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  الدعوه و آمریکا؛ تعامل یا تقابل حزب
  تورج افشون 

  
  
  

  30/11/1395تاریخ پذیرش نهایی:                              26/10/1395تاریخ دریافت: 
 

  چکیده
استقرار حاکمیت نوین با محوریت شیعیان در مقطع زمانی پساصدام، بر پیچیدگی منطق توازن قوا 

در این میان توجه بـه   را رقم زده است.الگوهاي رقابت و رفاقت از  يگیري جدید و شکلافزوده 
مثابه  بازیگر داخلـی   الدعوه به ی این صحنه یعنی حزبکمیت و کیفیت تعامل میان دو بازیگر اصل

مهـم  مسـئله  محقـق را بـه ایـن     ،مثابه بازیگر خارجی عمده دخیل خیل عمدتاً حاکم و آمریکا بهد
گیـري از   تعقیـب منـافع، تـأمین امنیـت و بهـره     «تعامالت بر پایه سازد که اساس این  رهنمون می

  است. » هاي یکدیگر در راستاي اهداف خود ظرفیت
هاي متبوع آن، فاکتورهاي متعـددي نظیـر    الدعوه و شاخه البته باید گفت در تعامل و تقابل حزب

و مالحظـات سـایر   الدعوه، نوع نگاه  هاي حزب ـ ساختاري و رویکرد شخصیت شناسی سازمانی روان
هـاي خـارج از    هاي مخالف روند سیاسی و جریان هاي سیاسی شریک در قدرت، فشار جریان جریان

ـ امنیتی ایاالت متحده آمریکا، راهبـرد احـزاب سیاسـی     هاي سیاسی ها و ضرورت حاکمیت، اولویت
  .. مهم هستند. گذاري خارجی و اتخاذ مواضع در دو کشور و. عمده حاکم بر آمریکا و فرایند سیاست

الدعوه به مثابه جریان سیاسی عمده  بنابراین در موضوع بررسی کمیت و کیفیت مناسبات حزب
بینانـه   از مقطع پساصدام تا پساداعش، بررسی منطقی، علمی و واقع اشیعی حاکم بر عراق با آمریک

حاضـر را    موضوع اصلی پـژوهش  ست و این امر،تحوالت نوین در عراق، ضرورتی انکارناپذیر ا
هاي  بندي ناحالدعوه، ج ضمن توجه به گذشته حزب شدهدهد. البته در این پژوهش تالش  شکل می

  تر شود.  تعامل و تقابل با آمریکا روشناصلی در این حزب درباره 
  

  واژگان کلیدي
  الدعوه، ایاالت متحده آمریکا، حکومت عراق، روابط خارجی و سیاست خارجی، جبهه مقاومت    حزب

  
                                                                                                                                         

  ق اوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی و پژوهشگر حوزه عردکتري علدانشجوي 
Email:t.afshon55@gmail.com 

  73ـ 113؛ صفحات  1395زمستان ، 68، پیاپی 4، شماره هفدهمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 

mailto:@gmail.com


فصلنامه م
طالعات 

راهبرد
ي جهان اسالم

، سال هفدهم،
 

شماره
 4

، پیاپی 
68

، زمستان 
1395

  
 

 

 74  

 

 

  مقدمه
سو، نقطه عطفـی در تـاریخ    سقوط صدام در پی حمله نظامی آمریکا و ائتالف هم

تحوالت جدید عراق است که موجد بسـیاري از تحـوالت سیاسـی ـ نظـامی در      
تـوان گفـت تغییـر     منطقه غرب و جنوب غرب آسیا شـد. بـه عبـارت بهتـر، مـی     
اي در  اي و فرامنطقه مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک میان برخی از بازیگران منطقه

گیـرد. در   الشعاع تحوالت پساصـدام در عـراق قـرار مـی     این نقطه از جهان تحت
واقع، استقرار حاکمیت نوین در عراق با محوریت شیعیان پس از سـقوط صـدام   
بر پیچیدگی منطق توازن قوا و الگوهاي رقابت و رفاقت یا به معناي دیگر تعامـل  

و خارجی دخیل در عراق افزود. باري بوزان در این و تقابل میان بازیگران داخلی 
در این منطقه، براي هر بازیگر بومی یا جهانی دشوار است که از «گوید:  زمینه می

کـه دوسـتی را در    بازیگري دیگر در برابر یک دشمن ... پشتیبانی کند، بدون ایـن 
  با تلخیص) 670: 1381(بوزان، پاییز » طرف [دیگر] تهدید نکرده باشد.

  هاي کالسیک چهارگانه در خصوص از سوي دیگر، قطعیت گزینه 
  ـ دوست دشمنِ من، دشمنِ من است؛
  ـ دوست دوست من، دوست من است؛
  ـ دشمنِ دوست من، دشمنِ من است؛ 
  ـ دشمنِ دشمنِ من، دوست من است؛ 
ویژه پس از مقطـع   به 2001سپتامبر  11به هم خورده است و پس از تحوالت 

) تا حد زیادي خطـوط  2014(ژوئن  1394داعش به خاك عراق در خرداد ورود 
اي  دوستی و دشمنی میان بازیگران به هم ریخته و تغییر پیدا کرده است؛ به گونـه 

که ممکن است دوست دشمن من، دیگـر لزومـاً دشـمن مـن نباشـد و بتـوان از       
  برداري کرد.  هاي آن در راستاي نیازهاي خود بهره ظرفیت

اساس، درك سیاسـتمداران و دولتمـردان آمریکـایی و عراقـی از ایـن       بر این
ها، در مقاطع مختلف تاریخی پساصدام، منجر به بروز و ظهـور بسـیاري از    مقوله

اظهارات و اقدامات در این زمینه شده و همین امر، موضوع بررسی مقاله حاضـر  
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بـازیگران داخلـی و    چه در تعامل و تقابل یا رقابت دو یا چند جانبه نیز است. آن
خارجی دخیل در عراق مهم است، توجـه بـه تعقیـب منـافع و تـأمین امنیـت بـا        

هاي طرف مقابل و رفع نیازهاي خودي است. بنابراین توجه  گیري از ظرفیت بهره
الـدعوه و آمریکـا    به این موضوع، در کمیت و کیفیت تعامل و تقابل میـان حـزب  

بـازیگر  «و » از مقطع سقوط صـدام تـا کنـون    جریان سیاسی عمدتاً حاکم«مثابه  به
رود که به فاکتورهاي متعدد دیگري نظیـر   شمار می مقوله مهمی به» خارجی دخیل

ـ سـاختاري و شخصـیتی در جریـان یادشـده، نـوع نگـاه و        شناسی سازمانی روان
هـاي   هاي سیاسی شریک در روند سیاسـی، فشـار جریـان    مداخالت سایر جریان
هـاي سیاسـی و امنیتـی     و خارج از روند حاکمیت، اولویـت مخالف روند سیاسی 

ایــاالت متحــده آمریکــا، راهبــرد احــزاب سیاســی عمــده بــر آمریکــا و فراینــد  
  گذاري خارجی در دو کشور و ... بستگی دارد. سیاست

مثابـه جریـان    الـدعوه ـ بـه    در موضوع بررسی کمیت و کیفیت مناسبات حزب
پساصدام تا پساداعش ـ و آمریکا، بررسـی   سیاسی عمده شیعی حاکم بر عراق از 

نیاز ضـروري بـه شـمار     بینانه تحوالت نوین در عراق، پیش منطقی، علمی و واقع
هـاي   یـابی جریـان   ها و ابعادي نظیر قـدرت  رود. بر این مبنا، توجه به شاخص می

هـاي   گیـري  شیعی، وجود رهبـران تأثیرگـذار در بعـد سیاسـی و مـذهبی، جهـت      
لمانی، حضور و مشـارکت مردمـی و موضـوعاتی از ایـن قبیـل      ایدئولوژیکی و ع

  تنها الزم بلکه ضروري است.  نه
رو، نحوه تعـامالت و مناسـبات میـان      به هر ترتیب، موضوع اصلی مقاله پیش

هاست که با توجه به وضعیت جدیـد حـاکم بـر عـراق،      الدعوه و آمریکایی حزب
بررسی و توجـه قـرار خواهـد    مقطع زمانی پس از سقوط صدام تا کنون را مورد 

الـدعوه و آمریکـا    حـزب «داد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است کـه  
مانند دو بازیگر اصلی صحنه عراق در دو بعد داخلـی و خـارجی از چـه سـطح     

الي  البته براي پاسخ به این پرسش، در البه» مناسبات و روابطی برخوردار هستند؟
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  پاسخ داده خواهد شد: مانند زیر يرعی دیگرهاي ف مسلماً به پرسشپژوهش 
  ها از یکدستی و یکنواختی برخوردار است؟   الدعوه در تعامل با آمریکایی ـ آیا حزب

الـدعوه   گذاري در حـزب  هاي مهم یا خطوط اصلی سیاست ـ رویکردها و نگاه
  براي تعامل با بازیگري نظیر آمریکا کدامند؟

ویـژه   بـه » میت با محوریت شیعیان در عـراق حاک«ها به مقوله  ـ نگاه آمریکایی
الدعوه  کمیت و کیفیت تعامل با بیت شیعی چگونه است؟ این مقوله درباره حزب

  چگونه و در چه سطحی است؟ 
رو، واکاوي رویکـرد جریـان سیاسـی شـیعی      با این اوصاف، هدف مقاله پیش

کاسـت.  الدعوه به تحوالت نوین در عراق، نـوع و سـطح نگـاه آن بـه آمری     حزب
الـدعوه نگـاه گـذرایی بینـدازیم و      بنابراین ابتدا ضرورت دارد بـه گذشـته حـزب   

اي از تحول در رویکردهـاي گذشـته و جدیـد ایـن حـزب نیـز        همچنین مقایسه
  دست آوریم.  به

  
 الدعوه االسالمیه)  الدعوه اسالمی (حزب حزب

 بـه  راقعـ  معاصـر  شـیعی  سیاسی جریان و حزب ترین قدیمی باید را الدعوه حزب
 محمـدباقر  سـید  شـهید  چون افرادي رهبري به  که سیاسی جریان این. آورد شمار
 المللی بین تشکیالتی شد، تأسیس عسکري مرتضی سید و حکیم مهدي سید صدر،
 داده جـاي  خـود  درون را منطقه مختلف کشورهاي از شیعه و سنی نخبگان که بود
 افـرادي  از عربستان و بحرین نان،لب پاکستان، در مؤثر هاي شخصیت از بسیاري. بود
 هـاي  سـال  در الـدعوه  حزب تشکیالت. ندبود حزب این عضو در گذشته که بودند
 در وداشـت   المسلمین اخوان با گرمی روابط ،بعث حزب علیه مبارزه و گیري شکل
 کـه  اي گونـه  بـه  بـود؛  هـایی  شباهتبا آن داراي  اسالمی حکومت مانند هایی طرح
  .کرد قلمداد شیعه المسلمین اخوانبا کمی تسامح  را ها سال آن  هالدعو حزب توان می

 که است عراق در شیعی گراي اسالم سیاسی یک سازماناسالمی  هدعوال حزب
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 تـرویج  بـه و سـپس   شـد  پدیـدار  طلب اصالح مذهبی جنبش یک قامت در ابتدا
 و کمونیسـم  سکوالریسـم  بـا  مقابله و سیاسی آگاهی افزایش اسالمی، هاي ارزش

 هـاي  شخصـیت  و جوانان میان حزب این نفوذ افزایش با 1970ه ده در .پرداخت 
 جریـان  یک به الدعوه حزب بعث، حزب حکومت سوي از آن سرکوب و مذهبی
 دشـمنی . پرداخت می حکومت برابر در مسلحانه مقاومت به که شد تبدیل انقالبی
 این معنوي رهبر ،صدر محمدباقرشهادت  از پس  صدام حکومت و الدعوه حزب
  .رسید خود اوج به 1980 سال در جنبش

 عراق در موجود سیاسی احزاب ترین قدیمی از یکی 1»االسالمیه الدعوه حزب«
 ،مـیالدي  50 دهه اواخر آن، اعضاي اظهارات و ادبیات استناد به حزب این. است

: 1980به نقل از الخطیـب،   130: 1393زاده داوري، زمستان  (کل کشوندي و تقی
 تأسیس عراق نجف مقدس شهر در 1336 مهر 20/  1957 سال اکتبر 12 در) 40
 تأسیس بطاطو حنا که حالی در است؛ کرده ذکر مؤمن علی را تاریخ این البته. شد
 را آن تشکیل تاریخ ،یموصل احمد و نفیسی عبداهللا و میالدي 60 دهه پایان را آن
زاده  ل کشوندي و تقـی (ک دانند می ش1346/م1968 و ش1356/م1977 هاي سال

  ).130: 1393داوري، زمستان 
 بـا  امـا  دارد، وجـود  نظـر  اختالف »الدعوه حزب« تأسیس تاریخ درباره اگرچه 
 حرکـت  بر این باورند که ظهـور  همگان دهه، آن عراقی جامعه واقعیات به توجه
 علنی فعالیت »الدعوه حزب« اما ؛بود قاسم عبدالکریم 1958 انقالب از پس حزب
  .کرد آغاز 1968 سال در عراق در بعث حزب رسیدن قدرت به از پس را دخو

 تحقـق  و کـرد  اعـالم  انقالبـی  را خـود  مشـی  خط اش، نامه اساس در الدعوه حزب
  :دانست مرحله چهار در را حزب اهداف

 خـود  سلوك و اندیشه در تغییر با حزب مرحله،اعضاي این در: تغییر مرحله .1
  .بپردازند مردم آگاهی سطح ارتقاي و هدایت به نندبتوا تا یابند می تعالی

                                                                                                                                         
  )The Islamic Dáwa Party: (به انگلیسی )الدعوة اإلسالمیۀ حزب: عربی به( اسالمی عوهالد حزب .1
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 بـه  حـاکم  بعثی رژیم با مسلحانه و سیاسی شیوه دو با حزب: سیاسی . مرحله2
  .خیزد برمی مقابله
 از حـاکم  بعثـی  رژیـم  برانـدازي  اصلی هدف مرحله، این در :انقالبی مرحله .3
  .است اسالمی حکومت تشکیل و مسلحانه مبارزه طریق
 و دهـد  تشکیل را اسالمی نظام ارکان باید حزب مرحله این در :حاکمیت لهمرح .4
 مرحلـه،  این در. کند نظارت آن اجراي بر و درآورد اجرا به را اسالمی شریعت احکام
 مسـلمانان  منـافع  تـأمین  و اسـالمی  شـریعت  اسـاس  بر آن ساختار و حکومت شکل
  .شود می تدوین اسالمی شریعت از ملهم اساسی قانون مرحله، این در همچنین. است

  
  هاي فکري  پایه

الدعوه بیش از آنکه از تجربه فدائیان اسالم در ایران  برخالف دیدگاه برخی، حزب
التحریر سنی در عراق تأثیر پذیرفت  المسلمین و حزب تأثیر بپذیرد از تجربه اخوان

کـه جـزو   و اساساً افرادي مانند شیخ عارف بصري، الرفاعی، سبیتی و صـابونچی  
هـاي   بودند، همگی سوابق فعالیـت حزبـی را در تشـکل     اعضاي ارشد این حزب

الـدعوه از   التحریر داشـتند. ایـدئولوژي حـزب    المسلمین و حزب وابسته به اخوان
افکار شهید صدر متأثر بود که به نظریه شورا اعتقاد داشـت و بـا عبـور از مقولـه     

ت کبـري، خالفـت اسـالمی را    عدم امکان تشکیل حکومت اسالمی در زمان غیبـ 
پایه اصلی تفکر این حزب، ایجاد دگرگونی فرهنگـی   1شمرد. الگوي مناسبی برمی

در جامعه بر محور تربیت، مبتنی بر بازگشت به اسالم اصیل و دور از هـر گونـه   
الـدعوه در تشـکل و سـازماندهی     اجبار و قوه قاهره بود. مانیفست عملیاتی حزب

است که توسـط  » اسلوب الدعوه فی القرآن الکریم«ز کتاب مردم عمدتاً برگرفته ا
هاي ایجاد تحول فکـري و گسـترش    اهللا نوشته شده و راه سید محمدحسین فضل

کند که مسئولیت تغییـر را برعهـده    آگاهی دینی مؤثر و تربیت افرادي را بازگو می

                                                                                                                                         
بـا تغییـرات و    1357رسـد کـه پـس از انقـالب اسـالمی       البته این رویه در رأي و عمل به نظر مـی  .1

  حاتی مواجه گردید.  اصال
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  )9: 1999به نقل از: الخرسان،  1388گیرند. (رویوران،  می
اهللا سیدمحسـن   ویـژه آیـت   دا حامی مرجعیت در نجف اشرف بهاین حزب ابت

حکیم بود؛ ولی فشار دیگر مراجع بر آقاي حکـیم نگرانـی ایشـان از محـدودیت     
فکري انتساب علما به تشکل حزبی را برانگیخت و ایشان را وادار کرد تا در سال 

  د. م از آقاي صدر و فرزندان خود بخواهد از فعالیت حزبی انصراف دهن1960
ـ فرهنگی است، در دهه اول  الدعوه که تفکرش بیشتر داراي صبغه دینی حزب

آمیزي در صحنه سیاسی عراق داشـت و بـه همـین     فعالیت خود حضور مسالمت
م با ساختار قدرت در بغداد هیچ درگیري پیدا نکـرد و تـا آن   1968علت تا سال 

م در 1968ودتـاي  زمان حتی یک نفر از حزب به شهادت نرسیده بود؛ ولـی بـا ک  
عراق و روي کار آمدن حزب بعث عربی سوسیالیست، تقابـل فکـري و سیاسـی    

  الدعوه و حکومت آغاز شد.  میان حزب
به بهانـه   اهللا حکیم، حکومت بعثی عراق آیت م و پس از رحلت1970در سال 

بـیش از سیصـد هـزار ایرانـی مقـیم در شـهرهاي        ق با ایراناختالف سیاسی عرا
ربال و کاظمین را در شرایط کامالً غیرانسانی به ایران تبعید کـرد.  مذهبی نجف، ک

این اقدام دولت بعثی که با هدف ضربه زدن به پایگـاه اجتمـاعی احـزاب شـیعی     
آمیـز بعـدي بـود کـه در برنامـه       اي براي اقدامات خشونت مقدمه صورت گرفت،

له سـید مرتضـی   هاي دینی بسیاري از جم ها قرار داشت. در این اقدام، چهره بعثی
هـا نفـر شخصـیت مطـرح از تشـکل       عسکري و شیخ محمدعلی تسـخیري و ده 

الدعوه به ایران تبعید شدند. اقدام بعدي حکومـت بغـداد، بازداشـت شـیخ      حزب
عارف بصري، عماد تبریزي، عزالدین قبانچی، نوري طعمه و حسین جلوخـان از  

  شدند. محکوم ام الدعوه بود که پس از شکنجه به اعد هاي اصلی حزب چهره
الدعوه حضـور خـود را در مراسـم     با آغاز شرایط فشار و خفقان سیاسی، حزب

دینی و مردمی افزایش داد و از آنها در جهت تقویت خود بهـره گرفـت؛ امـا نظـام     
هـا و   انـدرکاران هیئـت   سرعت برگزاري شعائر حسینی را محدود ساخت و دست به
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کربال در اربعین امام حسین(ع) را بازداشت و دهندگان مراسم پیاده رفتن به  سازمان
تعداد زیادي از آنان را به اعدام محکوم کرد. رژیم بعثی عراق در طول دهـه هفتـاد   

الدعوه بازداشت و شکنجه کرد؛ بـه   میالدي، هزاران نفر را به اتهام انتساب به حزب
  کردند.  اي که مردم دیگر از نزدیک شدن به مسجد یا حسینیه خودداري می گونه

رسد یکی از دالیل دوري از آمریکا و عـدم شـرکت    با این اوصاف، به نظر می
پیونـدهاي میـان   «تـوان   هاي اولیه معارضـان عراقـی را مـی    این جریان در نشست

باز گذاشـتن دسـت صـدام در کشـتار شـیعیان      «و » ها حکومت صدام و آمریکایی
  نیز ارزیابی کرد. » توسط آمریکا

  
  الب اسالمی  الدعوه و انق حزب

هاي اصیل شیعی و به عبـارت   پیروزي انقالب اسالمی در ایران که متأثر از آموزه
دیگر مبتنی بر اندیشه سیاسی اصیل اسالمی به وقوع پیوست، عالوه بر آنکه یـک  

شد، تلنگري جدي بر سایر جوامع شیعی دنیا بـراي   تحول سیاسی مهم قلمداد می
رفـت کـه    وه عملی آن در ایران به شمار مـی پیمودن مسیر رشد و پیشرفت به شی

  ماهیتی ساختارشکنانه و مخالف با وضع موجود داشت. 
هاي انقالب اسالمی ایران، شیعیان سرخورده عراق یک بار دیگر  با آغاز جرقه

ویژه که ابتدا امام خمینـی(ره) در نجـف اسـتقرار داشـت و از      امید پیدا کردند؛ به
کرد. اعمال فشار حکومت عراق بـر   طرفداراي می احقاق حقوق شیعیان عراق نیز

رو شد و  امام در نجف با نارضایتی امام و تالش ایشان براي خروج از عراق روبه
  این اقدام، حوزه علمیه نجف و شیعیان عراق را تحریک کرد. 

م) رفتـار  1979ش ( 1357به هر حال، پیروزي انقالب اسالمی ایران در سـال  
اهللا صدر نیز در  الدعوه را دگرگون و آشکار ساخت. آیت زبزیرزمینی هواداران ح

اولین واکنش به پیروزي انقالب اسالمی ایران، الگوي امام خمینـی(ره) را کـه بـر    
اهللا صدر، تحول  اثر آیت» الخالفه و الشهاده«. کتاب پذیرفت اصل والیت فقیه بود،
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دهد؛ اما این   نشان میفکري ایشان را از نظریه شورا به نظریه امت و والیت کامالً
 اهللا صـدر  آیتبدان معنا نیست که او به نظریه والیت فقیه اعتقاد کاملی پیدا کرد. 

در امـام خمینـی ذوب شـوید؛    «در اولین بیانیه خود خطاب بـه هـواداران گفـت:    
امروز «در این بیانیه، شهید صدر اعالم کرد: » طور که او در اسالم ذوب شد. همان

اهللا خمینـی حکومـت شـاه را سـرنگون      پیروز شد، امـروز آیـت   موسی بر فرعون
  ».اینک ما باید کارگزاران آن رهبر و منتظر دستورات ایشان باشیم ساخت و هم
گیـري حکومـت اسـالمی در ایـران،      رسد در ایـن برهـه بـا شـکل     به نظر می

» عدم امکان تشکیل حکومت اسـالمی «هاي اولیه شهید صدر در خصوص  دیدگاه
غیبت کبري با اصالحاتی در رأي و عمل مواجـه شـد. از همـین زاویـه،      در زمان

جمهور وقت عراق بـر   شاخه حزب بعث متمایل به رهبري صدام، معاون اول رئیس
این باور بود که پیروزي انقالب اسالمی در ایران یک چالش براي حکومـت عـراق   

ب جلوگیري کنـد.  است و دولت باید از هر گونه همبستگی مردم عراق با این انقال
الدعوه و شیعیان عـراق   برآیند این تفکر در نهایت چیزي جز افزایش فشار بر حزب

ولی به علت فشـار گسـترده مـردم،     ؛شهید صدر بازداشت شد ،نبود. در این شرایط
دولت ناگزیر شد او را آزاد کند. ایشان در اعتراض به شرایط خفقان تهدیـد کردنـد   

مام خمینی پس از اطالع از ایـن مسـئله از آقـاي صـدر     ولی ا ؛از عراق خارج شوند
اي امتثال امر امـام را اعـالم    درخواست کرد تا در عراق بماند و آقاي صدر طی نامه

عنـوان رابـط خـود بـا امـام       . در نهایت نیز سید محمود هاشمی شاهرودي را بهکرد
  خمینی و انقالب به ایران فرستاد.  

الدعوه شدت بیشتري یافت  یند سرکوب حزباکودتاي صدام بر ضد البکر فر با
الــدعوه بازداشــت شــدند. در رأس  و هــزاران نفــر بــه اتهــام عضــویت در حــزب 

بنت الهدي بودند. شیعیان شهید سید محمدباقر صدر و خواهرش  ،شدگان بازداشت
 ق 1399رجــب  13الــدعوه تصــمیم گرفتنــد در  ویــژه هــواداران حــزب عــراق بــه

اي بزنند. این دعوت  مام علی(ع) دست به اعتراض گستردهسالروز تولد ا ،م)1979(
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رو شـد و   نشین وسط و جنوب عراق روبـه  هاي شیعه نظیري در استان با استقبال بی
ها هزار نفر را بازداشـت و آقـاي صـدر و     ها ده دولت بعثی با سرکوب این اعتراض

  کرد.خواهرش را اعدام 
ن و مردم عراق و تحت فشار با وجود اقدامات حکومت بعث در سرکوب شیعیا

الـدعوه، بـه سـبب سـکوت      ویـژه حـزب   هاي اسالمی بـه  گذاشتن احزاب و جریان
ویژه پیوند میان حکومت بعث و آمریکا در افکـار   المللی در قبال این جنایات به بین

اي بـه   الدعوه و اعضاي شاخص آن همواره نگاه بدبینانه عمومی داخلی عراق، حزب
هـا در   ریکا در قبال عراق داشتند؛ حتـی زمـانی کـه آمریکـایی    مواضع و اقدامات آم

هـاي شـیعی در    جدي شدند، باور این امر براي برخی شخصـیت » براندازي صدام«
  الدعوه دشوار بود.  حزب
  
  آغاز دوران قدرت و مناسبات با آمریکا  الدعوه؛ حزب

وه بـه  الـدع  هاي چندگانـه حـزب   م. تشکل2003با حمله آمریکا به عراق در سال 
کشور خود بازگشتند و دو گروه از آنان در شوراي حاکمیت عراق که پل بریمـر،  
حاکم غیرنظامی آمریکا تشکیل داد، شرکت کردند. آقایان عزالـدین سـلیم، رهبـر    

الـدعوه ـ المقـر     حـزب «و ابراهیم جعفـري، سـخنگوي   » حرکه الدعوه االسالمیه«
الربیعـی کـه از کادرهـاي سـابق      نیز به عضویت این شورا درآمدند. موفـق » العام

اي از ایـن حـزب    الدعوه بود و وابستگی تشکیالتی در آن هنگام بـا هـیچ شـاخه   
م. عزالـدین سـلیم   2004نداشت نیز به عضویت شوراي حاکمیت درآمد. در سال 

ــات   کــه ریاســت دوره اي شــوراي حاکمیــت را برعهــده داشــت، در یــک عملی
  تروریستی به شهادت رسید. 

الـدعوه ـ    حزب«ا در آغاز، گرچه با احزاب مختلف عراقی از جمله ه آمریکایی
الـدعوه ـ تنظـیم     حـزب «تعامل داشتند، با » حرکه الدعوه االسالمیه«و » المقر العام
اي تحت فشار قرار دادنـد کـه    برخوردي خصمانه کردند و آن را به گونه» العراق
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  به ایران شد.  رهبر آن، سید هاشم موسوي براي مدتی ناگزیر به بازگشت
الـدعوه   هاي حزب م، همه شاخه2005در اولین انتخابات مجلس مؤسسان در سال 

شـرکت کردنـد و بـا پیـروزي در انتخابـات، آقـاي       » ائتالف ملی و متحد عـراق «در 
  وزیري رساندند.   را به نخست» ـ المقر العام الدعوه حزب«جعفري سخنگوي 

کنگره عمومی برگزار کرد و نظام » امالدعوه ـ المقر الع  حزب«م. 2007در سال 
داخلی خـود را تغییـر داد. در نتیجـه ایـن تغییـرات گسـترده، سیسـتم دبیـر کـل          

نامه جدید آقاي نـوري المـالکی بـه     جایگزین حالت شورایی شد و بر پایه اساس
وزیـر وقـت و    عنوان اولین دبیر کل حزب انتخاب گردید. آقاي جعفري، نخسـت 

عنوان اعتراض از حزب خارج شد  از این انتخابات به الدعوه پس سخنگوي حزب
آقـاي  » الدعوه ـ المقر العام  حزب«را تأسیس کرد. پس از آن، » جریان االصالح«و 

وزیري نامزد کرد. تحقق این امـر، مسـتلزم اسـتعفاي     مالکی را براي پست نخست
این  آقاي جعفري بود؛ اما آقاي جعفري از انجام این درخواست خودداري کرد و

بحران پس از چند ماه با وساطت جمهوري اسالمی ایران به پایان رسـید و آقـاي   
  مالکی جاي آقاي جعفري را گرفت. 

الـدعوه،   هـاي حـزب   م آقاي مالکی با جـذب دیگـر شـاخه   2009در انتخابات 
هـاي شـیعی وارد    را تشـکیل داد و جـدا از دیگـر گـروه    » ائتالف دولـت قـانون  «

ی و سپس پارلمانی شد. پیروزي گسترده ائـتالف دولـت   انتخابات شوراهاي استان
الـدعوه و   کرسی) جایگـاه حـزب   325کرسی از  89قانون در انتخابات پارلمانی (

رهبري نوري مالکی را در ساختار سیاسی عراق تثبیـت کـرد. در ایـن انتخابـات     
 اتحاد و ائتالف داشت، تنها» مجلس اعالي اسالمی عراق«که با » جریان االصالح«

یک کرسی از مجموع هفتاد کرسی (فقط به نام آقـاي جعفـري) بـه دسـت آورد.     
آقاي مالکی در نتیجه این انتخابات پس از چند ماه اختالف و تأخیر موفق شد بـا  

وجـود آورد و بـار دیگـر بـه      ها و کردهـا، ائـتالف اکثریتـی بـه     ائتالف با صدري
  . ، با تصرف و تلخیص)1388وزیري برسد (رویوران،  نخست
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الدعوه به غرب تا پیش از رسـیدن   توان گفت مواضع و نگاه حزب در واقع می
هـاي آن در   به قدرت و حضور در صحنه سیاسی عراق به منظور ارزیابی سیاست

نیست؛ » نیاز«و » قدرت«ها و کمیت و کیفیت تعامل با آنها، بر پایه  قبال آمریکایی
قابلیت مطالعه علمی و عینی دارد، تنها باشد و آنچه  بنابراین قابل مطالعه دقیق نمی

حاکمیـت مسـتقر   «و » محوریـت قـدرت  «پس از سقوط صدام و به دست گرفتن 
هـاي سیاسـی ـ     گیـري  است. این مهم را بایـد در چـارچوب موضـع   » نوین عراق

وجـو   تر سیاست خارجی این جریان سیاسـی جسـت   خارجی و یا به عبارت ساده
هاي یک بازیگر در  به معنی دنبال کردن هدف کرد. در این راستا، سیاست خارجی

  ها و کشورهاي دیگر است.  ها، دولت المللی و در رابطه با جامعه محیط بین
اي از  گیـري در جهـان اسـت و مجموعـه     سیاست خارجی، راهنمـاي موضـع  

). بنـا  1354شود (آشوري،  هاي رسیدن به آنها را شامل می المللی و راه اهداف بین
ها و قواعدي اسـت کـه روابـط     ر سیاست خارجی، مجموعه طرحبر تعریفی دیگ

کند و براي حفاظت از منـافع   خارجی کشوري معین با دیگر کشورها را تعیین می
). در ایــن میــان، یکــی از 23: 1975و اهــداف آن کشــور اســت (زکــی محمــد، 

ـ خـارجی،   هـاي سیاسـی   گیـري  ترین مباحث در سیاست خارجی و موضع کلیدي
اي اسـت.   گیري و تصمیمات اتخاذشـده رهبـران در چنـین عرصـه     ممقوله تصمی

تعامالت و مناسبات یک بازیگر با سایر بازیگران، متأثر از انتظارات متقابـل و بـر   
تر باید گفت انتظارات متقابل ریشـه در   بینی رفتارهاست. به عبارت دقیق پایه پیش

ویژه رهبران در  راد بهشخصیت اف«شناخت بازیگران از یکدیگر دارد. به هر حال، 
هـاي سیاسـی] و سیاسـت خـارجی      گیري هاي آنان و به تبع آن در [موضع تصمیم

). در واقـع موضـوع   9: 1395فر، بهـار   (رحمانی و رسولی» کشور تأثیرگذار است
» کسب قدرت«الدعوه در مقابل آمریکا، پس از  و مواضع حزب» سیاست خارجی«

ن موجود بـوده، تنهـا در قالـب انتظـارات یـک      کند و آنچه پیش از آ معنا پیدا می
بازیگر معارض عراقی از یک قدرت خارجی بیگانه قابل تحلیل و بررسی اسـت.  
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الدعوه در قبـال   ویژه مواضع حزب براي فهم بهتر سیاست خارجی کنونی عراق به
توجه بـه سیاسـت   «ها، نگاهی کوتاه به سیاست خارجی عراق بر مبناي  آمریکایی
  المللی ضروري است.  و تمایل به یک بازیگر خاص بین» عدم توازن
 1958 سـال  در عـراق  جمهوري تأسیس زمان از عراق خارجی سیاست جلوه
 بـوده  متعـدد هـاي   جنـگ  و کودتاهـا  دلیل به سیاست این در توازن عدم تاکنون،
 پایـدار  سیاستی اتخاذ از همواره معاصر عراق که دهد می نشان تعاریف این. است
 بعثـی  رژیـم هاي  سیاست .است بوده ناتوان خود خارجی سیاست در تبلندمد و
 المللـی  بین و پیرامونی محیط در آفرینی تنش عمل در دهه سه از بیش طول در که
 شـکل  2003 سـال  از پـس  که عراق در جدید سیاسی نظام شد باعث است، بوده
 دیگـر  و همسـایگان  بـا  اقتصادي و حقوقی سیاسی، مشکالت از انبوهی با گرفت

  .شود مواجه دیگران قبال در مالی تعهدات حتی و المللی بین سیاسی ساختارهاي
 عدم عمده چالش با خود گیري شکل ابتداي همان از عراق در جدید حکومت

 عربـی  کشـورهاي  خصـوص  بـه  خـود  همسایگان از برخی توسط رسمی پذیرش
 در بـود  شـده  عثباً عمال آمریکا توسط کشور اشغال که این بر افزون. مواجه بود

 جدیـد  حاکمـان  و بغـداد  با تعامل جاي به کشورها اغلب خارجی، سیاست حوزه
حاکمیت «این مسئله مهم حتی در بدنه خود . باشند ارتباط در واشنگتن با مستقیماً

هاي سیاسی شیعی نیز وجود داشت؛ بـه نحـوي کـه     و جریان» با محوریت شیعی
به زعم آنها تبدیل کرده بـود. عـالوه   » ها کانون حل و فصل درگیري«آمریکا را به 

هاي سیاسی عراق با یکدیگر، ورود  هاي سیاسی احزاب و جریان که چالش بر این
هاي تقسیم قـدرت   اي و مذهبی و چالش بندي طایفه کشور به نظام سیاسی سهمیه

هـاي مـذهبی و قـومیتی بودنـد،      میان این احزاب که به معناي حقیقی کلمه بلوك
اق جدید با خأل جدي نبود یک راهبـرد واقعـی بـراي ترسـیم یـک      باعث شد عر

تعیین نحوه، کمیت «سیاست خارجی پایدار، واقعی و بلندمدت مواجه و همچنین 
  گردد. » و کیفیت تعامل با یک بازیگر خاص
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 سیاسـی  اسـتقرار  بـراي  کـه  این با ائتالفی هاي حکومت تشکیلاز سوي دیگر، 
 بازیگران همه کردن راضی مبناي بر که ها حکومت گونه این اما ؛است بوده کشور
 سیاسـت  یـک  ترسـیم  در اسـت  نتوانسـته خـود   يبه خود گرفتند، شکل سیاسی
 سـاختار  نبـودن  دسـت  یک زیرا ،باشد مناسب عراق براي متوازن و قوي خارجی
 هـاي  طـرف  از یکی به ها جریان از یک هر وابستگی و دولت نهادهاي و حکومت
 سیاسـت  ترسیم در عراق »محوري قوم«و  چندپارگی باعث مللیال بین یا اي منطقه
  .گردد می آنی مواضع اتخاذ در تشتت حتی و پایدار نسبتاً خارجی
 2009 سال آگوست در دارایی وزارت و خارجه امور وزارت ساختمان انفجار

 بـا  متضـاد  بعضـاً  و متعـدد  مواضع اتخاذ با عراق سیاسی احزاب شدن متشتت و
 و معـین  خـارجی  سیاسـت  یـک  وجـود  خـأل  از عمـالً  عـراق  داد نشان یکدیگر
 الزامـات  و آنان خارجی هاي وابستگی و احزاب منافع این و برد می رنج یکپارچه
اتخاذ مواضع و راهبري اقـدامات   در که هاست آن از یک هر اختصاصی و داخلی
  .است مؤثر عراق المللی بین
 در عـراق  شـده  اتخـاذ  سـت سیا ،مـاجرا  کلیت در که است روشن حال این با

 برجـاي  اختالفـات  حـل  بر مبتنی کنون تا 2003 از پس خارجی جهان با برخورد
 در دخالـت  عدم و همسایه کشورهاي با تنش کاهش صدام، رژیم دوران از مانده
 مانند موضوعاتی در ویژه به المللی بین مجامع در فعال حضور و ها آن داخلی امور
چاشـنی  «و اخیـراً   محیطـی  زیسـت  هاي چالش و گرایی  افراط تروریسم، با مبارزه

  .است بوده» دوري از محاور
 سیاسـی  مشی دلیل به یک هر عراق در داخلی بازیگران که جاست این واقعیت

 رویکردهـاي  اي، منطقـه مبتنی بر تداوم عمـق   هاي وابستگی و متفاوت اعتقادي و
 باعث که موضوعی دارند؛ کشور موضوعات خارجی به متضادي بعضاً و متفاوت

 رنج روشن موضع و قوي خارجی سیاست یک نبود از همچنان عراق تا گردد می
 بـراي  عرب اتحادیه خارجه وزیران نشست در عراق مخالفت عنوان مثال، به .ببرد
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 دانسـتن  تروریست با مخالفت یا عربستان سفارت به حمله براي ایران محکومیت
(کـه در   شـیعی  سیاسـی  هـاي  جریان اعتقادي یمش عنوان به باید را لبنان اهللا حزب

 در راهبرد یک را آن نباید وجه هیچ به و دانستقرار دارند)  عراقرأس حاکمیت 
  .کرد تصور عراق خارجی سیاست

 شـیعی  سیاسیترین حزب  مهم نگاه و رویکرد پژوهش، این دربا این اوصاف 
ا در واضع آنهـ م و خارجی سیاست روابط، به عراقگیري حاکمیت  شکل در مؤثر

 نشـان  پـژوهش  ایـن . خواهد گرفت قرار بررسی مورد قبال ایاالت متحده آمریکا
هاي وابسته  جریان میان خارجی سیاست و مواضع در نظر اختالفخواهد داد که 
   .شود می دیده نیز شیعیبه این حزب 

الدعوه به تحوالت نوین این کشور و نـوع روابـط و    در واکاوي رویکرد حزب
گرایانـه معطـوف بـه     عمل«سد غلبه رویکرد  ر نها به آمریکا، ابتدا به نظر مینگاه آ

عنوان نقطه عطف عمده آن در این تحوالت قابل تبیـین اسـت؛ هـر     ، به»مصلحت
ها در عراق در صدد پیشبرد برخـی از   چند این حزب از محمل حضور آمریکایی

  منافع حزبی و ملی نیز بوده است. 
توسـط ائـتالف بـه     2003زي حکومت صدام در سال این حزب پس از براندا

ترین احزاب سیاسی عراق تبدیل شـد؛ بـه    اصطالح ضد تروریسم به یکی از مهم
المالکی و ابراهیم الجعفـري،   وزیر کنونی و نوري طوري که حیدر العبادي، نخست

  اند.  وزیر قبلی کشور همگی از اعضاي این حزب بوده دو نخست
ها و محور قرار گرفتن آن در عـراق، بـار    زب و آمریکاییدر بررسی تعامل این ح

گرایـان مخـالف    از پشتیبانان انقالبیون و اسـالم الدعوه  م که حزبدیگر باید تأکید کنی
 مـورد  کشـور  ایـن  در اسـالمی  حکومت شاهنشاهی ایران بود و پس از وقوع انقالب

 علیـه  عـراق  جنگ جریان در . این حزبگرفت قرار ایران اسالمی جمهوري حمایت
(موضـوعی   کرد می اقدام صدام حکومت علیه مسلحانه هاي عملیات انجام براي ایران

 ایـن  از ایران حمایتکه مخالف با مشی کلی نظامی و سیاسی آمریکا در منطقه بود). 
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 برخـی  در هرچنـد  ؛است یافته ادامه نیز کنون تا یکدیگر با آنان نزدیک روابط و حزب
 حکومـت  از الـدعوه  حـزب  اي کـه تفسـیر   به گونـه  دارند، دیگریک با اختالفاتی موارد
 بـا  کـه  گنجد می شاگردانش و صدر محمدباقر امت والیت نظریه چارچوب در اسالمی
 این. ولی ضدیتی ندارد ؛دارد  تفاوت ایران اسالمی جمهوري در فقیه والیت رایج نظریه
اسـت   داده  نشان نیز را قیعرا گرایی ملی از هایی گرایش ،سو این به 1990 دهه از حزب
  ، با تلخیص و تصرف).6/3/1396پدیاي فارسی، (ویکی

 کـه  است آمده الدعوه حزب نامه اساس دریادآوري این نکته ضرورت دارد که 
 دولـت  بنـاي  از پشتیبانی استعمار، سیطره از اسالمی کشورهاي آزادي ،حزب این

 را اسالم پذیرش به دعوت و اسالم جهانی دولت تشکیل چینی زمینه براي اسالمی
 موضـوع  ایـن  ).10قمـري:   1414الدعوه المرکزیه،  (حزب داند می خود اهداف از

 و اسـالمی  حکومـت  تشـکیل  بـراي  اساسـی  تمایالت ،حزب سران دهد می نشان
  .اند داشته آن تحقق براي ریزي برنامه

 لـه مرح چهـار  حـزب،  پـرداران  نظریه و بنیانگذارانتر آمد،  گونه که پیش همان
 مرحله جامعه، در فکري تغییرات ایجاد مرحله: ندداشت نظر در اهداف تحقق براي

 زمام و قدرت گرفتن دست به اسالمی، غیر حکومت علیه امت تحریک یا سیاسی
 نشان عراق معاصر تاریخ. )164ـ   74(شبر:  شریعت تطبیق مرحله و امت رهبري
 خـود  اهـداف  اجـراي  در دمقـ  اساسی، برنامه یک داشتن با الدعوه حزب دهد می

 اهـداف  عمل در بعثی رژیم توسط گرفته صورت قمع و قلع هرچندبود؛  گذاشته
 امـا  کرد، متوقف حکومت علیه امت تحریک یعنی دوم مرحله همان در را حزب
 مشـی  بـا  حـزب  ایـن  صـدام،  سـرنگونی  از پس هاي سال در یعنی بعد دهه چند

 از بخشـی  بـه  بـود،  آن سـران  بینی جهان در حاصل تغییرات از حاکی که جدیدي
  .شدتبدیل  آن رهبري و عراق جدید حاکمیت
 را خـود  سیاسی برنامه 1بعث، رژیم سرنگونی از پیش سال یازده الدعوه حزب

                                                                                                                                         
  زدند.   دم می» حمله به رژیم بعث صدام«ها هرازگاهی از  م، آمریکایی1990پس از مقطع زمانی اوایل دهه  .1
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 و سیاسـی  عرصـه  در موجـود  هـاي  واقعیت داد می نشان که اي برنامه کرد؛ منتشر
 بـار  ایـن . است داده یرتغی را داري حکومت شکل در آنان دیدگاه عمالً المللی بین

 گـرفتن  نظـر  در. داد مـی  خبـر  خـود  سیاسـی  برنامـه  در انعطـاف  از الدعوه حزب
تغییـرات و   دهنـده  نشان متغیرها، این در مؤثر عوامل پذیرش و سیاسی متغیرهاي

  .است آنان متفاوت رویکرداصالحاتی در گذشته و 
 بـار  نخستین براي ،لدعوها حزب توسط 2005 سال در قدرت گرفتن اختیار در
 کـه  گونـه  همـان . اسـت  خـارجی  سیاست به آنها رویکرد شناخت براي اي عرصه
 را اصـلی  سـهم  شیعیان که دولتی رسیدن قدرت به و صدام سرنگونی شد، اشاره
. کـرد  منـزوي  و ایزولـه  خـود  عربی پیرامونی محیط در را عراق عمل در داشتند،
 خـوبی  روابـط  ایـران  سـالمی با جمهوري ا که شیعی حزبی عنوان به الدعوه حزب
 اعتمـاد  مـورد  کردنـد،  مـی  زنـدگی  ایران در ها سال آن رهبران از بخشی و داشت

 آن، رهبـران  تـالش  از بخشـی  عمـالً  ابتـدا  همان از و نبود خود عرب همسایگان
  .شد عرب جهان اعتماد جلب به معطوف
 سـالمی ا احـزاب  بـه  اي بینانـه  خـوش  نظر اساساً که ها آمریکایی نیز سو آن در
 در الـدعوه  حضـور  دلیـل  بـه  عمالً ،)http://tabyincenter.ir/10716( نداشتند شیعی
 را خود حمایت در غالب موارد به ناچار و بودند آن با همکاري به مجبور ،قدرت
 در این. کردند اعالم مالکی و العبادي) هاي جعفري، ها (حکومت دولت این از نیز

 حملـه  و گـذاري  بمب حوادث ولیتئمس ،ها الس براي ها یآمریکای که است حالی
 بـه  منتسـب  افـرادي  متوجـه  را لبنـان  و کویـت  در آمریکـا  دیپلماتیـک  اماکن به

 مجمـوع  در کـه  اسـت  درك قابـل  لـذا  .دانسـتند  مـی ویژه الـدعوه   گرایان به اسالم
  1.نباشد خشنود عراق سیاسی قدرت رأس در الدعوه حضور از واشنگتن

                                                                                                                                         
اي کـه اخیـراً    در همین زمینه، جان بولتون، سفیر اسبق ایاالت متحده آمریکا در سازمان ملل در مقاله .1

هـاي   نویسد آمریکا بایـد دسـت از حمایـت    است، میتوسط روزنامه وال استریت ژورنال منتشر شده 
شدت کاهش دهد؛ زیرا اکنـون طرفـداران شـیعی     نظامی خود از دولت کنونی عراق بردارد یا آن را به

ایران بر بغداد حکومت دارند.... وضعیت کنونی عراق شبیه اوضاع اروپاي شرقی در اواخر دهه چهل 
آن چیره شده بود ... سیطره سیاسی و نظـامی بغـداد بـر     از قرن گذشته است و آن زمان نیز مسکو بر

http://tabyincenter.ir/
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 کوتـاهی  فاصله به 2003 ژانویه در الدعوه حزب قساب سخنگوي ،مالکی نوري
 از انتقـاد  بـا  الـدعوه  اینترنتـی  سـایت  با گوییو گفت در عراق به آمریکا حمله از

 کنار در بلکه ،نبوده مردم و مجاهدان کنار در وقت هیچ کشور این بود گفته آمریکا
  .)http://tabyincenter.ir/10716( است بوده صدام

 ایـن  دهـد  مـی  نشان الدعوه حزب اخیر مواضع چند سال  بندي و بررسی جمع
 ایفـا  را فعـال  و اي فرامنطقـه  اسالمی سیاسی جریان یک داشته نقش تالش حزب
 محـور  امتـداد  در را عـراق نـاخواه   خواه به طور کلی البته اتخاذ این مواضع، کند؛

ـ  اجمـاع  با مخالفت و لبنان اهللا حزب از حمایت. است داده قرار مقاومت  در یعرب
(حمایـت از جمهـوري    ایران کنار در ایستادن و لبنان مقاومت شمردن تروریستی

 علیـه  اسالمی همکاري سازمان و عرب اتحادیه هاي گیري موضع دراسامی ایران) 
 این از عرب جهانو برخی سران  سلطه هاي رسانه خشم دلیل عمده بخش تهران،
 شـدید  هـاي  گیـري  موضـع  کـه  این بر عالوه. دهد می نشان را آناعضاي  و حزب
 آن هـاي  سیاست و سعودي عربستان علیه حزب نظیر مالکی این رهبران از برخی
  .است عربی رویدادهاي به حزب این نگاه شکل گویاي وهابی، فکر و منطقه در

 در سـوریه  علیه مالکی شدید هاي گیري موضع که این با نیز سوریه موضوع در
 بازگذاشتن به متهم دمشق و بود عراق بعث زبح پناهگاه کشور این که هایی سال
 لطمـه  کشـور  دو روابط به شدت به بود خرابکاران و ها انتحاري ورود براي مرزها
هاي شیعی در رأس قدرت با  توان گفت که مناسبات عراق و جریان می ،کرد وارد

 و سـوریه  شدن ناآرام از پسآمریکا و فشارهاي طرف آمریکایی نیز مؤثر بود؛ اما 
 مشـترك،  دشـمن  بـا  کشـور  دو شدن درگیر و کشور این در ها تروریست حضور
 این کنون تا و هبازگشت عادي حالت به اسد باو حکومت العبادي  مالکی مناسبات
  .است داشته ادامهبا فراز و نشیب  روابط

                                                                                                                                        
شود و این به سود منافع آمریکا نیسـت ...   مناطق مورد اشغال داعش، موجب افزایش قدرت ایران می

آمریکا باید درك کند هم روسیه و هم ایران دشمن هسـتند و عـراق در وضـعیت کنـونی در ردیـف      
  ).11/4/1396 دوستان نیست (گزارش مرکز مطالعات عراق،

http://tabyincenter.ir/
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 جمهـوري  بـا  اعـال  مجلـس  گـرم  و سنتی روابطرغم  به که جاست این جالب
 عامـل  و مـزدور  عنـوان  بـه  را الـدعوه  حـزب  عربـی،  يهـا  رسـانه  ایـران،  اسالمی
 2016 سـال در  امـارات  نیوز اسکاي. کنند می معرفی عراق در تهران هاي سیاست

 بــود کــرده معرفـی  عــراق در ایـران  ســیاه چهــره را الـدعوه  حــزب گزارشـی،  در
)http://skynewsarabia.com/web/article/768633(  سـال  چنـد  گرم روابطکه البته 

  .داشت جدي تأثیر مسئله این در ایران حکومت با الکیم اخیر
تـوان در   را مـی  فعلـی  شـرایط  در الـدعوه  حـزب  خارجی سیاست مجموع در

یـا متـوازن    متعـادل  مناسبات حفظ ایران، به جمهوري اسالمی نزدیکیچارچوب 
 درك ضـرورت  بـا  عـرب  همسـایگان  بـا  روابط بهبود بغداد با واشنگتن و تهران،

در  اوضـاع  داشـتن  نگـاه  آرام و ترکیه با بیشتر تنش از جلوگیري و متقابل احترام
   .کرد تلقیخود  کشور

الدعوه به آمریکا، توجه به برشی از دو مقطـع   براي آشنایی بیشتر با نگاه حزب
سـد. در ایـن خصـوص،     ر ضـروري بـه نظـر مـی     2003تاریخی در عراق پس از 

هـاي   کـا و عـراق و اتخـاذ سیاسـت    ـ امنیتی میـان آمری  نامه نظامی بازکاوي توافق
وزیـري مـالکی و    م کـه در واقـع در دو دوره نخسـت   2014الدعوه پـس از   حزب

الـدعوه بـه    اند، موضوعات مهمی در راسـتاي نگـاه کلـی حـزب     العبادي رخ داده
توان گفـت مـالکی سرسـختی بیشـتري      ها هستند. البته در نگاه اولیه می آمریکایی

ها در عراق داشته کـه اظهـارات و اقـدامات     کایینسبت به حضور و فعالیت آمری
  وي، مؤید این موضوع است. 

  
  الدعوه نظامی ـ امنیتی واشنگتن ـ بغداد و تحول در نگاه حزب نامه توافقالف) 
ها کشمکش میان طـرفین   ـ امنیتی میان آمریکا و عراق پس از ماه نامه نظامی توافق

 6ل در عراق، باالخره روز چهارشنبه الشعاع منافع برخی از بازیگران دخی و تحت
هاي سیاسـی   به تصویب پارلمان عراق رسید و تظاهرات برخی جریان 1388آذر 

http://skynewsarabia.com/web/article/
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جبهه توافق «نظیر طرفداران جریان صدر و حتی قرار دادن برخی شرایط از سوي 
  ، نتوانست مانع تصویب آن گردد. »سنی

مریکـایی در چـارچوب   ادامه مأموریـت نیروهـاي آ  «توان  نامه را می این توافق
نیز نامگذاري کرد. البته براي دولت مستقر در عراق، بـیش از هـر   » شروط طرفین

موضوعی، کمیت و کیفیت حضور نیروهاي آمریکایی و نحوه خروج آنها تا پایان 
هـاي   رغم درخواست بینی شده نیز مهم بود. به م طبق برنامه زمانی پیش2011سال 

نامـه،   نویس متن اولیـه توافـق   برخی بندها در پیشطرف آمریکایی براي گنجاندن 
نویس اولیه آن متفاوت بـود و بنـا بـه برخـی اخبـار و       شده با پیش نسخه تصویب

ها، حکومـت نـوري مـالکی بـا توسـل بـه برخـی شـعارهاي همیشـگی           گزارش
ها در خصوص دالیل حمله به عراق و سـرنگونی رژیـم بعـث صـدام،      آمریکایی

ذیرش برخی تغییرات مد نظر خود با همراهی برخی علمـا  طرف آمریکایی را به پ
و مراجع تقلید و همچنین مالحظه برخـی همسـایگان سـوق داد؛ تـا جـایی کـه       

اي  نامه واشنگتن ـ بغداد، هشتمین نسـخه   شده توافق توان گفت نسخه تصویب می
  شد.  بود که میان طرفین رد و بدل می

نامه یادشـده، مـدیریت و نگـاه     فقبه هر حال، در فرایند تصویب و امضاي توا
هـاي آمریکـا در عـراق (و منطقـه) حـایز اهمیـت بـود.         نوري مالکی به سیاسـت 
هـا و فشـارهاي وارده    رغم همه سختی وزیري مالکی، به حکومت عراق به نخست

نامـه را   هاي معمول، موضـوع توافـق   از سوي واشنگتن ترجیح داد دور از جنجال
  لطیف کند. مدیریت و تا حدي تعدیل و ت

وزیـري مـالکی از جریـان     رسـد حکومـت وقـت عـراق بـه نخسـت       به نظر مـی 
گیري از تجربه چند کشور داراي وضعیت مشـابه بـا عـراق نظیـر      الدعوه با بهره حزب

هاي آمریکا با این کشورها ـ که پـس از    نامه آلمان، ژاپن و کره جنوبی و بررسی توافق
ه امضا رسـیدند ـ تـالش کـرد مشـکالت      جزیره کره ب جنگ جهانی دوم و جنگ شبه

جا که ممکن است، کاهش دهد. اولین دسـتاورد دولـت در    نامه دوجانبه را تا آن توافق
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بـه  » نامـه امنیتـی آمریکـا و عـراق     توافـق «نامه از  این زمینه، تغییر نام اصلی این توافق
  1بود.» نشینی نیروهاي آمریکایی از عراق نامه ساماندهی و عقب توافق«

عدم تمدید مأموریت نیروهاي آمریکایی «ومین دستاورد حکومت مالکی به د 
بنـدي بایـد نیروهـاي     شد؛ به عبارت دیگر طبق جدول زمان مربوط می» در عراق

شـدند. سـومین    مـیالدي از عـراق خـارج مـی     2011نظامی آمریکا تا پایان سـال  
ه وظایف هاي مربوط ب دستاورد حکومت وقت عراق، حذف برخی بندها و تبصره

ـ  هـاي حقـوقی   و مأموریت نیروهـاي آمریکـایی، خـارج از قـوانین و چـارچوب     
نویس اولیه، نیروهاي آمریکایی مجـاز   اي که در پیش حاکمیتی عراق بود؛ به گونه

هاي مخالف آمریکا، اقدام به عملیات  بودند تحت شرایطی علیه کشورها یا جریان
وزیر وقـت عـراق    عنوان نخست الکی بهعالوه بر این موارد، نوري م 2نظامی کنند.

الدعوه به سیاست خارجی) توانست دستاوردهاي دیگري را  (با نگاه سیاسی حزب
توان به همـاهنگی آمریکـا بـا     ها کسب کند که از جمله آنها می در قبال آمریکایی

 گونـه عملیـات نظـامی، بازداشـت افـراد مظنـون بـا       راي هرارتش عراق براي اج

                                                                                                                                         
اي بـراي   البته باید خاطرنشان ساخت که دولت وقت آمریکا به ریاسـت بـوش پسـر نیـز در پـی چـاره       .1

شمار  توان مکمل دستاورد حکومت نوري مالکی به از عراق بود و این موضوع را می» خروج آبرومندانه«
زدگـی،   ت. در علـل ایـن شـتاب   نامه شتاب داشـ  آورد. به هر حال، طرف آمریکایی نیز براي انعقاد توافق

هاي آخر دوره زمامـداري خـود را    که دولت جورج بوش که هفته عوامل متعددي دخیل بود: نخست این
مند بود پیش از واگذاري قـدرت بـه اوبامـا و تـرك کـاخ سـفید، مأموریـت نیروهـاي          گذراند، عالقه می

رخصـوص شعارهایشـان مبنـی بـر     هـا را د  آمریکایی در عراق را مشخص کرده و ابتکار عمل دموکرات
نشینی نیروهاي آمریکایی از عراق (در صورت به قدرت رسیدن) محـدود کنـد. دوم آنکـه دولـت      عقب

بوش درصدد بود تا به حضور یا حتی خروج نیروهاي آمریکایی از عراق، وجهه حقوقی ـ قانونی بدهد.  
هـزار نیـروي    150عالیـت حـدود   آور حضـور و ف  هـاي سرسـام   جویی براي تأمین هزینه سوم آنکه چاره

و رهـایی از   2003هزار نفر از این نیروها پس از سـال   5عالوه کشته شدن حدود  آمریکایی در عراق، به
فشارهاي داخلی افکار عمومی آمریکایی و حتی جهـانی، ضـرورتی انکارناپـذیر بـود کـه دولـت بـوش        

  استا فعالیتی انجام داده باشد. اش، به نحوي در این ر خواست پیش از پایان دوران قانونی می
وزیر عراق، بسیار بـر روي ایـن نکتـه حساسـیت و      عنوان نخست در حال حاضر، شخص العبادي به .2

م 2017و  2016وزیري خود، در سال  در اوایل نخست» انفتاح«اصرار دارد و عالوه بر اتخاذ سیاست 
کنـد. وي همچنـین پـیش از     د تأکید میدر اظهارات و مطالب خو» سیاست دوري از محاور«کامالً بر 

به سه کشور منطقه شامل عربستان سعودي، جمهوري اسالمی  1396سفر اخیر خود در اواخر خرداد 
و همچنـین  » عدم اجازه براي استفاده از خاك عراق براي حمله به سـایر کشـورها  «ایران و کویت از 

  صحبت کرد.» به خاك عراق هاي خود عدم اجازه به برخی کشورها براي کشاندن درگیري«
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امنیتی عراق و آزادي همه زندانیان عراقی بازداشـت شـده در   هماهنگی نیروهاي 
هاي ویژه آمریکا (چه در خاك عراق یا در دیگر مناطق جغرافیـایی جهـان)    زندان

  بندي اشاره کرد.  طبق یک جدول زمان
  

  با آمریکا  نامه توافقدالیل انعقاد 
بـه، ایـن   نامـه دوجان  از زمان شروع کشمکش دولت عراق با آمریکا بر سر توافـق 

پرسش از سوي بسیاري از ناظران مطرح بود که دولت عراق چه نیازي به امضاي 
نشـینی نیروهـاي    نامه با آمریکا دارد؟ این ناظران بر این باور بودند که عقب توافق

هـاي   نامه ندارد. برخـی جریـان   اشغالگر از یک کشور اشغال شده، نیازي به توافق
، دولت نوري مـالکی را از امضـاي هـر گونـه     سیاسی عراق نیز با همین استدالل

داشتند؛ اما واقعیت این اسـت کـه    نامه امنیتی با نیروهاي اشغالگر برحذر می توافق
عراق پس از رژیم صدام، تحت قیمومیت سازمان ملل متحد درآمد. چنانکه عراق 

، براي خـروج نیروهـایش   1991المللی در سال  پس از جنگ نیروهاي ائتالف بین
  یت مشمول بند هفتم سازمان ملل متحد قرار گرفت. از کو

نامـه دوجانبـه    این وضعیت عراق تا کنون نیز ادامه دارد و حتی امضاي توافـق 
آمریکا و عراق به این وضعیت حقوقی عراق خاتمه نداد. بنابراین عراق بایـد بـه   

عنوان یک کشور مسـتقل   کرد حاکمیت ملی خود را به اي تدریجی تالش می گونه
نامـه بـا نیروهـاي     دست آورد و کلید خوردن این مسئله از طریق امضاي توافق هب

بنـدي   اشغالگر و تنظیم ساماندهی حقوقی جایگـاه آنـان در ایـن کشـور و زمـان     
نشینی آنان و آن گاه تالش براي خروج از بند هفتم منشور ملل متحد، یکی  عقب

بود. در واقع دولت عـراق تـا   زعم دولتمردان عراقی)  هاي ممکن (به از بهترین راه
دست آوردن استقالل کامل و خروج از شمول بند هفتم منشور ملـل متحـد بـه     به

  آمریکا و جایگاهش در شواي امنیت نیاز دارد. 
نامه دوجانبه، اولین گام در فرایند  به باور دولتمردان وقت عراقی، امضاي توافق
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هـاي   مـدهاي حقـوقی قطعنامـه   نسبتاً طوالنی خروج عراق از وضعیت ناشی از پیا
رفت. از سوي دیگر، حتی اگر آمریکا  شمار می شوراي امنیت سازمان ملل متحد به
نامه دوجانبه با عراق نیاز داشت، دولت نوپـاي   به دالیل گوناگون به امضاي توافق

نامـه   عراق نیز به دالیل گوناگون باید نیروهاي اشـغالگر را بـراي امضـاي توافـق    
داد. شرایط دشوار دولت  نشینی از خاك خود تحت فشار قرار می بندي عقب زمان

هـاي آمریکـا و    خـواهی  نظیر براي کنتـرل زیـاده   آمریکا به دولت عراق فرصتی بی
محدود کردن آن اعطا کرد. به عبارت دیگر، اگر آمریکا دچار بحران مالی نبـود و  

وهاي آمریکایی مند به خروج نیر رقباي دموکرات عالقه«اگر دولت جرج بوش با 
از هایش در حمله به عراق  بینی شد و لحاظ انتظارات و پیش ، مواجه نمی»از عراق

نامه  برخوردار بود، ماهیت شکل و قلمرو اختیارات آمریکا در توافقشرایط بهتري 
  یافت. اي تغییر می جانبه همه  پیشنهادي به گونه

  
  هاي آمریکا با دیگر کشورهاي منطقه  نامه توافق
نامه آمریکا و عراق، آشکار شدن ماهیت آن تحت فشار  هاي توافق ی از ویژگییک

هـاي موثـق    کـه گـزارش   افکار عمومی و نیروهاي سیاسی این کشور است. چنـان 
هاي رد و بدل شده آمریکـا بـا    نویس حکایت از این دارند که چند نسخه از پیش

کننـده عراقـی    هعراق در یک سیکل بسته قرار داشت و فقط چند شخصیت مذاکر
هـا   ها بودند و آنچه طی چند ماه بـر سـر زبـان    نویس در جریان جزئیات این پیش

کننـده درز پیـدا کـرده     هاي عراقی مذاکره وسیله منابع وابسته به شخصیت افتاد، به
هـاي آمریکـا بـا     نامـه  نامه، مانند دیگـر توافـق   مند بود این توافق بود. آمریکا عالقه

ویژه چند کشور عرب حاشیه جنـوبی خلـیج فـارس بـه      بهکشورهاي خاورمیانه، 
مانـد؛ امـا فشـار دولـت      صورت محرمانه (تا مرحله تصویب در پارلمان) باقی می

نویس ما  هاي سیاسی و مراجع تقلید عراق موجب شد پیش نوري مالکی و جریان
نکـه  نامه در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. نکته جالب ای شدن توافق قبل از نهایی
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ویـژه کویـت، امـارات     اگر دولت نوري مالکی از کشورهاي عرب خلیج فارس به
متحده عربی، بحرین و قطر و حتی چند کشور عربـی داراي ثقـل سیاسـی نظیـر     

هاي دوجانبه خود را با ایـاالت   نامه مصر، اردن و عربستان سعودي بخواهند توافق
ولـت عـراق در یـک مقایسـه     متحده آمریکا در اختیار افکار عمومی قرار دهند، د

نامه خود با آمریکا و بنـدهاي   بندهاي حاکمیتی موجود در توافق بسیار ساده، میان 
هاي دوجانبه آمریکا و چنـد   نامه کننده ساختارهاي حاکمیت ملی در توافق تضعیف

  کشور عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس، روسفیدتر خواهد بود. 
هاي آمریکا با ایـن کشـورها و آشـکار     امهن مشکل اصلی در پنهانی بودن توافق

شدن آن در نمونه عراق است؛ این مسئله تـا آنجـا اهمیـت داشـت کـه یکـی از       
گران آمریکایی، این موضوع را با دولت جرج بوش در میان گذاشته اسـت   تحلیل

نامه دوجانبه خـود   هاي عرب خلیج فارس از آمریکا بخواهند توافق که اگر دولت
نامه دوجانبه آمریکا و عراق تغییر دهد،  در حد مشابهت آن با توافقرا با واشنگتن 

  العملی از خود نشان خواهد داد؟!  ایاالت متحده چه عکس
اي را مسلم  بینی به هر حال پاسخ این است که اگر طرف آمریکایی چنین پیش

نبه نامه دوجا کرد از انتشار متن توافق توانست تالش می انگاشت، تا آنجا که می می
خود با عراق جلوگیري شود. البته بناي دولتمردان آمریکایی از ابتدا بر همین بـود  

نامه دوجانبه خود با عراق در سطح وسـیع، مـتن    و حتی پس از انتشار متن توافق
نامه فقط در سایت وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید آن هم براي کـاهش   توافق

  خی بندهاي آن قرار گرفت. هاي برخی مطبوعات آمریکا با بر مخالفت
اي طنزآمیز نوشـت کـه    هاي آمریکایی در همان زمان، به گونه یکی از روزنامه

آمریکا به یک کشور لشکرکشی و رژیـم سیاسـی آن را سـرنگون کـرده، هـزاران      
کشته داده و هزار میلیارد هزینه کرده و دست آخر عراق را دو دستی تقدیم ایران 

  1ت.پیمانان آن کرده اس و هم

                                                                                                                                         
این موضوع، بارها از سوي حکام سعودي نیز خطاب به مقامات آمریکایی عنوان شده؛ به طوري کـه   .1
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نامه نهایی ناشی از  از این رو، دفاع یا حمایت دولت نوري مالکی از متن توافق
نامه مزبور، بهترین چیزي است کـه   این درك دولتمردان وقت عراق بود که توافق
توانست به دست آید. فراتـر از ایـن،    در نمونه وضعیت پیش آمده براي عراق می

هاي آمریکا بـا آلمـان و ژاپـن     نامه ا توافقنامه در مقایسه ب باید گفت که این توافق
تر است. البته باید دقت شود اصالً بحث عدالت  پس از جنگ جهانی دوم، عادالنه

هایی از این دست وجود ندارد و بحث بر سر مقایسه میان  نامه و انصاف در توافق
له المللی است. همچنین مسئ اي و بین چند نمونه از اوضاع مشابه در مقیاس منطقه

  اصلی درباره این منطق است که دولت عراق، جایگزین دیگري پیش رو نداشت. 
نظامی ـ امنیتی در دوران حکومت مالکی امضا شده است، اگر   نامه توافقاگرچه 

توانسـت   بود (نظیر سکوالرهاي شـیعی) مـی   در زمان شخصیت سیاسی دیگري می
... بیشتر  ی ـ امنیتی، سیاسی و هاي مختلف نظام ها را در زمینه وابستگی به آمریکایی

عراقـی و بـا   » منطق فکري«در چارچوب  باید را نامه توافقمسلم است که این  کند.
  توجه به مقتضیات زمان امضاي آن در نظر گرفت.

دریغ جمهـوري اسـالمی    هاي بی ، تالشنامه توافقالبته در تعدیل و تلطیف متن 
مل بسیار مؤثر بود؛ تا جـایی کـه بـه    در عدم سوق یافتن عراق به ورطه وابستگی کا

هاي سیاسی سنی در عراق و کشـورهاي   هاي برخی از جریان رسد مخالفت نظر می
آن) و همچنین وضـعیت و هویـت جریـان حـاکم بـر عـراق        بیعربی (از وجه سل

از این رو، این دسـته از مخالفـان، بـر     ایجاد چنین وضعیتی نیز موثر بود. کنونی در
امتداد طبیعی هویت جریان حـاکم   ،ه جریان کنونی حاکم بر عراقاین باور هستند ک

بر ایران است. از این رو، مخالفت آنان جنبه موضوعی و منطقی نداشت و مخالفت 
از این حیث، مخالفت آنها بـا جمهـوري اسـالمی ایـران تلقـی       نامه توافقبا امضاي 

احتمـال سوءاسـتفاده   البته این موضوع نـافی   ).http://www.hawzah.net/faشد ( می
ویژه آنکه مطابق برخی مقتضیات و شرایط  مریکایی در آینده نخواهد بود؛ بهطرف آ

                                                                                                                                        
سعود الفیصل، وزیر خارجه وقت عربستان در یکی از دیدارهاي خود با دولتمردان آمریکایی، با طعنه 

  ران تحویل دادید. [؟!] کند که شما عراق را در سینی طالیی به ای به آنها خطاب می

http://www.hawzah.net/fa
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ها نیز سمپاتی خـاص داشـته    هاي حاکم در عراق به آمریکایی زمانی، اگر شخصیت
هـا و   هـا را در طـرح خواسـته    باشند، این موضوع متحول خواهد شـد و آمریکـایی  

  تر خواهد کرد.   تر و جدي يخود، جرهاي  یشبرد اهداف و برنامهپ
  

  ها   ب) نگاه العبادي به آمریکایی
الـدعوه بـه آمریکـا در حـال      هاي منتسب به حـزب  چارچوب کلی نگاه شخصیت

هـاي ایـن کشـور در عـراق اسـت کـه در        گیري از ظرفیت حاضر، استفاده و بهره
ي العبـادي  وزیر مقاطعی با فراز و نشیب همراه بوده است. در مقطع زمانی نخست

هـایی از جغرافیـاي    م که همزمان با هجوم گسترده داعش به بخـش 2014از سال 
وزیر وقت عراق و  عنوان نخست نگاه العبادي به رسد به نظر می عراق نیز توأم بود،
الدعوه خیلی متفاوت با نگاه کلی حزب نیست؛ ولـی بـا نگـاه و     منتسب به حزب

ست. البته یادآوري این نکته مهم است کـه  نحوه تعامل مالکی با آمریکا متفاوت ا
العبادي به نوعی درصدد موازنه میان بازیگران دخیل در عراق (اعـم از داخلـی و   

اتخـاذ  «و سـپس  » انفتـاح «خارجی) است. در این میان، در پیش گرفتن سیاسـت  
گذارد. ضمن اینکه، بـه سـبب    بر این موضوع صحه می» سیاست دوري از محاور

شناسی شخصیت آقاي العبادي باید اذعـان کـرد کـه وزنـه      روان پیشینه سیاسی و
اي کـه   نزدیکی به آمریکا و غرب در سـپهر سیاسـی وي بیشـتر اسـت؛ بـه گونـه      

وزیري نوري مالکی، موازنـه میـان جمهـوري     توان گفت اگر در مقطع نخست می
ــود، در مقطــع    ــران ب ــه ســود جمهــوري اســالمی ای ــران و آمریکــا ب اســالمی ای

کند؛  ها، سنگینی می ي آقاي العبادي، این کفه موازنه به سود آمریکاییوزیر نخست
هـاي   نحوه مواجهه العبادي با برخی موضوعات مهم نظیر حشدشعبی و مخالفـت 

هاي وابسته به حشدشعبی در خـارج   آشکار و پنهاي وي با انجام عملیات جریان
  از مرزهاي عراق گویاي همین واقعیت است. 

عنـوان   ذعان کرد که مشی و رفتار سیاسی مالکی و العبادي بهبه هر حال باید ا
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الدعوه که هر کدام نیز حکومت مقطعی از تاریخ پساصدام  دو شخصیت در حزب
مشی اصالح شـده   در عراق را در اختیار داشته (و دارند)، در چارچوب کلی خط

الدعوه پساصدام قابل تفسیر اسـت؛ لـیکن خطـوط کلـی شـکل گرفتـه در        حزب
یت هر کدام، وزنه تعامل با جمهوري اسالمی ایـران یـا آمریکـا (بـه مثابـه      شخص

محوریت در دو جبهه مقاومت و غرب) را در مقطع زمـانی حکومـت هـر کـدام     
  تر کرده است.          سنگین

  
  آمریکا و حکومت العبادي » چکش و سندان«حشد شعبی میان 
مـی و عقیـدتی در عـراق    توان نوظهورترین نیروي نظامی، مرد حشد شعبی را می

شمار آورد که در حال ایفـاي کارکردهـاي مهـم و نقـش کـانونی در تحـوالت        به
  ویژه در نبرد علیه تروریسم است.  نظامی ـ امنیتی این کشور به

میالدي و پـس از سـقوط شـهرهاي مهمـی ماننـد       2014این نیرو که در سال 
سـتقبال مـردم و   موصل و تکریت به دست داعش با فتـواي مرجعیـت شـیعی و ا   

هـاي سیاسـی در حکومـت و     هـاي برخـی اعضـا و شخصـیت     همچنین حمایـت 
نیروهاي سیاسی وابسته به برخی احزاب تشکیل شد و جمهوري اسـالمی ایـران   

گیـري و تکـوین    نیز به درخواست حکومت عراق، نقش جدي در پیگیري، شکل
ـ  زشـمند نظـامی  گاه مقاومت و حاصل تجـارب ار  تکیه«مثابه  آن داشت، امروزه به
در میانه چکش و سندان ایـاالت متحـده آمریکـا و حکومـت     » امنیتی و اطالعاتی
  العبادي قرار دارد. 

ها، با فلسفه وجودي چنـین تشـکلی از اسـاس مشـکل      در حالی که آمریکایی
رغـم   آورند، حکومت العبادي نیز بـه  دارند و آن را چالشی براي خود به شمار می

گیري آن، در برخـی مـوارد تحـت تـأثیر      یت و تحکیم شکلبرخی اقدامات در تثب
سو بـا آن در منطقـه درخصـوص حشـد      فشارهاي آمریکا و برخی کشورهاي هم

هـاي سیاسـی ـ مـذهبی      شعبی است. البته از دیدگاه بیشتر دولتمردان و شخصیت
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و » امنیـت مـردم پایـه   «عراق، تشکیل نیرویی بـا عنـوان حشـد شـعبی در ایجـاد      
بسیار تأثیرگذار بوده، تا جایی که توانسته ضمن پر کردن خأل ناشی » محور بومی«

از ناکارآمدي ارتش، تهدیدهاي اصلی را از جامعه و حکومت عراق دور کند، بـه  
گذاران عراقی افـزایش داده   آفرین مردم را در سیاست عالوه، باور به قدرت امنیت

منصـوب شـده از   رئیس شوراي حشـد شـعبی    1است؛ تا جایی که فالح الفیاض،
وزیري در این زمینه، ضمن اعتراف تلـویحی بـه چنـین نقشـی، در      سوي نخست

اتصال میان حشـد شـعبی و العبـادي پافشـاري کنـد و در        تالش است تا بر نقطه
حشد شعبی تا کنـون  «وگوهاي تلویزیونی خود بگوید:  برخی از اظهارات و گفت

  ».ستاز هیچ یک از دستورات العبادي سرپیچی نکرده ا
البته آقاي فیاض با ظرافت خاصی خط جدایی میان حکومت العبـادي و آمریکـا    

در خصوص حشد شعبی را نیز در برخی از اظهارات خود ترسیم کرده است. وي در 
تردید آمریکا موافق وجود چنین تشکیالت نظامی، مردمـی و   بی«کند:  جایی اظهار می

هایی کـه توسـط حکومـت مشـخص      قدرتمند نیست و حشد شعبی در تمام عملیات
  ).  10/4/1396(مرکز مطالعات عراق، » شود، حضور خواهد داشت می

رسـد حکومـت العبـادي و طـرف آمریکـایی در       با این اوصاف بـه نظـر مـی   
  خصوص حشد شعبی در چند نقطه اساسی با هم اشتراك نظر دارند: 

قاومـت  . دوري فرماندهان حشد شعبی از جمهوري اسالمی ایران و محور م1
  و به تبع آن عدم انجام عملیات خارج از مرزهاي عراق؛

  . انجام فعالیت در چارچوب حکومت عراق. 2
رسد اگر از دیدگاه حکومت العبادي بـه موضـوع نگـاه     به نظر می بر این اساس

سته به حشد شـعبی  هاي واب ها و جریان کنیم، تضعیف یا جایگزینی برخی شخصیت
هـا قـرار خواهـد     ستور کار حکومت و هـم آمریکـایی  هم در د در مقطع پساداعش،

مشـهود اسـت. اظهـارات     اکنون برخی قرائن و شواهد آن اي که از  گرفت؛ به گونه

                                                                                                                                         
  الدعوه  از اعضاي حزب .1
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اظهارات برخـی مقامـات   یادشده جان بولتون، سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل و 
سـو بـا جمهـوري     نیروهـاي هـم  «و » لزوم مواجهه با حشد شعبی«آمریکایی درباره 

  مؤید این موضوع است.   در دیدار با مقامات عراقی» ایرانسالمی ا
هاي مرکز مطالعات عراق، در سفر محرمانه  در مورد اخیر، طبق برخی گزارش

، سفیر اسبق آمریکا به عراق، وي به محض ورود به بغداد پیامی »جان نگروپونته«
از جانـب  را » انحـالل حشـد الشـعبی بالفاصـله پـس از آزادي موصـل      «مبنی بر 

  کند.  مقامات آمریکایی به حیدرالعبادي منتقل و بر آن تأکید می
  

   الدعوه در راستاي مناسبات با آمریکا  مقایسه خطوط کلی در حزب

دو خـط مشـخص در    ،در حـال حاضـر  تـوان ادعـا کـرد کـه      بر ایـن اسـاس مـی   
الدعوه وجود دارد که یک خط آن به محور غرب (و برخی کشورهاي عربی)  حزب

هـاي   دیگري به محور مقاومت (جمهوري اسالمی ایران، روسـیه و...) در پرونـده   و
  ابا دارند.   ر کدام از ابراز آشکار این موضوعولی ه ؛اي متمایل است منطقه

ها، دو رویکـرد   الدعوه کنونی، در تقابل یا تعامل با آمریکایی در واقع در حزب
ت؛ در حالی که مـالکی، مقصـر   تر و بارزتر اس با محور مالکی و العبادي مشخص

کنـد،   هـاي آمریکـا ارزیـابی مـی     وضعیت بحرانی عراق و حتی منطقه را دخالـت 
ایجاد تـوازن بـازیگران   «العبادي در طرف دیگر، حضور و فعالیت آمریکا را براي 

  شمارد.  ضروري برمی» دخیل در عراق
سیاسـی   جمهور عراق به فعالیت نوري مالکی که اکنون در قامت معاون رئیس

دهـد، در دیـدار خـود بـا رؤسـا و اسـاتید        خود در صحنه سیاسی عراق ادامه می
ــ کـه وي   » بندي سیاسی تداوم نظام سهمیه«، از 1396ها در اوایل تیر ماه  دانشگاه
ریشـه تمـام   «داند ـ برحـذر داشـت و گفـت:      گذار آن را طرف آمریکایی می پایه

پرسی  طلبی و همه هاي تجزیه خواناي و همچنین فرا هاي خارجی و منطقه دخالت
بندي سیاسی و نظام حاکم بر نحوه توزیع مناصب و قـواي   در کشور، نظام سهمیه
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  ). 1396تیر  3(گزارش مرکز مطالعات عراق، » باشد گانه می سه
از طرف دیگر، پس از به دسـت گـرفتن حکومـت توسـط العبـادي، همـواره       

ي مالکی در صحنه سیاسی عـراق و  ها مقامات آمریکایی در محدود کردن فعالیت
اي  اند؛ بـه گونـه   الدعوه، پیشگام بوده هاي مهم حزب ایجاد اختالف میان شخصیت

شوند) از  مقاومت تعریف می  که سفر مالکی به برخی کشورها (که در حوزه جبهه
شود و براي برخی موضوعات مرتبط با جبهه  شدت رصد می ها به سوي آمریکایی

  گیرد.  تحت فشار قرار میمقاومت، العبادي 
ویـژه روسـیه و    رغم پیگیري و رصد سـفر مـالکی بـه برخـی کشـورها ـ بـه         البته به

شـود   جمهوري اسالمی ـ و تالش براي ناکـام گـذاردن نتـایج ایـن سـفرها گفتـه مـی        
، بـه  1396سفرهاي العبادي به برخی دیگر از کشـورها مثـل عربسـتان در اواخـر بهـار      

هاي مرکـز   ها صورت گرفته است. از همین رو، طبق گزارش ییتوصیه و تشویق آمریکا
مطالعات عراق، سفر العبادي به عربستان، هرگز نتیجه بررسـی و مطالعـات اسـتراتژیک    
در خصوص گسترش روابط عراق با کشورهاي حاشیه خلیج فارس نبوده، بلکه نتیجـه  

  ه است.  به العبادي بود  هاي مقامات آمریکایی تمایالت آمریکا و توصیه
به هر حال آنچه مسلم است از دیدگاه آمریکا، شکاف در سطح کالن بیت شـیعی  

هـا و   تنها اولویت دارد بلکه یک ضرورت مبرهن است. به تبـع ایـن شـکاف    عراق نه
ـ  مثابه سکاندار و محوریت حاکمیت در عـراق  الدعوه ـ به  اختالفات، شکاف در حزب

زعـم   شتري دارد. بنـابراین از آنجـایی کـه بـه    ها، اولویت و ضرورت بی براي آمریکایی
هـاي آمریکـا را بـا     الدعوه، منافع و برنامه دولتمردان آمریکایی جناح العبادي در حزب

کند. به همین دلیل فاصله روزافزون میان مـالکی و   ضمانت بیشتري تعقیب و اجرا می
؛ العبــادي در مقــاطع بعــدي تــاریخ سیاســی عــراق، موضــوعی دور از ذهــن نیســت

  ها قرار دارد.     اکنون در دستور کار آمریکایی موضوعی که از 
ــارز شــدن    ــات و ب ــل تأمــل دیگــر در خصــوص گســترش اختالف ــه قاب نکت

رغم تمام اقـدامات برشـمرده شـده     الدعوه این است که به ها در حزب بندي جناح
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ها از پیروزي جنـاح مـالکی در آینـده سیاسـی عـراق و بـالطبع        آمریکا، آمریکایی
ها، عامل اصلی خروج  اي که از نظر آمریکایی میمات او نگران هستند؛ به گونهتص

آنها از عراق، مالکی (و عقبه استراتژیک آن یعنی محور مقاومت) است. همچنـین  
ها و اصرار آنها بر  است که با مخالفت آمریکایی» اعدام صدام«مالکی عامل اصلی 

هـا   حاضر، با وجود حمایت آمریکاییعدم اجراي آن مواجه بود. بنابراین در حال 
بـاره   کنند مالکی یک مشی العبادي در عراق، آنها با کمک العبادي تالش می از خط

طور کامل وارد جبهه محور مقاومـت و روسـیه و چـین     از کنترل آنها خارج و به
اند که  ها به العبادي توصیه کرده شود آمریکایی نشود. به همین سبب حتی گفته می

موضوعات غیرضروري با مالکی درگیر نشود (گـزارش مرکـز مطالعـات     به سبب
  ).1396عراق، تیر 

ها امیدوارند که  آمریکایی در  حال حاضر یادآوري این نکته ضروري است که
با تعامل مثبت برقرار شده میان خـود و حکومـت العبـادي، بخشـی از نیروهـاي      

ه بـا تروریسـم (داعـش) بـه     نظامی و امنیتی ـ اطالعاتی خود را در پوشش مبـارز  
  اند.  هایی هم در این زمینه کسب کرده عراق بازگردانند که موفقیت

هاي  الدعوه و جناح تر شدن موضوع، بررسی نگاه یک طرفه حزب براي روشن
هـا بـه شـیعیان     متبوع آن با آمریکا کافی نیست؛ بلکه باید از زاویه نگاه آمریکایی

  ورد بررسی و مداقه قرار گیرد. الدعوه نیز موضوع م ویژه حزب به
  

  یابی شیعیان عراق  آمریکا و رویکرد آن نسبت به قدرت
یابی شیعیان در  نگاه یا مواضع آمریکا نسبت به تقویت یا قدرت«هر چند موضوع 

تـوان ادعـا    اي است، ولی به صورت مختصر مـی  موضوع پژوهش جداگانه» عراق
در عـراق  » حاکمیت با محوریت شیعیان«کرد که آمریکا به چند پایه اساسی براي 

اي در پرتو همکاري بـا شـیعیان    هاي کالن منطقه نیاز دارد؛ اول پیگیري استراتژي
سو یا همراه با خود و سپس حفظ فاصله آنها با جمهـوري اسـالمی ایـران یـا      هم
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ویژه رعایت آن  به» حفظ توازن در میان مناسبات آنها با تهران و واشنگتن«حداقل 
  الدعوه). ي جریان سیاسی حاکم (حزباز سو

به هر حال نگرانی آمریکا از قدرت یافتن شیعیان در عـراق ناشـی از احتمـال    
نزدیکی آنها به جمهوري اسالمی ایران و به تبع آن به خطر افتـادن امنیـت رژیـم    

ویـژه حشدشـعبی    صهیونیستی است. سخنان و اظهارات برخی از رهبران شیعه به
هـا را   در فلسـطین و لبنـان، آمریکـایی   » اهللا حمـاس و حـزب  «با در ابراز همراهی 

هـا از   شدت نگران کرده و شاید عامل اصلی آغاز فشار بیشـتر بـر ایـن جریـان     به
  ها باشد.  سوي آمریکایی

المقدور در عراق، انعطاف از خود نشان دهد  سعی آمریکا بر این است که حتی
دهد. براي آمریکـا عـدم    را تغییر می و به همین سبب با مشاهده فشار، رفتار خود

شود؛ زیرا  گیري یک جنبش اعتراضی و فراگیر شیعی یک اصل محسوب می شکل
  هاي کنونی آمریکا در عراق را افزایش خواهد داد.  این امر مشکالت و چالش
مثابـه مـانعی در برابـر     وزه عراق، شـیعیان را در نهایـت بـه   برخی از کارشناسان ح

در همـین خصـوص، جیـف سـیمونز      کننـد.  ا در عراق ارزیابی میه کاییاهداف آمری
هاي آمریکا براي  د زد که مانع تالشنشیعیان مشکالت زیادي را رقم خواه«گوید:  می

ـ   88: 2004(سـیمونز،  » اسـت  بازسازي جامعه عراق به عنوان یک جامعه دمـوکرات 
اي بـه   یچیـده پس از سقوط صدام در عراق، آمریکاییان بـه شـکل پ   مسلم است ).87

که به حمایت شیعیان نیاز داشـت، کنتـرل    اند. واشنگتن ساس نیاز پیدا کردهشیعیان اح
شیعیان بر عراق را تضمین کرد و این بهایی است که آمریکا از پرداخـت آن خشـنود   

مانند شیعیان ایرانی نیستند، اما چون دولت شیعی در نبود. گرچه شیعیان عرب عراقی 
اي نبـود کـه ایـاالت متحـده      متحد ایران تبدیل شود، این نتیجهعراق ممکن است به 

  ).Reagan, 2005آمریکا خواستار آن باشد (
جامعه شیعیان عراق «کارشناسان وزارت امور خارجه آمریکا بر این باورند که: 

» همواره به ایران امکان خواهد داد که در عرصه مسائل سیاسی عـراق نفـوذ کنـد   
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نفوذ مرجعیت شیعه در عراق و تعامل مثبت ایران و «نابراین ). ب476: 1373(فولر، 
سو بـا انگلـیس از سیاسـت     ها در عراق، هم عراق موجب شده است که آمریکایی

بـراي ایجـاد اغتشـاش و جنـگ روانـی و      » تفرقه بینداز و حکومت کـن «قدیمی 
و » ظهـور هـالل شـیعه   «هـایی ماننـد    اي در منطقه سود ببرنـد. تکـرار واژه   رسانه

در منطقه، فقط در راستاي ایجاد حساسیت میان » تجدید حیات حکومت شیعیان«
  ».یابد هاي سنی و طیف تندرو معنا می وهابی

هـا بـا سـایر     هاي تروریستی در عراق و عدم همراهی سـنی  علت ادامه حرکت
هاي اجتماعی عراق در فرایند سیاسی شاید به این سبب است کـه اکثریـت    گروه

هـاي مخـالف    ابـاتی درخـور تـوجهی دارنـد. در واقـع گـروه      شیعه، قـدرت انتخ 
انـد،   هاي جدید عراق که شیعیان، اکثریت اعضاي کابینه آنها را تشکیل داده دولت

نفوذ قابل تـوجهی را    با تحریک آمریکاییان بر این باورند که انتخابات آزاد، زمینه
  براي ایران در مسایل سیاسی عراق فراهم آورده است. 

  
  گیري  نتیجه

شود کـه امـروزه    الدعوه در عراق مشاهده می با بررسی نقش و جایگاه شیعی حزب
اندیشه سیاسی شیعی پس از مسلط شدن بر رأس قدرت عراق با استفاده از مفاهیم 

اي در اداره  ها، سهم عمـده  ها و کارشکنی رغم همه مخالفت جدید در این عرصه، به
ان عرب در کشـورهاي اسـالمی و عربـی    بخش براي شیعی عراق نوین و نقش الهام

ها و تحوالت سیاسی ـ اجتماعی   گیري ها در تصمیم داشته است. رویکرد این جریان
گرایانـه   دهد که آنها با اتخاذ رویکردي عمل اي نشان می نوین عراق به طور برجسته

هاي نوین این کشور، در دو سطح تحـوالت عمـومی و راهبـردي،     مبتنی بر واقعیت
  اند.  وع عملکردي مبتنی بر مصلحت خود از خود برجاي گذاشتهدر مجم

هـاي جمهـوري    اپوزیسیون شیعی در دوره حاکمیت بعث عالوه بـر حمایـت  
اسالمی ایران به آمریکا در مقابله با رژیم صدام نیز توجه داشت؛ اما بـا فروپاشـی   
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کمیتی هاي شیعی از اپوزیسیون به ساختار سیاسی و حـا  رژیم بعث، جایگاه گروه
منتقل شـد و آنهـا روابـط و تعـامالت خـود بـا بـازیگران خـارجی را براسـاس          

الـدعوه در   کنند. رویکرد حـزب  رویکردهایی جدید (متفاوت از گذشته) دنبال می
ـ  بنـدي سیاسـی   عرصه سیاسـت خـارجی در دوره جدیـد، در چـارچوب شـکل     

به منظور هاي بیرونی  هاي داخلی عراق و در جهت کسب حمایت اجتماعی گروه
موفقیت در منازعات قدرت در داخل کشور و ایجـاد ثبـات و اداره کشـور قـرار     

ویژه ایـن حـزب در تعـامالت     هاي شیعی به دارد. از این رو، سیاست بیشتر گروه
هاي سیاست قدرت دانست و آن را در جهـت   خارجی خود را باید داراي ویژگی

  بی کرد. هاي مقابل ارزیا سازي و ثبات و مهار طرف امنیت
هـاي   بیشتر شیعیان عراق جمهوري اسـالمی ایـران و آمریکـا را سـتون     اکنون

دوگانه قدرت و منابع اصلی کسب حمایـت خـارجی بـراي پیشـرفت و ارتقـاي      
کنند و رویکـرد سیاسـت    جایگاه خود در منازعات داخلی بر سر قدرت تلقی می

نی، شیعیان عـراق بـه   اند. در مقطع کنو خارجی خود را بر این اساس استوار کرده
برند و به همین جهت اکثر آنها که  واسطه در اکثریت بودن از عراق جدید نفع می

کننـد و از درگیـري در یـک جنـگ      در قدرت هستند با امریکا نیز همکـاري مـی  
هاي منتسب  ورزند. البته رویکرد گروه صدر و برخی از جریان داخلی اجتناب می

هـاي آنهـا در    در این خصـوص و درگیـري   به جمهوري اسالمی در حشد شعبی
یکی از دالیل رویکرد متعـادل   1شود. برخی مقاطع زمانی، یک استثنا محسوب می

در میان برخی از  1990آمیز شیعیان نسبت به آمریکا که از اواسط دهه  و مسالمت
هاي شیعی در عراق به وجود آمد، گرایش به سوي سـازگاري بـا شـرایط و     گروه

  برداري خود بوده است.  ناسب سیاسی بیشتر براي بهرهایجاد فضاي م
هاي اصلی عراق جدید، تأثیرگذاري فزاینده بازیگران خـارجی   یکی از ویژگی

                                                                                                                                         
هـاي رخ داده در   ها نیز خشنودي خود را در درگیري اي است که حتی آمریکایی این موضوع به گونه .1

در » صـوله الفرسـان  «المهدي در عملیات  هاي پس از سقوط صدام میان حکومت مالکی و جیش سال
  کنند. بصره پنهان نمی
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سـو و سـعی    در روند تحوالت این کشور به منظور تعقیـب منـافع خـود از یـک    
هاي داخلی عراق براي کسب حمایت بیشـتر از محـیط پیرامـونی و عوامـل      گروه

ي دیگر است. کردها توجـه خـود را بـه سـوي کسـب حمایـت از       قدرت از سو
ها نیز از حمایـت جهـان عـرب و حتـی امریکـا       اند و سنی آمریکا معطوف نموده

رو هستند، اما اکثـر   برخوردارند. در این میان، شیعیان با مخالفت جهان عرب روبه
کسـب  گرایانه، کاهش تنش بـا امریکـا و در نتیجـه سـعی در      آنها با نگرشی عمل

هـا و همچنـین اسـتفاده از پیونـدهاي مـذهبی ـ        حمایت آن در مقابل سایر گـروه 
سیاسی با ایران و اتکا به قدرت آن را کـانون اصـلی رویکـرد خـود در سیاسـت      

  اند.  خارجی قرار داده
هاي کامالً یکسانی ندارنـد   در این میان، رهبران شیعی نسبت به آمریکا دیدگاه

دریون بـا سـایر رهبـران سیاسـی و مـذهبی شـیعی       هایی چون ص و نظرات گروه
تفاوتی عمده دارد؛ اما در مجموع دربـاره موضـوع حسـاس رابطـه بـا آمریکـا و       

الـدعوه بـه شـمار     مداران فعلـی شـیعی (کـه غالبـاً از حـزب      متحدان آن، سیاست
انـد. دولتمـردان شـیعی     اي را از خود نشان داده گرایی قابل مالحظه روند) عمل می

تداوم حمایت امریکا براي حفظ قدرت، ایجاد ساختار حکومتی جدیـد و  نیاز به 
کنند. از این رو، دغدغـه اصـلی شـیعیان، نهادینـه      سرکوب شورشیان را درك می

هـا و امکانـات    کردن قدرت خود در ساختار سیاسی جدید و استفاده از حمایـت 
داخـل  قدرت امریکا در این راستا بـه عـالوه تحکـیم و تثبیـت قـدرت خـود در       

باشد. این امر به معنـاي همکـاري کامـل بـا آمریکـا در تمـامی        مرزهاي عراق می
رسد جلوگیري از ایجاد تنش در روابط شیعیان با  ها نیست، بلکه به نظر می حوزه

هاي شـیعی عـراق    امریکا براي دستیابی به اهداف شیعی، نقطه اشتراك اکثر گروه
  هدف درجه اول تبدیل شده است. ها، به  است، ضمن اینکه براي برخی جریان
هاي شیعی، اگرچه مجلس اعالي اسالمی داراي  با مقایسه میان احزاب و گروه

هـاي   تـر در قبـال آمریکـا اسـت، برخـی شـاخه       گرایانه تر و عمل رویکردي مالیم



فصلنامه م
طالعات 

راهبرد
ي جهان اسالم

، سال هفدهم،
 

شماره
 4

، پیاپی 
68

، زمستان 
1395

  
 

 

 108  

 

 

تـوان   طـور کلـی مـی    الدعوه داراي موضعی پرفراز و نشیب هستند؛ ولی بـه  حزب
الدعوه از هر گونه ایجاد تنش و خصـومت   ژه حزبوی گفت همه احزاب شیعی به

کنند. گروه صدر تنها گروهـی اسـت کـه بـه      در روابط خود با امریکا اجتناب می
گیري ضد آمریکایی است و این رویکرد به  صورتی آشکار داراي مواضع و جهت

اهللا  المهدي و نیروهاي آمریکایی نیز منجر شده است. آیت هایی بین جیش درگیري
ترین رهبر مذهبی شیعیان عراق با نگرشی بلندمدت و بـا   عنوان اصلی انی بهسیست

در نظــر گــرفتن منــافع تــاریخی جامعــه شــیعی، ضــمن حفــظ فاصــله خــود بــا 
ها را به اجتناب از درگیري و تنش با امریکـا و حفـظ انسـجام     ها، گروه آمریکایی

جهه نظـامی ـ امنیتـی    ها را به موا کند یا به عبارت بهتر، این گروه خود ترغیب می
  با آمریکا تحریک و تشویق نکرده است. 

رسد با توجـه بـه    در زمینه تعامل عراق نوین با جمهوي اسالمی ایران به نظر می
رویکرد جمهوري اسالمی ایران به وضع کنونی عراق، یعنی حمایت از حکومت بـا  

لفت فعاالنه محوریت شیعه بر مبناي انتخابات و اکثریت عددي و در عین حال مخا
اش ـ و   عنـوان همسـایه غربـی    با نیروهاي اشغالگر و حضور آنها در کشور عراق به

هاي شـیعی عـراق، در نهایـت بـر خـروج       سویی مستقیم و غیرمستقیم با جریان هم
  هاي راهبردي مشترك دو طرف تأکید دارد.    آمریکا از این کشورـ در سیاست

 هبـا ایـاالت متحـد    هاي عمده شیعی انویژه جری به تعامل عراق نوین هدر زمین
مهـار   زعم کلی رهبران و دولتمردان شیعی ایـن اسـت کـه    رسد به نظر می آمریکا

بـا   ،در بعد داخلی و ایجاد توازن در بعـد خـارجی   طرف دیگر توسطیک طرف 
سیاسی عراق و احتمـاالً منطقـه را    هصحن هآیند هاي ممکن تمام ابزارها و ظرفیت

واسطه حضور آمریکا در عراق، عالوه بـر   ، شیعه بهعبارت بهتربه  .رقم خواهد زد
طرف کرد هاي افراطی در  جریانحفظ برتري در حاکمیت، خواهان کنترل و مهار 

   و سنی است و بر توازن نقش بازیگران خارجی در عراق تأکید دارد. 
ترین اقدامات شیعیان عراق نسبت به اشغالگري نیروهـاي  از مهمهر حال،  در
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براي ساخت عراقی مسـتقل   اهللا سیستانی) (آیتمریکایی، تصمیم مرجعیت دینی آ
حق تعیین سرنوشت مردم عراق و درخواست براي برگزاري انتخابـات و   هاعادو 

  . است در همه مقاطع اصرار بر انجام آن
اس رابطـه بـا آمریکـا و متحـدان آن،     در مجموع درخصـوص موضـوع حسـ   

هـا و کـاهش تهدیـدها را در مـدار      اري از فرصـت برد ، بهرهمداران شیعی سیاست
هـا و   رسـد بـا تالقـی دیـدگاه     . براین اساس، به نظـر مـی  اند توجه خود قرار داده

اصـلی در  داخلـی  عنوان بازیگران  هاي شیعی عراق به ي متفاوت جریانرویکردها
گیـري از   صـدد بهـره  در الفعـ ت نوین عراق، همگـی آنهـا بـه طـور     تحوال هزمین

  مشی خود هستند. کا در عراق بر اساس سطح درك و خطآمریهاي  ظرفیت
 و مؤثر سیاسی هاي جریان و ها طیف افراد، نوین عراق رغم همه این موارد در به
» مـداري  قـدرت  از اي تجربـه «مثابه  گرچه در حال حاضر به که اند کرده ظهور مهمی
 بـراى  را دشـوارى  هآینـد  انـدازي،  و تفرقه انگارى سهل هرگونه« اما رود؛ شمار می به
 حکومـت  تشـکیل  در شرکت صحنه، در حضور ملى، وحدت. زد خواهد رقم آنان

 علمـا،  ویـژه  بـه  عراق مردم وظیفه ترین بزرگ اسالمى، هویت پاسداري از و مستقل
 ). ایـن 31/1/1382اي،  (امـام خامنـه   »اسـت  سیاسى و علمى نخبگان و روشنفکران

 و گرفتـه  قـرار  نظـر  مطمـح  متفـاوت  يمنظرهـا  از مدت این طول در جدید تجربه
 کـه  است آن است، توافق محل میان این در آنچه. اند کرده بررسی را آن گران تحلیل
 تحـوالت  بسـتر  در و تـاریخی  فرایند طی با بلکه نبوده، ناگهانی و دفعی پدیده این

  .است پیوسته وقوع به عراق جامعه در اجتماعی و فرهنگی سیاسی،
 بـه  توجـه  بـا  عـراق،  در نـوین  التتحـو  بینانـه  واقـع  و علمی منطقی، بررسی
 و تأثیرگـذار  رهبـران  وجـود  شـیعی،  هـاي  جریـان  یابی قدرت نظیر هایی شاخص
 از پس عراق التتحو درك. دکن می ناگزیر مردمی حضور و دینی هاي گیري جهت
 بنیـادي  اخیر التتحو. زد خواهد رقم را سرزمین این آینده از مهمی بخش صدام
 پیشـین  عملـی  و علمـی  اتفاقـات  از متفـاوت  و دینـی  تهوی بازیابی تجه در و
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بـه سـرکردگی    اشغالگران نقش اگرچه. است معاصر دوره در عراق شیعی جامعه
 به عراق شیعیان نوین وضعیت کننده تسهیل عوامل از نیز امصد سقوط آمریکا، در

 انقـالب  ،کـات تحر ایـن  مبـانی  بـه  نزدیـک  اجتماعی عقبه تنها اما رود؛ می شمار
 و عمـومی  التتحـو  در شـیعیان  رویکـرد  تبیـین  بنـابراین، . اسـت  ایـران  اسالمی
 بـه  ضروري ها جریان و مذهبی این دینی ماهیت به توجه با نوین، عراق راهبردي

  .رسد می نظر
 در اینکه با عراق در شیعی سیاسی احزاب که است این واقعیت با این اوصاف

 فکـري  مشی اما دارند، خارجی سیاست حوزه در توجهی قابل اشتراکات کلیات،
 بـه  آنـان  نگـاه  نـوع  بـر  همچنـان  همسـایه  کشورهاي با سیاسی مناسبات و ها آن

 بـراي  تـالش  و فردي و حزبی منافع به توجه. است افکنده سایهسیاست خارجی 
 با آنان داخلی هاي کشمکش و احزاب میان در پارلمانی هاي اکثریت کرسی کسب
خارجی و اتخـاذ   سیاست تضعیف در تواند می که است واملیع جمله از یکدیگر
 بـه  اختصاص موضوع این چند هر. باشد سهیم ناصحیح شیعیان در عراق مواضع
 احـزاب  اما ؛برند می رنج موضوع این از نیز سنی هاي گروه و ندارد شیعی احزاب
 تدوین و انسجام صورت در اي، کابینه و پارلمانی اکثریت عنوان به عراق در شیعی
 اتخـاذ  در مهمـی  سـهم  تواننـد  می خارجی سیاست حوزه در مشترك راهبرد یک

  . باشند داشته ها ویژه در تعامل با آمریکایی به عراق در ابعاد مختلف تر قوي مواضع
هـاي   البته نکته ظریف آنجاست که گاهی باید از دریچـه نگـاه احـزاب و جریـان    

هــاي خــود، از زاویــه  و در بررســیشــیعی عــراق بــه موضــوع نیــز نگــاهی بینــدازیم  
» شـیعیان عـراق  «وارد شویم؛ به عبارت بهتر خود را به جاي » جایی یا جایگزینی جابه«

  فرض کنیم و آنها را از نگاه عراقی مورد توجه قرار دهیم. 
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  منابع و مآخذ
  1396هاي مرکز مطالعات عراق، خرداد و تیر  ـ اخبار و گزارش

  هشتم چاپ ،1354 مروارید، تهران، سیاسی، فرهنگ داریوش، آشوري ـ
  1980فی العراق، بیروت، دارالمقدسی،  المعاصرة االسالمیۀ تاریخ الحرکۀ الخطیب ابن النجف،ـ 

عـراق،   بـه  آمریکـا  حملـه  و صـدام  سقوط درپی جهان مسلمانان به پیام ،31/01/1382اي،  خامنهـ امام 
  Khamenei.irدستیابی در سایت: 

-فصـلنامه علمـی  t )»1958-1921ر (الت سیاسـی کشـو  نقش نخبگان شـیعی در تحـو  «ر، حسن، بشیـ 
  1388 ، زمستان28شناسی، س هفتم، ش پژوهشی شیعه

، ترجمـه احمـد صـادقی، فصـلنامه سیاسـت      »زا خاورمیانه: ساختاري همواره کشمکش«ـ بوزان، باري، 
  1381، پاییز 3خارجی، سال شانزدهم، شماره 

  1389، اسفند 64ان، شخبري اخبار شیعی ـ ماهنامه تحلیلی زاده داوري، محمود، تقیـ 
   :دستیابی در ،2015 آگوست 20 نیوز، اسکاي بالعراق، األسود »طهران« وجه.. الدعوه ـ حزب

http://www.skynewsarabia.com/web/article/768633 

هـاي   گیـري  یمشناسـی رهبـران و جایگـاه آن در تصـم     فر، شخصـیت  ـ رحمانی، منصور و مهسا رسولی
 1395ام، بهار  است خارجی، سال سیسی سیاست خارجی، فصلنامه

  ، دستیابی در: 1388اردیبهشت  5الدعوه اسالمی عراق، شنبه  ـ رویوان، حسین، حزب
www.eci.ir.coml?lang=fa&page=30&Itemld=20& Action= Bodgview 

االوسـط، بیـروت،    الشـرق  تشـکیل  هاعـاد  فـی  االمریکیـه  هالسیاسـ  :سـتقبل الم عـراق : سیمونز، جیف ـ
  2004دارالساقی، 

 بیـروت،  للمطبوعـات،  العـارف  االسالمیه، الدعوه حزب -المعاصر السیاسی العراق تاریخ حسن، ـ شبر
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