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  رسآغاز
مروری بر بیانات رهرب انقالب پیرامون حوادث 

اخیر عراق و لبنان در جمع دانشجویان 

دانشگاه افرسی ارتش

بزرگ ترین لطمه ای که دشمنان میتوانند 

به یک کشور بزنند، این است که امنیت را 

از آن سلب منایند؛ کاری که امروز در برخی 

کشورهای منطقه رشوع کردند و امنیت را از 

مردم میگیرند. در دنیا بیشرت از همه، آمریکا و 

رسویس های اطالعاتی غربی با پشتیبانی پول 

کشورهای مرتجع منطقه دارند آشوب به پا 

میکنند. این بدترین دشمنی و خطرناک ترین 

کینه ورزی علیه یک ملت است.

 به دلسوزان عراق و لبنان توصیه میکنم 

اولویتشان را عالج نا امنی قرار دهند. 

 مردمشان هم مطالباتی دارند، بحق هم 

هست اما  باید بدانند این مطالبات در 

چارچوب ساختارهای قانونی قابل تحقق 

و ممکن است. وقتی در کشوری ساختار 

قانونی به هم ریخت، هیچ عملی منیشود 

انجام داد. وقتی در کشوری خأل به وجود 

آمد، هیچ اقدام مثبتی منیتوان کرد.

  برای کشور عزیز ما هم از این فکرها کرده 

بودند که خوشبختانه مردم مبوقع در میدان 

حضور پیدا کردند و خنثی شد.
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 ملل نامه ، به صورت هفتگی حوادث مهم عرصه بین امللل را بررسی کرده و 

تحلیلی های خود نوشت اعضای واحد بین امللل اتحادیه انجمن های اسالمی 

دانشجویان مستقل را منترش میکند.
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|  خِط رهربی| 
بعضی خیال میکنند که مذاکره ی با آمریکا مشکالت کشور را حل میکند؛ این اشتباه بزرگی 

است، صددرصد اشتباه میکنند. طرف مقابل، نشسنت ما پشت میز مذاکره و قبول مذاکره 

از سوی ایران را به معنای به زانو درآوردن جمهوری اسالمی میداند؛ میخواهد بگوید که ما 

باالخره با فشار اقتصادی، با تحریمهای شدید توانستیم ایران را به زانو دربیاوریم تا بیاید با 

ما بنشیند پشت میز مذاکره. میخواهد این را به دنیا تفهیم بکند، میخواهد اثبات کند که 

سیاست »فشار حّداکرثی« یک سیاست درستی است و این سیاست اثر کرد، جمهوری 

اسالمی را باالخره آورد پای میز مذاکره نشاند؛ بعد هم هیچ امتیازی نخواهد داد؛ این را 

من به شام عرض میکنم. قطعاً و یقیناً اگر چنانچه مسئولین جمهوری اسالمی ساده لوحی 

میکردند و میرفتند می نشستند که با مسئولین آمریکایی مذاکره کنند، هیچ چیز گیرشان 

منی آمد؛ نه از تحریمها کم میشد، نه از فشارها کم میشد.

سخنا ن رهرب معظم انقالب در دیدار با دانش آموزان  و دانشجویان

آبان 1398

دومین شامره از ملل نامه با افتخار تقدیم می شود به روح شهید هادی ذوالفقاری 

 توصیه ای0
به دلسوزان

عراق و لبنان



» این مشکل ریشه دار است!«00رس مقاله
بررسی مهم ترین دالیل اعرتاض مردم به ناکار آمدی و فساد دولت عادل عبداملهدی

پس از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ مردم عراق با ایجاد یک نظام دموکراتیک 

توقع تحول بنیادین در متام بخش های زندگی خود به ویژه در حوزه های را اقتصادی 

داشتند. اما آمارها نشان میدهد پس از گذشت ۱۵ سال از سقوط رژیم صدام تحوالت 

قابل ملسی در زندگی مردم عراق ایجاد نشده است. هرچند در این مدت عراق دچار 

جنگهای طاقت  فرسای داخلی و مبارزه با تروریست های بیرونی منجمله داعش و 

القاعده بوده است. اما به دلیل اشکاالت مختلف در ساختار سیاسی این کشور که فضا 

را برای فساد در بین مسئولین به راحتی فراهم می کند حتی در صورت نبود این موارد 

هم منیتوان توقع بهبود اوضاع را داشت .اعرتاضات مردم عراق نسبت به ناکارآمدی 

دولت عادل عبداملهدی و فساد گسرتده در دستگاههای دولتی که از یک ماهه گذشته 

آغاز شده بود، با رشوع دور دوم آن از ۲۵ اکترب به خشونت گسرتده ای کشیده شد و در 

مدت کوتاهی ۷۰ کشته بر جای گذاشت که  مهم ترین و دلخراش ترین آن کشته شدن 

وسام العلیاوی یکی از فرماندهان عراقی مبارزه با داعش و رئیس دفرت گروه عصائب 

اهل الحق در استان میسان بود. او به همراه برادر خود زنده زنده در آمبوالنس به آتش 

کشیده شد و به شهادت رسید در این شامره از ملل نامه قصد بررسی مهمرتین دالیلی 

که باعث اعرتاض مردم عراق شده است به همراه جریان شناسی گروه مخالفان دولت 

مستقر فعلی در عراق را داریم.

جوانان بیکار
در یک نگاه کلی سهم عمده ای از معرتضان عراقی را جوانان تشکیل می دهند بر اساس 

آخرین برآوردها ۷۰ درصد جمعیت عراق مربوط به سنین زیر ۳۵ سال می باشد که از 

این تعداد حدود بیست و پنج درصد آن یعنی معادل 6.6میلیون نفر بیکارند همچنین در 

سال های اخیر شاهد رشد رسسام آور حاشیه نشینی در کشور عراق بوده ایم بر اساس 

آمارهای سازمان ملل ۳۶۸۷ مجموعه مسکونی بدون مجوز و حاشیه نشین در کشور 

عراق  ساخته شده است. تعداد افرادی که در این مجموعه ساختامن های حاشیه ای 

زندگی می کنند بالغ بر ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می باشد. که اخیرا نیز دولت عراق 

تالش هایی برای کوچه مردم زاغه نشین از اطراف شهر و تخریب خانه های آنها کرده 

است . در هفته های گذشته پخش تصاویر تخریب خانه های زاغه نشینان در کربال و 

التامسشان از مردم برای کمک به آنها باعث جریحه دار شدن احساسات مردم عراق 

شده است. 

فساد سیستامتیک حاصل از خالهای قانونی
 فساد سیستامتیک در دولت عراق ریشه در قانون اساسی فشل این کشور دارد. بر 

اساس  قانون اساسی در صورت افشا شدن فساد و ناکارآمدی یک مسئول دولتی، حتی

نخست وزیر هم به عنوان باالترین مقام اجرایی کشور حق برکناری آن فرد را ندارد این 

موضوع و مصونیت  باعث می شود مقامات دولتی بدون ترس و با خیال راحت از گیر 

افتادن در چنگ قانون به فکر تامین نیازهای مالی خود و احزاب متبوعشان باشد. هم 

چنین عراق جز کشورهایی است که بیشرتین میزان کارمندان دولتی را دارد. در این 

کشور 38 میلیونی حدود 8 میلیون کارمند دولتی وجود دارد که نیمی از بودجه عراق 

عمال رصف تامین حقوق این افراد میشود.برای درک بهرت از باال و آسیب زا بودن این 

تعداد کارمند در عراق کافیست مقایسه ای با کشور خودمان صورت گیرد در ایران با 

حدود  90 میلیون جمعیت تنها  2 میلیون و سیصد هزار کارمند وجود دارد.

اختالفات طبقاتی فرقه گرایانه
مشکل بعدی در کشور عراق اختالفات طبقاتی فرقه گرایانه است که ارثیه شوم حضور 

آمریکایی ها در این کشور  می باشد بر اساس آمارها شیعیان حدود  ۶۵ درصد جمعیت 

کشور عراق را تشکیل می دهند اما با وجود آن که در اکرثیت هستند جزو قرش فقیر و 

کم بهره مند از امکانات دولتی ، رفاهی هستند در حالی که اقلیم کردستان عراق با وجود 

آن که  ۱۷ درصد از جمعیت عراق را تشکیل می دهد سهمیه  ۱۴ درصدی از بودجه این 

کشور را در اختیار خود دارد به عالوه کردستان عراق روزانه ۶۰۰  هزار بشکه نفت می 

فروشد که در این زمینه هیچ گونه پرداختی به دولت مستقل مرکزی ندارد . همین امر 

سبب شده است که مردم اقلیم کردستان عراق بر خالف استان های شیعه نشین، متمول 

تر و بهره مند از امکانات های دولتی باشد.

ناکارآمدی نظام  پارملانی
یکی از دالیل ناکارآمدی دولت عادل عبداملهدی قربانی شدن این دولت توسط احزاب 

و جریان های مختلف عراقی است. بر اساس ساختار سیاسی کشور عراق در تشکیل 

دولت ها ،گروه های سیاسی و ائتالف های گوناگون بر اساس تعداد کرسی که در پارملان 

این کشور دارند در دولت مستقر نیز دارای سهمی می شوند . به دلیل وجود دعواهای 

سیاسی، از ابتدای روی کار آمدن دولت از حدود  ۸ ماه قبل تاکنون آقای عبداملهدی 

هنوز نتوانسته وزرای خود را کامل کند و چند وزارتخانه در میان درگیری های سیاسی 

بدون وزیر مانده است که این موضوع بر ناکارآمدی دولت عراق تاثیر گذاشته است. 

بر اساس همین مشکل هادی العامری  رهرب ائتالف »الفتح«  در پارملان عراق خواستار 

تغییر نظام پارملانی عراق به ریاست جمهوری به دلیل ناکارآمدی آن در روز گذشته  شد. 

ائتالف »الفتح« به رهربی  هادی العامری پس از ائتالف »سائرون« به رهربی  مقتدی 

صدر بیشرتین کرسی های پارملان عراق را تصاحب کرده است. 

 معین رضیئی |  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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» چرا آمریکا دنباِل کودتا در عراق است؟«00
بررسی تحلیلی تحلیلی دالیل تالش آمریکا برای رسنگونی دولت فعلی عراق و مواضع ضد آمریکایی 8 ماه اخیر دولت  »عادل عبداملهدی«

سال گذشته بود که »حیدر العبادی« نخست وزیر پیشین عراق به دلیل آن که خود را 

ملزم به پیروی از تحریم های آمریکا علیه ایران می دانست با وجود تالش و استمداد 

آمریکایی ها برای ابقای وی در قدرت جای خود را به »عادل عبداملهدی« فردی که رابطه 

بهرتی با ایران داشت سپرد. از هامن زمان آمریکایی ها دید مناسبی نسبت به دولت 

»عادل عبداملهدی« نداشتند کام اینکه در یک سال گذشته نیز دولت عراق اقدامات 

زیادی بر خالف مصالح آمریکا و متحد منطقه ای اش عربستان سعودی در منطقه 

و جهان برداشت. همه این موارد پس از شکست های قبلی سیاست های آمریکا و 

متحدش عربستان در عراق، باعث نگرانی این دو کشور از آینده قدرت نفوذ و اقتدارشان 

در خاورمیانه شد که به مهمرتین اقدامات ضد آمریکایی دولت عادل عبداملهدی اشاره 

می کنیم:

سیا ست خارجی ضد آمریکایی دولِت »عادل عبداملهدی«
سیاست خارجی دولت»عبداملهدی«  مبتنی بر، نزدیکی روابط با متامی کشورهای منطقه 

و ایجاد نوعی ائتالف و همراهی بین کشورهای عربی و غیرعربی بوده است چیزی که 

موجب به خطر افتادن منافع عربستان سعودی به عنوان مهمرتین متحد آمریکا در 

منطقه می شود. دومین مورد اقدامات ضد آمریکایی دولت عبداملهدی در منطقه عدم 

پیوسنت عراقی ها به اتحادیه نظامی برای حامیت از دریانوردی در خلیج فارس، علی رغم 

تالش آمریکا برای پیوسنت متامی کشورهای منطقه به آن بود. یکی دیگر از مهم ترین 

اقدامات عادل عبداملهدی در صحنه سیاست خارجی معرفی رژیم غاصب صهیونیستی 

به عنوان عامل حمله هوایی به نیروهای »حشدالشعبی« درست چند روز پیش از 

آغاز اعرتاضات مردمی عراق بوده است. وی پس از  این اتفاق نیز تاکید کرد که عراق 

حق هرگونه واکنش را برای خود محفوظ می داند. این موضوع در بحبوحه تالش سایر 

کشورهای عربی برای نزدیکی به ارسائیل، شکستی برای این رژیم قلمداد می شود که از 

سوی یکی از کشورهای قدرمتند عربی تهدید به واکنش شود. عالوه بر اینها سخنان قاطع 

رئیس جمهوری عراق در اجالس سازمان ملل در نیویورک بر خالف مصالح منطقه ای 

آمریکا از دیگر دالیل ناراحتی دولت آمریکا از رویکرد سیاست خارجی عراق می باشد.

عزل چهره های وابسته به آمریکا 
دولت عادل عبداملهدی در 8 ماه گذشته اقدام به عزل و بازنشستگی افرسان و چهره های 

سیاسی وابسته به آمریکا کرده است، در رشایطی که آمریکا پیش از این خطوط قرمزی 

برای برخی شخصیت های برجسته عراق تعیین و اعالم کرده بود که این افراد نباید تحت 

تاثیر تغییرات دولتی حذف شوند به عنوان مصداقی از این اقدامات در ماه های گذشته 

عادل عبداملهدی خواهان عزل رئیس بانک مرکزی عراق بود،کسی که از نزدیکرتین 

از نزدیکرتین دولتمردان عراقی به آمریکایی ها می باشد. هر چند این اقدام با مخالفت 

پارملان عراق مواجه شد.

امضای  قراردادهای تسلیحاتی و اقتصادی با روسیه و چین
 در دولت عبداملهدی قرار دادهای اقتصادی و تسلیحاتی مهمی با رقبای آمریکا یعنی 

چین و روسیه بسته شد. معامله اقتصادی سال گذشته عراق با چین در رشایطی رخ 

داد که اوج درگیری اقتصادی بین ایاالت متحده با چین اتفاق افتاده بود.این معامله 

عمال منجر به بی رس ماندن تحریم های آمریکا ضد کشور چین در منطقه خاورمیانه 

می شود. همچنین صحبت درمورد ایجاد بازار تجاری ۵۰۰ میلیارد دالری بین عراق و چین 

به معنای آن است که امیدهای آمریکا از بازار عراق در حال نابودی است. آمریکایی ها 

همواره یک دید متلک مآبانه نسبت به بازار عراق دارند، این موضوع کامال از سخنان 

ترامپ در خصوص اموال عراق که درباره آن هامنند اموال عربستان و کشورهای حوزه 

خلیج فارس صحبت کرد هویدا بود. هم چنین سفر »فالح فیاض« مشاور امنیت ملی 

عراق به کشور سوریه و خرید سامانه های دفاعی اس ۴۰۰ و اس ۳۰۰ که پس از حمالت 

هوایی صورت گرفته به نیروهای »حشد الشعبی«توسط ارسائیل صورت گرفت نگرانی 

جدیدی برای آمریکایی ها در خصوص از دست دادن یکی از بازار های دفاعی و نظامی 

خود ایجاد کرد.

حامیت از »حشد الشعبی« و محور مقاومت در منظقه
بازگشایی مرز »القائم« در عراق و »بوکامل« در طرف سوری که یکی از راهربدی ترین 

مرزهای محور مقاومت می باشد موجب خشم آمریکایی ها شد بازگشایی این مرز 

سبب ایجاد ارتباط اقتصادی و اجتامعی بین دو کشور مهم محور مقاومت می شود 

چیزی که در چند سال گذشته آمریکا با فشارهای سیاسی و امنیتی و چندین مورد حمله 

نظامی موجب جلوگیری از انجام آن شده بود اما دولت عادل عبداملهدی با وجود همه 

این فشارها بعد از چند سال اقدام به بازگشایی این مرز کرد.

حامیت و تثبیت نیروهای نظامی حشد الشعبی و ایجاد چارت رسمی برای آن یکی 

دیگر از مهمرتین اقدامات دولت عادل عبداملهدی بود در سالیان گذشته آمریکایی ها و 

سعودی ها و همچنین مقتدی صدر در داخل عراق خواهان انحالل و تضعیف حشد 

الشعبی یا در نهایت ادغام آن با ارتش عراق)درخواست مقتدی صدر( بودند.

در نهایت مهمرتین دلیل خشم آمریکایی ها که در ابتدا به آن اشاره شد، عدم همراهی 

با تحریم های آمریکایی ها علیه ایران و مخالفت با فشار دولت آمریکا بر مردم ایران 

بوده است.. 
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                     یکشنبه   28 مهر ماه بود که هادی العامری در یک کنفرانس خربی در شهر کربال پیش از رشوع دور دوم تظاهرات علیه  دولت »عادل عبداملهدی« گفت:

                   »آمریکا و ارسائیل منی خواهند عراق در ثبات به رس بربد؛ همه مردم عراق متامی تالش خود را می کنند که عراق دارای قدرت و عزت باشد نه اینکه تابع 

یا تحت سلطه کشوری شود.«. سخنانی که بپس از رشوع دور دوم اعرتاضات و بر مال شدن رسنخ هایی مبنی بر دخالت های آمریکا و سعودی ها برای به آشوب 

کشیدن تظاهرات بیش از پیش به حقیقت نزدیک شد. ما در این یادداشت تحلیلی دالیل تالش آمریکا برای رسنگونی دولت فعلی عراق و مواضع ضد آمریکایی 8 ماه 

اخیر دولت «عادل عبداملهدی» را بررسی میکنیم

 رعنا مقیسه  |  دانشگاه قم



مهمرتین مخالف دولت عراق  در ماه گذشته  که نامش بیش از دیگران در رسانه 

ها  شنیده می شود  »مقتدی صدر« رهرب جریان صدر و  فراکسیون سائرون در 

پارملان عراق می باشد صدر در حالی مخالف دولت فعلی میباشد که سال گذشته 

عبداملهدی با حامیت های وی به این مقام رسید و در دولت فعلی عراق نیز نزدیکان 

و افراد مورد حامیت وی 5 وزراتخانه به همراه  60 پست مدیر کلی را اشغال کرده 

اند؛ که مهم ترین آن معاونت اقتصادی نخست وزیر می باشد این معاونت به متامی 

پروژه ها و برنامه های اقتصادی عراق نظارت دارد .حال معرتض بودن صدر به جای 

پاسخگو بودنش نسبت به رشایط فعلی عراق جای تعجب دارد به نظر می رسد  

صدر با گرفنت ژست اپوزیسیون و موج سواری بر روی اعرتاضات مردمی به دنبال 

بازیابی اعتبار از دست رفته این سال های اخیر خود  و بدست آوردن رهربی بی 

رقیب مردم می باشد. درست در سال گذشته کمی پیش از انتخابات بود که حزب 

»االستقامة« وابسته به جریان صدر اعالم موجودیت کرد حزبی که شخِص مقتدی 

صدر نیز در یک مصاحبه وابستگی حزب  به خود را اعالم کرد.

این نخستین باری بود که صدر با تاسیس و حامیت از یک حزب وارد جناح  بندی های 

سیاسی می شد. درست است که ائتالف سائرون به رهربی صدر با کسب ۵۴ کرسی 

مجلس بیشرتین سهم را در پارملان عراق دارا می باشد اما نکته ای که از چشم تحلیل 

گران مغفول ماند عملکرد نامناسب حزب »االستقامة« وابسته به مقتدی صدر و 

شکست آن ، در انتخابات پارسال بود به طوری که در حوزه انتخاباتی بغداد  ائتالف 

»سائرون«  ۱۷ کرسی کسب کرد که از این تعداد سهم حزب االستقامة 4 مناینده بوده 

است. سهم حزب  »االستقامة«  4 مناینده بوده است.

کافی است لیست نهایی افراد پیروز با لیست معرفی شده از سوی سائرون مقایسه 

شود. بر این اساس، اگر صدر آن میزان که رسانه ها او را محبوب می پنداشتند، هوادار

شود. بر این اساس، اگر صدر آن میزان که رسانه ها او را محبوب می پنداشتند، هوادار 

داشت، حزب »االستقامة« بسیار بهرت از این باید عمل می کرد. اما او توانست با 

یارگیری درست، خود را پیروز میدان کند.

در واقع »سائرون «جمعی از افراد رسخورده، آکادمیک ، مستقل ، تکنوکرات و 

کمونیسم می باشد که هیچکدام طرفدار جدی و اصلی مقتدی صدر منی باشند 

و تنها وجه اشرتاکشان حرص رسیدن به قدرت می باشد که صدر با درک مناسب 

از این موضوع و تیزهوشی خود توانست آنها را دور خود جمع کند و یک ائتالف 

تشکیل دهد وگرنه حزب اصلی وابسته به او »االستقامة« در هامن انتخابات پارسال 

شکست خورد.

شیوه مواجهه صدر با دولت عادل عبداملهدی و مخالفان خود

پس از آغاز دور دوم اعرتاضات علیه دولت عادل عبداملهدی در 25 اکترب بود ، که 

مقتدی صدر رهرب فراکسیون »سائرون«  و حیدر العبادی نخست وزیر پیشین و 

رهرب فراکسیون  »نرص« خواستار سقوط دولت و برگزاری انتخابات زودرس شدند.

البته صدر ضمن درخواست از نخست وزیر برای برگزاری انتخابات زودهنگام تحت 

نظارت سازمان ملل،  دنبال حذف متامی رقبای سیاسی خود هم شد و  در خواست 

کرد در انتخابات یادشده »هیچ  کدام از احزاب کنونی« ،که به نوعی رقیب صدر در 

پارملان هستند رشکت نکنند »مگر حزبی که مردم بخواهند.« حال اینکه بر اساس چه 

مکانیسمی قرار است مشخص شود مردم کدام حزب را می خواهند و کدام حزب 

را منی خواهند، خود جای سوال دارد.البته این گونه برخورد های مقتدی صدر برای 

حذف رقیبان و لشکرکشی های خیابانی وی مورد جدیدی نیست .این نوع رفتار در 

حذف مخالفان توسط او و طرفدرانش نخستین بار در قتل عبداملجید خوئی فرزند 

زعیم حوزه علمیه نجف آیت الله خوئی به جرم غربگرایی و فعالیت هایش به نفع 

ویژه نامه بررسی بحران کشمیر
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بررسی تحلیلی  رفتار و مواضع مقتدی صدر در حوادث اخیر عراق با نگاهی بر پیشینه سیاسی وی0

» سوار بر موِج اعتراضات«0 تدوین شده  توسط اعضا  اندیشکده واحد بین امللل اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل رسارس کشور



ائتالف آمریکا - انگلیس در سال 2003 رخ داد. )هرچند او 

حکم دستگیری اش پیرامون همین موضوع توسط شورای 

عالی قضائی عراق را توطئه ای کثیف خواند(

دومین برخورد حذفی مقتدی صدر به اختالف او با دولت 

نوری مالکی در سال 2006 بازمیگردد اختالفی که تا به امروز 

هم ادامه پیدا کرده  در جریان انتخابات سال گذشته بود که 

صدر، نوری مالکی و ائتالف تحت رهربی وی با نام»دولت 

قانون« را با شدیدترین نقدها نواخت .وقتی مالکی در آوریل 

2006 به قدرت رسید، برخی از پست های دولتی همچون 

وزارت بهداشت و وزارت راه و ترابری به واسطه قدرت صدر 

در پارملان به او و طرفدارانش واگذار شد اما پس از مدتی از 

این جریان حامیان صدر در این وزارت خانه ها با استفاده از 

قدرت سواستفاده کرده و دست به اختالس زدند. به همین 

دلیل هنگامی که منایندگان سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی 

برای بازرسی به این وزارتخانه ها مراجعه کردند عوامل صدر 

در دولت اجازه بازرسی به منایندگان را ندادند و حتی آنها را 

تهدید به ترور نیز کردنداز ان به بعد بود که شهرهای عراق 

صحنه درگیری میان نیروهای نظامی دولتی و شبه نظامیان 

حامی مقتدی صدر موسوم به »جیش املهدی«شد اوج این 

درگیری ها در سال 2008  ودر شهر برصه به بهانه تشکیل 

دولت اسالمی و ریشه کنی فساد) دقیقا مشابه هامن چیزی 

که صدر امروز دنبال آن است(  برمیگردد. که در این درگیری 

های خیابانی 400 نفر کشته شدند تا آن که نوری مالکی خود 

مستقیم وارد عمل شده و چندی بعد میان شبه نظامیان حامی 

صدر و دولت مرکزی آتش بس برقرار شد و در یک پروسه 

شش ماهه نیز »جیش املهدی« هم منحل گشت.البته وبعد 

از این اتفاق در ژوئن 2014 پس از حمله داعش ،نظامیان 

سابق »جیش املهدی«، گروه  جدیدی به نام »رسایا السالم« 

به بهانه دفاع از عتبات تشکیل دادند.با گفنت این دو مورد از 

سلوک سیاسی صدر و رفتارهای رادیکال وی در سالیان اخیر 

آنچه مسلم است لشکرکشی های خیابانی وی در روزهای 

اخیر نهایتا به نفع عراق نبوده و بالعکس موجب جنگ داخلی 

و آشوب تنش و برادر کشی میشود دقیقا هامن اتفاقی که 

پیشرت در سال 2003 و در سال 2008 مقتدی رقم زده بود.

خصوصا آنکه صدر و حامیانش در پارملان عراق در روزهای 

اخیر هرگونه اصالحات اساسی حاصل از گفتگو و مذاکره  به 

جز مواردی که به  نفع آینده سیاسیشان باشد را رد کرده اند.

حدود   بیست روز قبل بود که پارملان عراق جلسه ای برای 

بررسی درخواست های مردمی تشکیل داد. در این جلسه که 

با حضور 222 نفر از 329 عضو پارملان تشکیل شد، ائتالف 

سائرون )جریان صدر( از صحن مجلس خارج شد و حارض به 

همراهی و  بررسی راه حل های موجود برای پاسخ به مطالبات 

معرتضان  نشد.

در ماه محرم امسال شاهد حضور رهرب جریان صدر در بیت رهربی و عزاداری او نزد مقام معظم رهربی 

بودیم، در هامن زمان رسانه های داخلی با ذوق زدگی خرب از ورود به خاورمیانه جدید و نزدیک شدن 

ارتباطات راهربدی مقتدی صدر با نظام جمهوری اسالمی ایران را میدادند اما مواضع اخیر مقتدی صدر در 

جریان اعرتاضات عراق  و حامیت های سعودی ها از وی نشان میدهد در عمق روابط راهربدی میان او 

و جمهوری اسالمی اتفاق خاصی نیفتاده است.ارتباط میان رهرب جریان صدر و دولت جمهوری اسالمی 

ایران پیش از سال ۲۰۰۸ یک ارتباط حسنه بود اما پس از آنکه ایران بافوران حرکت های خودرسانه شبه 

نظامی های متعلق به مقتدی صدر موسوم به »جیش املهدی« مخالفت کرد و خواهان به زمین گذاشنت 

سالح توسط  مقتدی صدر و کنار گذاشنت اختالفاتش با دولت» نوری مالکی« شد، روابط جمهوری 

اسالمی ایران  با صدر رو به رسدی گذاشت پس از آن بود که مقتدی صدر ایران را متهم به دخالت در 

مسائل داخلی کشور عراق کرد او برای نخستین بار این اظهاراتش را در سال ۲۰۰۹ در سفرش به دمشق 

و پس از دیدار خود  با بشار اسد اعالم کرد. او در این مورد اینگونه گفت: »حقیقتا دستان زیادی هستند 

که امنیت عراق را به بازی گرفته است و تنها ایران نیست. هر کسی می خواهد از این نا امنی سهمی 

داشته باشد نبود اعراب در عراق سبب ایفای نقش ایران و دیگر کشورها شده است امیدوارم اعراب نقش 

خود را در قبال عراق ایفا کنند تا دست دیگر کشورها در عراق قطع شود«. همچنین وی  در گفتگو 

با الجزیره نیز مدعی شد که از دخالت های ایران در امور عراق به »آیت الله خامنه ای« شکایت برده 

است. اینگونه اظهارات مقتدی صدر مطلوب سعودی ها و در چارچوب سیاست های ضد ایرانی آن ها 

بوده است خصوصاً که وی برای مقابله از نفوذ ایران در عراق از کشورهای عربی دعوت به همکاری 

می کند اما قبح ارتباط با یک کشور وهابی و ضد شیعی که یکی از مهمرتین حامیان تروریست های 

تکفیری در عراق نیز می باشد در سالیان اخیر موجب شده بود تا صدر جرات ارتباط نزدیک با عربستان 

سعودی را نداشته باشد

در نهایت در سال 2017 میالدی در زمان  نزدیک به انتخابات پارملان صدر وقت را  برای ایجاد رابطه با 

قاتالن کودک یمنی مناسب دید اولین اقدام پیرامون این موضوع از سفر وی به بیروت و حضورش در 

سفارت عربستان آغاز شد.پس از این واقعه بود که وی به دیدار »محمد بن سلامن« ولیعهد سعودی در 

ریاض رفت. صدر در دیدار خود با بن سلامن  عربستان را پدر پر قدرت عرب نامید و دیدگاه هایش را با 

بن سلامن پیرامون مسائل منطقه یکسان ارزیابی منود. وحتی در یک تناقض آشکار دولت کودک کش 

سعودی را خواهان صلح در منطقه دانست. همچنین دفرت صدر پس از این سفر در اطالعیه خود مدعی 

شد ولیعهد سعودی تعهد داده که ۱۰ میلیون دالر برای بازسازی عراق از طریق دولت به صدر هدیه 

کند این مبلغ پیش از آنکه کمک به بازسازی عراق باشد کمک سعودی ها به جریان صدر به عنوان یکی 

از مهمرتین مهره های مطلوب آل سعود در عراق بوده است وگرنه چه دلیلی دارد که ولیعهد سعودی 

به جای خود دولت عراق به صدر قول ارسال چنین کمکی را به دولت عراق بدهد شاهد این مدعا 

سخنان »عبدالله الخربیط « مناینده سنی پارملان عراق است که تاکید کرده که :»ریاض به صدر نه سنی 

های پارملان عراق کمک می کند« بر این اساس مقتدی صدر از سال ۲۰۱۷ تاکنون عربستان را به عنوان 

اسپانرس سیاسی مالی و احتامالً نظامی خود برگزیده است. و حامیت تیلیغاتی و اقتصادی عربستان 

سعودی از مقتدی صدر و حامیانش در جریان تظاهرات اخیر عراق دور از انتظار منی باشد.

دکرت صوفی
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بررسی مقایسه ای ارتباط مقتدی صدر با دولت سعودی و دولت جمهوری اسالمی ایران

 معین رضیئی |  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی



امامی که موافقان، شیعیان، مخالفان، غیرمعتقدان، همه، شهادت دادند و اعرتاف کردند به فضل او، به علم او، به تقوای او، به طهارت او، به عصمت او، به شجاعت 

او در مقابل دشمنان، به صرب و استقامت او در برابر سختی ها، این انسان بزرگ، این شخصیت باشکوه، وقتی به شهادت رسید، فقط بیست و هشت سال داشت. در 

تاریخ پرافتخار شیعه، این منونه ها را کم نداریم. پدر امام زمان عزیز ما با آن همه فضیلت، با آن همه مقامات، با آن همه کرامات، وقتی با سم و جنایت دشمنان از دنیا 

رفت، فقط بیست و هشت سال داشت؛ این میشود الگو؛ جوان احساس میکند یک منونه ی عالی در مقابل چشم دارد. آن امام بزرگوار، جواداالمئه )علیه الّسالم( است 

که در بیست و پنج سالگی شهید شده است؛ این امام عسکری )علیه الّصالةوالّسالم( است که در بیست و هشت سالگی به شهادت رسیده است؛ و این همه فضیلت، 

این همه مکرمت، این همه عظمت، که نه فقط ما به آنها قائلیم و مرتمّنیم، بلکه دشمنانشان، مخالفانشان، کسانی که اعتقاد به امامت آنها نداشتند، همه اعرتاف کردند.

بیانات در دیدار جمعی از مردم و خانواده شهدا و ایثارگران  90/۱۲/۱۰

هشتم ربیع االول سالگرد شهادت  امام حسن عسکری)علیه السالم(

»اعتراف مخالفان به فضل و شجاعت و استقامت امام حسن عسکری )علیه السالم(« 


