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ABSTRACT
The presence of the majority of Shiites population in the Persian Gulf as
well as the influential minority in the West Asia, Balkan and the North Africa,
has caused the Shiite population and capacities to be reckoned as a counted-on
force in the geopolitical space. The Shiites’ privileged characteristic and the
factors that contribute to their capability and capacity have converted this
group, as a force giving depth to the Islamic revolution and strengthening the
resistance front, into an important problem worth being studied. Therefore, the
capacity assessment of the parameters and characteristics of Iraqi Shiites and
their effect on the axis of resistance has been considered as the main problem
of this research. The present research's aim is to assess the capacity of the Iraqi
Shiites in, and their contribution, to the development and influence of the “axis
of resistance”. The geopolitical, geocultural and geoeconomic factors and other
unique characteristics of Shiites play a role in upgrading the position of the axis
of resistance. The research method was carried out in mixed manner (based on
theoretical literature and tacit knowledge) and a questionnaire was planned
using theoretical literature and empirical knowledge. The statistical population
was selected to be 18 people in a meaningful way in which both the validity of
the research and the reliability of the findings were investigated and confirmed,
the former based on content and the latter by using Cronbach's Alpha
coefficient. The findings of the research showed that there is a meaningful and
positive relationship between the elements of belief in political Islam, political
geography, cultural geography, defense policy and culture and geoeconomy.
Also these findings indicate that the Iraqi shiites do not only have a dynamic
and active capacity, they will produce a strengthened resistance front and a
developed revolutionary discourse if supported and enabled by the Shiite
groups. Therefore, the Shiites constitute the most vital group and driving
engine for the front of resistance.
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چکیده 

حضور اکثریت جمعيت شيعي در حوزه خليجفارس و اقليت تأثيرگـاار در رـرآ یسـيا ،بان ـاش و شـمال یفری ـا،
جمعيت و ظرفيت تشيع را بهعنواش یک نيروی قابلمحاسبه در فضای ژئـوللیي ي قـرار داده اسـتی وی گـي ممیـاز
شيعياش و عوامل مؤثر در ظرفيت و توانمندی یشها ،این گروه را بهعنواش یک نيروی مؤثر در عمـ بخشـي ان ـ آ
اس مي و م وم جبهه م اومت به یک مسئله مهم و در خور تح ي تبدیل کرده اسـتی بنـابراین ،شناسـایي مؤنهـه و
وی گيهای شيعياش عراق و تأثير یش بر محور م اومت بهعنواش لرسش اصـلي لـ وهش ،مـورد توجـه قـرار گرفیـه
استی هدف ل وهش حاضر ،ظرفيتسنجي شيعياش عراق و تأثير ینهـا در توسـعه و نهـوح محـور م اومـت اسـتی
عوامل ژئوللیي ي ،ژئوکانچر و ژئواکونومي شيعياش عراق و سایر وی گـيهـای میمـای شـيعياش در ارت ـای جای ـاه
محور م اومت ،ن ش داردی روش تح ي بهصورت ترکيبي (مبینيبر ادبيـات نرـری و دانـش ضـمنيج انجـام و بـا
اسیهاده از ادبيات نرری و دانش تجربي موجود لرسشنامه تهيه شدی جامعه یماری بـهصـورت هـدفمنـد  18نهـر
انیخاآ گردید که روایي ل وهش مبینيبر محیوا و لایایي یافیهها با ضریب ینهای کرونباخ مورد بررسي قـرار گرفیـه
و تأیيد شدندی یافیههای تح ي نشاش مي دهد که در بعـد بـاور بـه اسـ م سياسـي ،جارافيـای سياسـي ،جارافيـای
فرهن ي ،فرهنگ و سياست دفاعي و ژئواکونومي ارتباط مثبت و معنيداری وجود داردی نیایج لـ وهش ،بيـان ر یش
است که شيعياش عراق نهتنها دارای ظرفيت فعال و لویا ميباشند ،با حمایت و توانمندسازی گـروه شـيعي موجـب
ارت ای جبهه م اومت و توسعه گهیماش ان بي خواهد شدی بنابراین ،شيعياش بهعنـواش کليـدیتـرین گـروه و موتـور
محرکه م اومت اس مي محسوآ ميشوندی
اژهها 
کلیدو 

ان آ اس مي؛ شيعياش عراق؛ محور م اومت؛ اح اآ شيعي؛ مرجعيت شيعي؛ جارافيای سياسي و فرهن يی
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ليروزی ان آ اس مي ایراش را مي تواش شروع بيداری اسـ مي در نيمـه دوم قـرش بيسـیم
بهشمار یوردی ان آ اس مي دوره جدیدی از ظهور اس م با روی رد سياسي را به جهاش اس م
ارائه کردی باتوجهبه این ه گهیماش ان بي میحداني در بيـروش از مرزهـای سياسـي ایـراش دارد و
همچنين ،با تونيد گهیماش نهضیي و ان بي توانست به یـک نيـروی قابـل محاسـبه در فضـای
بينانمللي بهشمار رود و در سطح ملـي ،منط ـهای و جهـاني معـاد ت را بـرهم ب نـد ،جهـت
ت ویت گهیماش ان آ اسـ مي و توسـعه دامنـه نهـوح محـور م اومـت ،شـناخت گـروههـا و
جریاشهای شيعي و همسو ضروری استی
لس از جنگ جهاني اول ،عراق اونين کشور عربي بود که به اسی ل دست یافت؛ هرچنـد
این امر با قيموميت ان لسیاش همراه بودی گهیني است؛ بيش از  98درصد مـردم عـراق مسـلماش
هسیند و از مياش یناش ،بيش از  63درصد را شيعياش تش يل ميدهندی امـروزه شـيعياش در عـراق
ب رگترین گروه ماهبي هسیندی شيعياش با وجود این ه همواره در اکثریت بودنـد ،امـا از مراکـ
قدرت و نهادهای عاني دونیي در این کشور دور بودهاندی ن ش یناش در تعيين سرنوشـت ملـت
عراق در تمامي عرصه های حياتي همواره کاهش یافیه و تصميمگيریهای ريرقـانوني بـر ینـاش
تحميل شده استی شيعياش عراق با وجود تبعيضات فراواش ،با ات ا به رهبری ماهبي توانسیهانـد
هویت خود را حهظ کنند و شهرهای م دس همواره مراک مهم ل وهش و تحصيل علوم دینـي
برای شيعياش جهاش بوده استی
ليروزی ان آ اس مي ،تأثير زیادی بر مردم و جریاشهای سياسـي عـراق داشـتی وجـود
اصول اعی ادی مشیرک ،ن ش مرجعيت ،ساب ه اقامت امام خميني(رحمیـهاهللعليـهج در عـراق و
وجود عیبات عانيات ازجمله شاخصهای مهمي است که «همبسی ي ایدئونوژیک و هم رایـي
تاریخي ـ فرهن ي» بين عراق و گهیماش ان بي هم رایي ایجـاد کـرده اسـتی امـروزه شـيعياش
عراق ن ش برجسیهای در تحو ت سياسي عراق و محور م اومت ایها کردهاندی باتوجهبه ن ـش
برجسیه و مهم شيعياش عراق در تحو ت منط ه ،وی گي و تأثير شيعياش عراق بـهعنـواش مسـئله
تح ي انیخاآ و مورد بررسي قرار گرفیه استی
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باعنایتبه این ه تشيع از هماش صدر اس م وارد عراق شد و ميتواش ورود تشيع به عراق را
بــا ورود اســ م هــمزمــاش دانســتی دوره تثبيــت تشــيع در عــراق را بایــد در حيــات امــام
ژئوللیي ي یش اف وده استی سا نه ميليوشها شيعه از سراسر جهاش بهمنرور زیـارت وارد عـراق
ميشوندی واقعه عاشورا از مهمترین وقایع تاریخ تشيع است که در سرزمين عراق و شهر کـرب
واقع شده استی ليادهروی اربعين که هر سانه همزماش بـا چهلمـين روز شـهادت امـام حسـين
(عليهانس مج برگ ار ميشود به ی ي از ب رگیرین نمادهای تجمع «گردهمایي و بسـيج مردمـي»
تبدیل شده و بازتاآ گسیردهای در جهاش اس م و عرصه بينانمللـي ليـدا کـرده اسـتی هـدف
ل وهش ،شناخت مؤنهه و شاخصهای برجسـیه شـيعياش عـراق و تحليـل تـأثير یش بـر محـور
م اومت استی براساس مسئله ل وهش و هدف تح ي ؛ سؤال اصلي این است کـه مؤنهـههـا و
شاخصهای شيعياش عراق که در توسعه و ت ویت جبهه م اومت ن ش و تأثيرگاارند ،کدامنـد
بهنرر ميرسد ،باتوجهبه ظرفيت و تواش شيعياش عراق در زمينه باور ع يدتي ،جارافيای سياسي،
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علي(عليهانس مج دانستی وجود عیبات م دسه ،حضور اماماش معصوم(عليهمانس مج بر اهميـت

فرهن ي ،اقیصادی و فرهنگ دفاعي ،ن ش مهمي در محور م اومت دارندی
پیشینهپژوهش 

براساس مطانعه و جسیجوهای انجامشده درباره ظرفيت شناسي شيعياش عراق و تأثير یش بـر
محور م اومت ،اثر مسی لي ن ارش نيافیه استی بررسيهای انجامشده ،نشاش ميدهـد برخـي از
ل وهش راش و مح اش وضعيت شيعياش عراق و ژئوللیيک شيعياش را مـورد بررسـي و لـ وهش
قرار دادهاندی اگرچه شيعياش عراق در طول تاریخ سياسي ،اجیماعي و فرهن ي در جهـاش اسـ م
ایهای ن ش کردهاند؛ وني لس از ليروزی ان آ اس مي و بعد از سرن وني رژیم بعث ،فعانيت
سياسي برجسیه و مؤثر داشیهاندی در این م انه ظرفيتشناسي شيعياش عراق با روی رد جدیـد و
تحليلي نو مورد بررسي واقع شده و لس از شناخت ظرفيت و وضعيت شيعياش عراق ،تـأثير یش
بر محور م اومت بهصورت تحليل کيهي و تأثير کمي یش مورد سنجش و ارزیـابي قـرار گرفیـه
استی درباره ليشينه ل وهش ني گهیني است که لس از بررسي و مطانعه منابع مخیلف ليرامـوش
موضوع به برخي منابع و م ا ت علمي منیشرشده در این زمينه ميتواش اشاره کرد:
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انه ر و انممارسه» ،هدف این م انه ،اثبات این فرضيه بوده که اح اآ ،جریاش ها و گـروههـای
سياسي عراق لس از سال  2003فعانيت سياسي خـود را توسـعه داده و توانسـیهانـد بـه ميـ اش
اندازه و تواش خود در قدرت سياسي ایها ن ش ب نندی
یونس فروزاش ،عبدانرضا عانيشاهي و حسين مسعودنيا (1398ج ،م انه «جریاش صدر و ظهور
والس رایي هوییي در جبهه م اومت در دو بعد ک ش سخت و نرم» ،نیایج م انه بـه ایـن اشـاره
دارد که روی ردهای لراگماتيسیي جریاش صـدر بـه ظهـور والـسگرایـي ميـاش شـيعياش صـدر
انجاميده و جبهه م اومت در منط ه از دسیاوردهای اصلي خود دورمانده استی براساس تحليـل
این م انه ش افهای موجود مياش گروههای شـيعه سـبب شـده کـه جبهـه م اومـت نیوانـد در
دسیاوردهای خود به معنای ح ي ي و واقعي دست ليدا کندی در این زمينه گهیني است که بعد از
س وط رژیم صدام در عراق و با اوجگيری جریاش تروریسیي داعش و تصرف بخشي از عـراق
توسط ت هيریها ،گروهها و جریاشهای شيعي به اتحاد و وحدت سياسي رسيده و در نیيجه یش
توانسیند دسیاوردهای سياسي و اجیماعي را به ارمااش بياورند ،تش يل بسيج مردمـي و ت ویـت
محور م اومت و حضور در صحنه سياسي و نرامي جهت م ابله با داعش از مصادی عينـي یش
استی
مجیبي ميری و ميثم نوحری (1397ج م انه «ن ش و جای اه احـ اآ و گـروههـای شـيعه در
عراق باتأکيدبر هم رایي با ایراش» ،نیایج این م انه درلي اثبات این فرضيه اسـت کـه اشـیراکات
موجود بين شيعياش عراق و ایراش به هم رایي و ن دی ي بين این دو کشور منجر شده و خواهد
شدی باتوجهبه وجود یرماشهای عدانتخواهي ،ظلمسیي ی و م ابله با رژیم صهيونيسیي ،امری ـا
و تروریسم شيعياش ایراش و عراق به هم ن دیک شده و در یینده ن ش برجسیه ایها خواهند کردی
عوامل و هم اری مشیرک اقیصادی ،تجاری ،تونيد و صادرات نهـت مـيتوانـد زمينـه مناسـب
ت ویت و تداوم هم اری و تسریع ن دی ي بين ایراش و عراق شودی
فيروز نجهي و دی راش (1396ج م انه «ن ش و جای اه گروههای شـيعه در سـاخیار سياسـي
عراق لس از فرولاشي ( 2003ـ 2015ج» نیایج ل وهش نشاش ميدهـد کـه جریـاشهـای شـيعي
عراق به صـورت عمـده در تحـو ت سياسـي و اجیمـاعي ن ـش داشـیهانـدی بـههمـينمنرـور،

162



جریاشهای شيعي بهصورت اجمال اشاره شده استی نیایج م انه حاکي از یش است کـه اندیشـه
سياسي شيعياش لس از مسلطشدش بر قدرت سياسي ن ش سياسي ليـدا کـرده و مهـاهيم جدیـد
انهام بخشي و تداوم حيات سياسي شيعياش عراق در نیيجه وفاق ملي ،قدرت مرجعيـت ،تعامـل
مياش شيعياش و وحدت گروهها بوده استی
رضا انیيامينيا و دی راش (1395ج م انـه «تحليـل ليامـدهای منط ـه ای ژئوللیيـک شـيعه در
دوراش صدام» ،نیایج بهدستیمده از این ل وهش نشاش ميدهد کـه قـدرتیـابي شـيعياش عـراق
توانسیه است در جامعه عراق دگرگوني ایجاد کندی با دگرگـوني سياسـي توسـط شـيعياش افـ
سياسي عراق توسط شيعياش تعيين خواهد شد و شيعياش عراق بر یینده شيعياش دی ر کشـورهای
عرآ ني تأثيرگاار خواهد بودی بعد از سرن وني صدام معنویت ،ماهب در شـيعياش ارت ـا ليـدا
کرده و به توسعه سياسي انجاميده استی عراق از جهات مخیلف کانوش اصلي و هسـیه مرکـ ی
تشيع عرآ بوده که امروزه ،به قـدرت سياسـي میناسـب بـا جای ـاه اکثرییـي رسـيده اسـت و
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تونيد کرده استی شيعياش عراق لس از قدرتگيری سياسي در جهاش عرآ انهامبخش شدهاند و

ميتواند در یینده ني جای اه تاریخي ،اقیصادی و اجیماعي خود را بازیابدی
محمد سهرابي و امراهلل اشرفي و مرتضي کریمي (1395ج م انـه «کانبـد شناسـي احـ اآ و
گروههای سياسي عراق و تأثير ینها بر روابط ایراش و عراق» ،نیـایج ایـن م انـه نشـاش مـيدهـد
باتوجه به بافت جمعيیي عـراق شـيعياش در اکثریـت بـوده و ن ـش مهمـي در ليشـبرد سياسـت
خارجي و درجهت منافع منط ه و ایراش خواهد بودی ن ارندگاش م انه معی دند که مراجـع ت ليـد
در عراق باتوجهبه جای اه با بين شيعياش و تأثيرگااری سياسي و اجیماعي مرجعيت در عـراق
ميتواند اف سياسي شيعياش را در یینده ت ویت کندی گروههای شيعه در عـراق بـهعنـواش گـروه
فرهن ي و سياسي تأثير زیادی در روابـط بـين ایـراش و عـراق دارنـد و ایـن روابـط مـيتـواش
دسیاوردهای زیادی را بههمراه داشیه باشدی
عليعس ر شهبازی و مجيد رحمیـي (1395ج م انـه «ن ـش و جای ـاه شـيعياش در سـاخیار
عراق» نیایج بهدست یمده از این م انه درصدد است که نشاش دهد اکثریت جمعيیـي شـيعياش در
قدرت سياسي و ن ش یفریني شيعياش در ساخیار عراق جدید تأثير داشیه اسـتی شـيعياش ازنرـر
تعداد و هم ازنرر تأثير ف ری ،مهمترین گروه در کشور عراق هسـیند کـه لـس از اسـی ل در
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تأثيرلایری از ان آ اس مي ،شيعياش عراق قدرت سياسي یافیه و توانسیهاند در ساخیار نـوین
عراق ن شیفریني کنندی
سيد محسن ح ـيم (1394ج ،در کیـاآ «موضـع یتـي شـيعياش عـراق در برابـر کشـورهای
همسایه» به تحليل وضعيت شيعياش عراق و ن اه بـه یینـده عـراق و ن ـش شـيعياش در سـاخیار
سياسي عراق ،ازسوی دی ر روابط شـيعياش عـراق و ایـراش و روی ـرد شـيعياش عـراق در برابـر
کشورهای همسایه لرداخیه استی
مصطهي ر مي (1394ج ،در م انه «ن ش شيعياش و رهبراش ماهبي عراق در تحـو ت سـده
اخير» به بررسي و تحليل جای اه و وضعيت شيعياش عراق ،شناسایي وی گي رهبـراش مـاهبي و
مرجعيت عراق و بررسي عمل رد شيعياش و گروههای سياسـيي شـيعه در قـرش اخيـر لرداخیـه
استی
احمد دوستمحمدی و محمد سانم اناباش (1394ج ،م انه «بررسي تـأثير گـروههـای شـيعه
عراق بر عدم موف يت طرح خاورميانه جدید» ،نیایج بهدستیمده از این م انه درصدد است کـه
نشاش دهد عمل رد مثبت شيعياش عراق توانسیه طرح امری ایي را ش ست دهدی عمل ـرد مثبـت
شيعياش عراق و هماف ایي و بهکارگيری عنصر مرجعيت که در مراحل مخیلـف ،محوریـت ليـدا
کرده اند ،منجر به موف يت سياسي و اجیماعي شيعياش شده استی شيعياش عراق ازطری م اومت
سياسي در برابر اشاان راش و بهکارگيری همه ام انات و بسيج سياسي و بسيج مردمي ،وحـدت
ملي ،خـودداری از اخی فـات قـومي و فرقـهای ،هم یسـیي در چـارچوآ نرـام دموکراتيـک
کثرتگرا ،رهبری مراجع توانسیه است طرح امری ایي را ش ست داده و شيعياش در عراق موف
شوندی
علي یدمي و حوا ابراهيمي (1393ج م انه «جای اه شيعياش در ساخیار سياسي عراق جدیـد»؛
نیایج م انه نشاش ميدهد که با ایجاد تاييرات در ساخیار سياسي و سرن وني رژیم بعث بعـد از
سال  2003مي دی شيعياش توانسیند نهوح و قدرت قابل توجه ليدا کنندی هویـت شـيعي ،وفـاق
شيعياش ،ن ش یموزههای دیني ،معنابخشي سياسي ،هویت دهي و ایهای ن ـش فعـال شـيعياش از
عوامل مؤثر در ساخیار سياسي عراق توسط شيعياش بوده استی
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مسلم طاهری و محمود ت ـيزاده (1393ج ،م انـه «روی ـرد جریـاشهـای شـيعي عـراق بـه
تحو ت نوین کشور»؛ نیایج این ل وهش نشاش ميدهد که جریـاشهـا و گـروههـای حاضـر در
و اجیماعي را مورد بررسي قرار داده و از دریچه شناخت گروههای شيعي عراق تحو ت نوین
را تحليل و بررسي کردهاندی
برنا بلداجي سيروس (1383ج در م انه؛ «شيعياش عراق؛ بررسي وضعيت جامعه شناخیي» بـه
تحليل وضعيت جامعه شناخیي و عمل رد سياسي و اجیماعي شيعياش در عـراق و تحليـل تـأثير
شيعياش در بافت اجیماعي و جامعهشناخیي لرداخیـه و همچنـين در نیيجـه لـ وهش بـه تـأثير
شــيعياش در ارت ــای جای ــاه سياســي و بهبــود و ارت ــای جای ــاه شــيعياش عــراق را درقانــب
جامعهشناسي سياسي تحليل کرده استی
با بررسي ليشينه ل وهشهای انجامشده در زمينه شيعياش عراق و ظرفيت شناخیي گروهها و
جریاش شيعي ازیکسو اهميت این موضوع یش ار شده و نشاش ميدهـد کـه همچنـاش موضـوع

ظرفيتسنجي شيعيان عراق و تأثير آن بر محور مقاومت

عراق بر تحو ت نوین کشور ،تأثير گااشیه استی ن ارندگاش ،گروههای و جریاشهـای سياسـي

شيعياش عراق ،ظرفيت و توانایي شيعياش در عرصه سياسي و اجیماعي محل لـ وهش و درخـور
تح ي و لردازش استی ازسویدی ر ،وجه تمای م انه حاضر با سایر ل وهشهـای انجـامشـده
در شـناخت و تحليـل تـأثير کيهـي و کمـي شـيعياش عـراق بـر محـور م اومـت اسـت کــه در
ل وهشهای انجامشده کمیر به یش توجه شده ،یا مورد بررسي قرار ن رفیـه اسـتی عـ وهبـریش
وجوه ممیاز م انه تبيين و ارائه مصادی و دادههای مسیند میناسب با شاخصهای ارائهشـده در
جدول ابعاد ،مؤنههها و جدول نهایي ل وهش است که در ل وهشهای انجامشده وجود نـداردی
باتوجه به روی رد وی ه و لردازش دانش ضمني درباآ شيعياش عراق ،لـ وهش حاضـر هـدف
میمای ی داشیه و حاوی مسئله مهم در زمينه م اومت ل وهي استی وجوه جدیـد م انـه در یش
است که نخست ،لس از شناسایي عوامل و وی گيهای شيعياش عراق با اسیهاده از روش کيهـي
(اسنادی و دانش ضمنيج و سنجش کمي ،به تحليل عوامـل شـاخصهـا و تأثيرگـااری یش بـر
محور م اومت لرداخیه که تاکنوش از این منرر ،ل وهش مسی لي انجام نشده استی
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مقاومت اسالمی :جبهه م اومت یک ائی ف ژئولليیيک منط ه ای و مرکب از مجموعه بازی راش
دونیي و ريردونیي است که دارای منافع مشیرک ملي ،ایدئونوژیک و هسیي شناسي هسیندی ایـن
کشورها و گروهها بهدنبال اح اق ح وق مسیضعهاش و مبارزه با مسـیبداش بـوده و هـدف ینهـا،
تأمين مصانح امت اس مي ،تأمين منافع و تضمين امنيـت جمعـي مسـلمين و جوامـع مسـلماش
استی درواقع ،محور م اومت یک جبهه اسی بارسیي و نهي سلطه است که بـر منـابع درونـي و
بازی راش ريردونیي ت يه داردی هدف رایي م اومت ،اسی ل و برلایي نرـام اسـ مي بات يـهبـر
جهاشبيني دیني بوده که هسیه مرک ی م اومت ان آ اس مي استی
م اومت و لایداری در قریش از دسیورات مورد تأکيد خداوند میعـال اسـت و انبيـای انهـي
مأمور به صبر و ایسیادگي شده و در انجام رسانت انهي خـود بـه یش لایبنـد بـودهانـدی ان ـ آ
اس مي ني ادامه نهضت انبيا بوده استی یشگونهکه در ک م بنياشگاار ان آ اس مي نيـ یمـده
است :ان آ اس مي ادامه نهضت انبيا و برگرفیه از ان وی م اومـت و ایسـیادگي سيدانشـهدا
استی امام خميني(رهج در این باره فرمودند؛ « اگـر قيـام حضـرت سيدانشـهدا نبـود ،امـروز مـا
نميتوانسیيم ليروز شویم» (صحيهه امام خميني ،جلد 56 :1378 ،17جی م اومـت ازنرـر اسـ م،
امری دائمي است و برای رسيدش به هدف باید صبر و اسی امت کـرد تـا بـه یش دسـت یافـتی
درنیيجه م اومت اس مي در برابر ظلم ،تجـاوز و اشـاان ری ،دیـنسـیي ی ،سـلطه اسـی بار و
میحداش ینها ش ل گرفیه و هـدفش حهـظ ح ـوق ،دفـع سـیم ،رفـع اشـاال ،حهـظ اسـی ل،
جلوگيری از سلطه و حهظ دارائيها مطاب یموزهها و اح ـام دیـن مـيباشـد (قاسـمي:1397 ،
11جی م اومت براساس ح وق عاد نه مبینيبـر عـدل انهـي و دارای اهـداف یرمـاني و مشـروع
استی
ژئوپولیتیك :از دو واژه «ژئو» یعني سرزمين و «لونيیيک» یعني سياست و قدرت تش يل شده
استی مجموع این دو واژه نشان ر جارافيای سياسي و ن ش تعيينکننده سـرزمين در قـدرت و
سياست استی برای ژئوللیيک اصط حات «علم سياست جارافيا»« ،سياسـت مبینـيبـر زمـين»،
«جارافيای سياسي و سرزميني» و «قدرت مبینيبر سـرزمين» اسـیهاده شـده اسـتی درمجمـوع،
مههوم جارافيای سياسي حامل این ليـام اسـت کـه سـرزمين ،جارافيـا و محـيط سـرزميني در
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تحو ت سياسي ن ش دارد و تعيينکننده استی درواقع ،جارافيـای سياسـي گونـهای از علـم و
روش است که در عرصه بينانمللي ایها ن ش ميکند (لاسـيوش1985 ،1ج و بـههمـينجهـت بـه
ب رگ تبدل ميشودی درنیيجه ،بخشي از جارافيا را که با قدرت و سياست ت اطع کرده و عجين
ميشود ،ژئوللیيک ناميدهاند (حافظ نيا21 :1386 ،ج جارافيای سياسي بيان ر ن شیفریني محـيط
سرزميني در روابط بين دونتها و تأثيرلایری و تأثيرگااری یش در قدرت و سياست استی
ژئوپلیتیكشیعه :گسیره و دامنه تاریخي و سياسي شيعه در کشـورهای جهـاش اسـ م و رـرآ
یسيا که با با هارتلند ایراش ارتباط و ليوند دارد (توال9 :1382 ،ج لراکندگي جارافيایي و گسـیره
جارافيایي شيعه کـه نبنـاش ،عـراق ،عربسـیاش ،کویـت ،بحـرین ،ایـراش ،افاانسـیاش ،لاکسـیاش و
هندوسیاش را دربرگرفیه و شيعياش را به دسیه رانب اکثرییي و اقليت کوچک شيعي ت سيم کـرده
و شامل بان اش ،یفری ا و برخي از کشورهای ارولایي را ني ميشود ،ژئوللیيک شيعه مينامندی
ژئوپلتیكشیعیانعراق :منرور از ژئوللیيک شيعياش عراق م اش و سرزمينهـای حضـور ،نهـوح،

ظرفيتسنجي شيعيان عراق و تأثير آن بر محور مقاومت

عرصه رقابت و کشاکش بين کشورهای مخیلف و بهوی ه کشورهای بينانمللـي و قـدرتهـای

لراکنــدگي شــيعياش در ســطح کشــور عــراق اســتی شــيعياش در اســیاشهــای مخیلــف عــراق و
سرزمينهای خود در ابعاد مخیلف سياسي ،اقیصادی ،تجـاری ،ارتبـاطي ،فرهن ـي ،اجیمـاعي،
دیني ،علمي ،فناوری ،نرامي ،امنيیي ،حيثيیي یا زیستمحيطي حضور فعال دارندی
هاوگروههایشیعی 


احزابسیاسی،جريان

در این بخش دسیهبندی جدیدی از اح اآ سياسي شيعياش ،جریاشها و گروههای شيعي در
عراق صورت گرفیه استی براساس جسیجو ،مطانعه و بررسيهای انجامشده در زمينـه احـ اآ
و گروههای شيعه در عراق بدیهي است که اط عات ،منابع و تحليلهای ارائهشده قدیمي بـوده
و اکثریت م ا ت و تح ي ات انجامشده براسـاس منـابع قـدیمي تحليـل شـده اسـتی در ایـن
ل وهش با اسیهاده از تح ي ات ليشين بهعنواش ادبيات تح ي و دسیهبندی جدید شيعياش عـراق
در دو بخش ،بررسي شده استی ابیدا اح اآ و گروههای اصلي شيعي در محيط سياسي عـراق
بررسي شده و سپس اح اآ و جریاشهای شيعي کوچ یر با مي اش تأثيرگااری کمیر نيـ احصـا
شدهاندی زم به توضيح است کدر ل وهشهای ليشين ،گروههای عمده شيعي در عـراق شـامل
1. Marco Pacione
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ح آ فضيلت اس مي عراق ،جریاش موسوم به صدریهای عراق و حـوزه صـدر بـوده کـه در
ارلب تح ي ات ،بهصورت ت راری و مشابه هم بودندی ع وهبر ت رار و قدیميبودش دسیهبنـدی
اح اآ و جریاش های شيعي عراق ،امروزه برخي ادرام ،انشعاآ و یا وجـود نداشـیه و فعانيـت
سياسي ندارندی در این ل وهش باتوجهبه تح ي ات ليشين ،ادبيات موجـود و مبینـيبـر اسـناد و
منابع معیبر ،دسیهبندی جدیـد ی صـورت گرفیـه اسـتی گرچـه سـعي شـده اسـت احـ اآ و
ائی فهای انیخاباتي از هم ته يک شوند و ف ط به اح اآ و جریاشهای سياسي اصلي مـؤثر و
اح اآ خرد لرداخیه شودی برخي از ائی فهای سياسي شيعه در عراق موسمي و موقیي هسیند
وني اح اآ و جریاشها ریشهدار هسیندی
احزابوگروههایسیاسیشیعیاصلی 

.1حزبائتالففتت ::ی ي از اح اآ سياسي عراق به شمار ميرود که توسط هادی انعامری در
سال  2018تأسيس شدی این ائی ف از گروه های بسيج مردمي و مجلس اع ی اس مي عراق و
برخي اح اآ سياسي کوچک تش يل شدهاستی ائی ف فیح شامل گروههـای نجبـا  ،صـادقوش
(عصائب اهلانح ج که بهنوعي تاریخچه و ریشه خود را در بدر هم ميدانندی هدف نخسـت از
تأسيس این ائی ف ،شرکت در رقابت های انیخاباتي مجلس عراق در ماه مه  2018مي دی بودی
هادی انعامری لس از به تواف نرسيدش با ائی ف نصر ،تصميم به تأسيس این ائی ف و شـرکت
در رقابت های انیخاباتي مجلس عراق در ماه مه  2018مي دی گرفت (انعامری1 :1397 ،جی لس
از ائی ف فیح مي اش تأثيرگااری شيعياش در عراق اف ایش ليدا کرد؛ بهطوریکه فهرست سائروش
وابسیه به م یدی صدر در انیخابات لارنماني عراق  54کرسي و فهرست انهیح وابسیه بـه هـادی
انعامری  47کرسي بهدست یوردی
.2حزبدولتقانون:

ائی ف دونت قانوش ،یک ائی ف سياسي انیخاباتي است که نوری مان ي

نخست وزیر اسب عراق و رئيس ح آ اندعوه در سال  2009برای شرکت در انیخابات ایـانیي
تش يل دادندی در این ائی ف ع وه بر ح آ خود نوری مـان ي ،گـروههـای دی ـری همچـوش
برخي از سراش قبایل اعراآ ،کردهای شيعه ،مسيحياش و افراد مسی ل حضور دارندی شـعار ایـن
ح آ «امنيت ،خدمات و ح ومت مرک ی م یدر» اسـتی نـام ایـن ائـی ف اشـارتي بـر بهبـود
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وضعيت امنيیي عراق در دوراش ح ومت نوری مان ي بودی دسیاوردی کـه لـس از نبـرد بصـره
(2008ج و دی ر عمليات های نيروهای مسلح عـراق حاصـل شـد (محمـود204 :2019 ،جی ایـن
اس مي عراق و جنبش صدر شرکت داشتی در این انیخابات ،ائی ف دونت قانوش با کسب 89
کرسي از مجموع  325کرسي مجلس در جای اه دوم لس از ائـی ف انعراقيـه قـرار گرفـتی در
انیخابات ایانیي  2009این ائی ف با کسب  %28/8یرا موف به تصاحب  126کرسي از مجمـوع
 440کرسي شد و موف ترین فهرسـت انیخابـاتي بـودی گرچـه هسـیه اصـلي ایـن فهرسـت را
سياست مداراش اس م گرای شيعه و در رأس ینها ح آ اندعوه تش يل مي دهند ،اما ایـن ائـی ف
به طور رسمي س و ر و فراقومي است و تعـداد زیـادی از سياسـت مـداراش مسـی ل و احـ اآ
کوچک سني ،مسيحي ،کرد ،ترکمن و فيلي ني در یش جای دارنـد (رضـایي1 :1388 ،جی ریشـه
دونت قانوش به ح آاندعوه باز مي گرددی ح آ اندعوه یک سازماش بانهوح شيعي در عراق بـود
که شاگرداش محمدباقر صدر یش را لایه گااری کردندی هدف تأسيس این ح آ ع وهبر روی رد
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ائی ف در انیخابات لارنماني  2010ني لس از عـدم توافـ حـ آ انـدعوه بـا مجلـس اعـ ی

اص حي و جنبش شيعي در عراق ،با هدف تبليغ هنجارهای اس مي و ارزشهای شيعي شـ ل
گرفت و به ن د نيبرانيسم و تبليغ دین ميلرداختی ح آ اندعوه لـس از تأسـيس و گسـیرش،
میحمل ضربات سن يني شدی بعد از فشار فعانيت زیرزميني داشیه و بعدها بـه فعانيـت سياسـي
روی یورد (شاناهاش267 :1387 ،جی روی رد ح آ ،در مشارکت سياسي در جریـاش انیخابـات و
تصویب قانوش اساسي عراق و در تبعيت از فیوای ییتاهلل سيسیاني ن رش مثبت داشتی حـ آ
اندعوه نرام لارنماني مبینيبر قانوش اساسي و ليروی از نرام دموکراتيک را لایرفیـه و بـهدنبـال
تأسيس نرام اس مي بوده استی ازنرر این ح آ نرام دموکراتيک مردم لایه مناسب بـا جامعـه
عراق است (موسوی36 :1383 ،جی از اب ارهای رسانهای ح آ ميتواش روزنامـه انـدعوه را نـام
برد که ازجمله نشریات مطرح در عراق استی ح آ اندعوه از گروههـای فعـال شـيعي عـراق
است که بيشیر شاخههای یش قائل بـه ف ـه سياسـي شـيعي بـوده و برخـي و یـتف يـه را نيـ
لایرفیهاندی با ليروزی ان آ اس مي در ایراش ،ح آ اندعوه ان ي ه و روحيه زیادی ليدا کـرده
و میأثر از نرام سياسي مبینيبر ف ـه سياسـي شـيعه در ایـراش ،فعانيـت خـود را توسـعه دادی در
برههای از فعانيت ح آ اندعوه ،برخي از افراد به ایراش تمایل ليدا کرده که بیوانند با حضور در
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اساسنامه ح آ اندعوه بود که به نیيجه نرسـيد (برنابلـدچي158 :1383 ،جی اکنـوش نيـ ائـی ف
دونت قانوش در عراق بهعنواش گروه بانهوح شيعي و بات يهبر ع به تاریخي خود تأثير زیـادی در
انیخابات یینده داردی رهبر ائی ف دونت قانوش «نوری مان ي» بـر ضـرورت حمایـت دونـت از
انیخابات و تأمين امنيت یش تأکيد دارد (تسنيم1 :1399 ،جی
.3حزبائتالفنصر :یک ائی ف سياسي در عراق است که در  14دسامبر  2017توسـط حيـدر
انعبادی تأسيس شدی لس از مدت کوتاهي ،ائی ف فیح به رهبری هادی انعامری با این ائـی ف
میحد شدی این اتحاد به سرعت فرولاشيدی هادی انعامری و ائی ف تحت فرمانش ،به علت ینچـه
که او ورود چهره های فاسد و مش وک به ائی ف نصر خواند ،در  15ژانویـه  2018مـي دی از
اتحاد با این ائی ف کناره گرفت (www.newindianexpress.comجی سـرانجام ائـی ف نصـر
توانست با کسب  1،134،266رأی در انیخابات مجلـس عـراق در مـاه مـه  2018مـي دی42 ،
کرسي از  329کرسي مجلس عراق را از یش خـود سـازد (www.dw.comجی باتوجـهبـه تجربـه
فعانيت سياسي حيدر انعبادی و حضور فعال در لارنماش سال  2018بهنرر مـيرسـد باتوجـهبـه
مي اش اميدواری و ت ش ائی ف اننصر به رهبری حيدر عبـادی بیوانـد کرسـي قابـلتـوجهي از
نيروی سياسي در لارنماش یینده عراق را بهدست یوردی
.4حزبصتدر :یک گروه اس مگرای مليگرای عراقي است که در سال  2003لس از سـ وط
صدام تأسيس شد و امروزه توسط م یدی صدر اداره مي شودی این جنبش خود را حـامي تمـام
مردم عراق با خص شيعياش این کشور مي دانـدی ایـدئونوژی ایـن گـروه میـأثر از دیـدگاه هـای
سيدمحمد صدر است (شوقي انبادادی38 :2011 ،جی ح آ فضيلت اسـ مي از زیرشـاخههـای
جریاش صدر است و جيش انمهدی شاخه نرامي ایـن حـ آ اسـتی ایـن حـ آ در انیخابـات
مجلس عراق (دسـامبر 2005ج بـهعنـواش بخشـي از ائـی ف ملـي عـراق حضـور داشـت ونـي
اخی فات لدیدیمده بين سراش جریاش صدر و نوری مان ي در زماش دونـت اول نـوری مـان ي،
موجب جداشدش جریاش صدر از ائی ف ملي عراق و حضور مسی ل ینها در انیخابات شوراهای
اسیاني عراق (2009ج ،انیخابات مجلس عراق در (2010ج2014( ،ج و (2018ج شد کـه موف يـت
نسبي جریاش صدر را بههمراه داشت (انشبوط 38 :2011 ،ـ 44جی جریـاش صـدر امـروزه تحـت
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رهبری م یدی صدر تأثير زیادی در یینده سياسي عراق دارد و سائروش حیل ایـن جریـاش قـرار
داردی «علي ان مي» نماینده لارنماش عراق از ائی ف «سائروش» مورد حمایت جریاش صدر بر این
ششم اکیبر  / 2021نيمه مهر ماه 1400ج برخودار است و اميد دارد که در لارنماش بعدی بيش از
 54کرسي را جریاش صدر کسب کند (خبرگ اری جمهوری اس مي1 :1399 ،جی
.5مجلساعال :با یراز جنگ تحميلي رژیم بعثي عليه ایراش ،روحانيوش عراقي تمایل بـه ایـراش
ليدا کرده که ازجمله یش فرزنداش ییت اهلل محسن ح يم وارد ایراش شدندی ت ویت مجلـس اعـ
به نوعي مرهوش حمایت و لشیيباني ایراش ني بـوده اسـت (فـونر ،فران ـه208 :1384 ،جی عمـده
قدرت مجلس اع لس از اشاال عراق و توسط محمدباقر ح يم نمایاش شدی دیدگاه این ح آ
بر «و یتف يه» اسیوار بوده و باعنایتبه رلبه شيعياش در عراق ،بـهدنبـال نهادینـهسـازی فراینـد
دموکراتيک در عراق هسیند (جویس57 :1373 ،جی مجلس اعـ ی عـراق ازجملـه جریـاشهـای
فعال شيعي هسیند که درصدد بهرهگيری از ظرفيت شيعياش با اسـیهاده از روش مسـانمتیميـ ،
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باور است که جریاش صدر از جای اه با یي مياش مردم برای انیخابـات لارنمـاني یینـده (حـدود

نرم و فرهن ي ،اهداف و برنامههای خود را لي يـری نماینـدی مجلـس اعـ ی ـي از نيروهـای
سياسي مهم در عراق بهحساآ ميیید و بـهدنبـال تأسـيس دونـت جدیـد در عـراق اسـتی در
انیخابات  2005مي دی ،شيعياش عراق ائی في به نام «اتحـاد عـراق واحـد» بـا ن ـش محـوری
مجلس اع تش يل دادند؛ وني بهدنيل ری ش رأی و کاهش کرسيهـای مجلـس نیوانسـت در
تش يل دونت موف شودی هرچند جای اه وی های در معـاد ت سياسـي و قـدرت دارد (نطيـف
زیيدی345 :1390 ،جی مجلس اع قدرت شبه نرامي قوی دارد و درراسیای خودیگاهي شـيعياش
و سازماندهي نيروهای شيعي ن ش مهمي داشیه و تحـت رهبـری مرجعيـت شـيعي در محـور
م اومت دسیاورد سياسي داشیه استی در سالهای اخير هرچند نهـوح مجلـس اعـ بـهتـدریج
کاهش یافیه اما هنوز ب رگیرین ح آ در مجلس نمایندگاش عراق است و کنیرل وزارتخانه هـای
حساسي را دراخیيار دارد (جميل و فانح2 :2017 ،جی مجلس اع  ،سازماشهای خيریـه ،مـدارس
و کیابخانههایي را ني در کشور اداره ميکنـدی لـس از تـرور ح ـيم در سـال  1382عبـدانع ی
ح يم برادرش به ریاست این مجلس رسيدی با مرگ وی در سال  1388ریاست مجلس اع به
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منصب اسیعها داده و همام حمودی جای ین او در لست ریاست این مجلس قرار گرفتی
گهیني است که گروه جماعةانعلما از جریاش های شيعي بود که در حیـل دونـت قـانوش قـرار
دارد و امروزه به صورت مسی ل فعانيیي نداردی ریشه این گروه شيعي بـه دهـه  60مـي دی بـاز
ميگردد که لشیيباش این گروه شيعي ییتاهلل محسن ح ـيم بـودی جماعـهانعلمـا در گاشـیه بـه
نحاظ فعانيت سياسي ،از جای اه برتر سياسي برخوردار بوده و توانسیند در طول فعانيـت خـود
در عراق ایها ن ش کنندی جماعه انعلما در برهه حضور و نهـوح حـ آ کمونيسـت نيـ فعانيـت
وسيع داشیه و تاحد قابل توجهي موف بودند (دادفر25 :1388 ،جی این اقـدام اگرچـه درابیـدا بـا
ان ي ه های دیني و فرهن ي صورت گرفت ،دراصل فعانيت جماعت انعلما در ن ـد اندیشـههـای
کمونيسیي و نيبرانيسیي ،این جریاش شيعي را وارد عرصه سياسي جدید کـردی ازسـوی دی ـر بـا
گسیرش گهیماش ان بي و اندیشه شيعي ان آ اس مي در عراق فعال شدندی
 .6تیارالحکمه:

جنبش ملي انح مه یک ائی ف انیخاباتي به رهبری سيدعمار ح يم استی این

ائی ف انیخاباتي بهمنرور ليروزی در انیخابات مجلس عراق در سال  2018مي دی تش يل شدی
این ائی ف در انیخابات مجلس عراق موف به کسب  19کرسي از  329کرسـي مجلـس عـراق
شدی از مهمترین باورهای تيارانح مه ایجاد جنـبش شـب ه و فعـالکـردش ینهـا بـرای نهـوح در
تصميمگيریهای سياس ي ،مبـارزه بـا فسـاد و توجـه بـه ارزش هـای فرهن ـي و دینـي اسـت
(www.alhekmah.orgجی
.7مرجعیتشیعی :ع وهبر گروهها و اح اآ شيعي ،در مياش شيعياش و مردم عـراق ،مرجعيـت
دیني و شيعي تأثير زیادی در تحو ت سياسي عراق داردی حوزه نجف و مرجعيـت شـيعي بـا
بهره گيری از روی رد سياسي سلبي فعال و همچنين در ش ل اس م مدني در عراق ن ش فعـال
سياسي داشیهاند که مهمترین مصادی یش لس از س وط عراق و اشاال عراق توسـط امری ـا و
همچنين در دوره تصرف بخشي از عراق توسـط داعـش مرجعيـت شـيعي و حـوزه نجـف در
جای اه سياسي و بسيج مردمي ن ـش برجسـیه داشـیندی امـروزه جریـاش ف ـاهیي نيـ تـابعي از
تحــو ت سياســي هســتی از مهــمتــرین گــروه مرجعيــت شــيعي عــراق؛ ییــتاهلل سيســیاني،
ییتاهللخویي بعد از صدام و حوزه ییـتاهلل حـائری اسـتی حـوزه ییـتاهلل سيسـیاني ی ـي از
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مهمترین طيفهای ف ری در حوزة نجف استی ییتاهلل سيسیاني در زمـاش تصـرف سـرزميني
عراق توسط امری ایيها واکنش نشاش داده و شيعياش را به حضور جـدی در مشـارکت سياسـي
بحراني عراق حضور و فیوای ییت اهلل سيسیاني تأثيرگاار بوده و موجـب شـ لگيـری جریـاش
م اومت اس مي در عرصه سياسي و دفاعي بهوی ه ازسوی شيعياش بوده اسـتی لـس از رحلـت
ییتاهلل خویي ییتاهلل سيسیاني مرجعيت اسـ مي شـيعياش عـراق را برعهـده گرفـتی ییـتاهلل
سيسیاني بهعنواش جریاش ف هي و مرجعيت مهم حوزه علميه در عـراق اسـت (انشـمری:2011 ،
86جی ییتاهلل سيسیاني اف وشبر عراق ،در برخي از کشورهای شيعي و مسلماش ني ليرواني داردی
با تراهرات صده ارنهری مردم ،با برگ اری انیخابات هم اني در ژانویة 2004م مواف ت نمـود
که این نشاشدهندة مي اش قدرت و نهوح مرجعيت بود (ت شاش9 :1389 ،جی گرچـه روحانيـت در
حاکميت رژیم بعث خدشهدار و تضعيف شد ،وني نهوح مرجعيت شـيعه در عـراق ان ارنالـایر
استی امروزه مرجعيت دیني و ف هي در عراق ،زمينههای گاار مرجعيت دیني و تابعيـت ف هـي
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دعوت کردی روی رد ایشاش به ائـی ف شـيعياش مثبـت بـوده و از یش حمایـت کـردی در مراحـل

به شيعه با مرجعيت سياسي شده است (ابراهيم31 :1998 ،جی در یینده شيعياش و مرجعيت دینـي
(ف هيج به سمت گسیرش مداخله در اداره امور سياسي ،ازجمله در زمينـههـای ت ویـت گـروه
شيعي ،مشارکت سياسي ،ت ویت گروه م اومت ،دعوت به مبارزه با اشاان ر و تروریسـم فعـال
شده و ع وهبر عراق در محور م اومت ني ایها ن ش خواهنـد کـردی جریـاش شـيعي در عـراق،
به عنواش یک گروه نهضیي فعال درراسیای توسعه محور م اومت قرار داردی باعنایـتبـه این ـه،
هدف اصلي دیپلماسـي نهضـیي ،تبليـغ و گسـیرش اسـ م ان بـي و حمایـت و لشـیيباني از
نهضتهای رهایيبخش درراسیای تأمين امنيت دارانس م استی براسـاس تهسـير امـام خمينـي
(رحمهاهللعليهج نهتنها امنيت مردم مسلماش و امنيت جمهوریهای اس مي مسی ل و یزاد از هـم
جدا نيسیند ،بل ه مرتبط با امنيت و منافع دی ر مسلماناش جهاش نيـ هسـتی بنـابراین شـناخت
ظرفيت شيعياش عراق و حمایت از این گروه شيعي ع وهبر ت ویت جبهه م اومت به ت ویـت و
امنيت کل جهاش اس م ني مرتبط ميشود (قاسمي 67 :1398 ،ـ 68جی
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.1حزبفضتیلت :ح آ فضيلت لس از فرولاشي ح آ بعث تأسيس شد و مرک یش لاییخـت
عراق استی ح آ فضيلت اس مي ازجمله اح اآ تش يل دهنده ائی ف شيعي هسیند که بيشیر
فعانيتهای این ح آ زمينه اجیمـاعي و مـاهبي دارد (نطيـف289 :1390 ،جی ییـتاهلل محمّـد
یع وبي رهبر ایدئونوژیک ح آ بهشمار ميرفت ،ح آ فضيلت ع وهبـر ییـت اهلل یع ـوبي از
سيدمحمدصادق صدر ني ليروی کرده و به تعانيم دیني در مناط جنـوبي عـراق مـيلرداخینـد
(محمود198 :2019 ،جی ح آ فضيلت اس مي به عنـواش ی ـي از ههـت حـ آ تشـ يل دهنـده
ائی ف ی پارچه شيعياش عراق استی مش

ت امنيیي و معيشیي مردم از عوامـل اصـلي خـروج

ح آ فضيلت از روند سياسي و تش يل دونت عراق استی
.2احزابسکوالرشیعی :برخي از شيعياش ،برلایي یک ح ومت س و ر را هـدف مهمـي بـرای
جوامع شيعي ميدانند؛ ازجمله جریاش ئيک ایاد ع وی از نمونـه سـ و ر یش اسـت و لای ـاه
قوی در عراق نداشیه و همسویي زیادی با جریاش م اومت شـيعياش عـراق نـدارد کـه درصـدد
برلــایي یــک نرــام سياســي بــر لایــه اندیشــه رربــي و نرــام ف ــری ســ و ر اســت
(www.Iisamonlan.netجی
.3جريانشیرازی :جریاش شيرازی منشعب از سازماش عمل اس مي است و ریشـه دی ـر ایـن
جریاش به ت سيمبندی جماعهانعلما ميرسدی زماني که جماعهانعلما به سـه شـاخه ت سـيم شـد؛
دسیه سوم و گروه موسوم به شيرازی بود که چهره اصلي یش سيدمحمد شيرازی مرجع و رهبـر
معنوی ليشين سازماش عمل بوده که سيدمحمد مدرسـي و بـرادرش هـادی مدرسـي و ابـراهيم
انمطيری ني ج و این جریاش بودندی این سازماش لس از س وط رژیم بعث بيشیر در شهر کـرب
و جنوآ عراق زیر نرر محمدت ي مدرسي به کارهای فرهن ي لرداخینـدی هـدف ایـن سـازماش
بسيج گروه شيعه و درجهت مبارزه با نرام کمونيسیي و تاسيس ح ومت اس مي بودی باتوجهبه
دسیهبندیهایي که دروش یش صورت گرفت ،امروزه قدرت زیـادی نـدارد (ادیـب31 :1383 ،جی
این جریاش درصدد است تا اعلميت و ف اهت مرجعيت را از مجامع علمي خارج کنـد و بيشـیر
مبینيبر تبلياات ماهوارهای ازطری سيدصـادق شـيرازی اسـت (انمح ومـي43 :2003 ،جی ایـن
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جریاش از شيعياش نندشنشين بهشمار ميیید و با تهسير خاص از تعانيم شـيعي جریـاش شـيرازی
بيشیر چهره شيعياش را مخدوش ميکندی
هسیند و تأثير کمیری بهمراتب سایر جریـاش و گـروههـا دارنـد کـه ازجملـه گـروه حی قـار و
جریاشهایي با حانت محلي فعانيت دارند و توانایي حدود ش لدهي حدود  30حـ آ و گـروه
شيعي محلي را دارا هسیندی
.5تیارالمرحله :جریاش موسوم به تيارانمرحله یا «مصطهي ان اظمي» درلي تأسيس یـک حـ آ
استی ان اظمي برای تأسيس یک ح آ سياسي با هدف مشارکت در انیخابات لارنماني تـ ش
مي کندی نخست وزیر عراق برای برداشین گـام هـای اونيـه تأسـيس یـک حـ آ سياسـي بـرای
مشارکت در انیخابات لارنماني یتي این کشور که قرار است در اکیبر  2021برگ ار شود تـ ش
مي کندی ان اظمي درلي کاهش نهوح و قدرت اح اآ سنیي در دونت است (کـاظمي1 :1399 ،ج
تا از این طری قدرت سياسي تيارانمرحله ح آ ش لگرفیه در حهن خود را تأسيس و ت ویت
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لیبرالهایشتیعی :نيبرالهای شيعي درواقع با نام نيبرالهـای مـدني شـيعي در عـراق فعـال

.4

نمایدی
روششناسیپژوهش 


م انه حاضر از نوع هدف ،کاربردی استی روش تح ي مورداسیهاده یميخیـه (تلهيـ روش
کيهي و کميج و بات يهبر حاصل دانش ضمني انجام شده استی روش ل وهش ترکيبي بوده کـه
در بخش اول عوامل و وی گي مؤثر بر ظرفيـت و توانمنـدی شـيعياش عـراق از ادبيـات نرـری
موجود و همچنين حاصل تجربيات محيطـي و دانـش تجربـي اسـیخراج شـده اسـتی لـس از
دسیه بندی و کدگااری درقانـب مـدل مههـومي گـرد یمـده اسـتی در بخـش کمـي عوامـل و
میاييرهای اسیخراج شده به یزموش و تأیيد گااشیه شده و مي اش و درصد تأثيرگااری هریـک از
عوامل مشخص شده استی جهت گردیوری دادهها و اط عات از ادبيات نرـری بـا اسـیهاده از
اب ارهای کیابخانهای صورت گرفیه و در بخش دانش ضمني (تجربياتج و دادههای محيطـي از
دانش تجربي موجود و تجربيات ميداني میخصصاش دریافت شده استی لس از بررسي کيهـي و
دانش تجربي (مرحله دومج ،لرسشنامه مح ساخیه با مطاب ت دانش تجربي میخصصاش محيطي
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نهضیي و اساتيد دانش اهي بودند که در زمينه ت ميل لرسشـنامه حاصـل از مطانعـات کيهـي و
دانش محيطي یش را ت ميل کردندی روش نمونهگيری بهصورت هدفمند و با انیخاآ  18نهر از
میخصصاش موضوع انجام شدی جهت سنجش مي اش لایایي لـ وهش از یزمـوش ینهـای کرونبـاخ
اسیهاده شدی در م انه حاضر ت ش شد ف ط عوامل و میاييرهای مرتبط با ظرفيتشناسي شيعياش
انیخاآ شوند که با موضوع و هدف ل وهش ارتباط دارندی
محیطجغرافیايیموردپژوهش 

شيعياش حوزه خليج فارس و منط ه خاورميانه ن ش مـؤثری در لخـش و گسـیرش گهیمـاش
ان بي داشیه و بهعنواش ظرفيت لویا و توانمند در ارت ای جبهه م اومت بهشمار ميییندی محيط
جارافيایي و گسیره محيطي ل وهش ،شيعياش عراق هسیندی جمعيت شـيعي در عـراق بـهنحـاظ
رلبه جمعيیي و وی گي میمای یش به صورت نمونه مورد بررسي واقع شده استی مناط اسی رار
شيعياش عراق از وجوه مخیلهي قابل بررسي و حائ اهميت استی مناط شيعهنشين عراق دارای
منابع رني نهت و گاز ميباشندی درواقع ازنرر جارافيـایي و اقیصـادی دارای اهميـت راهبـردی
ميباشندی شيعياش در جنوآ عراق بهخصوص در بصره ،کرب  ،نجف و حیي باداد اکثریـت را
دارند و برایناساس این حوزه ها در ترکيب ساخت قدرت در عـراق و محـيط ليرامـوني مـؤثر
ميباشندی
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شکل  .1نقشه کشورعراق

ینچه در ن شه نمایاش است ،شيعياش در شهرهای دی ری چوش بابل ،حی قار ،دیاني ،ميسـاش،
نينوی ،قادسيه و واسط ني س ونت دارندی ترکمنهای شيعه ماهب عراق که حدود  10درصـد
جمعيت عراق را تش يل ميدهند در مياش مناط کوهسیاني شمال عراق و مناط مرزی سـوریه
و ایراش در شهرهای موصل ،اربيل ،ینیوش کپری ،کرکوک ،دهوک ،طوزخورماتو ،کهری ،خـان ين
و برخي نواحي کوهسیاني س ونت دارندی شيعياش فيلي عـراق در خـان ين و محـ ت مخیلـف
باداد مانند رصافه و صدریه ،و باآانشيخ و شـورجه سـ ونت دارنـد (انخيـوش2005 ،م445 :ج
شيعياش «شبک» در موصل و جل ه نينوا حضور و فعانيت دارندی گرچه در برخي منابع تح ي ـي
شيعياش شبک از گروه رُ ت ،سني شافعي و سایر مااهب قلمـداد کـردهانـد ،ونـي ایـن گـروه
ماهب و ماسک شيعي دارندی
مياش شيعياش عراق ،گروهي در هورهای جنوآ عراق س ونت دارندی این دسـیه را «اعـراآ
مرداآها» ناميدهاند و بين دو رودخانه دجله و فرات زنـدگي مـيکننـد (اناـراوی72 :1425 ،جی
دسیه دی ر شيعياش که ایراني ني بهشمار ميییند و ليوند تاریخي و اعی ادی بين ایـراش و عـراق
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برای مردم عراق در م ابله با قوای اشاان ر برییانيا صادر کردند که برابر با «ثـوره انعشـرین» در
سال  1920م بود (علویلور11 :1388 ،جی درنهایت بخشي از شيعياش ساخیار و بافت روسـیایي،
عشيره و قبيلهای دارندی بيشیر شيعياش در ساخیار و بافیـار قبيلـه و عشـيرهای ن دیـک مرزهـای
ایراش و مناط حاشيه مرزی عراق س ونت دارند (لورسعيد203 :1389 ،جی درمجموع ،براسـاس
منابع کیابخانهای و یخرین سرشماری انجامشده جامعه شيعي عراق جمعيت حدود  63درصـد
را در خود جای داده است (رک :افشردی و بابلي1396 ،ج در ده سانه اخير ،سرشماری دقيـ و
رسمي از شيعياش عراق صورت ن رفیه استی بریورد اط عات محيطي از مي اش شـيعياش عـراق،
جمعيت شيعياش در اسیاش و شهرهای عراق شامل :بابل ،باـداد ،بصـره ،حی قـار ،دیـاني ،کـرب ،
ميساش ،انمثني ،نجف ،نينوی ،قادسيه ،سماوه ،سامرا ،کاظمين و واسط س ونت دارنـدی گروهـي
از شيعياش که در ساخیار شهری و روسیایي سرشماری نشـدهانـد ،در ميـ اش جمعيـت شـيعياش
نحاظ نشده وني در عراق بهعنواش شيعه حضور دارندی رلبه شيعياش عراقـي بـا اعـراآ اسـت و
گروه کوچ یری ني از شيعياش ترکمن و فارس هسیند که گـروه شـيعه فـارس بـهمـرور زمـاش
عرآزباش شدهاند (ف ح 196 :1391 ،ـ 197جی

مدلمفهومیپژوهش 

ظرفيت سنجي شيعياش عراق و تأثير عوامل و وی گي شـيعياش بـر محـور م اومـت ،ی ـي از
ضرورتهای راهبردی است که منطب با گهیماش م اومت اسـ مي و سياسـت دفـاعي ان ـ آ
اس مي از مباحث درخور تح ي بوده و ضرورت ل وهشـي داردی بـهعبـارتدی ـر ،شناسـایي
وی گيهای ژئوللیي ي شيعياش عراق بهمعنای این است که وضعيت شيعياش عراق بات يهبر کـدام
مؤنهه ،عوامل و شاخصها در م اومت اس مي ن ش ایها خواهند کرد و ازاینطریـ بیواننـد در
عرصه فعانيیي و م اومت اس مي ارت ا یافیـه و بیواننـد گهیمـاش ان ـ آ اسـ مي را توسـعه و
تعمي دهندی درخصوص وضعيت شيعياش عراق گهیني است که مي اش جمعيت شيعياش عـراق،
گسیره سرزميني و محيطي عراق ،دین و ان ي ههای ماهبي ،گـروههـای قـومي مـاهبي ،سـاب ه
تاریخي شيعياش ،گروههای شيعي ،بافت روسیایي و عشيرهای مورد بررسي قـرار گرفـتی ینچـه
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در ن شه عراق بهته يک موقعيت و لراکندگي شيعياش عراق بررسي شد؛ شيعياش عراق براسـاس
سرشماری  10سال ليش ،چي ی ن دیک  30ميليوش و  200ه ار نهر بریورد شده است که بـيش
جمعيت شيعياش عراق و اهميت ژئوللیي ي و ژئواکونومي ،همچنين روند لویایي و سن جـواني
شيعياش عراق که در ارلب اسیاشهای شيعه و سراسر کشور عراق به این شـ ل اسـتی درنیيجـه
شيعياش عراق دارای وی گي ممیـاز بـرای توسـعه و نهـوح محـور م اومـت بـوده اسـتی بـرای
تج یه وتحليل وی گي ژئوللیي ي شـيعياش عـراق و عوامـل مـؤثر بـر جبهـه م اومـت ،مؤنهـه و
شاخصهای مهم و تأثيرگاار مبینيبر دادههای کيهي و دادههـای محيطـي شناسـایي شـده و در
جدول و مدل مههومي نمایش داده شده استی
جدول  .1جدول ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای ویژگی ژئوپلتیکی شیعیان عراق
شاخصها (متغییرها)

مؤلفهها (عوامل)

اهتمام به مناسک مذهبی و ارزشهای دینی و مسئله مقاومت (پایبندی به آرمان فلسطین)
باور به اسالم سیاسی
(پیوند معنویت و
سیاست)

عدالتخواهی و ظلمستیزی مبتنیبر قاعده نفی سبیل (نفی سلطهگری و سلطهپذیری)
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از  63درصد از کل جمعيت عراق را دربر ميگيرد (احمدی37 :1390 ،جی باتوجهبه نـرخ رشـد

باور اعتقادی به نقش رهبر و فصلالخطاببودن حکم مرجعیت (ارتباط دائمی مردم با علما)
تکلیفمحوری مبتنیبر عزت و کرامت و توکل به امدادهای غیبی
بهرهمندی از نظام عقیدتی والیتمدار و باور به آخرت و معاد
پیوستگی سرزمینی با ایران بهعنوان هسته مقاومت
همسویی و حمایت با با شیعیان کشورهای ایران ،لبنان ،سوریه ،یمن
تسلط بر سرزمینهای مختلف عراق (دسترسی به دریا) و منابع انرژی (نفت و گاز)

جغرافیای سیاسی
(ژئوپلتیک)

جغرافیای تاریخی با سابقه؛ حله ،نجف ،کربال و پراکنش جمعیتی در شهرهای مهم
مرز مشترک و طوالنی ایران و عراق که از دیالی شروع و تا اروند رود و بیشترین مرز ایران با شیعیان
تکثر جغرافیایی احزاب شیعه و حضور شیعیان در ساختار امنیتی ،وزارتخانهها و پارلمان
پایتحت عراق با اکثریت و غلبه شیعی
برگزاری مراسمهای بینالمللی از جمله اربعین بهعنوان تبلیغ فرهنگی
تشکیل موکبهای اربعین و برگزاری مراسم ائمه معصومین

جغرافیای فرهنگی
(ژئوکالچر)

پیوندهای اجتماعی و عشیرهای ،ترویج حماسه عاشورایی ،تجلیل از مقام شهدا
وجود و تأثیر حوزههای علمیه و توسعه و گسترش عتبات و عالیات
پیوند فرهنگی شیعیان عراق با هسته محور مقاومت مثل اهواز با العماره و بصره
پیوند فرهنگی اکراد شیعه عراقی با کردهای ایران
ت وریسم و تورهای زیارتی و تبادل فرهنگی در زمینه های مختلف(درمانی ،تجاری ،تفریحی ،زیارتی)
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مؤلفهها (عوامل)

شاخصها (متغییرها)
فرهنگ جهاد ،شهادتطلبی ،ایثار و فداکاری و اعتقاد به جهاد کفایی
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تجربه موفق شیعیان در نبرد با تروریسم و اشغالگر (گروههای تکفیری و تروریستی و اروپایی و امریکا)
نقش علمای دین و مرجعیت در بسیج سیاسی و تشکیل حشدالشعبی

فرهنگ و سیاست
دفاعی
مقابله با عناصر نفوذی و بقایای حزب بعث و مقاومت در برابر رژیم اشغالگر قدس
(مقاومت و نظام دفاعی)
توانمندسازی ،آموزش و تجهیز شیعیان و گروههای مقاومت
مقابله با جنگ نرم و جنگ رسانهای استکبار جهانی و نظام سلطه

توسعه تجهیزات نظامی و خودکفایی دفاعی و تسلیحاتی
تأثیر کمیتی جمعیت و جوانان شیعه در تقابل با داعش و تروریسم
منابع مالی متنوع و وجود ذخایر نفتی در مناطق شیعیان
وسعت سرزمینی واهمیت ژئوپلتیک شیعیان عراق ازنظر کشاورزی
عناصر و عوامل
اقتصادی
(ژئواکونومی)

مبارزه با مفاسد اقتصادی ،دعوت به جهاد سازندگی و خودکفایی ازسوی مرجعیت
جمعیت فعال ،برتری نیروی کار و توانایی نیروی انسانی شیعیان
همکاری کشاورزی بین شیعیان عراق و ایران بهعنوان هسته مقاومت
روابط اقتصادی در زمینه انرژی و بهخصوص برق
اتصال ترانزیتی مسیر راه آهن شلمچه به بصره و بازار مصرفی کاالهای ایرانی و تأمین مصالح ساختمانی

بنابراین باتوجهبه بررسيهای انجامشده ميتواش لنج حوزه باور به اس م سياسي ،جارافيای
سياسي ،جارافيای فرهن ي ،فرهنگ و سياست دفاعي و عوامل اقیصـادی را بـهعنـواش ابعـاد و
حوزههای اصلي وی گيهای شيعياش عراق انیخاآ کردی

شکل .2مدل مفهومی پژوهش
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وتحلیل)وسنجشيافتههایپژوهش 


ها(تجزيه

پردازشداده

در این مرحله لرسشنامه مسیخرج از مدل مههومي ارائهشـده همـراه بـا شـرح مؤنهـههـا و
اخا و ن طهنررات ليشنهادی و اص حي ینها جمعبندی و تحليـل شـده اسـتی شـاخصهـای
اسیخراجشده از ظرفيت شناسي شيعياش عراق و عوامل مؤثر درقانـب طيـف لـنجتـایي ني ـرت
(کام ً مواف (5ج ،مواف (4ج ،بي نرر (3ج ،مخانف (2ج و کام ً مخانف (1جج نمرهگااری شده و
با اسیهاده از روش تحليل مؤنهههای اصلي و شاخصها با چرخش واریماکس و تحليل عـاملي
اکیشافي اسیهاده شدی
هماش طورکه در جدول ابعاد ،مؤنهه و شـاخصهـای لـ وهش نشـاش داده شـده اسـتی 34
شاخص و میايير مؤثر و  5عامل با عناوین باور به اس م سياسي (ليونـد معنویـت و سياسـتج،
جارافيای سياسي (ژئوللیيـکج ،جارافيـای فرهن ـي (ژئوکـانچرج ،فرهنـگ و سياسـت دفـاعي
(م اومت اس مي و نرام دفاعي اس مج و عناصر اقیصادی (ژئواکونوميج اسیخراج و نامگـااری
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شاخصها به  18نهر از اعضای گروه خبره ارسال و مي اش مواف ت ینها با هرکـدام از مؤنهـههـا

شدند که تأثير عاملي ینها بين  0/516تا  0/849است که بار عاملي بيشیر هریک از شاخصهای
اسیخراجشده بهمن نه همبسی ي و تأثيرگااری بيشیر استی
فرضيه اصلي ل وهش؛ وی گي و ظرفيتهای شيعياش عراق بـر محـور م اومـت تـأثير داردی
نیایج حاصل از ضریب همبسی ي بين شيعياش عراق و محور م اومت با شاخصهای موجـود در
 5عامل تعيين و تأیيد ميشودی ميان ين واریانس تبيينشده از  5عامل مؤثر بر محور م اومت به
ميان ين ت ریبي ( 10/895ج همبسـی ي داشـیه و ارتبـاط و تأثيرگـااری زیـادی داردی بـه ميـ اش
ت ویت  5عامل کدگااریشده و رشد شاخصهای یش محور م اومت از نهوح بيشیری برخوردار
بوده و گهیماش ان بي توسعه و تعمي بيشیری خواهد یافتی درنیيجه فرضيه تح يـ بـا قـوت
بيشیری تأیيد ميشودی
در تج یهوتحليل وی گي شيعياش عراق بر محور م اومت گهینـي اسـت کـه اسـ م سياسـي
(ليوند معنویت و سياستج بهعنواش اونين و مهمترین عامل مؤثر در محور م اومت تعيـين شـدی
ليروزی ان آ اس مي ایراش و بازتاآ گهیماش ان بي و اس م سياسي در کشورهای ليرامـوني
و بهوی ه دارای جمعيت شيعه تأثير زیادی گااشیه استی اس م سياسي در بـاور شـيعياش عـراق
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توسعه محور م اومت در لرتو گهیماش ان آ اس مي بوده اسـتی توانمنـدی سياسـي معنـوی
شيعياش ،اعی اد به امامت و باور به تش يل ح ومت اس مي مطلوآ ،ت ليـف یگـاهيبخشـي و
بصيرتاف ایي مبینيبر ته ر اجیهادی درراسیای مبارزه با ظانم برای اح اق حـ مرلـوم اسـتی
باعنایتبه این ه اسیعمارگراش و قوای اشاان ر سرزمين های اس مي را مورد تهـاجم و تصـرف
قرار دادهاند ،ناا م اومت اس مي ضروری استی
اس م سياسي مبینيبر م یب کرب عمل کرده و مهمتـرین اقـدام ینهـا م اومـت اسـ مي و
مبارزه با ظلم و قوای اشاان ر استی شهادتطلبي ،ایثار و ازخودگاشی ي از وی گي ممیاز ف ـه
سياسي تشيع است که امروزه در شيعياش جهاش فعال شده و بهعنواش یک شاخصه مهـم و تـأثير
گاار در محور م اومت استی فرهنگ شهادتطلبـي ان ـوگيری از فرهنـگ عاشـورا و در دوره
معاصر با نهضت امام خميني(رحمیهاهللعليهج و ان آ اس مي اوج گرفیه و در جهاش اسـ م و
عرصه بينانملل ن ـشیفرینـي کـرده اسـت (قاسـمي 91 :1397 ،ـ 110جی مهـمتـرین خصيصـه
شيعياش ،ليروی از اصل امر به معروف و نهي از من ر است که از عناصـر مهـم فرهنـگ شـيعي
استی شيعياش عراق با ان وگيری از هسیه مرک ی شيعه در ایراش ،درراسیای هم رایي مسـلماناش
و ت ویت جای اه مسلمين و جهاش اس م حرکت کردندی از مهمترین شـاخصهـای عينـي ایـن
باور و اقدام عملي در زمينه اسی بارسیي ی ،مبارزه با اشاان ر و م ابله با گروههـای تروریسـیي
ت هيری و لایبندی به یرماش قدس و مسئله فلسطين بوده استی
جارافيای سياسي و سرزميني به عنواش عامل دوم تأثيرگاار در محور م اومـت تعيـين شـدی
وجود مرز سرزميني طو ني بين شيعياش ایراش ،عراق و گـرایش بـه شـيعياش جبهـه م اومـت و
همچنين ارتباط با شيعياش سایر کشورهای شـيعه در یمـن ،افاانسـیاش ،نبنـاش ،بحـرین و گـروه
اقليتهای شيعه در کشورهای ليراموني ،قدرت شيعياش عراق را مضاعف نموده اسـتی شـيعياش
عراق بعد از بيروشرفین قوای اشاان ر امری ایي از تهدید سرزميني به فرصت ژئـوللیي ي خـود
درراسیای ت ویت محور م اومت اميدوار شدهاندی ع وهبر ژئوللیيک شـيعي ازجهـت ليوسـی ي
سرزمين ،موقعيت ممیاز جارافيای شيعياش درزمينـه تـأمين انـرژی نهـت و گـاز جهـاش اسـتی
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جارافيای تاریخي شيعياش عراق از صدر اس م و حضور شـيعياش در سـاخیار قـدرت از دی ـر
میاييرهای مداخلهگر در مؤنهه ژئوللیي ي قابل تبيين هسیندی
منرومه ف ری شـيعياش در نرـام دفـاعي اسـتی در چنـد دهـه گاشـیه و بـهخصـوص بعـد از
نش رکشي امری ایيها به عراق و همچنين تصرف خاک عراق توسط داعش و سایر گروههـای
ت هيری ـ تروریسیي ،شيعياش عراق م ابله و مبارزات فعاني در بيروشراندش ینها داشیندی تصـرف
بخش وسيعي از عـراق توسـط داعـش در سـال 1393ش 2014/م اتهـاق افیـادی در ایـن برهـه
م اومت مردملایه و نهادهای مردمي ش ل گرفیه و در مبارزه با داعش فعانيـت کردنـدی امـروزه
این نهاد مردمي با نام بسيج مردمي «حشدانشعبي» در عراق حضـور داردی از علـل اصـلي تونـد
حشدانشعبي فیوای عـانم و مرجـع برجسـیه شـيعي ییـتاهلل سيسـیاني و همچنـين حضـور و
فداکاری جواناش شيعي در عراق بوده استی درواقع این ليوند مبیني بر ليوند معنویت و سياست
بوده که در ژئوللیيک شيعي عراق و با برخورداری از زمينههای فرهن ي ش ل گرفیه استی
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فرهنگ و سياست دفاعي شيعياش عراق در دو برهـه حسـاس تـاریخ عـراق نشـان ر تـأثير

ییتاهلل سيسیاني دارای جای اه معنوی در عراق و بهعنواش مرجعيت شيعي برجسیه بود کـه
در ساخیار قدرت سياسي حضور ندارد ،وني مياش مردم و تحو ت سياسي عراق ن ـش مهـم و
برجســیه داردی قرارن ــرفین ییــتاهلل سيســیاني در دایــره سياســت و قــدرت عــراق بــهمن نــه
سياستگری ی نيستی روی رد ییت اهلل سيسیاني فراتر از یک دونت و دسی اه حـاکميیي عـراق
بوده و در برهه اشاال توسط امری ا و تصرف خاک عراق بـهوسـيله گـروههـای تروریسـیي و
ت هيری ،ن ش مهم و برجسـیه داشـتی اعـ م فیـوای جهـاد و م اومـت در برابـر گـروههـای
تروریسیي ت هيری در سال  2014و همچنين ليشازیش در بيـروشرانـدش امری ـایيهـا مداخلـه
مؤثری داشیه استی
مرجعيت شيعي ،ن ش بسيار ب رگي را در عدم سوقیابي کامل ح ومت نوین شـ لگرفیـه
در عراق لس از س وط صدام به سوی مباني س و ریسم و نيبرانيسم رربي ایها کردی همچنـين،
با قدرت ،مردم را به صحنه سياسي بسيج نموده و زمينه مشـارکت هم ـاني را بـا قاعـده «هـر
عراقي ،یک رأی» فراهم نمود؛ بهگونهایکه روی رد سياسي مرجعيت در این برهه در م ایسه بـا
گاشیه خود برجسیه شده و تأثير زیادی در بسيج مردمي داشتی
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داخلي عراق «درحال مبارزه با تروریسـم» کسـب کـردی ایـن دسـیاوردها ،مشـابهت زیـادی بـا
ليروزیهای سایر جریاشها و گروههای م اومت یا هـمسـو بـا م اومـت درراسـیای مبـارزه بـا
تروریسم ،صهيونيسم و اسیعمار داشیه استی ازایـنرو ،مـيتـواش عمل ـرد حشدانشـعبي را بـا
عمل رد ح آاهلل در نبناش ،گروههای م اومت در فلسطين اشااني و انصـاراهلل در یمـن در یـک
چارچوآ تبيين کردی
بافت و ساخت فرهن ي شيعياش عراق ،این گروه را در زمينه ژئوکانچر ت ویت کـرده اسـتی
در گاشیه تاریخي عراق بهعنواش مهمترین حوزه شيعي و توسعه گهیمـاش تشـيع و مـروج ف ـه
سياسي و اندیشه فرهن ي بوده استی امروزه ني وجود عیبات و عانيات در عراق بهعنـواش یـک
مرک فرهن ي درجهت ت ویت جبهه م اومت بهشمار ميییدی جواناش شيعه عراقي بـا برگـ اری
مراسمهای بين انمللي ازجمله اربعين بـهعنـواش تبليـغ فرهن ـي انجـام مـيشـود و بـا تشـ يل
موکبهای اربعين و برگ اری مراسم ائمه معصومين عليه انس م ليونـد و همبسـی ي شـيعياش و
مسلماناش را ت ویت ميکنندی ليوندهای اجیماعي و عشيرهای ،ترویج حماسه عاشورایي ،تجليـل
از م ام شهدا و ليوند فرهن ي شيعياش عراق با هسیه محور م اومـت مثـل اهـواز بـا انعمـاره و
بصره ،همچنين ليوند فرهن ي اکراد شيعه عراقي با کردهای ایراش از نمونههای مؤثر بـر محـور
م اومت استی
قابليتهای اقیصادی شيعياش عراق در زمينه منابع ماني مینوع و وجود حخایر نهیي در مناط
شيعه نشين ،وسعت سرزميني و اهميت و همچنين قابليت کشـاورزی ،جمعيـت فعـال ،برتـری
نيروی کار و توانایي نيروی انساني عنصر ژئواکونومي را بهعنـواش یـک عامـل نهـایي مـؤثر بـر
محور م اومت تعيين کردی مبارزه با مهاسد اقیصادی ،دعوت به جهـاد سـازندگي و خودکهـایي
ازسوی مرجعيت و روابط اقیصادی مؤثر و اتصال تران ییي مسير راهیهـن شـلمچه بـه بصـره و
بازار مصرفي کا های ایراني ميتواند بهعنواش عنصر ت ویتکننده ژئواکونومي شـيعياش عـراق و
ت ویت محور م اومت محسوآ گرددی طب نیایج گـ ارششـده از تج یـهوتحليـل عامـلهـا و
سنجش هریک در جدول  3م دار درصدی واریانس هر عامل با میاييرهای حیـل یش بـهترتيـب
مي اش تأثيرگااری بر محور م اومت نشاش داده شده استی
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جدول .3مدل نهایی پژوهش



تطور تاریخ سياسي عراق نشان ر یش است که در طول تـاریخ عـراق ،ح ومـت شـيعي بـا
قدرت ضعيهي در جنوآ مرک ی ش ل گرفیه استی جنبش شيعياش و نهضتهـای م اومـت از
شهرهای جنوبي عراق برخاسیه و در عراق ني مورد توجه قـرار گرفیـه اسـتی شـيعياش عـراق
باتوجه به این ه در طول تاریخ خود مورد هجمه و فشـار رژیـم بعثـي بـودهانـد ،ونـي در دوره
تاریخي خود با ایجاد بسیرهای فرهن ي و بعد از س وط صدام در عرصه سياسي ،فعانيت مـؤثر
کردهاندی با وجود مش

ت ،امروزه شيعياش ب رگترین گروه ماهبي عراق هسیند که تعدادشـاش

در حوزه خليجفارس لس از ایراش در رتبه اول قرار داردی از قـرش بيسـیم ،مهـاجرت شـيعياش از
جنوآ عراق به سمت مناط شماني جمعيت شيعياش رو به اف ایش استی بـا رونـد لراکنـدگي
جارافيایي شيعياش امروزه شيعياش در سراسر نواحي سـاحل چـد دجلـه بـا جمعيـت اکثریـت
س ونت دارندی باتوجهبه ن ش یفریني سياسي شيعياش عراق اهميت و ضـرورت ظرفيـتسـنجي
شيعياش عراق و تأثير یش بر محور م اومت بهعنواش یک مسئله مهم بررسي شدی بعد از شناسـایي
و احصای معيارهای زم از ادبيات تح ي و اسیخراج مؤنهـه و شـاخصهـای مـؤثر از دانـش
ضمني و دادههای توصيهي ،با تنريم لرسشنامه ،تعيين تأثير هر عامـل مشـخص شـدی براسـاس
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هر مؤنهه به عنواش میاييرهای مـؤثر بـر محـور م اومـت تعيـين شـدی از ميـاش عوامـل حکرشـده
گویههای اس م سياسي ،جارافيای سياسي ،سياست دفاعي بيشیرین تأثيرگـااری و بـار عـاملي
با تری داشیندی
در توصيف یافیهها گهیني است که شيعياش عراق از عوامل مؤثر و گسیردهای در ابعاد بـاور
و معنویت ،وی گي جارافيایي ،ساخیار و بافیار ژئوکانچر ،ژئواکونومي و برخورداری از روحيـه
م اوم و سازشنالایر هسیندی اگرچه شيعياش عراق از شيعياش ایراش میأثر بوده و برتـری شـيعياش
عراق از سياستگرایي بسيار برجسیه استی ایراش بهعنواش رهبر جبهه م اومـت و کشـور عـراق
بهعنواش ی ي از مهمترین بازوهای ت ویتکننـده ایـن محـور بـهشـمار مـيییـدی بـرایناسـاس
مؤنهه های مؤثر در توسعه و ت ویت محور م اومت با تأثيرلایری از شـيعياش عـراق عبارتنـد از:
ایراش بهعنواش هسیه مرک ی محور م اومت ،جارافيای سياسي میمای شيعياش ،وجـود مرجعيـت
دیني شيعه ،تلهي تابعيت ف هي با سياسي ،ظرفيتهای شيعه عراق در زمينـه محيطـي ،قـوميیي،
سرزميني ،ليوسی ي ع يدتي و جارافيایيی همچنين وجود منابع نهت و گاز در جنوآ عـراق و
ارتباط با دریا و تسلط شيعياش بر این منط ه بهعنواش مهمتـرین عامـل مـؤثر در دسـت شـيعياش
استی
بنابراین ،شيعياش عراق از چند جهت بـر محـور م اومـت تأثيرگـاار بـوده و حـائ اهميـت
فراواش است:
-

نخست ،توجه شيعياش به مسئله اشاان ری و تروریسم بهعنواش ن رانيهـای امنيیـي در
موضوعاتي مانند تروریسم ت هيـری ،حهـظ تماميـت ارضـي و سـرزميني در جـدیت
شيعياش در اخراج بي ان اش و اشاان راش از عراق و منط ه ،حهظ امنيت منط ه و م ابلـه
با هرگونه تهدیدهای قدرتهای ب رگ و امری ای

-

از مهم ترین خصيصه فرهن ي وجـود سـاب ه کهـن حـوزه علميـه در نجـف و روابـط
سياسي ،فرهن ي و دیني بين حوزه نجف و قم و همچنين حضور جمعيـت کثيـری از
شيعياش در عراق بهواسطه وجود عیبات و عانيات استی
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-

در زمينه فرهنگ دفاعي ،شيعياش عراق ع وهبر اعی اد و باور قلبي به مبارزه با اسـی بار
و هرگونه سلطه گری ،در زمينه م اومت اس مي تحت فیوای مرجعيـت شـيعي بسـيج
برخاسیهاندی

بنابراین ليشنهادهایي درجهت توسعه و بهبود وضعيت شيعياش عراق و محور م اومـت ارائـه
ميشود:

-

یگاهي بخشي سياسي و بهوی ه تأکيد بر لایبندی به یرماش فلسطين بهعنواش مسئله مهـم
مسلمين؛

-

ـ ترویج و ترريب حضور مرجعيت دینـي ميـاش مـردم و فراخـواني بـرای مبـارزه بـا
اسی بار؛

-

برگ اری همایشهایي درزمينه جارافيای تـاریخي ،حلـه ،نجـف ،کـرب و م اتـب و
نهضتهای شيعي؛

-

ظرفيتسنجي شيعيان عراق و تأثير آن بر محور مقاومت

مردمي و نهادهای م اومیي را ش ل داده و درقانب یش با تروریسم و ت هير بـه مبـارزه

حمایت ،تبليغ و ترویج برگ اری مراسم بـينانمللـي ازجملـه اربعـين بـهعنـواش تبليـغ
فرهن ي؛

-

برگ اری کارگاههای یموزشي در مناط مرزی و سرزميني درراسـیای ت ویـت عناصـر
م وم ان بي؛

-

برنامهری ی و برلـایي توریسـم و تورهـای زیـارتي و تبـادل فرهن ـي در زمينـههـای
مخیلف؛

-

تح ي و ثبت تجارآ موف شيعياش عراق در نبرد بـا تروریسـم و اشـاان ر بـهعنـواش
ان وی موف ؛

-

توانمندسازی ،یموزش وییی شيعياش و گروههای م اومت؛

-

ت ویت روابط تجاری ،بازرگاني در زمينههای مخیلف؛

-

اسیهاده از سایتها و فضای مجازی درراسیای تبليغ تاریخ ،فرهنگ ،جارافيای شـيعي
و م اومت اس ميی

قدردانی 
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