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مقدمه
مقتدی صدر دیگر آن جوان هیجانزده و تندخویی نیست که در سالهای ابتدایی اشغال
عراق ،از خود به نمایش گذاشته بود .اکنون ،محاسن او سفید شده است و به همین میزان،
سیاستورزی او هوشمندانهتر و دارای ابعاد متعددی گشته است .عملکرد او یارانش در انتخابات
پارلمانی  ۲۰۱۸در همین چارچوب قابل تحلیل است .عالوه بر این ،صدر در فرایند تعیین کابینه نیز
بهگونهای عمل کرد که به نظر میرسد به صورت نسبی ،به عمدهی اهداف خود دست یافته است.
چهره جدید مقتدی صدر وقتی معنادارتر میشود که به یکی از جمالت صریح او در گفتگوی دو
سال قبلش با یکی از شبکههای تلویزیونی عراق توجه شود :برنامه مرجعیت دارم .واقعیت این است
که در صورت پذیرش صدر بهعنوان یک مرجع دینی در میان هوادارانش ،مسیر سیاستورزی او
هموارتر و تاثیرگذاری بر او سختتر خواهد شد .در این مقاله بر آنیم تا مولدهای قدرت سیاسی
صدر در داخل و خارج عراق ،شیوه یارگیری و مواجهه با رقبا در انتخابات ،رفتار او در قبال
انتخاب نخست وزیر و کابینه را تبیین و بررسی نماییم.

مولفه های قدرت صدر در داخل
در سطح داخلی ،می توان عوامل متعددی را برای حفظ نفوذ مقتدی صدر در سپهر سیاسی
این کشور فهرست کرد .آن چه که در تمامی این عوامل مشترک است ،هماهنگی آن با بخش
های گسترده ای از جامعه عراق است .به عبارت روشن تر ،مقتدی صدر“ ،رگ خواب” تمام یا
بخشی از افکار عمومی کشورش را می شناسد یا به صورت تصادفی ،در جهت مطلوب آن عمل
می کند.
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انتساب به خاندان صدر :خاندان صدر ،همچون خاندان حکیم با سابقه مبارزات سیاسی
گسترده ضد بعث و نفوذ عمیق مذهبی ،آن میزان در میان عراقی ها شناخته شده هست که انتساب
به آن ،برای هرکسی ،امتیازی اجتماعی محسوب شود .مقتدی صدر هم از این قاعده مستثنی نیست.
نمی توان نقش نسب خانوادگی وی را در بسط نفوذش در عراق منکر شد.
شهید محمد باقر صدر ،پدر همسر مقتدی ،در میان بخش بزرگی از شیعیان عراق ،شاید
جایگاه امام خمینی در میان ایرانی ها را داشته باشد و مسلما کسانی که ادامه دهنده راه او قلمداد
شوند ،حمایت اجتماعی گسترده ای را جلب خواهند کرد .گذشته از این ،مقتدی ،چهارمین پسر
شهید محمد صادق صدر نیز هست که به خطبه های غراء و مبارزات سیاسی استوارانه علیه صدام
شهرت داشت .بر این اساس ،نسب مقتدی به شهدای مبارزه با صدام ،دیکتاتور منفور عراق می
رسد و این خود ،منبع مقبولیتی برای وی به حساب می آید .جالب آن که طبق برخی شواهد،
شهید صدر ثانی (پدر مقتدی) مقتدی را به عنوان جانشین خود در نظر نداشته[ ]۱ولی در هر حال،
او توانسته این باور عمومی را رواج دهد که جانشین پدر است.
چهره مذهبی :بدون شک مذهب در جامعه عراق ،بی نهایت اهمیت دارد تا آن جا که پر
قدرت ترین فرد این کشور ،آیت اهلل سیستانی ،یک مرجع دینی است .نفوذ کالم مرجعیت دینی
در عراق به حدی باالست که بارها شاهد بوده ایم سخنان تلویحی ایشان ،نتایج انتخابات و چینش
کابینه ها را تغییر داده است.
مقتدی صدر ،به عنوان یک روحانی شیعه ،مذهب را به عنوان یک عامل محبوبیت در
اختیار دارد .وی خطیب جمعه مسجد کوفه است و از  ،۲۰۰۸با ادامه تحصیالت حوزوی ،گام های
بلندی برای تبدیل شدن به یک “آیت اهلل” برداشته[ .]۲او در مصاحبه ای ،در پاسخ به این سوال که
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کجا متولد شده ،پاسخ داد « :در نزدیکی حرم حیدری» .شاید این پاسخ بدون دور اندیشی خاصی
داده شده باشد ولی به هر صورت ،نمایشی از قرابت به منش امیر مومنان را برای مخاطبان شیعه
عراقی ترسیم می نماید.
جوانگرایی :به نسبت سایر شخصیت های شناخته شده سیاسی عراق ،مقتدی با  ۴۴سن،
جوان محسوب می شود .وی همچنین تالش زیادی به خرج داده تا چهره “جوان گرایی” هم
دیده شود .به عنوان مثال ،او برادر زاده خود ،احمد صدر  ۳۲ساله را به جایگاهی بسیار باال در
سیاست عراق رسانده تا آن جا که در کنفرانس خبری پس از اولین گردهمایی رهبران فراکسیون
االصالح ،جایی که خود مقتدی ،حیدرالعبادی ،حکیم و عالوی و چندین شخصیت بسیار شناخته
شده دیگر حضور داشتند ،احمد صدر جوان ،بیانیه پایانی را خواند تا سندی بر جوانگرایی مقتدی
باشد.
ضدیت با امریکا :با توجه به پیامدهای حمله امریکا به عراق در سال های  ۱۹۹۱و ،۲۰۰۳
طبیعی است که بسیاری از مردم این کشور ،ضدیت شدیدی با واشنگتن داشته باشند .در این بستر،
مخالفت با امریکا خود به خود عامل محبوبیتی در سیاست عراق خواهد بود .صدر به خوبی از این
ابزار استفاده کرده است .او سالیان دراز به عنوان عنصر “ضد امریکایی” و “ضد غربی” شناخته
می شده[ .]۳در اولین مصاحبه تلویزیونی خود در سال  ،۲۰۰۳صدام را “افعی کوچک” و امریکا را
“افعی بزرگ” نامید[ ،]۴از سال  ۲۰۰۴جیش المهدی را وارد جنگی تمام عیار با نیروهای امریکایی
کرد و در  ،۲۰۱۰از مردم خواست که به افرادی رای دهند که «به دنبال اخراج امریکا از عراق
هستند»[.]۵
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استقالل از قدرت های خارجی :طی چند سال اخیر ،ضدیت با مداخله جویی دولت های
خارجی در عراق ،در جامعه این کشور بسیار رواج یافته است .در این بین ،با توجه به تبلیغات شدید
محور ریاض و غرب ،مخالفت با نفوذ ایران نیز پر رنگ تر شده است .صدر ،از این منظر ،امتیازات
گسترده ای نسبت به سایر رهبران سیاسی عراق دارد .او طی دوره حکومت صدام ،بر خالف اکثر
سیاسیون فعلی عراق ،خاک کشورش را ترک نکرد؛ موضوعی که خود مرتبا در سخنرانی هایش
روی آن مانور می رود و از آن به عنوان “تنها نگذاشتن ملت عراق” یاد می کند .همچنین او از
اواخر  ،۲۰۱۱لب به انتقاد از ایران گشوده تا چهره خود را مستقل تر نشان دهد .البته بسیاری از این
ادعاها قابل نقد است .در فوریه  ،۲۰۰۷منابع اطالعاتی امریکایی گزارش دادند که صدر به ایران
گریخته[ ]۶و از اواخر  ،۲۰۱۰این مسئله تا حدودی عیان شد .هرچند که اکنون حافظه تاریخی
جامعه عراق تا حدودی آن را فراموش کرده است .همچنین وی قرابت هایی به عربستان یافته که
در ادامه شرح آن خواهد آمد .بنابراین ،صدر بیشتر “ژست” مستقل بودن از دولت های خارجی را
می گیرد و توانسته ،به بسیاری این ژست را بقبوالند.
نمایش بی میلی به قدرت :مقتدی به گونه ای عمل کرده که بسیاری او را بی میل به
قدرت ببینند .او هرگز در انتخابات شرکت نکرده و هیچ سمت رسمی دولتی نداشته ،سال ،۲۰۰۸
جیش المهدی را “برای صالح عراق” منحل ساخته و نیروهایش را عمدتا در امور اجتماعی به کار
گرفته[ ،]۷هیچ فرزندی ندارد[ ]۸که بخواهد قدرت را به شکل موروثی به وی منتقل کند .روی
هم رفته ،مقتدی به گونه ای رفتار می کند که گویی از سر دلسوزی ،نه قدرت طلبی ،وارد میدان
سیاست شده است و این در حالی است که واقعیت متفاوت از این است.
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شخصیت کاریزماتیک :در جوامع آشوب زده ،افراد اقتدار طلب محبوب می شوند .صدر
در عراق که سالهاست از آشوب رنج می برد ،به دلیل وجهه کاریزماتیک و مقتدر خود ،محبوبیت
قابل توجهی یافته است .او به صراحت لهجه معروف است ،در تاختن به دولت های خارجی ،آن
جا که به نفعش باشد ،هیچ مالحظه ای ندارد و در مقابله با جریان های سیاسی کشورش ،بسیار
خشن عمل می کند که نمود آن را در تظاهرات های منجر به ناآرامی در بغداد میتوان دید.
طرفداران وی نیز به برخورد قاطع با دشمنان معروفند .جیش المهدی در دوره ای با مقابله شدید با
وهابیون مستقر در لطیفیه و سرایا السالم با عملیات ثبات سازی چکشی در اطراف سامرا ،بخشی
از جامعه شیعی را به رهبر مقتدر خود جلب کردند.
بیگانگی با فساد و مفسدین  :درست یا غلط ،اینک بی اعتمادی شدید به دولت قبلی ،در
جامعه عراق رواج پیدا کرده که نمود عینی آن را می توان در کسب تنها  ۲۶کرسی از سوی
ائتالف دولت قانون مشاهده کرد .در این میدان ،صدر با برجسته سازی فساد سیستماتیک در
عراق ،خود را به عنوان قهرمان مبارزه با این موضوع نشان داده و دائما در خصوص آن صحبت
کرده و برای “مفسدین” خط و نشان می کشد.

منابع خارجی قدرت صدر
صدر بر خالف ادعاهایش در خصوص “استقالل محض” از دولت های خارجی ،هیچگاه
ارتباطات خود را با همه طرف ها مخدوش نساخته است .در میان بازیگران منطقه به ویژه
جمهوری اسالمی ایران ،عربستان سعودی و ترکیه ،صدر مراقب بوده که دشمن همه نشود .به
همین دلیل ،شاهد بودیم که طی  ۱۵سال گذشته ،سابقه نزدیکی و دریافت کمک از هر سه جناح
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اصلی منطقه را داشته است .با اتکا بر همین کمک ها ،مقتدی توانسته وزنه خود را در معادالت
کشورش سنگین تر سازد .در ادامه ،به بررسی نشانه های دریافت کمک صدر از دولت های
منطقه می پردازیم.
ایران :حامی اصلی مقتدی پیش از فوران حرکت های خودسرانه در جیش المهدی را می
توان جمهوری اسالمی ایران دانست که با سکوت ،حمایت سیاسی و یا تسلیحاتی و نظامی (بنا
بر ادعای مکرر منابع غربی) از جیش المهدی ،به دنبال پایان اشغال کشور همسایه بود .پیش از
سال  ،۲۰۰۸صدر قرابت زیادی با ایران داشت و حتی بنا به غالب اطالعات موجود عراقی ،در
این کشور سکنی گزیده بود[ .]۹اما با فوران حرکات های خودسرانه جیش المهدی ،تهران به
صدر برای کنار گذاشتن اختالفات با دولت نوری المالکی فشار آورد و به نوعی ،وی را مجبور به
زمین گذاشتن سالح در عراق کرد .شاید اصلی ترین علت واگرایی مقتدی صدر از ایران را بتوان
در همین راستا ارزیابی کرد؛ احتماال او تهران را مقصر اصلی در شکست مقابل نوری المالکی
می بیند .عالوه بر این ،صدر معتقد است که در َپس برخی انشعابها از جیش المهدی ،ایران قرار
دارد و این در حالی است که برخی ویژگیهای مدیریتی خود او عامل این انشعابها بوده است.
ترکیه :در سال  ،۲۰۰۹مقتدی بدون اعالم قبلی به ترکیه سفر و با اردوغان و عبداهلل
گل ،مالقات کرد .وی که در این موقع ،از ایران ناامید شده بود ،صریحا از ترک ها خواست تا
“نقش فعالتری در عراق بازی کنند”[ ]۱۰و تلویحا ،از آن ها دعوت کرد تا وزنه تعادلی در مقابل
جمهوری اسالمی ایران ایجاد نمایند .طبق اعالم آناتولی ،صدر در جریان این سفر ،دیدگاه خود
پیرامون بسیاری از مسائل عراق از جمله کرکوک را با دیدگاه رهبران ترکیه هماهنگ دانسته
است[ .]۱۱این که صدر در جریان این سفرها توانسته جایگزینی برای حمایت مالی و سیاسی
ایران بیابد یا خیر هنوز مشخص نیست ولی مسلما ،ترتیب سفری اینچنینی از سوی مقامات ترک،

11

بازخوانی مقتدی صدر؛ قدرتیابی و سیاستورزی

به ویژه شخص اردوغان ،بدون دور اندیشی های خاص برای ساختن یک مهره برای آنکارا در
بغداد نبوده است.
عربستان :شروع بازی صدر در عراق به سود عربستان ،به سال  ۲۰۰۹باز می گردد .هنگامی
که وی پس از دیدار با بشار اسد در دمشق ،ایران را متهم به “دخالت در امور داخلی عراق” کرد و
گفت« :در حقیقت دستان زیادی هستند که امنیت عراق را به بازی گرفته اند و تنها ایران نیست.
هر کسی می خواهد از این ناامنی سهمی داشته باشد… نبود اعراب در عراق موجب 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 ]۱۲[».مسلم است که چنین اظهار نظرهایی دقیقا در چارچوب
سیاست های مطلوب سعودی ها بیان شده است .کمی بعد هم صدر در گفتگو با الجزیره ،مدعی
شد که از دخالت های ایران در امور عراق ،به آیت اهلل خامنه ای شکایت برده است .با این حال،
قبح نزدیکی به سعودی – حامی بزرگ وهابیت ،بزرگترین عامل رشد تروریسم در عراق – آنقدر
زیاد بود که صدر تا  ،۲۰۱۷جرات برقراری روابط عیان با آن ها را پیدا نکند .نهایتا صدر سال
 ، ۲۰۱۷موعد نزدیک به برگزاری انتخابات را برای برقراری روابط با “قاتل کودکان یمن و
شیعیان عراق” مناسب دید .آغاز روابط جدی صدر با سعودی ها از سفر وی به بیروت و حضورش
در سفارت عربستان آغاز شد که دامنه آن به سفر وی به ریاض و دیدار با محمد بن سلمان کشیده
شد .گفتنی است در جریان این سفر ،ثامر السبهان ،سفیر اخراجی سعودی از عراق در فرودگاه
به استقبال صدر آمده بود[ .]۱۳صدر پس از این دیدار ،عربستان را “پدر پر قدرت عرب” نامید،
دیدگاه هایش با بن سلمان را پیرامون مسائل منطقه “یکسان” ارزیابی کرد و دولت سعودی را
“خواهان صلح در منطقه” دانست[ .]۱۴دفتر صدر پس از این سفر در اطالعیه ای مدعی شد ولیعهد
سعودی ،تعهد داده که  ۱۰میلیون دالر برای بازسازی عراق “از طریق دولت” هدیه کند[]۱۵؛ نیک
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پیداست که اوال کمک های سعودی ها به جریان صدر ،محدود به این مبلغ نمانده و ثانیا این
مبلغ بر خالف ادعای دفتر صدر ،از طریق دفتر خود وی به عراق رسیده تا نقطه قوتی برای مهره
مطلوب آل سعود در عراق شود وگرنه چه دلیلی دارد که ولیعهد سعودی ،به جای العبادی ،به صدر
قول ارسال چنین کمکی به دولت عراق را بدهد؟ شاهد این مدعا ،سخنان عبداهلل الخربیط ،نماینده
سنی پارلمان عراق است که تاکید کرده “ریاض به صدر نه سنی های پارلمان عراق کمک می
کند”]۱۶[.بر این اساس ،مقتدی صدر از سال  ،۲۰۱۷عربستان را به عنوان اسپانسر سیاسی ،مالی و
احتماال نظامی خود برگزیده است.
امارات :تنها دو هفته پس از سفر به عربستان ،مقتدی صدر با هواپیمای اختصاصی فرستاده
شده از سوی ابوظبی ،به دیدار حاکمان آل نهیان رفت و محمد بن زاید ،شخصا در فرودگاه به
استقبال وی آمد]۱۷[.هرچند اهداف و مدت این سفر هیچگاه اعالم نشد اما مشخص است که
دعوت و استقبال اینچینی ،برای رسیدن به سطح استراتژیک همکاری ها بوده است .کشور
کوچک اما متمول امارات ،بدون هیچ شکی ،صدر را تحت حمایت مالی خود قرار داده و مسلما
صحبت از حمایت مالی امارات ،محدود به چند هزار دالر نیست و بایستی میلیون ها دالر را مد
نظر قرار داد.
صدر توانسته با استفاده از این پتانسیل ها در داخل و خارج عراق ،یک مهره کلیدی در
بازی های سیاسی کشورش شود .او با تکیه بر وزن سیاسی خود ،در انتخابات ها نیز نسبتا موفق
عمل کرده که در ادامه ،به بررسی جوانب انتخاباتی و رقابت سیاسی سیره مقتدی صدر می پردازیم.
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شیوه یارگیری انتخاباتی صدر
در انتخابات اخیر ،طیف وابسته به مقتدی صدر ،توانست  ۵۴کرسی را به خود اختصاص
دهد .کنترل بزرگترین گروه پارلمانی از سوی صدر ،منحصر به این دوره نبوده و در دوره پیشین
نیز ،االحرار ،با  ۳۳کرسی ،بزرگترین “شبه حزب” پارلمان تلقی می شد .این “شبه حزب” پس از
مدتی از سوی خود مقتدی طرد شد؛ توضیح آن که در آستانه آغاز رقابت های انتخاباتی ،۲۰۱۸
صدر اعالم کرد که االحرار ،نماینده او نیست و از تمامی اعضای آن خواست که اگر پیرو مکتب
صدر هستند ،از نامزدی دوباره منصرف گردیده و راه را برای جوانان باز کنند .تنها دو تن از
این قاعده مستثنی شدند :ماجده التمیمی و جعفر الموسوی .عالوه بر اقدام غافلگیر کننده صدر در
حذف االحرار در این دوره از انتخابات ،گام دیگری که از سوی صدر برداشته شد و شگفتی ها
را برانگیخت ،اعالم تاسیس یک حزب رسمی وابسته به جریان صدر بود .جعفر الموسوی ،نماینده
پارلمان نزدیک به صدر ،خبر تاسیس حزب “االستقامه” را اعالم کرد[ ]18و حتی شخص مقتدی
صدر در پاسخ به این سوال که آیا االستقامه ،حزب وابسته به اوست یا خیر ،نوشت :بله![ ]19این
موارد نشان می دهد برخالف گذشته که صدر کوشش داشت به اصطالح خود را وارد جناح بندی
های سیاسی نکند و ضمن حفظ استقالل ،امکان برائت از هر گروه را برای خود محفوظ نگه دارد،
در سال  ،۲۰۱۸رفتار دیگری از خود نشان داد.
نکته بسیار مهم که از چشم بسیاری از تحلیلگران مغفول مانده این است که حزب رسمی و
اصلی وابسته به صدر در انتخابات  ۲۰۱۸چندان موفق عمل نکرد .تنها در حوزه بغداد که سائرون
 ۱۷کرسی کسب کرد ۱۳ ،کرسی از آ ِن حزب االستقامه نبوده است .کافی است لیست نهایی
افراد پیروز[ ]20با لیست معرفی شده از سوی سائرون[ ]21مقایسه شود .بر این اساس ،اگر صدر
آن میزان که رسانه ها او را محبوب می پنداشتند ،هوادار داشت ،حزب االستقامه بسیار بهتر از این
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باید عمل می کرد .اما او توانست با یارگیری درست ،خود را پیروز میدان کند.
او در جریان انتخابات ،توانست طیف های سرخورده از وضع موجود را با معرفی افراد
مستقل ،آکادمیک و تکنوکرات از یک سو و ائتالف با  ۶حزب دیگر کمتر شناخته شده از
جمله کمونیست ها از سوی دیگر ،به سوی سائرون جلب نماید[ .]22در واقع پیروزی سائرون،
پیروزی “مستقل” ها و چهره های جدید بود به همراه بخشی از نیروهای وابسته به صدر .شاهد این
مدعا ،غلبه آرای نمایندگان سندیکاهای کارگری ،تشکل های پزشکی و ادبیاتی بر اعضای حزب
االستقامه در سائرون است .به عبارت روشن تر ،در سائرون ،کسانی که کمتر به صدر نزدیک
بودند ،بیشتر موفق شدند.

شیوه مواجهه صدر با رقبای سیاسی
در جریان انتخابات اخیر ،مقتدی صدر با چند رقیب جدی که اتفاقا متحدان سابق وی
بودند ،مواجه شد؛ حزب الدعوه (به استثنای جریان نزدیک به العبادی) و دولت قانون و جریان
وابسته به حشدالشعبی که بعدا در قالب ائتالف فتح گرد هم آمدند .صدر در مواجهه با هر یک از
این گروه ها ،منش ویژه ای در پیش گرفت.
در مقابله با ائتالف فتح ،صدر ابتدا در تالش بود تا با حذف حشدالشعبی ،بازوی مردمی
این جناح را قطع کند .او بارها خواستار انحالل تمامی گروه های مسلح و انحصار نیروی نظامی
در دست دولت شده بود[ ]23و به صورت تلویحی ،از “گروه های نظامی که در سیاست دخالت
می کنند” ،انتقاد کرده بود .به بیان دیگر ،پروپاگاندای صدر علیه فتح ،به شکلی انجام می شد که
اعضای این ائتالف را به عنوان نظامیان خواستار مداخله و استبداد در سیاست نشان دهد .تنها زمانی
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از شدت سیاه نمایی ها در رابطه با “ورود نظامیان به عرصه سیاست” کاسته شد که صدر فهمید
اوال نمی تواند حشدالشعبی را منحل سازد و ثانیا ،برای حفظ وجهه خود ،ناچار است از تخریب
سازمان محبوبی همچون حشدالشعبی دست بکشد .در همین راستا ،دیدار اول میان صدر و العامری
در قالب رقابت های انتخاباتی برگزار شد تا مقتدی ،از ریزش آرای دوستداران حشدالشعبی در
جبهه خود جلوگیری کند.
جنبه اشتراک تقابل صدر با این دو گروه ،گره زدن آن ها با ایران و معرفی آن ها به
عنوان دست نشاندگان ایران بوده است .مقتدی بارها با انتقاد تلویحی از گروه های سیاسی که
خواستار اجرای دستورالعمل های دولت های همسایه در عراق هستند ،در راستای کاستن از سبد
رای گروه هایی همچون فتح اقدام کرده است.

عملکرد صدر در تعیین نخست وزیر
پس از اعالم نتایج انتخابات ،صدر سرمست از پیروزی سائرون ،در توئیتی از تمامی احزاب
و بازیگران سیاسی اصلی به جز فتح ،دولت قانون و اتحادیه میهنی برای تعیین ادامه مسیر کشور
دعوت کرد .او در واقع با این توئیت ،این پیام را به همه رساند که قصد دارد با همه ،گروه های
حامی ایران را منزوی سازد .صدر که پیش از انتخابات ،داعیه دار مقابله با نفوذ دولت های بیگانه
در امور داخلی بود ،در این توئیت جنجالی دست دوستی به سوی گروه هایی همچون “القرار”
(وابسته به ترکیه و عربستان) و الوطنیه (بسیار نزدیک به امریکا) هم دراز کرده بود.
در مقابل ،افرادی همچون ثامر السبهان ،سفیر اخراجی سعودی ها در بغداد و خمیس الخنجر
که او را داعش سیاسی می نامند ،از این توئیت صدر استقبال کرده و دعوت او را لبیک گفتند.
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بر این اساس ،صدر به دنبال نخست وزیری بود که بتواند حامیان محور مقاومت را تضعیف نماید.
او حیدرالعبادی را گزینه مناسبی می دید .مقتدی بارها تاکید کرده بود که ویژگی های مطلوبی
همچون تکنوکراسی را در حیدرالعبادی می بیند .تنها مشکل صدر با العبادی ،عضویت او در حزب
الدعوه بود[ .]24اما العبادی ،با اظهار پیروی از تحریم های امریکا علیه ایران ،برای همیشه از گزینه
نخست وزیری کنار رفت و در نهایت ،صدر ناچار شد به گزینه دیگری بیندیشد .این گزینه بنا
به گفته ضیا االسدی ،سخنگوی صدر ،شخصی مستقل ،خارج از پارلمان و بی تمایل به نام نویسی
در انتخابات بعدی بود که گویا به زعم رهبران سائرون ،چنین خصوصیاتی در عبدالمهدی وجود
نداشت[ ]25ولی در دقیقه نود ،سائرون مجبور شد برای جا نماندن از قافله پیروز ،به نخست وزیری
عادل عبدالمهدی رضایت دهد که سابقه طوالنی عضویت در مجلس اعلی و همکاری با ایران را
در پرونده خود داشته است .البته برخی بر این باورند که عادل عبدالمهدی در واقع کاندیدای صدر
برای نخست وزیری بوده و صدر بزرگ ترین حامی او بوده است.

عملکرد صدر در دولت فعلی
ضیاء االسدی ،در مصاحبه ای علت پیروزی سائرون را ،تمایل جدی صدر در تغییر وضع
موجود دانست[ .]26با توجه به شعارهایی همچون “فراطایفیگرایی”“ ،مستقل عمل کردن از
احزاب”“ ،قرارنا عراقی” ،می توان گفت که نوک پیکان این تغییرات ،رو به سوی نظام تعیین
کابینه بر اساس چینش پارلمانی و قدرت احزاب بوده است .در همین راستا ،سائرون اعالم کرد
که هیچ گزینه ای را برای وزارت به عبدالمهدی معرفی نمی کند و دست نخست وزیر را برای
تعیین اعضای کابینه باز می گذارد .اما با نگاهی اجمالی به عملکرد سائرون به طور اعم و شخص
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مقتدی به طور اخص ،متوجه خلف وعده آن ها در این رابطه می شویم .نمونه فیاض می تواند در
روشنگری خلف وعده صدر بسیار کارساز باشد .مقتدی از ابتدا برای نخست وزیر شرط کرد که
بایستی وزرا را از میان افراد مستقل و تکنوکرات برگزیند[ ]27و به مرور ،بر سر معرفی فیاض
به عنوان وزیر کشور ،تا تهدید سیاسی هم پیش رفت .حتی ائتالف االصالح رسما برای مقابله
با معرفی فیاض ،در صدد لشکرکشی خیابانی هواداران در میدان تحریر برآمد و مقتدی صدر،
فراخوان مراسم دعای دسته جمعی داد.
بنابراین ،می توان گفت که صدر با وجود شکست در ابقای العبادی در قدرت ،تالش دارد
همچنان چینش کابینه عراق را به نحوی تعیین کند که اهداف سیاسی مدنظر او پیاده شود .او به
هیچ عنوان دست عبدالمهدی را در انتخاب وزرا باز نگذاشته و با تعیین شروط و محدودیت ها ،هم
به صورت سلبی و هم ایجابی در روندهای سیاسی دولت عبدالمهدی مداخله می کند .از سوی دیگر
اما صدر تالش میکند تا خود را به گونهای تصویرسازی کند که گویی با دولت ارتباطی ندارد.
او بر وجه مطالبهگرایانه شخصیت خود اصرار داد تا اشتباهات عبدالمهدی به پای او ریخته نشود.
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جمع بندی
مقتدی صدر بدون شک یکی از عناصر بسیار مهم در عرصه سیاسی عراق است و می
خواهد تاثیرگذاری خود را بیش از این هم بکند .آن چه که به وی قدرت نقش آفرینی داده ،ناشی
از حمایت های داخلی و البته خارجی بوده است .او چهره ای مذهبی ،از خاندانی شناخته شده،
جوان ،جوانگرا و البته کاریزماتیک است و خود را ضد امریکا ،مستقل از قدرت های خارجی و
بی میل به قدرت نشان داده است ،هر چند که در پرونده سیاسی خود ،سابقه دریافت کمک از
ایران ،عربستان ،امارات و احتماال ترکیه را در پرونده دارد و گاه با امریکایی ترین بازیگر عراق،
یعنی طیف وابسته به ایاد عالوی هم موتلف شده است.
او در انتخابات اخیر ،با ائتالف با کاندیداهای مستقل ،عمدتا جوان و ناشناخته ،گاها
برخاسته از سندیکاهای شغلی از یکسو و سیاه نمایی علیه رقبای اصلی به بهانه “دست نشاندگی
از سوی ایران” یا “دخالت نظامیان در سیاست” از سوی دیگر ،توانست پیروز شود .پس از تعیین
نخست وزیر هم ،او مدعی شد که دست عبدالمهدی را در انتخاب کابینه باز می گذارد ولی عمال،
به صورت ایجابی و سلبی در چینش اعضای “مجلس الوزرا” دخالت پر رنگی دارد.
روی هم رفته ،صدر در حال تبدیل شدن به “سمبل تناقضات” است .می خواهد جای آیت
اهلل سیستانی را پر کند ولی با مشی در پیش گرفته ،نخواهد توانست به هدفش برسد؛ چرا که آیت
اهلل سیستانی سیاست “بی طرفی” در پیش گرفت و توانست همه عراقی ها را به خود جلب کند
اما صدر می خواهد با سیاستهای متغیر و متنوع ،با جناح های پیروز همراه گردد .امری که در
نهایت ،پس از حدود دو دهه ،باعث شده وی تجربه دشمنی با همه را در پرونده خود داشته باشد.
در نهایت ،روزگاری که بحث جانشینی آیت اهلل سیستانی در عراق مطرح شود ،تمامی طیف ها،
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طعم تلخ سیاه نمایی های او و جریانش را چشیده اند .بنابراین ،سخنانش هیچگاه در عراق ،همچون
سخنان آیت اهلل سید علی سیستانی ،فصل الخطاب نخواهد بود اگرچه کنشگیری و سیاستورزی
هوشمندانهی او همچنان در عرصه سیاسی عراق ،محل تامل و اثرگذاری خواهد بود.
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