
٢٥ نوامبر ٢٠٢١

گـــــزارش

در مخالفت با قم.. موضع 
مرجعیت نجف در قبال 
انتخابات پارلمانی عراق 



دعواهاى دینی: پیش از انتخابات............................................... 4

8 ............................................................ تهران در مقابل نجف

١٠ .................................. ُبعد دینی و آینده اختالفات شیعی – شیعی

برآیند............................................................................ ١3

فهــرســـت



در مخالفت با قم.. موضع مرجعیت نجف در قبال انتخابات پارلمانی عراق  3

پنجمیــــن دور انتخابات پارلماین عراق که در ماه اکتــــر 2021 میالدی برگزار 
شد، یکی از مهمرتین دوره های انتخابات بعد از سقوط صدام حسین تا کنون 
به شمار یم رود؛ چرا که این انتخابات در یپ نارضایتی ها و اعرتاضات نوامر 
2019 و خواست مراجع دینی مبنی بر انتخابات زود هنگام در حمایت آشکار 

از مطالبات انقالبیون صورت گرفت.

ظاهرا، در فضای سیاســــی شیعه نقش دین بســــیار تعیین کنن�ده است و در 
کشــــورهای عریب و اسالیم، نه تنها »ســــنت« حتت تأثیر مدرنیسم و جهاین 
شــــدن، رنگ نب�اخته بلکه همچنان حضور پر رنگ خود را حفظ کرده است؛ 
چراکه سیاست نظام صدام حســــین و خألی که بعد از فروپاشی آن به وجود 
آمد، ســــبب شــــد که مظاهر دینی و شــــیوه های ابراز آن به عنوان وجه تمایز 
گروهها به صورت گسرتده مورد استفاده قرار گیرد و هنوز هم این رویکرد 
همچنان در اوج خود قرار دارد. در کل، به نظر یم رسد که در جهان عرب و جهان 
اسالم دین در مناسبات سیاســــی و امور عامه، نقش محوری را داشته باشد؛ 
چرا که دین از جمله ابزارهای تقویت مشــــروعیت سیاسی است و پایبن�دی 

https://rasanah-iiis.org/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%90-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d9%90%d9%91-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d9%8f%d8%ae%d8%a8-%d8%a7/
https://www.independentarabia.com/node/80236/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://rasanah-iiis.org/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%90-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d9%90%d9%91-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d9%8f%d8%ae%d8%a8-%d8%a7/
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مردم به امور دینی بیش از قوانین است. از این رو، هم حکومت از حربه فتوا 
علیه مخالفین سیاسی اســــتفاده یم کند و هم جریانهای دینی اپوزیسیون با 

همین حربه به مخالفت با حکومت بر یم خیزد.

اما در عراق، به خاطر اینکه ایران با پروژه ملی و مذهبی خود درگیر این حبران 
شده و در تالش است تا با استفاده از ابزار دین و مذهب منافع خود را در عراق 
دنب�ال کند، اوضاع در عراق پیچیده تر شــــده اســــت. از آجنا که ایران گسرته 
والیت فقیه را به جغرافیا و مذهب محدود نیم داند، عراق با داشنت اکرثیت 
شیعه مذهب، فضای مناســــبی برای ایرانیها است تا با کسب طرفداران به 
گسرتش نفوذ خود برپدازند. حضور شخصیت ها و مراجع، جریانهای دینی و 
گروههای مسلح، فضای سیاسی عراق را آشفته و در بسیاری مواقع پیچیده 
کرده و گذر به ســــوی یک دموکراسی پایدار و حکومت مبتنی بر قانونمداری 
مدرن را با مشکل مواجه ساخته اســــت. لذا، این پژوهش سعی دارد موضع 
مرجعیت دینی در قبال انتخابات پارلماین اخیــــر و جایگاه محوری دین و نیز 
تأثیر دین بر رفتار مــــردم، و همچنین میزان تغییرات واقعی در اوضاع کلی را 

مورد کاوش قرار دهد.

دعواهاى دینی: پیش از انتخابات

مرجعیــــت دینی در جنف در 29 ســــپت�امر 2021 میالدی با صــــدور بیانیه ای 
شهروندان عراقی را به مشارکت در پنجمین دور انتخابات پارلماین فراخواند. 
در این بیانیه آمده است: " هرچند ممکن است هر انتخابایت با نواقیص همراه 
باشد، اما به هرحال، انتخابات سالم ترین راهی است که یم توان کشور را به 
سمت آینده ای بهرت سوق داد و از خطر سقوط در پرتگاههای هرج و مرج و بن 
بست سیاسی دور کرد". با اینکه این فراز از بیانیه مرجعیت، انتخابات را ایده 
آل نیم داند، اما بهرتین راه ممکن برای دوری از سناریوهایی است که در نتیجه 

حتریم انتخابات ممکن است رخ دهد.

در این بیانیه، مرجعیت از اینکه شهروندان را به رأی دادن به اشخاص یا احزاب 
مشخیص ترغیب کند، پرهیز کرده و با این کار از هرگونه حزب گرایی تنگ 

https://www.sistani.org/arabic/statement/26536/
https://www.sistani.org/arabic/statement/26536/
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نظرانه نیز دوری جسته است. اما در عین حال، مرجعیت در مورد چارچوب 
کلی و ضرورت تغییر فراگیر تأکید کرده است. در بیانیه آمده است: »رأی 
دهندگان باید از جتربه های گذشته عرت بگیرند و نسبت به ارزش رأی و 
نقش رأی خود در ساخنت آینده مملکت آگاه باشند و از این فرصت مهم برای 
ایجاد تغییر واقعی در اداره مملکت استفاده کنن�د و دستهای فاسد و ناکارآمد 
را از ارگانهای دولتی کوتاه کننــــ�د. و البت�ه اگر مردم همگی آگاهانه در این 
انتخابات مشارکت فعال داشته باشند و به نامزدهای اصلح رأی دهند، این 
مهم دست یافتنی است. اما اگر چنین نشــــود، همان ناکامیهای پارلمانهای 
گذشته و دولت های برآمده از آن تکرار خواهد شد و آنگاه پشیماین دردی را 
دوا خنواهد کرد. یم توان گفت که این بیانیه مرجعیت جنف، سه پیام روشن 
به ایران و دست نشاندگان داخلی آن داشت. پیام اول درباره حاکمیت عراق 
بود. پیام دوم درباره مشــــروعیت قانوین بود و پیام سوم هم مربوط به اموال و 

سالح و طرفهای خارجی بود.

1 – حاکمیت عراق: به نظر یم رســــد که مرجعیت، در مورد نقض حاکمیت 
عراق و تالشهای برخی طرفهای داخلی جهت قرار دادن حاکمیت عراق در گرو 
تصمیم های ایران به شدت نگران است. به همین سبب در بیانیه توجه مردم 
را به این نکته جلب نموده است: » مرجعیت به مردم اکیدا توصیه یم کند که 
در حوزه های انتخایب خود، به کارنامه نامزدها دقت کنن�د و تنها به افراد صالح 
و پاک که به حاکمیت، امنیت و شــــکوفایی کشور یم اندیشــــند و امانت�دار 
خویب برای ارزشــــهای اصیل و منافع عالی کشور هســــتن�د، رأی دهند.« پس 
مرجعیت حاکمیت عراق و منافع واالی کشــــور را در اولویت قرار داده است 
نه منافع دیگر کشــــورها را! این بیانیه یادآور بیانیه ای است که مرجعیت در 
اوایل اعرتاضات نوامر 2019 میالدی صادر کرد که در آن آمده است: » باید 
با قدرت در مقابل دخالت های خارجی در امور کشور ایستادگی کرد«. پس 
یم توان گفت که مرجعیت جنف نســــبت به خطر دخالتهای ایران در امور 
سیاسی و دینی عراق که اوضاع سیاسی و اجتماعی را نابسامان کرده و اوضاع 
کلی کشور را حبراین ســــاخته، آگاه است. در نتیجه، مرجعیت به حمایت از 

https://www.sistani.org/arabic/statement/26536/
https://www.sistani.org/arabic/statement/26536/
https://www.sistani.org/arabic/statement/26536/
https://rasanah-iiis.org/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%90-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d9%90%d9%91-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d9%8f%d8%ae%d8%a8-%d8%a7/
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کشور و نهادهای داخلی کمر همت بسته است تا مبادا تصمیم سازی عراق و 
نهادهای کشور در دام ایران گرفتار شوند.

2- مشــــروعیت قانوین: در این بیانیه مرجعیت به این نکته نیز توجه داشته 
که به مردم ســــفارش کند مبادا به کساین رأی دهند که فعالیت شان خارج از 
چارچوب قانون اساسی عراق است. در این بیانیه آمده است: »مبادا، ملت با 
رأی خود کرسی های پارلمان را در اختیار افراد ناالیق و یا افرادی که دستشان به 
فساد آلوده است و یا طرفهایی که به اصول و ارزشهای ملت عزیز عراق پایبن�د 
نیستن�د و یا فعالیت شان خارج از چارچوب قانون اساسی کشور است، قرار 
دهند.« در اینجا مالحظه یم شــــود که مرجعیت در حمایت از هویت عراقی 
از عبارت های صرییح چون »اصول و ارزشــــهای ملت عراق«، »چارچوب 
قانون اساسی« استفاده نموده و از هرگونه عبارات مبهم پرهیز کرده است 
تا آشــــکارا به بازوهای نیابتی ایران که برای »اصول و ارزشهای ملت عراق« و 
»چارچوب قانون اساسی« اهمیتی قائل نیســــتن�د و وفاداری های سیاسی و 

دینی آنها نه به جنف، بلکه از ورای مرزهای عراق دیکته یم شود، نه بگوید.

مرجعیت جنف در بیانیه های قبلی و مخصوصا در بیانیه هایی که به مناسبت 
حوادیث که کشــــور را درگیر کرد، همواره بر مشــــروعیت قانوین تأکید داشته 
است. در بیانیه ای که مرجعیت جنف در اوایل اعرتاضات 2019 صادر کرد، 
آمده است: »احرتام به خواست شــــهروندان عراق در تعیین نظام سیاسی و 
اداری کشــــور از طریق همه پرسی قانون اساسی و انتخابات دوره ای مجلس 
نماینــــدگان، از نظر مرجعیت دینی یک اصل بوده که از زمان ســــقوط نظام 
ســــابق همواره بر پای بن�دی به این اصل تأکید داشته است. و امروز نیز بر این 
نکته تأکید دارد که همانگونه که بارها نیز گفته شده است، اصالحات یک 
ضرورت اجتن�اب ناپذیر است، اما اصالحات مورد نظر باید از طریق انتخابات 
و با رأی تمام طیف ها و اقشار مردم در سراسر کشور رقم خبورد. و هیچ فرد، 
گروه، جریان و یا قدرت های منطقه ای و بین املللی حق ندارد که اراده ملت 
عراق را مصادره کرده و نظر خود را بر آنان حتمیل کند. یم بینیم که هماهنگی 
آشکاری میان این دو بیانیه مالحظه یم شود و مرجعیت جنف بر همان نقاط 
قبلــــی که مهمرتین موارد اختالفی میان جنف و تهران را بازگو یم کند، تأکید 

https://www.sistani.org/arabic/statement/26536/
https://rasanah-iiis.org/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%90-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d9%90%d9%91-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d9%8f%d8%ae%d8%a8-%d8%a7/
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دارد. این امر نشان یم دهد که تغییری در موضع و نظرات مرجعیت جنف در 
امور دینی و سیاسی به وجود نیامده است. و مرجعیت همچنان بر استقالل 
عراق و قرائت دینی و میراث حوزوی و حفظ فاصله الزم از ایران تأکید دارد. 
گفتنی اســــت که ایران در تالش اســــت تا برای گسرتش شمولیت والیت 

فقیه، حوزه جنف را تضعیف نموده و رهری جهان تشیع را از جنف بگیرد.

3- دخالت های خارجی: مرجعیت، متولیان برگزاری انتخابات را مخاطب 
قرار داده و آورده است: » مرجعیت از متولیان برگزاری انتخابات یم خواهد 
که انتخابات را در فضایی آرام و به دور از مســــائل حاشیه ای همچون تطمیع 
مالی و یا فشــــار و تهدید نیروهای غیرقانوین و یا دخالت های خارجی وظیفه 
خویش را به اجنام برســــانن�د و با برگزاری یک انتخابات ســــالم، از آرای مردم 
محافظت کنن�د چراکه آرای مردم امانتی در نزد آنهاست«. مرجعیت جنف به 
هر مناسبتی مسأله دخالتهای خارجی را مکررا گوشزد کرده است. زیرا از نظر 
مرجعیت جنف این دخالتهای خارجی است که اصلی ترین مشکل را در کشور 
به وجود آورده اســــت. به عنوان مثال، مرجعیت در نوامر 2019 میالدی نیز 
نسبت به دخالتهای خارجی هشــــدار داد. عبد املهدی کربالیی در خطبه نماز 
جمعه گفت: »دخالت های چند جانب�ه خارجی خطرات زیادی را برای عراق 
به بار آورده و کشور را به میدان درگیری و تسویه حساب اطراف درگیر بدل 
یم کند که در این میان تنها قرباین، ملت عراق خواهد بود«. در سپت�امر 2020 
میالدی، آیت هللا سیستاین در دیدار با جنین هینیس بالسخارت؛ نماینده ویژه 
دبیر کل سازمان ملل در امور عراق گفت: »پاسداری از حاکمیت ملی عراق و 
جلوگیری از هرگونه نقض حاکمیت و مقابله با دخالت های خارجی در امور 
داخلی کشــــور و همچنین مقابله با خطرایت که ممکن است به جتزبه و تقسیم 
کشور منجر شود، یک مسئولیت همگاین است. لذا، از همه طرفها انتظار یم 
رود که به مسئولیت ملی خود عمل کنن�د و به هیچ بهانه ای در مورد حاکمیت، 
امنیت و استقالل تصمیمات سیاسی عراق را نادیده نگیرند. اینکه مرجعیت 
در مناسبت های مختلف مسأله دخالتهای خارجی را مکرر گوشزد یم کند، 
حکایت از آن دارد که مرجعیت نسبت به این امر توجه خایص نشان یم دهد 
و از گسرتش نفوذ ایران و تالش ایران برای مصادره تصمیمات سیاسی عراق 

https://www.sistani.org/arabic/statement/26536/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/11/15/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/11/15/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.sistani.org/arabic/archive/26461/
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و مصادره اراده ملت عراق نگران اســــت. و اینکه جنف دائما خواستار کنرتل 
سالحها و محدود کردن گروههای مسلح زیر چرت دولت عراق شده است، نیز 

در همین راستا است.

بیانیه اخیر مرجعیت هرچند که از جانب آیت هللا سیستاین صادر شده است، 
اما تنها به مرجعیت خالصه نیم شود بلکه آیت هللا بشیر جنفی نیز آن را تأیید 

کرده و گفته است که او به بیانیه آیت هللا سیستاین اکتفا یم کند.

تهران در مقابل نجف

پیامهای بیانیه مرجعیت جنف دارای ابعاد و پیشــــینه هایی اســــت که اگر 
خبواهیم ریشه های اختالف میان تهران و جنف را بفهمیم الزم است نگاهی 
به آنها نیز داشته باشیم. مرجعیت جنف در مورد انتخابات پارلماین عراق و نیز 
در مورد قانونمند کردن فعالیت های سیاســــی از زمان سقوط صدام در سال 
2003 میالدی، مواضع شــــفافی اختاذ کرده است. و با ســــقوط نظام صدام 
حسین، مرجعیت هم نسبت به نقشه کشــــمکش های داخلی و منطقه ای 
کامال واقف شد و هم نسبت به میراث حوزوی که از مرجعیت خویئ، حکیم 
و میرزای نائینی و دیگر فقهای مشــــروطه خواه به ارث برده بود، کامال آگاه 
بود. از این رو، مرجعیت در بسیاری از مسائل حساس سیاسی، به انتخابات 
و آرای مــــردیم روی آورد. و همواره بر این باور بوده اســــت که مراجعه به آرای 
مردیم یم تواند از استقالل مرجعیت در مقابل فشارهای ایران که در بسیاری 
از امــــور، منافع ملت عــــراق را نادیده یم گیرد و به دنب�ال حتمیل سیاســــت 
های خود اســــت، پاسداری کند. حوزه جنف با در پیش گرفنت این سیاست 
توانسته است قرائت خود از نظام و ساختار حکومتی را به طور مستقل و بدور 
از حکومت الهی والیت فقیه دنب�ال کند. گفتنی اســــت که مرجعیت جنف 
حکومت الهی والیت فقیه را قبول ندارد. در گذشته نیز، نظر حوزه جنف در 
مورد حکومت در زمان غیبت »امام معصوم« این بوده که حکومت باید مدرن 
و مشروطه باشــــد. و همواره بر این باور بوده است که همه پرسی و رجوع به 
آرای مردیم در امور عامــــه، و وجود پارلمان و نهادهای ناظر به مزنله اهرمهای 
خارجی اســــت که در زمان غیبت »امام معصوم« یم تواند جلوی استب�داد و 

https://ar.hawzahnews.com/news/364050/%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%86%D8%A7


در مخالفت با قم.. موضع مرجعیت نجف در قبال انتخابات پارلمانی عراق  9

فســــاد حکومت را بگیرد. بن�ابر آچنه که خوان کول از آیت هللا سیستاین نقل 
یم کند، حوزه جنف به انتخاب مردم احرتام یم گذارد؛ چراکه، معقول نیست 
که اکرثیت مسلمانان انتخایب داشته باشند که برخالف اصول و ضروریات 
شریعت باشد. و حتی اگر از روی اشتب�اه دست به چنین اقدایم بزنن�د، قطعا 

در انتخابات آینده از اشتب�اه قبلی خود درس خواهند گرفت.

این سیاست حوزه جنف مورد استقبال مقامات عراقی مخالف نفوذ ایران 
قرار گرفت. مسئوالن عراقی بدون اینکه خود را در مواجهه مستقیم با تهران 
قرار دهند، به نظرات مرجعیت جنف استن�اد کردند. بعد از بیانیه مرجعیت در 

مورد انتخابات اخیر پارلماین، چندین نهاد عراقی از این بیانیه حمایت کردند.

جانب ایراین در مقابله با مرجعیت جنف که به سیاست های ایران روی خوش 
نشــــان نداده، از همان حربه اســــتفاده کرد و آیت هللا کاظم حائری با صدور 
فتوایــــی » هرگونه حمایت و رأی دادن به افرادی که طرفدار حضور نیروهای 
اشغالگر در خاک عراق هستن�د و یا از اخراج نیروهای اشغالگر حمایت نیم 
کنن�د، را حرام اعــــالم کرد«. همچنین بن�ا به فتــــوای او » رأی دادن به افرادی 
که مخالف حشد شعبی هستن�د و یا برای کسب رضایت دشمنان بیگانه و 
عناصر فاسد و با هدف تضعیف حشد شعبی خواهان ادغام آن در نیروهای 

امنیتی عراق هستن�د، نیز حرام است«.

به نظر یم رســــد که خبشــــی از این فتوا در مخالفت با مرجعیت جنف است 
که همواره خواهان ادغام حشد شــــعبی در قالب نیروهای امنیتی عراق بوده 
است. اینجا یم بینیم که فتوای حائری که در تاریخ 2 اکتر و دقیقا دو روز بعد 
از فتوای سیستاین )29 ســــپت�امر( صادر شده است. حائری از جمله افرادی 
است که به والیت فقیه باور دارد و سرسختانه از آن حمایت یم کند. او یک 
مرجع دینی است که در میان عناصر گروههای مسلح که خارج از چارچوب 

قانون و نهادهای ملی فعالیت دارند، از نفوذ باالیی برخوردار است.

از حلاظ ختصیص و فقهــــی، حرام کردن چیزی تنها با اســــتن�اد به نص ممکن 
اســــت. وقتی که حائری یم گوید رأی دادن به مخالفین حشــــد و یا افرادی 
که خواهان ادغام حشــــد در قالب نیروهای امنیتی عراق هستن�د حرام است، 

https://ar.hawzahnews.com/news/364068/%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A
https://ar.hawzahnews.com/news/364068/%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A
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در این حالت: اوال، او حشــــد را »یک پدیده مقدس و معصوم« دانسته که 
هیچگونه مخالفتی با آن جایز نیســــت و ثانیا، او انتخاب حشد را همردیف 
واجبات قرار داده است که این کار بر خالف عادت فقها است. به عالوه، او در 
اینجا، ظنیات سیاسی را همردیف یقینیایت قرار داده است که هیچ اختالفی 
در آن جایز نیست. و این یک نمونه از اعمال والیت و وصایت فقیه بر همگان 

و حتی بر دیگر فقها به شمار یم رود.

ُبعد دینی و آینده اختالفات شیعی – شیعی

آچنه در فتوای حائری از هر امری خطرناکرت است عقیدیت سازی سیاست است 
و در نتیجه، بازوهای نظایم تهران و گروههای نیابتی وابســــته به ایران نت�ایج 
انتخابات را نپ�ذیرفته انــــد. بن�ا بر نت�ایج انتخابات اخیر، جریان صدر اکرثیت 
کرسی های پارلمان را از آِن خود کرده اند. گفتنی است که جریان صدر نه تنها 
طرفدار ایران نیست بلکه از زمان حیات مرجع دینی محمد صدر، این جریان 
همواره با ایران اختالفایت – اعم از اختالفات شــــخیص و یا اختالف علیم- 
داشته است. و حتی برخی عناصر وابسته به تهران، او را به ائت�الف با دشمنان 

منطقه ای تهران متهم یم کنن�د.

مقتــــدی صدر در یک ســــخرناین تلویزیوین در 11 اکتر 2021 خواســــت که به 
کشورهای منطقه و جهان اطمینان دهد. او به سفارت های خارجی اطمینان 
داد و گفت: »ما به همه سفارت های خارجی ما دایم که در امور داخلی عراق 

و تشکیل حکومت دخالتی نکنن�د، خوشامد یم گوییم«.

صحبت های صدر حــــاوی یک پیام تهدید برای شــــبه نظامیان و گروههای 
مسلح نیز بود. او گفت: »به هیچ عنوان اجازه دخالت خنواهیم داد. از همین 
حلظه به بعد، باید سالح در احنصار دولت باشــــد و استفاده از اسلحه خارج 
از این چارچوب حتی برای کســــانیکه از آنها با عنوان جریان مقاومت یاد یم 
شود، ممنوع است«. در واقع این فراز از سخنان صدر، در مخالفت صریح با 
دخالتهای ایران و سیاست به کارگیری اسلحه خارج از کنرتل دولت است که 

شبه نظامیان به صورت مستقل از دولت عراق به کار یم گیرند.

https://shafaq.com/ar/%D9%85%D9%82%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://shafaq.com/ar/%D9%85%D9%82%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.nasnews.com/view.php?cat=71682
https://www.nasnews.com/view.php?cat=71682
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ســــخنان صدر دقیقا در همان روز 12 اکتر، با واکنش سریع گردانهای حزب 
هللا مواجه شــــد و ابو علی عسکری ســــخنگوی گردانهای حزب هللا نت�ایج 
انتخابات را زیر سوال برد و گفت:»کاری که با انتخابات مجلس کرده اند، 
بزرگرتین عملیات فریب است که با هدف دور زدن ملت عراق صورت گرفته 
است«! سپس او پیایم به حشد شعبی فرســــتاد که برای دفاع از خود آماده 
باشــــد. گویی که این فراز از صحبت هــــای او در واکنش به تهدیدهای صدر 
بود. او گفت: »حشــــد شعبی باید عزم خود را جزم کرده و برای دفاع از حریم 
مقدس خود آماده باشــــد«. بعد از آن، دیگر همپیمانان گردانهای حزب هللا 
نیز مواضعی تهدید آمیزی اختاذ کردند و نت�ایج انتخابات را زیر ســــوال بردند. 
هادی العامری رهر ائت�الف الفتح ضمن نپ�ذیرفنت نت�ایج انتخابات گفت:»ما 
ایــــن نت�ایج جعلی را قبول نداریم و با هر قیمتی که شــــده، با تمام توان از آرای 
نامزدها و مردم خود دفاع یم کنیم«. در همین راستا، یکی از رهران عصائب 
اهل احلق نیز گفت: »ما ساکت نیم نشینیم و زمین را زیر پای خائنین و قانون 
شــــکنان به لرزه در یم آوریم«. با اینکه رهران این گروهها پیش از برگزاری 
انتخابات، نسبت به پیروزی آچنه جریان مقاومت یم خوانن�د بسیار خوشنود 
بودند و بارها حمایت خود را از انتخابات اعالم کرده بودند، اما بعد از انتخابات 
که شکست ســــخت آن گروهها را رقم زد، حلن رهران آنها نیز از حمایت به 

تردید تب�دیل شد.

به نظر یم رسد که مقتدی صدر به خویب یم داند که هر دولتی که قصد کنرتل 
فعالیت های مسلحانه شبه نظامیان را داشته باشد، با چه مشکالت و سنگ 
اندازیهایی روبرو یم شود. به همین سبب خواست با این سخنان خود حمایت 
جریانهای مدین و مرجعیت دینی جنف از برنامه سیاســــی خود را جلب کند تا 
بتواند در مقابل همپیمانان و جریانهای مورد حمایت ایران ایســــتادگی کند. 
اما او بعد از تهدیدهای گروههای شبه نظایم، بار دیگر در همان روز 12 اکتر 
موضع خود را با حلن آرام تری اعالم کرد و تمایم اطراف را به »خویشنت داری« 
فراخواند و از آنها خواست در اعرتاض به نت�ایج انتخابات با حفظ روحیه وطن 
دوســــتی به راههای قانوین متوسل شوند. او همچنین از همه طرفها خواست 
از توسل به شــــیوه هایی که پیامد خویب ندارد، پرهیز کنن�د«. در همین زمینه، 

https://www.nasnews.com/view.php?cat=71689
https://www.nasnews.com/view.php?cat=71689
https://www.nasnews.com/view.php?cat=71689
https://www.annaharar.com/arabic/push-notification/12102021081110790
https://www.annaharar.com/arabic/push-notification/12102021081110790
https://www.annaharar.com/arabic/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8/12102021045207622
https://www.mehrnews.com/news/5323321/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%DB%8C
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/1210202122
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صفاء اســــدی یکی از اعضای جریان صدر گفت: »صدر با بقیه رهران فرق 
دارد و هرگز اجازه خنواهد داد که حق شــــهروند عراقی مصادره شود« که این 
سخن پیام آشــــکاری برای گروههای مسلح شیعی دارد. گفتنی است صدر 
نگران است که مبادا گروههای شــــبه نظایم، برای حل این حبران شیعی – 

شیعی به نرد مسلحانه روی آورند.

ما در اینجا شاهد اختالف داخل بیت شیعی هستیم که هر کدام از این گروه 
ها از ابزار دین و اسلحه علیه یکدیگر استفاده یم کنن�د. این اختالف گرچه 
ظاهرا بر سر مسائل سیاسی و انتخابایت بروز کرده است، اما ریشه های فکری 
و ایدئولوژیک آن به اختالف قرائت هــــا و اصول باز یم گردد. صدر و جریان 
صدر خود را نماینده و میراث دار مرجع دینی مرحــــوم محمد صدر یم داند. 
این در حالیســــت که جریانهای دیگری همچون عصائب اهل احلق نیز خود 
را پیرو آن مرجع دینی یعنی محمد صدر دانســــته و اندیشــــه و فعالیت های 
سیاســــی خود را به او نسبت یم دهند و در عین حال، طرفدار قرائت والیت 
فقیه ایران نیز هستن�د که این مسأله موجبات نگراین مقتدی صدر و جریان 
صدر را فراهم ساخته است. این نگراین تنها از اختالف میان دیدگاه مرحوم 
محمد صدر و دیدگاه ایرانیها ناشــــی نیم شــــود بلکه مقتدی صدر با ذوب 
شــــدن مشرب سیاســــی صدر در جریان والیت فقیه ایران و گسرتش حوزه 
جغرافیایی و مذهبی والیت فقیه مخالف است. زیرا که صدر هم در داشنت 
برنامه سیاســــی و هم در قرائت دینی از جریان والیت فقیه مستقل و یب نیاز 
اســــت و برنامه خود را برتر از قرائت »والیتمدار« یم داند. از این رو، موضع 
او در اینجا نیز از خط بیانیه های مکرر مرجعیت جنف خارج نیم شود. گویی 
که او پیام مرجعیت عالیقدر را بازگو یم کند که بعد از شکست »داعش«، 
همواره بر کنرتل سالح و احنصار آن در اختیار دولت تأکید داشته است. صدر 
با این همصدایی با مرجعیت جنف، میخواهد در مقابل دشمن مشرتک موضع 
بگیرد؛ دشــــمنی که همواره از هیچ تالشی برای سلب جایگاه دینی از جنف 
فروگذار نکرده و اکنون نیز در صدد برآمده تا پیشــــتازی سیاسی صدر را از او 

سلب کند.

https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/1210202118
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Shia-Forces-and-the-Iraqi-Elections-Sadrist-Currents.aspx?fbclid=IwAR2PvQ-dM-PD16LptRILcgJ0bMEHoE7eFtAf8Ud9G5ac6RPbhOX56uvgcD4
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Shia-Forces-and-the-Iraqi-Elections-Sadrist-Currents.aspx?fbclid=IwAR2PvQ-dM-PD16LptRILcgJ0bMEHoE7eFtAf8Ud9G5ac6RPbhOX56uvgcD4
https://aawsat.com/home/article/1841256/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/1114581/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF%C2%BB
https://www.youtube.com/watch?v=mtlCJjim-ZE
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اما با این همه، احتمــــال یم رود که صدر منش مصلحت گرایانه را در پیش 
گرفته و با رقبای شــــیعی خود به توافقی دســــت یابد همانطور که در ژوئن 
2018 میالدی با العامری ائت�الف کرد. قبل از ائت�الف، درگیریهای لفظی میان 
طرفین باال گرفت تا جایی که هر دو طرف یکدیگر را تهدید به جنگ کردند. 
و جریان صدر از شــــبه نظامیان با عبارات بســــیار زنن�ده ای همچون »شــــبه 
نظامیان یب شرم« و » سرسرپدگان ایران« یاد کرد. اما بعد از ائت�الف، مقتدی 
صــــدر از العامری با عنوان »برادر عزیز« یاد کــــرد. تویتی که صدر در 17 اکتر 
2021 میالدی منتشر کرد، این سناریو را تقویت یم کند. او در این پیام تویرتی 
نوشــــت: » از این حلظه به بعد، نب�اید انتخابات و نت�ایج آن و حتوالت بعد از 
انتخابات مانن�د ائت�الفها، بهانه ای برای ایجاد چند دســــتگی و اختالفات و 
درگیری شود بلکه هرگونه جنگ و درگیری و ایجاد نا امنی و آسیب رساندن 
به ملت، امنیت و اقتدار عراق، حرام است و باید جلوی آن گرفته شود«. او 
در پایان نوشته اســــت: »عراق محتاج جنگ نیست بلکه به صلح و امنیت 
نیاز دارد«! این ســــخن صدر یاد آور ســــخنان او در سال 2018 میالدی است 
که گفته بود: »قدرت از آِن شــــما باشد و وطن از آن ما« و در جایی دیگر نیز 
گفته بود: » مگر من که هســــتم و چه ارزشی دارم که مردم عراق تاوان من 
را برپدازند؟ « و »اگر با پیروزی خاندان صــــدر، انتقام گیری از عراق و مردم 
عراق آغاز شود، من اجازه چنین کاری را نیم دهم. ما – خاندان صدر-برای این 

آفریده شدیم که فدای ملت های ستمدیده شویم«.

اینجا با چندین ســــناریو رو به رو هستیم. برخی عقالین، برخی افراطی، برخی 
مدین و برخی دیگر فرقه گرایانه است. اما همه این سناریوها ریشه در قرائت 
های دینی و مذهبی گروهها دارد و تنها به فتواهای سیاست زده خالصه نیم 

شود.

برآیند

نت�ایج انتخابات اخیر نشــــان داد که مرجعیت دینی جنف از جایگاه و تأثیر 
باالیی میان شــــیعیان عراق برخوردار است و شــــهروندان عراق به مرجعیت 
جنف بیشرت اعتماد دارند تا به مراجع والیتمدار. فتوای آیت هللا سیستاین مؤثر 

https://rasanah-iiis.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7/
https://rasanah-iiis.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7/
https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1449480569620942849/photo/1
https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1449480569620942849/photo/1
https://rasanah-iiis.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7/
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واقع شــــد و فتواهای دیگری که از افرادی چون کاظم حائری و دیگران صادر 
شد، چندان مورد استقبال جامعه شیعه عراق قرار نگرفت. چرا که نسلی که 
اعرتاضات آبان را در عراق به راه انداختن�د، جواناین هســــتن�د که به دنب�ال یک 
زندگی آبرومند و خواهان اصالحات واقعی در ساختار اقتصادی و اجتماعی 
هســــتن�د و به هیچ عنوان بــــه وعده های دینی، مذهبــــی و فرقه ای اکتفا نیم 
کنن�د. دیگر، شیوه های سنتی تبلیغ مذهبی در میان این نسل خریداری ندارد 
و اکنون ما شــــاهد بروز مجموعه های مدرن و الئیک در داخل جامعه شــــیعه 
هســــتیم؛ همان هایی که قبال فقط در اطراف مراجــــع تقلید حلقه یم زدند. 
البت�ه آیت هللا مصباح یزدی در ســــال 2009 میالدی و در ابت�دای جنبش سزب 
متوجه این دگردیسی در ایران نیز شده بود. او در آن زمان توصیه کرده بود که 
برای سرکوب مخالفین والیت فقیه از ابزار خشونت نیز استفاده شود و نظام 
نیز با این توجیه فقهی، فلسفی، دینی و مذهبی در استفاده از زور و خشونت 
هیچ تردیدی به خود راه نداد. اما وضعیت عراق با ایران کامال متفاوت است. 
هرچند که ایران از نفوذ باالیی در عراق برخوردار است اما واقعیت این است 
که فضای سیاسی و حوزوی عراق به طور تمام و کمال در اختیار ایران نیست 
بلکه بازیگران دیگری از درون جامعه تشیع در عراق حضور دارند. در نتیجه، 
یک حالت موازنه به وجود آمده اســــت که بعد از یک کشــــمکش و استفاده 
از حربه فتوا و گروههای مسلح شــــبه نظایم، در نهایت عامل عملگرایی و 
مصلحت گرایی پیروز میدان است. به هر حال، انتظار یم رود که در مرحله 
پیش رو، تمایم بازیگران فضای سیاســــی عراق، برای تقویت مشروعیت و 
تقویت جایگاه مردیم خود و نیز برای تضعیف و کم رنگ کردن نقش سیاسی 
گروههای رقیب، برای استفاده از حربه های دینی مانن�د فتوا به طور گسرتده 

وارد میدان شوند. 



www.rasanah-iiis .org

@rasanahiiis

info@rasanahiiis.com




	_GoBack
	دعواهاى دینی: پیش از انتخابات
	تهران در مقابل نجف
	بُعد دینی و آینده اختلافات شیعی – شیعی
	برآیند


