیل منابد بنی. مناطق شیعهکنندمی  مرکزی زندگی  و  مناطق جنوبی

 رجنگ جرییانی اول بییا ورود اسییتعما  از  مشخص  طوربه  تارین و  در طوله  شیعیان هموار  دارای اهمیت راهبردی است.
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بییه  مبارزاتشییان ضییعفو شییدت  گرچه درجییه، اند؛ها مطرح بودهبل حکومت مقا در یک گروه مبارز عنوان بهانگلیس،  

از هییای حییذف شیییعیان  در مورد ریشه  تارین سیاسی،  از نظر  .بودندمت اوت    هاو سرکوک از سوی حکومت   فشار  دلیل

 ،(1۶۴-1۶5، ص1390  ،و نییادری  )خرم شاد  سیاسی عراق، عوامل زیادی مطرح بوده است   ساختار  در  فعاالنه  مشارکت 

تییدقیق در  بار اهمیت واند که ایر مرم بر شیعیان پس از سقوص صدام قدرت بالمنازعی پیدا کردهآنچه بدیری است    اما

 در عییراق  العیی ف  یعیشیی   یهییاانیجر  ریتییرمرمازجمله    .دینمایمها حائز توجه  سیاسی نیروهای مختلف آن  یهانگرش

 :کرد  اشاره ریز  یهاانیجربه   توانیم

 

 فرهنگی -فکری سیاسی یهاانیجر 
شیییعیان   .انییدبوده  دمنرهبر  ،یطوالن  یاو سابقهاز قدمت    قدر عرا  عهیش  یاسیس  یهاانیجرت که   گ   توانیم  یکل  طوربه

انتخابات، مییردم   ییکشور و برپا  ریبعث در ا  مژیبا سقوص ر  .اندکرده  ت یحما  عهیش  یاسیس  یهاانیجرهمواره از  عراق  

 شییده دییتضیی  قحقییو   دادنیید و  اداره حکومت نشان  یا براربا انتخاک آن  یعیش  یهاانیجرخود را به    خاطر  تعلق  ق،عرا

 .آوردند دست به  یمتماد یهاسال یرا ط  انیعیش

 هیحزب الدعوه االسالم 
 .(132ص  م،1998  تارین آن اسییت )موصییلی،  ریترمرم  م19۶0دهه    اما  وجود دارد،آن اختالف    سیتأستارین    در مورد

در   یعیحییزک شیی   ریتییرمرمالییدعوه،    حزک  شد.  آباز  م19۶8  سال  به قدرت رسیدن حزک بعث در  لیت علنی آن باافع

ا، میی  و اقتصییاد س ه مییااک فلاهلل صدر با نوشتر کتت یآ.  (1۶۷، ص1۳90  ،و نادری  شاد)خرم  است   قعرا  یاسیس  ساختار

 یاز سییو  «»حییزک الییدعوه با عنوان یحزب یگذارهیپا یرا برا  نهیپرداخت و زم  گراچپ   یهاگروهبه چالش با    ،در عمل

 .آورد فراهم  شانیا

 مجلس اعالی انقالب اسالمی
از   یادییی ز  شییمار  ،جنییگ ایییران و عییراق  آبییاز  وم  1980سییال    در  گرید  انیروحان  محمدباقر صدر و  دیاعدام س  یدرپ 

تحت   قدر عرا  ریا  از  شیکه پ  انیروحان  ریا  .شدند  پارسره  رانیشان به ااز طرفداران  یسیارهمراه ب  به  یعراق  انیروحان

 مجلییس  سیبه تأسحکیم    محمدباقر  دیساهلل  محوریت آیت   با  رانیدر ا  کردند،یم  ت یفعال  «جماعه العلما»  یاسیس  انیجر

است   یدتیعق  و  یفرهنگ  ،یاسیس  مجلس اعال،  یهات یفعال  یاساس  یمش  .دندیورز  مبادرت  قعرا  یانقالک اسالم  یاعال

بییر  بتنیییم هییاآن یدتیعق ینظر یمباندر گذشته   داشت؛  دیتأک   زین  ینظامشبه  یهاتحرک بر    یبعث  میژو تا زمان سقوص ر

 (.1390/ 3/ 2۶شرق،  )روزنامه تلقی نمودند تبعید« در و  خوانده»دولت خود  یمثابهبه و  بود «هیفقت یوال» یهینظر

 یتحییوالت داخلیی   ماننییدمسییائلی    در خصییوصمجلس    ریتجارک رهبران ا  از  تأثرم  ،صدامپس از  عراق    طیاما در شرا 

بییه مجلس، بییا توجییه    یاساس  کردیرو  ،قعرا  در کشور  کایآمرک  یهژمون  و راهبرد  قعرا  یختشناجامعه  اتیمقتض  ران،یا

 شییدنرادینه  ن  که  چرا  است.  ق«در عراک  یدموکرات  یندهایآفر  یسازادینهنر  یریگیپ»  دنبال  قعرا  ت یجمع  یعیش  ت یاکثر

 یمجلییس اعییال .است  بودهد آنان  به ن انیعیش یتیجمع ت یبا توجه به اکثر  مجموع  در،  در عراق  کیدموکرات  یتارهاسیا

بییه   ککمیی   ،قعییرا  ندهیساختار دولت آ  یریگ شکل  لخود را در قبا  ت یمحور فعال  ریترمرم، پس از سقوص صدام،  قعرا

درصییدد رفیید   عمییل  در  ،حال  ریع  در؛  داد  محور قرار  عهیش  یاسینظام س  لیو تشک  محور  یسن  ینظام حکومت  یفروپاش

 .(5۶، ص1382 ار،یبود )دهش  قدر دولت عرا انیعیش  گاهینقش و جا  نهیزم در یعرب  یهادولت  ینگران
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 یسازمان عمل اسالم
 توسییط  یتشییکل  ،یمبارزان اسییالم  ژهیوبهان،   حزک بعث بر مخال  یفشارها  یریگ اوجمقارن با    م19۶0  یدهه  در اواخر

 پاگرفییت مدرسییی    یهییاد  دیس  شین محسر حسینی و  مدرسی،  یمحمدتق  دیس  شیرازی،  محمد  آیات سید  افرادی مانند

 داشت.ت اوت    طور مشرودبه  ر،یشیبا معارضان پ  اسیق  در  خود،  یمبارزات  وهیکه در نوع و ش  (۴5م، ص201۴الرفاعی،  )

دهییه از یک    ب یقر  الدعوه  مانند حزک  یاحزاب  که  یزمان  گردد،یبرم  م۶0  هده  میانی  یهاسالتشکل به    ریا  ت یفعال  آباز

تمایییل ایییر  ر تشییکل نیییز،دلیل ای ،طی کرده بودند را ییهاب ینش و و فراز  کرده  یخود را سپر  یهات یفعالو    هاتحرک 

 یهییاگروهمیییان    مشی مسلحانه است کییه در  خط و  به تعبیری،  و  آمیزخشونت های به نسبت  شیوه  یریکارگ به  گروه در

 رژیییم بعییث باییید  از سییقوصپییس    رویکردهای »سازمان عمل اسالمی«  ینهیزم  در  ؛ امابود  شده  شناختهمعارض عراقی  

 دیسیی تعمیییق مرجعیییت    دارنیید.  عراق قییرار  و جنوک  کربال  در شرر  در عراقهواداران آن    و  ءاگرچه عمده اعضا  ،گ ت 

 مدرسییی، یهییاد دیسیی  ریو همچنیی عالم  ایر فرهنگی ازجمله توزید کتب متعدد یهات یفعالانجام    و  مدرسی  یمحمدتق

، 138۴ ،زاده)متقییی ایر گییروه اسییت  یهات یفعال ریتراز عمدهایران    و  هیدر سور  علمیه ایر سازمان  یهاحوزه  ت یریمد

 .(۷8ص

  جریان شیعیان سکوالر

کییه داننیید  میییار حضور جریان شیعه در حاکمیت  برخی از شیعیان سکوالر عراقی، سکوالریزم را تاکتیکی برای استمر 

سیاسییی  صییحنه درال بحرالعلوم فعّ  محمدباقرفکری ایر جریان برخی روحانیون سنتی حوزه نجف، همچون    ینماینده

سیاسی در عییراق  یهاائتالفنگاهی بر روند مواضد و  بخشی دیگر از ایر جریان، سکوالریسم را با  اما  ؛باشندیمعراق  

سییکوالر،   یشیییعه  یطورکلبییه  .باشندیمجدید بیشتر حامیان ایر نگاه بعثیون جدا شده از حزک بعث )جریان عالوی(  

سیاسی عییراق   صحنه  در(.  122، ص138۴)ابوالحسر شیرازی،  خواهد رفت    یک شیعه با هویت بسیار ضعیف به شمار

رو  میانییهلیبرالِ یو کنگره ملی نماینده جریان شیعه  شیعه پان عربی سکوالرحزک وفاق وطنی نمایندگی جریان    ،جدید

 را بر عرده دارند.

 فقاهتی -فکری یهاانیجر

تی ی و سیینّتییر سیاسیی کم  یهییاانیجر  شیعیان نیستند.میان    در  رگذاریتأثگرای سیاسی شیعه، تنرا جریان  های اسالمگروه 

یان شیعیان گیری ماز ن وذ چشم ،اندافتهی سازماناظمیر و سامرا  ک   ،کربال  های علمیه نجف،شیعه که در چارچوک حوزه

 شیبیی مصالحه و وحدت را  یهاضرورتشیعه، در دوران رژیم بعث،   یهاحوزهجریان فقاهتی    عراق برخوردار هستند.

 یحییوزه ،سقوص صدام باانزوای کامل بودند.  خ قان و در حزک بعث و  تحت کنترل شدید  و  کرده باشنددرک    شیپ  از

ان تییو می،  اکنونهم  .کرد   ایاسازی  ملت   -دولت   ای درسازنده  نقش بسیار  تحوالت سیاسی درآمیخت و  با  را  نجف خود

 دسته تقسیم نمود. به چند نجف را  یجریان فقاهتی حوزه

 سیستانی حسینی یعل دیساهلل حوزه آیت
سیستانی مرجعیت اسالمی شیعیان عییراق را   اهللت یآ،  م1992در سال    سید ابوالقاسم خویی  یالعظماهللت یآ  درگذشت با   

دان( های علمیه شیعه در ایر کشور تبدیل شد. وی شمار زیادی پیروان )مقلیی ی با ن وذ حوزهبه عرده گرفت و به چرره

شیعیان عراق و در کنییار رهبری مسلم دینی   اکنونهمسیستانی به تعبیری    اهللت یآ  ،واقد  در  را درون و بیرون عراق دارد.

افزون بر عراق، پاکستان، افغانسییتان، عربسییتان، کشییورهای   که  چرا  ،باشدیممراجد ایرانی از مراجد مطرح جران تشید  

 .(۷0، ص138۷  ابلییداجی،)برن  کننییدیم، آمریکا و ایییران از وی تقلییید  ، شیعیانی هم در اروپافارسجیخلی  عربی حوزه
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، 138۷ ،ی)برنابلییداجوزه نجف تحت کنترل و هدایت دارد فکری را در ح  یهافیطتریر  سیستانی یکی از مرم  اهللت یآ

 (.۷3ص

 خویی ابوالقاسم سید یالعظماهللتیحوزه آ
در  فرهنگی، یهات یفعالوی همچنان به پسران   مراجد اعالی شیعیان جران،  از  ییخو   یالعظماهللت یآپس از درگذشت   

، بییرای انجییام لنییدن  بنیییاد خییویی در  نییام  بییاسیییس بنیییادی  تأ  بییا  آنرا  شیعیان عراق و بیرون از آن ادامه دادند.  یحوزه

. نییدخییویی شییده بود اهللت یآ، هواداران و پیروان ءضااع از فرهنگی، مذهبی و سیاسی، باعث جذک بسیاری  یهات یفعال

ساالری، بربود روابط سیینیان و شیییعیان و گسترش مردم  مربوص به اسالم و  مسائل  یدربارهر  ایر بنیاد به کانون تبادل نظ

 بییاگزیند و دوری می است یاز س خویی، اهللت یآسی به مرحوم تأایر بنیاد با   و سکوالرها تبدیل شد.  انیگرااسالمروابط  

دوستانه از منافد شیعیان دفاع پشتیبانی کرده، با استناد به دالیل انسان    شدتبهاز سنت فرهنگی و فکری شیعه    حال  ریا

 های سیاسییی از دیییدگاه فکییری و بییاعسیاسی و پرداختر به موضییو   یهاآشوکبنیاد خویی با دوری جستر از  کند.  می

شیییعه موفییق  عییرکِاندیشییمندان    دیگر  و  اندیشمندان عراقی  از  ایطیف گسترده  توجه  در جلب   ه،جویانآشتی  یروحیه

ه، توانسییته بییا گذشییت یدر دو دهییه گیری برخییوردار اسییت وار چشمی بسیاز پایگاه مال  ،همچنیر  ،ایر بنیاد  است.  بوده

اروپییا و   آمریکییا و نیکوکییاران عراقییی مقیییمِ  ل از بنیادهییای نیکوکییاری اروپییایی،دوستانه حاصیی بشر  یهاکمکهدایت  

 رومیانییه  فِهییای مییردم و طییی بخش چشمگیری از تودهنگاه مساعد  مردم عراق،  یسو به  فارسجیخل  یکشورهای کرانه

بیرون از عراق بییه را در درون و  ستقل مانند دکتر حسیر شررستانی  های معارض مانند حزک الدعوه و اشخاص مگروه

 (.1۶-1۴، ص1383  )برنابلداجی، خود جلب نماید

 اهلل صدرحوزه آیت
 اهللت ییی آبییه  سییالبزرگد پدید آمیید. شیییعیان خویی، نوعی شکاف نسلی در میان پیروان ایر مرج  اهللت یآبا درگذشت   

را  صدر معییروف بییه صییدر ثییانی  محمدباقرصدر، برادر    محمدصادق  اهللت یآ  نسل نو،  کهیدرحالسیستانی اقتدا کردند؛  

خییوبی  یسیاست میانییه در رژیم بعثی با دخالت آشکار  در  همچنان که گذشت،  سیستانی،  .دادند  قرارمرجد تقلید خود  

ایر امییر  ای داشت.سیاست نگاه ویژه در آشکار دخالت مستقیم و شیعه و  دیدگاه حکومتی  به  ،که صدردرحالی  نداشت،

صدر به همراه چند تر از پسرانش   محمدصادقسید    اهللت یآبا شرادت    منجر به اختالف میان ایر دو مرجد بزرگ بود.

به عرییده فرزند او    ریترجوانمقتدا صدر،    را  صدر  یریاست حوزه  م،1999عث در سال  دست نیروهای امنیتی رژیم ببه

های علمیه شیییعه در حال حاضر مدعی رهبری حوزه  را تشکیل داد و  «الثانیاعت الصدرجم»  گروه  ،صدر جوان  گرفت.

 (موسییوم بییه جیییش المرییدی) در عراق است. اندکی پس از فروپاشی رژیم صدام، نیروهای مسلح تحییت رهبییری وی

اسییت   مقتییدا صییدر  طرفداریکی از شررهای اصلی محل سکونت شیعیان   و شررک صدر بغداد  شرر کوفه  .شد  سیتأس

عییراق   در  سییازیدولت ، جرییت  سیاسییت   دخالییت در  مشارکت و،  هدف اصلی جریان صدر  (.10، ص1385  نیا،حافظ)

 است.

 ریحائ کاظم دیس

 اهللت ییی آ یو نیییز از شییاگردان برجسییته هایدرسهمعراقی و از  شده شناختهد یکی از مراج ،ریسید کاظم حائ  اهللت یآ 

م حضییور او بییرای سییالیان عیید برخالف  .در شرر قم سکونت دارد  م19۷3صدر است. او از سال    محمدباقرشرید سید  

نیییز بییه صییدر بییاور و اعتقییاد  شود و حایریی مقتدا صدر یک راهنما شناخته میعراق، وی همچنان از سو   طوالنی در

 شخصیییتی و پیشییینه یهییایژگ یوبا توجه به  .خواهان حکومتی همانند ایران در عراق است   کاظم حائری،  اهللت یآ  دارد.

هییای مییردم عییراق تییوده یهاخواسییتهو  مسییائلهمچنان از درون ایران، پیگیییر مشییکالت و ائری سید کاظم ح  اهللت یآ
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 بسیییاری دارد  ییییگراهمج.ا. ایییران  و مواضیید او در قبییال تحییوالت جییاری عییراق بییا    هااست یس،  یطورکلبه  .باشدیم

 (.13، ص1385  نیا،)حافظ

 سیاسی یهاانیجر
گرچه بعضییی  ،کردند پیدا به دلیل شرایط سیاسی عراق ظرور  م2003  سال  از  صدام و  از سقوصها ابلب بعد  انیایر جر

 رییی ا بودنیید. ...و هایصییدرعلمیییه  حوزه اعالی اسالمی، مجلس دعوه، حزک صدام عضو  از سقوص آنرا قبل از رهبران

 تییا  به مناصب سیاسی باالیی دست یافتند  تحوالت سیاسی عراق شدند و  یوارد حوزهمستقیم  م  2003  از سال  هاانیجر

 از: اندعبارت  هاانیجرایر   تثبیت کنند. عراق را در دولت سازیبتوانند روند 

 هایریان صدرج
، خییود را »جریییان گییرید  عبارتبه  ؛های شیعی در عراق مدعی هستند که پیرو ت کر شرید صدر هستندبرخی از جریان

 های ذیل اشاره کرد:توان به مجموعهها میاز بارزتریر ایر مجموعه نامند.صدر« می

از روحانیییان معمّییم و ای )التیار الصدری الرئیسی( به ریاست مقتدا صدر که در آن، مجموعییه  »جریان مقتدی صدر«  (1

 مشییخص،  طوربییهو إیراک األعرجییی.    جی، صالح العبیدی، حازم األعرجیالدرامانند عبدالرادی    دارند؛  بیر آن حضور

اهلل کاظم حائری بوده که اکنون در ایران )شرر قم( سییاکر آیت   صادق صدر،شرادت سید محمّد  پس ازمرجد ایر گروه  

 است.

اهلل محمّیید یعقییوبی کییه از که امروزه در رأس آن هاشم الراشمی حضور دارد، تحت رهبییری آیییت   »حزک فضیلت«  (٢

شاگردان شریدان صدر )اول و دوم( بوده و در حال فعالیت است. ایر مجموعه از حیث آنکه رهبرش در بصره سییاکر 

 نیز در همیر شرر است. است، مرکزیت خود را ایر شرر قرار داده و عمده ن وذش 

کوچکی که از کربال نشئت گرفت و در برخی جاهای دیگر رخنه کرد و   یهمجموع»محمود الصرخی«،    یهمجموع  (۳

 ایران و احزاک شیعی دیگر دارد. ،انتقادات شدیدی به حکومت عراق

هییای انیید، در مقابییل گروهدر کتاک وسائل االعالم معرفی شییده  کهچنانالسماء«    الیمانی«، یا »جند  »القاضی  یهعماج  (۴

مقابییل   در  کودکانشییانکار گییرفتر زنییان و  هآرایی با بدست گرفتند و در ایر صف  نظامی دیگر احزاک شیعی، سالح به

دور از همواره بقایای ایر گروه در بعضی مناطق جنوک عییراق   آرایش جنگی خود را کامل نمودند.  احزاک شیعی  رسای

به سبب ممنوع شییدن فعالیییت آنرییا از سییوی حکومییت و مقابلیی  سییایر   نند.ک چشم نیروهای نظامی رسمی فعالیت می

اص فکییری گونه کییه آشییکار شییده، بییه روش خیی اما آنرا آن؛  ها، فرم افکار ایر گروه مشکل است گروهای شیعی با آن

که اعتقاد به تأخیر ظرور دارنیید،  های نظامیهستند و مسلّحانه در مقابل احزاک و گروه  (ع)  خودشان، منتظر امام مردی

 ایستند.می

هییا در سییاحت شان مشخص نیسییت. ایییر گروهفکری سیاسی  یهایریگ جرت های کوچک دیگری هستند که  گروه  (۵

 ندارند. یچنانآنتأثیر   ،سیاسی عراق

 ئتالف ملی عراقا
 به نییام »ائییتالف ملییی عییراق« که بعدها تشکیل دادند یکشور ائتالفشیعه ایر   یهاگروهعراق    م2005  لانتخابات سا  در

 ردصیی  مقتییدا وسیسییتانی  اهللآیییت  ت ییی از حمابعییدها    و  جع ری بییود  ابراهیم  عرده  بر  ائتالف  ایر  ریاست   .معروف شد

فضیییلت   زک»ح  ،«لس اعالی عراقمج»توان  می  ایر ائتالف بودند  شیعی که عضو   یهاگروه  احزاک و  .ندشد  برخوردار

 نام برد. را «حزک اصالح وطر»و  «اسالمی
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 ائتالف میهن عراق

  جریان شیعیان سکوالر

صییحنه سیاسییی عییراق  در اسییت. در عراق سازیدولت ان شهدف و شد ظاهر در عراقم 2003  از  بعد  ایر جریان بیشتر 

را   روانییهیمجدید حزک وفاق وطنی نمایندگی جریان شیعه پان عربی سکوالر و کنگره ملی نماینده جریان شیعه لیبرال  

 بر عرده دارند.

 جدید یهاائتالف
 ت یو حساسیی عییراق بییه دلیییل رقابییت    سیاسییی شیییعه در  یهییاانیو جرها  گروه  م2018  در سالبرای انتخابات مجلس  

 :از عبارتند هاائتالفکه ایر  انتخابات دست به ائتالف زدند

 ؛حیدرالعبادی به رهبری الف( ائتالف نصر و اصالح

 ؛ابوحسر عامری به رهبری  ائتالف فتح ک(

 ؛نوری مالکی به رهبری  دولت قانون ( ائتالفج

 ؛رصد مقتدی رهبری به لالصالح  سائرون ائتالف د(

 .(139۶ اس ند 12  خبرگزاری مشرق نیوز،) عمار حکیم  ریاست  به ملی  حکمت   انیه( جر

 

 نظامی شیعه  -فکری  یها انیجر
 -ان هییم ملییت شنظامی که هدف  یهاانیجر،  صدام  از سقوصپس    ،در عراقشیعه    یاسیو سفرهنگی    یهاانیجر  کنار  در

نیییروی  اصییوالً داشییت. آینییده عییراق خواهنیید و در حالهم نقش مرمی   هاانیجرایر  .  شدند  لیتشک  ،سازی بوددولت 

وی دارای قیی   یهییادولت   قییوی باشیید.  یهادولت   یریگ شکلساز  تواند زمینهسازی دموکراتیک میدر روند دولت   نظامی

نیید بییرای مییدت تواشده می  یاد  یهادولت یک از  هر  اند.گر بودهت دیکتاتور یا سرکوکهای دموکراتیک، دولبندیشکل

سییازی سیاسییی، بییرای ارتییش در رونیید دولییت   یهییاافت یره  برخی از  .وجود آوردسازی را بهطوالنی روندهای دولت 

و پاکسییتان چنیییر نقشییی را در ناگ ته نماند ارتش در سوریه، یمییر، ترکیییه    قائل هستند.  کنندهرییتع  یدموکراتیک نقش

فقییدان سییاختار   تییوانیمسییازی عییراق را  اصییلی دولت   یهاچالش  یکی از  ا کرده است.مختلف تاریخی ای   یهادوران

دهیید کییه شییرایط سیاسییی میییتییاریخی کشییورهای خاورمیانییه نشییان    یهایبررسساز دانست.  ارتش همبستهو    نظامی

تنرییا تشییکیالت دارای قییدرت یییا تنرییا تشییکیالت دارای   عنییوان  بییهدارد تا  می  ارتش را وا  بالباًضعیف    یهاحکومت 

در   ،(310، ص13۷9  )گازیوروسییکی،د  حکومت، وارد صییحنه اداره کشییور شییو   ح ظ یکپارچگی  یی برامشروعیت ملّ

رت سیاسییی بییرای کنتییرل قیید  یهییارقابت اجتماعی نیز درگیر    یهاگروهشرایطی که ارتش نقش ساختاری ای ا نکند و  

نسبت به اینکه حیات چه کسانی و نیز کدام قلمروها از   هر گروهشرایطی،    ریدر چن  شود.باشند، بحران امنیتی ایجاد می

 سیینن نیییز تییابعی از جنییگ قییدرت اسییت.  ملییی از هییر  یهییاارزش  از جنگ خواهیید بییود.  یاهمیت برخوردارند، تابع

انتقییال  هانجییام دهیید و زمینیی  مییدت در کوتاهاست که کارکرد ساختاری خود را سازی دموکراتیک نیازمند ارتشی  دولت 

 انترییای ضییعیف طیییف، طرفبییهحرکییت  مییوازات به سازی دموکراتیکارتش در روند دولت  آورد.وجود  قدرت را به

 .(۴8، ص13۷9 ،مونایر  و زر)آ دهدابزارهای خشونت را از دست می  بر اساس آورالزامکارکرد  

 از:  ندعبارت نظامی شیعی عراق  یهاانیجر ریترمرم  اما

 چند گروه نظامی شیعی عراقی اسییت   که متشکل از  گردان  ایر؛  العباس« یا »لواء ابوالفضل العباس«  گردان »ابوالفضل

 موجودیییت   اعییالم  سییوریه  در(  زینییب   حضرت  آرامگاه  از  ح اظت   هدف  با  م2013  سال  فوریه  اول  در  رسمی  طور  به)

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2783-4999
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اعضای ایر گردان را عالوه بر گروه »الیوم الموعود« وابسته به »جریان صدر« به رهبری »مقتدى الصییدر« و گییروه   .کرد

 و لبنییان اهللحییزک اعضییای از گروهییی»عصائب أهل الحق« به رهبری »شین قیس الخزعلی« وابسته به »جیش المردی« 

فرماندهی ایر گردان را فردی به نییام حسیییر ابوعجیییب از شیییعیان عراقییی   .دهندمی  تشکیل  دمشق  ساکر  عراقی  اتباع

 مصییاحبه: جدارالماء مستند) دارد که دارای ارتباص نزدیکی با نیروی »قدس« سپاه پاسداران است  بر عردهساکر سوریه 

 .     (الشعبی الحشد سران  با

کلییی »شییین قیییس خزعلییی« را   حق« عراق به دبیییر  مجوز فعالیت نظامی گروه »عصائب اهل؛  گروه عصائب اهل حق

هییای آمریکییایی در حضییور نیرو  ،عصائب اهل حق« اعالم کییرده»  .محمود هاشمی شاهرودی صادر کرده است   اهللت یآ

 در یو نییاامن سازیدولت ماند  و دانداشغال خاک ایر کشور می  منزله  بهخاک عراق به نام »ائتالف« در برابر »داعش« را  

های شیعه عراقی است کییه معتقیید گروه  ازجملهعصائب اهل حق«  »  .ها وارد جنگ خواهد شدو با ایر نیرو  عراق است 

 (.92، ص139۶،  )گلی  ای است اهلل علی خامنه« و والیت آیت هیفق  ت یوالبه »

 عرییده بییر را آن رهبییری عییراق در شیییعه روحانیالمردی« بود و مقتدی صدر نام قبلی ایر گروه »جیش؛ سرایا السالم

های نظامی در عراق است کییه پییس از سرایا السالم یکی از گروه  .است   السالم«  »سرایا  گروه  دیگر  نام  الیوم«  »لواء.  دارد

دست دی صدر پس از اشغال شرر موصل بهمقت .اندازی شدسقوص شرر موصل به دست داعش، توسط مقتدی صدر راه

از   یاریبسیی   .السییالم« را تشییکیل داد  اهلل علی سیستانی، گییروه »سییرایاداعش و صدور فتوای جراد ک ایی از سوی آیت 

ابتدا هدف گییروه »سییرایا السییالم«   در  .»لواء الیوم الموعود« بودند  اعضای ایر گروه در گذشته عضو »جیش المردی« و

هییای اعضییای ایییر گییروه در درگیری بعییداًتنرا ح اظت از مساجد و اماکر مقدس شیعیان و اهل سنت عراق بود، امییا 

متعدد با »داعش« در مناطق مختل ی همچون سامراء، دیالی، آمرلی و جرف الصخر شرکت کردنیید )مسییتند جییدارالماء: 

 .(یشعبال مصاحبه با سران الحشد

حسر نصییراهلل اسییت کییه از سییوی سید اهلل لبنان« به رهبری اهلل عراق« در واقد بخشی از »حزکحزک»؛  اهلل عراقحزب

 ۳.»واثق البطاص« بنیان گذاشته شد

هییای آمریکییا در عییراق بییا نیرو  م2003هایی است که از سال  الشرداء« یکی از گردان  کتائب سید»؛  الشهداءکتائب سید 

ایر گردان را شیعیان عراقییی تشییکیل  یاعضا .در جنگ سوریه ای ا کرده است  یمؤثرنقش  م2011جنگید و از سال می

 ۴.اندهز آرامگاه »حضرت زینب« اعالم کرداند و هدف خود از حضور در سوریه را محافظت اداده

شود را گروهی که به اختصار گردان »النجباء« نامیده می  اهلل النجباءمت اسالمی حرکت حزکجنبش مقاو؛  حرکة النجباء

 )همان(. انداز شیعیان نزدیک به جمروری اسالمی تشکیل داده

 

 سازیدولت  روند عراق وسیاسی شیعه    -های فکریجریان 
بییه کییو   مجبییور. شکنجه و.. و کشور  خ قان حاکم بر  و زمان حکومت صدام به دلیل جّ  شیعی عراق که در  یهاانیجر

موقعیییت   و  بازگشییتند  سقوص صدام به کشییور  اینکه با  تا  سیاسی خود ادامه دادند  یهات یفعالبه    اجباری از عراق شدند

فکری شیییعه  یهاانیجر اما ؛تاریخی اجتماعی است  از خشونت هایی رای نشانهعراق دا  کهیدرحال  ارتقاء دادند.  را  خود

خیلی سرید به صحنه   و  نشان دادند  از خوددولت دموکراتیک را    پساصدام قابلیت الزم برای ساختر جامعه و  در عراق

 سییوی بعضییاً را از سییتیز بحییران و هییایی ازنشییانهشیییعی    یهییاانیجرهمیر گسییترش    ،البته  شدند؛  سیاسی عراق وارد

 در مقابییل  تشکیل گروهای معارض مثل داعش را به همراه داشت.  کشورهای بربی با  کشورهای منطقه مثل عربستان و

 
3 www.tasnimnews.com 
4 fa.abna24.com 
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 داشییت؛  بییر عرییدهسیسییتانی    اهللت ییی آعلمیه نجف بییا محوریییت    یحوزه  را،فکری    یهاانیجرمدیریت    ،هاچالشایر  

 ،(30م، ص201۴ )الرفاعی، داشتند دیتأک دولت    حمایت از  و  سازیدولت   بر  مکتوبات خود  و  فتواها  ،هاهیانیدر بله  معظم

 اهللت ییی آ  .(1۶۷م، ص2010  )البغییدادی،  دانییدبییرای عییراق مناسییب می  مدنی را  دولت   جامعه مدنی و  او  ،ایر اساس  بر

 به زمییان زیییادی نیییاز ،نظر خود موردالگوی جامعه مطلوک  بر اساس سازیملت  جامعه یا یندفرآ است   معتقد  سیستانی

 .دارد ازییی نآن بییه  برای رسیدن را انسجام و... امنیت، برابری، عدالت، حاکمیت قانون، قدرت دولت قوی،  ،ویژهبه  است.

 وگذاشییت  اهتمام خوداولویت   در  را  سازیدولت   خود،  شررآرمانرسیدن به    بحران و  از  مرجعیت برای عبور  روریا  از

مییوازات آن  بییه و سییازیدولت اسییاس  بییر رام 2003 از اجتمییاعی مرجعیییت نجییف اشییرف بعیید گ تمییان سیاسییی و

  .(۷9، ص139۶،  مرزهو  )میراحمدی دهدسازی قرار میفرهنگ

طریییق   سیاسی با تشییکیل دولییت از  یهتوسع  ،ایر اساس  بر.  است   سیاسی، نامحتمل  یهسازی بدون توسعملت   -دولت 

از ایییر وضییعیت بعیید  .  دارد  در جامعییهمشییارکتی    به یک فرهنگ سیاسی فعییال و  نیاز  و  ردیگ یمرقابت حزبی صورت  

 دوره برگییزار  تییاکنون چرییاربرگزاری انتخابات پارلمانی    عراق با  یجامعه  صدام در  نظام اقتدارگرای دیکتاتوریِ  سقوص

 و  مرییم  بسیییار  مسییائل  از  یکی  ملی،  دولت   یریگ شکل  و  سازیملت   -روند دولت   .وجود آمدانتخابات شوراها به  و  شد

 ییهانشییانهبا    یامنطقه  یهابحراندولت تحت تأثیر    یبندشکل  است.  عراقد حیات سیاسی و اجتماعی  رون  در  اساسی

سازی دموکراتیک در بسیاری از کشورهای خاورمیانه تابعی از از تغییر و دگرگونی همراه خواهد شد. فرایندهای دولت 

سییازی و سییازوکارهای حکومییت مشترک هستند. سازوکارهای استعمار بربی همواره بر روندهای قدرت  یهاضرورت

 از فقدان امنیت را مشییاهده کییرد. ییهانشانه توانینمهیچ حوزه جغرافیایی در کشورهای منطقه تأثیر گذاشته است. در 

 .(315، ص1383  بروکر،شود )یمسازی در بسیاری از کشورها تابعی از ساختار اقتدارآمیز دولت تلقی امنیت 

در زمره موضوعات دیگری دانست که مشکالت امنیتی کشورهایی همانند عییراق   توانیمیابی بازیگران فراملی را  نقش

 یهاقدرتتأکید کرد که مالحظات امنیتی    توانیم،  گرید  عبارتبه.  دهدیمسازی دموکراتیک را افزایش  در روند دولت 

؛ چییون کنییدیم، توجییه بیشییتری را بییه خییود جلییب ترکوچییک یهاقییدرتبزرگ، همیشه نسبت به مالحظات امنیتییی 

 -ملییت رونیید  المللییی حکییم فرماسییت.کل نظام بیر  بزرگ بر الگوهای ستیز و وحدت در  یهاقدرتمالحظات امنیتی  

 ،یکپییارچگی ژئییوپلیتیکی ،ی سییاختاریچگی جغرافیایی، یکپارچگسازی در عراق نیازمند آن است که روند یکپاردولت 

حالت عکس همه ایر شرایط،   المللی حاصل شود.ای و بیرمنطقهدر فضای    ..امنیت و.  استقرار  دموکراسی،  هویت ملی،

 وجود یک کشور قدرتمند است.  یدهندهنشان

 آنرییا قدم برداشییتند؛ سازیدولت رژیم بعث به سمت  از سقوصپس  فکری شیعی عراق  یهاانیجرتمامی  ،  با ایر وجود

نییوع نظییام  ،متر ایییر قییانون  ماده به تصویب رسید.  139  با  م2005سال    که در  قانون اساسی بودند  خواهان داشترِ  ابتدا

که مجریه و قضییائیه را مقننه  مجلس نیابتی متشکل از یک ،پساصدام نظام سیاسی عراقِ  .کردیمسیاسی عراق را معرفی  

مییداری کییه از قدرت  در ایر نوع  .است   شده  لیتشکخودمختار    یهااستانهمراه با   فدرالی و یک دولت   کندمیانتخاک  

گانه اسییت. وزیر قدرتمندتریر در میییان ارکییان سییهشود، نخست بندی میساالر پارلمانی دستهمردم  یهانظام  یمرهدر زُ

وزیر را انتخاک جمرور و نخست رئیس،  کنند و مجلس موظف است مردم با آراء مستقیم نمایندگان مجلس را تعییر می

 .و تأیید صالحیت کند
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 جدید  در عراقانتخابات مجلس   درائتالف شیعیان    ریتأث
برگییزار شمسی    138۴  آذر  2۴  با  برابرم  2005  پانزدهم دسامبر  در  پس از سرنگونی رژیم صدام  اولیر انتخابات پارلمانی

ایییر انتخابییات  در .نددشیی ریق رأی مستقیم مردم انتخییاک میهای چرارساله از طنمایندگان ایر مجلس برای دوره  شد.

 ۴1/ 2  توانسییت   جع ییری  ابییراهیم رهبییری  بییه  «ائتالف ملی عراق»شمارش نرایی    در  مجلس راه یافتند.نماینده به    2۷5

 از پییس عییراق  پارلمییان  آزاد  انتخابییات  نخسییتیر  ایر.  باشد  رقابت   میدان  پیروز  و  دهد  اختصاص  خود  به  را  آراء  درصد

 .هبود  برخوردار  ایویژه  اهمیت  از  حیث  ایر از وبود  صدام سقوص از بعد  کشور ایر  اساسی قانون تدویر

 رسیییُک 2۷5 مجموع از رسیُک 128 توانست  که بود عهیمتعدد ش یهاعراق، متشکل از گروه یانتخابات ائتالف مل  روزیپ

مییذهب  احییزاک سیاسییی سیینیبا وجود تحریم انتخابات از سوی برخییی  .دهد اختصاص  خود  به  را  نمایندگان  مجلس

 «تجمد مییردم عییراق»و    «حزک اسالمی عراق»  ازجملهکه متشکل از چند حزک سنی    «عراقجبره توافق  »حزک  عراق،  

تحییت رهبییری  «ائتالف میرنییی عییراق»دست آورد.   کرسی را به  11نیز    «شورای گ تگوی ملی عراق»رسی و  ُک  ۴۴بود،  

 .دیگر تعلق گرفت   یهات یشخصها به احزاک و رسیُک  یرسی کسب کرد و بقیهُک 25نیز   «ایاد عالوی»

رد هییای شیییعی و ُکیی بیییر گروه ائتالف وجود بابسیار پیچیده بود و  م2005روند تشکیل دولت بعد از انتخابات دسامبر  

 .طییول انجامییید چندیر مییاه بییه  وزیری و اعضای کابینههای ریاست جمروری عراق، نخست ست توافق بر سر پُ  عراقی،

وزیر عییراق انتخییاک شییدند. محمییود عنوان نخسییت جمرور و نییوری مییالکی بییهرئیس  عنوانبهسرانجام جالل طالبانی  

 .ت( هم رئیس پارلمان شدنّسالمشردانی از حزک التوافق )اهل

سییرنگونی ن پییس از  پارلما  ینماینده دومیر دوره  325برای تعییر    م2010مارس    ۷دومیر انتخابات پارلمانی عراق در  

که بیشتر از اعراک سکوالر شیییعه و سیینی  «ایاد عالوی»  یرهبر  به  «ائتالف العراقیه»در ایر انتخابات  .  صدام برگزار شد

وزیر نخست   «نوری مالکی»  یرهبر  به  «ائتالف دولت قانون»  رسی در جایگاه نخست قرار گرفت.ُک  91شد با  تشکیل می

هییای مرمییی همچییون مجلییس اعییالی عراق کییه از گروه  «ائتالف ملی»  قرار گرفت.رسی در جایگاه دوم  ُک  89عراق با  

-عنییوان رئیییس جالل طالبانی به  .رسی در جایگاه سوم قرار گرفت ُک  ۷0شد با  اسالمی عراق و جریان صدر تشکیل می

ر است پارلمان را بیی انتخاک شدند. اسامه النجی ی از فررست الوطنیه ری  ریوزنخست عنوان  جمرور و نوری مالکی هم به

 .عرده گرفت 

اولیییر انتخابییات   رییی ا  .برگییزار شیید  (م201۴  آوریییل  30)  1393  اردیبرشت  دهم  روز   سومیر انتخابات پارلمانی عراق

و سومیر انتخابییات از زمییان سییرنگونی صییدام   م2011نشینی نظامیان آمریکایی از عراق در سال  پارلمانی پس از عقب 

در ایییر انتخابییات   .رسی با هم رقابییت کردنییدُک  328حزک و جریان عراقی برای کسب    2۷۷رفت. بیش از  شمار میبه

 .های گوناگون با هم رقابت کردندت و ُکردها با ائتالفسنّ شیعیان و اهلهای پیش، سه طیف مانند انتخابات

 مجلس  رئیس  حکیم  عمار  دیس  یرهبر  به «ائتالف المواطر»وزیر،  نوری مالکی نخست   یرهبر  به  «ائتالف دولت قانون»

 ن ییوذ بییا و اصییلی جریییان سه (النخب  تیار و الوطنی  شراک  تجمد  و  األحرار  کتل ) شامل «صدر  جریان»  اسالمی،  اعالی

د معصوم آو فؤ  ریوزنخست عنوان العبادی بهحال حیدر ایر با  .شدند  بیشتریر آراء  که حائز  بودند  انتخابات  ایر  در  شیعه

 .(139۶  اردیبرشت  13 ،خبرگزاری تسنیم) سلیم الجبوری هم رئیس پارلمان شد انتخاک شدند.  جمرورسیرئعنوان  به

عضییو مجلییس عییراق   329نش  بییرای گییزی  (139۷اردیبرشت    2۴)  م2018می    12  انتخابات پارلمان عراق درچرارمیر  

دومیر انتخابات مجلس ایر کشور بعد از خروج کامییل نیروهییای آمریکییایی از عییراق در   م2018انتخابات    برگزار شد.

 .چرارمیر انتخابات بعد از سقوص صدام و نخستیر انتخابات سراسری پس از شکست کامییل داعییش بییود  م2011سال  
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های انتخاباتی شیییعیان اسییت های ساختاربندی احزاک در عرصه انتخابات جاری، تکثر ائتالفویژگی  ریترمرمیکی از  

گییروه مرییم رسیییده   5های انتخاباتی شیعیان بییه  سابقه است. طی ایر دوره، ائتالفهای پیشیر بیکه در مقایسه با دوره

 است.

 بیش ائتالف ایر. باشدمی عراق وزیرنخست  العبادی  حیدر یهریاست ایر ائتالف بر عرد ؛الف( ائتالف نصر و اصالح

جریییان و  «حسیییر شررسییتانی»  به ریاست  «مستقلون» ، جنبش«فضیلت » حزک مانند، حزک و تشکل سیاسی را 20 از

و نیروهای  هات یشخصو دیگر  «فالح فیاض»  به ریاست   «طاءع»  و فراکسیون  «ابراهیم جع ری» به ریاست   «حصال»ا

  را بر عرده دارد و همچنیییر حییزک «ربیارق الخی» که ریاست جنبش «خالد العبیدی»  وزیر سابق دفاع ازجملهسیاسی 

 بییا «قاسم ال رییداوی»به ریاست   «الوفاء»  و حزک «عبداللطیف الرمیم»به ریاست رئیس دیوان وقف سنی   «نمعاهدو»

 .(139۶ اس ند 12 خبرگزاری مشرق نیوز،)  ت داش  خود

 و هییای تروریسییتیاصلی ایر ائتالف شییامل بسیییج مردمییی عییراق در رونیید مبییارزه بییا گروه یبدنه ؛ب( ائتالف فتح

 تییریربرجسییته  از  .دارد  عرییده  بییر  بییدر  حزک  محوریت   با ابوحسر عامری ریاست آن را  .است  «الحشد الشعبی» ژهیوبه

 یعلیی کتائییب امییام »  ،«مجلس اعالی اسییالمی»سازمان بدر،   به توانمی فتح ائتالف عضو  سیاسی هایجریان و احزاک

بییه   «جنییبش الصییدق و العطییا»،  «االسدی  احمد جاسم صابر»جنبش اسالمی عراق به رهبری    ، «اهلل عراقحزک» و  «ع()

 «جنبش الجرییاد و البنییاء»،  «خضیر عباس االمارة»به ریاست    «االسالمیحزک الطلیع   »،  «مرتضی علی الساعدی»ریاست  

 «الصادقون»، جنبش «مردی علی جابر المکصوصی»به ریاست    «منتصرون»، فراکسیون  «حسر راضی الساری»به ریاست  

به   «المرنییر لالعمار»، حزک  «فالح حسر الجزائری»مستقل به ریاست    «تجمد ملی»، حزک  «عدنان الدلیمی»به ریاست  

بییه   «عراق المستقل»، تجمد  «رحیم الدراجی»به ریاست    «ک ی صرخ  للتدبیر»، تجمد  «محمد صاحب الدراجی»ریاست  

بییه   «وفاداری و تغییر»، فراکسیون  «عامر ال ایز»به ریاست    «عدالت و وحدت»، تجمد  «ابراهیم محمد بحرالعلوم»ریاست  

بییه   «مجلس اعالی اسالمی عییراق»،  «سالم محسر البرادلی»به ریاست    «اهلل عراقحزک»،  «اسکندر جواد وتوت»ریاست  

اسییالمی »، جنییبش  «محمدجاسییم االسییدی»به ریاسییت    «سازمان العمل االسالمی العراقی »،  «همام باقر الربیعی»ریاست  

 برخییی  و  «حمود القدوحنیر م»به ریاست    «های دموکراتیکشبکی»، تجمد  «رزاق یاسر الموسوی»به ریاست    «شعبان15

 .کرد  اشاره ایزدی یطای ه به  وابسته  هایگروه

متشییکل   ،وزیر سابق عییراقجمرور و نخست رئیس  معاون نوری مالکی ریاست ایر ائتالف به   ؛ج( ائتالف دولت قانون

 :شودها اشاره میت که در زیر به آنهای سیاسی عراق اسها و شخصیت جریان، هااز تعدادی از جنبش

، جریییان «کییاظم الرنییداوی محمیید»به ریاست  «النور»، جنبش  «خضیر موسی الخزاعی»به ریاست    «حزک دعاة االسالم»

معییا »، فراکسیییون  «یاسییر محمیید المییالکی»به ریاسییت    «بشائر الشبابی »، جنبش  «موفق باقر الربیعی»به ریاست    «الوسط»

فرهنگی »، جریان  «حمد یاسر بالب الموسوی»به ریاست    «المدنی»، حزک  «محمد عبدالسادة جعاز»به ریاست    «للقانون

والئیییون »جریییان    و  «قصییی عبییدالوهاک السییریل»به ریاسییت    «امناء بلدنا»، تجمد  «علی احمد وتوت»به ریاست    «ملی

 .«ریاست کمال علی خلف»به  «االسالمی

 بییه جریییان صییدر  وابسته بییه  «استقامت »از حزک    «حسر عاقولی»ایر ائتالف به ریاست   ؛ائتالف سائرون لالصالحد(  

 و الترقییی» حییزک ،«للتغییییر الشییباک» حییزک، «العادلیی  الدولیی » حییزک، «عراق کمونیست » حزک ،مقتدی صدر رهبری

 .است  شده  تشکیل «العراقی الجمروری التجمد» حزک و «االصالح

 در  شیییعه  احییزاک  سییایر  بییا  ائییتالف  بییدون  و  مسییتقل  صییورتبه  نیز «عمار حکیم»به ریاست    ؛ه( جریان حکمت ملی

 .(139۶  اردیبرشت  13  ،)شیعه نیوز شودانتخابات پارلمانی عراق حاضر می
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 پییس از .کسییب کییرد بیشتریر کرسی پارلمان را رسی صدرُک 5۴ محوریت مقتدی با سائرون باائتالف ایر انتخابات  در

ائییتالف  ،رسیییُک ۴2 «حیییدرالعبادی»رهبریت  با ائتالف النصر رسی،ُک ۴۷ رهبری هادی العامری با با آن ائتالف »ال تح«

 ت ییی محر « باائتالف »الحکمه و چرارم شدند تا های دوحائز رتبهُکرسی  2۶ با  محوریت نوری المالکی  با  »دوله القانون«

گرچییه  ،گرفتنیید بییاال قییرار یادر ردهشیعیان  یهاائتالفر است که مرم ای  نکته  گرفت.  ششم قرار  رتبه  عمارالحکیم در

 .رو شودهروبمشکل    سازی بادولت  که روند باعث شود و  بوده  زیبرانگچالشآینده عراق  ائتالف شاید در تعدد حزک و

 

 سازییند دولتآفردر   فکری شیعه  هاینقش نهاد 
همچنیییر   ،مییذهبی  نرییاد  کییی   عنییوان  بییهعلمیییه نجییف  حوزه    نراد  ،عراق  سازیدولت   بر  رگذاریتأث  یهاانیجر  یکی از

 انتخابییات بییه حمایییت از  مشروعیت بخشیدن به احزاک و  که با  باشندمی  عقیدتی دیگر  نراد  عنوان  بهایدئولوژی تشید  

 تییوانیمدموکراتیییک را  یسییازدولت ینیید آموضییوعات بنیییادیر تأثیرگییذار در فریکی از  به همیر دلیل    پرداختند.  هاآن

کشییورهایی . برخوردارنییدفرهنگی و ایییدئولوژیک  های  اد نرادهایی دانست که از زیرساخت سازوکارهای مربوص به ایج

 یدهسازمانروند    در  عموماً  ،مذهبی و زبانی هستند  درهم تنیدة قومی،  یهات یهو رض یا  متعا  یهایدئولوژیاکه دارای  

چنیر کشورهایی است که دارای   عراق هم جزء  کشور  شوند.می  روروبهمتعددی    یهاچالشسازی دموکراتیک با  ولت د

دهیید ارزیابی چنیر کشییورهایی نشییان می .باشدیم. ی و..سنّ ،های شیعیفرقه و ترکی و... کردی، زبان عربی،  ،هات یقوم

ینییدی آدر چنیییر فر کنیید.گریزی ساختاری ای ییا انسجام بخشی یایند انسجامآتواند نقش مؤثری در فرکه ایدئولوژی می

تواند نقش همبسییتگی را بییا ایدئولوژی سیاسی می.  یابدالمللی پیوند مییگران بیرباز  یهسیاسی با انگیز  یهایدئولوژیا

مت پاییر طیف، حرکت به س موازات به  ،توان تأکید کردمی  یطورکلبه  بزرگ ای ا کند.  یهاقدرتو    یالمللریبنرادهای  

نییاظر   و م روم امنیت ملی که عمدتاًشود  می  ترتر، تعییر مصداق امنیت ملی سخت فضعی  یهاحکومت یعنی به سمت  

رسییاخت ایییدئولوژی سیاسییی زی  شییود.داخلی اولویت قائل می  یبرای تردیدهافزاینده    طوربهبه تردید خارجی است،  

همانند عراق کییه رونیید   ورهاییکش  در  سازد.ای فراهم میازیگران منطقهاجتماعی و بهای  الزم را برای همبستگی گروه

أثیرگییذاری راهبییردی اثربخشییی و ت  ایدئولوژی از اهمیییت   شده،  روروبه  با مشکالت ساختاری  سازی دموکراتیکدولت 

زور تکیییه   باشند، بییر  یبرای حکومت کردن بیش از آنکه به اجماع و وفاق عمومی متک  هادولت وقتی    برخوردار است.

آنگییاه م رییوم امنیییت ملییی، معنییای   و با وسایل قررآمیز مقابله شییود،  یجد  طوربهداخل    رکنند و وقتی با اقتدار آنان د

 .(295، ص1383 دهد )بروکر،از دست می سیاسی خود را-تماعیاج

، آنگاه ردیگ یمندارد و با زور مورد چالش قرار    یامشروعیت گستردهقدرت سیاسی و ایدئولوژی حکومت    که  یهنگام

حتییی   دها، محتوای روشنی نخواهند داشییت.عناصر محوری امنیت ملی از قبیل سبک و سیاق سیاسی، ایدئولوژی و نرا

که نقییل   طورهمانط دارند، مورد تردید واقد شود؛  تسلّ  ثریتیتواند در مواردی که اقلیتی با زور بر اک م روم استقالل می

بدون مردم باالی سر مییردم و علیییه   دولتی  عنوان  بهاسپانیا را    که یک دیپلمات آمریکایی، دیکتاتوری فرانکو در  شودیم

 و  هییاهمییه فرقییه  آمیززیستی مسالمت هم  ، برنجف  و حوزهایدئولوژی شیعی    ایر اساس رویکرد  بر  .مردم توصیف کرد

 دارد. دیتأک دولتی قوی   ای امر وداشتر جامعه اقوام و

 

  

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2783-4999


 
E-ISSN: 2783-4999                                                                                                  http://journals.abru.ac.ir 

 

14 
 

 

 عراق جدید  بر تحوالتامنیتی    -های فکری نظامینقش جریان 
 الشییعبی، شیعیان عراق نیروهای بسیج مردمی مثل حشد ،اشغال آن به دلیل شرایط امنیتی عراق و  ذکر شدکه    گونههمان

 ایر رونیید داشییت. اصییوالً  زیادی بر  ریتأثکه    سیس نمودندتأ  دولت سازیبرای امنیت عراق جرت    ..کتائب اهل حق و.

 ،یالمللیی ریبدر سییطح    بسیییار عمیییق دارد.  یتییأثیر  المللیییکلی آنارشی بیرای بر ترکیب  روندهای سیاسی محیط منطقه

ایر امر شبیه آنارشی افراد نیست که در آن نظم سیاسییی وجییود نییدارد؛   شکل بیرمتمرکز ساختار سیاسی است.آنارشی  

بر داشتر استقالل یعنی ادعای آنان مبنی بر داشتر حق   نیادعای کشورها مب  گ ت.از آن سخر می  هابزوضعی که    یعنی

کشییورها مسییتقل   اگییر  .سییازدیمالمللی را مشییخص  است که نظم سیاسی نظام نویر بیر  آن چیزی  ،کامل خودمختاری

-محیط امنیتی خاورمیانه نشان مییی یهات یواقعها، مبتنی بر آنارشی است. آنگاه طبق تعریف، ساختار روابط آن  هستند،

تییوان شییرایط می احتمییال وقییوع جنییگ همیشییگی اسییت. و هییادولت دهد که در بسیاری از مواقد ناامنی مشکل همییه 

منی و جنییگ من ی نییاا یهابازتاکبه حداکثر و  مثبت ساختار بیرمتمرکز،  یهاارزشآنارشیستی را تصور کرد که در آن  

ت کییه سیسییتم مییذکور از آنارشی ایییر اسیی   رخطروری و نه کافی برای هر تصویر بیشرص ض  رسند.به حداقل خود می

 جییهیدرنتچنییدپاره و  داخلییی    لحییا   از  هاحکومت به هر میزانی که ایر    ،قوی و یکپارچه باشد  یهاحکومت متشکل از  

در عییراق  یثبییاتیبهرگونییه  .خواهد کردنه نظم آن بیشتر کمک   المللی وثباتی و ناامنی سیستم بیربه بیضعیف باشند،  

موضوعی داخلی   عنوان  به  صرفاً  توانینم  را  در عراقسازی  بنابرایر دولت   .کندیممحیط پیرامونی منتقل    بهآثار خود را  

اجتمییاعی و امنیتییی در محیییط   یامییدهایپای دارای آثار و  یک از کشورهای منطقه  هر  سازی درت بلکه دول  تحلیل کرد،

 .پیرامونی خواهد بود

کییرد. اسییاس نقییش محیییط امنیتییی تحلیییل   تییوان بییرسازی دموکراتیک را میهای مربوص به دولت از تئوری  یکی دیگر

وجییود   سییازی دموکراتیییک بییهیندهای دولییت آهای الزم را برای اثرگذاری بر فرتواند زمینهمحیط امنیتی می  یطورکلبه

 امنیتییی خاورمیانییه  یهاطیمحدارد.    هاحکومت آورد. تحقق ایر امر تا حد بسیار زیادی بستگی به قوی یا ضعیف بودن  

سییازی نیازمنیید تغییییر در دولییت   هرگونییه  ،ستند؛ به همیر دلیییله  روروبهسازی دموکراتیک  دولت   یهاچالشبا    عموماً

-گیری امنیت منطقییهبنیادیر در شکل یهات یواقعاز  یکی .(۷، ص1390 ،ی)متق فضای عمومی محیط امنیتی بوده است 

آنارشییی  عمومییاًای خاورمیانییه المللی دانست. محیییط منطقییهزوکارهای ناشی از آنارشی بیرساتوان مربوص به  می  اای ر

 ییهییاطیمحدر چنیر    ،سازی است ملت   -شریط دولت   که یکی ازسازی  امنیت   .کندیمبازتولید    المللی راای و بیرمنطقه

واگییذار  خییشبخییش ب صییورت بییه  ،بلکه  ،ای است که در آن تشکیالت و اقتدار سیاسی نه به شکل یک مجموعهشیوه

ی خود دائر بر اینکه دستگاهی صاحب انتظام اسییت، متکییی بییر قییدرت و االمللی در دعو آنارشی بیر  ،اند. بنابرایرشده

عییراق داشییتر امنیییت  سییازی درشییرایط دولت  ایر اساس یکی از بر .باشدمیآن   دهندهلیتشکثبات سیاسی کشورهای  

انتخابییات  نظییامی شیییعی عییراق در یهییاانیجرکییه  یاگونییهبه .شودیمنظامی شیعی انجام  یهاانیجراست که توسط 

های حشد گیری از توانمندیدر عرصه برره  پیروزی ائتالف شیعیان داشتند.  چرارمیر دوره مجلس عراق نقش مرمی در

پیییش  از طییرح از یریجلییوگ  درنیروها آفرینی ایر نخست باید به نقش ،عد نظامی و امنیتی عراق پساداعشالشعبی در بُ

عراق اشاره کرد. ایر واقعیت که بسیج مردمی پس از فتییوای   یبازیگران خارجی و داخلی برای تجزیه  شدهیزیربرنامه

 یدر صییحنه  روی داعییش توانسییته اسییت، یکپییارچگی عییراق را مجییدداًاهلل سیستانی برای مقابله با گسترش پیشآیت 

به کنترل دولت مرکییزی عییراق  اًسیعی از خاک ایر کشور مجددهای وآینده ایر کشور قوت بخشد و بخش  سناریوهای

توان انتظار داشت که حشدالشعبی در آینده بییه عنییوان یییک نیییروی نظییامی در می  ،بیر قابل انکار است. لذا  ،بازگرداند
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بییه   توجییه  بییا  ،بنییابرایر  ؛واهیید شییدجدیییدی انجییام خ  یدهسییازماندرون نیروهای مسلح فعالیییت خواهیید داشییت و  

ه بیی   الشییعبی  حشیید  نیروهییای داعش و ماهیییت پسا  عراق  در)سازندگی(    یاقتصاد  وهای وسید در ابعاد امنیتی  نیازمندی

 کننییدهرییتع عوامل ریترمرم از یکی توانیم را نیروها ایر مردم،  و  جامعه  به  خدمت   جرت   در  انگیزشی  و  ایمانی  لحا 

 .کرد  یابیارز  کشور ایر آینده

 

 گیرینتیجه
 و مییذهبی  زبییانی،  هییویتی،  یهییاچالش  با  دلیل  ایر  به  و  است   قومی  تنوع  دارای  که  دارد  قرار  کشورهایی  زمره  در  عراق

وجود آوردنیید. رک منطقه برایشان بهع  بعضاً  کشورهای بربی و  را  ییهاچالش،  حالریدرع.  هست   بوده و  روروبه  قومی

-دولییت   روند  ،که  چرا؛  دارند  در عراق  سازیدولت دشواری برای آینده    شیعی عراق کار  یهاانیجر،  شرایطی  ریدر چن

هییم  ایییر را ؛ امییاگیردمی شکل نخبگان کنش الگوی و سیاسی اجتماعی،  مختلف  هایمؤل ه  تأثیر  تحت   عراق  در  سازی

مریکا و برک و کشورهای عربییی آگرای عراق چیزی نبود که خوشایند به قدرت رسیدن شیعیان اسالم پذیرفت که  باید

گرایان شیعه ناخرسییند بییود و تییالش داشییت تییا از از قدرت گرفتر اسالم  متحده  االتیا  ،لذا  .باشد  فارسجیخلحاشیه  

ن، جرادگرایییاهویییت ملییی،    لهأمسیی   یاز طرفیی   .الر خود جلوی ایر ات اق را بگیییردشیعی سکو   مانانیپهمطریق تقویت  

 ت، مسییالهردها و اهل سنّهایی چون دولت مرکزی، ُکالمللی در قبال عراق در پروندهای و بیرسیاست کشورهای منطقه

سییازی ملت   -دولت   هایی است که روندسیاسی از ایر فاکتور  یهاائتالفرویکردهای سیاسی احزاک و    مبارزه با فساد،

طییول تییارین ایییر  شیعه عراق در  یهاانیجرذیرفت که برتریر فرصت برای  پ  باید  ایر را  ،ایر حال  با.  کندمی  را تردید

 کاهش دهند. را پیش رو  یهاچالشتوانست   خواهند ،پیش بگیرند در اتحادی را رویکرد  اگر و  رقم خورد  رکشو 

   

  

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2783-4999


 
E-ISSN: 2783-4999                                                                                                  http://journals.abru.ac.ir 

 

16 
 

 نابع م

 
 مطالعات راهبردی. ترران: پژوهشکده .امنیت ملی در جهان سوم  (.13۷9)  چونگ، ایر مون؛ آزر، ادوارد

مرکییز اسییناد  :ترییران .و عراق رانی در روابط ا یمعارض عراق یهانقش گروه .(138۴)  اهللب ییی حب  ،یرازیابوالحسر ش 

 ی.انقالک اسالم

 ناجا.  یاسیمعاونت س :ترران .عراق یاسیدر ساختار س انیعینقش ش  .(138۷)  روسیس  ،یبرنابلداچ

ترران:  .سمیعی اص رانی  ترجمه علیرضا  .ها، سیاست و حکومتهای غیردموکراتیك؛ نظریهرژیم  (.1383)  بروکر، پل 

 .انتشارات کویر

 : مطبعه البینه.. نجفمبادی الدوله والقیاده لدی مراجع الحوزه العلمیه(.  2010سامی )بغدادی، 

 سپاه. . ترران: نشر نمایندگی ولی فقیه درالمللتاریخ و اصول روابط بین(.  1380جمالی، حسیر )

 .راهبردی مطالعات پژوهشکده .پیرامونی کشورهای امنیت بر عراق تیكیژئوپل تاثیر .(1385) محمدرضا  نیا،حافظ

 .139۶اردیبرشت   31 ،تسنیم  خبرگزاری

 .139۶ اس ند 12 خبرگزاری مشرق نیوز،

 .نقش حزک الدعوه االسالمیه در گ تمییان مقاومییت جنییبش شیییعی عییراق  (.1390)  نادری، احمد  ؛شاد، محمدباقرخرم 

 .199-1۶۷(، ص33)9،  شناسیشیعه

 .المللی ابرار معاصرفرهنگی مطالعات و تحقیقات بیر  موسسه  :جابی .مسائل ایران و عراق  .(1382)  دهشیار، حسیر 

 نشر مومنون بالحدود.ا:  جبی .مفهوم الدوله فی مدرسه النجف(.  201۴رفاعی، عبدالجبار )

 .1390/ 3/ 2۶شرق،   روزنامه

 .139۶  اردیبرشت   13 ،شیعه نیوز

 .119  مارهش  حوزه،  .شناسی فرهنگیترمینولوژی جریان  (.1382) علی سید طالقانی،

 .(۷)2،  راهبردی سیاست  یهاپژوهش .پایدار  یسازملت الگوی  رییو تبطراحی   (.1392) طاهری عطار، بزاله 

 یب  را یل   یتحل یچهارچوب الملل،نیروابط ب هی و نظر  یسازملت  یسازدولت  (.1389)  ریافش  ،زرگر  ؛یعبدالعل  ،قوام

 .قاتیواحد علوم و تحق ،یاسالمترران: دانشگاه آزاد  .هاملت -مطالعه جهان دولت فهم و

 انتشییارات پژوهشییکده :ترییران .ع  راق یاس   یس خی و ت  ار یاسالم یاوضاع معاصر کشورها  (.138۷)  ریحسیی   ،یکرم

 .یمطالعات راهبرد

 ترجمییه پژوهشییکده .در: امنیییت ملییی در جرییان سییوم .مشروعیت رژیم و امنیت ملی (.13۷9)  گازیوروسکی، مییارک 

 مطالعات راهبردی. ترران: پژوهشکده .مطالعات راهبردی

 .رییتب یراهبرد شکدهیاند  .ندهی با دولت و الزامات آ روابط ،یحشد الشعب(. 139۶) محمد  ،یگل 

 .یدفاع یراهبرد ترران: مرکز تحقیقات .اوباما یراهبرد و سیاست خارجایران در (.  1390) ابراهیم متقی،

 .سیشناعهیه شسقم: مؤس .فارس جیمنطقه خل انیعیش یاسیس یایجغراف(.  138۴زاده، زینب )متقی 
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 .دارالرادی  :بیروت .سیرة وحیاة االمام الخوئی  (.1998) احمد  موصلی،

 .(۷۷)20،  علوم سیاسی .2003از های فکری سیاسی عراق پس جریان  (.139۶) محمدحسیرمرزه،  ؛منصور  میراحمدی،
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