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مقدمه

کشور در محیط بین المللی و در رابطه با  کردن هدف های  سیاست خارجی به معنی دنبال 
کشورهای دیگر است. سیاست خارجی، راهنمای موضع گیری در جهان  جامعه ها، دولت ها و 
است و مجموعه ای از اهداف بین المللی و راه های رسیدن به آن ها را شامل می شود )1(. بنابر 
تعریفی دیگر سیاست خارجی مجموعه طرح ها و قواعدی است که روابط خارجی کشوری معین 

با دیگر کشورها را تعیین می کند و برای حفاظت از منافع و اهداف آن کشور است )2(.

جلوه سیاست خارجی عراق از زمان تأسیس جمهوری عراق در سال 1958 تاکنون، عدم توازن 
کودتاها و جنگ های متعدد بوده است. این تعاریف نشان می دهد  در این سیاست به دلیل 
که عراق معاصر همواره از اتخاذ سیاستی پایدار و بلند مدت در سیاست خارجی خود ناتوان بوده 

است.

سیاست های رژیم بعثی که در طول بیش از سه دهه در عمل تنش آفرینی در محیط پیرامونی 
که پس از سال 2۰۰3 شکل  و بین المللی بوده است، باعث شد تا نظام سیاسی جدید در عراق 
گرفت با انبوهی از مشکالت سیاسی، حقوقی و اقتصادی با همسایگان و دیگر ساختارهای سیاسی 

بین المللی و حتی تعهدات مالی در قبال دیگران مواجه شود.

حکومت جدید در عراق از همان ابتدای شکلگیری خود با چالش عمده عدم پذیرش رسمی 
توسط برخی از همسایگان خود به خصوص کشورهای عربی قرار داشت. افزون بر اینکه اشغال 
کشور توسط آمریکا عمال باعث شده بود تا در حوزه سیاست خارجی، اغلب کشورها به جای تعامل 
با بغداد و حاکمان جدید، مستقیما با واشنگتن در ارتباط باشند. عالوه بر اینکه چالش های 
سیاسی احزاب و جریان های سیاسی عراق با یکدیگر، ورود کشور به نظام تقسیم بندی طائفه ای 
کلمه بلوک های  که به معنای حقیقی  و مذهبی و چالش های تقسیم قدرت میان این احزاب 
گردید تا عراق جدید با خأل جدی نبود یک راهبرد واقعی برای  مذهبی و قومیتی بودند، باعث 

ترسیم یک سیاست خارجی پایدار، واقعی و بلندمدت مواجه گردد.
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تشکیل حکومت های ائتالفی با اینکه برای استقرار سیاسی کشور بوده است اما به خودی خود 
گرفتند، نمی تواند  کردن همه بازیگران سیاسی شکل  که بر مبنای راضی  اینگونه حکومت ها 
در ترسیم یک سیاست خارجی قوی و متوازن برای عراق مناسب باشد. زیرا یک دست نبودن 
ساختار حکومت و نهادهای دولت و وابستگی هر یک از جریان ها به یکی از طرف های منطقه ای 
یا بین المللی، باعث چندپارگی عراق در ترسیم سیاست خارجی نسبتًا پایدار و حتی تشتت در 

اتخاذ مواضع آنی می گردد.

گوست سال 2۰۰9 و متشتت شدن احزاب  انفجار ساختمان وزارت امور خارجه و وزارت دارایی در آ
سیاسی عراق با اتخاذ مواضع متعدد و بعضًا متضاد با یکدیگر، نشان داد عراق عماًل از خأل وجود 
یک سیاست خارجی معین و یکپارچه رنج می برد و این منافع احزاب و وابستگی های خارجی 
آنان و الزامات داخلی و اختصاصی هر یک از آن هاست که در راهبری اقدامات بین المللی عراق 

مؤثر است.

با این حال روشن است که در کلیت ماجرا سیاست اتخاذ شده عراق در برخورد با جهان خارجی 
پس از 2۰۰3 تاکنون مبتنی بر حل اختالفات برجای مانده از دوران رژیم صدام، کاهش تنش با 
کشورهای همسایه و عدم دخالت در امور داخلی آن ها و حضور فعال در مجامع بین المللی به ویژه 

در موضوعاتی مانند مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و چالش های زیست محیطی بوده است.

که بازیگران داخلی در عراق هر یک به دلیل مشی سیاسی و اعتقادی  اما واقعیت اینجاست 
متفاوت و وابستگی های منطقه ای، رویکردهای متفاوت و بعضًا متضادی به سیاست خارجی 
کشور دارند؛ موضوعی که باعث می گردد تا عراق همچنان از نبود یک سیاست خارجی قوی رنج 
ببرد. مخالفت عراق در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب برای محکومیت ایران برای حمله 
به سفارت عربستان در این کشور یا مخالفت با تروریست دانستن حزب اهلل لبنان را باید به عنوان 
مشی اعتقادی جریان های سیاسی شیعی عراق دانست و به هیچ وجه نباید آن را به عنوان یک 

راهبرد در سیاست خارجی عراق تصور کرد.

در این پژوهش موردی، رویکرد و نگاه احزاب سیاسی شیعی مؤثر در عراق به روابط و سیاست 
گرفته است. این پژوهش نشان می دهد اختالف نظر در  کشور، مورد بررسی قرار  خارجی این 

سیاست خارجی، در میان احزاب شیعی نیز دیده می شود.

اندیشکده راهبردی تبیین
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حزب دعوت اسالمی )حزب الدعوه االسالمیه(

حزب الدعوه را باید قدیمی ترین حزب و جریان سیاسی شیعی معاصر عراق به شمار آورد. این جریان 

سیاسی که در سال 1957 به رهبری افرادی چون شهید سید محمدباقر صدر، سید مهدی حکیم و سید مرتضی 

عسکری تأسیس شد تشکیالتی بین المللی بود و نخبگانی سنی و شیعه از کشورهای مختلف منطقه را در درون 

خود جای داده بود. بسیاری از شخصیت های مؤثر در پاکستان، لبنان، بحرین و عربستان از افرادی بودند که 

سابقًا عضو این حزب بوده اند. تشکیالت حزب الدعوه در سال های شکلگیری و مبارزه علیه حزب بعث روابط 

گرمی با اخوان المسلمین داشته است و در طرح هایی مانند حکومت اسالمی شباهت هایی به آن داشته به 

گونه ای که می توان حزب الدعوه ی آن سال ها را اخوان المسلمین شیعه قلمداد کرد.

در اساسنامه حزب الدعوه آمده است که این حزب آزادی کشورهای اسالمی از سیطره استعمار، پشتیبانی 

از بنای دولت اسالمی برای زمینه چینی تشکیل دولت جهانی اسالم و دعوت به پذیرش اسالم را از اهداف 

خود می داند )3(. این موضوع نشان می دهد سران حزب تمایالت اساسی برای تشکیل حکومت اسالمی و 

برنامه ریزی برای تحقق آن داشته اند.

بنیانگذاران و نظریه پرداران حزب، چهار مرحله برای تحقق اهداف در نظر داشته اند: مرحله ایجاد 

تغییرات فکری در جامعه، مرحله سیاسی یا تحریک امت علیه حکومت غیر اسالمی، به دست گرفتن قدرت 

و زمام رهبری امت و مرحله تطبیق شریعت)4(. تاریخ معاصر عراق نشان می دهد حزب الدعوه با داشتن یک 

برنامه اساسی، قدم در اجرای اهداف خود گذاشته بود، هرچند قلع و قمع صورت گرفته توسط رژیم بعثی در 

عمل اهداف حزب را در همان مرحله دوم یعنی تحریک امت علیه حکومت متوقف کرد، اما چند دهه بعد یعنی 

در سال های پس از سرنگونی صدام حسین، این حزب الدعوه که با مشی جدیدی که حاکی از تغییرات حاصل 

در جهان بینی سران آن بود، تبدیل به بخشی از حاکمیت جدید عراق و رهبری آن شد.
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حزب الدعوه یازده سال پیش از سرنگونی رژیم بعث، برنامه سیاسی خود را منتشر کرد؛ برنامه ای که 

نشان می داد واقعیت های موجود در عرصه سیاسی و بین المللی عماًل دیدگاه آنان در شکل حکومت داری را 

تغییر داده است. این بار حزب الدعوه از انعطاف در برنامه سیاسی خود خبر می دهد. در نظر گرفتن متغیرهای 

سیاسی و پذیرش عوامل مؤثر در این متغیرها، نشان دهنده رویکرد متفاوت آنان است.

در اختیار گرفتن قدرت در سال 2۰۰5 توسط حزب الدعوه برای نخستین بار عرصه ای برای شناخت 

رویکرد آن ها به سیاست خارجی است. همانگونه که اشاره شد، سرنگونی صدام و به قدرت رسیدن دولتی 

که شیعیان سهم اصلی را داشتند، در عمل عراق را در محیط پیرامونی عربی خود ایزوله و منزوی کرد. حزب 

الدعوه به عنوان حزبی شیعی که با ایران روابط خوبی داشت و بخشی از رهبران آن سال ها در ایران زندگی 

می کردند، مورد اعتماد همسایگان عرب خود نبود و از همان ابتدا عماًل بخشی از تالش رهبران آن، معطوف به 

جلب اعتماد جهان عرب شد.

در آن سوی نیز آمریکایی ها که اساسًا نظر خوشبینانه ای به احزاب اسالمی شیعی نداشتند )5(، عماًل به 

دلیل حضور الدعوه در قدرت مجبور به همکاری با آن بودند و حمایت خود را نیز از این دولت ها اعالم کردند. 

این در حالی است که آمریکایی ها برای سال ها مسؤولیت حوادث بمب گذاری و حمله به اماکن دیپلماتیک 

که در مجموع  کویت و لبنان را متوجه افرادی منتسب به الدعوه می دانستند لذا قابل درک است  آمریکا در 

واشنگتن از حضور الدعوه در رأس قدرت سیاسی عراق خشنود نباشد.

نوری مالکی سخنگوی سابق حزب الدعوه در ژانویه 2۰۰3، به فاصله کوتاهی از حمله آمریکا به عراق 

در گفتگویی با سایت اینترنتی الدعوه با انتقاد از آمریکا گفته بود این کشور هیچ وقت در کنار مجاهدان و مردم 

نبوده بلکه در کنار صدام بوده است.

بررسی مواضع اخیر حزب الدعوه نشان می دهد این حزب تالش دارد تا نقش یک جریان سیاسی 

اسالمی فرامنطقه ای و فعال را ایفا کند؛ مواضعی که عراق را در امتداد محور مقاومت قرار داده است. حمایت 

کنار ایران در  از حزب اهلل لبنان و مخالفت با اجماع عربی در تروریستی شمردن مقاومت لبنان و ایستادن در 
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موضع گیری های اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسالمی علیه تهران، بخش عمده دلیل خشم رسانه های 

سلطه در جهان عرب از این حزب و سران آن را نشان می دهد. عالوه بر اینکه موضع گیری های شدید رهبر 

این حزب علیه عربستان سعودی و سیاست های آن در منطقه و فکر وهابی، گویای شکل نگاه این حزب به 

رویدادهای عربی است.

در موضوع سوریه نیز با اینکه موضع گیری های شدید مالکی علیه سوریه در سال هایی که این کشور 

پناهگاه حزب بعث عراق بود و دمشق متهم به بازگذاشتن مرزها برای ورود انتحاری ها و خرابکاران بود، به 

شدت به روابط دو کشور لطمه وارد کرد اما پس از ناآرام شدن سوریه و حضور تروریست ها در این کشور و درگیر 

شدن دو کشور با دشمن مشترک، مناسبات مالکی با اسد به حالت عادی بازگشت و تاکنون این روابط گرم 

ادامه داشته است.

حمایت های ایران از نخست وزیری دوره دوم مالکی و دعوت از احزاب شیعی دیگر عراق برای مهیا 

کردن زمینه برای این نخست وزیری که گفته می شود با دلخوری مجلس اعال مواجه شده بود، نشان دهنده 

اعتماد ایران به زمامداری مالکی در عراق بوده است. در موضوع جنجالی تالش مالکی برای گرفتن دوره سوم 

نخست وزیری نیز عماًل حمایت های ایران از مالکی موجبات نارضایتی دیگر جریان های شیعی مانند صدری ها 

و مجلس اعال را به وجود آورده بود. در حال حاضر نیز حزب الدعوه )جریان مالکی( دوران ماه عسل روابط خود 

با ایران را طی می کند.

گرم مجلس اعال با جمهوری اسالمی ایران، رسانه های  جالب اینجاست که علی رغم روابط سنتی و 

عربی، حزب الدعوه را به عنوان مزدور و عامل سیاست های تهران در عراق معرفی می کنند. اسکای نیوز امارات 

سال گذشته در گزارشی، حزب الدعوه را چهره سیاه ایران در عراق معرفی کرده بود)6(. روابط گرم چند سال 

اخیر مالکی با حکومت ایران در این قضیه تأثیر جدی داشته است.
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در مجموع سیاست خارجی حزب الدعوه در شرایط فعلی نزدیکی به ایران، حفظ مناسبات متعادل با 

واشنگتن، بهبود روابط با همسایگان عرب با ضرورت درک احترام متقابل و جلوگیری از تنش بیشتر با ترکیه و 

آرام نگاه داشتن اوضاع با این کشور در عین اتخاذ موضع با صالبت تلقی می شود.

 

مجلس اعالی اسالمی عراق )المجلس االعلی االسالمی العراقی(

مجلس اعالی اسالمی عراق که تا سال 2۰۰7 مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق نامیده می شد، یکی 

از احزاب باسابقه شیعی عراق است که در سال 1982 توسط تعدادی از روحانیون و شخصیت های عراقی در 

ایران پایه گذاری شد. هرچند رهبری اولیه آن برعهده آیت اهلل سید محمود شاهرودی بود اما دیری نپایید که 

پس از وی شهید سید محمدباقر حکیم رهبری مجلس اعال و تشکیالت سیاسی و نظامی آن را عهده دار شد.

مجلس اعال از همان دوران شکلگیری، علی رغم اینکه در ایران تأسیس شد اما روابط خوبی با کشورهای 

کشورهای منطقه، مجلس اعال توانست روابط خوبی را با عربستان سعودی و  دیگر داشت. حتی در میان 

کویت ایجاد کند. با این حال به نظر می رسد بدبینی متقابل احزاب شیعی در عراق به آمریکا، در اینجا نیز دیده 

می شود. پل برمر حاکم مدنی آمریکا در عراق در خاطرات خود از نخستین دیدار با سید عبدالعزیز حکیم رئیس 

سابق مجلس اعال، به وضوح از بدبینی او به آمریکایی ها خبر می دهد.

با این حال سفر سال 2۰۰7 سید عبدالعزیز حکیم به آمریکا، دیدار او با جورج بوش و سخنرانی در کنگره 

آمریکا، به رغم آنکه نشان داد این جریان سیاسی نگاهی پراگماتیستی به واقعیت های سیاسی دارد، رهبری 

کرد. شیخ صالح العبیدی نماینده سید مقتدی صدر  این جریان را با انتقادات جدی در داخل عراق مواجه 

کردن در برابر طاغوت دانست و آن را الیق خاندان حکیم  در واکنش به سفر حکیم، این موضوع را سرخم 

ندانست )7(. هرچند عبدالعزیز حکیم در دوران ریاست خود بر مجلس اعلی سفرهای اندکی به کشورهای 
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عربی داشت و همچنان ایران در ویترین سیاست خارجی مجلس اعال بود اما میراث دار او یعنی سید عمار حکیم 

مناسبات گسترده ای را با محیط عربی و همسایگان و حتی غرب برقرار کرده است.

در واقع مجلس اعال هرچقدر که در عرصه داخلی نسبت به رقبای خود یعنی حزب الدعوه و جریان صدر 

عملکرد ضعیف تری به خصوص در انتخابات داشته، اما در عرصه مناسبات بین المللی، مجلس اعال را باید 

موفق تر از رقبای شیعی اش دانست. با اینکه روابط مجلس اعالی اسالمی عراق با تهران روابطی راهبردی و 

سنتی است، اما مجلس توانسته است اعتماد کشورهای غربی و به خصوص آمریکا را نیز به خود جلب کند. از 

این رو باید حکیم را به عنوان دوست مشترک دو دشمن دیرینه یعنی آمریکا و ایران قلمداد کرد.

مجلس اعال علی رغم آنکه تالش دارد تا در رویدادهای منطقه ای نقش فعال ایفا کند و مواضع اصولی 

در قبال تحوالت بین المللی و عربی از جمله حوادث سوریه، یمن، بحرین، دخالت های ترکیه و… اتخاذ کند، 

اما تالش خود را برای بهبود روابط با همه همسایگان پیرامونی علی رغم نزدیکی به تهران به کار بسته است. 

هر چند این نکته را نباید از نظر دور داشت که مواضع مجلس اعال را باید به عنوان یکی از مشارکت کنندگان در 

حکومت بغداد تحلیل کرد؛ مشارکت کننده ای که تاکنون نقشی در هرم قدرت در کشور یعنی ریاست دولت و یا 

ریاست دستگاه دیپلماسی کشور نداشته است.

به هر حال آنچه که در سیاست خارجی مجلس اعال نمود دارد، توجه این جریان به بهبود روابط با همه 

همسایگان و کشورهای دیگر دنیاست و تالش می کند تا نزدیکی سنتی اش به ایران- که می تواند بالقوه به 

عنوان عاملی برای بدبینی برخی کشورها به آن باشد- مانعی در این مسیر محسوب نشود.
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جریان صدر )التیار الصدری(

جریان صدر را که در همان آغازین روزهای اشغال عراق، در عرصه سیاسی و اجتماعی این کشور ظهور 

کرد، باید یک جریان مولود مبارزه با اشغالگری و تظلم خواهی برای توده ها و اقشار مستضعف عراق تلقی کرد. 

نام جریان صدر از همان آغاز با اشغالگری آمریکا گره خورد. بنابراین کامال روشن است که باید شاهد رویکردی 

ضد آمریکایی و ضد استعماری در سیاست های این جریان باشیم.

جریان صدر بر خالف دو جریان سابق سیاسی شیعی، جریانی اصیل و با ریشه قلمداد نمی شود. ریشه 

گرایش مردم عراق به این بلوک سیاسی را عالوه بر موضوع شعارهای ضد استکباری و ضد فساد که مورد عالقه 

توده های مستضعف جامعه عراق بود، باید در تعلق خاطر عراقی ها به خاندان صدر دانست که اکنون توسط 

سید مقتدی صدر فرزند شهید سید محمدصادق صدر  مرجع کفن پوشی که در سال 1999 توسط صدام ترور 

شد- اداره می شود.

شورای سیاسی جریان صدر غالبًا از شخصیت های حوزوی و دینی تشکیل می شود که هیچ یک از آن ها 

در عرصه سیاسی عراق افراد شناخته شده ای نبوده و سابقه فعالیت در معارضه یا فعالیت های سیاسی در میان 

آنها به چشم نمی خورد. بنابراین نمی توان تصور داشت که جریان صدر برای مناسبات سیاسی خود در عرصه 

خارجی دارای برنامه مشخصی بوده است. به خصوص آنکه بخش زیادی از تاریخ حیات سیاسی این جریان 

به عرصه مقاومت علیه آمریکایی ها و کشمکش های داخلی سپری شد؛ کشمکش هایی که حتی به خروج 

موقت نمایندگان این جریان از کابینه و یا بلوکه شدن مقطعی فعالیت های نظامی آن منجر شد. همین نگاه و 

خط مشی جریان صدر، باعث شد تا چهره ای ضد استکباری، ضد صهیونیستی، ضد ظلم و فساد از این حزب 

ترسیم شود که در عرصه سیاست خارجی نیز ظهور و بروز دارد.

عالوه بر این، اتهام جریان صدر و جیش المهدی   شاخه سابق نظامی آن به کشتار اهل سنت عراق، 

چهره ای نامطلوب از آن در میان کشورهای عربی برجای گذاشت که علی رغم بهبود تدریجی آن و باال رفتن 

فعلی شخصیت و جایگاه مقتدی صدر در میان دولت های عربی، همچنان مناسبات این کشور با محیط 



اندیشکده راهبردی تبیین |رویکرد احزاب شیعی عراق به سیاست خارجی این کشور/ 10

پیرامونی در سطح راهبردی نیست. صدر سفرهایی به کشورهای عربی داشته اما این روابط در حدی نیست 

که بتوان از آنها انتظار ایجاد روابط راهبردی را داشت. صدر در مسائل مربوط به یمن، بحرین و اوضاع شیعیان 

عربستان، مواضع تندی را اتخاذ کرده است. صدر پیش از این گفته بود که به دنبال ایجاد رابطه با جهان عرب 

است اما گوش های شنوایی وجود ندارد )8(.

جریان صدر در ادبیات سیاسی خود همچنان به آمریکا به عنوان یک کشور ظالم می نگرد و از هرگونه 

ارتباط با آن در حذر است. صدر، گروه تروریستی داعش را ساخته و پرداخته آمریکا می داند و کمک گرفتن گرفتن 

از آمریکا برای مبارزه با داعش را استعانت از ظالم علیه ظالم خطاب می کند و آن را فعلی حرام بر می شمارد)9(. 

جریان صدر تا این لحظه عقیب نشینی آمریکایی ها از عراق را صوری دانسته و هنوز بخشی از مقدرات کشور را 

در دست واشنگتن می داند.

قطب دیگر سیاست خارجی جریان صدر را باید ایران دانست. روابط صدر با ایران از همان ابتدای ظهور 

این جریان روابطی پر فراز و نشیب بوده است. صدر هم از حمایت های ایران برخوردار بوده و هم در مقاطعی از 

دخالت های ایران در عراق انتقاد کرده است.

وی در سال 2۰13 در اظهاراتی جنجالی گفته بود که ایران در امور داخلی عراق دخالت می کند و در برخی 

امور با ایران اختالف نظرهای بنیادین دارد اما تالش می کند در حد امکان روابط خوبی با همه داشته باشد)1۰(.

شاید بتوان بخشی از انتقادات صدر علیه ایران را در روابط گرم تهران با هم پیمانان قدیمی مانند مجلس 

اعلی و حزب الدعوه به ویژه در موضوع حمایت تهران از نخست وزیری مالکی، مرد مورد نفرت صدر جست وجو 

کرد. با این حال علی رغم اینکه جریان صدر مانند دو جریان دیگر شیعی عراق بخشی از بدنه احزاب اسالمی 

هستند اما وجود انگاره های قوی قومی در بدنه صدری ها باعث شده تا نگاه این جریان به ایران متفاوت از 

نگاه دو حزب دیگر باشد و به ایران به عنوان یک کشور با اهداف توسعه طلبانه نگریسته شود. این نگاه حداقل 

در بخشی از بدنه عمومی جریان صدر دیده می شود، به خصوص آنکه رویکرد جریان صدر به موضوع مرجعیت 

و والیت فقیه نیز نقش مهمی در شکلگیری نوع نگاه آنان به ایران دارد. صدری ها در نظر و عمل اعتقادی به 
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مرجعیت عالی آیت اهلل العظمی سیستانی در عراق ندارند و خود را از پیروان والیت فقیه نیز نمی دانند. همین 

رویکرد مستقالنه در نگاه آنان به مرجعیت نجف و مرجعیت دینی در ایران سایه افکنده است. با این حال 

زندگی چندساله مقتدی صدر در قم و بازگشت او به نجف در سال 2۰11 را نمی توان در بهبود نگاه او به ایران و 

واقع گرایی نسبی اش به مسائل، بی تأثیر دانست.

در هر صورت رویکرد جریان صدر به سیاست خارجی را باید تابعی از اوضاع داخلی این جریان در عراق، 

مناسبات آن با دو جریان دیگر شیعی موجود در میدان و حتی عملکرد آمریکا در داخل این کشور دانست. هر 

چند که این جریان هنوز با رویکرد عمدتًا داخلی، توجه قابل اعتنایی به خارج ندارد.

 

شورای سیاسی جریان صدر غالبًا از شخصیت های حوزوی و دینی تشکیل می شود که هیچ یک از آن ها 

در عرصه سیاسی عراق افراد شناخته شده ای نبوده و سابقه فعالیت در معارضه یا فعالیت های سیاسی در میان 

آنها به چشم نمی خورد. بنابراین نمی توان تصور داشت که جریان صدر برای مناسبات سیاسی خود در عرصه 

خارجی دارای برنامه مشخصی بوده است.

 

حزب اسالمی فضیلت )حزب الفضیله االسالمی(

حزب فضیلت مانند جریان صدر پس از سرنگونی حاکمیت حزب بعث در عراق شکل گرفت. آیت اهلل 

محمد یعقوبی رهبر حزب فضیلت که از دانش آموختگان مهندسی دانشگاه بغداد است و بعدها به حوزه علمیه 

ورود پیدا کرد و از شاگردان سید محمدصادق صدر پدر سید مقتدی صدر گردید، سابقه تشکل خود را دو سال 

قبل از سقوط صدام معرفی می کند )11(. هر چند نخستین ظهور رسمی این حزب در همان سال 2۰۰3 بوده 

است. با این حال این حزب را به نوعی می توان امتداد فکری جریان صدر دانست هر چند که به طور تشکیالتی 

هیچگونه ارتباطی با آن ندارد.
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حزب فضیلت در اصول اعتقادی خود معتقد به والیت فقیه جامع الشرایط بوده اما معتقد است در شرایط 

فعلی موانع متعددی در برابر تحقق آن وجود دارد، هر چند که هیچ اشاره ای به این موانع نمی کند. بنابراین در 

مقابل، معتقد به اجرای انتخابات در کشور و تفویض امور به منتخبان است زیرا در اصل هیچکس بر دیگری 

والیت ندارد مگر آنکه این والیت را به او تفویض کند)12(.

حزب فضیلت را می توان مانند صدری ها صدای نخبگانی دانست که معتقدند با در اختیار گرفتن قدرت 

از سوی احزاب سیاسی و معارضان خارج نشین پس از سقوط صدام، جایگاه آنان به حاشیه رانده شده است 

زیرا آن ها بوده اند که در دوران مبارزه متحمل شرایط سخت و مبارزه مستقیم در داخل بوده اند. این موضوع با 

احتساب عبارت »به حاشیه رفتن سایر قوای سیاسی محلی عراق« و اینکه این حزب در »داخل عراق« تأسیس 

شده، در داخل اساسنامه حزب آمده که می توان آن را به نوعی اعتراض خفته این حزب دانست.

این حزب در مرام نامه خود به نگاه خود به رابطه با آمریکا اشاره دارد و معتقد به مخالفت مسالمت آمیز با 

اشغالگری آمریکاست )13(. حزب فضیلت پناه بردن به خشونت را به عنوان آخرین راه حل در شریعت اسالمی 

معرفی می کند، هر چند که روابط فضیلت و نیروهای آمریکایی در دوران اشغال روابط حسنه ای نبوده است. 

کرده بود  این حزب در سال 2۰۰7 اشغالگران آمریکایی را متهم به قتل یکی از رهبران خود در جنوب عراق 

.)14(

حزب فضیلت ضمن معرفی کردن رژیم صهیونیستی به عنوان منشأ توطئه های خارجی، حمایت از 

مبارزین فلسطینی را بخشی از سیاست خود معرفی می کند.

کید دارد اما وزن سیاسی  در موضوع جهان عرب این حزب بر تقویت روابط سیاسی با اتحادیه عرب تأ

قلیل این حزب در عراق، اعتباری به آن در مناسبات خارجی نداده؛ با اینکه رهبر حزب دیدارهای متعددی در 

بغداد با شخصیت ها و سفیران خارجی داشته است.
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گفتگوهای داخلی برای جلوگیری از  در موضوع سوریه و بحرین حزب فضیلت معتقد به ضرورت 

خون ریزی بیشتر است.

این حزب در مواضع اتخاذ شده تالش زیادی دارد تا حمایت از منافع عراق را به عنوان اولویت خود در 

کید بر تقویت روابط با همسایگان به خصوص ایران و ترکیه،  روابط با همسایگان برشمارد. از این رو ضمن تأ

بر ضرورت اتخاذ تدابیر برای تضمین حقوق آبی عراق با ایران و ترکیه و همچنین حقوق گازی و نفتی عراق با 

کید دارد. ایران و کویت تأ

کتاب درباره مصر نوشته و بخشی از نظرات شیخ محمد یعقوبی را ضمیمه آن  حزب فضیلت یک 

کند و انحصارطلبی و  کتاب حمله شدیدی به اخوان المسلمین و حکومت داری آن ها می  کرده است. این 

پیمان شکنی و کینه توزی اخوان و استبداد محمد مرسی رییس جمهور سابق را به باد انتقاد می گیرد. یعقوبی 

هر دو حرکت سقوط مبارک و سقوط اخوان را انقالب می نامد. به اعتقاد وی افزایش خشونت ها در دوران مرسی 

برنامه ریزی شده بوده است )15(.

در موضوع ایران به نظر می رسد موضع این حزب بی شباهت به جریان صدر نباشد. عقیل الفریحی 

سخنگوی فضیلت در سال 2۰۰8 ایران را به تالش برای اشاعه فدرالیسم در عراق برای بسط سیطره خود 

بر کشور متهم کرد و اعالم کرد حزب فضیلت نمی تواند در قبال دخالت های ایران ساکت باشد)16(. عالوه بر 

اینکه ندیم الجابری از رهبران ارشد این حزب در همان سال در قاهره با انتقاد از ایران گفته بود تهران از چتر 

حضور آمریکا در عراق برای حضور سیاسی و امنیتی و اقتصادی در عراق بهره می برد. به اعتقاد او ایران در همه 

ارکان حکومت عراق نفوذ کرده و کنترل دولت در دست ایران است )17(.

حزب فضیلت تاکنون در چندین مقطع نیز به سیاست های ترکیه در عراق حمله کرده و آنکارا را متهم به 

حمایت از این گروه تروریستی)؟؟( کرده است.

در همین راستا این حزب ضمن اشاره بر ضرورت عدم دخالت عراق در امور همسایگان و متقابل بودن 
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این موضوع، مخالفت خود را با ورود عراق به هرگونه پیمان نظامی منطقه ای و بین المللی برای حفظ بی طرفی 

کشور اعالم کرده است)18(.

 حزب فضیلت را می توان مانند صدری ها صدای نخبگانی دانست که معتقدند با در اختیار گرفتن قدرت 

از سوی احزاب سیاسی و معارضان خارج نشین پس از سقوط صدام، جایگاه آنان به حاشیه رانده شده است زیرا 

آن ها بوده اند که در دوران مبارزه متحمل شرایط سخت و مبارزه مستقیم در داخل بوده اند.

 

سایر احزاب شیعی

عالوه بر چهار حزب عمده مورد اشاره، احزاب یا گروه های سیاسی شیعی دیگری نیز در ساحت سیاسی 

عراق حضور دارند که به دلیل تعدد آن ها اشاره ای به آن ها نشد. برای مثال باید به سازمان بدر اشاره کرد که 

تا چند سال قبل بخشی از بدنه مجلس اعال بوده اما در نهایت با انشقاق به ائتالف دولت قانون پیوست. این 

جریان سیاسی هم اکنون در بعد نظامی نقش عمده و بارز در بدنه الحشد الشعبی داشته و روابط خوبی با آمریکا 

ندارد. از سوی دیگر نقش آن در الحشد الشعبی، نزدیکی به نوری مالکی و ایران و موضعگیری های آن علیه 

برخی اقدامات کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه باعث شده تا این کشورها نیز روابط خوبی با آن نداشته 

باشند.

حزب کنگره ملی عراق که سابقًا تحت رهبری احمد چلبی بوده، عماًل در زمان ایشان نیز جایگاهی در 

عرصه سیاسی خارجی کشور نداشته است. هرچند که احمد چلبی روابط گرمی با ایران و پیش از آن با آمریکا 

داشته، اما همین روابط نزدیک با ایران عمال منجر به دوری کشورهای عرب از وی شده بود و به دلیل نقش 

اقناع کننده ای که در حمله آمریکا به عراق ایفا کرد، چهره محبوبی در افکار عمومی جهان عرب نداشت.
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حزب اصالح ملی از جمله احزاب جدید التأسیس است که پس از کناره گیری ابراهیم جعفری وزیر خارجه 

کنونی از حزب الدعوه، توسط وی تأسیس شد. این حزب نیز در تالش است تا در عرصه سیاست خارجی روابط 

خود را با همگان توسعه ببخشد. بخش قابل توجهی از مواضع عراق در حمایت از ایران و حزب اهلل در مجامع 

عربی را باید مرهون نگاه جعفری بود که سکان دار دستگاه دیپلماسی این کشور است. تا پیش از وی و در زمان 

هوشیار زیباری، مواضع عراق در این مجامع انفعالی قلمداد می شد.

 

جمع بندی

واقعیت این است که احزاب سیاسی شیعی در عراق با اینکه در کلیات اشتراکات قابل توجهی در حوزه 

سیاست خارجی دارند، اما مشی فکری آن ها و مناسبات سیاسی با کشورهای همسایه، همچنان بر نوع نگاه 

کثریت پارلمانی در میان  آنان به این مناسبات سایه افکنده است. توجه به منافع فردی و تالش برای کسب ا

احزاب و کشمکش های داخلی آنان با یکدیگر از جمله عواملی است که می تواند در تضعیف سیاست خارجی 

عراق سهیم باشد. هرچند این موضوع اختصاص به احزاب شیعی ندارد و گروه های سنی نیز از این موضوع 

کثریت پارلمانی و کابینه ای، در صورت انسجام و تدوین یک  رنج می برند. اما احزاب شیعی در عراق به عنوان ا

راهبرد مشترک در حوزه سیاست خارجی، می توانند سهم مهمی در اتخاذ مواضع قوی تر توسط عراق داشته 

باشند.
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