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آشوب سازی صدر، کی و کجا متوقف می شود؟!
 مهدی بازرگان: پیرو مطالب پیشــین نگارنده برای «شرق» پیرامون آماده شدن مقتدی 
صدر در جهت ورود به آشوب سازی در عراق، برگزاری نماز جمعه ۲۴ تیر/ ۱۵ جوالی، 
جنجال سازی هفته های اخیر درباره فایل صوتی نوری مالکی و نیز ورود صدری ها به 
منطقه ســبز بغداد، حمله به مجلس و نهایتا ســردادن شعار علیه جریان چارچوب 
هماهنگی و جمهوری اســالمی ایران در چهارشنبه گذشته از قبل قابل پیش بینی بود. 
با اتفاقاتی که چهار روز پیش در منطقه الخضرا روی داد، اختالف به اوج خود رسیده 

است و یقینا می تواند بیش از این هم اوج پیدا کند.
بــا وجود آنکه خروج نمایندگان جریان صدر از پارلمان عراق توانســت به صورت 
موقــت فضای الزم را برای چارچوب هماهنگی در جهت تشــکیل دولت فراهم کند، 
اما با مطرح شدن محمد شیاع السودانی به عنوان گزینه اصلی این جریان (چارچوب 
هماهنگی) برای تصدی منصب نخســت وزیری، نه تنها باید در پیشــبرد روند تشکیل 
دولت جدید در عراق پس از ۲۹۳ روز بن بســت سیاسی با دیده تردید نگریست، بلکه 
کل عــراق اکنون باید خود را برای خروج از مرحله آشوب ســازی سیاســی و ورود به 

مرحله هرج ومرج خیابانی آماده کند.
چون مقتــدی صدر از همان ابتدا صرفا به دنبال کشــاندن عــراق به این مرحله 
(هرج ومرج خیابانی) بود. در این بین تصمیم صدر برای باالتربردن ُدز آشوب ســازی 
سیاســی یا هرج ومرج خیابانی بی شــک متناســب با عملکرد چارچــوب هماهنگی 
اســت. اگر رقبای صدر کماکان بر خواســته خود مبنی بر به قدرت رساندن السودانی 
به کرسی نخست وزیری ُمصر باشــند، بی شک مقتدی صدر هم وارد سطح باالتری از 

آشوب سازی خواهد شد.
در ایــن بین نبایــد دو نکته کلیدی را فراموش کرد؛ نخســت آنکــه هیچ تفاوتی 
بین محمد شــیاع الســودانی با دیگر شخصیت های سیاســی عراق برای رسیدن به 
نخســت وزیری عراق وجود ندارد. از منظــر مقتدی صدر هر فردی که به عنوان گزینه 
اصلی چارچوب هماهنگی برای تصدی پســت نخســت وزیر معرفی شود با واکنش 
تند وی مواجه خواهد شــد، زیرا برخالف آنچه تصور می شــود حمله چهار روز پیش 
صدری ها به پارلمان عراق، اعتراض به نامزدی محمد شیاع السودانی به عنوان نامزد 

تصدی ســمت نخســت وزیری نبوده اســت، بلکه باید آن را اقدامی در جهت توقف 
پروسه تشکیل دولت توسط چارچوب هماهنگی تلقی کرد.

از ایــن منظر اگر در آینده کماکان الســودانی به دنبال رســیدن به نخســت وزیری 
عراق باشــد یا چارچــوب هماهنگی گزینه دیگری را برای این پســت (نخســت وزیر 
عراق) معرفی کند، باید منتظر واکنش تندتر و قهرآمیزتری از ســوی صدر باشــیم. با 
این تفاســیر بی شک اقدام بعدی صدر هرچه باشــد باید آن را رادیکال تر از حمله به 

پارلمان دانست.
نکته مهم تر و کلیدی تر آن اســت که باید گزینه میانجیگری و وساطت سیاسی از 
سوی ایران یا هر کشــوری برای رسیدن به مصالحه بین صدر و چارچوب هاهنگی را 
کنار گذاشــت. همان گونه که نگارنده بارها تأکید کرده است اگرچه شاید در نگاه اول 
ســناریوی تقسیم قدرت یک ســناریوی مطلوب از منظر چارچوب هماهنگی،  آن هم 
در شــرایط فعلی باشد، ولی در تحلیلی عمیق تر آن گونه که پیداست مقتدی صدر به 

کمتر از تصاحب کل قدرت و زعامت کامل بر امور عراق قناعت نمی کند.

ازایــن رو عمال بازیگــری و صحنه گردانی مقتدی صدر هرگونه تالشــی برای ثبات 
سیاســی در عراق و تشــکیل دولت را ناکام می گذارد. کمااینکه در این مدت تحرکات 
تهران راه به جایی نبرده است. پیرو نکته یادشده توییت ۲۵ اردیبهشت/ ۱۵ می  ۲۰۲۲ 
مقتدی صدر و پیش کشیدن طرح پلن «بی» با عنوان «اپوزیسیون ملی» مؤید آن است 
که ســناریوی قبضه قدرت از ســوی رهبر جریان صدر تغییــرات معناداری پیدا کرده 

است؛ تغییراتی که حکایت از عمیق ترشدن بحران در عراق می دهد.
بــه معنای دقیق تر کلمه مقتدی صدر با حذف خودخواســته جریانش از پارلمان 
بــه هیچ جریانی اجازه تشــکیل دولت را نخواهــد داد؛ بنابراین تنهــا در دو صورت 
می توان شاهد توقف پروژه آشوب ســازی صدر برای عراق بود یا باید انحالل پارلمان 
فعلی و برگــزاری دور جدید انتخابات در عراق کلید بخــورد یا با کناررفتن چارچوب 
هماهنگــی، صدری ها به عنوان جریان اصلی تشــکیل دولت و نهایتا قبضه قدرت در 
عراق وارد عمل شــوند. در غیر این صورت بحران ســازی صدر برای این کشــور وارد 

مراحل پیچیده تری خواهد شد.
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صدر شمشیر را برای تهران از رو بسته است؟
با اقدام چهارشــنبه هفته گذشــته جریان صدر مبنی بر عبور از منطقه سبز 
بغداد، ورود به پارلمان عراق و سر دادن شعار علیه جریان چارچوب هماهنگی 
و به خصوص جمهوری اسالمی ایران به نظر می رسد که رهبر این جریان یعنی 
مقتدی صدر عمال شمشــیر را برای تهران از رو بســته است. اگرچه با اقدامات 
دیگــری نظیر برگزاری نماز جمعه اعتراضــی ۲۴ تیرماه/ ۱۵ جوالی و همچنین 
موج ســواری و جنجال سازی سیاسی و رســانه ای با تحریک افکار عمومی روی 
فایل صوتی منتســب به نوری المالکی، نخست وزیر اسبق عراق، گسل بین صدر 
و تهــران شــکل گرفته بود؛ اما آیا تداوم شــرایط کنونی می توانــد به اوج گیری 

اختالفات صدر با تهران منجر شود؟
در این زمینه صباح زنگنه در گفت وگو با «شــرق» معتقد 
اســت اگرچه مقتدی صــدر در نطق هــا و مواضع خود 
گاهــی به حمایت مســتقیم یــا غیرمســتقیم جمهوری 
اســالمی ایران از جریان چارچوب هماهنگی اشاره دارد؛ 
امــا به واقع تهران هیچ گاه تفــاوت، تمایز و تبعیضی بین 
هیچ کدام از شــخصیت های سیاســی، احزاب، جریان ها، گروه ها و تشــکل های 
عراق قائل نبوده اســت. به واقع تهران همواره ســعی کرده اســت مناسبات و 
روابط خود و نســبتش با جریان های شیعی به خصوص جریان صدر را ذیل یک 
نســبت مثبت و مــداوم تعریف کند؛ چرا کــه به باور جمهوری اســالمی همه 
نیروهــای حاضر در عراق می تواننــد در اصالح امور این کشــور، پایان دادن به 
فسادی که حالت سیســتماتیک دارد، توقف ناکارآمدی و بهبود وضعیت مردم 

عراق مؤثر واقع شوند.
کارشناس ارشــد مســائل خاورمیانه ارزیابی خود را درخصوص گسل رهبر 
جریان صدر با تهران به واســطه ســر دادن شــعار علیه ایران در ســایه حمله 
صدری هــا به پارلمان عــراق این گونه ادامه می دهد کــه مقتدی صدر با وجود 
تمام رقابت ها و تنشــی که با جریان چارچوب هماهنگی دارد، به دنبال تقابل با 
جمهوری اسالمی ایران نیســت و ضمن مخالفت با هرگونه دخالت کشورهای 
همسایه در امور عراق، احترام خاصی برای تهران قائل بوده و هست. با در نظر 
گرفتن این مهم ســر دادن شعار از سوی افراد منتسب به جریان صدر در جریان 
حمله چهارشنبه هفته گذشته به پارلمان عراق را نباید اقدامی برنامه ریزی شده 
از ســوی خود مقتدی صدر دانســت؛ چرا که جریان صدر یک جریان متشــکل، 
منســجم و یکپارچه و نیست؛ بنابراین بســیاری از جریان های چپ، ملی گراها، 
بازمانــدگان رژیم بعث و دیگر وابســتگان به کشــورهای منطقــه هم که نگاه 
ضدایرانــی دارند، امکان این را پیدا کرده باشــند در ســایه تحوالت جریان صدر 
شــعارهایی علیه جمهوری اسالمی ســر بدهند که نباید آن را به طور کامل به 

جریان صدر نسبت داد.
تحلیلگر مسائل عراق خاطرنشان می کند که چون شکل و رفتار جریان صدر 
یکپارچه نیســت، نمی توان این جریان را به دلیل سر دادن شعار علیه ایران مورد 
بازخواســت قرار داد و مسئولیت را متوجه شخص خاصی در جریان صدر کرد؛ 
چون ســاختار جریان صدر از نظر حزبی به گونه ای است که نمی توان آن را یک 
جریان متشــکل دانست. البته کارشناس مســائل عراق در پایان گفته های خود 
برای پاسخ به سؤال «شرق» بر این نکته مهم نیز تأکید دارد که رفتارها، اقدامات 
و اعمالی که از ســوی جریان صدر به خصوص در مدت ۱۰ ماهی که از بن بست 
سیاسی در عراق می گذرد، سر می زند، نشان می دهد جریان مذکور (صدری ها) 
و شــخص مقتدی صدر برای تمام توصیه ها، نصایح و دلســوزی های کشــوری 
مانند جمهوری اســالمی ایران که به دنبال خیر و صالح عراق اســت، ارزشــی 

قائل نیست.
در مقابل قاســم محبعلی نگاهی متفاوت و حتی متضاد نســبت به صباح 
زنگنه راجع به تحرکات سیاسی جریان صدر به خصوص اقدام چهارشنبه هفته 
گذشــته اش در حمله به پارلمان و سر دادن شعار علیه ایران دارد. به باور سفیر 
پیشــین ایران در مالزی، مقتدی صدر صرفا به دنبال قبضه قدرت کامل در عراق 
اســت و به همین دلیل تالش جدی دارد تا شــرایط به گونــه ای رقم بخورد که 

همه جریان های رقیب از میدان خارج شــوند. به نظر سفیر اسبق ایران در یونان 
مهم ترین جریان رقیب برای صدر تنها چارچوب هماهنگی اســت که با حمایت 
ایران دســت به فعالیت سیاسی در راستای تشکیل دولت و انتخاب نخست وزیر 

زده است.
آن گونــه کــه کارشــناس ارشــد مســائل خاورمیانــه و جهان عــرب در 
گفت وگویش با «شــرق» مطرح می کند، شــخصیت سیاسی مقتدی صدر هم 
در ایجاد چالش کنونی مؤثر اســت؛ چرا کــه از دیدگاه محبعلی، مقتدی صدر 
اساســا یک شــخصیت تمامیت خواه اســت و تمایلی ندارد قــدرت را با هیچ 
جریان رقیبی تقســیم کند. به همین دلیل صدر در یــک برنامه ریزی با خروج 
خودخواسته و عمدی نمایندگان جریانش از پارلمان عراق، سعی کرد با به  راه 
انداختن هرج ومرج سیاســی، جنجال سازی رسانه ای و همچنین آشوب سازی 
خیابانی، فضا را به ســمتی بکشاند که افکار عمومی بر ضد ایران و چارچوب 
هماهنگی وارد میدان شــوند. خصوصا که مطرح شدن فردی همچون محمد 
شــیاع الســودانی به عنوان گزینه جدی چارچوب هماهنگی در جهت تصدی 
کرســی نخست وزیری عراق باعث شــد مقتدی صدر عمال ساز جنجال سازی، 
آشــوب آفرینی و هرج ومرج خیابانی را با اقدام چهارشنبه گذشته در حمله به 
پارلمان عراق و ســر دادن شعار علیه این جریان (چارچوب هماهنگی) و ایران 
کلید بزند؛ چراکه اگر جلوی پروسه نخست وزیری السودانی گرفته نشود، صدر 

عمال خود را بازنده انتخابات می داند.
اقدامات صدر به کاهش نفوذ ایران در عراق منجر خواهد شد؟

اوج گیری تنش فعلی بین جریان صدر و چارچوب هماهنگی را چه اختالف 
داخلی در عــراق پس از انتخابات زودهنگام ۱۰ اکتبــر ۲۰۲۱/ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۰ 
بدانیم یا نه، بســیاری معتقدند دامن زدن بــه اختالف های این دو (جریان صدر 
و چارچــوب هماهنگی) و در ادامه تداوم و تشــدید تحرکات و اقدامات جریان 
صدر می تواند به کاهش نفوذ ایران در مهم ترین یا یکی از مهم ترین کشــورهای 
حوزه محور مقاومت جمهوری اســالمی یعنی عراق منجر شود. این نکته برای 
تهران بسیار حائز اهمیت اســت؛ از آن جهت که عراق به عنوان سرپل ارتباطی 
ایران با دیگر کشورهای حوزه محور مقاومت از سوریه گرفته تا لبنان و فلسطین 

عمل می کند.
قاسم محبعلی در یک ارزیابی صریح اذعان دارد بیش و 
پیــش از آنکه بخواهیم به انتقــاد از اقدامات، مواضع و 
سیاست های مقتدی صدر در جهت کاهش نفوذ ایران در 
عراق بپردازیــم، باید آسیب شناســی دقیق تری از برخی 
عملکردهای کارشناسی خود در این کشور داشته باشیم؛ 
چرا که به هر حال تهران هم در سال های اخیر به نحوی در عراق رفتار کرده که 
همواره انتقادهایی به آن وجود داشته است و این فرصت مغتنمی را در اختیار 
مقتدی صدر برای جنجال آفرینی و آشوب ســازی علیــه چارچوب هماهنگی و 

ایران فراهم کرده است.
از آن ســو، صباح زنگنه ســؤال «شرق» را این گونه پاســخ می دهد: شیوه 
پوپولیســتی مقتدی صدر نهایتا به کاهش نفــوذ ایران در عراق منجر خواهد 
شــد. ضمن آنکه دیگر کشــورهای منطقه ای و فرامنطقه ای نیز مســتقیم و 
غیر مســتقیم از هر جریانی که بخواهد یا بتوانــد در برابر نفوذ ایران در عراق 
بایســتد، حمایت می کنند. بنابراین نباید و نمی توان منکر ارتباط صدر با ریاض 
و ... در جهــت کاهش و حتی قطع نفوذ ایران در عراق شــد. تحلیلگر ارشــد 
مســائل عراق، گریزی نیز به تأثیر شــرایط اقتصادی دو کشــور بر روند کنونی 
می زند و پیرو آن وضعیت نامطلوب کنونی در جهت تشدید فضای ضدایرانی 
در عــراق را تا حدی نتیجه برخــی کم کاری های تهران هم می داند؛ چرا که از 
نگاه زنگنه، جمهوری اســالمی در ســال های اخیر آن گونه که باید نتوانسته 
اســت ســهم خود را در صادرات و تجارت خارجی با عــراق افزایش دهد و 
اتفاقا به موازات آن روز به  روز شــاهد کاهش حجم مبادالت تجاری با عراق 
هســتیم و در ازایش کشورهای منطقه از ترکیه تا عربستان و ...، مرتب در حال 
پرکردن جایگاه ایران هســتند؛ تا جایی که ایران با مبادالت ۱۰ میلیارد دالری با 

عراق، تنها حدود هشــت درصد از حجم تجارت خارجی این کشور را به خود 
اختصاص داده اســت که به هیچ وجه متناســب با همکاری های ما در دیگر 
ســطوح از سیاســی و دیپلماتیک گرفته تا فرهنگی و حتی نظامی، امنیتی و 
دفاعی نیســت که جای نقد دارد. به همین دلیل، روابط ایران و عراق در دیگر 
ابعاد می تواند تحت الشــعاع رفتارهای برخی احزاب و شخصیت های عراقی 

نیز قرار گیرد.
در ادامــه این خوانــش اقتصادی و تجــاری زنگنه از روابط ایــران و عراق، 
وی بر این نکته هم تأکید دارد که نفوذ گســترده و انکارنشــدنی ایاالت متحده 
آمریکا بر مناســبات پولی، بانکی و مالی عراق و همچنین ســایه واشــنگتن بر 
تولید و صادرات نفت این کشــور، سبب شده است اقتصاد عراق به گونه ای نرم 
و مهندسی شــده روابطش را با ایران، چه از نظر صادرات و واردات کاال و چه از 
نظر انرژی و سایر موارد، کاهش دهد و به دنبال آن فضای سیاسی و دیپلماتیک 
هم بین دو طرف (ایران و عراق) کم رنگ تر شود تا زمینه برای تحرکات برخی از 

جریانات ضدایرانی در عراق شکل بگیرد.
شرایط کنونی عراق و ایران نتیجه دوران «پساسردار» است؟

پس از ۱۳ دی ۱۳۹۸ و ترور ســردار ســلیمانی، این برآورد و ارزیابی شــکل 
گرفته اســت که فقدان وی به صورت خواســته یا ناخواســته می تواند تبعات 
مخربی بر نفوذ ایران در برخی کشــورهای کلیــدی مانند عراق بگذارد. بنابراین 
اتفاقاتی مانند تداوم ۱۰ ماهه بن بســت سیاسی در عراق، اوج گیری اختالف های 
درونی با محوریت تقابل جریان صــدر و چارچوب هماهنگی و برخی تحرکات 
مقتدی صدر در مقابل ایران می تواند از نتایج مســتقیم، ملموس و در عین حال 

مهم دوران پساسردار باشد.
صباح زنگنه در ارزیابی و کالبدشــکافی این نکته به «شرق» می گوید: بدون 
 شــک فقدان سردار ســلیمانی به عنوان شــخصیتی که عالوه بر ابعاد نظامی، 
دفاعی و امنیتی، دارای یک بعد سیاسی و دیپلماتیک بود، بر شکل گیری فضای 
کنونی اثر دارد؛ چرا که ســردار سلیمانی تا پیش از شهادت منشأ اثرات مثبتی در 
هم افزایی، اتحاد و برون رفت عراق از بن بست های سیاسی بوده است. در نتیجه 

فقدان وی سبب شده تا شرایط کنونی برای عراق شکل بگیرد.
از دید زنگنه، ســردار ســلیمانی دارای کاریزمای خاصی هم در میان همه 
اقوام، احزاب و جریان های عراق از کردها گرفته تا شــیعیان و اهل سنت این 
کشــور بود. به همین واسطه خأل وی می تواند به تداوم و تشدید اختالفات در 
درون عــراق و به تبعش کاهش نفوذ ایران در این کشــور بینجامد. تحلیلگر 
ارشــد مســائل خاورمیانه ذکر این نکتــه را در گفت وگو با «شــرق» ضروری 
می داند که اگرچه نمی توان نقدی به توان مدیریتی جانشین وی یعنی سردار 
قاآنی داشت، اما به هر حال پررنگ شدن نبود سردار سلیمانی، نه تنها در عراق 
که حتی در ســوریه، لبنان و... نیز می تواند تبعاتی برای محور مقاومت داشته 

باشد.
در مقابل گفته های صباح زنگنه، قاســم محبعلی تحلیل خود را عمیق تر از 
فقدان شخصیتی مانند سردار ســلیمانی و دوران پساسردار می داند، چراکه به 
بــاور مدیر کل خاورمیانه عربی و شــمال آفریقا در وزارت امور خارجه، تحوالت 
منطقه غرب آسیا که عراق هم بی شک متأثر از آن خواهد بود در سمت و سویی 
حرکت کرده کــه نهایتا به کاهش نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه غرب آســیا 

منجر شده است .
سفیر اســبق ایران در مالزی تحلیل خود را در گپ و گفت با «شرق» این گونه 
ادامــه می دهد که وقوع دو اتفاق کلیدی و مهم یعنی امضای توافق ابراهیم و 
همچنین حمله روسیه به خاک اوکراین و تأثیرات مستقیم و ملموس این جنگ 
بر خاورمیانه سبب شده شاهد پوست اندازی سیاسی، دیپلماتیک و حتی امنیتی، 
نظامی و دفاعی در منطقه غرب آســیا باشیم. به همین دلیل کشورهای حاشیه 
خلیج فارس و اســرائیل به دنبال ایجاد یک پیمان و اتحاد گســترده و همچنین 
راهبردی در همه ابعاد از سیاسی و دیپلماتیک تا اقتصادی و تجاری و همچنین 

نظامی، اطالعاتی و امنیتی هستند.
تحلیلگر ارشــد جهان عرب برای تکمیل گزاره تحلیلی خود گریزی هم به 

تاریــخ می زند و عنوان می کند تا پیش از انقــالب امنیت منطقه خاورمیانه بر 
پایه یک امنیت «دو ستونی» ناظر به حضور عربستان و ایران بود که با مدیریت 
کالن ایــاالت متحده در دســتور کار قرار گرفت که با پیروزی انقالب اســالمی 
عمــر این نظام دو ســتونی پایان یافت، اما بعد از انقالب شــرایط رفته رفته به 
ســمتی پیش رفته است که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به خصوص 
در سال های اخیر سعی دارند این مدیریت دو ستونی خاورمیانه را احیا کنند، با 
این تفاوت که به جای ایران، عربســتان و اسرائیل مدیریت منطقه غرب آسیا را 
در دست بگیرند و به دنبال آن جایگاه ایران را به تدریج کاهش دهند. محبعلی 
می افزایــد: در چنین نگاه کالنی قطعا عراق هم از اهمیت بســزایی برای این 
کشــورهای عربی و به خصوص اســرائیل برخوردار اســت، به ویــژه آنکه این 
کشورها معتقدند عراق می تواند سرپل ارتباطی ایران به حوزه محور مقاومت 
باشــد. از این منظر از هرگونه تالشــی برای کاهش نفوذ ایران در عراق نهایت 

استفاده و بهره برداری صورت خواهد گرفت.
ســفیر پیشین ایران در یونان گفته هایش را با ذکر این نکته به پایان می رساند 
که تالش های اخیر عربســتان سعودی، امارات متحده عربی، اردن، مصر، کویت 
و...، برای احیا و پررنگ کردن روابط با جمهوری اســالمی ایران صرفا در جهت 
مدیریت تهران اســت تا این کشــور به یک بازیگر «غیرقابــل کنترل»، «غیر قابل 

مدیریت» و «غیرقابل مهار» بدل نشود.
آشوب سازی مقتدی صدر تا کجا ادامه دارد؟

رهبــر جریان صــدر که اکنون فاز جدیــدی از بحران ســازی در عراق را با 
اجراکــردن مرحلــه هرج ومرج خیابانی عملیاتی کرده اســت تــا کجا پیش 
خواهد رفت؟ بســیاری از کارشناســان، ناظران و تحلیلگران در پاسخ به این 
ســؤال معتقدند تا زمان انحالل رســمی پارلمان فعلی عراق و برگزاری دور 
جدید انتخابات زودهنگام در این کشــور کماکان مقتدی صدر به بحران سازی 
در عــراق ادامه می دهــد. البته این گزاره تحلیلی نیــز وجود دارد که مقتدی 
صــدر عالوه بــر مدیریت کالن سیاســی در عراق نیم نگاهی جــدی به حوزه 
مرجعیت هم دارد؛ ازاین رو تا زمان رســیدن به این مهم از آشوب سازی دست 

بر نخواهد داشت.
در همین رابطه صباح زنگنه و قاســم محبعلی در خوانشی همسو و یکسان 
اعتقاد دارند آشوب ســازی که جریان صدر در پشــت آن قرار دارد، اگر توســط 
چارچوب هماهنگی و جمهوری اســالمی ایران مدیریت نشــود، امکان دارد به 
انحالل پارلمان فعلی بینجامد، اما صباح زنگنه ارزیابی خود را روی شــخصیت 
سیاســی مقتدی صدر می گذارد و در ادامه گپ و گفتش با «شرق» می گوید: این 
فرد (صدر) در ســال های اخیر به روشنی نشــان داده است که از ثبات سیاسی، 
ثبــات تصمیم گیری و ثبات رأی برخوردار نیســت؛ بنابرایــن نمی توان ارزیابی و 
پیش بینــی دقیقی از رفتارها، اقدامات و تصمیمات او در صحنه سیاســی عراق 
داشت. زنگنه اذعان دارد که هر لحظه امکان وقوع هر رفتار، تصمیم و اقدامی 
از مقتــدی صدر وجود دارد. بااین حال وی (صدر) همواره ســعی کرده اســت 
روابط متوازنی با همه کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای از جمهوری اسالمی 
ایران تا عربســتان سعودی برقرار کند تا نفوذش را در تهران و ریاض به صورت 
هم زمان حفظ کند. بااین حال تحلیلگر ارشد مسائل عراق معتقد است تا زمانی 
که فضای پوپولیســتی در این کشــور رواج دارد و دموکراسی به شکل گفتمانی 
عمیق در عراق بروز و ظهور پیدا نکند باید شــاهد جریان ســازی و موج سواری 

مقتدی صدر و امثال وی در عراق باشیم.
با این حال ســفیر پیشــین ایران در یونان معتقد است اگرچه مقتدی صدر در 
تالش اســت تا به عنوان مهره ای تأثیرگذار و غیرقابل انکار در صحنه سیاســی 
عراق جلوه کند و مدیریت کالن سیاســی، اقتصادی و سایر حوزه های این کشور 
را در دســت بگیرد، اما برخالف تصور آنچه برخــی از ناظران اعتقاد دارند وی 
(صدر) از چنین جایگاهی برخوردار نیســت که عالوه بر حوزه سیاسی بخواهد 
به حوزه مرجعیت و رهبری دینی عراق ورود کند، چراکه اساســا مقتدی صدر 
یک روحانی سیاســی است تا آنکه کاریزمای دینی داشته باشد. از این منظر مرز 

توقف آشوب سازی صدر فقط انحالل پارلمان و قبضه قدرت سیاسی است.

عبدالرحمن فتح الهی: اگرچه در ۲۹۳ روزی که از بن بســت سیاسی برای تشــکیل دولت و کابینه جدید در عراق پس از برگزاری انتخابات زودهنگام 
پارلمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱/ ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ در این کشــور می گذرد، شــاهد وقوع اتفاقات متعددی بوده ایم؛ اما به نظر می رســد اقدام جریان صدر در 
چهارشــنبه هفته گذشته برای ورود به منطقه ســبز بغداد، حمله به پارلمان این کشور و همچنین سر دادن شــعار علیه جریان چارچوب هماهنگی و 
جمهوری اســالمی ایران را می توان نقطه عطفی دانست که بی شک خود آن، منشأ اتفاقات و تحوالت بعدی در این کشور خواهد بود؛ چرا که آن گونه 
که پیداســت، مقتدی صدر عمال پروژه آشوب ســازی سیاسی و هرج ومرج خیابانی را کلید زده اســت و از هیچ گونه تحرکی برای به شکست کشاندن 
تالش های چارچوب هماهنگی در زمینه انتخاب نخست وزیر، رئیس جمهور و تشکیل کابینه جدید عراق با محوریت این جریان (چارچوب هماهنگی) 
دریغ نخواهد کرد. پیرو نکته یاد شده شماری از هواداران مقتدی صدر در اعتراض به محمد شیاع السودانی، نخست وزیر پیشنهادی احزاب چارچوب 
هماهنگی شــیعیان عراق، دســت به تظاهرات زدند. آنچه در این بین حائز اهمیت جلوه می کند، آن اســت که مقتدی صدر اصطالح رودربایستی و 
تعارف سیاســی با ایران را هم کنار گذاشــته و عمال تهران را هم از تیغ حمالت و انتقادات خود گذرانده است. اگرچه به فاصله ساعاتی پس از حمله 
جریان صدر به پارلمان عراق شــاهد صدور بیانیه جریان چارچوب هماهنگی بودیم که از معترضان دعوت شد تا در برابر ایجاد فتنه در کشور هوشیار 
باشــند؛ اما به نظر می رســد که عراق از این پس باید خود را برای دور جدیدی از بحران در این کشــور آماده کند که از بحران سیاسی به هرج ومرج 

خیابانی کشیده شده است.

«شرق» در گفت و گو با دو کارشناس رفتار مقتدی صدر درباره مسائل عراق را بررسی کرد

تندروی هایی برای انحالل 
پارلمان بغداد
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