
 

  
  عراق ریصدر در تحوالت اخ یمقتد یرفتارشناس

  1 احمد زارعان
  
  

  
  10/03/1401پذیرش نهایی:  تاریخ         20/02/1401تاریخ دریافت: 

  

  چکیده
شود و  ترین و تأثیرگذارترین جریان سیاسی ـ اجتماعی عراق محسوب می در حال حاضر، جریان صدر مهم

ای در بین سیاسیون عراقی برخوردار است. جریان صدر  برجسته رهبر این جریان، مقتدی صدر، از جایگاه
، ٢٠٠٣های پـس از  الله شهید سیدمحمد صـدر ریشـه دارد، در سـال که در مکتب فکری و عملی آیت

های سیاسی عراق تبدیل شد و رهبر جوان آن توانست سرمایه اجتماعی  ن ترین جریا تدریج به یکی از مهم به
های پارلمانی عراق  ا به سرمایه سیاسی بزرگی تبدیل کند؛ تا حدی که در انتخاباتقابل توجه این جریان ر

، جریان صدر با کسب بیشترین کرسی پارلمانی به محور تشکیل دولـت در ٢٠٢١و  ٢٠١٨های  در سال
، در حالی که تصور ٢٠٢١عراق تبدیل شد. پس از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق در اکتبر 

 قاطع جریان صدر و کسب ش می
ً
کرسی توسط این جریان، دولـت جدیـد  ٧٣د با توجه به پیروزی تقریبا

رو شد و کماکان  به زودی تشکیل و پروسه سیاسی تکمیل شود، روند تشکیل دولت با موانع جدی رو عراق به
م تلقی بست سیاسی عراق وجود ندارد. این مقا انداز روشنی برای حل پایدار اختالفات و بن چشم

ّ
له با مسل

ترین عوامل مؤثر در پیدایش وضع  ترین و مهم فرض که جریان صدر و رهبر آن یکی از اصلی کردن این پیش
های مقاله  عنوان هدف خود برگزیده است. یافته موجود هستند، بررسی کنش صدر در تحوالت اخیر را به

کند و مقتدی صدر با اتخـاذ  روی میهای پوپولیستی پی دهد کنش مقتدی صدر از الگوی کنش نشان می
کند فضای سیاسی ـ  های ایدئولوژی، گفتمان و کنش سیاسی تالش می رویکردهای پوپولیستی در عرصه

    اجتماعی عراق را به نفع خود مدیریت کند.

  واژگان کلیدي  
  عراق، مقتدی صدر، پوپولیسم

                                                                                                                                         
  (ع)نیدانشگاه جامع امام حس الملل نیدانشکده و پژوهشکده مطالعات ب اریاستاد. ١

  73ـ  106 ؛ صفحات 1401بهار  ،89یاپی ، پ1، شماره بیست و سومفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه
در عـراق تحـت تـأثیر ، سیاسـت و حکومـت ٢٠٠٣پس از سقوط صـدام در آوریـل سـال 

نیروهای سیاسی ـ اجتماعی جدیدی قرار گرفت که تا پیش از این تاریخ، به دلیل اسـتبداد و 
اختناق سیاسی رژیم بعث، امکان کنشگری نداشتند. این نیروها که در دوران صدام در قالب 

ولت کردند، در دوران جدید به کارگزاران اصلی ساخت د اپوزیسیون رژیم حاکم فعالیت می
الـدعوه، مجلـس  و حکومت در عراق تبدیل شدند. اتحادیه میهنی، حزب دمـوکرات، حزب

هـای سیاسـی  ترین احـزاب و جریان و کنگره ملی عراق اصلی ١اعالی انقالب اسالمی عراق
گیری عـراق  معارض بودند که در هماهنگی و همکاری با یکدیگر، نقـش مهمـی در شـکل

ای سیاسـی، ماننـد: اتحادیـه میهنـی، حـزب دمـوکرات و جدید ایفا کردند. برخی از نیروه
دلیل سیاسـت  مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق که در دوران حاکمیت حـزب بعـث بـه

سرکوب و مشت آهنین این رژیم امکان حیات و فعالیت سیاسی نداشـتند، مشـی مسـلحانه 
ها در دوران  تشـکل برای مقابله با رژیم بعث را برگزیدند و دارای بازوی نظامی شـدند. ایـن

شـان را کماکـان حفـظ  جدید برای صیانت از خود و دستاوردهای جدیـد، بازوهـای نظامی
  ای عراق نیز هماهنگی دارد.  اند. این اقدام با فرهنگ سیاسی و نظام عشیره کرده

تدریج نقش و نفـوذ خـود  های پس از سقوط صدام، به یکی از نیروهای سیاسی مؤثر که در سال
ـ  اجتماعی عراق را افزایش داده، جریان صدر است. این جریـان توسـط آیتدر صحنه  اللـه  سیاسی

شهید سیدمحمد صدر حدود یک دهه پیش از سقوط صدام نضج گرفت و بـه یـک جریـان عمـده 
اجتماعی در عراق تبدیل شد. ارتقای چشمگیر پایگاه اجتماعی جریان شهید صـدر، ایـن جریـان را 

ه رژیم بعث تبدیل کرد که در نهایت، به ترور ایشان و دو نفـر از فرزندانشـان به یک تهدید امنیتی علی
الله سـیدمحمد صـدر، ایـن  توسط ایادی صدام منجر شد. پس از شهادت آیت ١٩٩٨فوریه  ١٨در 

  جریان اجتماعی همچون آتشی در زیر خاکستر در ظاهر خاموش شد. 
در عراق، این جریان اجتماعی پس از سقوط صدام و باز شدن فضای سیاسی ـ اجتماعی 

ساله بود، احیا شد و در کمتـر از دو دهـه بـه  ٣٠الله صدر که در آن زمان  توسط فرزند آیت
ترین و تأثیرگذارترین جریان سیاسی ـ اجتماعی عراق تبدیل شد. مقتدی صدر با تـداوم  مهم

یه اجتمـاعی ویژه طبقـات فرودسـت سـرما شیوه و مرام پدرش در نحوه ارتباط بـا مـردم، بـه
درخور توجهی برای خود ایجاد کرد. در ادامه، مقتـدی صـدر ایـن سـرمایه اجتمـاعی را بـه 

                                                                                                                                         
  های پس از سقوط صدام به مجلس اعالی اسالمی عراق تغییر نام پیدا کرد. اسالمی عراق در سال . مجلس اعالی انقالب١
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و انتخابات زودهنگام پارلمانی در  ٢٠١٨سرمایه سیاسی تبدیل کرد و در انتخابات پارلمانی 
کرسی، بـه جریـان سیاسـی پیـروز در انتخابـات و  ٧٣و  ٥٤به ترتیب با کسب  ٢٠٢١سال 

ترین و مؤثرترین  دولت در عراق تبدیل شد. در حال حاضر، مقتدی صدر مهممحور تشکیل 
توانـد در سـطح سیاسـی و اجتمـاعی،  رود کـه می شـمار مـی شخصیت سیاسی در عراق به

آفرینی کند. این جریان به مدد پایگاه اجتماعی قدرتمند خود متشکل از  سازی و موج جریان
 به
ِ
 توانمنـدی کـه در اختیـار دارد، شدت پیرو و همچنین با جوانان پرشور

ً
زوی نظـامی نسـبتا

است در مقاطع متعـددی صـحنه سیاسـی، اجتمـاعی و امنیتـی عـراق را ملتهـب و   توانسته
در عـراق  ٢٠٢١متالطم کند. حوادثی که قبل، حین و پس از انتخابات زودهنگام پارلمـانی 

  های مقتدی صدر تأثیر زیادی پذیرفته است.  رخ داده، از کنش
محور و قائم به فرد است که به صورت مطلق تحـت تـأثیر  آنجا که جریان صدر شخص از

تواند تا حد زیادی شرایط  اندیشه، گفتار و رفتار مقتدی صدر قرار دارد، رفتارشناسی مقتدی می
آوری  ای در جمع کنونی عراق را تبیین کند. بر این اساس، این مقاله با استفاده از روش کتابخانه

دنبال پاسخ به این سؤال است: کنش  و روش توصیفی ـ تحلیلی در تبیین و تحلیل آنها به ها داده
  مقتدی صدر در عراق با تأکید بر تحوالت اخیر تابع چه الگویی بوده است؟

  . مبانی نظری پوپولیسم١

دارد. مفهـوم پوپولیسـم ریشه  »مردم«معنی  به ٢پوپولوسیونانی در واژه  ١اصطالح پوپولیسم
 ههای دهقانی اروپای شرقی و منطقـ کار رفت. جنبش در اواخر قرن نوزدهم بهبار  اولین برای

های اصـالحات و تقسـیم  های بین جنگ جهانی اول و دوم که طرفدار برنامه بالکان در سال
در  نیـز دانسـتند های بنیادی جامعه و اقتصاد می را ستون مساوی اراضی بین مردم بودند و آن

  . )١٦١: ١٣٩٤(نظری و سلیمی،  پوپولیستی قرار داشتندهای  زمره جنبش
 یو اقتصـاد ی، اجتمـاعیاسـیساست که ابعاد مختلـف  یچندوجه یا دهیپد پوپولیسم

م و یمسـتق ای رابطـه اسـت کـه كیـزماتیکار یرهبر یسم دارایپوپولبه لحاظ سیاسی، . دارد
 انهیگرا ضدنخبه یها شیگرا . در پوپولیسم(٣٧٧ :١٩٩١ ,Urrutia) دارد ها هتود باواسطه  یب

شـمار  یـک ضـرورت بههـا  تـوده یاسـیج سیو بسـ (٣٧٥ :١٩٨٥ ,Mouzelis) برجسته است

                                                                                                                                         
١. Populisme 
٢. Populus 
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متوسـط، فرودسـت و  ان طبقـاتیدر م ها پوپولیست یگاه اجتماعی، پایث اجتماعی. از حآید می
پولیسـم نیز پو یاقتصاد لحاظاز . (١٨٧ :١٩٩٤ ,Suter) قرار دارد یو شهر یین روستاینش هیحاش
  .  )٤: ١٣٩٤ستوار است (حاتمی، ن طبقات ایبه نفع هم یو رفاه یعیبازتوز یها استیبر س

 داند:  را واجد سه ویژگی میپوپولیستی  های حکومت ١یان ورنر مولر
   ؛. تالش برای ربودن تشکیالت دولت١
   ای؛ پروری توده . فساد و حامی۲
   .برای سرکوب جامعه مدنی . تالش هدفمند٣

گی انحصاری نمایندی در اختیار داشتن با ادعاکنند  تالش میها  پوپولیست ظر مولر،از ن
را مشروع جلوه دهند.  های باشکوهی از این نمایندگی، خودشان و اقداماتشان مردم و نمایش

مفاهیم مرکزی در نظریـه بنابراین، کسب حمایت مردم یا داعیه داشتن حمایت مردم یکی از 
ــردم از  لیســم در اشــکال افراطــی آن، باعــث میپوپولیســم اســت. پوپو ــت م شــود حمای

ها حتی در شرایط بحرانی که آنها به فساد و ناکارآمدی متهم هسـتند، ادامـه پیـدا  پوپولیست
 یدیـکل یژگـیسـه و سمیپوپول نیز برای ٢ریژاک رانس). ٧٥: ١٣٩٨ی، اصفهان یعیسم( کند

   معرفی کرده است:
 ــه ســمیپوپول ــردم ر میمســتقطور  ب ــم ــرار م ــورد خطــاب ق ــدگانینماو  دهــد یا م و  ن

   رد؛یگ یم دهیآنها را ناد یها تیشخص
 دهد و بـرای ایـن  ها قرار می سازی و تحریک هویت تیبر هو پوپولیسم ابتنای خود را

  کند؛ سازی می کار، غیریت
 و نخبگان اه حکومتدنبال قبوالندن این باور در مخاطبان خود است که  به سمیپوپول، 

   ندارند.مردم را  یدغدغه منافع عمومکنند و  خصی خود را دنبال میشمنافع 
طور  ی دارند و بـا مخاطـب قـرار دادن مـردم بـهضدنخبگان ها رویکرد تسیپوپولطورکلی،  به

آنها با اشاره به وضعیت ناگوار مردم  کنند. مستقیم، خود را مدافع آنها و پیگیر منافعشان معرفی می
ها و احزاب  دوقطبی کنند و مردم را در مقابل نخبگان، حکومت یا جریانکنند جامعه را  تالش می

کننـد و راه سـومی را در نظـر  ها تنهـا دو راه بـرای مـردم معرفـی می رقیب قرار دهند. پوپولیسـت
رسـاند و راه دوم کـه راه  گیرند. راه اول مسیر پیشنهادی آنان است که مـردم را بـه سـعادت می نمی

                                                                                                                                         
١. Jan-Werner Müller 
٢. Jacques Rancière  
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ها خـود  دهد. عالوه بر این، پوپولیسـت ا در مسیر بدبختی و فالکت قرار میدیگران است، مردم ر
کنند که قـادر اسـت وضـع موجـود را بـه نفـع مـردم تغییـر دهـد  را تنها فرد یا جریانی معرفی می

  ).  ٧١: ١٣٩٨ی، اصفهان یعیسم(
بـه اشـکال  یلـیو تحل یمفهـوم یزاربمثابه ا به سمیپوپول ،ی و رویکردیکاربرد ثیاز ح

در را عمـده  یمفهوم کردیسه رو ٢درونیگو  ١یکوفسکیبه کار گرفته شده است. بون یختلفم
منزلـه  بـه سمیپوپول ،یدئولوژیمثابه ا به سمیپوپولاند:  دادهقرار  ییمورد شناسا سمیمورد پوپول

ــســبک  ــان یالگــو ای ــه ســمیو پوپول یگفتم ــنشاز  یشــکل عنوان  ب ــا ک ــرد ی ی اســیس راهب
)Bonikowski & Gidron, ٨-٧ :٢٠١٣(.  

  الف) پوپولیسم به مثابه ایدئولوژی

جامعه  و نازل، یک ایدئولوژی سطحی ها با طرح تپوپولیس مثابه ایدئولوژی، در پوپولیسم به
 حیدر توضـ ٣دنیـفر کـلیما. دنـکن تقسـیم مـیبـا یکـدیگر  را به دو گروه همگـن و متضـاد

محـدود شـامل آن  ایـ هیـما تنـک یدئولوژیـا« :دیـگو یمـ یسـطح ایـمحـدود  یدئولوژیا
 یو الگوهـا یبنـد صـورت یعنـی ،آنهـا یواژگان یشناس ختیکه ر شود یم ییها ی دئولوژیا

تمـام گسـتره مشـکالت  یجانبه و کامل بـرا همه یها حل تا راه کند ینم تیکفا شان یمفهوم
 یهـا وادهمشـکالت همـان اسـت کـه خـان نیـو ا ردیدر دسترس قرار گ یاجتماعی ـ اسیس
 یهـا یدئولوژیـانـد. ا هدیشـیآنهـا همـواره اند یبـرا ،رسم معمول خود بزرگ به کیدئولوژیا

 طیشـرا ایـ یمثـال دربـاره عـدالت اجتمـاع یخاص خـود، بـرا یها از ارائه برنامه هیما تنک
دو  ایـ کیـ یعنـیسسـت،  یخود را بـه اساسـ نیکنند. همچن یم یخوددار یفرد ییشکوفا

 س کیاز  تیموضوع در حما
ِ
 ییهـا را از جـا دهیا نیکه انیا ای ،کنند یدود ممح یاسیگفتمان

خـود  یدر پـرورش محتـوا بـرا یسع گر،ید یها یدئولوژیزدن به ا هیبا حاش ای رندیگ یوام م
  ).دنیفر کلیما ، به نقل از٨٧: ١٣٩٧زاده و دیگران،  (حسینی »دارند

حیطـی بـه ی هستند، بنا به اقتضـائات ممشخص یدئولوژیفاقد ا ها تسیپوپولاز آنجا که 
شوند و گاهی از آغوش لیبرالیسم  های مختلف، متنوع و حتی متضاد متمسک می ایدئولوژی

غلتنـد.  گرایی بـه آغـوش سکوالریسـم می به آغوش سوسیالیسم و گـاهی از آغـوش اسـالم

                                                                                                                                         
١. Bonikowski 
٢. Gidron 
٣. Michael Freeden 
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انـد و بـرای دسـتیابی بـه منـافع خـود، از  ها از حیـث ایـدئولوژیک بسـیار متلون پوپولیست
ها ظـرف ایـدئولوژیکی مناسـبی بـرای  کنند. اگر پوپولیست ه ابزاری میها استفاد ایدئولوژی

ابراز وجود پیدا نکنند، از طریق پیوند دادن برخی مفاهیم ـ که برای مردم جـذابیت دارد ـ بـا 
کنند تا توجه و حمایت مردم را جلب  یکدیگر و حتی ارائه یک ایدئولوژی التقاطی تالش می

  ).٨٨: ١٣٩٧زاده و دیگران،  کنند (حسینی

  یمنزله سبک گفتمان به سمیپوپولب) 

هـای  ، تفاوتدر مطالعه پوپولیسم رویکردهای ایدئولوژیک و گفتمانی یها با وجود شباهت
دانـد کـه  ی میخاصـ یاسـیمنطـق س را سـمیپوپول ١والکالوجود دارد. میان آنها  ی نیزظریف
جامعه به دو بلـوک تقسیم توانایی که  یمنسجمی ساخت گفتمان قیاز طررا موجود  یهژمون

کشد.  از سوی دیگر را دارد، به چالش می بلوک مردم سو، و و صاحبان قدرت از یکنخبگان 
 نـدایفر کیـ در نتیجهبلکه  شوند، ینم جادیا یها به شکل تصادف گفتمان نیااز نظر الکالو، 

  : آیند پدید می یا سه مرحله
  ف؛ ها و مطالبات مختل خواسته ایجاد پیوند بین. ١
 دشـمن کیـ ختنشـنا تیرسـم و به نییتع قیاز طر یجمع تیهو کی دادن به  . شکل٢

  ؛ سازی) (غیریت
  ).٢٠٠٥ ,Laclau، به نقل از: ٨٩: ١٣٩٧زاده،  (حسینی مردم یندگینماکسب . ٣

  یاسیسراهبرد  کی عنوان به سمیپوپولج) 

   ،»یگــذار تســایس وهیشــ«در رویکـرد راهبــرد سیاســی، پوپولیســم در ســه شــاخه متمــایز 
  گیرد. مورد مطالعه قرار می »جیبس«و  »یاسیسازمان س«

دنبال  بـه یخـاص اقتصـاد یهـا تاسـیس با طرح ها تسیپوپولبرخی از  گذاری: ـ شیوه سیاست
ی و واگـذاری زمـین از طریـق اقتصـادمنـابع مجـدد  عیـ. توزجلب حمایت مردمی هستند

 فاقد پشتوانه کارشناسی 
ً
ی پوپولیستی ها تاسیسهستند، در زمره اصالحات ارضی که عمدتا

  شوند.  محسوب می
پوپولیسم در صورت تحقق، در قالب یـک سـازمان سیاسـی قابـل مطالعـه  ـ سازمان سیاسی:

 یبانیدر حال اعمال قدرت بر اساس پشت ایدنبال  به شده یشخص یرهبر کاست؛ زمانی که ی

                                                                                                                                         
١  . Laclau 
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 سازمان ن انرویاز پ یادیتعداد ز هنشد نهیو نهاد واسطه یب م،یمستق
ً
  .است افتهیعمدتا

گری سیاسی و اجتمـاعی در جهـت تحقـق  یکی از اهداف اساسی در پوپولیسم، بسیج ـ بسیج:
گیـرد و  ها صورت می توسط پوپولیست نییاز باال به پا یاسیس جیساهداف است. در پوپولیسم، ب

    ).٩٠: ١٣٩٧زاده،  شود (حسینی باعث اعمال فشار بر نخبگان و صاحبان قدرت می
  
  گانه به پوپولیسم رویکردهای سه

  
  
  
  

  
  شناسی جریان صدر . پیشینه٢

وفـات  ١٩٩٢، مرجع عالی شیعیان عراق، در سال یدابوالقاسم خوئیالله س تیکه آ یهنگام
 یدعبداالعلیاللـه سـ ا آیتیدمحمد صدر یالله س افت، در مورد انتقال جایگاه ایشان به آیتی

الله خـوئی بـه  ه وجود آمد. در حالی که اغلب مقلدین آیتاختالف نظر ب یموسوی سبزوار
اللـه سیسـتانی رجـوع کردنـد،  الله سبزواری بـه آیت الله سبزواری و پس از ارتحال آیت آیت

عنوان مرجع تقلید خود برگزیدنـد. در مـورد  الله سیدمحمدصدر را به برخی از مردم نیز آیت
» محور پروسه«و » محور پروژه«ر دو دیدگاه الله سیدمحمد صد گرایش برخی از مردم به آیت

ان عـراق پـس از یعیزش شـیـدر ادامـه خای معتقدند  وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول، عده
معـروف اسـت، صـدام کـه » انتفاضه شعبانیه«که به  ١٩٩١ج فارس در سال یجنگ اول خل

در  ییها شـورشن یاز چنـ یریجلـوگ یدوگانه برا یبود، راهبرد یمش در آستانه فروپاشیرژ
 یمذهب یش رفتارهایق افزایخود از طر یاعتبار مذهب یایدنبال اح ن کرد. صدام بهینده تدویآ
از رهبـران  یاریویژه آنکـه بسـ حوزه در نجف بود؛ بـه یه راندن رهبریو به حاش یطور علن به

شدت  ا بهه ها که از ایرانی تبار بودند و این موضوع برای صدام و بعثی یرانیمذهبی در نجف ا
دنبال آن بود تا رهبری مـذهبی  . صدام به(٢٨ :٢٠٠٥ ,Giantz)متنفر بودند، قابل قبول نبود 

شیعیان عراق را یک عراقی به دست بگیرد. در چنین شرایطی، یک شخصیت دینی عراقی بـه 
اللـه شـهید سـیدمحمدباقر صـدر) بـه یـک  الله سیدمحمد صـدر (پسـرعموی آیت نام آیت
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  .(٢٣٤ :٢٠٠٤ ,Jabar)هبی در عراق تبدیل شد شخصیت برجسته مذ
محور)، پس از جنگ عراق علیه کویت، صدام سیاستی را با  براساس دیدگاه دوم (پروسه

آغاز کرد. در حالی که تا پیش از این، اقامه نماز و قرائـت قـرآن در » االیمانیه الحمله«عنوان 
شـد، بـر اسـاس  شدت برخـورد می نهادهای اداری و نظامی ممنوع بود و با افراد متخلف به

رویکرد جدید صدام اعضای حزب بعث و تمام کارکنان اداری و نظامی موظف به تظاهر بـه 
گرایان سـنی  داری در بین مردم شدند. همچنـین فضـای مناسـبی بـرای فعالیـت اسـالم دین

ی ها تبـدیل شـد. در پـ ها) به وجود آمد و عراق به یک محل امن برای فعالیت سلفی (سلفی
این رویکرد جدید، ارتباط وثیقی بین افسران ارتش و نهادهای امنیتی با عناصر سلفی برقـرار 

الله سیدمحمد صدر نیز از فضای باز مذهبی ایجادشده استفاده کرد و فعالیت خود  شد. آیت
عنوان یـک شخصـیت دینـی  الله سیدمحمد صدر به را گسترش داد. پس از مطرح شدن آیت

انست پایگاه اجتماعی درخور توجهی به دست آورد. هزاران نفـر در نمـاز برجسته، ایشان تو
کردنـد. مـردم بصـره خـود را  شـد، شـرکت می جمعه که به امامت ایشان در کوفه برگزار می

رساندند تا بتوانند در نماز مسجد کوفه شرکت کنند. حزب بعث نیـز راه  سختی به کوفه می به
های اسالمی شیعه، طرح خود مبنـی بـر  ضمن کنترل جریانالله صدر باز کرد تا  را برای آیت

  مرجعیت عربی را پیش ببرد.
ك فقه یس یالله سیدمحمد صدر توانست با اقامه نماز جمعه در مسجد کوفه و با تأس آیت
الله صدر  ). آیت٥٠٥: ٢٠٠١ر زیادی در جامعه شیعیان عراق بگذارد (رؤوف، یتأث یاجتماع

ت یت ارائه کند. او خود را یـک شخصـیك رهبر دینی و مرجعیز جدید ا ییتالش کرد تا نما
آنان  یها کند و از دغدغه یمردم را درك م یها و دردها داد که رنج یو متواضع نشان م یدانیم

گاه است و در رنج در کنـار آنهـا حضـور دارد  یهـا و اوضـاع خطرنـاك اجتمـاع ها، بحران آ
  ).١٧١: ١٩٩٩(رؤوف، 

کرد؛ امـا در  الله سیدمحمد صدر سکوت می ر مقابل اقدامات آیتم بعث در ابتدا، دیرژ
م کـه در طـول آن، یـاز انفعـال رژ یا پس از دورهادامه نتوانست اقدامات وی را تحمل کند. 

از  یا جـاد شـبکهیا یصـدام و رژیـم بعـث بـرا یریپـذ الله سیدمحمد صـدر از تحمل آیت
م با یرمستقیغ ییارویرو یکرد، و یبردار بهرهر یان فقیعیان شیون و فعاالن وفادار در میروحان

 یعنوان ابزار خود به ینه عربیشیالله صدر از پ . آیت(٢٣٥ :٢٠٠٤ ,Jabar)رژیم را آغاز کرد
ان عـراق اسـتفاده کـرد و بـه صـورت غیرمسـتقیم و یعیتش در چشم شیش مشروعیافزا یبرا
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اللــه  مــه قــرار داد. آیتموجــود را مــورد هج یراســالمیآمیز، حکومــت ناعادالنــه و غ کنایــه
شـهید  یها شـهیم و اندیمراجـع، مفـاه یتر بـرا فعال یاز نقش یسیدمحمد صدر با طرفدار

حـوزه « هت را با نظرییروحان یاسیس  تیالله سیدمحمدباقر صدر در مورد ضرورت فعال آیت
 یه نجـف بـه رهبـریـف کرد و حوزه علمیبازتعر» ه منفعلیه منتقد در مقابل حوزه علمیعلم

خواند، مورد انتقاد قرار  یانفعال در برابر سرکوب م یرا به علت آنچه که و یستانیالله س تیآ
   .(٢٣٧ :٢٠٠٤ ,Jabar)داد 

اللــه  ، ماننــد شــهید آیتیاللــه ســیدمحمد صــدر برخــی رهبــران مــذهب ن آیتیهمچنــ
 یرت و دلدایخته و هدایحفظ جان از عراق گر یزعم ایشان برا م را که بهیسیدمحمدباقر حک

 یخـود بـرا یکـرد. ایشـان بـرای اثبـات آمـادگ دادن به مردم را رها کرده بودند، سرزنش می
 یکرد؛ اقدام نمادینی که بعـدها فرزنـد او مقتـد شهادت، با کفن در مأل عام حضور پیدا می

(ره) ینـیه امـام خمیفق  تیالله سیدمحمد صدر از اندیشه وال ز بارها تکرار کرد. آیتیصدر ن
ون شـد. یت روحانیدر عراق تحت حاکم یاسالم یجاد کشوریرد و خواستار اک حمایت می

عنوان دشـمنان اسـالم ایـراد  ل و صـدام بـهیکا، اسـرائینی علیه آمریآتش یها یایشان سخنران
  .(١٥-٢ :٢٠٠٧ ,International Crisis Group)کرد  می

داد پیـدا کـرد کـه ن بغـیرنشـیفق یها در محله یگاه قدرتمندیالله صدر پا تدریج، آیت به
روان یـکار به بغداد مهاجرت کرده بودند. پ یدادند که برا ساکنان آن را مهاجرانی تشکیل می

دادند که جنبش صدر جایگزین نظام  تشکیل می  عهینشین ش ایشان را مهاجران شهری حاشیه
ســتم یاللــه صــدر س . آیت (٢٠٠٧ ,Latif)ای و خــانوادگی آنــان شـده بــود حمـایتی قبیلــه

نـه ظهـور یکـرد و زم یده ع غـذا را سـازمانیـو توز ی، خـدمات پزشـکیمـذهب یها گاهداد
صدر آنها را توسعه داد ـ فراهم کرد. ایـن اقـدامات  یرا ـ که بعدها مقتد یمواز یها سازمان

  باعث تقویت پایگاه اجتماعی ایشان در جامعه عراق شد.
ه یـاستادان و طالب حـوزه علماز  یادیر شدن تعداد زیدستگ یشان در پیم با ایرابطه رژ

 یالله سیدمحمد صدر از منبر نماز جمعه کوفه خواهان آزاد به دشمنی کشیده شد؛ زیرا آیت
نکـرد. نگرانـی  یهای امنیتی در این زمینـه تـوجه مقام یشدگان شد و به هشدارها بازداشت

در  ١٩٩٩ه یفور ١٩شان در یالله صدر باعث شد ا رژیم صدام از تحریک شیعیان توسط آیت
، سمت دفتر خود در نجف در حـال حرکـت بودنـد به همراه دو تن از فرزندانش بهحالی که 

شد ـ  یصدام اداره م یر نظر قصیتوسط گروهی مسلح وابسته به سازمان امن الخاص ـ که ز
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   .(٢٠٠٤ ,al-Amin) ترور شوند
 اللــه تیاللــه ســیدمحمد صــدر هماننــد شــهادت پســر عمــوی ایشــان، آ تیشــهادت آ

عراق وارد کرد. خبر شهادت ایشان بـا  یان مذهبیعیبه ش یسیدمحمدباقر صدر، ضربه سخت
منظور کنترل ایـن  د، همراه شد. رژیم صدام بهیکه به شورش انجام یا گسترده یها تظاهرات
صـدر کـه در زمـان  ینفر از تظاهرکنندگان را به شهادت رساند. مقتد ٢٠٠ش از یشورش، ب

آمـد، تـا  شـمار می مانـده از خانـدان صـدر به ود و تنها عضو باقیساله ب ٢٥شهادت پدرش 
  ).٢٠٠٤ ,Murphyان مردم ظاهر نشد (یسقوط صدام اقدام خاصی انجام نداد و در م

  ٢٠٠٣شناسی جریان صدر پس از  . وضعیت٣

در اشـغال عـراق  ین روزهایدر اول ،دمحمد صدریس الله تین پسر آیتر کوچك ،صدر یمقتدنام 
بـر سـر  ،ییاللـه خـو تیفرزنـد آ ،یید خـویدعبدالمجیم شدن طرفدارانش به ترور سمتهجریان 
عراق و بر عهده گـرفتن  یاسین درباره مسائل سیتند و آتش یها ی ریگ موضع. در ادامه، ها افتاد زبان

مهـم در عـراق  یو مـذهب یاسـیس یهـا از چهره یکیکوفه او را به  یخیامامت جمعه مسجد تار
سـرعت گسـترش  ز اشغال عراق توسط آمریکا و نیروهای ائتالف، این جریـان به. پس اکرد لیتبد

اش را  پیدا کرد و توانست هواداران زیـادی از شـیعیان فقیـر را جـذب و پایگـاه اجتمـاعی گذشـته
 ط
ً
 یو احساسات یار عاطفیاز جوانان بس یعیف وسیبازسازی کند. هواداران جریان صدر را عمدتا

اری از آنهـا عالقـه وافـری بـه مقتـدی صـدر، رهبـر ایـن جریـان دارنـد دهند که بسی تشکیل می
(International Crisis Group, ٢٣ – ١٩ :٢٠٠٧).  محبوبیت مقتـدی صـدر در عوامـل ذیـل

  ریشه دارد:
  انتساب به خاندان صدر؛  .١
  انه؛ یجو طلبانه و عدالت مساوات ی. طرح شعارها٢
 . مهارت در خطابه و سخنوری؛ ٣
 های مذهبی؛  ها و تریبون ه از مناسبت. استفاد٤
  های علمیه؛ های جوان حوزه . استفاده از ظرفیت طلبه٥
 ر؛یدر جلب اعتماد عشا یویژه مناطق عشایری و سع ها در همه مناطق عراق، به . گسترش فعالیت٦
  . تبدیل شدن به نماد مقاومت؛ ٧
 اندوزی؛ و عدم مال یی. زهد، پارسا٨
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 وی در سراسر عراق در اموری، مانند: انتخاب ائمه جمعه و جماعات؛ . فعالیت نمایندگان ٩
 حجابی، توزیع مشروبات الکلی و غیره)؛ با مظاهر فساد (بی ی. مبارزه جد١٠
 ها به مراکز فعالیت و نفوذ؛  نیهیها و حس . تبدیل دانشگاه١١
  مقدس؛ ها و شهرها به اسامی ، مانند تغییر نام خیابانینید یها م ارزشی. تعم١٢
  ای از بنیادهای خیریه.  . حمایت از محرومان و مستضعفان از طریق شبکه١٣

نشین  ویژه در مناطق فقیر و حاشیه در حال حاضر، مقتدی صدر در نیمه جنوبی عراق، به
ها  یصـدر. )١٨ :٢٠٠٦ ,International Crisis Groupگـاه اجتمـاعی اسـت (یدارای پا

بر طبقه متوسـط مجلـس  یمبتن یها استیس یبرا یاقعو یعنوان جنبش محرومان، چالش به
شمار  عه بهیش یه دستگاه مذهبیعل یچالش نیشوند. همچن یالدعوه محسوب م اعلی و حزب

کننـد. بـرخالف  انتقـاد می یصدر و طرفـداران و یرسم یروند که از عدم آموزش مذهب یم
طور  شـدت و بـه م بهها از همان آغاز سقوط رژیم صدا یالدعوه، صدر مجلس اعلی و حزب

انـد. آنهـا در  سـم مخالفـت کردهیدر عـراق و نظـام فدرال یخـارج یروهایمداوم با حضور ن
 یشـتریب یانـه عربـیگرا یهای سیاسی عراقی لحـن مل سه با مجلس اعلی و سایر جریانیمقا

مبتنـی بـوده اسـت  یسـم و اشـغالگری، مخالفت با فدرالییگرا دارند و گفتمان آنها بر اسالم
)International Crisis Group, ٣٢ :٢٠٠٨(.  

بهـره اسـت. ایـن جریـان بـر مبنـای  مندی متعـارف حزبـی بی ان صـدر از ضـابطهیجر
ا یك یگاه افراد در آن، بر اساس نزدیشخصیت و نفوذ مقتدی صدر تشخص یافته است و جا

ه و عنوان یک جریان زند شود. آنچه جریان صدر را به یصدر مشخص م یدور بودن از مقتد
 یمطلق هواداران به مقتـد یفعال در عرصه تحوالت سیاسی عراق مطرح کرده است، وفادار

صدر است. جایگاه مقتدی صدر در این جریان به حدی است که برای بررسی عملکرد این 
   جریان باید عملکرد او را مورد مطالعه قرار داد.

  گرایی . ایدئولوژی مقتدی صدر: اسالم٤

گیـرد. سـابقه جریـان صـدر و  گرای عـراق قـرار می های اسـالم جریان جریان صدر در زمره
قدر زیادی را به جامعـه  های خوشنام عراقی که روحانیون عالی انتساب آن به یکی از خاندان

گرایی را به بخش الینفک ایدئولوژی و هویت جریان صـدر تبـدیل  عراق تقدیم کرده، اسالم
بری جریان صدر همواره با اتکا به دیـن و اصـول و کرده است. مقتدی صدر نیز در دوران ره
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اللـه سـیدمحمد صـدر و فرزنـدش  پردازی کرده است. ایدئولوژی شـهید آیت مبانی آن ایده
های مختلف موجـود از اسـالم سیاسـی و اجتمـاعی قـرار  مقتدی صدر در چارچوب قرائت

هـای  و جریان هـا گیرد. ایدئولوژی جریـان صـدر، ماننـد ایـدئولوژی بسـیاری از جنبش می
  گرای جهان اسالم از انقالب اسالمی ایران تأثیر پذیرفته است.  اسالم

در تحلیل ایدئولوژی یک جریان سیاسی، باید نسبت ایدئولوژی آن جریان با عملکردش 
را مقایسه کرد. در صورت انطباق عملکرد یک جریان سیاسی بـا ایـدئولوژی آن، صـدق آن 

شود. در غیر این صـورت،  به ایدئولوژی مورد ادعا آشکار می جریان سیاسی در التزام واقعی
مثابه ابزاری برای دستیابی به اهداف خود استفاده کرده  جریان سیاسی مذکور از ایدئولوژی به

است. در مورد جریان صدر، مصادیق آشکار و متعـددی از عـدم انطبـاق کـنش رهبـر ایـن 
ادعای ایشان وجود دارد. برای مثال، در حالی گرایی مورد  جریان سیاسی با ایدئولوژی اسالم

کید کرده و  که مقتدی صدر بارها بر ضرورت قرار گرفتن جامعه و حکومت در مسیر اسالم تأ
های علمانی، الحادی و شیوعی را نقد و نفی کرده است، جریـان صـدر در  احزاب و جریان

ها) تشـریک  (کمونیسـت ها در قالب ائتالف سائرون، بـا شـیوعی ٢٠١٨انتخابات پارلمانی 
های  گرایی مورد ادعای مقتدی صدر بیش از آنکـه واجـد جنبـه مساعی کرد. بنابراین، اسالم

  عمیق اعتقادی باشد، ابزاری برای دستیابی به اهداف خاص سیاسی است.

  . گفتمان مقتدی صدر٥

 ان صدر دارای پایگاه اجتماعی درخور توجهی در عراق است. این پایگـاه اجتمـاعیجر
ً
ی عمـدتا
تحت تأثیر گفتمان رهبر این جریان شکل گرفته است. گفتمان انتقادی و تهاجمی مقتـدی صـدر 

دهـد.  های سیاسی و امنیتی عراق قـرار می این جریان را در مرکز تحوالت و بحران یهرازچندگاه
  .شود ترین محورهای گفتمان سیاسی جریان صدر اشاره می در ادامه، به مهم

  مت اسالمی و اجرای شریعت اسالمی. تشکیل حکو١ـ٥

ك دولـت یـجـاد یخواهان ا ،در عراق یح از دولت اسالمیصدر با دفاع آشکار و صر انیجر
مقتدی صـدر در . استعراق  مستقل از آن در یران ولیمانند ااسالمی با محوریت شیعیان، 

مـورخ در  یك کنفـرانس مطبوعـاتیـنـده عـراق در یآ یاسـین موضع خود درباره نظام سیاول
ک ١٦/٢/٨٢ س حکومـت یعه هستند، اعالم کرد که رئـیت مردم عراق شینکه اکثرید بر ایبا تأ
 باینده نیآ

ً
کید کرد: ید شیز حتما بـه سـبك  یعیما دنبال حکومت ش«عه باشد. وی در ادامه تأ
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ک ییو تکثرگرا یبر قانون اسالم یمبتن یاسیس م و بر نظام یستیران در عراق نیا » م.یکن ید میتأ
ه یت فقی، والینیدحسن خمیدار با سیران و دیان سفر به ایصدر در جر یر عین حال، مقتدد

مشـابه آن  یکرد که حکـومت یدواریها برشمرد و ابراز ام ن حکومتیران را بهتریو حکومت ا
  ابد.یدر عراق تحقق 

  . مقاومت ضدآمریکایی و مخالفت با مداخله خارجی٢ـ٥

عه ین گروه شیتر ن و سرسختیتر کالیصدر راد انیجرکا، در ابتدای اشغال عراق توسط آمری
مقتدی صـدر از معـدود رهبـران سیاسـی شـیعه ند. دش یکا در عراق محسوب میدشمن آمر

هـا در عـراق و تـداوم  طور صـریح، مخالفـت خـود را بـا حضـور آمریکایی عراق بود که بـه
ها از همان ابتدای اشـغال  کرد. مخالفت او با اشغالگری آمریکایی اشغالگری آنها اعالم می

). بنابراین، مقاومـت ضداشـغالگری عـالوه بـر سـویه ١٩٨: ١٣٩١(عطوان،  عراق آغاز شد
سنی، در سویه شیعی نیز شکل گرفت و مقتدی صدر جلوه و نماد بارزی از مقاومت شـیعی 

  ضداشغالگری بود. 
بـا دعـوت از حاکم غیرنظـامی عـراق  ١»پل برمر«در ابتدای اشغال عراق توسط آمریکا، 

ها و  خواسـت آشـوب ت در شورای حکومتی (مجلـس حکـم) مییمقتدی صدر برای عضو
هـا را کنتـرل کنـد. امـا مقتـدی صـدر بـا  اعتراضات هواداران جریان صـدر علیـه آمریکایی

هـا بـرای متقاعـد  تالش هن دعوت را رد کرد. در ادامـیدانستن مجلس حکومتی، ا یرقانونیغ
هـای سیاسـی،  صـلح و ثبـات و حـل امـور از طریـق راه کردن مقتدی صـدر بـه ضـرورت

ن یـمالقـات بـا او اعـزام شـدند. امـا ا یبـرا یحکـومت یشورا یاز طرف اعضا ییها ئتیه
کا شـد. پـس از یها موجب سرسختی بیشتر مقتدی و شدیدتر شدن لحن او برضدآمر تالش

ها حکـم  کایییآمیز، آمر های مسالمت ناامیدی از مجاب کردن مقتدی صدر در اتخاذ روش
الله خویی صادر کردنـد. ایـن  ، فرزند آیتیید خویبازداشت او را به اتهام قتل سیدعبدالمج

را بـا  یالمهد شیداشت. او اعالم کرد که ج یها واکنش مقتدی صدر را در پ اقدام آمریکایی
   ).١٩٢: ١٣٩٥ه تأسیس کرده است (الزبیدی و دیگران، یهدف دفاع از حوزه علم

فـروکش  ٢٠٠٨ها اگرچه در سطح میـدانی در سـال  تدی صدر با آمریکاییمخالفت مق
کرد، اما در سطح گفتمانی تا امروز ادامه پیـدا کـرده اسـت. مقتـدی صـدر هرازچنـدگاهی 

                                                                                                                                         
١. Paul Bremer 
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دهد و حتی برای حمله به مخالفان خود، آنها  عملکرد آمریکا در عراق را مورد انتقاد قرار می
در پی تـرور شـهید سـلیمانی و شـهید ابومهـدی توسـط  کند. را وابسته به آمریکا معرفی می

نیروهای اشغالگر آمریکایی در عراق، راهپیمایی سراسری بزرگی در عراق به دعوت مقتـدی 
نـویس قـانون خـروج  صدر در محکومیت این اقـدام برگـزار شـد. در جریـان بررسـی پیش

نـویس  ن صدر از این پیشنیروهای آمریکایی از عراق در پارلمان، نمایندگان وابسته به جریا
  حمایت و به آن رأی مثبت دادند.

  . مقاومت ضدصهیونیستی٣ـ٥

یکی از محورهای گفتمانی مقتدی صدر، نامشروع دانستن رژیـم صهیونیسـتی و اعتقـاد بـه 
ضرورت مقابله با آن است. مقتدی صدر بارهـا از مقاومـت ضدصهیونیسـتی دفـاع کـرده و 

سـازی روابـط  یف شـده اسـت. در پـی آغـاز رونـد عادیخواستار مبارزه تا آزادی قدس شر
کشورهای عربی با رژیم صهیونیسـتی، نماینـدگان جریـان صـدر در پارلمـان عـراق، طـرح 

را در پارلمان ارائه کردند. این  »یستیونیصه میرابطه با رژ یو برقرار یساز یعاد تیممنوع«
بـا روابـط  یسـاز یعاد گاریان جرم«طرح پس از بحث و بررسی، در نهایت با عنوان قانون 

 یمقتـد .نمایندگان پارلمان عـراق رسـید بیتصوبه  ١٤٠١خرداد  ٥در  »یستیونیصه میرژ
دادنـد، مـردم  أیر طـرح نیـکه به ا یبا تشکر از همه کسانپس از تصویب این قانون، صدر 

  .)١٤٠١ (ایرنا، کرددعوت  یابراز شاد یها برا ابانینماز شکر و حضور در خاقامه  عراق را به

  . اقتدار دولت٤ـ٥

کید داشـته اسـت.  طی سال های اخیر، مقتدی صدر همواره بر اقتدار و سلطه دولت عراق تأ
بارها توسط مقتـدی صـدر » حصر السالح بید الدوله«، شعار ٢٠٢١در انتخابات پارلمانی 

 هـای نظامی کـه بـه احـزاب و جریان های شـبه مطرح شد؛ با این استدالل که با حذف گروه
اند، باید اقتدار دولت تقویت شود. این شعار توسط مقتـدی صـدر در حـالی  سیاسی وابسته

تاکنون، جریان صدر دارای بازوهـای نظـامی متعـددی بـا  ٢٠٠٣شود که از سال  مطرح می
بوده است و در حـال حاضـر، گـروه » لواء یوم الموعود«و » المهدی جیش«عناوینی مانند: 

طور مستقیم تحت فرمان مقتدی صدر است و در چارچوب تدابیر  به» سرایا السالم«نظامی 
دهـد کـه  کند. عالوه بر ایـن، بررسـی عملکـرد جریـان صـدر نشـان می و اوامر او عمل می

اندازه جریان صـدر باعـث تضـعیف قـدرت دولـت  های سیاسی شیعه به یک از جریان هیچ
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  اند.  مرکزی عراق نشده
عنوان  المهدی بـه رخ داد و جیش ٢٠٠٦و  ٢٠٠٤های نجف که در دو مقطع  در درگیری

بازوی نظامی جریان صدر در یک مقطع با مجلس اعلی و در مقطعی دیگر، با دولت مرکزی 
موقع خود، مانع از بـروز فاجعـه و کشـتار  وارد درگیری مسلحانه شد، مرجعیت با مداخله به

و قمع طرفداران مقتـدی  ها خواستار سرکوب و قلع شد. در آن مقطع، در حالی که آمریکایی
صدر بودند، جمهوری اسالمی ایران سرکوب و قلع و قمع یـک جریـان شـیعه توسـط یـک 

، ٢٠٠٤دانسـت. در سـال  جریان شیعه دیگر یا دولت مرکزی را به صالح شیعیان عراق نمی
دفتر مجلس  ١١٠دانستند،  گردان بودند و آنها را عرب نمی ها که از مجلس اعلی روی صدری

نیز که دولت مرکزی  ٢٠٠٦در عراق را آتش زدند و درگیری شدیدی آغاز شد. در سال اعلی 
المهـدی را در دسـتورکار خـود قـرار داد،  وزیری مالکی، خلع سـالح جیش عراق به نخست

جنگ دوم نجف آغاز شد. در هر دو مرحله، مرجعیت بنا به درخواست جمهـوری اسـالمی 
  ایران مداخله کردند. 

در منطقـه  ٢٠٢٢های خـونین آگوسـت  تضعیف سلطه دولت، به درگیری نمونه اخیر از
گیری مقتدی صدر از سیاست در  السالم در پی اعالم کناره گردد. نیروهای سرایا خضرا بازمی

، حمله مسلحانه سنگینی را علیه مقر نهادهای قـانونی عـراق در منطقـه ٢٠٢٢آگوست  ٢٩
ها با پیام  ها نفر منجر شد. اگرچه این درگیری هخضرا آغاز کردند که به کشته و زخمی شدن د

هـای پراکنـده بـا محوریـت  ساعت بـه پایـان رسـید، امـا تنش ٢٤مقتدی صدر در کمتر از 
  نیروهای نظامی وابسته به جریان صدر کماکان ادامه پیدا کرد.

  . مبارزه با فساد و فاسدان٥ـ٥

دی صدر است. او دایره مبارزه بـا فسـاد را ترین محورهای گفتمانی مقت مبارزه با فساد یکی از مهم
در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگـی توسـعه داده اسـت. مقتـدی صـدر در 

خاصـی  یها دگاهیـاسـت دیت بـا سیـو ارتباط مذهب و مرجع یاسیمورد مسئله قدرت، نظام س
ف واگـذار یشر یها اند به انسیقدرت در عراق با«د: یگو یت قدرت میدارد. صدر درباره مشروع

ن سخن مقتـدی یانه از ایاستنباط عام» کنند. یم یاشغالگر همکار یروهایکه با ن یشود، نه کسان
ار انـدك هسـتند و تنهـا جریـان یقدرت در عـراق بسـ یط واگذارین شرایصدر آن است که واجد

دست که صالحیت تصاحب قدرت در عـراق را دارد، جریـان صـدر اسـت. مقتـدی صـدر  پاک
ن یـدر عـراق قائـل اسـت و بـر ا یاسـیقدرت و نظام س یبرا یا عربی یو بوم یمذهب یها یژگیو
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کنـد. در  یکـا مخالفـت میخصوص آمر ، بهیخارج یها به قدرت یاسیش نظام سیاساس، با گرا
د یـار تأکیدر عراق بسـ یحکومت اسالم یجاد نوعیدوران پس از صدام، مقتدی صدر بر ا یابتدا

شـدن جامعـه از طریـق اقـداماتی،  یز خواستار اسالمینماز جمعه خود ن یها داشت و در خطبه
  . زنان شد یبرا یو حجاب اجبار یت فروش مشروبات الکلیمانند: ممنوع

اگرچه در گفتمان مقتدی صدر موضوع مقابله با فساد برجسته است، به این نکته نیز باید 
است که   های متعددی بوده تاکنون، مقتدی صدر شریک دولت ٢٠٠٥توجه کرد که از سال 

های پارلمان را به خـود  که مقتدی توانست بیشترین کرسی ٢٠١٨اند. از سال  روی کار آمده
اختصاص دهد، محور تشکیل دولت در عراق بوده و مصطفی کاظمی بـا حمایـت مقتـدی 
ه صدر روی کار آمده است. بنابراین، مقتدی صدر در حالی داعیه مبارزه بـا فسـاد را دارد کـ

  خود بخشی از علل استقرار و استمرار وضعیت موجود در عراق است.

  . حوزه ناطقه در مقابل حوزه صامته٦ـ٥

، یحوزه و مراجـع سـنت«ت را به دو دسته یحوزه و مرجع یکل یبند میك تقسیمقتدی صدر در 
کـه  یمقتد کند. یم میتقس» گرا شرفته، ناطق و عملیحوزه و مراجع پ«و » گرا صامت و غیرعمل

ت یـسکوت و گاه همراهی مرجع  اشغالگر اعتقاد داشت، یروهایدر برابر ن» مقاومت فعال«به 
کـرد. بـه نظـر او،  صورت آشکار و پنهان نکوهش می گانگان را بهیبا روندهای تحت مدیریت ب

کننـد. او حـوزه تحـت  یت از مسـلمانان عمـل نمیخود در حما یفه شرعید به وظیمراجع تقل
» ایحوزه گو«نامد و در مقابل، جنبش خود را  یم» حوزه خاموش«ا به کنایه، ت ریرهبری مرجع

ها منتشر شده اسـت. در ایـن  به نام الحوزه الناطقه توسط صدری یا هیخوانده است. حتی نشر
شود که چندان تمایلی بـه مداخلـه  به بخشی از حوزه علمیه اطالق می» حوزه صامته«دوگانه، 

» حوزه ناطقـه«الله سیستانی بر عهده دارد. در مقابل،  هبری آن را آیتدر امور سیاسی ندارد و ر
شود که دخالت مستقیم در مسائل اجتماعی و سیاسـی را خواسـتار  به بخشی از حوزه گفته می

صـامت و  یاز نظـر مقتـدی صـدر حـوزه سـنتاست و نماینده اصلی آن مقتدی صدر اسـت. 
 یت دارد و افـرادیـخمـس و مصـرف آن فعال یورآ ، جمـعیفتو ینیگرا تنها در امور د رعملیغ

تـوان در  یدر عـراق را م اضیالله اسحاق ف تیو آ یر نجفیالله بش تی، آیستانیالله س تیچون آ
  داد.  ین دسته از مراجع جایشمار ا

  . ناسیونالیسم عربی ـ عراقی٧ـ٥
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طـرح طور جـدی از  مقتدی صدر دارای گفتمان قومی (عربی) و ملی (عراقـی) اسـت و بـه
دانـد و بـا  کند. مقتدی صدر خود را فرزند یک مرجع عربـی می مرجعیت عربی حمایت می

این ادعا که در زمان خفقان و سرکوب رژیم صدام، خاندان صـدر در عـراق ماندنـد؛ سـایر 
کنـد. همچنـین وی مجلـس  طلبی مـتهم می های سیاسی شیعه را به عافیت احزاب و جریان

کنـد. پایگـاه اجتمـاعی مقتـدی  داند و آن را شـماتت می یران میاعلی را جریانی وابسته به ا
الله سیدمحمد صـدر اسـت.  صدر مرهون سابقه پدرش و تصور تاریخی مردم از شهید آیت

کنـد ایـن ایـده را در  دانـد و تـالش می مقتدی صدر خود را وارث تاریخ مبارزه در عراق می
  جامعه پرورش دهد.

پرچالش و  یستانیالله س تیخصوص آ ، بهیعیت شیرجعان صدر با میکرد و روابط جریرو
ت یـدمحمد صدر مرجعیالله س ، آیتیالله خوئ تیز بوده است. پس از درگذشت آیآم مخالفت

ان و مقلـدان یعیاز شـ یتوانسـت برخـ یت عربیرا نپذیرفت و با شعار مرجع یستانیالله س تیآ
الله  تیدمحمد صدر در دوره بعد از آیسالله  تیرا به دور خود جمع کند. آ یالله خوئ تیسابق آ
نیز  یت خود در نقاط مختلف عراق بود. طرفداران ویطه مرجعیغ و بسط حیدر حال تبل یخوئ

را بـه عنـوان مرجـع  یتوسل به خشونت و یکردند با انجام دادن اقدامات مختلف و حت تالش 
رنـد. طـرح یانحصـار خـود بگج در یتدر ن نهاد را بهیکنند و ا یتراز اول در نجف و عراق معرف

ان عـراق کـه از ِعـرق عروبیـت برخـوردار بودنـد و بـه یعیش یبرخ یبرا یت عربیشعار مرجع
). ٥٦: ١٣٩٢کرد (نجفـی فیروزجـائی،  یجاد مینداشتند، جاذبه ا یل چندانیتما یرانیمراجع ا

د یـخود بر محوریت مراجع مستقر در نجف تأک یهای عرب شیمقتدی صدر در چارچوب گرا
رو، یکـی  ). ازاین١٣٨٩ان جهان است (پشنگ، یعیتخت شیکند و معتقد است که نجف پا می

  های گفتمانی مقتدی صدر دوگانه نجف ـ قم است. دیگر از دوگانه
ت یدگاه مرجعید یصدر و طرفداران و یدمحمد صدر، مقتدیالله س بعد از شهادت آیت

ک یعرب ، از یت عربیر با طرح موضوع مرجعصد یدهند. مقتد ید قرار میرا همچنان مورد تأ
 مخالفت با و یستانیالله س تیت آیرش مرجعیپذ

ِ
درآمد. طرفدارانش بـا  یسر باز زد و از در

شان از عراق و بازگشت بـه یخروج ا یبرا ییها االجل ، ضربیستانیالله س تیت آیمحاصره ب
رت گرفت (نجفی شان صویت ایمسلحانه در اطراف ب یها یریدرگ یران صادر کردند و حتیا

الت یو نداشتن تحص یصدر با توجه به جوان ین حال، مقتدی). با ا٥٦: ١٣٩٢فیروزجائی، 
اللـه سـیدکاظم  تیت، اعالم کرد بنا به توصـیه پـدرش، از آیمرجع یادعا یباال برا یحوزو
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اللـه  رغم توصیه شهید صدر دوم مبنی بـر رجـوع مقلـدانش بـه آیت کند. به تقلید می یحائر
الله حائری نقشی در رهبری و هدایت  م حائری و تبعیت از ایشان در همه امور، آیتسیدکاظ

جریان صدر نداشتند؛ زیرا در اغلب مـوارد، مقتـدی صـدر و هـوادارانش تـدابیر و منویـات 
  .  کردند الله حائری را نادیده گرفته، به آن عمل نمی آیت

 ٧گیری خـود از مرجعیـت در  کنارهالله حائری در مورد  ای که آیت این وضعیت در بیانیه
  صادر کردند، نمود پیدا کرد. ایشان در این بیانیه تصریح کردند:  ١٤٠١شهریور 

محمدصادق صدر] کـه  دیمحمدباقر صدر و س دیصدر [س دیبر فرزندان دو شه
به  مانیاگر با ا دیآن دو شه یرحمت خدا بر آن دو باد، الزم است که بدانند دوست

ــــا پروش آن دو در ع ــــمــــل صــــالح و ب   از اهــــداف آن دو  یواقعــــ یروی
و  کردنخواهد  تیشدند) همراه نباشد، کفا دهیاهداف ش نیهم رای رسیدن به(که ب

کند و هـر  ینم تیکفا دیآن دو شه اب یشاوندینسبت خو ایبدانند که مجرد ادعا 
نام  به ای ندازدیفرزندان امت و مذهب تفرقه ب نیب دیکس تالش کند به نام آن دو شه

مشروط در  طیشرا رسای ایکه فاقد اجتهاد  یدر حال ،ردیرا بر عهده گ یرهبر ،آن دو
 ایـکند  ییادعا نیهرچند چن ؛نخواهد بود یصدر ،است، در واقع یشرع یرهبر
  .داشته باشد ینسبت

  . کنش مقتدی صدر٦
  گرایی . عمل1ـ6

تعریف شده است.  »اصالت اندیشه«در مقابل مکتب » اصالت عمل«گرایی یا مکتب  عمل
هـا و اهـداف آرمـانی.  دهند تـا آرمان گراها در عرصه حکمرانی، اصالت را به نتایج می عمل
هـا و اهـداف  کند و آرمان عنوان نتیجه اعمال دنبال می گرایی کسب حداکثری سود را به عمل

ه های اسـالمی عراقـی، از جملـ کند. بسیاری از احزاب و جریان ایدئولوژیک را تعقیب نمی
کنند هویت اسالمی خود را حفظ کنند و از سوی دیگر، در  سو تالش می جریان صدر از یک

کنند.  عرصه عمل، کنش خود را متناسب با مقتضیات زمانی، ساختاری و سیاسی تنظیم می
گرایی، در صحنه سیاسی عـراق  سیاسی سکوالر در زیر پوست اسالم  در واقع، هر روز کنش

توصیف کرد. ایـن رونـد جامعـه » اسالم لیبرالی«توان با واژه  ه را میخورد. این پدید رقم می
و بنا به  ٢٠١٥شیعه را با خود همراه کرده است. در پی تظاهرات گسترده خیابانی که در سال 

فراخوان مقتدی صدر در بغداد صورت گرفت و با ورود تظاهرکننـدگان بـه منطقـه خضـرا و 
صاب کارگزاران تکنوکرات در مصادر و مناصـب دولتـی پارلمان عراق به اوج خود رسید، انت
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به یک مطالبه در بخش مهمی از جامعه شیعه ـ که از فساد و ناکارآمدی دولت به تنگ آمـده 
بودند ـ تبدیل شد. تمایل روزافزون به کارگزاران تکنوکرات در عراق، نشانه واضحی از تمایل 

وزیری  مصـطفی الکـاظمی بـه نخسـت گرایی در حکمرانی است. اصرار بر انتخاب به عمل
توسط رهبر جریان صدر، در حالی که الکاظمی تناسـبی بـا نظـام کـارگزاری مـورد ادعـای 

، ٢٠١٨ها در جریـان انتخابـات پارلمـانی  جریان صدر ندارد، و همچنین ائتالف با شیوعی
 .گرایانه و معطوف به نتیجه جریان صدر است واضحی از اتخاذ رویکردهای عمل  نشانه

  . بسیج هواداران برای اعمال فشار٢ـ٦

های سیاسی عراقی اعـم از شـیعه، سـنی و کـرد جریـان صـدر از  در بین همه احزاب و جریان
پایگاه اجتماعی باالتری برخوردار است. جوانان پرشور و احساسـاتی کـه دل در گـرو مقتـدی 

ین سـرمایه ایـن جریـان تـر دانند، بزرگ اند و قول و فعل او را برای خود حجت می صدر سپرده
آیند. جریان صدر از طریق ایجاد یک شبکه گسترده حمایتی در بین اقشـار  شمار می سیاسی به

ای سرمایه اجتماعی درخـور تـوجهی را بـرای  های عشیره فرودست شهری و با اتکا به حمایت
ران دهنده هـوادا خود فراهم کرده است. عالوه بر این، جریان صدر واجد یـک شـبکه سـازمان

اسـت کــه در مقــاطع مختلــف، کارآمـدی خــود را بــه اثبــات رسـانده اســت. بررســی رونــد 
توانسـته اسـت در  ٢٠٢١تـا  ٢٠٠٥دهد که جریان صدر از سال  های عراق نشان می انتخابات

های پارلمـانی خـود را افـرایش دهـد؛ بـه نحـوی کـه در دو  یک روند تصاعدی، تعداد کرسی
  کرسی را کسب کرد. بیشترین ٢٠٢١و  ٢٠١٨انتخابات 

مقتدی صدر در مقاطع مختلف ظرفیت اجتماعی خود را برای تأثیرگذاری در روند سیاسی و 
اعمال فشار بر حکومت یا رقبای سیاسی خود به میدان آورده است. در پی ناتوانی جریـان صـدر 

ر بـا ، هواداران مقتدی صـد٢٠٢١در تشکیل دولت پس از انتخابات پارلمانی زودهنگام در سال 
  اند. حضور میدانی و نمایش قدرت خیابانی مانع از تکمیل روند سیاسی شده

 های راهبردی و تاکتیکی . چرخش٣ـ٦

 مسـ راهبـردیو  یکیاست که در سطوح تـاکت نیصدر ا یمقتد یها یژگیاز و یکی 
ً
 ریدائمـا

کـه  کننـد یمـ دأییـت ،اند ك با او مراوده داشتهی. کسانی که از نزددهد یم رییحرکت خود را تغ
کنـد.  ینـیب شیصـدر را پ یمقتد یو اقدامات بعد ماتیتصم تواند ینم تیکس با قاطع چیه

کـه  یصـدر، در حـال یمذاکرات با مقتـد یاند در برخ کرده حیتصر یاسیس یها تیشخص
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اند  مواجه شـده یاز و یتیجلسه با توئ انیپس از پا ،اند دهیبا او به تفاهم رس کردند یتصور م
 یباریز اری. توافق در موضوع انتخاب هوششته استندا نیماب یبا تفاهمات ف یسبتنا چیکه ه

موافقت  با وجوداست که  یموارداز  یکی ٢٠٢٢در سال  یجمهور استیر نامزدی ِسمت به
صدر با  یمقتد ،تیانتخاب، در نها نیاز ا تیصدر با انتخاب او در جلسات و حما یمقتد

  سؤال برد. ریزانتخاب را  نیا تیتوئ کیانتشار 
و  یدفعـ ماتیاز تصـم یگـرینمونه د ،از پارلمان یصدر ندهینما ٧٣ یناگهان یاستعفا

توسط چارچوب  یالسودان اعیمحمد ش یصدر است. پس از معرف یمقتد ینیب شیپ رقابلیغ
کشـاند و  هـا ابانیصدر هواداران خود را بـه خ ،یریوز پست نخست یتصد یبرا یهماهنگ

خواسته را  نیا توانست یصدر م یاست که مقتد یدر حال نیلمان شد. اخواستار انحالل پار
مکرر از  یریگ کند. کناره یاتیمطرح و عمل ،در پارلمان حضور داشتند ندگانشیکه نما یزمان

 ییو بازگشـا یاسیچندباره دفاتر س یلیتعط نیو بازگشت دوباره به آن و همچن یاسیصحنه س
شایان ذکر اسـت  است. یاسیکرار صدر در صحنه سپرت یها از چرخش یقیمجدد آن مصاد

های خوبی برای او فراهم  های راهبردی و تاکتیکی مقتدی صدر در مقاطعی فرصت چرخش
گیری از انتخابـات زودهنگـام پارلمـانی  کرده و دستاوردهایی به همراه داشـته اسـت. کنـاره

است که نقـش مهمـی آور  های منفعت ای از چرخش و انصراف از این تصمیم، نمونه ٢٠٢١
  در تحریک و بسیج هواداران ایفا کرد.

  . عملکرد مقتدی صدر در تحوالت اخیر٧

، جریـان صـدر بـه ٢٠٢١اکتبـر  ۱۰ درعـراق زودهنگام پارلمانی  انتخاباتپس از برگزاری 
های انتخابـاتی، بسـیج هـواداران و  لطف قانون جدید انتخابات، سازماندهی مناسب کمپین

می که به ضرر رقبای جریان صدر تمام شـده بـود، توانسـت بیشـترین کاهش مشارکت عمو
کرسی) را به دست آورد. نتایج انتخابات با اعتراض گسترده رقبـای شـیعه  ٧٣تعداد کرسی (

یافته در انتخابات بودند ـ مواجه شـد و معترضـان از  جریان صدر ـ که مدعی تقلب سازمان
ج انتخابـات و برگـزاری مجـدد آن شـدند. در طریق تظاهرات و تحصن خواستار ابطال نتـای

نهایت، با تأیید رسمی نتایج انتخابات توسط کمیساریای عالی انتخابـات، ایـن اعتراضـات 
هـای گسـترده  فروکش کـرد و معترضـان بـه نتـایج انتخابـات تمکـین کردنـد. امـا اعتراض

صدر در تشکیل  داد که مقتدی های شیعه رقیب جریان صدر به نتایج انتخابات نشان  جریان
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  های فراوانی مواجه خواهد شد.  دولت با چالش
ها به نتایج انتخابات، رقبای شیعه مقتدی صـدر در قالـب  پس از فروکش کردن اعتراض

یک نهاد ائتالفی با عنوان االطار التنسیقی یا چارچوب هماهنگی منسجم شدند و توانسـتند 
مقتدی دگان مستقل یارگیری کنند. در مقابل، های کرد (اتحادیه میهنی) و نماین از بین جریان

  کرسـی) و ائـتالف دو جریـان اصـلی سـنی ٣٣حزب دموکرات کردسـتان (زنی با یصدر را
کرسی)، یعنی ائتالف تقدم به رهبری محمد حلبوسی و ائتالف عزم به رهبری خمـیس  ٥١(

دی صدر در این را شکل بدهد. مقت» یهوطن هیاغلب هحکوم«خنجر را آغاز کرد تا به زعم خود 
دنبال تشکیل حکومت اکثریت (برندگان) است و حاضر به  دوره از انتخابات اعالم کرد که به

تشکیل حکومت مشارکتی (برندگان و بازندگان) نیست و قرار نیست در این دوره سـهمی از 
  قدرت به بازندگان بدهد.

ن حاضر شدند و به این در اولین جلسه پارلمان، نمایندگان جریان صدر با کفن در پارلما
ترتیب، پیام واضحی را بـه سـایر اطـراف و اطیـاف پارلمـان ارسـال کردنـد. پـس از تشـنج 

» محمـد حلبوسـی«ایجادشده در اولین جلسه پارلمان و توقف چند ساعته آن، در نهایـت، 
متحد مقتدی صدر به ریاست پارلمان منصوب شد. در ادامه، در غیاب نمایندگان چارچوب 

ها برگزیده شدند. در حـالی  ، نمایندگان صدری و متحدان آن به ریاست کمیسیونهماهنگی
جمهور بـا  رود، انتخاب رئیس رسید روند سیاسی به نفع جریان صدر پیش می که به نظر می

طور سنتی و بر اساس توافق اتحادیه میهنی و حزب دمـوکرات مقـرر  رو شد. به بست روبه بن
جمهوری عراق به  لیم به حزب دموکرات و منصب ریاستوزیری اق شده بود منصب نخست

اتحادیه میهنی اختصاص یابد. اما حزب دموکرات کـه حمایـت جریـان صـدر و دو جریـان 
های  های اسـتان سنی تقدم و عزم را به همراه داشت، با ادعـای اختصـاص بیشـترین کرسـی

حـزب  جمهوری شـد. ادعـای کردی به حزب دموکرات، خواهان تصـاحب پسـت ریاسـت
ســو، و رویکــرد غیرمشــارکتی مقتــدی صــدر نســبت بــه ســایر احــزاب و  دمــوکرات از یک

های شیعی از سوی دیگر، باعث شد چارچوب هماهنگی با همراهی اتحادیه میهنی و  جریان
برخی دیگر از نامزدهای مستقل از طریق آبستراکسیون مانع از تشکیل جلسات پارلمان برای 

جمهـور حضـور دو سـوم  از آنجا که در جلسـه انتخـاب رئیسجمهور شوند.  انتخاب رئیس
سوم نماینـدگان پارلمـان را تشـکیل  نمایندگان الزامی است، نمایندگان اقلیت که بیش از یک

مـانع از برگـزاری » ثلـث معطـل«دادند، در جلسات پارلمان شرکت نکردند و در قالـب  می
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البته نماینـدگان مـذکور خـود را  جمهور شدند. جلسات پارلمان با دستورکار انتخاب رئیس
جمهور مورد نظر جریان  نامند. مخالفت نمایندگان اقلیت با انتخاب رئیس می» ثلث ضامن«

   بست سیاسی در عراق شد. صدر و عدم مشارکت آنها در این فرایند باعث ایجاد بن
ه یـک های سیاسی عراق برای دسـتیابی بـ ها و مذاکرات فشرده بین احزاب و جریان رایزنی

بـر موضـع مقتـدی صـدر بخش نبـود و  بست سیاسـی، نتیجـه رفت از بن حل با هدف برون راه
 »یـهوطن هیـاغلب ه، حکومـیهشـرق ال، ال غربیه«شعار خویش مبنی بر تشکیل دولت اکثریت و 

شده از سوی مقتـدی صـدر بـرای چـارچوب همـاهنگی بـا  پافشاری کرد. حتی فرصت تعیین
حفظ حزب دموکرات و دو ائـتالف سـنی نسـبت بـه ائـتالف بـا دلیل ت هدف تشکیل دولت، به

بست سیاسی در عراق، به ناگاه مقتدی صدر در  رقبای جریان صدر به نتیجه نرسید. با تداوم بن
یک اقدام غافلگیرکننده نمایندگان این جریان را وادار به استعفا از پارلمان کرده و اعالم کرد کـه 

    کرده است. گیری جریان صدر از روند سیاسی کناره
ی أن ریشـتریی که بینامزدها ،طبق قانون ،پارلمان از نماینده جریان صدر ٧٣با استعفای 

ندگان مستعفی ینما جایگزینت مقتدی صدر آورده بودند، یهای تحت حما ندهیرا بعد از نما
های چارچوب همـاهنگی وابسـته  شده به احزاب و جریان شدند. اغلب نامزدهای جایگزین

قـرار صـدر مقتـدی ب یـعه رقیهای شـ گروهند. به این ترتیب، اکثریت پارلمان در اختیار بود
 واضح بود که مقتدی صدر به 

ً
 راه برای تشکیل دولت جدید باز شد. اما کامال

ً
گرفت و ظاهرا

   آسانی میدان را برای رقبا خالی نخواهد کرد.
صـوتی منتسـب  های ن، فایلدر اولین اقدام پس از استعفای نمایندگان صدری از پارلما

ها  در رسـانه ،ر سابق و از رهبران اصلی چارچوب هماهنگییزو نخست »مالکیالنوری «به 
دلیل اقـدامات سـخت مـالکی در اولـین  رابطه مقتدی صدر با نوری المالکی بهد. منتشر ش

) برای سرکوب و مهار بازوی نظامی جریان صدر ـ ٢٠٠٦ـ  ٢٠١٠اش ( وزیری دوره نخست
 دشمنانه، تردیدی  هشدت تیره و تار است. این رابط شد ـ به المهدی نامیده می جیشکه 

ً
تقریبا

های صوتی توسط هواداران صـدر و بـا هـدف تخریـب چهـره  را باقی نگذاشت که این فایل
اش به هدف خـود مبنـی بـر  های گذشته مالکی منتشر شده است. مقتدی صدر که در تالش

نگی و انزوای نوری المالکی دست نیافته بود، بار دیگـر از ایجاد شکاف در چارچوب هماه
رهبران چارچوب هماهنگی (هادی عامری، عمار حکیم، قیس خزعلی، فالح فیاض، حیدر 
العبادی، همام حمودی و دیگران) خواست تا راه خود را از مالکی جدا کرده و از راهـی کـه 
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  روند توبه کنند. می
ای سنگینی که علیه چارچوب هماهنگی ایجـاد شـده بـود،  رغم فضای تبلیغاتی و رسانه به

اع سـودانی بـه توافـق یری محمـد شـیـوز نخسـت در مـوردرهبران چارچوب اعالم کردند که 
رغم سـابقه عضـویتش در حـزب الـدعوه) یـک  دلیل آنکـه (بـه . انتخاب سودانی بهاند دهیرس

د، این امید را ایجاد کرد که ای عاری از فساد دار شود که کارنامه طرف شناخته می شخصیت بی
وی نظر و مشارکت بازیگران داخلی و خارجی مؤثر در صـحنه عـراق را جلـب کـرده و بتوانـد 

  بست ایجادشده خارج کند. عراق را از بن
وزیری از سـوی  عنوان نـامزد نخسـت پس از اعالم رسمی نـام محمـد شـیاع سـودانی بـه

وارد منطقـه صـدر ن شبانه یترض خشمگمع انهزار ٢٠٢٢ هیژوئ ٢٧ چارچوب هماهنگی، در
تی ییصـدر در تـواقـدام، مقتـدی ن یـپـس از ا ساعاتی به پارلمان عراق حمله کردند.شدند و 

ده و گوششـان یافـت شـده و چشـم فاسـدان ترسـیامشان دریپ«ش گفت که انخطاب به هوادار
به خانه  دو رکعت نمازپس از خواندن او از معترضان صدری خواست که  .»است چانده شدهیپ

اما این اعتراض و هجوم، به آن شب ختم نشد و سه روز بعـد، پارلمـان عـراق توسـط  برگردند.
محمـد «معترضانی که همگی طرفدار مقتدی صدر بودنـد، اشـغال شـد. در پـی ایـن اقـدام، 

  رئیس پارلمان اعالم کرد که جلسات پارلمان تا اطالع بعدی لغو شده است.» حلبوسی
بـه  اعتـراضدر هجوم طرفداران مقتدی صدر به پارلمان و اشغال آن شد  در ابتدا تصور می

ب معـروف بـه چـارچوب یـجنـاح رقمحمـد شـیاع سـودانی، از سـوی  ،رییوز نامزد نخست
زی فراتـر از یـچ ،شـد کـه هـدف مقتدی صدر آشکارهای  تیی. اما با توه استهماهنگی بود

، تییـتو یـک صـدر درمقتـدی اسـت.  وزیری نامزدی یک نفر برای پست نخستمخالفت با 
نامیـد و » محرم هورث«خود را که در آستانه ماه محرم آغاز شده بود،  هواداراناقدامات اعتراضی 

ن یآخـر« وی تصریح کرد که ایـن. خواهان انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام شد
  کار آمده است. رژیم بعث رویر نظامی است که از زمان سقوط ییبرای تغ »ها یفرصت عراق

های منتهـی بـه پارلمـان ادامـه پیـدا کـرد.  ها در خیابان اشغال پارلمان و تحصن صدری
بار معترضان قصد ندارند صحنه را خالی کنند. طرفداران صدر با  داد که این شواهد نشان می

م زعم خودشان انقالبیون و نگهداری احشا هایی برای پذیرایی از معترضان یا به برپایی موکب
بودنـد.   بینی کرده در اطراف پارلمان، تدارک الزم را برای باقی ماندن در صحنه اعتراض پیش

های نظامی وابسته به حشدالشعبی که تحت فرمان مقتدی صـدر  از مجموعه» سرایاالسالم«
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کند، کنترل محوطه و مسیرهای منتهی به پارلمان را در اختیار گرفت تا مانع ورود  فعالیت می
  های رقیب به محوطه پارلمان شوند.  ابسته به گروهافراد و

یت چارچوب هماهنگی برای تکمیل فرایند سیاسی، مقتدی صدر به یک
ّ
بـاره  پس از جد

گیرد. این اقدام مقتدی صدر و فضای احساسی و هیجانی  می  اعالم کرد که از سیاست کناره
، باعـث شـد کـه هـواداران های جریان صدر از طریق عملیات روانی ایجاد کردند که رسانه

خشمگین مقتدی صدر به منطقه خضرا هجوم آورند و برخی نهادهـای حکـومتی را اشـغال 
سرعت خـود را بـه منطقـه  عنوان شاخه نظامی جریان صدر به کنند. نیروهای سرایاالسالم به

عیار در این منطقه بـین نیروهـای سرایاالسـالم و  خضرا رساندند و یک جنگ مسلحانه تمام
اللـه  ها نفر منجر شد، با بیانیـه آیت روهای امنیتی رخ داد. این درگیری که به کشته شدن دهنی

اللـه حـائری  شود، همـراه شـد. آیت ها شناخته می سیدکاظم حائری که مرجع تقلید صدری
ای  اللـه خامنـه گیری از مرجعیـت و دعـوت مؤمنـان بـه اطاعـت از رهبـری آیت ضمن کناره

فرد برای رهبری امت اسالمی، فرزندان شهید صدر اول و شهید صـدر  ترین عنوان شایسته به
افکن توصیه کردند. در ادامه، مقتدی صدر با حضور در یک  دوم را به پرهیز از اقدامات تفرقه

آمیز هـوادارانش، بـه آنهـا یـک سـاعت  مصاحبه مطبوعاتی، ضمن تقبیح عملکرد خشـونت
ناطق درگیری را رها کنند. این اقدام مقتـدی صـدر ها پایان دهند و م فرصت داد تا به درگیری

  با تشویق و ترغیب بسیاری از سیاسیون عراقی مواجه شد. 
، ٢٠٢٢برخی از کارشناسـان و تحلیلگـران معتقدنـد کـه در حـوادث اواخـر آگوسـت 

الله حائری و ورود  دلیل از دست دادن رهبری معنوی آیت جایگاه و موقعیت مقتدی صدر، به
چالشی خطرناک که در نهایت با عذرخواهی مقتدی صـدر بـه پایـان رسـید،  به یک عرصه

رسد مقتدی صدر با وارد و خارج کـردن هـواداران  شدت آسیب دیده است. اما به نظر می به
شدت تحت تأثیر قرار داده است  خود در یک درگیری مسلحانه ـ که شرایط امنیتی عراق را به

عراق است؛ بـه نحـوی کـه بـا یـک اشـاره او فضـای ـ نشان داد که قدرتمندترین شخصیت 
هـره  شدت دگرگون می سیاسی و امنیتی عراق به

َ
شود. از منظر دیگر، صـدر از رقبـای خـود ز

چشم گرفت تا بدانند بدون جلب نظر موافق مقتدی صدر، هرگونه تالش در جهـت تکمیـل 
   روند سیاسی با شکست مواجه خواهد شد.

  . تحلیل و بررسی٨
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های مقتدی صدر در تحوالت اخیر عراق باید گفت مقتدی صدر بـا شـناخت  کنشدر تحلیل 
ــرد.  ــدمت بگی ــه خ ــا را ب ــات و عواطــف آنه ــت احساس ــته اس ــانش توانس ــق از مخاطب دقی

قی و رقـص در بغـداد و یوال موسـیمخالفـت بـا برگـزاری فسـتهای دینـی، ماننـد  گیری موضع
ه در شـمال عـراق و یارتش ترکاقدامات و به حضور های ملی، مانند واکنش شدید  گیری موضع

کـه  ییو امضـاها ها هشتگ .، در این راستا صورت گرفته استلیران به اربیحمالت موشکی ا
مواردی . در همین راستا قابل تحلیل هستند نیز سدینو می شیها تییتو انتهایصدر در  مقتدی

 ،»شـهروند عراقـی«، »نینوه امام حس« ،»مستضعف عراقی عربی«، »خادم مستضعفان«مثل 
  کند. شدت مخاطب خاص جریان صدر را تحریک می بهو امثال آن » نییانقالبی حس«

در اثنای اعتراضات هواداران صدری و اشغال پارلمان توسط آنها، مقتدی صدر تالش کـرد 
و » ها حســینی«ای را بــر اســاس فرهنــگ عــراق و شــور و حــال محــرم ایجــاد کنــد:  دوگانــه

ای منسوب به امام  جملهمنتشر کرد، از در روز عاشورا  ی کهتییدر تو درمقتدی ص». ها یزیدی«
 ».عـت نکـنمیخورم که با فاسدان ب قسم می«د: گفتند یزیکه خطاب به  استفاده کرد (ع)نیحس
ان دو جنـاح یاز سوی حامی زمان با برگزاری تظاهرات ت، همسوآگ ۱۲در  یگریت دییتو دروی 

طرفداران چارچوب هماهنگی را مخاطب ، عراق یجنوب های استاندر مناطق مختلف بغداد و 
  قرار داد و نوشت: 

برای  نیوه امام حسیان اطار و نه رهبرانشان باز است تا به شیآغوش ما به روی حام
 دیروی از خدا و عشق به سیرند، ما برای پیآنها نپذ م. اما اگریاصالح فساد اقدام کن

  .میده یات ادامه ماصالحات، به راه خودمان برای اصالح
در معرفی » سرایا عاشورا«و » ثوره محرم مستمره«، »ثوار عاشورا«های  استفاده از کلیدواژه

در معرفی مخالفان نیز در همـین چـارچوب قابـل » امیه انصار بنی«خود و استفاده از کلیدواژه 
  تحلیل است.
یشان، از سوی فعـاالن سازی که از سوی مقتدی صدر و به تبع ا سازی و غیریت این دوگانه

شدت بر طرفداران جریان صدر تأثیر گذاشته اسـت. بسـیاری از  شود، به اش انجام می ای رسانه
دلیل عدم بیعت با مقتدی صدر  طرفداران مقتدی، رهبران و طرفداران چارچوب هماهنگی را به

قتدی صدر ـ که در سی که در بین هواداران م بی دانند. خبرنگار بی و عدم پیروی از او شیعه نمی
  بودند ـ حضور یافته بود، از قول یکی از آنها نوشت:   اطراف پارلمان تحصن کرده

دمقتدی و انصارش یعه واقعی سیعه بودن دارد. اما شیگر فقط ادعای شیطرف د
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ار داشت و ما ی ۷۲ن، ین است که حسید، ایو س (ع)نین حسیهستند. تنها فرق ب
ن االن لباس معمـولی بـه تـن ینب...  م.یهست فرها ن ونیلیدمقتدی، میانصار س

م و رهبرمان اشاره کند، با فاسدان و یسالم هستالایشتر ما اعضای سرایم. بیدار
  . میی نداریم رفت و از شهادت ابایبه جنگ خواه (ع)نیدشمنان حس

شـدت  ایجاد شده است و حامیان دو طـرف به هم فضای مجازیدر این فضای دوقطبی 
منسـوب بـه  یتلگرامـ یهـا ادی در کانالیـر زیتصـاو کننـد. گیـری می موضععلیه یکدیگر 

بـه دسـت، در  ریو شمش (ع)نیرا در قامت امام حس او همنتشر شده ک مقتدی صدرهواداران 
   .دهد ینشان م مثابه یزیدیان بهجنگ با رهبران چارچوب هماهنگی 

رانـی، المیلیشـیات الحشـد الحشـد االی«هایی، ماننـد:   ها با استفاده از کلیدواژه صدری
تـالش » االیرانیه، المیلیشیات الفارسیه، الحشد الوالئی االیرانی و میلیشـیا االطـار االیرانـی

گرایی طرفـداران  کنند مخالفان خود را وابسته به ایران معرفی کنند تا با تحریک حس ملی می
  برداری کنند. بهره شان خود، از ظرفیت آنها به نفع خود و در راستای تحقق اغراض سیاسی

دهـد کـه  ای او در تحـوالت اخیـر نشـان می کنش مقتدی صدر و دستگاه تبلیغـاتی ـ رسـانه
عربـی ـ عجمـی و ایجـاد   کند تا بـا تحریـک شـکاف مقتدی صدر در سطح گفتمانی تالش می

هـای جریـان خـود را آزاد کـرده و  های حسینی ـ یزیدی، اصالحات ـ فساد و غیره، ظرفیت دوگانه
دلیل آنکه در تاریخ و فرهنـگ  ها به ها و دوگانه های جدیدی را ایجاد کند. این قبیل شکاف فیتظر

انـد، از ظرفیـت  سیاسی عراق مسبوق بـه سـابقه بـوده و بـا ذهنیـت انسـان عراقـی پیونـد خورده
    کنندگی باالیی برخوردارند. بسیج

ت کـه شـیوه عمـل آمیز در عـراق اسـ مقتدی صدر در حالی خواهان یک انقـالب مسـالمت
ای از  طرفداران او در میدان، به کودتا شـباهت دارد. طرفـداران مقتـدی صـدر بـا اتکـا بـه شـبکه

نظامی وابسته به جریان صدر، نهادهای حکـومتی را یکـی پـس از دیگـری اشـغال  های شبه گروه
جمهوری و  کردنــد. اقــداماتی ماننــد: اشــغال پارلمــان عــراق (مجلــس نــواب) و کــاخ ریاســت

نمایی در مقابل دادگاه عالی فدرال و به تعطیلی کشاندن این نهادها (در حـالی کـه بـه جـز  تقدر
ها و احزاب سیاسی و اجتمـاعی اصـلی عـراق از ایـن  طرفداران مقتدی صدر هیچ یک از جریان

ها و اقدامات نتوانستند همراهی و حمایت عمـومی  اقدامات حمایت نکردند) و این قبیل اعتراض
  بندی کرد.  های معطوف به انقالب طبقه توان آنها را ذیل کنش د. لذا نمیرا کسب کنن

ها وجـود دارد. در یـک  زنی ها و گمانـه های مقتدی صدر طیفی از تحلیل در مورد انگیزه
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سوی طیف، طرفداران متعصب او قرار دارند که اقدامات مقتدی را مصلحانه، مشـفقانه و از 
گیـرد. در  کشور و ملت عراق از شر فاسدان صـورت میدانند که برای نجات  روی صدق می

الیه آن سوی طیف، دشمنان یا منتقدان سرسخت مقتدی صدر قرار دارند. آنها مقتدی  منتهی
کنند که سودای رهبری مطلق عراق را در سر دارد. از نظر  طلب معرفی می صدر را فردی جاه

ور عراق تبدیل خواهد شـد. بـدون آنها در صورت تحقق مطالبات مقتدی صدر، او به دیکتات
هـا در  های مقتدی صدر و بدون مؤثر دانستن این نیـات و انگیزه در نظر گرفتن نیات و انگیزه

تحلیل رفتار وی در صحنه سیاسی عراق، ویژگی بارز رفتار مقتـدی صـدر در دوران پـس از 
و عـرف سیاسـی  نادیده گـرفتن قـانون«، ٢٠٢١انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق در اکتبر 

  بوده است.» ٢٠٠٣حاکم بر عراق پس از 
وزیر از سوی ائتالفی متشکل از نصـف بـه عـالوه  بر اساس قانون اساسی عراق، نخست

های  شـود. بنـابراین، اگـر تعـداد کرسـی نماینده) انتخـاب می ١٦٥یک نمایندگان پارلمان (
پیروز بایـد نظـر مسـاعد کرسی نرسد، جریان  ١٦٥جریان پیروز در انتخابات به حد نصاب 

  سایر احزاب و جریان
ً
های سیاسی را برای دستیابی به فراکسیون اکثریت جلب کند و متقابال

 ٢یا یک سوم به عـالوه یـک ١های سیاسی با داشتن نصف به عالوه یک سایر احزاب و جریان
  توانند بر روند سیاسی تأثیر بگذارند.  های پارلمان می کرسی

مقتدی صدر با شعار تشـکیل دولـت حـداکثری بـه جـای دولـت  ،٢٠٢١در انتخابات 
هایی را که از آنها دل خوشی نداشـت،  ها و ائتالف مشارکتی در نظر داشت تا احزاب، جریان

» نوری مـالکی«دلیل اختالفات قدیمی با  از مشارکت در دولت محروم کند. مقتدی صدر به
تحـت رهبـری وی در رونـد تشـکیل رهبر ائتالف دولت قانون، حاضر به مشارکت ائـتالف 

دولت نبود. این در حالی است که بر اساس عرف سیاسی عراق که بر دموکراسی مشـارکتی، 
هـای سیاسـی عـراق بـر اسـاس وزن  ای استوار است، همه احزاب و جریان توافقی یا سهمیه

ن برند. ای شان که در انتخابات مشخص شده در دولت مشارکت کرده، از آن سهم می سیاسی
هـای  خواهانه جریان عرف که متناسب با رفتار اجتماعی متکثر عراق و فرهنگ سیاسی سـهم

                                                                                                                                         
های  ف با جریان یا ائتالف پیروز در انتخابات، نصف به عالوه یـک کرسـیها و احزاب مخال . در صورتی که جریان١

  وزیر نخواهد بود. پارلمان را در اختیار داشته باشند، جریان یا ائتالف پیروز در انتخابات قادر به معرفی نخست
الوه یـک ها و احزاب مخالف بـا جریـان یـا ائـتالف پیـروز در انتخابـات، یـک سـوم بـه عـ . در صورتی که جریان٢

عنوان  جمهور به توانند از طریق آبستراکسیون مانع از انتخاب رئیس های پارلمان را در اختیار داشته باشند، می کرسی
  وزیر شوند. ای برای انتخاب نخست مقدمه
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های پارلمـانی قبلـی در مـورد همـه  قدرتمند سیاسی و اجتماعی عراقی است، در انتخابات
، ٢٠١٠های سیاسی، از جمله جریان صـدر رعایـت شـده بـود. در انتخابـات سـال  جریان

هـای شـیعه، ماننـد مجلـس اعلـی در دولتـی کـه بـا  جریان جریان صدر در ائتالف با سایر
محوریت ائتالف دولت قانون به رهبری نوری مالکی تشـکیل شـد، مشـارکت داده شـد. در 

االحرار در انتخابات شرکت کرده بـود،  نیز به جریان صدر که در قالب کتله ٢٠١٤انتخابات 
  آن بود، سهم داده شد.در دولتی که ائتالف به رهبری نوری المالکی محور تشکیل 

های سیاسی شـیعه کـه ایـن  با توجه به این رویکرد مقتدی صدر، اغلب احزاب و جریان
اقدام مقتدی صدر را باعث ایجاد شکاف در مکون شیعی، تغییر توازن بین مکونات عراق به 

کردنـد، در  ضرر مکون شیعه و تبدیل این رویکرد به یک عرف و رویه سیاسی غلط تلقی می
ب یک مجموعه سیاسی به نام چارچوب هماهنگی (اطار التنسیقی) مجتمع شدند تـا از قال

کننـده بازگشـت دیکتـاتوری بـه   خواه که تداعی ساخت و تمامیت گیری یک دولت تک شکل
عراق است، جلوگیری کنند. در ادامه، چارچوب همـاهنگی بـا همراهـی اتحادیـه میهنـی و 

اده از ظرفیت قانونی آبستراکسـیون، از بـه حـد نصـاب برخی از نمایندگان مستقل و با استف
وزیر از  جمهور ممانعت کردند تا مانع از انتخاب نخست رسیدن پارلمان برای انتخاب رئیس

رد را نادیده گرفته است.  سوی ائتالفی شوند که جریان
ُ
  های مهم شیعه و ک
ــان صــدر در انتخــاب رئیس ــه ناکــامی جری ــرای عنوان مقدمــه جمهــور ب انتخــاب  ای ب

نماینده وابسته به  ٧٣وزیر، باعث شد مقتدی صدر در یک اقدام غافلگیرکننده، همه  نخست
کـرد بـا ایـن اقـدام  جریان صدر را وادار به استعفا از پارلمان کند. مقتـدی صـدر تصـور می

تواند مقدمات انحالل پارلمان را فراهم کند؛ در حالی که بـر اسـاس قـانون، در صـورت  می
ک نماینده از پارلمان، فردی که در انتخابات بیشـترین آرا را پـس از او بـه دسـت استعفای ی

نماینده جدید به پارلمان راه یافتند که  ٧٣شود. به این ترتیب،  آورده است، راهی پارلمان می
های عضـو چـارچوب همـاهنگی وابسـته بودنـد. در واقـع،  اکثریت آنها به احزاب و جریان

وزیر مورد نظر  جمهور و نخست م خود، شرایط را برای انتخاب رئیسمقتدی صدر با این اقدا
هـای متحـد آن فـراهم کـرد. چـارچوب همـاهنگی  چارچوب هماهنگی و احزاب و جریان
های سیاسی، از  خواهانه اتخاذ نکرد و از همه جریان برخالف مقتدی صدر، رویکرد تمامیت

وزیر دعوت کرد. امـا ایـن  ستاندیشی در خصوص انتخاب نخ جمله جریان صدر برای هم
  دعوت از سوی جریان صدر اجابت نشد.
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پس از آنکه چارچوب هماهنگی در خصوص انتخاب محمد شـیاع سـودانی بـرای احـراز 
جمهور  وزیری به اجماع رسید و از رئیس پارلمان عراق خواست تا انتخاب رئیس پست نخست

طرفداران خشمگین مقتـدی صـدر بـه وزیر را در دستورکار پارلمان قرار دهد،  و سپس نخست
منطقه سبز حمله و پارلمان عراق را اشغال کردند تا از تشکیل جلسات پارلمـان بـرای تکمیـل 
فرایند سیاسی با هدف تشکیل دولت جلوگیری کنند. مقتدی صدر با اعالم ضـرورت انحـالل 

ل نشـانه گرفـت تـا پارلمان عراق، این بار نوک پیکان حمالت خود را به سوی دادگاه عالی فدرا
توانسـت  با نظر این دادگاه، پارلمان عراق منحل شود. این در حالی است که مقتـدی صـدر می

قبل از وادار کردن نمایندگان وابسته به خود، با اتکا به سـازوکارهای قـانونی و جلـب حمایـت 
  شرکای کرد و سنی، موضوع انحالل پارلمان را دنبال کند. 

تغییـر » انقـالب«بـه » اصـالحات«که گفتمان مقتدی صـدر از  از این مقطع به بعد بود
را بـرای تحقـق اهـداف » زنی از باال فشار از پایین و چانه«ماهیت پیدا کرد. مقتدی سیاست 

جمهوری توسط طرفداران مقتدی صدر و  خود اتخاذ کرد. این سیاست تا اشغال کاخ ریاست
دامه پیدا کرد تا حدی که بـا حضـور افـراد حضور میدانی آنها در اطراف دادگاه عالی فدرال ا

مسلح وابسته به جریان صدر در منطقه خضرا، عراق تا آستانه جنگ داخلی پـیش رفـت. بـا 
هایی که از داخل و خارج عراق به مقتدی صدر ارسال  ها و پیام وخیم شدن شرایط و با توصیه
کـه بـه تعطیلـی  ساعت جنگ مسلحانه در منطقه خضرا ـ ٢٤شد، او پس از گذشت حدود 

کل عراق منجر شده بود ـ ضمن شماتت هوادارانش، از آنها خواست تـا ظـرف مـدت یـک 
  ساعت منطقه خضرا را تخلیه کنند.

های سیاسی زهر چشم گرفت.  مقتدی صدر در جریان حوادث منطقه خضرا از همه جریان
به این کشـور بازگردانـد.  تواند عراق را به آشوب بکشاند یا آرامش را او ثابت کرد با یک پیام می

 ریم بـا شـجاعت و انسـجام در سـاأتـرس تـو یصدر ممکن است نـوع یزهر چشم مقتد نیا
با وجود آنکه مقتدی صدر برای هفتمـین بـار اعـالم کـرد کـه از کند.  جادیا یاسیس یها گروه

 ای بـرای دهد که ایـن اعـالم، مقدمـه گرفته است، تجربه گذشته نشان می  صحنه سیاسی کناره
صـدر بـه عرصـه مقتـدی مقتدرانـه  بازگشتتر او به عرصه سیاسی است.  بازگشت قدرتمندانه

 هیـعـرف و رو کیبه  یاسیر روند سد یرگذاریثأت یبرا یابانیفشار خکه  شود یباعث م یاسیس
  آن خوش نخواهد آمد. یاسیو کنشگران س کتاتورزدهیامر به مذاق عراق د نیا .شود لیتبد

به سـراغ در آینده  ،خود را حذف و قلع و قمع کند عهیند مخالفان شبتوا صدراگر مقتدی 
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گاهی از این خواهد رفت یمخالفانش در دو مکون کرد و سن . دو مکون اهل سنت و کرد با آ
د. اگر حـرف صـدر شوباالنس  اش عهیش یرقبا توسطصدر که مقتدی ند ردا لیتما موضوع،
و  هاکه کرد یزیچ ؛ا و اهل سنت خواهد بودچالش صدر با کرده ندهیدر آ ،ندیبنش یبه کرس

  د.نندار لیبه آن تما تسناهل 

  گیری نتیجه

آید و نظامات حقـوقی  شمار می های عراق در دوران جدید به تکثر در حوزه سیاسی از ویژگی
انـد. در پرتـو تکثـر سیاسـی،  دهی و قوام پیدا کرده و ساختاری عراق بر همین اساس سازمان

 باالیی برخوردار شـدهنیروهای سیاسی و 
ً
اند. ایـن  اجتماعی عراقی از فضای کنشگری نسبتا

وضعیت که در واکنش به شرایط خفقان و استبداد مطلق دوران حاکمیت حزب بعـث پدیـد 
های ارزشمندی در راستای اعمـال حـق حاکمیـت و حـق تعیـین  آمده است، واجد فرصت

ثبـاتی مـزمن سیاسـی را نیـز  ل بیزمان، تهدیـدهایی مثـ سرنوشت مردم عراق است. اما هم
برگـزار شـد، در  ٢٠٠٥جز اولین دوره انتخابات پارلمانی که در سال  دنبال داشته است. به به

هــای سیاسـی در مـورد تشـکیل دولـت بــا  هـا توافـق بـین احـزاب و جریان سـایر انتخابات
و های متعددی همـراه بـوده اسـت. در رونـد تشـکیل دولـت، احـزاب  ها و چالش دشواری
سو منافع شخصـی، حزبـی و جریـانی و از سـوی دیگـر، منـافع  های سیاسی از یک جریان
   دهند. ای (قومی و مذهبی) را مالک هرگونه ائتالف سیاسی قرار می طایفه

ت خاندان صدر و شخص یگرای شیعی است که با محور جریان صدر یک جریان اسالم
دلیل شیوه سـلوک خـاص  صدر بهالله شهید سیدمحمد صدر تشکیل شده است. شهید  آیت

ان مردم و ارتباط با مردم کوچه و بازار، تأثیر زیادی در توده شیعیان عراق یخود و حضور در م
ه نجف را بـر یمتعارف حوزه علم یبود که فضا یرسنتیداشت. به اعتقاد برخی، او مرجعی غ

ک جنـبش صـدر یـکـرد. جریـان  د رفتـار مییـهم زد و بر خالف شیوه معمـول مراجـع تقل
ان یعین شـین در بغداد است. ایان شهرنشیعیر شیان طبقه فقیدار در م شهیو ر یبوم یاجتماع

ده یـعه نادینخبگان شـ یسرکوب و اغلب از سو یسن یها محروم در گذشته توسط حکومت
پـس از داننـد.  یکننده منافع خـود م آن را مدافع و محقق یها و رهبر یاند و صدر گرفته شده
راث اجتماعی پدر خود را تصاحب کرد و به رهبـر یکـی یم صدر یدام، مقتدم صیسقوط رژ
  های سیاسی اصلی عراق تبدیل شد. از جریان
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زمـان بـا حفـظ و ارتقـای پایگـاه  ، جریـان صـدر هم٢٠٠٣های پـس از  در طول سـال
تدریج پایگاه سیاسی خود را نیز تقویت کرد؛ به نحوی که  اجتماعی خود در میان شیعیان، به

بیشترین کرسی پارلمان را از آن خود کـرد و  ٢٠٢١و  ٢٠١٨های  انتخابات پارلمانی سال در
بــه محــور تشــکیل دولــت در عــراق تبــدیل شــد. از آنجــا کــه جریــان صــدر یــک جریــان 

الله شهید سیدمحمد صدر و پس از آن، حول فرزند ایشـان  محور است که حول آیت شخص
ایـن جریـان سیاسـی بایـد رهبـر و شـخص مقتدی صدر شکل گرفته است، بـرای بررسـی 

  محوری آن را مورد مطالعه قرار داد.
ویژه عملکرد وی  عنوان یک رهبر سیاسی، به این مقاله در بررسی عملکرد مقتدی صدر به

در تحوالت اخیر عراق که این کشور را تا لبه پرتگاه جنگ داخلی پیش برده اسـت، مبـانی و 
عنوان چارچوب بحث و بررسی خود برگزیده و مقتـدی  های نظریه پوپولیسم را به چارچوب

صدر را در سه سطح ایدئولوژی، گفتمان و کـنش سیاسـی مـورد بررسـی قـرار داده اسـت. 
عنوان ایدئولوژی خود  گرایی را به دهد که اگرچه مقتدی صدر اسالم های مقاله نشان می یافته

ی دستیابی به اهداف خود برگزیده است. مثابه ابزاری برا کند، اما اسالم سیاسی را به تبلیغ می
 عمل  کنش

ً
گرایانه مقتدی صدر که ناظر به تحلیل آنی وضعیت و کنشگری بـر اسـاس  کامال

مقتضیات آن و اولویت دادن عمل به اندیشه اسـت، مؤیـد ابـزاری بـودن ایـدئولوژی بـرای 
  مقتدی صدر است.

هایی، مانند: تشکیل  پایه دالدر سطح گفتمانی، مقتدی صدر منظومه گفتمانی خود را بر 
حکومت اسالمی و اجرای شریعت اسـالمی، مقاومـت ضـدآمریکایی و ضدصهیونیسـتی، 
مقابله با مداخالت خارجی، اقتدار دولت، مبارزه با فساد و مفسدان، حوزه ناطقه در مقابـل 

مانی های گفت حوزه صامته و ناسیونالیسم عربی ـ عراقی سازمان داده است. اگرچه اغلب دال
مقتدی صدر مطلوب و ارزشمند هستند، اما صاحب ایـن گفتمـان در بسـیاری از مـوارد بـا 

های اجتماعی را با هـدف بسـیج  سازی کاذب، دوقطبی مضامین و ادبیات هیجانی و غیریت
هـای سیاسـی از آن  های آنها ایجـاد کـرده اسـت تـا در آوردگاه هواداران و آزاد کردن ظرفیت

 گفتمان خود را بـر پایـه  تدی صدر از طریق روانبرداری کند. مق بهره
ً
شناسی مخاطب، دائما

گفتمان  کند. به عبارت دیگر، گفتمان مقتدی صـدر یـک شـبه روزرسانی می مطالبات آنها به
گرایی،  محور است که متناسب با نیاز آنی مخاطب ساخته و پرداخته شده اسـت. عمـل مردم

هـای کـنش  سـطح تـاکتیکی و راهبـردی ویژگیهای ناگهـانی در  بسیج هواداران و چرخش
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های کنش، مؤید رویکـرد پوپولیسـتی  روند. این چارچوب شمار می سیاسی مقتدی صدر به
  مقتدی صدر در عرصه سیاسی است.

های  توان نتیجه گرفـت کـه مقتـدی صـدر در طـول سـال های تحقیق می با توجه به یافته
در سطوح مختلـف ایـدئولوژی، گفتمـان و به بعد، با اتخاذ رویکردهای پوپولیستی  ٢٠٠٣

ها را کسب کرده و سرمایه  کنش سیاسی توانسته است همراهی بخش درخور توجهی از توده
اجتماعی خود را به سرمایه سیاسی تبدیل کند و روندهای سیاسـی ـــ اجتمـاعی عـراق، از 

ارلمـانی جمله روند تشکیل دولت جدید در عـراق در دوران پـس از انتخابـات زودهنگـام پ
  را تحت تأثیر قرار دهد. ٢٠٢١
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