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 چكيده
عنوان يكي از كشورهاي مهم و تاثيرگذار در فضاي سياسي و امنيـتي خاورميانـه، در سـال        عراق به

كـشور و منطقـه      به اشغال آمريكا درآمد كه اين امر از جهات مختلف بر فضاي سياسي ايـن         2003 
المللي اشغال عراق، حضور بيگانگان در اين كشور بـراي مـردم        صرف نظر از آثار بين.  اثرگذار گرديد

سو شيرازه حكومـت آهنيـن صـدام          عراق تبعات مختلفي را  بر جاي گذاشت؛ چرا كه اگرچه از يك
نظامي آن از هم پاشيد، از ديگر سو نبايستي فراموش كـرد كـه        -حسين باتمام ساختارهاي امنيتي 

تشديد فضاي هرج و مرج و ناامني در عراق از پيامدهاي بالفصل حضور اشغالگران در اين كشور بود        
فصل مشكالت عراق بسيار      و  و در يك چنين شرايطي بود كه نقش و اهميت نهادهاي مرجع براي حل

توانـست خـود را در قالـب          رسد در اينجا بيش از همه مي        شد؛ نهادهايي كه به نظر مي  احساس مي
به واقع شرايط بحراني عراق و عدم اطمينـان مـردم بـه احـزاب و           . مرجعيت به منصه ظهور برساند

اي به خود گرفته      هاي سياسي، باعث گرديد تا مرجعيت شيعي در عراق نقش و كاركرد فراطايفه  گروه
با توجه به اين مـساله، پژوهـش        .  و بتواند نقش مهم و اساسي را در تحوالت سياسي عراق ايفا نمايد 

حاضر درصدد است كه ضمن بررسي سه دوره تاريخي بحراني در عـراق معاصـر، نقـش و كـاركرد             
 .اي مرجعيت شيعه عراق را نشان دهد فراطايفه

 اي، مرجعيت شيعه،  منافع ملي عراق، كاركرد فراطايفه: ها كليد واژه
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 مقدمه
مرجعيت يكي از عناصر بنيادين هويت شيعه دوازده امامي است؛ چرا كه نهـادي اسـت كـه          

. كننـد   اين دسته از شيعيان در مسايل فقهي، روابط اجتماعي و خداشناسي به آنهـا رجـوع مـي          
هاي زندگي خود از دسـتورات   بايست در همه زمينه واقع هر شيعه دوازده امامي كم و بيش مي به

از سوي ديگر مراجـع بـه منزلـه نماينـده امـام معـصوم، داراي               .  يك يا چند مجتهد پيروي كند
دليل تخصص و عدالتشان به هنگـام غيبـت امـام معـصوم،             آنها به.  باشند اهميت سياسي نيز مي

از اين رو، مراجع با توجه به جايگـاه واالي خـود در        .  ترين افراد براي هدايت امت هستند شايسته
اند، داراي نفوذ سياسـي چـشمگيري        جوامع شيعي، حتي هنگامي كه قدرت را در اختيار نداشته

اند و شيعيان در مسايل مختلف سياسي همچون ناسازگاري بـا حكومـت، جهـاد، تـشكيل                   بوده
 .اند كرده هاي سياسي و موارد ديگر به آنان مراجعه مي گروه

هـاي مـذهبي گـسترده اي را در خـود جـاي               در اينجا اگرچه جامعه شيعيان عـراق طيـف     
، )رو هـستند    كار و برخي ديگر ميانه به طوري كه برخي از آنان سكوالر، برخي محافظه( است داده

نهنـد؛ هرچنـد نبايـد فرامـوش كـرد            حال همگي آنان به دين و مراجع ديني خود ارج مي   اين با
عنـوان مرجـع تقليـد محـل          سطح علماي مختلفي كه در عراق از سوي پيروان مذهبي خود بـه  

شود، از نظر شـهرت و تاثيرگـذاري بـر            رجوع هستند و يا در سطح مرجعيت از آنان نام برده مي
توان گفت بـا توجـه بـه سـابقه ديرينـه            با وجود اين، مي.  معادالت سياسي عراق يكسان نيستند

تشيع و غلبه كمي آنان در جغرافياي سياسي عراق، نقش مرجعيت عراق  در تحـوالت سياسـي        
اين پژوهش درصـدد واكـاوي و بررسـي         .  معاصر اين كشور از اهميت بااليي برخوردار بوده است   

 .ابعاد مختلف اين مساله در قالب بازخواني تاريخچه مختصري از تحوالت عراق است

 مباني نظري
اي   عنوان كارگزار و ساختار قومـي و طايفـه          توان رابطه ميان مرجعيت به به نظر مي رسد مي

اي كه البتـه   يابي آنتوني گيدنز توضيح داد؛ نظريه عنوان ساختار بر اساس نظريه ساخت عراق را به
در تـشريح بيـشتر ايـن       .  جهت فراتر رفتن از دوگانگي ساختار ـ كارگزار طراحي گرديـده اسـت      
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بنـدي ميـان فردگرايـي و         شناسي، به تقـسيم     نظريه بايد گفت، يكي از مسايل مربوط به هستي      
شود كه به برداشت نظريـه از رابطـه ميـان نظـام و كـارگزاران انـساني يـا                     گرايي مربوط مي كل
در اينجـا اگـر     .  شود  شناسي مربوط مي   در سطح هستي  »مشكل كارگزار ـ ساختار«اصطالح  به

رو هـستيم كـه سـاختار را بـه            دهنده باشد، ما با نوعي فردگرايي روبـه    تقدم با واحدهاي تشكيل
در حالي كه اگر تقدم با نظـام باشـد، بـا         . كاهد تعامالت و خصوصيات ميان واحدهاي آن فرو مي

 1 .كاهد گرايي سروكار داريم كه كارگزار را به آثار استلزامات بازتوليدي نظام فرو مي كل
هميـن دليـل      بـه .  دهنده آن است    از نظر فردگرايان، جامعه درنهايت متشكل از افراد تشكيل    

. دهنـده آنهاسـت     هاي افراد تـشكيل    هاي اجتماعي قابل تقليل به فعاليت آنها اعتقاد دارند كه كل
راهبر هستند، به همين خـاطر آنهـا         بنابراين آنها بر اين انديشه اصرار دارند كه افراد عامالن خود

دهند تا از ايـن راه بتواننـد رفتـار انـساني را            هاي افراد را در كانون توجه قرار مي صفات و فعاليت
 2 .توضيح بدهند

گرايي است كـه بـر آن اسـت صـفات و              رسد، كل   انديشه ديگر كه امروز فراوان به گوش مي  
اي   مشخصات افراد و حتي اقدامات آنها، صرفاً كاركردي از جايگاه آنها در جامعه يا نظام گـسترده   

. دهند كه افراد در واقعيت امر به يك كل اجتماعي خاص تعلق دارند         آنها توضيح مي.  از معناست
كند اعضاي آن چگونه رفتـار كننـد و چـه           آنها معتقدند كه جامعه سيستمي است كه معين مي

 3 .اي با هم داشته باشند رابطه
اي كـه     پردازي گيدنز رابطه بين ساخت و عامليـت دو سـويه اسـت؛ يعـني رابطـه             در نظريه

عامليت از نظر او بـسته بـه آگـاه بـودن مـيراث             .  هاي آن وجود مستقل ندارند يك از طرف هيچ
گـيري عملـي و       واسـطه بهـره     ها به   ها و مجاري انجام امور است و ساخت    گذشته در زمينه شيوه

گيدنـز  .  يابـد   ماند و قدرت مولدشان تحقق مي     آگاهانه عامالن از آنهاست كه وجودشان پايدار مي
هـا حاصـل و       سـاخت .  كند و هم برآيند و حاصل آن       ها را هم ميانجي عامليت تعريف مي ساخت

 4 .اند؛ زيرا استفاده عامالن از آنها آثار و عوارض تكرار شونده در پي دارد برآيند عامليت
توان در رابطه با بحث كارگزار ـ ساختار گفت، اين است كه اين دو در كنش      در كل آنچه مي

كه در درجه اول اين كارگزاران فكور هـستند كـه بـه             گونه اي و واكنش متقابل با هم هستند؛ به
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هـاي    دهند، اما در مراحل بعد همين ساختار محدودكننـده اقـدامات و كنـش          ساختار شكل مي
در مورد نقش مرجعيت شيعه در جامعه معاصر عراق نـيز ايـن مـساله صـحت دارد؛              .  افراد است

ها تحت سيطره حكومت آهنين ديكتاتورهاي حاكم بر اين كشور از فضاي        يعني اگرچه آنها سال
علـت جايگـاه و وجـه         مانور چنداني براي تاثيرگذاري بر جامعه عراق برخـوردار نبودنـد، امـا بـه           

انـد، تـا بـدانجا كـه          دهي بـر شـيعيان را داشـته       بخشي و تعين مذهبي، آنها همواره قدرت جهت
توانستند در عرصه مديريت سياسي و اجتماعي كشور عراق از       هاي سياسي وقت ناگزير نمي رژيم

تجربه سه رويداد مهم سياسي عراق خود بهترين ادعا        .  پوشي نمايند جايگاه رفيع مرجعيت چشم
خوبـي توانـسته اسـت در تقابـل ميـان             بر اين مدعاست كه مرجعيت سياسي شيعه در عراق به       

اي خود را به نحو احسن به انجام رسانيده و قابليـت تاثيرگـذاري        ساختارـ كارگزار نقش فراطايفه
 :اين سه رويداد عبارتند از. تري بر تحوالت سياسي در عراق معاصر ايفا نمايد كننده تعيين

 ؛1920 ـ مرجعيت شيعه و انقالب 
 ؛ و1991 ـ مرجعيت شيعه و انتفاضه شعبانيه 

 .2003 ـ مرجعيت عراق پس از اشغال اين كشور در سال 

  1920 مرجعيت شيعه و انقالب  
گرفـت، متعاقـب      مايـه مـي   )  1 (كه بيش از هر چيز از سياست اداره امـور هنـد     1920 انقالب 

داد آغـاز     كه عراق را تحت قيموميت بريتانيا قرار مـي     ) 1920 آوريل(برگزاري كنفرانس سان رمو 
در توضـيح   .  گرفـت   شد؛ هرچند خود از بسترهاي پيشيني عملكرد انگلستان در عراق ريشه مـي    
عـراق تحـت      1918 بيشتر اين مساله بايد گفت كه با پايان يافتن جنـگ جهـانى اول در سـال          

هاى ارتش انگليس قرار گرفت و كاكس كه از شخصيتهاى برجسته و با تجربه آن           سيطره چكمه
گـذارى و اجرايـى       عنوان حاكم سياسى عراق منصوب گشت و كليه اختيارات قانون   كشور بود، به

از اواسط قرن نوزدهم ميالدي اداره امور سياسي بريتانيا در خليج فارس به عهده هند و وزارت خارجه بريتانيا نهاده شد و اين سيستم        .  1 
 .عنوان قدرت برتر منطقه خليج فارس ابراز وجود كند شد و سبب گرديد بريتانيا همچنان به تا اواسط سده بيستم ميالدي دنبال مي
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عنـوان وزيـر      با اين حال در همين سال كـاكس بـه         .  سوي دولت متبوعش به او واگذار گرديد   از
الدولـه بـر ملـت        وثـوق  1919 مختار انگلستان به تهران فرا خوانده شد و درصدد تحميل قرارداد 

. عهـده گرفـت     عنوان وكيل، كارهاى او را در عـراق بـه         ايران برآمد و به جاى او آرنولد ويلسون به
فرساى خويش توانست تشكيالت نسبتا منـسجمى مطـابق ميـل             هاى طاقت  ويلسون با كوشش

اكتبر   30 حال در     با اين .  انگلستان در عراق ايجاد كند؛ اما همچون كاكس پختگى الزم را نداشت  
دولت انگلستان طى تلگرافى از ويلسون خواست از مردم عراق نسبت به سه موضوع ذيل           1918 

 :نظرسنجي كند
 تمايل مردم نسبت به تشكيل دولتى عربى تحت راهنمايى انگليس؛. 1 
 عقيده آنان نسبت به اينكه رييس اين دولت يكى از اعضاى خاندان شريف باشد؛ و. 2 
 . در صورت مساعد بودن پاسخ پرسش دوم، آن فرد مورد نظر را تعيين كنند. 3 

رو او درصـدد      االجرا از سوى ويلسون تلقى گرديد و از همين   پيشنهادهاي فوق دستورى الزم
ويلـسون  .  برآمد به هر صورت كه شده، آراي مردمى را در راستاى خواسته انگلستان سوق دهـد         

هـاى    داران خود خواست با برپايى جلساتى سـرى بـا شخـصيت        براى نيل به هدف فوق از استان
. محلى هر ناحيه از آنان بخواهند با اتخاذ تدابيرى مناسب آراي مردم را موافق ميل لندن نماينـد     

هاى محلى درصدد تحميل خواسـته انگلـستان          داران انگليسى و شخصيت در اينجا اگرچه استان
بر مردم عراق برآمدند، اما اين امر در شهرهاى مهم همچون نجف، كـربال، كـاظمين و بغـداد بـا         

پرسـى    با اين حـال نتيجـه همـه       . هاى جدى از سوى شمار زيادى از مردم مواجه گشت مخالفت
در   1920 هاى نابخردانه ويلسون و عمال وي بذر انقالب         نفع انگلستان تمام شد، اما با خشونت به

قـسمتي از   » سـان رمـو   «گام با چنين اتفاقي طبق اصـول معاهـده        هم.  ميان مردم افشانده شد
ميراث عثماني ميان انگلستان و فرانسه تقسيم شـد؛ سرپرسـتي لبنـان و سـوريه بـه فرانـسه و                 

ايـن امـر در عـراق منجـر بـه يـك             .  سرپرستي عراق، اردن و فلسطين به انگليس واگذار گرديد     
 .وجود آورد را به 1920 خيزش همگاني شد و قيام 

گرايان بغداد، رهبران مذهبي شـيعه     واقع در پي برگزاري اين كنفرانس در داخل عراق ملي به
در شهرهاي مقدس و نيز روساي ناراضـي قبايـل سـواحل فـرات ميانـه، بـه آتـش احساسـات                      
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ها درهم آميخته شده بـود،        در اينجا در عين آنكه انگيزه اين گروه.  انگليسي مردم دامن زدند ضد
همه آنها در يك هدف و خواسته متحد و هماهنگ بودند و آن رها شدن از زير سيطره حكومت         

 5 .انگليس بود
ها از طـرف علمـا        جهاد در نهم نوامبر؛ يعني سه روز پس از اشغال بندر فاو، با ارسال تلگراف      

. كه تقاضا كرده بودند در بسيج عشاير و جنگ با نيروهاي انگليسي به آنها كمك كنند، آغاز شـد    
انـد و     به بصره حمله شده است، كفار اين شهر را محاصره كـرده        «:ها چنين بود متن اين تلگراف

همه در معرض خطر قرار دارند، ما نسبت به بالد اسالمي خوف داريم، با صدور فرمان دفـاع بـه              
بارزتريـن  .  در نجف، علما نقش بسيار مهمي در حركت جهاد داشتند        6 .»عشاير، ما را ياري كنيد

در كنـار     7 .محمد سعيد حبوبي بود كه در واقع در اين حركت نقش اصلي را ايفـا كـرد      آنها سيد
دسـت گرفـت و همـراه مجاهـدين بـه             سالح بـه    1920 وي سيد ابوالحسن اصفهاني در انقالب   

با اين حـال چـيزي      .  هاي نبرد شتافت، اما به اصرار رهبران انقالب به نجف اشرف بازگشت    جبهه
نگذشت كه بار ديگر نقش علما در بسيج عشاير فرات مركز و تشويق آنها به جهاد آغاز شـد و بـا      

، بـه ورود مـستقيم      )مرجـع اعـالي شـيعيان     (اهللا سـيد كـاظم يـزدي         حكم جهاد از طرف آيت
 .مرجعيت شيعه عراق به مسايل سياسي در سطح ملي منتهي گرديد

با اينكه گفته شده اين قيام در مبارزه عليه استعمار انگليس بـه داليلـي نظـير ايرانـي بـودن                  
هاي مردم عراق بـه دليـل زبـان،           رهبران قيام و در نتيجه عدم توانايي برقراري ارتباط آنان با توده    

زا در رابطه بين علما و مردم و فاصله زياد بين منـاطق جنگـي و      وجود قبايل عشاير موازي اختالل
تـوان از دسـتاوردهاي       نمي  8 ها مواجه شد،  شهرهاي مقدس نجف، كربال و سامرا با برخي از ناكامي

اين قيام كه خود مبتني بر جايگاه واالي مرجعيت عراق بود غفلت ورزيد؛ يعني اگرچه ايـن قيـام           
كلـي    منجر به استقالل عراق نگرديد، در عوض موفق شد سياست اداره امور هند در انگلستان را به 

. اعتبار كند و موجب همكاري هرچه بيشتر مردم در تاسـيس نخـستين حكومـت ملـي شـود            بي
ترين دستاوردهاي اين جنبش را در وجـوه اقتـصادي     توان برجسته كنار جلوه سياسي فوق، مي در

 9 .برگرداند دهندگان به خود انگلستان به نظاره نشست؛ زيرا سياست اداره امور هند را براي ماليات
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 1991 مرجعيت شيعه و انتفاضه شعبانيه 
از ديگر نقاط عطف ورود مرجعيت شيعه عراق به صحنه سياسـي، انتفاضـه شـعبانيه سـال                  

جانبه آمريكا و متحدانش براي اخـراج       است كه پس از حمله صدام به كويت و حمله همه 1991 
اين قيام خودجوش مردمي شيعي از جنوب عراق آغاز شد     .  صدام حسين از كويت صورت گرفت

قيـام  .  استان عراق را در برگرفـت       18 استان از     14 سرعت گسترش يافت و پس از چند روز    و به
برخالف شهرهاي سني مانند موصل و سامرا كه در اين قيـام شـركت       .  دو هفته به طول انجاميد

كننـدگان همكـاري      نشين كرد مانند كركوك و خـانقين بـا قيـام            نكردند، بعضي شهرهاي سني
اگرچـه    10 .دادند  با اين حال اغلب مجاهدان، مبارزان و رهبران قيام را شيعيان تشكيل مي    . كردند

هـاي آتـي      اين قيام با شكست مواجه شد، اما زمينه را براي ايجاد دولت ملي در عـراق در سـال           
هـا و طوايـف مختلـف         فراهم كرد و در اين بين نقش مرجعيت در ساختار عراق و بـسيج گـروه        

گيري و تشديد بحران      اهللا خويي در بحبوحه شكل  سياسي و مذهبي به اثبات رسيد؛ چرا كه آيت
سياسي عراق با صدور فتوايي به مردم اين كشور، آنان را به حفظ اسالم و رعايـت مقدسـات آن           

ايشان در اين فتوا كه در ظاهر فاقد محتـواي سياسـي بـود، مـردم را بـه رعايـت و                11 .فرا خواند
داري از    دادن دقيق احكام شرعي در خـصوص مـسايل جـاري و بـه حفـظ و نگـه                      نظر قرار مد

 12 .هاي مردم و تمامي موسسات عمومي دعوت نمود متملكات و دارايي
نحـوي    انداز حوادث عـراق بـه      در اينجا نكته مهم اين بود كه در هنگامه صدور اين فتوا چشم

واقع   به.  رسيد  گيري ناامني پس از سقوط صدام حسين قطعي به نظر مي      رفت كه شكل پيش مي
انديـشي و واكنـش       اين سنخ از خالء قدرت و هرج و مرج ناشي از آن، مرجعيت شيعه را به چاره

در نتيجه آيـت اهللا خويـي در فتـواي تـاريخي خـود،              .  در قبال اين وضعيت پيش آمده واداشت  
اين روزهـا    «در اين فتوا آمده بود كه.  اي را جهت نظم دادن امور مردم تعيين كرد هيأت بلندپايه

كند كه نيازمند حفظ نظم و ايجاد امنيت و نظارت بر كارهـاي          كشور مرحله حساسي را طي مي
به .  گيري از لطمه خوردن به منافع عمومي است       عمومي، امور ديني و اجتماعي در راستاي پيش

كند كه يك هيأت بلندپايه جهت نظارت بر اداره تمامـي     همين خاطر مصلحت عمومي اقتضا مي
آن دسته از فضال و علمايـي      )  ضمن آنكه. (شئون جامعه تعيين گردد كه راي ايشان راي ما باشد
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. كه اسمشان ذكر شده و از نظر توانايي و حسن تدبير مورد اعتماد ما هستند را انتخـاب نمـوديم    
هـا و     الزم است فرزندان مومن ما نـيز از آنهـا اطاعـت و پـيروي كـرده و بـه اوامـر، راهنمـايي                         

رو آيت اهللا خويي با درك شـرايط      از اين 13 ».هايشان در انجام اين امر مهم توجه نمايند مساعدت
حـدودي بـه آرامـش       شرايط هرج و مرج را تا       14 العاده استثنايي با صدور اين فتوا   حساس و فوق

 .تغيير داد
گيري بحران عراق، مرجعيت شـيعه ضـرورت ورود بـه صـحنه               توان گفت متعاقب شكل  مي

سياسي عراق را به مصلحت مردم دانستند كه اين خود باعث شد در مدت بسيار كوتـاه شـرايط          
اي و تـرس      امـا شـرايط منطقـه     .  نشين به ثبات و آرامش نسبي نزديك شود هاي شيعه در استان

عربستان سعودي، اردن و اسـراييل از قـدرت        :  اي مانند پيمانان منطقه اياالت متحده آمريكا و هم
در كنار عدم آگاهي و       15 گرفتن شيعيان عراق در همسايگي ايران و تغيير معادالت قدرت منطقه 

تجربه كافي شيعيان در مديريت مناطق به تصرف درآمده، مقدمات شكست اين قيـام را فراهـم           
در اينجا آمريكا با برداشتن فشار نظامي از ارتش صدام به او اين اجازه را داد كه نيروهاي       . ساخت

خود را تا حدودي بازسازي كند و عليه اين قيام به كار گيرد، تا بدانجا كه اين حركت رژيم بعـث    
 .منجر به كشته شدن جمع كثيري از شيعيان گرديد

 نقش و كاركرد مرجعيت پس از سقوط رژيم صدام حسين
دو مرجـع بـزرگ     (پس از درگذشت آيت اهللا خويي و آيت اهللا سـيد عبـداالعلي سـبزواري         

بيشتر پيروان آيت اهللا خويي در تمام كشورها به آيت اهللا سيستاني رجوع كردنـد و       )  نجف حوزه
آيت اهللا سيـستاني يكـي از         16 .توان گفت مرجعيت وي دنباله مرجعيت آيت اهللا خويي است    مي
دليـل آنكـه معتقـد اسـت دو           كند، اما به    هاي فكري را در حوزه نجف كنترل مي  ترين طيف مهم

عرصه دين و سياست عملي نبايد با يكديگر درهم آميختـه شـود، رهـبري گروهـي سياسـي را             
. روها به مشروعيت وي باور دارنـد    ويژه ميانه با وجود اين، بسياري از علماي عراق به.  برعهده ندارد
تـرين شـيوه      اهللا سيستاني خواستار حفظ امنيت در عراق بود كـه ايـن خـود مهـم             در واقع آيت

اما هنگـامي كـه حكومـت صـدام حـسين           .  آمد  حساب مي   ماندن در دوره حكومت بعث به   زنده
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 .شد، مناسب و سودمند بودن اين طرز نگرش با آزموني بزرگ مواجه شد سرنگون
خواهي كنار گذاشتن كامل سياست نيست، بلكه رويكـردي مـشخص و محـدود بـه                   امنيت

امـا در فـضاي سياسـي نـوين عـراق،           .  موضوعات سياسي روز و اظهارنظرهـاي سياسـي اسـت         
از ايـن رو دوري از      .  هاي پيشين در راه فعاليـت فكـري و عملـي از ميـان رفتـه بـود              محدوديت

خصوص اينكه نظم سياسي و سياسـيون     به.  سياست ديگر ابزار ماندگاري نبود كه ضروري بنمايد
رو پـيروان    اين   از.  نمود  تازه بازگشته از خارج عراق در كنار اشغالگران براي مردم عراق ناآشنا مي      

تـر،    گيري نظمي جديـد و از همـه مهـم           مراجع شيعه، از آنان انتظار داشتند كه در فرايند شكل    
 .حفظ منافع و هويت مردم نقش كارسازي را ايفا نمايند

اهللا  مرجعيت شيعه در ماجراي سرنگوني صدام حـسين هيـچ نقـشي نداشـتند؛ زيـرا آيـت              
ضمن اينكـه خـود     .  سيستاني تحت كنترل شديد بود و هيچ نوع ارتباطي با جهان خارج نداشت    

. زد  ها به حوزه علميه شود، دست نمـي       ترين اقدامي كه سبب تجاوز بيشتر بعثي ايشان هم به كم
اين رويكرد سبب شده بود تا حوزه علميه و نخبگان شيعه در امنيـت نـسبي از تجـاوزات رژيـم           

هاي كرد، شيعه و سـني     هاي سابق و نيز گروه در همين حال معارضين الئيك، بعثي.  بعث باشند
طي جلسات مداوم، برنامه آينده سقوط صدام را طراحي كرده و از فرصـت بـه دسـت آمـده در              
آمريكا براي سرنگون كردن نظام بعثي كه بيش از سه دهه سبب كشتار صدها هزار نفـر انـسان            

آنان به آمريكا تفهيم كردند كه ساقط كردن صدام حسين امري آسـان   .  شده بود، استفاده كردند
هـاي نخـست      زماني كه نظام بعث ساقط شد، در ماه      .  بوده و مردم عراق از اين امر راضي هستند

ها براي حـل و فـصل سـريع          اين رضايت عمومي كامالً مشهود بود، اما در ادامه ناتواني آمريكايي
نقاط جهـان و توطئـه مـشترك          ها از اقصي   مسايل عراق و واگذاري امور به مردم، نفوذ تروريست

كشورهاي عرب سني مانند عربستان سعودي، يمن، امارات متحـده عربـي و اردن عليـه عـراق،            
رغـم    تا بدينجا نكته مهـم آن بـود كـه بـه           .  گيري وضعيت بحراني در اين كشور شد    سبب شكل

خوشحالي شيعيان از سقوط صدام، مرجعيت شيعه تا اين مرحله هيچ نقشي در اوضاع و احـوال        
از زماني كه مجلس حكَم در عراق تشكيل شد كه در آن براساس آمار و ارقـام و از      .  عراق نداشت

. اهللا سيستاني وارد فـضاي سياسـي عـراق شـد            وجه كمي شيعيان در اكثريت قرار گرفتند، آيت  
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ترين دليل ورود مرجعيت به مسايل سياسي عراق به واسـطه فقـدان         البته شايد بتوان گفت مهم
. هاي قابل اطمينان مردم براي پاسداري از منافع ملي و هويت اسـالمي عـراق بـود            رهبران گروه

خصوص اينكه در عراق نقش و جايگاه جامعه مدني كه زمينه و بستر اصلي تربيـت و آمـوزش       به
توان گفت اگر در عراق جامعه       به عبارت ديگر، مي.  نيروهاي اجتماعي را برعهده داشت، ناپيدا بود

هـاي بـدوي و عـشايري         هـاي متعـدد و نـيز ارزش         گري و جنـگ     مدني به داليلي چون نظامي  
اي غالباً ضعيف بود، اين خود منجر به سياسي شدن نهادهاي ديـني از جملـه مرجعيـت                  پديده

در شـرايط   )  ديـني (شان  شيعه براي پر كردن اين خال و ايفاي نقش سياسي عالوه بر نقش اصلي  
 .حساس و بحراني عراق گرديد

توان گفت شاخصهاي ورود مرجعيت شيعه بـه صـحنه         با در نظر داشتن اين پيش فرض مي
 :  سياسي عراق پس از صدام عبارتند از 

براي مرجعيت شيعه، باور عميق    : اصل تعيين سرنوشت، حاكميت ملي و تماميت ارضي عراق. 1 
آشـكارترين  .  به نقش مردم در تعيين سرنوشت براي كشورشان در چارچوب عـراق متحـد بـود             

هـا بـر آن       از همان روزهاي نخست آمريكايي    .  جلوه اين اصل در جريان تدوين قانون اساسي بود    
اي را براي نوشتن قانون اساسي انتخاب كنند و يا اصوالً همان مجلـس حكَـم                بودند تا خود عده

عنوان نماينده سازمان ملـل بـه عـراق       براي اين كار، اخضر ابراهيمي به.  اول اين كار را انجام دهد
كردند كـه در ايـن شـرايط امكـان            آنان چنين مطرح مي   .  آمد و با آيت اهللا سيستاني ديدار كرد   

اما ايشان رسماً با اين امر مخالفت و اعالم كردند كه در ايـن شـرايط تنهـا           .  انتخابات وجود ندارد
اين نمايندگان مردم عراق هستند كه بايد تدوين قانون اساسي را برعهده بگيرند و مجلس حكـم   

چـه تعهـدي     «:ايشان در پاسخ به اين سؤال نوشت 17 .براي اين كار صالحيت و مشروعيت ندارد
هـاي ملـي و ديـني ــ اسـالمي و             هست كه اينان بتوانند يك قانون اساسي كه منبعث از هويت

ايشان همچنين پافشاري و تصريح كردنـد        18 ».هاي اجتماعي اين مردم باشد، تدوين كنند ارزش
تاثير اين مـسأله در تدويـن       .  كه تنها راه انتخابات بوده و هيچ راه جايگزيني براي آن وجود ندارد   

 .قانون اساسي جديد عراق به وضوح روشن است
اهللا سيـستاني     آيـت :  تالش براي تقويت بعد نظارت بر قدرت به جاي اعمال و يا قبضه قدرت        .  2 
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اعتقادي به دخالت مرجعيت در امور اجرايي عـراق نداشـتند و بـه صـراحت در پاسـخ سـؤالي                      
 19 .»مرجعيت هيچ گونه نقشي در قدرت نخواهد داشت «:خاطرنشان كردند
طبـع    بـه .  ترين مـسايل اسـتفاده كنـد        هاي ايشان اين بود تا از نفوذ خود در كلي   تمام تالش

ترين نكته قانون اساسي بود و ايشان تا آنجا كه مقدور بود، بر پايـه حـق تعييـن سرنوشـت              مهم
اي از مردم عراق حق واقعي خود را دريافـت     بايست هر قوم و طايفه براي مردم و باور به اينكه مي
گـيري ايـشان      اين موضـع  .  كرد  كنندگان قانون اساسي منتقل مي     كنند، نظرات خود را به تدوين
بايـست در خطـوط كلـي يـك          عنوان يك مرجع ديني و ملي مي برخاسته از اين اصل بود كه به

اين خود ويژگي نظـارت را      ( هم در ميان ملتي با اكثريت مسلمان تاثيرگذار و ناظر باشد  نظام، آن
 ).كند برجسته مي

اهللا سيـستاني     كه آيـت  با وجودي :تاكيد بر اصل دموكراتيك بودن نظام سياسي آينده عراق.  3 
هاي خـود منـافع تمـام        طور مداوم در بيانيه درصدي شيعيان نفوذ دارد، ايشان به 64 بر جمعيت 

گاه بحث شيعه و سني يـا كـرد را مطـرح              طوايف عراق را در نظر داشته و به همين واسطه هيچ 
شـرايط  « :ايشان خود نيز در همان ابتداي اشغال عراق در پاسـخ بـه سـؤالي نوشـتند             . اند نكرده

بايست در آن حكومتي منبعـث از مـردم عـراق و شـامل همـه طوايـف                     اي است كه مي     گونه به
خواهيـد    پرسد مي   كه مي رويترز  ضمن اينكه ايشان در پاسخ به اين سؤال خبرنگار   20 ».آيد پديد

شكل حكومـت جديـد عـراق را         «:نويسد  دولتي با هويت قومي ـ عربي پديد آيد يا اسالمي؟ مي 
ها و مـذاهب تعييـن خواهنـد كـرد و وسـيله آن هـم انتخابـات آزاد                      مردم عراق با تمام قوميت  

بر همين اساس، ايشان ازحكومت آينده عراق انتظار داشت تا مالحظه اكثريت را         21 ».بود خواهد
 .كرده و بدان احترام بگذارند و چيزي بر خالف احكام آن تصويب نكند

در اين مورد آيـت اهللا سيـستاني بـه صـراحت در             :  تاكيد بر اشغالگر بودن آمريكا در عراق   . 4 
از نظـر مـا ايـن نيروهـا اشـغالگر            «:كنـد   ژاپن اعالم مي  آساهي  پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه      

اما مهم اين است كـه   22 ».شوند، همچنان كه سازمان ملل متحد تصريح كرده است محسوب مي
ها در مسايل مهم عراق، مرجعيت شيعه، هيچ نوع ارتباطي در طول اين       با وجود حضور آمريكايي

تايمز   نيويوركهاي    ها به صورت مستقيم با آنان برقرار نكرده و رسماً هم در پاسخ به پرسش      سال
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به همين مناسبت بـود كـه     23 ».به هيچ روي موافق با ماندن آنان در عراق نيست «:بيان داشتند
پس از اشغال عراق، بوش رييس جمهور آمريكا دوبار براي ايشان نامه نوشت، اما ايشان جوابي به     

ضمن اينكه، زماني كه آيت اهللا سيستاني براي معالجه در لندن بودند، تونـي بلـر نيـز       .  آن ندادند
رفتـار  :  تـوان گفـت     بدين ترتيب مـي   24 .جواب ماند اي نوشت، اما اين نامه هم بي براي ايشان نامه

 .اي بود كه همواره تاكيد بر خروج آنان از عراق داشتند گونه مرجعيت با اشغالگران به
الزمـه  :  گيري منافع ملي و جلوگيري از جنـگ داخلـي     تقويت تفاهم و سازش ملي براي پي.   5 

هـاي آن     ثبات و امنيت در هر كشوري به موفقيت آن كشور در تقويت تفاهم و سازش بين گروه   
امـا در   .  كشور بستگي دارد كه اين مسأله در شرايط بحراني از اهميت دوچنداني برخوردار اسـت    

هاي سياسي عمده شيعي شامل مجلس اعالي اسالمي، حزب الدعوه، جريـان صـدر،           عراق گروه
اهللا، و نيز گروههـاي   هاي ديگر نظير حزب ها و شخصيت حزب فضليت، سازمان بدر و برخي گروه

هاي شيعي ليبرال ـ سكوالر ماننـد حـزب        گراي خارج از ائتالف نظير جريان خالصي، گروه اسالم
نظرهـاي بنيـادين در تعييـن         كنگره ملي به رهبري احمد چلپي و غيره با هـم دچـار اختـالف               

اند؛ تا بدانجا كه اين مسأله باعث عدم انسجام رفتاري جامعه شـيعي    مشي سياسي عراق بوده خط
اي مرجعيت شيعه اعـالم كـرد كـه       در يك چنين شرايط سخت و پيچيده 25 .عراق گرديده است

كند و بر شما واجب است كه بـراي   ها وحدت ملي عراق را تهديد مي تداوم اختالف ها و درگيري
تر اشغالگران از عراق با يكديگر همكاري كنيد و بايد به فكر حفظ منافع ملت        چه سريع خروج هر

ها براي حفـظ آرامـش و        از اين رو  مرجعيت شيعه با تاكيد و توصيه به تمام گروه 26 .عراق باشيد
عبور از اين مرحله و رسيدن به امنيت و تاكيد بـر پيـشرفت رونـد سياسـي از طريـق قواعـد و                     

: تـوان گفـت     بدين ترتيب مي .  شدند هاي دموكراتيك، باعث آرامش نسبي در اين كشور مي شيوه
تـرين گـام بـراي حفاظـت از           تاكيد مرجعيت بر حياتي بودن وحدت ملي، سازش و تفاهم اصلي

 27 .گرديد گيري آن قلمداد مي اي براي پي منافع و مقدمه
نامـه امنيتـي      فرآيند تصويب توافـق  :   آمريكا نامه راهبردي امنيتي عراق ـ مرجعيت و توافق.   6 

عنوان يك مرجـع آگـاه بـه          توان نمادي ديگر از محوريت مرجعيت شيعه به     عراق و آمريكا را مي
هـاي فزاينـده خـود از         نامه بسياري از خواسته     ها در متن توافق   آمريكايي.  منافع ملي قلمداد كرد
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ها را در متن گنجانده بودند؛ تا بدانجا كه در واقـع هـر بنـد آن بـه معنـاي ادامـه اشـغال                 عراقي
 : ها عبارتند از  برخي از اين خواسته. بود عراق

 هاي گمركي؛ هاي آمريكايي از پرداخت ماليات و تعرفه ها و شخصيت ـ معاف شدن شركت
 ـ مصونيت كامل و مطلق نيروهاي آمريكايي در عراق؛
 ها و منافع آمريكا در عراق؛ ـ استفاده از نيروهاي عراقي براي حمايت از نمايندگي

 .ـ نيروهاي آمريكايي اجازه دارند در راستاي مبارزه با تروريسم هر فردي را بازداشت كنند
نامه محدوديت راهبردي عراق بوده و         توان گفت كه هدف آمريكا از اين توافق ترتيب مي بدين

دليل   همين  به.  ويژه اسراييل برآمده بود     از اين طريق درصدد حمايت از منافع خود و متحدانش به
نامه از يك كشور مستقل به يـك مـستعمره آمريكايـي           رفت عراق در نتيجه اين توافق انتظار مي

: رو گام اول با اعالم مالحظات چهارگانه آيت اهللا سيستاني كه عبـارت بـود از            اين از.  تبديل گردد
برداشـته    »نامـه بـه پارلمـان       سازي، دفاع از حاكميت ملي، اجماع ملي و ارايه اين توافق        شفاف«

ها براي تغيير مفاد و انطباق آن با منافع         كه اين خود منجر به ايجاد اعتماد به نفس عراقي 28 شد،
وزير عراق با تغيير تيم مذاكراتي و مقاومـت           در گام دوم نوري المالكي، نخست  .  ملي عراق گرديد

عنوان بـستري بـراي       سابقه در مقابل فشارهاي آمريكا از فضاي ايجاد شده توسط مرجعيت به     بي
توانـست    نامـه مـي     دفاع از منافع ملي عراق استفاده كرد و در نهايت در گام سوم، آنجا كه توافـق    

هـاي    فقط با راي شيعيان و كردها تصويب شود، جالل طالباني در تـالش دورانديـشانه جريـان                
مختلف سياسي و قومي عراق را پشت تصميم مرجعيت جمع كرد و بدين ترتيب آنچـه مدنظـر         

نامـه    اين، در ابتدا اولين فرد و نهادي كه ضرورت تطبيق توافق     بنابر. ملت عراق بود، محقق گرديد
با حاكميت، استقالل، منافع ملي و وحدت عراق را مطرح كرد، آيـت اهللا سيـستاني بـود كـه از                 

اي، فرايند مقاومت در برابـر متـن          اي فرامذهبي و طايفه     پايگاه نيرومند ديني خويش، اما از زاويه
 .ها را كليد زد مورد نظر آمريكايي

گامي دولت و مردم عراق با مرجعيت در تمامي مسير تهيه، تدوين و تـصويب       در نتيجه، هم 
نامه باعث گرديد كه نقش و جايگاه مرجعيت در معادالت كالن كشور تثبيت گـردد و            اين توافق

 ).كه نمونه آن خروج نيروهاي آمريكايي از شهرهاي عراق بوده است( عنوان لنگرگاه عمل كند به
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هـاي    اين در حالي بود كه پس از ايفاي نقش موثر مرجعيت در مـديريت و مهـار درگـيري                 
شـد كـه      ها، در فراينـد قـانون اساسـي احـساس مـي             بين جريان صدر و آمريكايي      2004  سال

طور خاص آيت اهللا سيستاني نسبت به گذشته نقش و نفـوذ كمـتري          مرجعيت شيعه عراق و به
هاي سياسي تا حدود كمتري مايل به ايفاي نقـش        در تحوالت سياسي عراق دارد و حتي جريان

نامه بار ديگر اين نقش، نفوذ و         جدي مرجعيت هستند، اما فرآيند عمومي حاكم بر تصويب توافق 
 .هاي اصلي عراق را به آن ثابت و احيا كرد جايگاه مرجعيت و اعتماد مردم و جريان

با نزديك شدن به زمـان برگـزاري انتخابـات پارلمـاني،        :  2010 مرجعيت و انتخابات پارلماني . 7 
شهروندان عراقي در تماس با دفتر آيت اهللا سيستاني، سؤالهايي از قبيل فايده مـشاركت در ايـن     

خصوص اينكه اولين انتخابات پارلماني، انتظـارات مـردم را بـرآورده              به( انتخابات را مطرح كردند
نكرد و بسياري از نمايندگان پارلمان و مسئوالن دولـتي در سـطح مـسئوليت محولـه بـه آنهـا                  

هـاي    آنان همچنين سؤالهايي دربـاره موضـع مرجعيـت عـالي ديـني دربـاره فهرسـت                 ).  نبودند
عبارتي خواستار    كننده در انتخابات مطرح كردند و خواستار توضيحاتي در اين زمينه يا به       شركت

انتخابـات پارلمانـي     «:ها اعـالم كـرد      دفتر مرجعيت در پاسخ به اين نگراني   .  كسب تكليف شدند
رو اسـت     ويژه در يك چنين شرايط دشواري كه عراق عزيـز بـا آن روبـه         داراي اهميت فراواني به

كه انتخابات عراق تنها راه براي تحقق آرزوهاي همه از طريق بهبود عملكرد قـواي          باشد؛ چرا مي
مشاركت همه شهروندان اعم از زنان و مردان عالقمند به آينده اين كـشور     .  مجريه و مقننه است

و ساخت آن بر اساس اصول عدالت و برابري ميان همه مردم در حقوق و تكاليف را يك ضرورت     
نماييم خودداري از مشاركت به هر علت، فرصـت را بـراي ديگـران فراهـم                   دانيم و تاكيد مي  مي
بـار    كند تا به اهداف نامشروعشان دسـت يابنـد كـه در يـك چنيـن حـالتي پـشيماني بـه                        مي

  29 ».آمد خواهد
كنـد، بـر      كرد از هيـچ جريـان حمايـت نمـي          مرجعيت در اينجا در عين حال كه تاكيد مي 

ضرورت اينكه مردم به نامزدهايي راي دهند كه به منافع حال و آينده عـراق پايبنـد و قـادر بـه             
داري و    هاي صالحيت، امانـت     تحقق آرزوهاي ملت عراق در پيشرفت و ثبات بوده و واجد ويژگي   

 .ورزيد پايبندي به اصول و ارزشهاي واالي ملت عراق باشند، تاكيد مي
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رسد كـه نگـاه مرجعيـت شـيعه عـراق بـه موضـوع انتخابـات                   نظر مي   از گفته باال چنين به
دركنار آن، تاكيد بر انتخاب بـه روش    .  ورزيد بوده و از هرگونه برخورد احساسي اجتناب مي عميق

دهد مرجعيت همـواره      فهرست باز و ضرورت تشكيل دولت در دوره پس از اعالم نتايج نشان مي  
منافع ملي عراق را در اولويت قرار داده و در مسايلي كه نياز باشد، وارد عمل شده و از راهنمايـي      

توان گفت جايگاه اين نهاد نزد مردم عراق چـون گذشـته      رو مي از اين.  درست دريغ ننموده است
 . حياتي است

 گيري نتيجه
گيري مرزهاي كنوني دركمتر از يك قـرن پيـش مؤيـد              تاريخ سياسي عراق از زمان شكل   

اين نقش  .  نقش و مبارزات انكارناپذير روحانيون طراز اول در عرصه سياسي اين كشور بوده است      
و انتفاضـه شـعبانيه       1920 تا پيش از حمله آمريكا به عراق در دو تحول مهم و اساسـي انقـالب        

وقوع پيوسـت     عراق در شرايطي به     1920 در اين بين، انقالب بزرگ   .  بيشتر به منصه ظهور رسيد
هاي اسالمي ديگر تحت قيموميـت فرانـسه و           جاي سرزمين   كه لبنان، سوريه و فلسطين و جاي  

رو مرجعيت بـه      ها بود، از اين    هاي شمالي ايران نيز در اشغال روس انگليس درآمده بودند و بخش
باورند كه مرجعيت طرح جايگزين خـود را بـراي          البته برخي بر اين. مقابله با اشغالگري پرداخت

كه تحت رهبري علماي نجـف      1920 اشغالگري ارايه داد، ولي برخي ديگر معتقدند هدف انقالب
. وقوع پيوست، برپايي حكومت اسالمي در عراق براي رهايي از سـيطره بيگانگـان بـود           و كربال به

نظير يك چنين نقشي را مرجعيت در جريان انتفاضه شعبانيه ايفا نمود؛ جريـاني كـه بـا هـدف          
آزادسازي عراق از سلطه رژيم بعث و مقابله با اشغال عراق توسط آمريكا صورت گرفت و در سال      

نشيني عراق از كويت، شيعيان       استان جنوبي عراق منجر شد، ولي با عقب  9 به آزادسازي  1991 
از سوي نظاميان آمريكا و حكومت صدام مورد حمله قرار گرفتند و جمع كثيري از آنـان شـهيد        

در اينجا و در جريان اين انتفاضه مرجعيت عراق و شخص آيت اهللا خويـي طـي فتوايـي               .  شدند
مردم را به رعايت و مدنظر قرار دادن دقيق احكام شرعي در خصوص مسايل جـاري و حفـظ و                

هاي مردم و تمامي موسسات عمومي دعوت نمود و در ضـمن آن              داري از متملكات و دارايي نگه



 

 

70 

اي را جهت نظم دادن امور مردم در نتيجه خالء احتمالي قدرت تعييـن كـرد كـه       هيأت بلندپايه
توانست شائبه تشكيل جرياناتي سياسي براي كـسب قـدرت سياسـي را از جانـب                   اين خود مي 

اما با اين حال تا پيش از حمله آمريكا بـه عـراق، اكـثر تحليلگـران          .  مرجعيت عراق پررنگ نمايد
كردند كه گرايش عمده در مرجعيت شيعه عـراق بـر جـدايي ديـن از سياسـت               غربي تاكيد مي

اثبات   طوركلي فرآيند بازسازي سياسي به     دنبال حمله آمريكا به عراق و به مبتني بوده است، اما به
رسيد كه برخالف تصورات قبلي، مرجعيت شيعه حاضر و ناظر بر فرآيندهاي كالن سياسي ملت      

اهللا سيستاني از اوليـن روزهـاي حملـه           خصوص آيت   نقش مرجعيت شيعه و به    .  عراق بوده است
تـوان در اوليـن       كه در اين زمينه مـي       اي بسيار قابل مالحظه بوده است، به طوري  گونه آمريكا به

طرفي شيعيان به موازات حمله آمريكـا         گام به موارد بارزي چون دستور ايشان مبني بر حفظ بي 
زمان سرنوشت سياسي كـشور را      اين در حالي بود كه دو مساله به صورت هم.  به عراق اشاره كرد

ثبـاتي و ناامنـي       منظـور ايجـاد بـي       اي بود كه بـه  كرد كه اولين آنها عمليات خرابكاري تهديد مي
شد و ديگري، مواضع آمريكا مبني بر تسلط بـر    توسط نيروهاي افراطي تكفيري و بعثي انجام مي

 .گذاري، حاكميت ملي و آينده عراق بود فرايند قانون
ها و اقدامات آيت اهللا سيـستاني در رونـد انتخابـات، تدويـن               الذكر، تالش عالوه بر مورد فوق

نويس قانون اساسي توسـط آمريكـا و از همـه             قانون اساسي، تعيين اعضاي شوراي تدوين پيش    
نامه راهبردي امنيتي عراق و اياالت متحده كه با خطوط قرمـز منـافع ملـي عـراق           تر، توافق مهم
سازي، دفاع از حاكميت ملي، اجماع ملي و ارايه مفاد آن بـه            شفاف( سوي مرجعيت اعالم شد از

، بسيار در سرنوشت سياسي كشور عراق تاثيرگـذار بـود؛ زيـرا مرجعيـت شـيعه اوليـن             )پارلمان
نامه با حاكميت، استقالل، وحدت ملي و منافع ملـي را       نهادي بود كه ضرورت تطبيق مفاد توافق

اي، فرآينـد     در واقع اين مرجعيت بود كه از پايگاه نيرومند خويش و از زاويه فراطايفـه     .  طرح كرد
تـوان گفـت مرجعيـت        ترتيب مـي   بدين.  ها را كليد زد    مقاومت در برابر متن مورد نظر آمريكايي

هاي بالقوه و بالفعل ملت عراق در ايجاد ساختاري دموكراتيـك و              همواره بر منافع ملي و ظرفيت
فراگير كه حقوق آحاد ملت عراق در آن به رسميت شناخته شده، تاكيد داشته و حـتي كـشتار           

هاي احساسي وانداشـت، بلكـه در همـه           شيعيان در مقاطع مختلف هرگز مرجعيت را به واكنش
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هـاي    همين رفتار سبب شد تـا در موقعيـت    .  پارچگي عراق را مطمح نظر قرار داده بود مواقع يك
هـاي   عنوان مأوا و كانون ميانجيگري به رفع كدورت و منازعات ميان جناح خطرناك، مرجعيت به

گرايانـه در     البته نبايستي فراموش كرد اين خـصلت عمـل        .  گشا باشد رقيب پرداخته و همواره راه
حــالي اتخــاذ شــده بــود كــه آيــت اهللا سيــستاني هرگــز اشــغال عــراق از ســوي بيگانگــان را                 

 .شناخت نمي رسميت به
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