
 

 

ياستاد دانشگاه عالمه طباطبائ

دانشجوي دکتري علوم سياسي دانشگاه اصفهان

ان که در يعيش، 3002عراق پس از سال  در کشور آمدهشيپرات ييبا توجه به تغ

در ساختار  ينفوذ قابل توجه توانستند، خ عراق در موضع ضعف قرار داشتنديطول تار

ان در قالب احزاب و يعيش. کنند را برپا يعيش يورند و دولتآدست ه دولت عراق ب

ات ياز جزئ ياريو اگرچه در بس برنديش ميگرا اهداف خود را پاسالم يهاگروه

 ييبرپا اسالم و يعني، سازشانتيهو ياصل کل در يول، اهدافشان با هم اختالف دارند

به دنبال ، ينيد يهاآموزه ةيند و در ساامتحد و متفقبا هم ، ياسالم ياجامعه

 د بريکأبا ت ميادهيکوشن مقاله يدر ا. کشورشان هستند ةنديآ يهااستيبه س يمعناده

 يعيشجامعه  يعراق به بررس فعال در يهابه گروه يدهتين در هوآاسالم و نقش 

 . ميپردازبعراق 

، ان صدريجر، الدعوه حزب، تيهو، ييگرا اسالم، يانگار سازه، انيعيش 
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ش يآغاز گراسر دربارة. آمدنديم به شمارت مخالف يدر عراق اکثر ابتداان از يعيش

ل يتشکدربارة  يخيبرخالف استنادات تار. ع اختالف نظر هستيمردم عراق به تش

حضرت امام ام يکوفه و بصره از ق يتيحما يدر کوفه و مبان يخالفت حضرت عل

را به  يان عراق امروزيعيش ياصلقدرت ، يراسالميپژوهشگران غ، نيحس

در  يعيش ش جامعةيدايپ، يمثاًل برخ ؛دهنديشده استناد ممسلمانتازه يها بخش

د يع جديتش يفکر ةشير، گريد يبرخ، دانستهتحوالت قرن نوزدهم  يعراق را در پ

. دندانيم يدر مناطق شهر يرتيعش ـ يليل اياز اسکان قبا يرا ناش نين سرزميا

ن يخاص ا هو بقاع متبرک يعيجوامع ش يگيها در مجاورت و همساليکه اسکان اچرا

مذهب يفشار دولت سنن يهمچن. د از خود واداشتيجد يفيآنان را به تعر، مذهب

ن گروه مهاجر را به يا، گريد ياز سو هايسعود يگريو وهاب، ک سوياز  يعثمان

از حمالت  يدر عراق را ناش يگرعهيد شيتشد. از خود وادار کرد يعيش يفيتعر

به  زيم ن1382در  يعيش ةب اماکن متبرکيتخر. داننديم م1321سال در  يعثمان

 يشيگرا، ان با دولت عراقيعيمخالفت ش، رونيااز. ان دامن زديعيت شياساس هو

سرنوشت خود در ن ييدارد و آنان صرفًا داوطلب مشارکت در تع يستميسدرون

در ، (Yitzhak Nakash)سندگان ياز نو يبه نظر برخ. اندعراق ياسيداخل نظام س

ر يدگاه از ابتدا تأثين ديم( بر ا1003) يم( و عثمان1001ران )يا ةانقالب مشروط

شه يدولت عراق هم، انيعيش يستميسن مخالفت سالم و درونيا وجود . باگذاشته بود

 يسرنگون .(33ص ،1230، زادهفي)س به قدرت محروم کرده است يرا از دسترس آنان

، از آن زمان. انزوا فراهم ساخت ازرا ان و خروج آنها يعيحضور ش نةيصدام زم

کا که يمرکه آ ياگونهبه. اندشدت فعال شدهبه ياجتماع ـ ياسيعرصه س ان دريعيش

 ةعيت شيتواند اکثرينم، ديبه اشغال عراق مبادرت ورز ياستقرار دموکراس شعار با

. کند يرياست و حکومت جلوگيس ةاز ورود آنها به عرصو  رديده بگين کشور را ناديا

موجب ، پس از آن يهاان بر کنترل بحرانيعيش رگذاريثأنقش ت صدام و يسرنگون

معادالت  ت خود دريو توجه به اهم يو خودباور يخودآگاه يجاد و گسترش نوعيا



 
 

گاه و نفوذ يعه که همواره جايت شيمرجع، ن راستايهم در. شده است ياسيس

در  يرگذاريثتأار ين دوره نقش بسيا در، داشتهان يعين شيب در يا گسترده

 ين مقاله بررسياهدف . (3ص ،1230، )تالشان فا کرده استيعراق ا در يساز دولت

 .عراق رخ داده است ياسيس ساختار ان دريعيگاه شيجا که دراست  يراتييتغ

ان غالب در ي)جر يشناختمعرفتحالت سطح بحث از  يبا ارتقا ،يانگارسازه

، ت جهانيانه از موجوديگراذات يکشاند و تلق مي يشناسيبحث را به هست ،ته(يمدرن

 کنديبدل م« دنيشياند يبرا يالهئمس»قت را به يقواعد و حق، اخالق، انسان، معرفت

 نةيشيپ. «بودن»ند تا يبب« حال شدن در» را آن يهاتيموجودل است جهان و يو ما

خته يف يهاشهيدر اند ياگونهگردد و به يباز م يبه عصر روشنگر ،ن نوع طرز تفکريا

سم در مقابل يلئادهياز ا ،يشناسيث هستيح از ،نيبنابرا. ان شده استيو کانت ب

 (objectivism) «ييگرا تينيع» مقابل در (subjectivism) «ييگراتيذهن» از و ،سمياليماتر

 شتريبانگاران شناسانه است که توجه سازهين بعد هستيهم در واقع در، کنديدفاع م

ن مبناست که به نظر يها و هنجارها بوده و بر همهيرو ،قواعد و يمعان، هابر انگاره

 ر کنشگران از يتفس يچگونگ ةکنندنييکه تع اندييمعنا يهادر واقع نظام ،آنها

 يبرا يشناسيسطح هست از مباحث مهم در (wendt, 1998, p.101-11) اندطيمح

 هاعبارت است از فهم تيهو. استکارگزار و ساختار ـ ، تيبحث هو ،انگارانسازه

 و  يعوامل فرهنگ، يتمدن يهاسازه، انگاران سازه يبرا. خود بارةو انتظارات در

نها يا. انددهند؛ مهميها شکل منکه چگونه به منافع دولتيهمراه با ا ،يدولت يهاتيهو

 نهادها. گذارندياثر م يالمللنيتعامل ب يکنند و بر الگوها يجاد ميا «ينيب جهان» ينوع

کنشگران را به ، و حقوق بشر يحاتيتسل يهاميهمچون رژ ،يالمللنيب ياهميرژ و

 .دهنديشان سوق ميهاتيهو يف منافع و حتيسمت بازتعر

 يهامولفه البته .دارند ينقش مهم يداخل ةو جامع يالمللنياست بيها در ستيهو

نظم و  کمدست ،ن حاليبا ا ؛دنفرق دار يالمللنيو ب يداخل ةدر عرص ،تيهو

، جهان هرج و مرج، هاتيجهان بدون هو .سازنديرا ممکن م يريپذينيب شيپ



 

ح يتوض يانگاران براسازه. خواهد بود يآنارش ةتر از دورار خطرناکيو بس ريناپذ تحمل

اعم از افراد و کشورها  ـگران يباز ياجتماع يهاتيبر هو، منافع يريگشکل يچگونگ

توان به ياست و نم ياز روابط اجتماع يمنافع ناش ،از نگاه آنها .ورزنديد ميتأک ـ

ند که ايط فرديها تجسم شراتيهو. سخن گفتدربارة آن  يشکل ماقبل اجتماع

 از آنجا که ،طين شرايا .کننديگر رابطه برقرار ميکديق آنها با يکارگزاران از طر

منافع  ياگونهبه ، دننيببملزم خاص  يهاتيد کنشگران خود را در وضعنشويباعث م

. کننديف ميآنها را تعر

، معنا که در ساختن خود نيبد ؛ياست اجتماع يت امريهو ،انگارانبه نظر سازه

، ست که در نگاه آنهارون يهم از. ال استيس ،نيبنابرا ؛شوديهم ساخته م يگريد

ک ي يريگرو شکليپو  استر يرپذييتغ ،منافع و اهدافشان، برداشت کنشگران از خود

 ،1233، يعباس، ي)فرخ شود يمف يتعرک دولت ي يد هم برايع جدمناف ،ديت جديهو

 ، وده و متداخليچيپ ياهيق روياز طر يدولت يهاتيهو ،انگاراناز منظر سازه .(3-3ص

در حال  وستهيپو  ،ثباتيال و بيس ،جهيابند و در نتييقوام م ،يخياغلب متناقص و تار

ر در نظام ييت تغيدر نها ،هايها و تلقانگاره يبا دگرگون ،گريد ياز سو .ندايدگرگون

بر ، گر بر حسب نقش آنيک بازيت يتحول در وضع، ريين تغيدر ا. شوديز ممکن مين

، ارچوبهن چين در ايبنابرا. قاطع دارد يريز تأثيگر نيگران دياز باز يامجموعه

 .گران استيت بازيهو يگرفته از منابع داخلتئنش يامر ،ت و منافعيهو

کند که  يم ميالملل را به عنوان جهان برساخته ترسنيجهان روابط ب يانگارسازه

منافع آنها و ، ت کنشگرانيدن به آن و هويدر قوام بخش ،يناذهنيب يساختارها

، دندهيکنشگران است که به ساختارها شکل م يهاهينقش دارند و رو شانتعامالت

رات ييد به تغنتوانيم يحت ،هاهين رويا. سازنديمتحول ما يد نکنيد ميتولآنها را باز

 .(222ص ،1238، رزادهي)مش دننجاميط بيدر شرا ياديبن

گر قوام يکديمتقابل به  ياگونهساختار و کارگزار به ، انگارانبه اعتقاد سازه

به  ،خود ساختارها. ندايکنش انسان يامدهايپ ةجينت ياجتماع يبخشند و ساختارها يم

، شوند و بر اساس آنهايخلق م با تعامل متقابل ،دارينسبتًا پا يهادهيپد مثابه

کارگزار ـ  دگاه ساختارياعمال د. کننديف ميتعر ها و منافع خود راتيهو کنشگران



 
 

گر نه يد يالمللنيروابط ب يهامعنا خواهد بود که سازه نيبد ،يانگاردر خصوص سازه

 يريو تفس يعوامل ذهن ةمحض و نه برساخت يو ساختار ينيعوامل ع ةبرساخت

عوامل  يدگيتنمنتج از درهم ،يالمللنيبلکه عملکرد روابط ب ؛محض تصور نخواهد شد

 يليتنها به صورت تحل ،يو ساختار يشود و عوامل کنشيدانسته م يو کنش يساختار

 .(238ص ،1238، رزادهي)مش د بودنک خواهيگر قابل تفکيکدياز 

 

، فقه، سنت، قرآن مجموعه معارف موجود در و ياله ينيبک جهاني منزلةاسالم به 

 ،ياسالم يشناسيهست در. دارد يخاص يشناسياخالق هست کالم و ،عرفان، فلسفه

 اخالق و، نيد، (يانسان و يعيطب )اعم از علم ةفلسف مسائل مطرح در موضوعات و

 از زيمتما ،ياسيس يدئولوژيک ايعنوان به ييگرااسالم شود.يم يبررس ،کيزيمتاف

به « اسالم» ،مذهب، رونيازا. است« يفرهنگ» يامر و« نيد» مثابه به ياسالم سنت

 يبران ينماد اقتدار ةو تنها نقط يجوامع اسالم در «معنابخش» يامر منزلة

 منزلةتنها به که نه، رديگيم توجه قرارکانون  يابيمعنا و يدهو معنا يبخش وحدت

است  «ت بخشيهو » يبلکه به مثابه عنصر، ياسينظم س جاديجهت ا ک دال برتري

به  ؛بخشنديتحقق مت خود را يهووکنند يم يمعرف را له آن خوديوسهب که مسلمانان

 يتيدست آوردن موقعهب يبرا، شوديل ميتبد ييگراماسالم به اسال يکه وقت ن معنايا

 ياگونهبه ، خ جهانيتار نديفرآ مشارکت در يه بودن برايحاش در خروج از مناسب و

 رهاشدن از با ديآ يبرم درصدد و کند يم ينيبازب زين را بخش خودتيمشروع يمبان

 يراستا کاربست آنها در و يم اسالميمفاه ينيبازب، انهيگراسنت ريها و تفاس ارزش بند

 ديجد يهايدئولوژيا با ييارويرو و يهماورد ينوع بتواند، مسلمانان زيج و تجهيبس

 وسته ازيش پيوب کم يبه دستگاه يابيدست ان بريگرااسالم، ن منظريا از. انجام دهد

به ، ل همراه نمودن دانش و کنشيکه به دل کننديم ديتاک ،معنابخش و ياسياصول س

 . شوديم ظاهر ياسيعمل س يبخش برازهيانگ يرويمثابه ن

 خاص و يتيهو يريگشکل ينه برايزم يسازفراهم، ييگراخصلت مهم اسالم

 يهمگان يهارسانه شده و يجهان ةيآن سرما است که در يجهان در فردمنحصربه



 

اسالم  زيآنچه ن. پردازنديم (ي)غرب عام يهاتيبه خلق هو ،يفرهنگ عموم حاکم بر

، کنديم يغرب معرف با ييارويرو يمحتمل برا ةنيگز تنها، هايغرب نظر در را

است  ريفراگ بخش وتيهو يراهکاردن کر اسالم جهت برقرار يساختار يها تيظرف

 ان بايگرااسالم يهاييجومعارضه يعلت اصل. شمول داردجهان انه ويگراعام ةيکه داع

مسلمانان  ارتباط با در يغرب يکشورها يرفتارها ها واستيس از يناش، اواًل، غرب

 کال آن مورديراد ايمعتدل  يايزوا کل اسالم فارغ از، موارد يبرخ در، ًايثان است؛

 يجمع ةحافظ، آلودتعصب يهافيدن توصکربرجسته  که با، رديگيم هجمه قرار

 از منظور (73ص ،1231، )بهروزلک .شوديم جادياسالم ا برضد ياانهيجومعارضه

 يزندگ ةک برنامي منزلةن اسالم به يکه به د نداييهاجنبش گرااسالم يها جنبش

اده يپ يو اجتماع ياسيمختلف س ابعاد دررا  هان برنامهياکوشند تا يم و کنديمنگاه 

 . کنند

بلکه ؛ داندينم يجهان ماد ماده و يرا مساو وجود و يهست، ياسالم يشناسيهست

 دارد وجود زيب و ملکوت نيعالم غ و يرماديجهان غ موجودات و، آن عالوه بر

قالب  در يفراماد ک ساختاريعنوان مذهب اسالم به. (7ص ،1233، ي)اشرف نظر

به آن  يانگاربحث سازه که درچنان. بخش را داردتيهو ينقش، گرااسالم يها گروه

. است کارگزارـ  بحث ساختار ت ويهو يشناختيسطح هست در ياصل ةمقول، اشاره شد

ن اصل به يقالب ا در هان گروهي. ااست يت اسالميهو بر ديتاک ،ياسالم يهاگروه در

انگاران معتقدند سازه. پردازنديم رون خوديط بيمح به تعامل با و دهنديخود معنا م

، باورهانقش بر و دارد وجود زين يرماديغ ابعاد، المللنينظام ب يماد بعد بر افزونکه 

 تأکيدسطح جهان  ها درگروه و است کشورهايس به يدهشکل هنجارها در ها وارزش

كه جهت   گانهياز افراد ازخودب ياريبس به ، يدئولوژيك اي مثابهبه  ييگرااسالم. دارند

 مؤمنان ينيبجهان ؛دهديم يديت جديهو ،انددست داده خود را از يمعنوـ  ياجتماع

 يبرا  ؛كنديف ميمبهم تعرريح و غيطور صربه« ر و شريخ»شناساندن منابع  را با

 دربرابراعتراض  يدئولوژيك اي ، دهدينشان م درمان يهاراه، ط ناگواريمقابله با مح

دهد و او ياحساس شرافت و تعلق به شخص م  ؛كنديموجود ارائه م ةافتينظم استقرار



 
 

 يآرمان ةدر جامعرا  يبهتر يزندگ و  ؛سازديرها م ينانياطمياز ب ،يرا از لحاظ روح

وعده  ـ ا قطعًا در بهشت موجود باشدين يكه ممكن است در زم  ـ ندهيآ ياسالم

 اسالم و نداعتيشر بر يمبتن ةتوسع يالگو ةارائ يپ در ياسالم يهاحرکت. دهد يم

 اسالم يهادستور ياجرا و گسترش، هاحرکت نيا. داننديم يزندگ راه نيترکامل را

 دگاهيد از ،واقع در. داننديم خود مهم هدف و فهيوظ ،مسلمانان يويدن يزندگ در را

 . است انسان نجات راه تنها اسالم ،ياسالم يهاحرکت

 سلمانانم ياجتماع و يفرد يزندگ متن در اسالم يعلم تحقق، گرااسالم يهاگروه

 زدودن و ياسالم حکومت ليتشک، ياسيس قدرت گرفتن دستبه گرو در تنها را

 . داننديم آنان يزندگ از جهل و ظلم مظاهر

سطح  شان دريهاانگاره کردن باورها و به دنبال برپا ياسالمتيهو بر ديکأت با آنان

 و ک مبناي مثابهبه  ،اسالم ةيخواهان بازگشت به اصول اول يبه نوع و جهان هستند

. دهديمعنا م ت ويها هون گروهين اسالم است که به ايا. نداخودشان ياساس برا

قالب  در هاانيها و جرن گروهيکه ا يبخش اسالمتيهو يهاانگاره و هالفهؤم يبرخ

، يامت اسالم :اند ازعبارت، دانسطح جهان آن در ياياح درصدد و ابندييآن معنا م

 . نيمسلم بر کفار ةسلط يو نف دارالکفر و داراالسالم

 

 

 يامت اسالم يجمع بعد، ياسالم ةجامعبارة ژه دريبه و، ميقرآن کر در «امت» ريتعب

مان به يت ايمحور بر، «ملت» يتسيوناليناس ةواژ يجان مفهوم بهيا. کنديان ميب را

 ونديپ يمبنا منزلةبه  ينيمان ديا تمرکز بر. است اسالم استوار امبريپ و ياله يوح

. شد يطبقاتمنشأ  له ويقب، خون، نژاد مانند يجاهل يهان سنتيگزيجا، ياجتماع

آن شخص  و شونديشناخته م اسالم امبريپ از يرويپبه  يامت اسالم، ن سانيبد

ت يماه بر زين يسنت نبو در. دارند قرار يت اسالميکانون هو يابتدا درحضرت 

 . شده است ديکأت ياسالم يزندگ يجمع



 

 

 کننديعبادت م را آزادانه خداوند يآن امت اسالم است که در ينيداراالسالم سرزم

. ت دارديشرک حاکم و کفر دارالکفر در اما ؛آن حاکم است بر ين اسالميقوان و

 اريمع، يسنت اسالم در يبه عنوان اصل اجماع، دارالکفر داراالسالم واصل  هرچند

 داراالسالم و يشناسمفهوم در اما شوديم يتلق جوامع کفر از ياسالم ةجامع زيتما

 . ارائه شده است يمختلف يهاشاخص ارها ويمع ،دارالکفر
 

جوامع  و يان امت اسالميم يسازتيريغ ابعاد از يکي، يسنت اله م ويقرآن کر در

ن ياساس ا بر. افتي «مسلمانان بر ل کفاريسب ينف»اصل  توان دريم را يراسالميغ

قرآن . شده است ينف يامت اسالم ن برنارمسلمايتفوق غ طره ويهرگونه س، اصل

 ،ء)نسا اًلين سبيمنؤالم ين عليجعل اهلل للکافريولن  کند؛ يح مين اصل تصريا م بريکر

 .(232-210ص ،1231، بهروزلک ؛181

 با و کرد جهان اسالم ظهور سم بريطره مدرنيس برابر در ييگرااسالم

 يهاراه از ترشيدرگذشته ب ،يياروين رويا .افته استيآن تداوم  با يساز تيريغ

 . گرفتيصورت م گراغرب ةدست نشاند يهامقابله با حکومت مخالفت و

به  ن امريزمانه است که ا يازهاين ق اسالم بايتطب، انيگرااسالماهداف  از يکي

ثابت و  يت را امريساختارگرا که هو يهابرخالف نگرش. شوديحاصل م اجتهاد مدد

 يبرخ در، داننديزبان م اقتصاد و مانند، يمختلف اجتماع يمحصول صرف ساختارها

ـ  يخاص ذات يهايژگيو از هرچند، يجمله نگرش اسالم از جوهرگرا يهانگرش

 يدرون يمحتوا يدگرگون بر يعوامل اجتماع يرگذاريثأت، شده ادي هاانسان در يفطر

، ساختارگرا و جوهرگرا يکردهايبرخالف رو. ان آمده استيز سخن به مينها انسان

به  ينگرش اسالم همانند ديجد يهانگرش شتريب مشترک در ينکات اساس از يکي

 ها وگروه. (3ص ،1233، يآبادزاده فتح)عباس ها استتيت هويالنيس بر ديکأت، تيوه

ت مسلط يهو برابر در يابرنامه و يمقاومت يهاتيهو بارز ةگرا نمونانات اسالميجر

 . اند(يبرال دموکراسيالملل )لنينظام ب بر



 
 

بلکه ، جوهره آنها ذات و تنها ازنه ،گرااسالم يهات گروهيفعال ةشدن حوز يفرامل

 را هاضيها و تبعيعدالتيالعلل بها علتن گروهيکه ا شوديم يناش زيت نين واقعيا از

به عنوان  گرااسالم يهاگروه. ننديبيم يدارهينظام سرما ةانيجوت سلطهيماه در

 ياسالم ندرت کشورامروزه به. طلبنديالملل را به چالش منينظام ب ساختار، کارگزار

. نباشد ياصل ياسيش سيک گراي ياسالم ياگريجنبش احدر آن، که  شوديافت مي

 يامدهايبه پ يواکنش ياسالم ييادگرايدهدکه بنينشان م يشناختمطالعات جامعه

 ياختالف يم داراسياليامپر و ييگرااسالم. سم بوده استياليامپر و استعمار يمنف

مسائل از  يامجموعه در، ک آنيدئولوژيا ةجنب بر افزون ،ن اختالفيا. ندانياديبن

 ييهاامديپ يدارهينظام سرما ةخاص توسع ةويش. داردشه ير ياجتماع و ياقتصاد

 يجمله کشورها از، جوامع جهان سوم يبرا يمنف ييهاامديپ ،يجوامع غرب يمثبت برا

جوامع  يبرا يدارهيثروت محصول نظام سرما رفاه، شرفتيپ. داشته است ياسالم

جهان  يکشورها يبرانظام  نيا يامدهايپ يعدالتيب ضيتبع، فقر در مقابلو  ،يغرب

 .(13ص ،1230، )عارف سوم بوده است

ک ي در ک محصوريدئولوژياـ  ياسيان سيک جري يخواهان اسالميامروزه جر

 از يکي. افته استي يالمللنيب و يجهان ةجنب انين جريا از ييهابلکه رگه ؛ستين کشور

ن هدف يا. است ياسالم يک نظام جهاني استقرار، گرااسالم يهاهگرو ياهداف اساس

 ين کشورهايب حفظ وضع موجود در چالش با يکيشود: يسطح مرتبط دنبال م دو در

 استقرار يحال گسترش برا در يفرامل يارتباط ةک شبکي ةارائ يگريد و ؛ياسالم

، گرااسالم يهاگروه. است مسلمان ن جهان عرب ويب در يثبات اسالم صلح و

-مدل با غرب يايدن يچرا و چونيب رشيپذ و داننديم مطرود يامر را ييگرا غرب

 نکهيا با. آورنديم شماربه مسلمان جوامع يهاينابسامان عامل را يمذهب ريغ ييها

 يامر ،غرب از يحت ،ديجد فنون و علوم کسب اما ،است محکوم يامر ييگرا غرب

 . روديم شماربه دهيپسند

 و واحده امت، دشمنان و غرب مقابل در را مسلمانان، گرااسالم يهاگروه

 يمل و ينژاد ،يمذهب، يفکر اختالفات گونه هر از را آنها و کننديم يتلق پارچه کي

 هاحرکت نيا. داننديم مسلمانان وحدت را نجات راه تنها و دارنديم برحذر



 

 وحدت نيا مانع اهملتـ  دولت قالب در را يامروز ياسيس يايجغراف يها تيواقع

 بر و داننديم کارآمدنا و ظالمانه ينظام را ايدن بر حاکم نظام، هان گروهيا. دانندينم

 در. دارداز ين يمنطق يابيارز و يبازنگر کي به ،جهان امروز تيوضع که باورند نيا

 و اندداده قرار يدارهيسرما و سميمارکس برابر در را اسالم هاحرکت نيا ،راستا نيهم

 را لياسرائ و کايآمر، هان گروهيا. داننديم آن بودن ياله در را آن يماهو تفاوت

 نزاع معتقدند و آورنديبه شمار م مسلمانان و ياسالم جوامع دشمنان نيتربزرگ

 بلکه ،تيهودي و تيحيمس با ينيد نزاع کي نه ،لياسرائ و کايآمر با ييگرااسالم

 رفاه، ياقتصاد عدالت خواستار يمل سطوح در ن آنهايهمچن. است زانهيستظلم يچالش

 جوامع از فساد مظاهر شدن دهيبرچ و يمردم حکومت، ياسيس مشارکت، يعموم

 انيحام و نامشروع و مستبد يهاحکومت با مبارزه به ،ريمس نيا در و اندبوده خود

 .(333ص ،1233، بهروزلک) اندپرداخته اهآن يخارج

. توجه داشت يدو نکتة اساسبه د يبا گرااسالم يهاگروه نةيزم در، يکل به طور

 يفراماد ک ساختاري عنوان دال معنابخش وتوجه به نقش مذهب اسالم به، نخست

 کنند جاديا يات تازهيهو خود يبرا ،توسل به آن باکوشند يم هان گروهياست که ا

 يعنوان عاملجه بهينت درو  ورندآدست همناسب ب يتيموقع ق آن بتواننديطر از تا

 يهاگروه. داشته باشند ينقش فعال يتعامالت جهان نديافر بخش درتيمشروع

سطح  شان دريهاانگاره به دنبال برپاکردن باورها و، يت اسالميبا داشتن هو گرا اسالم

 ،نکهينکته دوم ا. نداه اسالميخواهان بازگشت به اصول اول يبه نوع منطقه و جهان و

 و کننديم دايتعارض پ يدارهينظام سرما اهدافشان با ياجرا يراستا در هان گروهيا

 ييگراغرب هان گروهيا. داننديسطح جهان م ض دريتبع و يعدالتيب، عامل فقر آن را

 برپا اسالم و ةيخواهان بازگشت به اصول اول و شمارنديمطرود م يهمواره امر را

 هان گروهيا از يبرخ ،اهدافن يا ياجرا يراستا در. نداياسالم ةکردن جامع

 ياسيس ساختار درکوشند يم و رنديگيش ميپ در را زيآممسالمت يها روش

 يگراگروه اسالم مانند ؛داشته باشندشرکت فعال  و ياسيمشارکت سشان يکشورها

 از ادگرايبن و يسلف يهاانيقالب جر در، هان گروهيا از يگريد ةدست. نيالمسلماخوان

 .کننديکردن اهدافشان استفاده م يعمل يبرا يجهاد ز ويآمخشونت يهاروش



 
 

عه يت شياکثر ت بايهمواره جمع، خ استقالل خوديطول تار نکه دريا با ،عراق کشور
 يهامع قدرتمورد ط، کيژئواستراتژ و يکيت ژئوپلتيل اهميبه دلداشته است 

مختلف  يهاگونه ريناگز، باال اريبس ياقتصاد يهاتيظرف با وجود بوده و يافرامنطقه

 وجود، عراق در يثباتيب يل اصليدال از يکي ديشا. تجربه کرده است را يناامن و فقر
نتوانسته است  بودنش يسن ليدلبه  سلطهت يحاکمگاه چيکه ه عه باشديت شياکثر
 ةسالنود خ يتار ،نيبنابرا. ديايب کنار آنان بااست، آمده  گران کناريد گونه که باآن

آغاز اسالم  ه ازيامام ةعيش. ان بوده استيعيش بر فشار ظلم و انگرياستقالل عراق ب
وارد  ياآن خدشه ديبه عقا نشده و گاه نابودچياما ه ؛و تهاجم قرارگرفته تحت فشار
 و افتهين گاه فرصت حکومت راچيه، تياکثر وجود عراق با ةعيش، نيبنابرا. نشده است

نهضت . (22ص ،1233، ياکبر) گرفته است سلطه قرار صف اول مبارزه با شه دريهم

ش به يگراکه يبه طور، داشت ييعه نقش بسزايش يجيترش تدردرگس نيامام حس

 يهاجنبش. (33ص ،1232، سي)جو ه ادامه داشتيام يحکومت بن آخر عه تايشمذهب 
 تا 81 سال از. داکرديعراق ادامه پبر ها مغول ان ويت عباسيحاکمزمان  ان دريعيش

 11 سال محرم دهم در. گرفت قرار انيامو حکومت ةسلط ريز عراق يهجر 123

 ةفيخل هيمعاودبنيزي توسط نيحسامام  شهادت و عاشورا ةواقع که بود يهجر
. گرفتند را هياميبن يجا انيعباس ق123 سال در. داد يرو کربال در ،يامو دوم

 از. نشست خالفت به کوفه در سالن يا در که بود يعباس فهيخل نينخست ،ابوالعباس
 استبداد ان تحت ظلم ويعيش، مسلط شدند بغداد ها بريکه عثمان ق018سال 
با . عراق توسط انگلستان اشغال شد م1013سال  نکه دريداشتند تا ا ها قراريعثمان

 م1013سال  در يول، ها شديعه از ظلم عثمانيش يينکه اشغال عراق موجب رهايا
ت اهلل ابوالحسن يآ و يرازيش يجمله محمدتق از ،زمان يعلما يتحت رهبر انيعيش

ار استقالل ناچبه س يسرانجام انگل وند کرد آغاز س رايانگل مبارزه برضد ،ياصفهان

 مراجع برضدام يق، نيالعشر ةثورمعروف به در انقالب . ت شناختيرسمعراق را به

به راه ان يعيش از يميعظ کشتار يان سنينظام ها ويسيانگل م،1030ا در سال يتانيبر
 .صورت گرفته زمامداران حکومت يعل ياام گستردهيق م1027سال  در. انداختند



 

ن مطالبات يا. مطرح کرد را يديمطالبات جد ،اعتراضات خود عه دريزمان شهم
 از: عبارت بودند

 يآزاد. 2 انتخابات آزاد؛. 3 عه؛يت شينسبت جمعپارلمان به ت دريعضو. 1

 . اتيکاهش مال. 8 مطبوعات؛

 و دياوج خود رس فرات االوسط به در ژهيوبه ان،يعيشام گسترده ين سال قيا در

ت يفعال، عراقبر ست يوناليحکام عرب ناس ةغاز سلطآ با. افتيادامه  م1021سال  تا

مخالف  سم رايوناليناس سم ويکه کمون انآن .گرفت يشتريعه شدت بيرهبران ش

 ةيژوئ در را ياسالم ةحزب الدعو ان،ين دو جريا مقابله با يبرا، دانستندياسالم م

حزب  ن ويالمسلممانند اخوان ياسالم ياحزاب سن ،زمانهم. ل دادنديتشک م1073

ت يفعال ياسالم ةالدعوحزب. ت خود را آغاز کردنديعراق فعال در زين ياسالم ريالتحر

. عراق آغاز کرد در يجاد حکومت اسالميا ين برايالمسلمبا اخوانمشترک خود را 

اوج خشونت  شاهد، دست گرفت حزب بعث قدرت را درم که 1013سال  در

، مختلف حکومت عراق يهانظام سلطه در دوران. ميان عراق هستيعيش برضدها  يبعث

 از: اندن آثار عبارتين ايترعراق داشته است که مهم ةعيش را بر يفراوان اثرات

 ان وياز طغ يريجلوگ يبرا ،يعيش يجوامع در ژهيوبه  ،عراق در ت فقريريمد. 1

 آنها؛ يطلباستقالل

 به منظورعه يبزرگان ش يحت ان ويعيان شيم ق اختالف دريتعم توسعه و. 3

 وحدت آنها؛ از يريجلوگ

 ؛يعيجوامع ش مات مشترک دريتصم و اتحادها در يثباتيب. 2

 يعيرهبران ش يسو نده ازيآ در يحکومت اسالم يبرا ينداشتن استراتژ. 8

 عراق؛

 .(83-81ص ،1233، ي)اکبر مطالبات خودن حداقل يمأت يبرا يعياقناع جوامع ش. 7

، دهنديل مين کشور را تشکيات يجمعدرصد  شصتحدود  نکهيبا اان عراق يعيش

 ،يان در دوران حکومت بعثيعيب شيو تعق رآزا. اندن بودهينشهيحاش يخيبه لحاظ تار

ن آنان يت در بيت و مظلوميباعث احساس محدود، ژه تحت نظارت گرفتن علمايوهب

م قدرت و سهم گرفتن از آن ياست از هر نوع تقس يعيطب نيبنابرا. شده است



 
 

از اند که يدرون يدهسازمان ينوع يان دارايعيش ،گريد ياز سو .دنکنياستقبال م

ت يب ايبزرگ  يعلما برمحور يدهسازمانن ياگاه . شوديم يتوجه آنان به علما ناش

احزاب و ، آنها بر افزوناما  ؛(يالمهدشي)مانند گروه صدر و ج رديگيآنان شکل م

 يانقالب اسالم يهمچون مجلس اعال، کردنديکه با صدام مبارزه م يعيش يهاگروه

و  يدهسازمان، نيبنابرا. دارند ينفوذ و اعتبار زين ،ةياالسالم ةالدعوحزبعراق و 

اغلب  ان کهيعيشمحل سکونت  )با توجه به يو زراع ينيرزميز يتسلط بر منابع غن

ان به يعيازات شياز امت، ت قابل توجهيجمع و، (عراق است يو مرکز يجنوب ينواح

 (81ص ،1230، ي)قاسم .دنيآ يم شمار

 

که  ؛م کرديک تقسيالئو  روانهيان ميتوان به دو جريم را يعيش يگرااسالم يهاگروه

 .بدهند قرار ريتحت تاث تحوالت عراق را دارند يکدام سع هر

 

ةيمة
مان آوردن به مذهب يدعوت بشر به ا يبه معن ،آن يدر مفهوم مذهب ةدعو واژه
دعوت مردم به  يابه معن ،ياسين کلمه در مفهوم سيا .اسالم است يعني يواقع

را به هر دو  تعراق دعو يعلما م،1070 ةدر اواخر ده .آرمان اسالم است برگرفتن
 کيبود و خود آنها به عنوان  خطردر اسالم ، مفهوم آن صادر نمودند از نظر علما

گاه يف جايعموجب تض يوينش به امور ديو گرا داشتندبه زوال  رو ،يگروه اجتماع
را  هاياز عراق ياديز تعداد زيسم نيو کمون يسم عربيوناليناس .آنها شده بود يخيتار

مذهب از دولت و  ييو جدا ندبود يرمذهبيغ ،يدئولوژيهر دو ا ند.ده بودکرجلب 
را  هايدئولوژين ايا ةياز جوهرما يبخش ،استيون در سيمردود شناختن دخالت روحان

 اصلز يسم نيت اسالم مخالف بود و کمونيبا جامع يسم عربيوناليناس. داديل ميتشک
 ياز علما يکيدر منزل  يجلسات م،1073در اواخر سال . کرديد ميمذهب را تهد

 ها ول شد تا راهيتشک (1030-021) دمحمدباقر صدريبه نام س ،جوانو بانفوذ 
 يهادهير ايآنها تحت تأث. بگذارندبحث  بهرا  ياحتمال ياقدامات اصالح



 

ن آقرسوره رعد  11 ةيآ يتوجه خود را رو ،بنا حسنژه يوهو ب ،ن مصريالمسلم اخوان
که  يمگر وقت ،دهدير نمييک قوم را تغيط يکه خداوند شرا يدرستهب :متمرکز کردند

 .(27-11ص، 1232، بياد) ر دهندييتغ، ستهشان يهاآنها آنچه را که در نفس
 

 ،ييبه هدف نها يابينقش خود و دست يفايا يبرا ةيسالمالا ةحزب الدعو ياستراتژ

ضرورت  بر ،مبارزه يبندمرحله ياستراتژ. ها استوار استهدف يبندمرحله يرو
 ةصحن ورود در ةنيزمشيپ همثاباستوار به يفرهنگـ  يفكر يهاهيجاد پايا

 . شده است يزيرهيپا ياسيس يها كشمكش
 ،استوار استر يمراحل ز برالدعوه حزب ياستراتژن يا

 ؛يتحوالت عمل ةنيزمشيمثابه پبه يخواهتحول ةمرحل. 1

 ؛ياسيس ةمرحل. 3

 .و نظارت ياسيقدرت س ةعرصخصوص حضور در ةمرحل. 2
 يسم حزب و رأيبه پلورال ،به قدرت و شکل آن يابيسازوکار دست الدعوه درحزب

ستم نظام ين حزب به سيا ،در واقع. انتخابات معتقد است يق برگزاريمردم از طر
معتقد  يبه دولت اسالم يابيدست ةمقدم منزلةبه  ،يبر قانون اساس يمتک يپارلمان
است که دولت را پس از  يبر قانون اساس يمتک ينظام پارلمان ،نهيرا تنها گزيز ؛است

 اهلل تيآ انيحام 1030 ژوئن 12 در. دهديل ميتشک يتخابات آزاد عمومان يبرگزار
 زين شانيا. کردند آغاز نجف در يو منزل از را« رجب ةانتفاض» صدر دمحمدباقريس
 در ياسالم انقالب يروزيپ با. ندداد فتوا بعث حزب برضد همگان ةمبارز لزوم بر
 ريفراگ ياسيس تيفعال به و ندافتي يشتريب تئجر زين يعراق جوانان از ياريبس ،رانيا

 .(21 ص ،1232، بي)اد پرداختند بعث حزب برضد
 

 «يسازمان عمل اسالم»ش يدايتوان به پيم ،گرا در عراقاسالم يهاانيگر جرياز د
، ن گروهينام ا. اشاره کرد، کربالدر  يرازياهلل محمد ش تيآ توسط م1011در سال 

در . بود يدن به دولت اسالميعه در راه رسيج جامعه شيبس يبه معنا ،«يعمل اسالم»



 
 

 ةچون مخالفت با توسع يگريد يها ز با هدفين يگريد ياسالم يهاگروه آن، يپ
 نمونه، يبرا. ل شدنديتشک ،ندهيدر آ يس دولت الهيت در جهت تأسيسم و فعاليونمک

 يبرا، ز معروف استيکه به گروه انصار ن «ةالدعو جماعت االنصار» م1013در سال 
 نمسلمانا، گروهن يا ياعضا. ل شديت دعوت مردم به اسالم تشکيکمک به مأمور

 يازان قابل مالحظهيم الدعوه بهحزب يالت آنها از اعضايبودند که تحص يمخلص
 .(10ص ،همان) کمتر بود

 

 عراق کشور در عهيشرو انهيم يگرااسالم يهاانيجر از گريد يکي« مجلس اعال»
ن يا. ل شديتشک« ميمحمد باقرحک»توسط ، م1033نوامبر  13 ن مجلس دريا. است

ف کرد و يتوص عهيو ش يسناز تمام مردم مسلمان عراق  ةنديخود را نما ،سازمان
 ي( انقالب اسالمةشنهادکنندين پي)و نخسته و اساس يران را پايا ياسالم يجمهور

 . خواند يجهان
ل دولت موقت عراق بود که در صورت يتشک ةدر واقع مقدم ،ل مجلس اعاليتشک

امور را برعهده  ةت اداريتوانست مسئوليم، ن شهر بزرگ عراقيدوم، تصرف بصره
 يهاتيفعال ياما مجلس اعال به کار هماهنگ، هر چند بصره تصرف نشد. رديبگ

 . عراق ادامه داد ياسالم يها گروه
طور مرتب بًا بهيتقر، که در ابتدا شانزده نفر عضو داشت ،سازمان يمرکز ةتيکم

 ،مجلس اعال. ل داده استيتشک يجلساتم يحک االسالم محمدباقرحجت يتحت رهبر
جلسه بار کي يبًا سالياما در واقع تقر ؛است يادر کل فاقد جلسات منظم دوره

 . کنديمنتشر م« ةدالشها»به نام  يانامههفته، نيهمچنسازمان ن يا. ل داده استيتشک
ست داوطلب يخود را با حدود دو ينظام يرويمجلس اعال ن م1032در سال 

جاد کرد و رزمندگان يا ،واقع در کردستان عراق ،عمراندر حاج يگاهيو پا ان نهاديبن
 ،عراق در ياسالم انقالب ياعال مجلس مبارزان. به آنجا فراخواندمسلمان عراق را 

 و يمال تيحما ليدل به، عراق ارتش برضد يرانيا يروهاين اتيعمل در شرکت ضمن
 سفارت به حمله کردند؛ حمله تيکو در محل چندبه ، عراق از تيکو يکيلجست
 . بود موارد نيا از يکي م،1032 دسامبر در کايآمر



 

 روند م1033 دسامبر از. داد قرار ينظام ةحمل هدف را تيکو بعدها خود ،عراق
 از پس. افتي ادامه و شد آغاز رانيا در يا جلسه ليتشک با يعراق نامعارض ييگراهم

 يکردها و عراق جنوب انيعيش، عراق به متحدانش و کايآمر ينظام ةحمل انيپا

 . شد معروف« هيشعبان ةانتفاض» به که کردند اميق صدام دولت در برابر ،شمال

 ؛ژهيو يروهايداشت: ن يسه نوع واحد نظام ياسالم يهاتالف گروهئا ،در آن زمان

در داخل  کهنام داشت  «سپاه بدر»ژه يو يروهاين .جيبس يروهايره و نيذخ يروهاين

. کرديشرکت م زيران نيا يات نظامياما در عمل ؛داديانجام م يکيات چريعملعراق 

بود که  يعراق يجنگ يتشکل از اسرام ،«حمزه» ةژيو يروين، بدر يهاروياز جمله ن
تشکل شده  ياز داوطلبانز ينج يواحد بس. مخالف دولت عراق بودند ياسالم يروهاين

 ياما پول داشتند؛سبک  يهاده بودند و سالحيد ييابتدا يبود که آموزش نظام

 ياسالم يهامجلس اعال در امر تدارک گروه، در داخل عراق. کردنديافت نميدر

ت مجلس يبه عضوز ينگروه کرد  ود. کرديکمک م ،ن مجاهدان خوديمستقل و همچن

خ يش يبه رهبر ،کردستان يجنبش اسالم :عبارت بودند از که اعال درآمدند

محمد  يفرمانده به ،اهلل کردستانو حزب ؛زيو مالعثمان عبدالعز يعبدالرحمن نوارس

 . يخالد بارزان

دفاتر  ش،يهاتيمقاومت و فعال ةادام يخود برا ةادارت يتقوبه منظور مجلس اعال 
. داشت ياد و گوناگونيز يها تير کرده بود و فعاليا دايدر نقاط مختلف دن ياديز

 يهامخالفت گروه ،که در آنرا منتشر کرد  ياهيانيب م1000مجلس اعال در ژوئن 

ان احمد يم يريبا درگ هان مخالفتيا .بود شده يعراق با دولت بعث بررس ياسالم

بعد از  ةو تا دور ه بودغاز شدم آ1010م در سال ياهلل محسن حکتيو آ حسن الکبر
ه از مردم عراق يانين بيا. افتيادامه  يکيات چريران و عراق به صورت عمليجنگ ا

 ادامه دهند خود ةبه مبارز ،خواست تا زمان سرنگون شدن صدام ستمگريم

 .(73ص ،1232،سيجو)

عراق  ع درياهل تش يگرااسالم يهاق جزء گروهعرا يمجلس اعال الدعوه وزبح
و با استفاده از  ،ز و مذاکرهيآممسالمت يهاراهکارق ياز طر کوشنديمهستند که 

 .(10ص ،1233، اني)دکمج ش برندياهداف خود را پ، يمدن يهاتيظرف



 
 

در واقع تمرکز دادن به  م1030 ةل دهيل مجلس اعال در اوايهدف از تشک

. م بعث بوده استيرژ برضدالدعوه حزب ياعضا يکارمه باعراق  يجهاد يروهاين

 اما دا کند؛يپ يالمللنيب ک وجههيتوانست  يريگشکل يمجلس اعال از همان ابتدا

از  يافت و تعداديش يالدعوه افزاحزب ياختالفات آن با اعضا ،يبعد از مدت

مجلس ، م1030در اواخر دهه . مجلس اعال را ترک کردند حزبوابسته به  يها گروه

 ةپس از حمل، افتي صم اختصايدمحمدباقر حکياهلل ستيداران آشتر به طرفيب

وست و يگر به مجلس اعال پيد الدعوه بارحزب، م بعثيکا به عراق و سقوط رژيآمر

ند و به کنيم يعراق همکار ةنديآ يبرا، گريکديدر کنار  ،ن دو تشکل مهمياکنون ا

 . عراق حضور دارند ياسيدر ساختار س ،عنوان دو حزب منظم و باقدرت

ان يعيدو عالم بزرگ شاعتبار اکنون  ،الدعوهعراق و حزب ياسالم يمجلس اعال

م و يحک دباقرمدمحياهلل ستيد آيمجلس اعال اعتبار شه، دارندهمراه خود  عراق را با

د يالدعوه اعتبار شه و حزب ،ميحک دمحسنياهلل ستيمرحوم آ شانيپدر ا

 عةيجامعة شبانفوذ  ياز علما ،تين دو شخصيا. دمحمدباقر صدر را با خود دارنديس

از  شي، پنجف اشرف ةنماز جمع ةدر خطبم يد حکيشه. آمدنديشمار معراق به

 حضور اشغالگرانان خود در قبال يجر ياساس يمشخط نييخود، به تعشهادت 

 . است ياسيمقاومت س عبارت بود از: و آنپرداخت 

در ساختار  يانقش برجسته ،ميحک مارد عيس ين تشکل با رهبريا اکنونهم

 . عراق دارد ياسيس

 است از:رو عبارتانهيان مين جريا ةبرجست ياهيژگيو

  ؛ان عراقيعيان شيگسترده در م يگاه اجتماعيپا از يبرخوردار. 1

  ؛يستانياهلل ستيژه حضرت آيوه ب، عهيت شيجعمرار تنگاتنگ با يارتباط بس. 3

 يرهايو مس يمدن يهاتياز ظرف ان با استفادهيعيگاه شيجا يارتقا يتالش برا. 2

 ؛ياسيس

 . هاخروج آن بارةدر يريعدم موضعگگران و به حضور اشغالز يآمنگاه ابهام. 8

 



 

ةع
، م1070ق/1233  ا اواخر ساليدر اواسط  ،العلمال جماعةيتشک يه برايتحرکات اول

همزمان با سالروز  ،م1010ق/1230ل آن در سال يتشک ياما اعالم رسم ؛آغاز شد

از  ياگرچه حضور تعداد. در شهر نجف اشرف اتفاق افتاد يوالدت امام عل

را  ينقاط مشترک ،جماعةالعلما  ياصل يب اعضايالدعوه در ترکة حزبيمؤسسان اول

، الدعوهاست که برخالف حزب  ت آنياما واقع، گروه به وجود آورده بود ن دوين ايب

سم و يمبارزه با گسترش کمون. ياسيس تا دوب يشتر اعتقاديب، ن گروهيل ايتشک ةزيانگ

 انگذارانيبنبود که  ياز اهداف مهم ،عه و اصول اسالميش يها بر آموزه دوبارهد يتأک

 .آن بودند يدر پ جماعةالعلما

و تحت  يروحان ةبا حضور طبق ز منحصرًايگروه ن  نيت ايفعال، گريد ياز سو

الّله تيآ، ن گروهيا يواقع يبان و حاميپشت، شک يب. ت آغاز شديق مرجعينظارت دق

ل يتشک يت ويرا بدون رضايز ؛بود  عهيوقت ش يت اعاليمرجع، ميدمحسن حکيس

 ةنيزم که بعدها جماعةالعلما، در واقع. شدينمتصور  يحت، از علما ين اجتماعيچن

، از علما يا مجموعه، وجود آوردم به1012  م قاسم را در ساليسقوط حکومت عبدالکر

ن آنها يتر گرفت که از برجسته ينجف را دربر م ةيعلم ةحوز يمجتهدان و فضال

د يبرادر سو  ييب دايبه ترت) ل صدريداسماعيو س نياسيآل يدمرتضيتوان س يم

شتر از نسل يآن ب انگذارانيبنالدعوه که برخالف حزب. را نام برد صدر(محمد باقر 

بر شصت سال سن   بالغ جماعةالعلمااول رده  يها تيده نفر از شخص، جوان بودند

 ياهداف اصلبرخوردار بودند. ا متوسط ي يعال يگاهيه از جايعلم ةداشتند که در حوز

و بهبود  ياسالم يها دفاع از ارزش يدر راستا ييها برنامه  ياجرا، ن گروهيان ايبان

 ياجرا يدر راستا. بود يمختلف اجتماع يها در حوزه  ان عراقيعيش يط زندگيشرا

س ين گروه به تأسيا، ن مصريالمسلمر اقدامات سازمان اخوانيتأث  است و تحتين سيا

فقرا و ، ازمندانيکمک به ن يبرا، هيريخ يها و صندوق يفرهنگ، يمراکز بهداشت

به منظور تحول در نظام ، جماعةالعلما گذارانانيبن  نيهمچن. اقدام کردمان يتي

، بغداد يدر شهرها ،و متوسطه ييراهنما، ييابتدا  ده مدرسه در سطوح، حوزه يآموزش



 
 

ات بود ياله ةدانشکد جدا از ،ن مدارسيا. دندکر  ه احداث و افتتاحيحله و نعمان، بصره

 يعسگر يدمرتضيم و سيحک يدمهديس ينظارت و سرپرستکه در بغداد و تحت 

، ميدمحسن حکيالّله ستيآ يو معنو يت ماليبا حما ،بين ترتيبد. شد يانداز راه

عراق  يعيش ةجامع يها يگذار استيمؤثر در س يج به گروهيتدربه جماعةالعلما

 .ل شديتبد

  ةگسترد تيفعال ةجيپا به عرصه گذاشت که در نت يطيدر شرا جماعةالعلما

 شهر نجف م قاسميعبدالکرتوسط م 1073آنان با انقالب  يريگ ها و قدرت ستيکمون

مبارزه با کفر و  ةنيدر زم ييها و کتاب ها نامه هفته، اتياز نشر يشاهد انتشار انبوه

اضواء االسالم  ةيانتشار نشر جماعةالعلما ياقدامات فرهنگ  نيتر از مهم يکي. الحاد بود

نسل  ياضواء االسالم در خودآگاه. کرد يگروه عمل م يوگسخن گاهيدر جابود که 

 يکي. ار مؤثر واقع شديبس ياسالم  نيآنان با تفکرات نو ييعراق و آشنا ةعيد شيجد

محمدباقر صدر در ديالّله ستيآ  انتشار مقاالت، ن مجلهيقابل توجه در ا يها از بخش

در خصوص موضوعات مختلف و با ن مقاالت که يا. بود «رسالتنا» با عنوان يستون

جاد يو ا ،يوضوح و روشن، ييبار معنا ةبه واسط، شد يمنتشر م ياسالم يدگاهيد

 .(31-38ص ،1233، )دادفر داشتند يت خاصياهم، ديام ةيروح
 

 ياسيس ةدر عرص ياسيس يروهاين نيترن و معتدلياز سکوالرتر يکي «ياد عالويا»

ان يعياتحاد ش نماد يکه به نوع استبودن او باعث شده  يو بعثعه يش. عراق است

 . در عراق باشد يک و سنيئال

در  يو .اندبا او نداشته يجد تمخالف ،ياسيو س يمذهب، يقوم يهاانيجر شتريب

انحالل حزب و  رائتالف د يروهايبا اقدام ن بود که يدود افرادعاز م، ان جنگيپا

 . ومرج دانستش هرجيرا باعث افزا ارتش عراق مخالفت کرد و آن

 ينسبش يباعث افزاعراق، کا به يارتش آمر ةگسترد ةد او به حملياعتراض شد

 است از: ک عبارتيئان اليمختصات جر. ن مردم شديت او در بيمحبوب
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 ؛در منطقه يگان عرب سنيبا همسا ييصداهم. 7

 (www.islam-online.net) .ت عراقيبا مرجع. عدم ارتباط 1

 

ان عراق را يعيش يت اسالميمرجع يستانياهلل ستيآ يياهلل خوتيآ درگذشتپس از 

. درويم شماربهن کشور يعه در ايش ةيعلم يهاهوزبانفوذ ح ةاو چهر. عهده گرفترب

، ج فارسيخل ةيحاش يکشورها، عربستان، افغانستان، در پاکستان ،بر عراق افزون يو

 17در  يستانيساهلل تيحضرت آ. دارد يز مقلدانيران نيو ا ،کايان اروپا و آمريعيش

اصالح طرح انتقال قدرت به مردم  درخصوصکا را مجبور کرد تا يآمر 1233آذر 

عنوان  جمهور عراقسيرئ يدار با جالل طالبانيدر د نيهمچن يو .عراق اقدام کند

بلکه بر ضرورت  ؛ميندار يساالر در عراق مخالفتک نظام مردميجاد يکرد: ما با ا

اشغالگران را تحت فشار  يستانياهلل ستيآ. ميکنيمد هم يتأک ين نظاميجاد چنيا

 ياشغالگران در ابتدا با ادعا. انتخابات آزاد برگزار کنند ن کشوريا تا در قرارداد

 يول ؛زنند يباز م سر از انجام آن ،انتخابات يبرگزار يط برايشرافراهم نبودن 

 ةيژانو در يانتخابات همگان يبرگزار با مردم، يبا تظاهرات صدهزارنفر سرانجام

، )تالشان ت بودينفوذ مرجع زان قدرت ويم ةن نشان دهنديا .کننديموافقت مم 3008

 .(0ص ،1230

 

به دست م 1000دصادق صدر است که در سال مدمحيدمقتدا صدر فرزند سيس

مقتدا صدر را فاقد  يگران غربلياز تحل يارينکه بسيا با. عوامل صدام ترور شد

 انيعيشان يدر م يخوب هةاز وج يو، داننديان ميعيش يرهبر يمشخصات الزم برا

 يکه فقر و بدبخت انديجوانان از دستهآن اغلب  ،يداران وطرف. عراق برخوردار است



 
 

. دهنديکا نسبت ميمرآژه يوهگران باشغالم صدام و يرژ يهااستيسبه ش را يخو

رون رفتن آنها از عراق يگران را باشغال بامقتدا صدر شرط کنار گذاشتن مبارزه 

 . ر دارديان عشايدر م يادينفوذ زن يهمچناو ، کرديعنوان م

او  .است انداختهراه  «يش المهديج»عنوان  با يسپاه، ان جوانانيمقتدا صدر از م

خود را در ، قين طرياز اکند و ين را مرتبط و مشترک اعالم ميمسائل عراق و فلسط

 گريدان و ينيه است ما به فلسطصدر اعالم کرد .دهديقرار م يعرب يکشورها ةصحن

م ينبرد خواهبا ستمگران م که يده ينان ميک اطمينزد ده در خاوريدستم يهاملت

 ياهلل معرفحماس و حزب ياو خود را حام، نيهمچن. م شديخواه زروين پآناکرد و بر 

 يان سنياز ناراض يميت قشر عظيحما، خود يهايژگين ويمقتدا صدر با ا. کرده است

 . به خود جلب کرده است، ژه در فلوجهيوهبز يرا ن

 ر مشخص کرد:يان صدر را به قرار زيجر يهايژگيوتوان يم يطور کلبه

  ؛ن کشورياشات با امهرگونه مم يتحرکا و يآمر يگربا اشغال ديمخالفت شد. 1

  ؛يعيش يهاها و گروهانيجر گرينداشتن با دمخالفت . 3

ک يان به صورت يعيش لزوم حفظبر  يمبن، يک منطق درونياز  يداربرخور. 2

  ؛ريناپذهيکل تجز

  ؛يستانياهلل ستيمثل آ ،عهيمراجع بزرگ شز از تقابل با يپره. 8

 ؛رانيا ياسالم يجمهوربا ژه يرابطة و يبرقرار. 7

در شهرک ن طرفداران يشتريو بقابل توجه  ياجتماعگاه يپا از ي. برخوردار1

 (www.shistu.com) .کننديم يزندگدر آن ون نفر يليصدر بغداد که بالغ بر دو م

 

از طرف حکومت و  يسرکوببر  افزون ند،وجود آمدکه در عراق به ييهاجنبش

بودند ز ين يساختاردرون ةموانع و آفات بازدارند ، گرفتارت آنانيموفقاز  يريگجلو

ن يان عوامل يترمهم. موجب شده استها را ت آنير عدم موفقياخ يهادهه يکه ط

 ند از:اعبارتت يعدم موفق



 

ط خاص يبا توجه به شرا ،آنان يمدنمهيت نيان و وضعيعيش يضعف فرهنگ. 1

 در جنوب عراق؛ ژهيوبه  ،يمياقل

 رهبران؛ ياسيس يآگاهنامقتدر و  ينبود رهبر. 3

 ؛يمراجع عراق يبودن برخ يرانيا. 2

شتر يها اساسًا بينکه سنيها؛ چه ايان با سنيعيش يکرد مبارزاتيرو يهاتفاوت. 8

ر از ييو تغ يان خواهان اقدامات انقالبيعيش يول ند؛ير از باالييدار اصالحات و تغطرف

 هستند؛ن ييپا

  .(13ص ،1231، يقم ي)غالمان يعين شيب يالتيمند و تشکنظام يهاتيحذف فعال. 7

ن جنبش و سازمان يترنکه چرا مهميان علت ايدر ب يدباقر مهرياالسالم سحجت

خود در  يهابه خواستهاست نتوانسته ، الدعوهحزب يعني عه،يش يگرااسالم ياسيس

از  يناش يتواننان يا د:يگويم، ابدياز سقوطش دست  شيپدوران حکومت صدام 

را او معتقد است يز ؛در حزب است يمراتبعکس سلسلها بهيبرابرطلب  يهانگرش

الت يند که داخل تشکاواالتر از آن تر وبزرگ ،هيعلم ةت و طالب حوزيروحان که

تحرک و سرپرست و ناظر بر ، مبارز و متعهد يشه علمايبلکه هم ؛شوند يحزب

در  يدهده بود که سازمانکرد ين نکته تأکين بر ايهمچن يو. انداحزاب يکارها

ز ين گونهن ين باشد که اييشکل و از باال به پا يد هرميبا ةياالسالم ةالدعو حزب

 . هست

ت يداران والن طرفيبعدها موجب تفرقه ب ،فرودستانهـ  ن برداشت فرادستانهيچن

ت را مطرح يارات واليدگاه موسع و مخفف از اختيدو د ،حزب ياعضا. ه شديفق

 ؛است يه فراقانونيفق يارات ولياخت ةبودند حوز يحزب مدع ياز اعضا يگروه. کردند

 ،1211، يحجت االسالم مهر) حزب از آن جدا شدند ياز اعضا يگروه ،آن ةجيکه در نت

 .(27ص

ل در يعوامل دخ ،عراق ةالدعورهبر مجلس اعال و حزب ،مياهلل حکتيآ

 ؛يم عراق به منافع مليرژ يتوجهيب شمارد:ين برميرا چن يعيمبارزان ش يها يناکام

و  ؛بودن انقالب و آماده نبودن مردم يدفع ؛يمردم يروهاين يدهنبود سازمان

 . واحد ينبود رهبر ،سرانجام



 
 

 کند:يعامل اشاره م پنجبه  ،ان عراقيعيش يح علل ناکاميدر توض ين علويحس

 در امر حکومت؛ يکتاتوريرد د دربارةفقدان اجماع . 1

 ؛ياسالم يهاها و گروهان تودهيم يو ارتباط يوند عاطفينبود پ. 3

 ؛يت خارجيحما نبود. 2

 ؛ييادگرايها از بنيترس خارج. 8

، زادهفي)س يروزيپ يبرا يبه مثابه ابزار ،امينبود درک ضرورت استقرار ق. 7

 .(127ص ،1230

، ل بودهيدخ يعيش يگرااسالم يهاان و گروهيعيش يناکامکه در  يگريد عامل

بزرگ در قبال عراق  يهاقدرت يمنطقه و استراتژ يکشورها يالزامات منافع مل

که به مذهب تشيع است  ،ين مذهب اسالميترمعتقدند خطرناکآنها چراکه  است؛

و شهادت و مبارزه با ظلم و  يدهد و عنصر فداکاريم ياسيس يمحتوا، مذهب

 يهاتين فعاليترياساس ةدر زمر ،يراسالميغ يهابا حکومت ياستعمار و عدم همکار

ان در عراق تا يعيباعث افول قدرت ش ،شدهاديمجموع عوامل . روديشمار مآنان به

 . ن شدياز سقوط صدام حس شيپ

 

سکوت  ،مقابل در و، ن کشورياشغال ا و م3002سال  درکا به عراق يورود آمر

 يعه نه با بقاين مفهوم بودکه شيواقع به ا در ،حزب بعث ان تحت ظلم صدام ويعيش

که  يطيمشابه شرا قًايدق کا تن خواهد داد؛يمرآنه به اشغال  م بعث موافق بود ويرژ

ها عراق را اشغال يمردم از ظلم عثمان يآزاد ةبه بهان م1030سال  ها دريسيانگل

ت يحاکم و پس از ار کرديام سقوط حزب بعث سکوت اختيا عه دريش. کردند

ن تفاوت که يبا ا نمود؛مطرح  ينيت ديمطالبات خود را از زبان مرجع ،گران اشغال

را منحل  يحزب بعث و ارتش بعث زيکا نيمرآت است و يعراق در اکثر عه دريش

دان يم در واست حفظ کرده  خود را ياسيس و يعه توان نظاميش گر،يد يسواز . کرد

مهم  ياشغال عراق نقش پس از ،تيت مرجعيان با محوريعيش، نيبنابرا. دارد حضور

 اند از:عبارت ،تحوالت عراق پس از اشغال ان بريعير شيثأن تيمهمتر. ندفا کرديا



 

 يهاتيقوم از احزاب و يل حکومتيتشک يگران برال اراده به اشغاليتحم. 1
 مختلف عراق؛

 ؛ن آنبه انتخابات گذاشت ها ويعراق به دست عراق يقانون اساسنوشته شدن . 3
سرنوشت ن ييتع مردم درد بر نقش فعال يتأک عراق و درانتخابات  يبرگزار. 2

 ؛خود
 ؛ت خوديجمع ةحکومت به انداز عه دريشد بر نقش يتأک. 8
 ؛يمهد و لشکر سپاه بدر، عهيش يقدرت نظامحفظ . 7
 ؛رانيبا ا يهمکار و يعيت شيب، يعيائتالف ش، يعيمتحد ش ةجبهل يتشک. 1
 ؛يعيت شيعراق از مرجع ياسيسپس احزاب س مردم وت يتبع. 3
 .(83ص ،1233، ي)اکبر عراق منافع اشغالگران در رب يعيمنافع شح يترج. 3
 

ش برخوردارند يخو يها يتحقق اهداف و استراتژ يبرا يامکانات ازات ويان از امتيعيش
 ند از:اتها عبارن آنيترکه مهم

عه به صورت يش يهاگروه يبرخ ؛تيروحان محور برو انسجام  يدهسازمان. 1
  ؛ز هستنديمسلح ن يرعلنيا غي يعلن

ان يعيش ةعراق؛ در عراق فقط کردها به انداز ةدر صحن يب جديفقدان رق. 3
 ةحوز البته. موارد با آنان اشتراک هدف هم دارند ياريکه البته در بساند منسجم
اهل  ةجامع. استگر يکدياز مجزا و متفاوت  يادين دو گروه هم تا حدود زيمنافع ا
جامعة با  ،ر آنيو نظا ينيرزميث منابع زيت و نه از حيث جمعينه از حهم، سنت 

 .(82ص ،1230، ي)قاسم ستياس نيان قابل قيعيش
 

نقاط  ،که از آن برخوردار است يطيعراق در کنار تمام امکانات و شرا ةعيش ةجامع
 :شوديبه چند مورد اشاره م ادامهز دارد که در ين ياديضعف ز

 يد و لطمات فراوانير شداياخ ةسه ده يط يطور کلالف( هرچند ملت عراق به
بر  م،1001 ةو وقوع انتفاض ،رانيجنگ با ا ،م بعثيرژ يهااستيس لياما به دل ده،يد



 
 

ار مو ش يزان باسواديم. ل شده استيتحم دوچندان يت و ستميان محروميعيش
، يتيرين در مشاغل مدو شاغال يعال يعه در مراکز آموزشيکردگان شليتحص

ت يموقعتواند ين امر ميهم است.گران بوده يار کمتر از ديبس ،و حساس يتخصص
  سازد؛ر يپذبيآس ،يت عددياز اکثر يبرخوردارباوجود  ،ندهيآنان را در آ
گذشته  يهاظرف دهه ،انيعيش يو علم ينينجف و مراکز د ةيعلم ةب( حوز

 يمدرسان و برخ ؛ف استيآنان محدود و ضع يمنابع مل ؛انددهيب ديشدت آس به
ارتباطات . اندخارج شده ا از کشوريده يشهادت رسبه يحوزو ةبرجست يهاتيشخص

گسسته و آنان را از  يتا حدود ،ياجبار يها انزواد به دنبال ساليمراجع تقل ياجتماع
  ؛ساخته است دور يعيش ةعمق تحوالت جامع

 و ياسيس يهاتيبه فعال شتريبم بعث يدوران مبارزه با رژ يط ،عهين شاج( معارض
 يريپذبيش آسيضمن افزا ،ن امريا. اندآورده يالت بسته رويدر قالب تشک ينظام
شده  يو آموزش ياجتماع ،يباعث غفلت از توجه به مسائل فرهنگ ،هان گروهيا يداخل
ت به سبک گذشته را ندارد و يفعال يد اقتضاياست که عراق جد ين در حاليا. است

 ؛(13-12ص ،1233، يکرم، ي)ازغند دنديع با تحوالت جديسرستعد انطباق مها ن گروهيا
. شده است ياعه وارد مرحله تازهيش يهان گروهيب يگروهد( اختالفات درون

 است: يريو درگ يشدت مستعد پراکندگر بهيل زيعه بنا به داليش ةجامع
 ؛بر آن يسنت ياسيو غلبه فرهنگ س يعيجامعه ش يافهيو طا يارهيبافت عش. 1

 ؛ريواحد و فراگ يمذهب–ياسيس يرهبر نبود. 3

و نبود اجماع  ،ک متفاوت و بعضًا متعارضيدئولوژيو ا يفکر يهاشيوجود گرا. 2
و ، استين و سيوند ديپ يچگونگمانند  ،مهم مسائلو اشتراک نظر در خصوص 

 ةپشتوان يدارا يهاهگرو يحت .تيت و روحانيمرجع، تيارتباط حکومت با وال
در . اندمنسجم ارائه نکرده ياهينه نظرين زميز در ايک مانند مجلس اعال نيدئولوژيا

عه را دچار يش ةجامع، ( و سکوالري)فقاهت يش متفاوت مذهبيوجود دو گرا ،يسطح کل
 ؛انشقاق کرده است

که منافع  يمختلف يعه به کشورهايش يهاها و گروهتيشخص يبرخ يوابستگ. 8
عناصر ها و ن تشکليها از ابه آن يابيدست يو برا نديجويدر عراق م را يمتعارض

  ؛ديافزايان ميعيش يداخل يهان امر بر تنشيهم. ندکنيم يابزار يبرداربهره



 

 ينيآفرنقش ةعراق و نحو ياسيساختار س ةنديآ بارةدر ياختالف نظر جد. 7

ل يبد يهاالگو و مدل، دگاهيدها ن گروهيک از اي چيتاکنون ه. ندهيان در عراق آيعيش

  ؛ده استکرارائه نرا و مطلوب 

آن در  يکا و حضور نظامينوع تعامل با آمر بارةابهام و تعارض قابل توجه در. 1

ن نوع نظام ييتع ةلئبا مستقارن آن کا و يحضور آمر درصورت تداوم ژهيوبه ؛عراق

 ؛عراق ندةيآ ياسيس

 يها يتوز نهيو ک انهيجوانتقام يهازهيانگ وجود و ،تعارضات و هاتنش يخيتار ةسابق .3

در ترور زودهنگام  ،ن نمود آنيکه بارزتر ،عهيش يهاان گروهيم يافهيو طا يارهيعش

 ؛گر استعه جلوهيش يهاگر گروهيدر نجف اشرف توسط د ييد خويدمجيس

تفکرات مراجع  برمحورمتفاوت که  يو مکاتب فقه يفکر يهاوجود مشرب. 3

و است م شکل گرفته ياهلل حک تيآ و اهلل صدرتيآ، يياهلل خوتيمانند آ ،نيشيپ

االطاعه ر و واجبيدناپذيترد يهاوت آنان به انگارهيفرزندان و ب، توسط شاگردان

ه را يعلم ةان و حوزيعيان شيجاد وفاق و اجماع نظر در ميو ا شدهل يگران تبديد يبرا

 ؛دشوار ساخته است

 يهار )مانند رسانهيجامع و فراگ يارسانه ةو فقدان شبک يضعف نظام ارتباط. 0

عدم  يط احتماليا شراي يت گذار کنونيکرد در شمال عراق( که بتواند در وضع

  ؛دار شودمورد انتظار را عهده يارتباط يکارکردها ،ان به قدرتيعيش يابيراه

ت از يو حما ،انيعيش يابيقدرت هب يعرب يت قاطع کشورهايت اکثريحساس. 10

  ؛اهل سنت آنان يرقبا

 ،رانيا يعني ،آنان يان متحد منطقهيتران با مهميعيوند شيپکا با يمخالفت آمر. 11

با نکردن  يو همکار ينده به همراهيها در عراق آآن ينيآفرو مشروط کردن نقش

 ؛رانيا

عه که ينفوذ شباون و عناصر يان روحانيدر م يانحراف يهاانيجر ينفوذ برخ. 13

ان با يعيش يسازو همراه ،تيت و نهاد مرجعيان روحانيگسست م، ييگراباعث فرقه

 .(10ص ،1233، )حق پناه شوديران ميانفکاک از ادرخصوص مهاجم  يروهاين يويسنار

 



 
 

 يان معارض عراقيعيورود ش مانععه باعث شد که از ابتدا يکا به شيآمر ياعتماديب

البته  کرد. يريگموضع ورود سپاه بدر به عراق ژه درخصوصيشود؛ به وبه حکومت 

 در ،هم مسئوالن سپاه بدر عه وين شاامروزه هم معارض و است شکست خوردين سيا

بعد تالش کرد عناصر  ةمرحل کا دريآمر. کننديم ينيآفرنقش يديکل يهاتيمسئول

 را در عهيشعار ائتالف با ش و س قدرت قرار دهدأعه را در ريش يسکوالرها ک ويالئ

مردم با اعتماد  ز شکست خورد وياست نين سيا. غ کردنديمنطقه به طور گسترده تبل

ر شد تحت فشار يکا ناگزيآمر، در مرحله بعد. سکوالرها را حذف کردند، تيبه مرجع

 برضدرا  ياجانبهاما اقدامات همه ؛رديق انتخابات بپذياز طر حکومت را، تيمرجع

اند از:عبارتن اقداماتين ايترمهم. کردعه آغازيش

 ؛يسن عه وين شيجاد اختالف بيا. 1

. س آن قرار داردأعه در ريکه ش يحکومت مردم ياز کارآمد يريجلوگ. 3

اجازه  دست گرفت و ت عراق را دريستم امنيس دفاع و يهاخانهوزارت کا عماًليآمر

 نها استفاده کند؛آاز  يعينداد دولت ش

 عه؛يش برابر در يابزار مثابهبه  ،ها به حکومتيبازگرداندن بعث يتالش برا. 2

و  بدر يروهايان نيمژه يوبه ،عهين شيو اختالف ب يريجاد درگيا يتالش برا. 8

 ؛يارتش مهد

 عراق؛ ران دريا ةب چهريتخر يتالش برا. 7

 درژه يو، بهعهيضدش ةل جبهيتشک يتالش برا عه ويش برضدغات گسترده يتبل. 1

 .(80ص ،1233، ي)اکبر نشاندهدست يهاق حکومتياز طر ،انهيخاورم
 

ندگان عراق پس از سقوط حکومت ين دوره مجلس نمايدومم، 3010مارس  3در 

در عراق و  يگذارنهاد قانون ،ن مجلسيا. برگزار شد ندهينما 237ن ييتع يبرا، صدام

ائتالف  ،ن انتخاباتيدر ا. ن کشور استيجمهور اسير و رئيوزکننده نخستنييتع

ل يتشک يعه و سنيشتر از اعراب سکوالر شيکه بـ  ياد عالويا يبه رهبر« هيالعراق»



 

 ينور يبه رهبر« دولت قانون»ائتالف ، گاه نخستيدر جا يکرس 01با ـ  شديم

 يمل»ائتالف . ندگاه دوم قرار گرفتيدر جا يکرس 30با  ،ر عراقينخست وز، يالمالک

 يمجلس اعال»عراق همچون  يگراان اسالميعيمهم ش يهاکه از سازمانـ  «عراق

و  نشستگاه سوم يدر جا يکرس هفتادبا ـ  شديل ميتشک« ان صدريجر»و « ياسالم

گر قرار يد يهاهگايدر جا دست آوردند،بهکه  ييهايبه نسبت کرس ،احزاب ةيبق

از  يکرس شش ،عراق است ياعراب سن يکه ائتالف اصل «توافق ةجبه». گرفتند

  .مجلس را به خود اختصاص داد يها يکرس

 دوازدهدر قالب ، ياسيان سيجر 117نامزد از  1133، م3010در انتخابات سال 

به رقابت پرداختند و  يپارلمان يکرس 237کسب  يبرا يانتخابات بزرگائتالف 

 ،ن انتخاباتيدر ا. برگزار شد يارهيست باز و نظام چنددايستم ليانتخابات در قالب س

ن مشارکت با نرخ يدرصد از مردم عراق شرکت کردند که باالتر 8/13ش از يب

عراق در  يانتخابات پارلمان يهايژگياز و. به استان دهوک مربوط بود، درصد هشتاد

 ياهائتالف يريگو شکل ،قبل ةدور ياسيس يهابرهم خوردن ائتالف م،3010سال 

اند و ل شدهيتشک يو مذهب يمختلف قوم يهاها از گروهن ائتالفيا شتريب. د بوديجد

زمان حضور هم يو قوم ينيد يهاتياقل گريداهل تسنن و ، انيعيآنها ش شتريبدر 

ن يتراز مهم. مختلف شد يهان ائتالفيب م آرايله باعث تقسئن مسيا. دارند

 ند از:اعبارت ،ن دوره از انتخاباتيا ان دريعيش يها ائتالف

 

، ياد عالويا يمعروف است و تحت رهبر «هيالعراق فهرست»عراق که به  يجنبش مل

با کسب  يانتخابات پارلمانتوانست در سکوالر قرار دارد،  ةعيت شيشخص

 يکرس 01 ، يعنيهايزان کرسين ميشتريب، درصد 33/37 معادل، يرأ 331213123

اند عبارت ،ن ائتالفيا ياحزاب اصل. را به خود اختصاص دهد يکرس 237از مجموع 

 ةجبه»و  ؛سکوالر يعيش شيبا گرا ،ياد عالويا يبه رهبر «عراق يتوافق مل»: از

عمدتًا  که سکوالر يش سنيگرا با ،صالح مطلق يبه رهبر «عراق يمل يگوو گفت

جنبش ». کنديم يندگيان سکوالر عراق را نمايعياز ش يمذهب و بخشيت سنيجمع



 
 

، هاسکوالر، انيعيمطرح عراق )ش ياسيس يهاتياز شخص يبيدر واقع ترک «عراق يمل

مقابل  در قدرتمند يجاد ائتالفيا يد( است که در پيجد يهايها و بعثيسن

ز به ين يقبل يسن يهااز ائتالف يبخش نيهمچن .اندگرا بودهاسالم يعيش يها ائتالف

 . اندوستهيپ فهرستن يا

 

توانست در ، ر عراقيوزنخست، يمالک ينور يبه رهبر «ائتالف دولت قانون»

ا به ي ،يکرس 237از مجموع  يکرس 30، يرأ 3، 130، 083با  ،يانتخابات پارلمان

 فهرست»ها را به خود اختصاص دهد و بعد از يدرصد از کرس 31/37گر يعبارت د

 ياصل يهاتياحزاب و شخص. دست آوردها را به يزان کرسين ميشتريب «هيالعراق

  باشند:يشرح من يابه  ،ن ائتالفيا

 رو؛انهيم ةعيش شيگرا با ،يالمالک ينور يبه رهبر «حزب الدعوه» -

، يش سنيگرا با ،مانيحاتم السل يخ عليش يبه رهبر «نجات انبار يجبهه مل» -

 انبار؛، يالهيقب

، سکوالر ةعيش شيبا گرا ،ليه سهيالحافظ و صف يمهد يبه رهبر «التجمع» -

 ؛«هيالعراق فهرست»عضو سابق 

 يطراح يمالک يت نوريريت و مدياول حول شخص ةدر وهلدولت قانون ائتالف 

شکل  م3000در سال  ياستان يانتخابات شوراها يط ،ن بارينخست يشده است و برا

ت قابل يموفق ،ياستان يشوراها يکرس 880از مجموع  يکرس 131گرفت و با کسب 

 . دست آوردبه يتوجه

 «عراق ةپارچکيائتالف »عضو ، م3007سال  يالدعوه در انتخابات پارلمانحزب

در چند سال  يريوزدر مسند نخست يشهاتيموفقل يبه دل يمالک ياما نور ؛بود

 يتالش کرد تا ائتالف، ت در عراقيجاد ثبات و امنيدر ا دولت و ييگذشته و کارا

و  يسن يهاتا گروه ديکوشن راستا يدر ا يو. ندکجاد يا ياگرا و فرافرقهيمل، مستقل

ائتالف دولت »وستن يپ يبرا ييهاهر چند تالش. کندز در ائتالف خود وارد يکرد را ن

 يعيش يهاپوشش دادن گروه يبرا يچتر مثابهبه  «عراق يائتالف مل»به  «قانون



 

از جمله اختصاص ، عراق يائتالف مل ياز سو يرفتن شروط مالکياما با نپذ، انجام شد

دولت قانون  فهرست ،يمالکبه  يريوزائتالف و پست نخست يهايدرصد کرس پنجاه

 . شد م3010 يبه صورت مستقل وارد انتخابات پارلمان

 

عنوان ائتالف به «پارچهکيائتالف عراق »ن يکه در واقع جانش ،«عراق يائتالف مل»

توانست ، حزب الدعوه است يمنها، م3007سال  يانتخابات پارلماندر  يعير شيفراگ

معادل  ،يکرس 237از مجموع  يکرس هفتاد م3010سال  يانتخابات پارلماندر 

ل ين ائتالف قدرتمند تبديها را به دست آورد و به سوميدرصد از کرس 82/10

 :اند ازعبارتن ائتالف يا يهاتياحزاب و شخص. شود

 عه؛يش شيبا گرا ،ميعمارحک يبه رهبر «عراق ياسالم يمجلس اعال» -

 عه؛يش شيبا گرا ،يعامر يهاد يبه رهبر «سازمان بدر» -

 ؛گرايملـ عه يش شيگرا با ،صدر مقتدا يبه رهبر «ان صدريجر» -

 عه؛يش شيبا گرا ،يهاشم الهاشم يبه رهبر «يلت اسالميحزب فض» -

 سکوالر؛ ةعيش شيبا گرا ،ياحمد چلب يبه رهبر «عراق يمل ةکنگر» -

 ؛يعيش شيبا گرا ،يم جعفريابراه يبه رهبر «يجنبش اصالح مل» -

ت يموفق، گراستاسالم يعيش يهاگروه ةرنديکه عمدتًا دربرگ «عراق يائتالف مل»

به  يافرافرقه ياش وجههينما يو کرد برا يسن يهاگروه يدر کسب همکار يچندان

ان جنوب عراق را يعيش ياز آرا يزان قابل توجهين حال توانست مي؛ با ااورديدست ن

.(13-1ص ،1231، يميرکري)م به خود اختصاص دهد

، ن منطقهيا ان بريعيتسلط ش ا ويارتباط با در و ،گاز در جنوب وجود منابع نفت و

گر يد ين فرصت برايا ،ن نسبتيبه هم .ان استيعيار شياخت در يابزار فرصت و

ار يدر اخت ياسيس يابزاربه مثابه ن منطقه يا، نيبنابرا. ديآيحساب مچالش به ،اقوام

 شماران عراق به يعيش يحساس برا يامرحله، يکنون ةمرحل. ان عراق استيعيش



 
 

 ن گروه فراهم شده است که پس از صدها سال دريا ين امکان برايرا ايز ؛ديآ يم

پس . عراق مطرح کند ياسيس ةمسلط در عرص يبه عنوان قدرت خود را، ه بودنيحاش

دا يپ ياعه عراق قالب تازهيش ةد جامعيجد يانقالب يهاخواسته، م صدامياز سقوط رژ

گذاران استيس يوجود آمده که بران آنها بهيدر ب ياسياز تحرک س يو موج هکرد

اند افتهيان دريعيدر واقع ش. کننده بوده استگير عراق غافل يهايسن يو حت ييکايمرآ

دن به يان را از رسيعيکه شانديتنها عامل ييکايمرآگران اشغال ،حال حاضر که در

ن يشدن رابطه ب ين عامل بحرانيتريله اصلئن مسيهم .اندبازداشته ياسيقدرت س

اگرچه . ن کشور شده استيا ها درييکايآمر عراق و موضوع حضور ةعيش ةجامع

ن يا يول ،ميهست ياسيقالب احزاب س در يعيمختلف ش يهاشاهد قدرت گرفتن گروه

همانند  ؛عراق با هم اختالف دارند ةنديآ اهداف در شبرديپ يهاراه بارةدرها گروه

تا مسئله ن يا. وجود دارد يعيش يهاائتالفگر يد ه ويالعراق فهرستن يکه ب ياختالف

با داشتن  يعيش يهاگروه. ابهام مواجه کرده است تحوالت عراق را با ةنديآ يحدود

بر  ياسياز قدرت س يشتريبه سهم ب يابيد به دنبال دستيعراق جد موضع برتر در

عنوان گروه ن کشور بهيت و ثبات در ايجاد امنيت خود و ايجمع ينسبت باال يمبنا

و  ،انيعياز تسلط ش يريجلوگ يدر راستاز ين يسن يهاگروه. نداتيمسلط در حاکم

 يد عراق با ابزارهايجد ياسيقدرت آنان در ساختار س يسازنهيدر نهاد يتراشمانع

ژه در جنوب و يوبه ،سميو فدرال ييزدايمانند بعث يو مخالفت با اقدامات ،گوناگون

خود در  يمجدد نقش سنت يايو اح يقانون اساس يدرصدد بازنگر، ن کشوريشمال ا

 ،يداخل يهاتعارضات و اختالفات موجود در اهداف و منافع گروه، نيبنابرا. نداعراق

فقدان سنت ، يعيسنت و ش اهل يهاگروهن يب ييمصالحه و همگرا يهانهيفقدان زم

 يتيط امنيو شرا ياسيروند س ،تيريقدرت مد ةدر عرص يو سهم مل يدموکراس يمدن

است که  ين کشوريران دوميعراق پس از ا. با مشکل مواجه کرده استرا عراق 

روابط دو  ةنديآ تواند در ين ميا .دنده يل ميان تشکيعيرا ش ت آنيت جمعياکثر

 شاهد، خ روابط دو کشوريطول تار که در گونههمان ؛داشته باشد ييبسزانقش  کشور

 . ميابوده ياقتصاد و يفرهنگ، ياجتماع، ياسيمختلف س يهاعرصه روابط در
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