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ماجراهاي صدر ادامه دار  است
مهدی بازرگان: با وجود آنکه مقتدی صدر با ســخنرانی تلویزیونی روز گذشته خود به 
تنش های ۴۸ ســاعت گذشته در منطقه ســبز بغداد پایان داد اما بی شک رهبر جریان 
صدر صرفا یک بازی سیاسی را در پیش گرفته است تا بتواند با برنامه ریزی مجدد فضای 
عراق را در راستای اهداف و منافع خود بازتعریف کند. به دلیل مجموعه اقدامات صدر 
و جریان متبوعش در چند هفته گذشته، ذیل ورود به منطقه سبز بغداد، تحصن در برابر 
اماکن دولتی، حمله به پارلمان، یورش به دفتر نخســت وزیری و کاخ ریاست جمهوری 
و نیز واکنش های داخلی، منطقــه ای و بین المللی، اکنون مقتدی صدر در یک انزوای 
سیاسی قرار گرفته است؛ چرا که هیچ کدام از این اقدامات و تصمیمات با هیچ منطقی، 
ولو به نام مبارزه با فساد، قابل توجیه نیست. از این رو مقتدی صدر به عنوان چهره ای که 
صبغه و رویکرد سیاسی اش بر جنبه دینی و فقاهتی او می چربد، عمال با یک سخنرانی 
به دنبال فراهم کردن فضای تنفس موقت و مهم تر از آن بازتعریف فضای سیاســی – 
اجتماعی عراق در همراهی با خود اســت. به هر حــال نمی توان این واقعیت را نادیده 
گرفت که اقدامات صدر عمال باعث ریزش نیروهای همسو و همراه با وی شده است؛ 

به خصوص حمالت و کشــتار دوشنبه و سه شــنبه جاری در بغداد، این ریزش و گسل 
را به اوج رســاند. پیرو آنچه گفته شــد، بدون شک همان گونه که سخنرانی تلویزیونی 
دیروز مقتدی صدر را باید یک بازی و ترفند سیاســی دانست، نمی توان ادعای توییتری 
او را درخصوص خداحافظی همیشگی از عالم سیاست در عراق جدی گرفت. درواقع 
اگرچه مقتدی صدر در توییت بعدازظهر دوشــنبه از کناره گیری همیشــگی از عرصه 
سیاسی عراق خبر داد  اما به نظر می رسد این ادعا بیش از آنکه حکایت از خداحافظی 
او از عرصه سیاست باشد، یک رفتار تاکتیکی برای تحریک هواداران و تهییج احساسات 
افــکار عمومی عراق با هدف موج ســواری روی اعتراضات مردمی اســت؛ کما اینکه 
پیش تر هم مقتدی صدر پنج بار دیگر از کناره گیری خود از عرصه سیاسی عراق سخن 
گفته بود که اولین بار به اول آگوست ۲۰۱۳ بازمی گردد. مقتدی صدر در آن زمان عنوان 
کــرد دیگر به فعالیت های سیاســی در عراق ادامه نمی دهد که خالف آن ثابت شــد. 
در دوم فوریــه ۲۰۱۴ باز هم مقتدی صدر در یک ادعــای تکراری از کناره گیری از عالم 
سیاست و عدم مشارکت در انتخابات عراق گفت. در رفتاری مشابه، سوم مارس ۲۰۱۶ 

مقتدی مجدد مدعی رهاکردن کامل فعالیت های سیاسی و حتی بستن دفتر شخصی 
خود شد. چهارمین قسمت این ســریال تکراری تنها به فاصله چند هفته بعد مطرح 
شــد؛ ۱۵ آگوست ســال ۲۰۲۱ مجددا مقتدی صدر از اعالم کناره گیری از روند سیاسی 
عراق و خودداری از نامزدی در مجلس خبر داد. از این منظر، ادعای کناره گیری صدر از 
دنیای سیاست، نه یک تصمیم و اعالم موضع برای اجرا، بلکه ذیل یک بازی و تاکتیک 
سیاســی با هدف ایجاد فضا و بستر مناسب تر در جهت پیگیری، اعمال و حتی تحمیل 
بازی قدرتمندانه تر از ســوی صدر قابل ارزیابی اســت. ضمن آنکه اساســا شخصیت 
تمامیت خواه مقتدی، اجــازه خداحافظی او از عرصه سیاســی در عراق را نمی دهد. 
هر چنــد وی دیروز عنوان کرده بود موضعش در قبال کناره گیری از فعالیت سیاســی 
تغییــری نکرده، چون این بار این یک موضع شــرعی برآمده از فتوای مرجع اســت  اما 
همان گونه که تأکید شد کاراکتر مقتدی صدر بیش از آنکه دینی و فقاهتی باشد، سیاسی 
اســت. بنابراین هم ســخنرانی دیروز او و هم متعاقب آن عقب نشینی تاکتیکی وی از 
تنش آفرینــی و درگیری و نیز ادعای خداحافظی و کناره گیری از عالم سیاســت را باید 

در چارچوب فشــار از پایین و چانه زنی در باال تعبیر و تفسیر کرد. به هر حال صدر برای 
تداوم خود در صحنه سیاسی عراق و نیز بدل شدن به چهره ای تمام کننده، به برقراری 
روابــط با همه بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای از تهران و ریاض گرفته تا واشــنگتن 
و ... نیازمند است. بنابراین توازن بخشــی جزء اولویت های صدر خواهد بود. در نتیجه، 
پیرو نوشــته های پیشــین در «شــرق»، ذکر این نکته ضروری است که بی شک مقتدی 
صدر از آن درجه هوش برخوردار اســت که تهــران را در بلندمدت از خود دور نکند. 
هرچند در این برهه تأثیرات اقدامات جریان صدر در چند هفته گذشته، ایجاد سطحی 
از گســل سیاســی میان صدر با تهــران را اجتناب ناپذیر کرده اســت. از این رو، رهیافت 
ادعای کناره گیری از عالم سیاســت، سخنرانی دیروز او و عقب نشینی از مواضعش این 
فرصت را به مقتدی صدر می دهد که به دنبال پرکردن گسل حال حاضر با ایران باشد 
تا هزینه های اختالف با تهران برای او به کمترین میزان برســد؛ چراکه صدر برای آینده 
خود در عراق برنامه های مفصلی دارد که قطعا ســکوت، انزوا و گوشه نشینی سیاسی 

جزء آنها نیست.
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گزارش

آشوب های طرفداران «مقتدی»، چندین ساعت عراق را 
به صحنه زد و خوردهای سیاسی تبدیل کرد؛ اما آیا انزوا و 

عقب نشینی او تداوم می یابد؟
 نمایش های یک «صدر»

شرق: دوشنبه و سه شــنبه عراق دوره جدیــدی از اعتراض ها و آشوب های خیابانی 
را تجربــه کرد؛ آشــوب هایی که با توییــت دو روز قبل (دوشــنبه) مقتدی صدر و 
تصمیم او برای کناره گیری همیشــگی از تمام عرصه های سیاســی و بســتن همه 
دفاتر جریان صدر شــروع شــد. با این اقدام مقتدی صدر، یورش حامیان او به کاخ 
ریاســت جمهوری و دفتر نخست وزیری از بعدازظهر دوشــنبه عراق و بغداد را به 
کانون تنش بدل کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پزشکی عراقی گزارش داد که 
در درگیری های دوشنبه در منطقه سبز بغداد، پایتخت عراق، ۳۰ نفر کشته شدند که 
گفته می شــود از این تعداد، شماری نیروهای امنیتی هستند. همچنین گزارش شده 
که شــمار زخمی های این درگیری ها نیز به ۷۰۰ نفر رســیده است که ۱۱۰ نفر از آنها 
نیروهای امنیتی هستند. اما ظهر سه شنبه مقتدی صدر در یک سخنرانی تلویزیونی 
عمال از مواضع خود عقب نشــینی کرد و همین مسئله سبب فروکش کردن تنش ها 
شــد. مهم ترین نکته صدر در سخنرانی مذکور به تعیین ضرب االجل یک ساعته اش 
باز می گردد. مقتدی صراحتا عنوان کرد: «اگر تا یک ساعت دیگر همه از منطقه خضرا 
و تحصن در برابر پارلمان عقب نشــینی نکنند، از خود جریان صدر هم اعالم برائت 
می کنم و اگر اطاعت نکنند موضعی دیگر خواهم گرفت». او خطاب به هوادارانش 
گفت «اگر از دینتان نمی ترســید، برای میهنتان بترســید». صدر همچنین تأکید کرد: 
«موضعم درباره کناره گیری از فعالیت سیاســی تغییری نکرده؛ چون این بار این یک 
موضع شــرعی برآمده از فتوای مرجع اســت». به دنبال این شــرایط تمام مرزهای 
زمینــی ایران و عراق که برای تردد زائران اربعین هم بســته شــد، با فروکش کردن 
تنش ها دوباره باز شدند. در این راستا فرماندهی مرزبانی ایران اعالم کرد: «مرزهای 
خسروی و شملچه به روی زائران اربعین باز شده است». همچنین استانداری ایالم 
هم از بازگشــایی مرز مهران خبر داد. بر اساس اعالم پایگاه اطالع رسانی استانداری 
ایالم، بر اســاس این گزارش زوار اســکان داده شده در اســتان می توانند هم اکنون با 
مراجعه به مرز بین المللی مهران به کشــور عراق برای سفر به عتبات عالیات اقدام 
کنند. در عین حال رئیس ستاد اربعین هم اعالم کرده است: «عراق بازگشایی مرزهای 
زمینی و هوایی را اعالم کرده است». از سوی دیگر رئیس سازمان گذرگاه های مرزی 
عراق از بازگشــایی مرزهای این کشــور برای عبور زائران خبر داد. خبرگزاری رسمی 
عراق (واع) هم از قول عمر الوائلی، رئیس ســازمان گذرگاه های مرزی عراق اعالم 
کرد که تردد زائران از مرزها از ســر گرفته شــده اســت. پیش از این نیز پایگاه خبری 
بغــداد الیوم اعالم کرد که فعالیت گذرگاه های مرزی عراق برای تردد زائران اربعین 
از سر گرفته شده اســت. البته طی گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور به نقل 
از اطالعیه مرکز فوریت های امنیتــی، اطالعات و اخبار درباره حمله به زائران ایران 
هم تکذیب شد. در این گزارش آمده است: «تصاویری که با عنوان حمله به اتوبوس 
حامل زائران ایرانی در عراق در فضای مجازی منتشر شده، کذب است». این اطالعیه 
می افزاید: «این فیلم مربوط به حمله هواداران اســماعیلی مصر به اتوبوس حامل 
هواداران االهلیه است و محل حادثه کشور عراق نیست». مرکز فوریت های امنیتی، 
اطالعات و اخبار وزارت کشــور از هم وطنان فهیم ایران اســالمی خواسته است به 
شــایعات فضای مجازی توجه نکنند و اخبار را با توجه به تحوالت اخیر در کشــور 
عراق، از مراجع رســمی دنبال کنند. آشــوب های طرفداران صدر که ساعت های پر 
التهابی را برای عراق رقم زد، تا امروز به جایی رسیده است که عقب نشینی صدر رخ 
داده است؛ اما با توجه به اینکه همواره او مرد نمایش ها و بازی های مختص به خود 
بوده است، می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا می شود انزوا و عقب نشینی او را 

باور کرد یا یک ترفند تازه در راه است؟
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عبدالرحمن فتح الهی: از بعدازظهر دوشنبه، عراق دوره تازه ای از 
اعتراضات و آشوب های خیابانی را تجربه کرد. همه چیز از توییت 
دو روز قبل (دوشنبه) مقتدی صدر و اعالم کناره گیری همیشگی او 
از تمام عرصه های سیاســی و بستن همه دفاتر جریان صدر شروع 
شد. در پی این موضع گیرِی مقتدی صدر، شاهد حمله حامیان وی 
به کاخ ریاست جمهوری و دفتر نخست وزیری عراق بودیم که نهایتا 
به درگیری با نیروهای امنیتی منجر شد. این تنش تا صبح سه شنبه 
نیز ادامه پیدا کرد. اما ظهر روز گذشــته (سه شنبه) مقتدی صدر در 
یک سخنرانی تلویزیونی به تنش ها پایان داد. مهم ترین نکته صدر 
به تعیین ضرب االجل یک ساعته اش بازمی گردد. مقتدی صراحتا 
عنوان کرد: «اگر تا یک ساعت دیگر همه از منطقه خضراء و تحصن 
در برابر پارلمان عقب نشینی نکنند، از خود جریان صدر هم اعالم 
برائت می کنند و اگــر اطاعت نکنند موضعی دیگر خواهم گرفت». 
همین جمله سبب فروکش کردن درگیری ها در عراق شد. اما اینکه 
صدر با چه هدفی دست به آشوب سازی در عراق زد و به چه دلیل 
یا دالیلی از مواضع خود در ســخنرانی سه شنبه عقب نشینی کرد، 
موضوع گفت وگوی «شــرق» با قدرت احمدیان، استاد دانشگاه و 

تحلیلگر ارشد مسائل عراق است که در ادامه می خوانید:

  تحلیل روند اتفاقات ۴۸ ســاعت اخیر در عــراق را از آخرین   .
تحوالت با سخنرانی تلویزیونی دیروز (سه شنبه) مقتدی صدر شروع 
کنیم. در این رابطه دو سناریو وجود دارد؛ برخی معتقدند که مقتدی 
صدر با این ســخنانی که ایراد کرد اساســا دست به عقب نشینی 
راهبردی در مواضع و نگاه سیاســی خود زده است و برخی هم بر 
این باورند که شخصیت تمامیت خواه مقتدی صدر اجازه نمی دهد 
که او تغییری در رفتارها و برنامه های خود داشــته باشد؛ بنابراین 
سعی کرده است با یک سخنرانی تلویزیونی و عقب نشینی تاکتیکی، 
فضای تنفسی را برای خود فراهم کند. حال به باور شما کدام یک از 

این دو سناریو بیشتر می تواند نزدیک به واقعیت باشد؟
جواب به این سؤال قدری دشوار است، چون بی شک نمی توان 
این واقعیت را نادیده گرفت که صحنه تحوالت سیاســی در عراق 
پیچیده اســت و به دنبال آن یکی از پیچیده ترین شــخصیت های 
سیاســی فعلــی در این کشــور هم مقتــدی صدر اســت که به 
تصمیم های بدون برنامه ریزی، آنی و خلق الســاعه مشهور است 
و ایــن نکته بر پیچیدگی کاراکتر مقتدی صدر می افزاید. به هر حال 
جریــان صــدر در انتخابــات پارلمانی اکتبر ســال گذشــته اکثر 
کرســی های پارلمانی را به دســت آورد  اما در یک پروسه پیچیده 
و پرنوســان نهایتا نتوانست موفق به تعیین نخست وزیر و تشکیل 
کابینه متبوع خود شود. حتی با وجود حمایت بخشی از کردهای 
اقلیم کردســتان با محوریــت بارزانی ها و اهل ســنت عراق هم 
این پروســه شکســت خورد و این گونه بود که عراق عمال در یک 
بن بست سیاسی و فضای دوقطبی بین جریان چارچوب هماهنگی 
و صدری هــا قرار گرفت که یا باید نهایتا شــاهد انحالل و برگزاری 
انتخابات زودهنگام پارلمانی دیگر می بودیم یا اینکه جریان صدر 

به خصوص پــس از اســتعفای نمایندگانش، به طــور کامل کنار 
می کشــید و اجازه تشکیل دولت را با محوریت جریان رقیب خود 
یعنی جریان چارچوب هماهنگــی می داد. البته این جریان هم تا 
حدودی برای تشکیل دولت و تعیین رئیس جمهور و نخست وزیر 
پیش رفت کــه در ادامه واکنش مقتدی صــدر و مخالف جریان 
صدری ها و تالش برای انحالل پارلمان شرایط را به تنش و آشوب 
چند روز اخیر کشاند؛ بنابراین در جواب مشخص به سؤال شما باید 
به چند فاکتور اشاره کرد که مهم ترین فاکتور وضعیت شخصیتی، 
روانی و ذهنی مقتدی صدر است که پیچیدگی های خاص خود را 
دارد. به هر حال این پیچیدگی باعث شــده است حالتی از ابهام و 

سردرگمی را در اقدامات و تصمیمات او مشاهده کنیم.
  پس به باور شما عالوه بر سخنرانی تلویزیونی دیروز (سه شنبه)   .

و وانمودکردن به عقب نشینی از مواضع و دیدگاه های خود، توییت 
دوشــنبه صدر درباره کناره گیری همیشــگی از تمــام عرصه های 

سیاسی در عراق را هم باید در این چارچوب ارزیابی کرد؟
دقیقا. به هر حال در یک پیچیدگی و ابهام رفتاری نهایتا مقتدی 
صــدر دوشــنبه در توییتی عنوان کرد که به تقلیــد از مرجع خود 
یعنی آیت اهللا حائری از سیاســت کناره گیــری می کند؛ اما با توجه 
به شــناختی که از شــخصیت مقتدی صدر پیدا کرده ام، نباید نه 
ســخنرانی دیروز (سه شنبه) و طرح مســائلی برای عذرخواهی و 
عقب نشــینی از مواضعش یا توییت او برای کناره گیری از سیاست 
را راهبردی و جدی دانست و این گونه تصور کنیم که مقتدی صدر 

صحنه سیاسی عراق را برای همیشه کنار خواهد گذاشت.
  یعنی به باور شــما مقتدی صدر دوباره به صحنه سیاسی عراق   .

باز خواهد گشت؟
بدون شک.

  با استناد به چه دلیل یا دالیلی چنین تصوری دارید؟  .
حتی اگــر بپذیریم که مقتــدی صدر بر گفته خــود در توییت 
دوشــنبه برای کناره گیری از صحنه سیاســی عراق استوار است، 
صحنه تحــوالت در عــراق این اجــازه را به مقتــدی نمی دهد. 
به هر حــال جایگاه ســنتی خانواده صــدر در عــراق و همچنین 
ارتباطاتی که شخص مقتدی صدر با برخی از جریان های شیعی، 
اهل ســنت و کردها در عراق دارد، این فرصت و اجازه را نمی دهد 
که مقتدی برای طوالنی مدت از صحنه سیاسی عراق کنار بکشد یا 
صحنه سیاسی عراق را به طور کامل ترک کند. پس واقعا نمی توان 
این تصور را داشــت که مقتدی صدر از صحنه سیاسی عراق برای 
همیشه کناره گیری خواهد کرد، چون اگر این تصور را داشته باشیم، 
باید این ســؤال را کرد که بر ســر جریان صدر چــه خواهد آمد؟! 
به هر حال جریان صدر نماینده بخش هایی از جامعه عراق است. 
به خصــوص آنکه مقتدی صــدر بعد از پیروزی کــه در انتخابات 
پارلمانی ســال گذشته کســب کرد، توانســته بود یک پیوستگی 
معنادار بین بخشی از کردها یعنی حزب دموکرات کردستان عراق 
و اهل ســنت عراق با محوریت محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان 
این کشــور فراهم کند. پس اگر به ناگاه با کناره گیری مقتدی صدر 

از صحنه تحوالت سیاســی عراق مواجه شــویم، این حلقه وصل 
هم به ناگاه حذف می شــود و به تبع آن اتفاقات دیگر روی خواهد 
داد که همان اتفاقات می تواند منشأ دور جدید تنش ها، اختالفات 
و درگیری ها باشــد؛ ازاین رو من معتقدم که باید منتظر بازی جدید 

مقتدی صدر بود.
  چه بازی ای؟  .

واقعا معلوم نیســت. بااین حال من این تصور را دارم که بازی 
جدید مقتدی صدر هرچه باشد، به گونه ای نخواهد بود که آرامش 
را به عراق بازگرداند یا به تعبیری عراق بتواند در مسیری قرار بگیرد 
که به راحتی پروســه تعیین رئیس جمهور، نخســت وزیر و کابینه 
جدید را طی کند. چون همان طور که قبال اشــاره داشتم، عالوه بر 
شــخصیت پیچیده و دمدمی مزاج مقتدی صدر، ساختار سیاسی 

در عراق هم می تواند به این ابهام در آینده این کشور دامن بزند.
  اما پیرو سخنرانی دیروز مقتدی صدر و عقب نشینی تاکتیکی او   .

یک فضای مناسب برای جریان رقیب یعنی چارچوب هماهنگی در 
جهت تعیین رئیس جمهور، نخست وزیر و تشکیل کابینه جدید شکل 
گرفته است که خط قرمز مقتدی صدر و عامل اصلی درگیری های 
چند روز اخیر بود. حال باید پرســید که اگر مقتدی صدر کماکان بر 
همان سیاســت قبلی خــود تأکید دارد، چگونــه می تواند دوباره 
به صحنه تحوالت سیاســی عراق بازگردد و مانــع از قدرت گیری 

چارچوب هماهنگی شود؟
فعال فضای دوگانه ای در عراق شکل گرفته که در یک سمت آن 
مرجعیت و جریان های سیاسی مانند آیت اهللا العظمی سیستانی و 
آیت اهللا حائری قــرار دارند و حتی من معتقدم این اتفاقات باعث 
نزدیکی نگاه دو شــخصیت خواهد شــد و در کوتاه مدت عراق به 
ســمت آرامش و ثبات و امنیت پیش خواهد رفت  اما در ســمت 
دیگر، صدر کماکان بر همان مواضع قبلی اســتوار است. اما اینکه 
صدر چگونه می تواند دوباره به صحنه تحوالت سیاســی بازگردد 
یا با چــه ترفند و ابتکاری به دنبال تقابل با چارچوب هماهنگی و 
شکست دولت آتی خواهد بود، فعال نمی توان با قاطعیت درباره 
آن ســخن گفت، چون همان گونه که گفتم و دوباره تأکید می کنم، 
هم صحنه تحوالت عراق بســیار پیچیده اســت و هم شخصیت 
مقتدی صدر هم مبهم، پیچیده و به شــدت دمدمی مزاج اســت؛ 
بنابرایــن نمی تــوان ارزیابی صددرصدی از رفتارهــای او در آینده 
داشــت. اما آنچه مسلم است این اســت که صدر بی شک دوباره 
به صحنه سیاسی عراق باز خواهد گشت. اما چگونگی و شیوه آن 
هنوز مشخص نیست. تا آن زمان عجالتا مقتدی صدر و جریان وی 
نوعی سکوت سیاســی را در پیش خواهند گرفت و جریان رقیب 
هم موفق به احیای پارلمان و تشکیل دولت خواهد شد تا فرصت 

مجددی برای صدر شکل بگیرد.
  در ســایه آنچــه عنوان کردیــد، مقتدی صدر عــالوه بر آنکه   .

شــخصیتی بی ثبات و ناپایدار از نظر تصمیمات سیاســی است، 
یک شخصیت تمامیت خواه نیز هســت و در عین حال به برقراری 
و توازن بخشــی روابط با همه بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای 

از ایران تا عربســتان و ایاالت متحده آمریکا هم نیاز دارد. حال در 
سایه اختالفاتی که بین تهران و مقتدی صدر شکل گرفته است، وی 
چگونه می تواند روابطش را دوباره با ایران احیا کند؟ آیا اصال صدر 
به دنبال احیــای روابط خود با ایران خواهد بود یا کماکان بر طبل 

تقابل با تهران می کوبد؟
اساسا عراق کشوری اســت که مورد توجه کشورهای منطقه 
به خصوص کشورهای عربی و همچنین به طور هم زمان مورد توجه 
بازیگران فرامنطقه ای و ابرقدرتی مانند ایاالت متحده آمریکاست. 
نــگاه این بازیگران منطقه ای و فرامنطقــه ای روی روند اتفاقات و 
تحوالت در عراق تأثیرگذار اســت. به تعبیری عرصه سیاســی در 
عراق به طور کامل با تحوالت منطقه ای و فرامنطقه ای گره خورده 
است؛ بنابراین به تبع آن جریان ها و شخصیت های سیاسی در این 
کشــور هم طبیعتا به دنبال برقراری روابط با بازیگران منطقه ای و 
فرامنطقه ای هستند. مشخصا مقتدی صدر پیرو تعبیر شما به دنبال 
یک توازن بخشی بین همه این بازیگران برای به قدرت رسیدن بوده 
اســت، به خصوص آنکه مقتدی صدر پــس از انتخابات پارلمانی 
ســعی کرد به عنوان نیروی ناسیونالیســتِی عربِی شیعی در عراق 
عمل کند تا عراق را در مرز سیاســی جهــان عرب تعریف کند که 
هم زمان به دنبال حفظ روابط و توازن بخشــی با غرب است. حال 
نگاه ناسیونالیستِی عربِی شــیعی صدر در تقابل با نگاه ایران قرار 
دارد. به همین دلیل افول روابط مقتدی صدر و ایران اجتناب ناپذیر 
بود. هرچند این روابط در سال های گذشته هم پرنوسان بوده است 
که در مقاطعی این روابط گرم و در مقاطعی ســرد بود. اما بعد از 
انتخابات پارلمانی سال گذشــته و به خصوص طی چند ماه اخیر 
این روابط به شــدت سرد و شکننده شد و طرفداران وی به اشکال 
مختلــف و در مقاطع گوناگون توهین هایــی را علیه ایران مطرح 
کردند و حتی دســت به موضع گیــری و تحریک افکار عمومی در 
عراق علیه ایران زدند و ســعی کردند آن فهِم شــیعی در عراق را 
به مســئله فساد در این کشــور گره بزنند. با درنظرگرفتن مجموع 
نکات یادشده و در پاسخ مشخص به سؤال شما به نظر من مقتدی 
صدر بعد از کســب کرســی های پارلمان در ســال گذشته تحلیل 
درســتی از تحوالت منطقه ای و جهانی نداشت و متوجه خیلی از 
واقعیت های جاری در منطقه و نظام بین الملل نشد؛ چراکه صدر 
بعد از کسب این کرســی ها دچار نوعی خودشیفتگی، خودرأیی و 
شــیدایی شد و این تصور را دشــت که می تواند هر برنامه ای را در 
عراق پیاده کند و بر مبنای همان نگاه خود یعنی ناسیونالیسِم عربِی 
شــیعی پیش رود. اما با توجه به شرایط کنونی شاید مقتدی صدر 
متوجه نگاه اشتباه خود و هزینه هایی که متحمل شده است بشود 
و به نقش، وزن و جایگاه کشورهای منطقه به خصوص جمهوری 
اسالمی ایران در امور عراق پی برده باشد و این مسئله سبب شود 
که روابط خود را دوباره با تهران بازتعریف کند. به هر حال مقتدی 
مجبور است برای تداوم حیات سیاسی خود و همچنین پیش بردن 
برنامه هایــش در آینده دوباره روابط را احیا کند و در آینده به نحو 

هوشمندانه تری رفتار کند.

«شرق» در گفت و گو با تحلیلگر ارشد مسائل عراق تحوالت ۴۸ ساعت گذشته بغداد را بررسی کرد

باید منتظر بازی جدید مقتدی صدر بود


