
 

 

  
  

  ریاخ یها عراق در دولت انیعیاعتراضات ش لیو دال یستیچ
   1تورج افشوندکتر 

  2زاده امیر قلی
  
  

  
  20/02/1400یرش نهایی: پذ تاریخ                  25/01/1400تاریخ دریافت: 

  چکیده
برمی گـردد کـه از  ۱۳۸۹ریشه اعتراضات مردمی در دهه اخیر در کشور عراق، به تحوالت موسوم به بیداری اسالمی از سال 

 به  ۱۰کشورهای عربی آغاز شد و به مدت بیش از 
ّ
سال تاکنون ادامه دارد و به عراق نیز سرایت کرده است. این اعتراضات عمدتا

های اقتصادی و اجتماعی دولت ها در قبال مردم بوده که باعث شد بدنه اجتماعی به دلیل نارضایتی از  اکارآمدی سیاستدلیل ن
  وضع سیاسی و اقتصادی و فقدان رفاه اجتماعی دست به اعتراض بزنند. 

ماه به طول  ۱۱آن زمان دارد که در  ۱۳۹۰سابقه برگزاری تظاهرات اعتراضی شیعیان علیه حکمرانی در عراق ریشه در سال 
های شغلی، ضعف خدمات اجتمامی و بحـران بـرق و آب تجمعـات  کنندگان در اعتراض به نبود فرصت انجامید و تظاهرات

اعتراضی برگزار کردند و دامنه اعتراضات عالوه بر پایتخت به دیگر شهرهای جنوبی و مناطق کردی عراق نیز کشیده شـد کـه 
 
ً
مراه بوده است. به طور کلی مطالبات معترضان حول محورهای اصلی محاکمه مفسدین در تمام با آشوب و تخریب ه عموما

تغییر قانون اساسی عراق بر مبنای محاصصه، پایان دادن به نمادهای اشغالگری و لغو توافقنامه امنیتی با امریکا از  بدنه دولت،
با خروج نیروهای آمریکایی از این کشور آغاز شد و   ید،سوی مجلس عراق بوده است. اعتراض به شیوه حکمرانی در عراق جد

  به دلیل تهدید وجودی کشور و شیعیان از سوی داعش متوقف شد.  ۱۳۹۴تا  ۲۰۱۲طی سال های 
  هایی نظیر برخورداری از رهبری، برگزاری انحصـاری در بغـداد، به دلیل برخورداری از ویژگی ۲۰۱۶اما تظاهرات سال 

آزادی، عدالت و رد خشونت  ۲۰۱۷متمایز بوده است. شعار اعتراضات سال  ۱۳۹۴و  ۱۳۹۰از اعتراضات ویژگی سلبی و خشن، 
  ۱۳۹۴و  ۱۳۹۰به مانند اعتراضات سال ۱۳۹۷بوده است. تظاهرات سال 

ً
بر مدار مطالبات خرد و کالن  فاقد رهبری بود و تقریبا

  های کشور کشیده شد. استانمحلی متمرکز بود و اعتراضات از استان بصره شروع و به دیگر 
با شدت بشتری خود را نشان داد و شبکه های اجتماعی نیز در برگزاری تظاهرات اعتراضی ۱۳۹۸روند اعتراضات در سال 

ترین گردانندگان اعتراضات بودند که تحت عنـاوین  ای و نهادهای مدنی اصلی نقش بسزایی ایفا کردند. فعاالن مدنی و رسانه
  کردند. مختلف فعالیت می

مرور روند شکل گیری و سازوکارهای توسعه این اعتراضات، شناخت رهبری و مطالبات مطرح شده در خالل آن، از این 
گیران را تا حد زیادی  حیث حائز اهمیت است که انتساب نادرست تحرکات اجتماعی به عوامل غیر واقعی ممکن است تصمیم

های راهبردی و اجرای آن را با انحراف و خطـا همسـو  گیری به تبع آن تصمیماز ادراک صحیح و دقیق شرایط منحرف نموده و 
  سازد.

  واژگان کلیدی 
  شیعیان عراق، اعتراضات، خروج آمریکا، تواغفنامه امنبتی

                                                                                                                                         
  سیاسی و مدیر کارگروه مطالعاتی عراق دکتری علوم. ١
  پژوهشگر حوزه عراق . ٢

 163ـ   198؛ صفحات 1400بهار  ،85یاپی ، پ1، شماره بیست و دومفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه

عبارت دیگـر، میـراث  صورت مصنوعی (یا تصنعی) ایجاد شد. بـه کشور عراق از ابتدا توسط بریتانیا به
نی بـود کـه باعـث بریتانیا برای عراق

ُ
، تشکیل دولتی ضعیف با یک نظام سیاسی تحت سیطره اقلیت س

ردی و روند تجزیـهایجاد تعارضات داخلی همچون رشد جنبش
ُ
گرایـی قـومی در ایـن های شیعی و ک

ردهـا، بـا یـک جنـبش  گونه کشور شد. این میراث به
ُ
ای ایجاد شده بود که عراق از یک طرف با وجود ک

جی یعنی متمایل به گریز از اقتدار مرکزی و از طرف دیگر با وجود شـیعیان بـا یـک دارای طبیعت خار
جنبش دارای طبیعت داخلی یعنی تالش برای در اختیار گرفتن قدرت در داخـل، مواجـه بـود. تـاریخ 

گرایی اسـت کـه های مرکزقیمومیت بریتانیا، در واقع تاریخ یکی از دولت سیاسی عراق در دوره توسعه
  های اجتماعی بتواند روند توسعه سیاسی را دنبال کند.کند با مدیریت و دستکاری شکافمیسعی 
عربیسـم" بـود. ایـن اندیشـه در صدام متأثر از ایدئولوژی "پان از سوی دیگر، نظام سیاسی دوره 

عراق به ابزاری در دست نیروهای سکوالر همچون صدام برای ایجاد وحدت ملی تبدیل شد. صدام 
ستفاده از منابع روزافزون نفت و با در پیش گرفتن سیاست چماق و هویج سعی کـرد ایـدئولوژی با ا

نـد صـدام در خـاموش کـردن صـدای 
ُ
پان عربیسم خود را از طریق حزب بعث پیش ببرد. رویکرد ت

  بنامند. » قصاب عراق«مخالفان باعث شد که او را 
هـا بـه ایـن کشـور در سـال حملـه آمریکـایی طور کلی، با مرور تاریخ عراق از ابتدا تا زمـان به
گرایانه در ایـن کشـور تولیـد و بازتولیـد  شود که همواره یک روند نخبه ، این نکته حاصل می٢٠٠٣

های اجتمـاعی  داشتن شـکاف کارگیری زور و ایدئولوژی برای خاموش نگه شد که عاملی برای به می
  ١در این کشور بود.

در منـاطق عربـی شـروع شـد، تـأثیر  ١٣٨٩کـه از سـال » یبیداری اسالم«تحوالت مرتبط با 
های سایر کشورها  گر مطالبات جمعیتها نظارهرو، بسیاری از عراقی کمتری در عراق داشت. از این

کردنـد بـا حـذف صـدام،  برای انجام اصالحات اقتصادی و آزادسازی سیاسی بودند و احساس می
 محـدودی در بغـداد و دیگـر شـهرهای اند. هرچند تظ ها بودهبخش این جنبشالهام

ِ
اهرات مردمـی

ردستان روی داد، اما مطالبات تظاهرات
ُ
کنندگان بر اصالحات اقتصادی متمرکز بود، نه تغییر رژیم  ک

  قانونی و یا مطالبات سیاسی.  -حقوقی
رود کـه در قالـب  به شمار مـی» ایپسا منازعه«عنوان یک کشور  گفتنی است که عراق کنونی به

ای و مذهبی آن بر هویت از باال به پایین شکل گرفته و هویت قومی مرتبط با خصوصیات قبیلهمدل 

                                                                                                                                         
المللی و خشونت سیاسی در عراق جدید،  سازی بین ملت -نژاد، دولت . سمیعی اصفهانی، علیرضا و جعفر نوروزی١

  (با تلخیص و تصرف) ١٠٢، ص ١٣٩٢الملل، پاییز و زمستان  نامه ایرانی سیاست بین نشریه پژوهش
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تواند ارتباط شهروندی مؤثری ایجاد کنـد. در ملی غالب است، تا جاییکه دولت در این جامعه نمی
، وارث مشکالت ساختاری و ١٣٩٨در پاییز سال » عادل عبدالمهدی«این میان، بدون تردید دولت 

 -راساختاری تشکیل عراق نوین بوده اسـت. ایـن مشـکالت کـه بخشـی از آن بـه پروسـه دولـتف
سازی آمریکا در این کشور و سپس  ملت -سازی در عراق و بخشی نیز به شکست پروژه دولت ملت

گیری ترتیبات امنیتی، سیاسی و  پیامدهای آن در منطقه از جمله مداخالت خارجی در عراق و شکل
  هایی را فراروی دولت این کشور قرار داده است.  گردد، بحراندر خاورمیانه  برمیجمعیتی جدید 

سازی در عراق ناشی از مشکالت ساختاری بوده که بـه  ملت - برخی مشکالت مربوط به روند دولت
صـورت  هـای اقتـدارگرا بـر آن تـاکنون، به دلیل عدم تحقق آن از زمان تشکیل کشور عراق و تسـلط دولت

طور قطع بـه شکسـت پـروژه  اند. بخش دیگر این مشکالت نیز بهدولت این کشور تحمیل شده طبیعی بر
طور طبیعـی  ای که با ظهـور دولتـی در آن، بـهگردد؛ پروژهمی سازی آمریکا در این کشور باز ملت - دولت

  تند. شیعیان حائز اکثریت شده و برخی جریانات سیاسی مورد حمایت آمریکا در طیف اقلیت قرار گرف
، ضروری اسـت تـا مـروری بـر تـاریخ ١٣٩٨های اعتراضی عراق در سال  منظور درک بهتر حرکت به

  به این سو انجام شود.  ١٣٩٠ویژه از سال  اعتراضات در عراق پسا صدام به

   ١روند اعتراضات شیعیان و مطالبات مطرح شده در آن

 بـا  باز می ١٣٩٠سال به  حکمرانی علیه شیعیان اعتراضی سابقه برگزاری تظاهرات
ً
گردد کـه عمومـا

با شدت بیشتری خود را نشان داد ١٣٩٨آشوب و تخریب نیز همراه بوده است، اما این روند در سال 
که به دلیل نزدیکی زمان شروع آن با مراسم اربعین، تعـداد زیـادی از صـاحبان تریبـون و مسـئوالن 

شده از بیرون  ریزی هدایت یک اقدام و برنامه داخلی در جمهوری اسالمی ایران این روند را ناشی از
ای دیگر نیز با اتکاء به قیاس محـض،  عده دار کردن مراسم اربعین ارزیابی کردند. در راستای خدشه

اعتراضات و آشوب هفته اول اکتبـر در عـراق را اجـرای یـک طـرح بـرای سـرنگونی دولـت عـادل 
  لوب بود.عبدالمهدی ارزیابی کردند که از نظر آمریکا نامط

اعتراض به شیوه حکمرانی در عراق جدید، با خروج نیروهای آمریکایی از این کشور آغاز شد و 
به دلیل تهدید وجودی کشور و شیعیان از سوی داعش متوقـف شـد.  ١٣٩٤تا  ١٣٩١های  طی سال

کارهای توسعه این اعتراضات، شناخت رهبری و مطالبـات مطرح مرور روند شکل
ِ
شـده  گیری و ساز

در خالل آن، از این جهت اهمیت دارد که انتسـاب نادرسـت تحرکـات اجتمـاعی بـه عوامـل غیـر 
گیران را تا حد زیادی از درک درست و دقیق شرایط منحرف سـازد و بـه  واقعی، ممکن است تصمیم

                                                                                                                                         
  روزسازی و تصرف از منبع زیر اخذ شده است: ا بهاین مطلب ب .١
و  ناکارآمـدی و فسـاد بـه شیعیان اعتراض سال هشت روند یابیارز منش، امیرحامد آزاد و عباس نوریان، رضا نیک -

  ١٣٩٨مهر  ٢٩، ٩٣رو،گزارش ویژه شماره  شیپ یوهایسنار
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گیری و اجـرا را نیـز دسـتخوش انحـراف نمایـد. در ادامـه تـالش بـر ایـن اسـت تـا  تبع آن تصمیم
ــای اعت حرکت ــیعیان در ســاله در ١٣٩٨و ١٣٩٧، ٢٠١٧، ٢٠١٦، ١٣٩٤، ١٣٩٠های  راضــی ش

  محورهای یادشده مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند.   

  ۱۳۹۰سال  

بهمـن   ٢٥گـردد. از روز  بـاز می ١٣٩٠سابقه برگزاری اولین تظاهرات اعتراضی در عراق بـه سـال 
ز آغاز شـد و یدر عراق ن یظاهرات اعتراضبه موازات آغاز موج ناآرامی در کشورهای عربی، ت١٣٨٩

 ١»عیـد عشـق عـراق«ماه ادامه یافـت. معترضـان ایـن روز را  ١١دسامبر همان سال به مدت  ٢٣تا 
 استان ١٣٩٠نامیدند. تظاهرات در سال 

ّ
های شیعه نبود و سـازماندهی آن ابتـدا از بغـداد و  مختص

طور عمـده بـر مطالبـاتی نظیـر ایجـاد  هرمادی آغاز شد. شعارهای ابتـدایی معترضـین در بغـداد بـ
اما ماهیت شعارها در رمـادی   های شغلی، بهبود خدمات برق و آب و فاضالب متمرکز بود، فرصت

کمی با پایتخت متفاوت بود و عالوه بر مسائل ذکر شـده مطالبـات دیگـری اعـم از پایـان دادن بـه 
بهمـن  ٢٧آنها اضافه شده بود. تـا روز  حساب و کتاب و تأمین امنیت استان نیز به های بی بازداشت
ردی نیز کشیده شد. بدیهی است مخاطـب  ، موج اعتراضات به استان١٣٨٩

ُ
های جنوبی و مناطق ک

معترضان در اقلیم کردستان و عراِق عرب با یکدیگر متفاوت بود و بدین ترتیب نتایج آن نیـز از آثـار 
  متفاوتی برخوردار بود. 

بغـداد، قنـدهار «شـد و تظاهرکننـدگان شـعار  یـاد  ٢»انقالب آبی«نام  در بغداد از اعتراضات با
های  را بـر تحرکـات نهادنـد. در اسـتان» فوریـه ١٤جوانـان «دادند. بخش دیگری نـام  سر » نیست
ی
ّ
ن
ُ
برای مثال، در رمادی مردم شـعار   نشین شعارها و مطالبات از گستردگی بیشتری برخوردار بود. س
را » زنـده بـاد ارتـش«و » زنـده بـاد عـراق»  ،٣»ها توزان و نه به دسـتگیری کینه نه به مفسدین، نه به«

توان سـه محـور بـرای مطالبـات معترضـان در سـال  طور کلی، می سرلوحه خود قرار داده بودند. به
  تعیین کرد که از فراگیری بیشتری برخوردار بودند: ١٣٩٠

 ند؛ا محاکمه مفسدین که در تمام بدنه دولت پراکنده شده
 بندی بنیان گذاشته شده است؛ تغییر قانون اساسی عراق که بر مبنای سهمیه

   ٤پایان دادن به مظاهر اشغالگری و الغاء توافقنامه امنیتی با آمریکا از سوی مجلس عراق.

                                                                                                                                         
  العراق حب دیع. ١
  الثورة الزرقاء. ٢
  ن ال لالعتقاالتین ال للحاقدیال للمفسد. ٣
شد. برای مثال، مقتدی  طور مشخص از سوی مقتدی صدر و هواداران وی مطرح می این مطالبه در بین شیعیان، به. ٤

ـی شـعار  ١٣٩٠فروردین  ١٥صدر روز شنبه 
ّ
از حامیانش خواست تا دست به تحصن بزنند و با مقاومـت آرام و مل

ط الغزاة را سر دهند. او در برابر هوادارانش تهدیـد کـرد کـه اگـر د إسقایریالشعب یرید اخراج االحتالل و الشعب 
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هـای فوریـه، مـارس و آوریـل در  مورد طی ماه ٤٤  ،١٣٩٠تظاهرات برگزار شده در سال  ٤٩از 
 برگزار شد که در ١٣٩٠های می تا آذر  مورد باقی مانده در ماه ٥رگزار شد و شهرهای مختلف عراق ب

تظـاهرات در  ١١از این میان،   کردند. شرکت در آنها عراقی هزار ١٠٠رسد حدود  به نظر می مجموع
روزهای جمعه برگزار شد و باقیمانده آنها در روزهای میانی هفته توزیع شده بودند. بررسـی شـواهد 

 ١٣٩٠گـذاری مشـخص در سـال  تظاهرات برجسـته بـا نام ١٠دهد که در مجموع،  ن میعینی نشا
دو نقطـه عطـف مشـارکت میـدانی و  ١٣٨٩اسـفند  ١٣و  ١٣٨٩اسـفند  ٦برگزار شده، اما روزهای 

ی بوده است.
ّ
ن
ُ
  فراگیری تظاهرات در شهرهای شیعه و س

فوریـه (جمعـه  ٢٥روز وزیر وقت عراق، پـیش از برگـزاری تظـاهرات  ، نخست»نوری مالکی«
پرده این اتفاقات  در یک نطق تلویزیونی این روند را مشکوک دانسته و تصریح کرد که پشت  خشم)،

یاران صدام قرار دارند. او از مردم خواست در این تظـاهرات کـه بـه تخریـب عـراق و حاکمیـت آن 
 ٦دگان در تظـاهرات روز کنن شود، شرکت نکنند. مالکی شرکت انجامد و به قتل و فساد منجر می می

  خطاب کرد.   »دشمنان دموکراسی و وابستگان حزب بعث و القاعده«را  ١٣٨٩اسفند 
شد، اما به مـوازات آن مطالبـات  هرچند به مرور زمان از شدت و گستردگی تظاهرات کاسته می

ر شد کـه از جامعیـت برخـوردا های معترضان اضافه می ه درخواستیسیاسی دیگری به فهرست اول
بـار در  تظاهرکننـدگان بـرای اولین  ،١٣٩٠اردیبهشت  ٩نبودند. برای نمونه، در تظاهرات روز جمعه 

بغداد و رمادی، علیه ایران شعار دادند و خواستار پایان دادن به اشـغال عـراق توسـط ایـران شـدند. 
 به غیر از استعفای استانداران در ١٣٩٠تظاهرات در عراق طی سال 

ً
» سط و کـوتبصره، وا«، عمال

فوریه، دستاورد دیگری برای معترضان نداشت و بدون دسـتیابی بـه هرگونـه  ٢٧تا  ٢٥طی روزهای 
  نتیجه ملموس در کسب مطالبات محوری پایان یافت.

حکایـت از ایـن واقعیـت دارد کـه اعتراضـات از دامنـه  ١٣٩٠بررسی روند تظاهرات در سـال 
ی
ّ
ن
ُ
انـد.  نشین درگیر بوده درصد بیش از شهرهای شیعه ٥ نشین سراسری برخوردار بوده و شهرهای س

رغم مشـابهت نسـبی  از سوی دیگر، اعتراضات در این سه بخش و مطالبات مطرح شده در آنهـا بـه
ی بودند و از طرفی به دلیل عدم هدایت از سوی یک رهبری واحـد و مشـخص، 

ّ
فاقد یکپارچگی مل

کاری برای تحقق مطالبات ارائه نشد.
ِ
  ساز

 

                                                                                                                                        
جیش المهدی را دوباره فعال خواهـد کـرد. حـازم   نیروهای آمریکا تا پایان این سال میالدی از عراق خارج نشوند،

 هایی هسـتیم کـه ضـامن آن در االعرجی، مشاور صدر نیز کاخ سفید را کاخ سیاه خطاب کرد و گفت ما همه بمب
  دست مقتدی صدر قرار دارد.
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  ١٣٩٠): نقاط عطف تظاهرات در سال ١شماره ( جدول
 

  شهرهاي درگیر  نام  روز و تاریخ برگزاري
  بغداد؛ رمادي  عشق عراق  14/2/1390دوشنبه 

  روز خشم  25/2/1390جمعه 
 فلوجه، بغداد، موصل، حویجه، رمادي، تکریت،

سامراء، بصره، دیوانیه، کربال، نجف، ناصریه، 
سلیمان بک و مثنی، دیوانیه، حلّه، خالدیه، 

  کرکوك

  جمعه کرامت  4/3/1390جمعه 
ت، یتکر  ،يرماد بغداد، کرمه، موصل، فلوجه، 

ل، بصره، فاو، ناصریه، یه، سامراء، دجیضلوع
  دیوانیه و کربالء  نجف، حلّه، سماوه،

  فلوجه  بغداد، رمادي،  روز پشیمانی  4/3/1390دوشنبه 

صل، تلعفر، قضاء بلد، سلیمانیه، مو  فلوجه،   بغداد،  جمعه حق  11/3/1390جمعه 
  طویریج و بصره  سامراء، دیوانیه،

  رمادي، فلوجه و موصل بغداد،   شدگان جمعه بازداشت  18/3/1390جمعه 
  حلّه و مقدادیه  بغداد،  یوم الرباط  25/3/1390جمعه 
  سلیمانیه  جمعه خشم در سلیمانیه  1/4/1390جمعه 
  بغداد، کاظمین و رمادي  درتگیري از ق جمعه کناره  8/4/1390جمعه 
  دیالی  بغداد، موصل و  جمعه آزادگان  15/4/1390جمعه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

شهرهاي شیعه نشین
43%

شهرهاي سنّی نشین
48%

شهرهاي کُردنشین
9%

2011تناسب پراکندگی جغرافیایی تظاهرات اعتراضی در سال ): 1(نمودارشماره 

ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن جوالي آگوست سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر

2011نرخ تظاهرات اعتراض عمومی در عراق طی سال ) : 2(نمودار شماره 
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  ۱۳۹۴سال  

امـا مـوج   فـروکش کـرد، ، ٢٠١٢آرامی در کشورهای عربـی در سـال  تظاهرات در عراق با کاهش موج نا
دور از تظـاهرات و اعتصـاب  ادامه یافت. این ١٣٩٢آغاز شد و تا آذر  ١٣٩١جدیدی از اعتراضات از آذر 

 استان
ّ

ی بود که به آشوب و شکل مختص
ّ
ن
ُ
های مسـلح منجـر شـد و در نهایـت پـس از  گیری گروه های س

های دولت اسالمی عراق و تشکیل داعش به سقوط استان انبـار، بخـش زیـادی از اسـتان  بازسازی هسته
نین جمعیت سـاکن در شـهرهای ایـن انجامید. همچ ٢٠١٤هایی از استان دیالی در سال  نینوی و قسمت

ردنشـین مهـاجرت  ها از محل اصلی سکونت خود به مناطق امن و به استان
ُ
طور عمده به بغداد و مناطق ک

ی
ّ
ن
ُ
  نشین از بین رفت.  کردند و بدین ترتیب بستر اعتراض در شهرهای س

بـر تغییـر از سوی دیگر، وضعیت جنگی و ناامنی به تهدید وجودی برای شیعیان تبـدیل شـد و 
های اجتماعی آنان تأثیرگذار بود. بدین ترتیب پس از تثبیت نسـبی وضـعیت امنیـت و دفـع  اولویت

گر شـد. البتـه  مطالبات اجتماعی دوبـاره در قالـب تظـاهرات نمایـان ١٣٩٤خطر وجودی، از سال 
ازه زمـانی نجف و ناصریه محدود ماند و ب  از نظر جغرافیا به بغداد، بصره، ١٣٩٤تظاهرات در سال  

  آن نیز از سه هفته فراتر نرفت.
 ضـعیف دولـت و بـه اعتراض به خدمات  ،١٣٩٤موضوع تظاهرات در سال 

ِ
طور خـاص  رسانی

، از بصـره آغـاز شـد. ١٣٩٤تیـر  ٢٥قطع مکرر برق در فصل تابستان و معضل بیکاری بود که روز 
به دلیل پنج ماه تأخیر در پرداخـت  های بغداد را آهن برخی خیابان ، کارگران راه١٣٩٤مرداد   ٧روز 

تظاهرات دیگری در نجـف و کـربال بـا موضـوع   ،١٣٩٤مرداد  ١٠دستمزد مسدود کردند. روز اول 
ه ادامه یافت. روز سوم آگوسـت 

ّ
مشابه شکل گرفت و این روند در روز دوم آگوست در ناصریه و حل
مطالبـه   وضـوع تظـاهرات بغـداد،تظاهرات در کربال، بغـداد، کرکـوک و سـلیمانیه ادامـه یافـت. م

کشاورزان از وزارت تجارت برای پرداخت معوقات مالی سه ماهه آنان بود و در کرکوک نیز کـارگران 
  از سه ماه تعویق در پرداخت حقوق شکایت داشتند.

ـه و  تظاهرات مشابهی در روز پنجم آگوست از سوی کارگران کارخانه
ّ
های نسـاجی نجـف، حل

 ، در قضـاء١٣٩٤مرداد  ١٥به تأخیر سه ماهه در پرداخت حقوق انجام شد. روز  دیوانیه در اعتراض
المثنی در اعتراض به وضع بد خدمات تظاهرات صـورت گرفـت و روز بعـد  استان در شمال ثهیرم

  های ما را برگردانید"، برگزار گردید. تظاهراتی در شهر سماوه با عنوان "پول
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مرداد این سـال بـا اعـالم قبلـی در بغـداد و شـهرهای  ١٦روز  ١٣٩٤آخرین تظاهرات سراسری سال 
ها برگزار شـد کـه نـوعی وحـدت در شـعارها و مطالبـات  نشین در میادین اصلی و مقابل استانداری شیعه

هزار نفر در میدان التحریر بغداد تجمـع کردنـد. در بصـره چنـد صـد  ٩وجود داشت. برای مثال، حدود 
های اعتصاب در برابـر اسـتانداری کردنـد. در کـربال، ناصـریه، نجـف،  ی خیمهتظاهرکننده اقدام به برپای

دیوانیه، کوت و سلیمانیه نیز از چند صد تا چند هزار نفر اقدام به برگزاری تظاهرات کردند کـه شـعار همـه 
روز مجازات مفسدین و در برخی مـوارد برکنـاری اسـتانداران بـود. در   آنها مبارزه با فساد، بهبود خدمات،

  نیز جریان صدر تظاهراتی در میدان التحریر برگزار کرد.  ١٣٩٤نوامبر  ١٣
  

 ١٣٩٤): مطالبات مشترک و خاص معترضان در سال ٢جدول شماره (
  مطالبات خاص  استان
  . اعالم عفو عمومی2. تشکیل دولت مدنی 1  بغداد
  .  انحالل شوراي استان2. برکناري استاندار 1  المثنی

  بصره
. مجازات مسئوالن به دلیل 4. تشکیل اقلیم 3. انحالل شوراي استان 2اري استاندار . برکن1

هـاي   . آغاز اجـراي پـروژه  6. تخصیص سهم فروش نفت به بصره 5ها  عدم پیشرفت پروژه
  استراتژیک در بصره مانند تأسیس کارخانه فوالد

  ها و شوراهاي محلی . انحالل شوراهاي استان، شهرداري2. برکناري استاندار 1  دیوانیه
  . برکناري استاندار1  کربال

ـیعه   2ها، شوراهاي محلی و پشتیبانی  . انحالل پارلمان و شوراهاي استان، شهرداري1  واسط . ادغام وقـف ش
  هاي معطل مانده . تخصیص بودجه به پروژه4. تشکیل حکومت تکنوکرات 3و سنّی 

  وراهاي محلی و شوراهاي حومه و نواحی. ابطال حقوق بازنشستگی اعضاء پارلمان، ش1  نجف
  قار ذي  . عدم احصاء هرگونه مطالبه مشخص1  بابل

مطالبات مشترك 
در دو یا چند 

   استان

. 3. تشکیل دولت مـدنی و تکنـوکرات   2. تغییر قانون اساسی از نظام پارلمانی به ریاستی 1
. ایجـاد  5حمـود)  . برکناري رئیس شوراي عالی قضایی (مـدحت م 4اصالح سیستم قضایی 

. مبارزه با فسـاد و  7. بهبود خدمات آب شرب و  برق 6التحصیالن  فرصت شغلی براي فارغ
  . ثبت قراردادهاي شغلی و تعیین سطوح دستمزد8مجازات مفسدین 

ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن جوالي آگوست سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر

2015نرخ تظاهرات اعتراض عمومی در عراق طی سال ) : 4(نمودارشماره 
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  ۱۳۹۴سال  

 ١٣٩٤و  ١٣٩٠های  های زیر از تظاهرات سـال به دلیل برخورداری از ویژگی ١٣٩٤تظاهرات سال 
  :متمایز بود

  . برخورداری از رهبری؛١
  . برگزاری انحصاری در بغداد؛٢
 . ویژگی سلبی و خشن.٣

، شیخ عبدالمهدی کربالیی و سید احمد صافی نماینـدگان مرجعیـت اعلـی در ١٣٩٤در سال 
دولت را در راستای مبارزه با فساد خطاب قرار داده بودنـد و   های نماز جمعه، بار در خطبه ٧  کربال،

داری مبـارزه بـا فسـاد را  های مختلف تـالش داشـت پـرچم ن مقتدی صدر نیز به روشبه موازات آ
)، با دعـوت هـواداران ٢٠١٦فوریه  ٢٦( ١٣٩٤اسفند  ٧دار شود.بر همین اساس، روز جمعه  عهده

صدر جمعیت انبوهی در میدان التحریر بغداد تظاهرات کردند و مقتدی صدر بـا حضـور در میـان 
اند و آمـاده ورود  های منطقه سبز ایستاده خت. او گفت که مردم در برابر دروازهآنان به سخنرانی پردا

به آن برای اعاده حقوق خود از احزاب ستمگر هستند. مقتدی صدر تهدید کرد که هر کسی وابسـته 
دهد محکوم به سقوط است. او دولـت را بـه رهـا کـردن  به دولت است و به صدای مردم گوش نمی

رگ و ترس از گرسنگی و بیکاری و فساد متهم کرد و بر این امر تأکید داشـت کـه مردم در جنگ با م
 ١٣٩٤اسـفند  ٢٨روز جمعـه .اگر اصالحات به نتیجه نرسد، مردم منطقه سبز را خراب خواهند کرد

)، فرماندهی عملیات بغداد به مقتدی صدر و صدها تـن از هـواداران وی اجـازه داد ٢٠١٦مارس  ١٨(
رد منطقه سبز شوند. همچنین تصاویر منتشر شـده از نیروهـای امنیتـی در اسـتقبال و تا برای تحصن وا

 ١٠تجلیل از مقتدی صدر در مدت اعتصاب، حکایت از نفـوذ بـاالی وی در بـین آنـان داشـت. روز 
، رئیس امنیتی جریـان صـدر هشـدار داد کـه »کاظم عیساوی) «٢٠١٦آوریل  ٢٩( ١٣٩٥اردیبهشت 

های  حمیل خواهند کرد و فردا روز موعود آن است". به مـوازات ایـن رونـد، شـبکه"مردم اراده خود را ت
 خود را با ایـن شـعار آغـاز کردنـد کـه پشـت 

ِ
اجتماعی منتسب به جریان صدر نیز پروپاگاندای روانی

م یـک کنفـرانس خبـری یوز بعد، مقتدی صدر با تنظمنطقه سبز هستیم و به زودی سرازیر خواهیم شد. 
ماه خبـر داد و  ٢های سیاسی جریان صدر به مدت  اش در نجف، از توقف کلیه فعالیت ونیدر منزل مسک

شـد از انتظـار خـود  نام "اعتکاف سیاسی" بر آن نهاد. او در این کنفرانس خبری که از تلویزیون پخـش می
 برای آغاز قیام عمومی و انقالب کبیر در راستای پایان دادن به فساد خبر داد. با پیـام مقتـد

ً
ی صـدر عمـال

اردیبهشـت   ٣١ ١٣٩٥اردیبهشـت  ١١کودتا تبدیل شد.  در روزهـای  به یک شبه ٢٠١٦تظاهرات در سال 
ای، دوبـاره  هواداران جریان صدر دو بار وارد منطقه سبز شدند. متقدی صدر ضمن صـدور بیانیـه  ،١٣٩٥

گرایی،  انقـالب ملـی بـه فرقـه مردم را دعوت به ادامه انقالب علیه فساد و تروریسـم کـرد و وعـده داد کـه
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رغم  نیـز بـه ٢٠١٦مـی  ٢٧بندی و فساد در عراق پایان خواهد داد. بنابراین، معترضان روز جمعـه  سهمیه
قطع اینترنت و شبکه تلفن همراه دوباره برای ورود بـه منطقـه سـبز وارد عمـل شـدند، امـا ایـن اقـدامات 

نتیجـه دیگـر در روز  پس از برگزاری یک تجمع بی ٢٠١٦نتیجه ماند و سرانجام موج تظاهرات در سال  بی
  فروکش کرد. ژوئن در میدان ١٥

ً
  التحریر عمال

  
  
  
  
  
  
  
  

  ۱۳۹۵سال  

بار دیگر با رهبری جریان صدر در بغـداد آغـاز شـد. آنهـا شـب یـازدهم  ٢٠١٧اعتراضات در سال 
تحریـر چادرهـای اعتصـاب امنی و عملکرد بد نیروهای امنیتـی در میـدان ال ژانویه در اعتراض به نا

تظـاهرات دیگـری را سـازماندهی کـرد کـه بـه  ١٣٩٥بهمن  ٢٣برپا کردند. جریان صدر روز شنبه 
نفر از معترضان در خالل آن به قتل رسیدند. این جریان تظاهرات دیگـری  ٥خشونت کشیده شد و 

 خشونت" بـ ١٣٩٥اسفند  ١در روز 
ّ
ود. عـالوه بـر ایـن، برگزار کرد که شعار آن "آزادی، عدالت و رد

مبارزه با فساد و تعدیل کمیسیون نظارت بر انتخابات از جمله مطالبات کسانی بود که در تظـاهرات 
  شرکت کرده بودند.

هـزار نفـر  ٥٠با جمعیتی در حدود  ١٣٩٦فروردین  ٤جریان صدر تظاهرات مشابه دیگری را در روز 
غییر کمیسیون برگزاری انتخابات و قانون انتخابات بـود. در میدان التحریر بغداد برگزار کرد که موضوع آن ت

، در روزهـای ١٣٩٦دار بودند. در پایان سـال  دو هزار نفر از نیروهای ضد شورش تأمین امنیت آن را عهده
  آذر دو تظاهرات نیز در سلیمانیه عراق با موضوع مبارزه با فساد برگزار شد.  ٢٨و  ٢٧
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  ۱۳۹۷سال  

ـرد  ١٣٩٤و  ١٣٩٠های  به مانند سال١٣٩٧ تظاهرات در سال
ُ
 بر مدار مطالبات خ

ً
فاقد رهبری بود و تقریبا

های گذشـته بـه جـای  برخالف سال ١٣٩٧و کالن محلی استوار بود. بر همین اساس، تظاهرات در سال 
 تمـام اسـتان را در برگرفـت. بصـراو ١٣٩٧خرداد  ٣٠پایتخت از استان بصره آغاز شد و از روز 

َ
ها  یتقریبا

های بابـل و المثنـی  ، اسـتان١٣٩٧تیـر  ٢٤و  ٢٣نیز به خیابان آمدند. روزهای ١٣٩٧روز هشتم جوالی 
دوباره در المثنـی ١٣٩٧مرداد  ٧به نجف رسید. روز ١٣٩٧تیر  ٢٩شاهد تظاهرات بودند و این روند روز 

  و روز چهارم آگوست در دیوانیه تظاهرات برپا شد.
قار شاهد تظاهرات بودند. روزهای دهـم،  به ترتیب المثنی و ذیروزهای هفتم و هشتم آگوست 

پانزدهم و هجدهم آگوست به ترتیب در بغداد، دیوانیه و بابـل تظـاهرات برپـا شـد. بصـره در سـال 
بود و پس از آرام گرفتن سـایر نقـاط بـه صـحنه آشـوب ١٣٩٧ترین استان عراق در سال  ناآرام١٣٩٧

 ت
ً
و روزهـای دوم،  ١٣٩٧شـهریور  ١٠مام مناطق بصره طـی روزهـای تبدیل شد. بدین ترتیب تقریبا

  ، شاهد تظاهرات، آشوب و خشونت بود.١٣٩٧دی  ٣آذر و  ٣٠، ٢٤، ٢٣، ١٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ۱۳۹۸سال  

های گذشته و با دعوت و فراخوان از یک ماه  در بستر و مسیر تظاهرات سال١٣٩٨تظاهرات در سال 
های مختلفی برای برگزاری تظاهرات اعالم شده بود، امـا بـه  چند تاریخقبل از برگزاری آغاز شد. هر

بصره
50%

المثنی
15%

دیوانیه
10%

ذي قار
5%

نجف
5%

بغداد
5%

بابل
10%

نمودار شماره
)8

 :(
تناسب  

پراکندگی جغرافیاي  
تظاهرات در سال 

2018
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رسد چند رویداد به شرح زیر باعث شد که فضای عمومی ملتهب شده و زمینه مساعد برای  نظر می
  اندازی تظاهرات فراهم شود:  راه

 التحصیالن دانشـگاهی از جملـه در رشـته نفـت در برابـر مراکـز حکـومتی و . تجمعات فارغ١
 درخواست شغل و سپس برخورد انتظامی و سرکوب آنها؛

 فروشان در مراکز شهری؛ . برخورد با دست٢
. تخریــب منــازل غیرمجــاز اقشــار محــروم در حاشــیه شــهرها بــدون ارائــه هرگونــه راهکــار ٣

 بخش؛ التیام
   ١. برکناری سپهبد عبدالوهاب الساعدی، فرمانده سازمان مبارزه با تروریسم.٤

در بغـداد، دیـالی، کـربال، ١٣٩٨مهـر  ٩بر اساس فراخوان عمـومی تظـاهرات از روز بنابراین، 
قار، بصره، مثنـی و کرکـوک آغـاز شـد. تظـاهرات در سـال  نجف، واسط، بابل، دیوانیه، میسان، ذی

فاقد رهبری بود و از ابتدا با آشـوب همـراه  ١٣٩٤و  ١٣٩٠های  و سال١٣٩٧نیز همانند سال ١٣٩٨
بـا شـعار » اسـقاط نظـام«و هـدف » ثـوره«های اجتماعی با عنـوان  ی در شبکهشد. فراخوان عموم

  انجام شد. » اسقاط فاسدین«
ترین گردانندگان اعتراضـات بودنـد کـه تحـت  ای و نهادهای مدنی اصلی فعاالن مدنی و رسانه

بیـون ها در عراق (رابطه االحتجاجات العراقیه)، انقال عناوین جریان مدنی، مرکز هماهنگی اعتراض
ای نیـز کـه بـه دفتـر  بیانیـه ٢کردند. های جنوبی فعالیت می میدان تحریر و تعدادی از جوانان استان

ای حزب بعث منسوب شده بود از مردم برای شرکت در تظاهرات دعوت کرده بود. بـا وجـود  رسانه
ا ایـن تعیین کرد. بـ١٣٩٨توان مطالبات مشخص و فراگیری برای اعتراضات سال  این، به سختی می
کنندگان به تظاهرات اقدام به انتشار فهرستی از مطالبات به شرح زیـر کردنـد کـه  حال برخی دعوت

  های قبل همپوشان بود:    برخی از آنها با مطالبات دوره
 های دینی و سیاسی و جلوگیری از دخالت مرجعیت و روحانیت در سیاست؛ بیرون راندن همه جریان 
 راهای استانی؛ انحالل پارلمان، دولت و شو 
  

                                                                                                                                         
رسد آمریکـا تـالش داشـت از او و سـپهبد  . عبدالوهاب ساعدی در مدت جنگ با داعش شهرت یافت و به نظر می١

  سازی کند. طالب شغاتی، رئیس سازمان مبارزه با تروریسم، قهرمان
ح عبدالله برزنجی؛ موفـق . سیداحمد حلو؛ بشار حازم شقاقی؛ حیدر عبدالرزاق ضمد؛ ناصر رزوقی المالکی؛ فال٢

فاضل عبداالمیر؛ ابواحمد مدنیه؛ زیدون عماد المی؛ صفاء مهدی فراس؛ ایاد رومی؛ یهم نعیمی؛ احالم عبیـدی؛ 
انـد.  طیبه شکر از جمله افرادی بودند که بر اساس شواهد بیشترین تحریکات برای برگزاری اعتراضات را انجام داده

کننده نیز عبارت بودند از: الدجله، الرشـید، الحـره عـراق، هنـا بغـداد،  و تهییج دهنده های تلویزیونی پوشش شبکه
العراقیه، الشرقیه، السومریه، آسیا، واسط، العربیه، الحدث، الطلیعه، الفرات (متعلق به جریـان حکمـت وطنـی)، 

  ان.آر.تی. 
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 تشکیل شورای انتقالی برای تدوین قانون اساسی جدید با اصول زیر: 
  ایجاد نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی؛ 
 جمهور برای دو دوره؛   انتخاب رئیس 
  لغو نظام فدرالی و اقالیم؛ 
  خودگردانی در اقلیم کردستان و لغو جایگاه ریاست اقلیم؛ 
  نفر؛  ٧و شهرستان به  ١٥نفر، شوراهای استان به  ١٥٠کاهش اعضای پارلمان به 
 العمر وزراء و نمایندگان. لغو حقوق مادام  

سال تشکیل داده بودند و بـه دلیـل فقـدان  ٢٥کنندگان در تظاهرات را جوانان زیر  بیشتر شرکت
فـق طرح، برنامه سیاسی و اهداف روشن به سمت حمله به نهادها و مسئوالن کنونی، بدون داشـتن ا

، شـعارهای ضـد ایرانـی و ١٣٩٨های قبـل از  انداز روشن سوق یافتند. در اعتراضـات سـال و چشم
شد، اما شعارهایی از ایـن دسـت در  طور نامنظم شنیده می درخواست اخراج ایران و اسقاط نظام به

، در کنار شعارهای ضد مرجعیت و احزاب اسالمی، بیش از نیمی از مطالبـات نـامنظم ١٣٩٨سال 
دهنده پیدایش نسلی جدید با رویکرد غیر اسالمی و مخـالف  به خود اختصاص داده بود که نشان را

  احزاب اسالمی و ایران است. 
هدف تظاهرکنندگان در بغداد پس از تجمع در میدان تحریر، حرکت به سوی منطقـه سـبز و تصـرف 

های دیگـر هماننـد سـال  ناطق و اسـتانمراکز دولتی بود که نیروهای امنیتی مانع این اقدام شدند، اما در م
الـدعوه، مجلـس اعلـی،  ها و...) و دفاتر احزاب سیاسی از جملـه حزب ، مراکز دولتی (استانداری٢٠١٨

سازمان بدر، حکمت وطنی، عصائب اهل حق، جهاد و البناء و حتی حزب کمونیست مـورد حملـه قـرار 
هزار نفر تخمین زده شـد،  ٢٥حدود ١٣٩٨مهر  ٩کنندگان در تظاهرات در هفته اول  گرفت. تعداد شرکت

 استان
ِ
  سابقه بوده است. ها در این مدت بی اما یکپارچگی درگیری
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  ۱۳۹۸تا  ۱۳۹۰های های سال روند اعمال خشونت طی اعتراض

بررسی شواهد عینی حکایت از این دارد که به غیر از اولین تظاهرات در میدان التحریر بغداد (سـال 
و پس از آن به اغتشـاش و اعمـال خشـونت دوجانبـه از سـوی  ١٣٩٠سایر موارد در سال   )،١٣٩٠

و خیـز  هـای مختلـف بـا افـت  معترضین و نیروهای امنیتی ختم شده است. البته این روند در دوره
رسد دالیل آن بیش از هر چیز ناظر به شرایط میدان بوده است. بـرای  همراه بوده است که به نظر می

نفر  ٦ها در آن سال تنها  ای شبیه کودتا همراه بود، اما نرخ کشته با پدیده ٢٠١٦آشوب در سال مثال، 
رسد حضور مقتدی صدر در میدان و هدایت آشـوب از سـوی وی، یکـی از  گزارش شد. به نظر می

دالیل امتناع نیروهای امنیتی برای اعمال خشونت بوده است. بررسی این بخش از این نظر اهمیـت 
  د که عدم ارزیابی روند ممکن است ناظران را در تشخیص واقعیت با اشتباه روبرو سازد.    دار

  ۱۳۹۰سال  

، حدود دو هزار نفر از مردم کوت بـه دفـاتر حکـومتی حملـه کردنـد و ١٣٨٩بهمن  ٢٧در تظاهرات روز 
 ٣٥کوت سه کشـته و  منزل استاندار واسط را به آتش کشیدند. درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی در

زخمی از بین نیروهای امنیتی بر جای گذاشت. خشونت در استان واسـط روز بعـد  ١٥مجروح از مردم و 
نفـر دیگـر زخمـی شـدند. همـان  ٤٧نیز ادامه یافت و در نتیجة تیراندازی نیروهای امنیتی سه نفر کشته و 

بـار  بـرای اولین  ،١٣٨٩بهمن  ٢٧. روز زخمی نیز در تظاهرات سلیمانیه بر جای ماند ٣٣روز یک کشته و 
  سردادند. » سرنگونی نوری مالکی«معترضان در واسط شعار 

بر جـای مانـد. در ایـن روز  فوریه)  ٢٥بیشترین کشته و زخمی در تظاهرات روز جمعه خشم (
 ٣٠کشته و تعداد نامعلومی زخمی در موصـل، دو کشـته و ٥  نفر زخمی در بغداد، ١٥٠کشته و ٢٩

ها زخمی در رمادی بر جای ماندند. البتـه شـواهد عینـی نشـان  در حویجه و یک کشته و دهزخمی 
دهد که خشونت در اشکال دیگری نیز وجود داشته است. برای مثال، در تظـاهرات روز دوشـنبه  می
دار که البسه سیاه به تن کرده بودنـد بـا شـوکر برقـی و  نفر از افراد نقاب ٩٠، حدود ١٣٨٩اسفند   ٢

  و به تظاهرکنندگان در میدان التحریر بغداد حمله کردند. چاق

  ۱۳۹۴سال  

 ١١به تبع کاهش گستردگی تظاهرات، کمتر شد. برای نمونه، در روز  ١٣٩٤اعمال خشونت در سال 
دو نفر از تظاهرکنندگان در بصره طی درگیـری بـا نیروهـای امنیتـی کشـته و سـه نفـر   ،١٣٩٤مرداد 

ها در قضـاء حلبچـه در شـرق  گوست در درگیری بین معترضان و پیشمرگهروز سوم آ  زخمی شدند،
نفر از نیروهای امنیتی زخمی شدند. در تظاهرات سراسری روز هفتم  ٧نفر از مردم و  ١٢ سلیمانیه، 

  آگوست نیز جمعیت معترض در کربال با سنگ به ساختمان استانداری حمله کردند.
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  ۲۰۱۶سال  

از سطح و ماهیت متفاوتی برخوردار بود. پس از دعوت مقتدی  ٢٠١٦خشونت در اعتراضات سال 
ها و  ) بـا تخریـب سـاختمان٢٠١٦آوریـل  ٣٠( ١٣٩٥اردیبهشـت  ١١صدر به قیام، معترضان روز 

عبور از موانع امنیتی وارد منطقه سبز شدند و پارلمان عراق را اشغال کردند. بـه مـوازات ایـن رونـد 
م، شاخه نظامی صدر نیز به بهانه همکـاری بـا نیروهـای امنیتـی وارد السال بخشی از نیروهای سرایا

 شرایط ادامه حضور صدها تن از آشـوب
ً
گران در منطقـه سـبز را فـراهم  منطقه سبز شدند، اما عمال

آور و  واسطه شلیک تیـر هـوایی و گازهـای اشـک کردند. نیروهای امنیتی تا ساعت هفت غروب، به
  نینیالحسانسداد میدان 

ُ
 منطقه سبز مشغول دفع حمله آشـوب نیالطابقل و پ

ِ
گران  در ورودی جنوبی

دو نفر از مهاجمان که در زمـره نیروهـای سرایاالسـالم   ،١٣٩٥اردیبهشت  ١١بودند. در آشوب روز 
 نفر زخمی شدند.  ٣٣قرار داشتند کشته و 

قه سبز بغداد )، بار دیگر هواداران مقتدی صدر به منط٢٠١٦می  ٢٠اردیبهشت ( ٣١روز جمعه 
وزیری را هدف حملـه قـرار داده و آن را اشـغال  یورش بردند و این بار به جای پارلمان، دفتر نخست

در نزدیکی منطقـه  یباب شرق همنطقکردند. به موازات این روند، بار دیگر نیروهای سرایاالسالم در 
    ند.روز وارد منطقه سبز شد ٢٠سبز آرایش گرفتند و برای دومین بار در مدت

نفر زخمی شدند. بر ایـن اسـاس، متقـدی  ٩٠نفر کشته و  ٤به منطقه سبز  ١٣٩٥مرداد  ١در هجوم روز  
ای، دولت را به قتل خونسردانه مردم عراق و هدف قرار دادن آنان با مسلسل مـتهم کـرد و  صدر با صدور بیانیه

ـی درود فرسـتاد و گفـت : خواستار آزادی سریع سایر انقالبیون شد. او به روح شـهدای انقـالب م
ّ
وای بـر «ل
  ».  رساند دولتی که مانند قذافی و صدام، فرزندان ملت را با خونسردی به قتل می

از اعضـای  در محمد حسـن حمـدیحو حسن  ین محیحسهای  دو نفر از کشته شدگان به نام 
انقالبیون، پایان کار خون «السالم بودند که اجساد آنها روز بعد از حمله به منطقه سبز با شعار  سرایا

رسانی مقتدی صدر (جوابنا)  ، از حرم امیرالمومنین(ع) در نجف تشییع شد. پایگاه اطالع»مفسدان
روند جدیدی را در قالب انتشار متن استفتاء و فتوی آغاز کـرد کـه در خـالل آن عملکـرد نیروهـای 

طابق دسـتور بـازیگران خـارجی امنیتی را فاقد مشروعیت دینی قلمداد کرد و همچنین فرایند آن را م
) معترضان دوباره  ٢٠١٦می  ٢٧( ١٣٩٥بر این اساس، روز جمعه هفتم خرداد  ١ارزیابی کرده بود.

                                                                                                                                         
ام بـه انتشـار اسـتفتاء یکـی از رسانی مقتـدی صـدر اقـد )، پایگاه اطالع٢٠١٦می  ٢٤( ١٣٩٥روز چهارم خرداد . ١

نیروهای ضد شورش از خود کرد. سؤال این نیروی ضد شورش که خود را فرزند بغداِد مجروح معرفـی کـرده بـود 
 ضرب و جرح معترضان بود که از سوی فرماندهان به

ِ
  درباره حکم شرعی

ّ
صورت تلویحی یا اجبار از نیروهای ضد

کید اوباما درباره حفاظت از منطقه شد. مقتدی صدر در پاس شورش مطالبه می خ به این سؤال شرعی، با اشاره به تأ
  سبز، ضرب و جرح معترضان را دستورالعمل خارجی قلمداد کرده بود. 

رسانی مقتدی صدر بار دیگر متن سؤالی با نام حاج عادل ابـوکّرار منتشـر  می)، پایگاه اطالع ٢٥روز پنجم خرداد (    
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هـای  وسـیله بمب تالش برای نفوذ به منطقه سبز از راه پل الجمهوریه را از سر گرفتنـد و ایـن بـار به
  نتیجه ماند. زا به نیروهای امنیتی حمله کردند، اما تالش آنان بی آتش

  ۲۰۱۷سال  

بهمـن  ٢٣نیز با خشونت و درگیری همراه بود. برای مثال، در اعتراضات روز  ٢٠١٧اعتراضات سال 
 نیـروی دو و معترضـان از نفـر ٣٢٠شـدند و کشـته امنیتی نیروی دو و معترضان از نفر ، پنج١٣٩٥
در ایـن  غـداد شـلیک شـد.راکت کاتیوشا نیز به منطقه سـبز ب شش روز آن در. شدند زخمی امنیتی

رابطه، مقتدی صدر خواستار مداخله سازمان ملل برای پایـان دادن بـه خشـونت افراطـی از سـوی 
    نیروهای حکومتی شد.

پس از اعتراض مقتدی صدر به اعمال خشـونت نیروهـای حکـومتی، جریـان منتسـب بـه وی 
ر نفـر در میـدان التحریـر هزا ٥٠با جمعیتی در حدود  ١٣٩٦فروردین  ٤تظاهرات دیگری در روز  

دار بودنـد و در  تـأمین امنیـت آن را عهـده ١بغداد برگزار کرد که دو هزار نفر از نیروهای ضد شورش
  نتیجه بدون درگیری بین طرفین به پایان رسید.

ه، کفری، حلبچه و کوی سنجق واقـع ی، تظاهرات دیگری در ران٢٠١٧آذر  ٢٧و  ٢٦در روزهای 
اق برگزار شد که موضوع آن مبارزه با فسـاد بـود. تظـاهرات در ایـن دو روز بـه در استان سلیمانیه عر

نفـر نیـز زخمـی شـدند. در ایـن  ٨٠نفر از معترضـین کشـته و  ٥خشونت کشیده شد که در نتیجه 
رد نظیر حزب دموکرات، یکیتی، جماعت اسالمی و اتحاد اسالمی و نیز 

ُ
اعتراضات، دفاتر احزاب ک
  د. آسایش به آتش کشیده ش

  ۱۳۹۷سال  

های حکومت مرکزی شکل گرفت و به همین دلیل  بر محور عدم تحقق وعده١٣٩٧اعتراضات سال 
 با آشوب و خشونت دوجانبه همراه بود. بررسی آمار حکایت از ایـن دارد کـه تنهـا در بصـره و 

ً
عمال

 همـه تحرکـات انـد. تقری ها مراجعه کرده هزار نفر برای درمان جراحات به بیمارستان ١٢٠حومه، 
ً
بـا

های دولتی، احـزاب و حشـد شـعبی همـراه  معترضان با تخریب اموال عمومی و حمله به ساختمان
به کنسولگری ایران در بصره نیـز حملـه کردنـد. البتـه ١٣٩٧شهریور   ١٦گران در تاریخ  بود. آشوب

های  کتحمله به مواضع خارجی منحصر به کنسولگری ایران نبود، بلکه معترضـان بـه محـیط شـر
                                                                                                                                        

ر آن خواستار ارائه رهنمون از مقتدی صدر در مقابله با ضرب و جرح معترضـان بـا گلولـه و کرده بود که نویسنده د
آور توسط نیروهای ویژه شده بود که به گفته وی تعدادی زخمی و شهید برجـای گذاشـته اسـت. مقتـدی  گاز اشک

 به تهییج عمومی برای ادامه اعتراض پرداخته و ت
ً
عـرض بـه تظاهرکننـدگان را صدر در پاسخ به این سؤال نیز  مجددا

نشانه شرف و پیروزی آنان و ذلت و درماندگی طرف مقابـل قلمـداد کـرد و خواسـتار محاکمـه ظالمـان در دادگـاه 
 المللی شد. بین

  الشغب . مکافحة١
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 ٤٧بـه ١٣٩٧نفتی خارجی در غرب قرنه و برجسیه نیز یورش بردند. در مجموع در اعتراضات سال 
مـورد از  ١٨مورد از آنها متعلق بـه احـزاب،  ٢٤زده آسیب رسید که  های آشوب ساختمان در استان

  ساختمان نیز مسکونی بودند. ٥های حکومتی و  ساختمان

  ۱۳۹۸سال  

دهد روند آن از سر گرفتـه خواهـد شـد، آمـار  ، که شواهد عینی نشان می١٣٩٨در اعتراضات سال 
سـابقه اعمـال خشـونت از   ها در یک هفته حکایت از تصاعد بی اعالم شده از تعداد کشته و زخمی

م شـده از سـوی اسـاس آمـار اعـال ١٣٩٧مهـر  ١٤سوی هر دو طرف داشته است. همچنین تا روز 
زخمـی  ٦١٠٧کشته و  ١٠٤اشت عراق و قرارگاه عملیات مشترک، های کشور، دفاع و بهد وزارتخانه

برجای مانده بود که بخشی از آنها مربوط به نیروهای امنیتی بود. البته پس از اعالم رسـمی، منـابع 
ها اعـالم کردنـد کـه ممکـن اسـت  نفر را نیز برای تعداد کشته ٢٠٠و  ١٦٥غیر رسمی ارقامی نظیر 

  تعدادی از مجروحان رخ داده باشد.  مرگ آنان به دلیل وخامت حال
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ی نظریات مختلف در خصوص اغتشاشات عراق۴
ّ
  . ارزیابی کل

  الف) نظریات مبتنی بر علل و عوامل داخلی 

 در عـراق پیشـین اعتراضات برخالف که دهد می نشان اخیر اعتراضات شناسی ماهیت و شناسی ع نو
 مـذهبی و قـومی ای ریشه دارای تظاهرات و اعتراضات از دور نای١٣٩٧ و ١٣٩٤ ،١٣٩٠ های سال

باشـد.  می متمرکـز اقتصـادی هـای موفقیت فقـدان و فسـاد ضـعیف، حکمرانـی بـر بیشتر و نیست
شـود. ایـن  های ایـن اعتراضـات نـام بـرده می عنوان یکی دیگر از ویژگی همچنین حضور جوانان به

برای اشغال عراق بود به دنیا آمدند یا اینکه دوران کودکی جوانان در دورانی که آمریکا در حال تالش 
کردند. قشر جوان پیوندهای سیاسی الزم با دولت را ندارد و اینکـه آنهـا نتوانسـتند  خود را سپری می

در بازار کار عراق مشغول فعالیت شوند و جایگاه و شأن مناسب خود را پیدا کنند. بنابراین، این قشر 
 ١ مخالفت با سیاستمداران عراق به پا خاست.در عمل به ضدیت و 

در این چارچوب، اعتراضات عراق در یـک بسـتر اجتمـاعی رخ داد و مبنـای اقتصـادی دارد. مبـانی 
گـردد. مـردم بـه  گیری این اعتراضات به ناکارآمدی حاکمان، فساد و مسائلی از ایـن دسـت بـاز می شکل
ئوالن و مقامات برسانند. مطالبات این مردم نیز بـر محـور ها آمدند تا مطالبات خود را به گوش مس خیابان

 ٢مسائل و مشکالت اقتصادی و معیشتی، بیکاری، مبارزه با ناکارآمدی دولت و فساد مطرح شده بود.
البته شواهد عینی حکایت از این دارند کـه فسـاد گسـترده اداری و مـالی، ناکارآمـدی در ارائـه 

اردی هستند که همواره پس از استقرار نظام جدیـد در عـراق خدمات عمومی و بیکاری از جمله مو
نسـبت بـه  ٢٠٠٦کم از سـال  پسا صدام نسبت به آنها اعتراض وجود داشته و مرجعیت اعلی دست

لزوم مبارزه با آن به حکومت هشدار داده است. این روند با رشـد و توسـعه ابزارهـای نـوین بسـیج 
 در تظاهرات خیابانی نامنظم متبلور شده است.  ١٣٩٠اجتماعی بر بستر اینترنت از سال 

که مقتدی صدر و جریـان  ٢٠١٧و  ٢٠١٦های  تظاهرات خیابانی با موضوع فساد به غیر از سال
دار شـدند، از مرکـز کنتـرل و فرمانـدهی مشخصـی  منتسب به وی، رهبـری و هـدایت آن را عهـده

و  ٢٠١٦های  یدان اعتراضات در سالبرخوردار نبوده است. حتی بر اساس آنارشی مفرط حاکم بر م
توان ادعا کرد که جریان صدر و رهبری آن نیز قادر به سازماندهی و هدایت اعتراضات و  ، می٢٠١٧

 اند. ساماندهی و ارائه مطالبات مشخص و اعاده آنها نبوده

                                                                                                                                         
  ٩/١٠/١٣٩٨خانم پوراسماعیلی، صورتجلسه دوم کارگروه عراق،  .١
 ٩/١٠/١٣٩٨. عباس نوریان، صورتجلسه دوم کارگروه عراق، ٢
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 زمان برگزاری تظاهرات نیز تأثیرگذار بوده اس فقدان رهبری و اقتدار مرکزی بر بی
ِ
ت. برای نظمی

های برگزاری تظاهرات با ایام یادبود تظاهرات گذشـته منطبـق نبودنـد و هـر  مثال، هیچ یک از وعده
توان اسـتدالل کـرد کـه  دور از اعتراضات نیز از مبداء زمانی متفاوتی آغاز شدند. بر این اساس، می

بـر سـازماندهی نظمی حـاکم  نیز منبعث از الگوی بی١٣٩٨قرابت زمان برگزاری تظاهرات در سال 
دار سـاختن مراسـم اربعـین  شده برای خدشه ریزی توان آن را یک توطئه برنامه تظاهرات است و نمی

 دینـی و ایرانـی نیسـت، بلکـه  های احتمالی جریان دانست. البته این به معنی نفی تالش
ّ
هـای ضـد

 سازد. روبرو میگری را با تردید  ریزی، سازماندهی و هدایت قدرت تأثیرگذاری آنان بر برنامه
گری نیز تأثیرگذار بوده اسـت. ایـن ادعـا نـاظر بـه  آنارشی و فقدان اقتدار مرکزی بر شیوه مطالبه

توان ادعا کرد که مبـارزه بـا فسـاد،  تقسیم مطالبات به دو بخش ملی و محلی است. با وجود این می
  اده است. درصد از مجموع مطالبات در تمام اعتراضات عراق را به خود اختصاص د ٥٥

  
  
  
  
  
  

  ـ دالیل اصلی اعتراضات اخیر عراق 

حرکت اعتراضی در عراق یک حرکت مردمی مختص سال جاری در ایـن کشـور و در دوران عـادل 
های مختلـف تکـرار  ای هشت سـاله دارد و در سـال عبدالمهدی نیست، بلکه این اعتراضات سابقه

اکثریت افکار عمومی جامعه عراق نسـبت  گیری این اعتراضات ناشی از آن است که شود. شکل می

ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن جوالي آگوست سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر

20192011تا  2011مقایسه انطباقی حجم تظاهرات طی ماه هاي سال هاي ). 13(نمودارشماره  2015
2016 2017
2018 2019

2011 2015 2016 2017 2018 2019

2019تا  2011مقایسه حجم کلی تظاهرات در عراق طی سال هاي ).  14(نمودار شماره 
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به طبقه سیاسی حاکم ناراضی، معترض و منتقد هستند و نوعی ناامیـدی و سـرخوردگی در جامعـه 
عنوان رئیس امنیت عراق در همایشی اعالم کرد که چالش اصلی  به» فالح فیاض«ایجاد شده است. 

اعتمـادی،  از طبقـه سیاسـی، بی اسـت. فاصـله مـردم» جدایی مردم از طبقه سیاسـی«امروز عراق 
گیری یک جریان ملـی در  های پیش زمینه برای شکل ناامیدی و نفرت از قبل وجود داشت و از سال

  کند.  طرفی و استقالل عراق را دنبال می عراق فراهم شد که مخالف دخالت ایران است و بی
اخلی و خارجی در عراق شکل های د با این حال، این اعتراضات بر پایه دو دسته بسترها و زمینه

  گیری اعتراضات اخیر عراق عبارتند از: گرفته است. دالیل داخلی شکل

 اقتصادی  

شود. نـرخ بیکـاری در عـراق در  بیکاری یکی از معضالت اساسی عراق محسوب می . بیکاری؛١ 
کـه درصد رسید. این در حالیست  ٢٠به ١٣٩٨درصد بود و این رقم در سال  ١٥حدود  ٢٠١٦سال 

باشد. جمعیت آماده به کار ایـن کشـور هـم در فاصـله  درصد می ٢٫٥رشد جمعیت عراق بیش از 
درصـد هـم  ٤٠دهنـد و حـدود  درصد جمعیت عراق را تشکیل می ٥٥سال حدود  ٥٥تا  ١٥سنی 

درصـد نیـروی آمـاده بـه کـار در  ٥٥سـال هسـتند. وجـود  ١٤تـا  ٠کودکان عراقی در فاصله سنی 
سـال آینـده بـه جمعیـت جویـای کـار بـه  ١٥درصـد دیگـر در  ٤٠فه شـدن وضعیت کنونی و اضا

یابـد. از  افزاید. حجم فشارها و مشکالت در آینـده نیـز افـزایش می مشکالت و معضالت عراق می
ای از کارگران ایرانی وارد عراق شدند تا در آنجا مشغول به کار شوند. مردم عراق در  سوی دیگر، عده

گـرد  ستند که دولت در حال اقدام برای جمع کردن بازار فروشندگان دورهفضای مجازی شاهد این ه
  گیرد. است و اعتراضات مردمی در این راستا شکل می

های پـیش در عـراق وجـود داشـته  گفتنی است که فساد اداری و مالی از سال . فساد اداری و مـالی؛٢ 
ار آمـد. فسـادهای اداری و مـالی نیز با شعار از بین بردن فسـاد روی کـ» عادل عبدالمهدی«است. 

شـود. بـر اسـاس  بلعد و مانع از ارائه خدمات مناسـب بـه مـردم می ای از بودجه را می بخش عمده
کشور دنیا، عراق رتبـه  ١٨٠المللی نیز در شاخص ادراک فساد در میان  گزارش سازمان شفافیت بین

خویشاوندساالری، اختالس، رشوه و خواری، سوءاستفاده از قدرت،  را دارد. فساد مالی، رانت ١٦٨
  فساد در محاکم قضایی از جمله موارد فساد در این کشور است.

حقوق شاغالن دولتی و بازنشستگان لشکری و کشوری و حقوق  بندی و رکود اقتصادی؛ . ضعف در بودجه٣
 شـود دهد و باعـث می کارمندان دولت بخش زیادی از بودجه دولت عراق را به خود اختصاص می

گیری اعتراضـات در  سـاز شـکل که بودجه دولت به بخش عمرانی تعلق نگیرد. ایـن وضـعیت زمینه
 ١٤درصدی عراق طی چند سال اخیر با توجـه بـه رشـد اقتصـادی  ٢شود. همچنین تورم  عراق می
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دهد که تورم پایین در یک کشور در  ، نشان می١٣٩٨درصدی در سال  ٣و  ٢٠١٦درصدی در سال 
 توسعه در کنار رشد اقتصادی پایین نوعی رکود اقتصادی را رقم میحال توسعه با 

ِ
  زند.  ظرفیت خالی

هـای مهـم صـنعت عـراق  گردشـگری از بخش . کاهش گردشـگری و کـاهش قـدرت خریـد ایرانیـان در عـراق؛٤
شـد،  شود که حجم زیادی از آن از طریق سفر زائران ایرانی به عتبات عالیات تأمین می محسوب می

 ٣١اتفـاق افتـاد حـدود  ١٣٩٨و  ١٣٩٧های  توجه به تغییرات و نوسانات نرخ ارز کـه در سـالاما با 
پرواز به  ٣٥درصد از تعداد گردشگران ایرانی در عراق کاهش پیدا کرده است. در واقع، اکنون تعداد 

 دهنـد در ایـام پرواز رسیده است. همچنین زائران تـرجیح می ١٢های قبل به  فرودگاه نجف در سال
اربعین برای زیارت به عراق بروند که این نوع سفر هم دستاورد اقتصادی برای عراق ندارد. بنابراین، 
کاهش گردشگری باعث شد تعداد زیادی از مراکز تجاری و اقامتی در شهرهای مذهبی عـراق غیـر 

  فعال شوند. 

 سیاسی و امنیتی  

شروعیت سیاستمداران عراقـی ایـن اسـت کـه آنهـا دلیل کاهش م . کاهش مشروعیت سیاستمداران کنونی عراق؛١
های سیاسی، امنیتی و اقتصـادی خـود جامـه عمـل بپوشـانند. فسـاد و سوءاسـتفاده از  نتوانستند به وعده

المللـی همچنـان آشـکارا تـداوم دارد. ایـن  ای و بین های منطقـه قدرت و همچنـین وابسـتگی بـه قـدرت
  ن دولتی عراق در نزد مردم شده است. وضعیت سبب ناامیدی از کارآمدی سیاستمدارا

مـذهبی اسـت. ایـن  - های قومی ریشه ناکارآمدی سیاسی در عراق ناشی از شکاف ناکارآمدی سیاسی؛. ٢
دهد. بـا وجـود گذشـت  ها خود را نشان می ها در پارلمان عراق در قالب احزاب مختلف و ائتالف شکاف

های جناحی و حزبی اجازه تکمیـل  فات و درگیرییک سال از عمر دولت عادل عبدالمهدی، وجود اختال
ها با چالش و درگیـری  خواهی جریان کابینه را به او نداد و در واگذاری مناصب حکومتی نیز به خاطر سهم

نوعی در قـانون اساسـی عـراق پذیرفتـه و تـدوین شـده و بـه  ها بـه مواجه شد. همچنین وجود این شکاف
  باشد.  دی عرفی و قانونی میبن تصویب رسیده است که همان سهمیه

گرایی در عراق موجب شد که نـوعی حساسـیت نسـبت بـه  افزایش ملی گرایی در عراق؛ . افزایش ملی٣
  هرگونه تحرک خارجی در عراق حتی در نوع مثبت آن صورت گیرد. 

دولت عـراق دارای  ی؛های مدنی و فضای مجـاز های گروه بخشی به فعالیت . عدم توانایی دولت عراق در مدیریت و توازن٤
هـای  تواند به مدیریت این فضا بپردازد. بنـابراین نـوعی هیجان ارتش سایبری قدرتمند نیست و نمی

شـود و  گیرد کـه بـه درسـتی مـدیریت نمی سیاسی و مشارکت سیاسی در میان مردم عراق شکل می
های  گـذاری سـرویستواند زمینـه را بـرای تأثیر شود. این وضعیت می ومرج می منجر به ایجاد هرج
  امنیتی فراهم کند. 
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وجود هماهنگی میان نهادهای امنیتی در داخل  های درونی نهادهای امنیتی عراق در قبال مدیریت بحران؛ . چالش٥
عراق الزم و ضروری است تا بتوانند بر اعتراضات فائق آیند، امـا چنـین همـاهنگی میـان نهادهـای 

  امنیتی عراق وجود ندارد. 
محبوبیت عبدالوهاب الساعدی موجب شد که اعتراضـاتی در  ی سرلشکر عبدالوهاب الساعدی؛. برکنار٦

  داخل عراق نسبت به جابجایی او انجام شود.  
نشینان در شهرهایی مانند کربال مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و  حاشیه نشینان؛ . برخورد استانداران با زاغه٧
های  کوچ از آنجا شدند. پخش تصاویر مربوط بـه آنهـا و نالـههایشان تخریب شد و مجبور به  خانه

  دار شدن روحیه مردم عراق شد.  نشینان باعث جریحه حاشیه
هایی در مقابل وزارت آموزش عالی و  تحصن التحصیالن متحصن در مقابل وزارت آموزش عالی؛ . برخورد با فارغ٨

ی از نـوع برخـورد بـا معترضـان در وزیری عراق شکل گرفت و تصاویر و خبرهـای ساختمان نخست
ای بـود کـه بـه ایـن  فضای مجازی پخش شد که یکی از تصاویر مربوط به برخورد با خانم محجبـه

  خاطر بر زمین افتاد و حجابش کنار رفت و باعث نارضایتی مردم شد. 
گیری  د. بازپسآغاز ش» عادل عبدالمهدی«این اقدام در دولت  های احزاب؛ خواهی . مقابله دولت با زیاده٩

های زمان صدام که بعد از سقوط وی تـا کنـون در اختیـار برخـی  ها و اتاق برخی امالک، ساختمان
های منفی از سوی افـراد و احـزاب  احزاب بود، از سوی عبدالمهدی انجام شد. این اقدام با واکنش

   ١مواجه شد.

  تئوری توطئه و مداخله خارجی  ب) خشونت؛

ای نیست، امـا تعیـین  منتظره پدیده عجیب و غیر  جی رقیب از بستر تظاهرات،استفاده بازیگران خار
ای برخوردار است. در این میان، فرضـیه هـدایت آشـوب توسـط   سطح و جایگاه آن از اهمیت ویژه

طور انحصـاری  های غیررسمی یکی از کاربران توئیتر متکی اسـت کـه بـه بازیگران خارجی به یافته
های توئیتر از عربستان سعودی بوده است. این در حالیست  تشار برخی هشتگقادر به کشف مبدأ ان

 عـراق  درصدی از سبد کاربران شبکه ٤٫٩٥که از یک سو میزان تأثیر توئیتر با سهم 
ِ
های اجتمـاعی

های  محل تردید اسـت و از سـوی دیگـر سـندی بـرای اثبـات دولتـی بـودن منشـأ انتشـار هشـتگ
 کننده وجود ندارد.  تحریک

هیچ رجل سیاسی عراقی، اعتراضـات اکتبـر   ه غیر از قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل حق،ب
ریزی خارجی با اهداف گوناگون نظیر تحـت تـأثیر قـرار دادن مراسـم  را منبعث از یک برنامه١٣٩٨

از » اضیفالح ف«ز تنها ین مسئوالن نیاربعین یا بخشی از روند اسقاط حاکمیت قلمداد نکردند. در ب

                                                                                                                                         
 ٩/١٠/١٣٩٨. خانم پوراسماعیلی، همان، ١
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را رد کرده است. در میان بازیگران خارجی نیـز  یا هین فرضیاما دولت چن د توطئه سخن گفت، وجو
تنها صاحبان تریبون در جمهوری اسالمی ایران فرضیاتی از ایـن دسـت را مطـرح کردنـد. بـه نظـر 

را از یک سو ناشـی از عـدم ١٣٩٨های مهر  توان دالیل طرح فرضیه توطئه درباره آشوب رسد می می
تـوان بـار  توجهی به آن قلمداد کرد و از سوی دیگر می ع طراحان از روند اعتراضات عراق یا بیاطال

 ای برشمرد.  روانی هراس از تأثیر این آشوب بر مراسم اربعین را دلیل مهم طرح چنین فرضیه
وزیر پیشـین  عنوان دو نخسـت نوری مالکی و حیدر عبادی نیـز بـه  به غیر از عادل عبدالمهدی،

اند. در دوره  ق، با شدت و ضعف متفاوت، شاهد برگزاری تظاهرات علیه فساد و ناکارآمدی بودهعرا
هواداران مقتدی صدر بـا   ،٢٠١٦نفر توسط نیروهای امنیتی کشته شدند و حتی در سال  ٤٤مالکی 

هجوم به منطقه سبز و اشغال پارلمان، ساختار حکومت را در معرض خطر جدی قرار دادند، اما در 
نش مقتدی صدر و جریان وی در کنار انفعال نیروهای امنیتـی در برابـر 

ُ
همان مقطع با وجود آنکه ک

کودتا بود، هیچ یک از صـاحب نظـران فرضـیه وقـوع یـک  کننده یک روند شبه عملکرد آنان، تداعی
 توطئه را مطرح نکردند.

 مـردود وزیر احتمـال مداخلـه خـارجی  در دوره تصدی عادل عبدالمهدی، شخص نخسـت
ً
را قویـا

های حاصـل از آن  های گذشته از تظاهرات دفاع کرد و کشته اعالم کرد و مرجعیت اعلی نیز همچون دوره
رسد منتسب کردن تظاهرات عراق به توطئه بـازیگران خـارجی  گناه نامید. بنابراین بعید به نظر می را نیز بی

اثری به غیـر از  در جمهوری اسالمی ایران، و مزدور خطاب کردن تظاهرکنندگان از سوی صاحبان تریبون 
شــدگان (از بــین  ویژه اینکــه در میــان کشته ایرانــی در عــراق داشــته باشــد، بــه تشــدید احساســات ضــد 

  ١شوند. تعداد قابل توجهی از عناصر حشد شعبی نیز دیده می تظاهرکنندگان) 
تـوان بـه  صورت خالصه می ها و دالیل آن به گیری اعتراضات و زمینه در باره منشأ خارجی شکل

  موارد زیر اشاره کرد:  
به دلیل عدم تسلط کامل نهادهای امنیتی عراق بر امور داخلـی  های رقیب در عراق؛ های سرویس . فعالیت١

های رقیب در این کشور فراهم شد. همچنین وابستگی  این کشور زمینه برای فعالیت و نفوذ سرویس
های رقیـب محسـوب  ای ایران عاملی برای نفوذ سرویس ی منطقههای قومی و مذهبی به رقبا جریان

های خارجی در عراق مجـال فعالیـت پیـدا کننـد. قـیس  شود. این فضا موجب شد که سرویس می

                                                                                                                                         
های بغـداد (شـهید صـدر، الکنـدی، شـیخ زائـد و  مجروح در بیمارستان ١٦٠٠های پرشده از سوی  بر اساس فرم. ١

درصـد آنهـا  ٩٠اند،  مرخص شـده و یـا بازداشـت شـده ١٣٩٨مهر  ١٣ـ  ٨الجمله العصبیه) که از روزهای اول تا 
درصد از این افراد  ٢٢اند.  درصد از این آمار از اعضاء حشد شعبی بوده ٣اند.  یاسی بودهجوانانی بدون وابستگی س
درصـد کـارگر، راننـده  ٥٧سـواد و  درصـد بی ٣٢درصد دارای تحصیالت متوسـطه،  ٢٩دارای مدرک کارشناسی، 

واحـدهای حشـد  کشته از نیروهای عضو ٤مجروح و  ٣٠تاکسی و معلم بودند. از آمار مربوط به شهرک صدر نیز 
  اند. شعبی بوده
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های گذشـته قبـل از آغـاز اعتراضـات هشـدارهایی در مـورد  خزعلی و رجب طیب اردوغان در ماه
های خـارجی از  همچنـین انگیـزه سـرویس مطرح کرده بودنـد.١٣٩٨ها در مهر  گیری آشوب شکل

ویژه بعد از حمالت انصارالله به تأسیسـات آرامکـو بـرای فعالیـت در ایـن بسـتر  جمله عربستان به
افزایش یافت. کاهش قدرت اقتصادی ایران در عراق یکـی دیگـر از دالیـل نفـوذ عربسـتان در ایـن 

ا مناسب یافـت تـا نفـوذ اقتصـادی کشور بود و عربستان به دلیل مشکالت اقتصادی عراق فرصت ر
خود را در این کشور افزایش دهد و زمینه را برای افزایش نفوذ فرهنگی، اجتماعی و همچنین بعـدها 

هـای داخـل  نفوذ سیاسی فراهم کند. عربستان سعودی در قالب گفتمان اعتدال سعی کرد بـا جریان
ا برای سفر بـه عربسـتان دعـوت کـرده عراق مانند جریان صدر و حکمت ارتباط برقرار کند و از آنه

  است. همچنین عربستان برخی شیوخ و بزرگان عشایر عراق را به سمت خود جذب کرده است. 
، فرسـتاده ویـژه »مـک گـورک«تـوان بـه ناکـامی  می های اخیـر آمریکـا در عـراق؛ . تالش برای جبران شکست٢
، سـفیر پیشـین »اگـالس  سـیلیماند«جمهوری آمریکا در زمینه مبارزه با داعـش و همچنـین  رئیس

های مدنظر خود را برای سه مقام  واشنگتن در بغداد اشاره کرد. آنها تالش کردند تا برخی شخصیت
جمهوری و ریاست پارلمان تحمیل کنند، اما شکست در این زمینـه باعـث  وزیری، ریاست نخست

گران بر این نکتـه  ن بسیاری از تحلیلشد تا کار دیپلماتیکی آمریکا در بغداد تغییر یابد. از همان زما
طور قطع تبعـاتی بـرای عـراق بـه دنبـال خواهـد  کردند که شکست آمریکا در این روند به تأکید می

داشت و آمریکا تالش خواهد کرد با تقویت ناآرامی و ایجاد بحران سیاسی در این کشـور شکسـت 
ای آمریکایی و سـعودی و حمایـت ه ها توسط سرویس خود را جبران کند. سازماندهی مجدد بعثی

ها، این انگیزه را برای مردم عـراق  ها و یمانی های انحرافی مانند صرخی آمریکا و عربستان از جریان
های  اوهـا و سـازمان جی انـدازی ان فراهم کرد تا در این اعتراضـات شـرکت کننـد. تـالش بـرای راه

یسـت محیطـی در عـراق یکـی دیگـر از های اجتماعی، فرهنگی، اقتصـادی و ز نهاد در عرصه مردم
    باشد.  ها در جامعه عراق می های نفوذ آمریکایی راه

هـا بـا  های مکرر و صریح عراقی توان به مخالفت در این زمینه می ؛»معامله قرن«. مخالفت عراق با طرح ٣
عی سـ١٣٩٨بینی رخداد اعتراضات در مـاه اکتبـر  طرح معامله قرن اشاره کرد. شیخ خزعلی با پیش

  کرد ارتباطی بین این وضعیت و مخالفت عراق با طرح معامله قرن برقرار کند. 
سـابقه اسـتعماری انگلسـتان در عـراق مشـهود اسـت. همچنـین  . اقدامات مشکوک انگلستان در عراق؛٤

باشد و نفوذ غیر قابل انکاری در  انگلستان محل استقرار بسیاری از مقامات سابق و کنونی عراق می
ایر و نیز بیوت مراجع تقلید دارد. این وضعیت زمینه را برای نفوذ انگلستان و پیشبرد امور به میان عش

  نفع آنها فراهم کرده است. 
شعارهایی علیه جمهوری اسـالمی ایـران ای ایران؛  های عراقی از سوی رقبای منطقه . مدیریت فضای مجازی و رسانه٥
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یبری عبـری، عربـی، غربـی و بعثـی بـه بازنشـر ایـن های سا در این اعتراضات سر داده شد و ارتش
های  آفرینی در مورد نقش ایـران در ایـن اعتراضـات پرداختنـد. همچنـین از طریـق رسـانه شعارها و موج

وابسته به خودشان ماننـد الشـرقیه، الرشـید و رافـدین پوشـش خبـری اعتراضـات را بـر عهـده گرفتنـد و 
سـازی و تصویرسـازی از اتفاقـات و اعتراضـات  ه دادنـد. روایتدار از این اتفاقات ارائ های جهت تحلیل

  ای صورت گرفته که علیه ایران و حشد شعبی باشد.  گونه ها به عراق توسط این رسانه
ارتباطات سیاسی آشکار و ارتباطـات امنیتـی پنهـان  کار در منطقـه؛ های سیاسی همسو با جریان محافظه . احزاب و جریان٦

سـنت و  گراهـای اهل تـوان بـه اعتراضـات ملی دیگر قابل توجه است. در این راستا میها با یک این جریان
حمایت دختر صدام از اعتراضات اشـاره کـرد. همچنـین جریـان صـدر و حکمـت نیـز تـا حـدودی بـا 

  کار در راستای حفظ جایگاه سیاسی خود همسویی پیدا کردند.  های محافظه جریان
وزیر جدید عراق بـه دنبـال آن بـود تـا سیاسـت خـارجی  نخست ی؛های دولت عادل عبدالمهد . سیاست٧

ها میان ایران و عربستان بکاهد. همچنین عبدالمهدی اقداماتی  مستقلی داشته باشد و از شدت تنش
برای مثال، او به همراه اکثر وزیـران کابینـه خـود بـه چـین  ١ها نبود. انجام داد که خوشایند آمریکایی

گذاری خـارجی  دالر قرارداد بین دو کشور بـرای ایجـاد تـوازن در سـرمایه میلیارد ٥٠٠سفر کرد و 
  ٢امضاء شد.

های  ، مشاور امنیت ملـی عـراق، بـرای خریـد سـامانه»فیاض  فالح« . خرید تجهیزات نظامی از روسیه؛٨
ویژه بعد از اینکه حمالت هوایی علیه نیروهای حشـد شـعبی صـورت  دفاعی به روسیه سفر کرد، به

ها در مورد عدم پشتیبانی آمریکا از آنها در زمان  های فراوان عراقی ین موضوع در کنار گالیهگرفت. ا
دریـغ ایـران از آنهـا در زمینــه  جنـگ و عـدم فـروش تسـلیحات مناسـب و در مقابـل، حمایـت بی

                                                                                                                                         
اند کـه منجـر بـه  ها با عادل عبدالمهدی مشـکل خاصـی نداشـته منش، آمریکایی . بر اساس دیدگاه دکتر رضا نیک١

گیری اعتراضات  حمایت از معترضان علیه وی شود. در این راستا وی بر این باور است که عبدالمهدی پس از شکل
کسی است که بیشترین ضرر و زیان را » عادل عبدالمهدی«سخنرانی ایراد کرد. اخیر عراق چندین پیام، مصاحبه و 

از این تحوالت اعتراضی متحمل شد. او مجبور به استعفاء شد و آینده سیاسی وی نیز در معرض خطر قرار گرفت. 
مـا «د گفت که های خو ترین فرد در سیستم سیاسی عراق بود. او در سخنرانی این در حالیست که او بهترین و سالم

کنیم. همه این کشورها همسایه عراق هستند و با آنها در ارتبـاط هسـتیم. انقـالب  ها را متهم نمی هیچ یک از طرف
شود،  جوانان عراق از عمق جان و دل مردم این کشور برخاسته است. این انقالب تنها در میدان تظاهرات دیده نمی

ها برقرار بود... اگر آمریکا به دنبال آن بـود  ین ارتباطات او با آمریکاییهمچن» بلکه در خانه هر عراقی جریان دارد.
ها شـوند  کرد به جای اینکه وارد خیابان های دیگری را انتخاب می که علیه عادل عبدالمهدی اقدامی انجام دهد، راه

ولت عـادل عبدالمهـدی و... های قانونی و رسمی، اعمال فشار اقتصادی به د و تظاهرات برگزار کنند. استفاده از راه
وزیر این کشور به کار گرفته شود. سؤال این است کـه آیـا آمریکـا بـه  ها علیه نخست توانست از سوی آمریکایی می

دنبال بر هم زدن امنیت داخل عراق است یا نه؟ آیا به دنبال ایجاد آشوب در عراق است یا نه؟ آیا آمریکـا بـه دنبـال 
 خروج یک سوم نفت عراق است؟

 ١٠. به نظر آقای عباس نوریان در سفر عبدالمهدی به چین با حجم کاری معـین قـرارداد بـزرگ اقتصـادی بـیش از ٢
 میلیارد دالر امضاء نشد.
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  تسلیحاتی مورد تمجید مقامات عراقی قرار گرفته است.
ها  این مورد پس از حوادث مرتبط با انفجار برخی کشتی ١مریکـا؛. عدم پیوستن به ائتالف امنیت دریانوردی آ٩ 

  در بندر فجیره و... صورت گرفت.

 ها در عراِق نوین  گیری نارضایتی تأثیر مداخله نظامی آمریکا بر شکل  

جدا از ماهیت اغتشاشات اخیر عـراق، دالیـل و علـل آن و همچنـین بررسـی موقعیـت جمهـوری 
اق با توجه به تبعات این اغتشاشات و ماهیت مردمی اعتراضـات ناشـی از اسالمی ایران در آینده عر

اقتصادی، وضعیت اجتماعی و سیاسی  -تواند باشد از جمله، مشکالت معیشتی موارد متعددی می
عراق، بغض نسبت به قدرت شیعه از سوی کشورهای حوزه عربی، طراحی خـارجی بـا اسـتفاده از 

شیعی، طراحی خارجی بـا اسـتفاده از سـازماندهی و تربیـت  های احزاب بسترهای داخلی، رقابت
های اجتماعی، ناکارآمـدی دولـت و  نیرو (موقعیت اطالعاتی)، طراحی خارجی با استفاده از شبکه

های اعتراضی  گیری اغتشاشات اخیر عراق در امتداد حرکت عدم کارکرد درست آن و همچنین شکل
  زتر را باید مورد شناسایی و بررسی قرار داد.در منطقه. البته از این میان عوامل بار

بنابراین، در ابتدا ضرورت داشت تا ماهیت اعتراضات و اغتشاشات اخیر عراق در این پـژوهش 
سـنجی از موقعیـت جمهـوری  سـنجی و ظرفیت مورد بررسی قرار گیرد و پـس از آن، نـوعی امکان

پیش از ورود به بحث ضـرورت دارد تـا اسالمی ایران و محور مقاومت در عراق صورت گیرد. البته 
  عراق پسا صدام و تأثیر اشغالگری آمریکا بر آن در برخی ابعاد بررسی شود.

کشـور کـه در سـال  نیو توسعه ا میرژ رییبا هدف تغ کایبه عراق توسط آمر یپس از حمله نظام
اوضـاع ی ثبـات یدوران صدام از لحـاظ بـ ازبدتر مراتب  به یصورت گرفت، عراق وارد بحران ٢٠٠٣
 ،یشـد. آوارگـ یثبـات یکشور سبب بـ نیا یاسیدر ساختار س کایمداخالت آمرنوعی  بهشد.  یداخل
کمبود غـذا و آب  ست،یز طیمح یهایآلودگ ،مذهبی -یا فرقه یها خشونت ،یاقتصاد بحرانفقر، 

. دیرسـبـه اوج خـود توجهی به اصول بهداشتی  امکانات بهداشتی و درمانی و بینبودن  نیو همچن
  ادامه دارد. همچنان حاصله از جنگ در عراق تا امروز بوده است وی امدهایپموارد  نیا

از سوی دیگر، دولت عراق با مسائل مهم اقتصادی از جمله اقتصاد ورشکسته و وابسته به نفت، 
 ی روبـروجنگـ هـایو غرامت یخارج هایبدهی و هاجنگ یط یاقتصاد هایرساختیز بیتخر
اند، بلکـه از مسـببان افـزایش آن  ها نه تنها از میزان و حجم این مشکالت نکاسته کاییکه آمری است

 قیـانبار و انتقال نفت خام خـود بـا مشـکالت عم ،دیدر تول دیعراق جد لیدل نی. به هماند نیز بوده
، نیبنـز، مبـارزه بـا قاچـاق نفـت و ینفتـ هایفرآورده متیکنترل ق نهیروبرو شده و در زم ییربنایز

                                                                                                                                         
  ٩/١٠/١٣٩٨پوراسماعیلی، همان،   . خانم١
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  .است مواجه یجد هایخطوط لوله با چالش یفساد، فرسودگ
 هـایبخـش در ینفتـ ریو تمرکز ذخـا ینفت یدرآمدها میکنترل و تقس چگونگی سر بر اختالف

  یشمال
ُ
شـده در عـراق  یاسـیس هـایگـروه انیموجب اختالف م زین ننشیعهیش یو جنوب نیردنشک
 نیـدر ا مـذهبی -یبه جنـگ قـوم یباشد و حت یثباتیب یبرا یتواند منبعمی هااختالف نیاست. ا

 افـتیدر یجهان است. فشـار بـرا یکشورها نیاز بدهکارتر یکیعراق  نیکشور منجر شود. همچن
 جـادیعراق بحـران ا یتواند در روابط خارجیدولت عراق در پرداخت آنها م یو ناتوان هایبستانکار

  ١ر دهد.قرا فشارتحت  شیاز پ شیرا ب آن ماریکند و اقتصاد ب
و  یناخـالص داخلـ دیـمنبع تول نیاز ارکان اقتصاد عراق دوم یکیعنوان  به زین یبخش کشاورز

 دیـ، تولنیـ. با وجـود اشودیکشور محسوب م یو اشتغال بخش خصوص تیعرصه فعال نیتر بزرگ
اسـت.  نییپـا اریآن بسـ یدیـبالقوه تول هایتیعراق نسبت به ظرف یو کشاورز ییمحصوالت غذا

-هیبودن اعتبارات و عدم سـرما ی، ناکافتهیسی، کمبود الکتریمیقد یتکنولوژوجود  ،ی، ناامنمیتحر
، یکـاری. بدآیـیدر عراق به شمار م یاز جمله عوامل رکود بخش کشاورز یبخش خصوص یذارگ

  ٢.عراق است یمشکالت اقتصاد گریتورم روزافزون و عدم اشتغال از د
  

                                                                                                                                         
ز عـراق اندا های داخلی پایدار و مؤثر بر سیاست خارجی عراق، قابل دستیابی در: چشـم . غالمرضا خسروی، مؤلفه١

آینده؛ بررسی روندهای داخلی و خارجی، به کوشش فـرزاد پورسـعید و غالمرضـا خسـروی، تهـران: پژوهشـکده 
  ٩٣، ص ١٣٩٠مطالعات راهبردی، 

 ٩٤. خسروی، همان: ص ٢
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  ٢٠١٣١- ١٣٩٤های  المللی پول در سالی عراق توسط صندوق بینهای اقتصاد). داده٣جدول شماره (
  

  1394  2014  2013  معیار  واحد  هاشاخص
ناخالص  تولید

داخلی به قیمت 
  ثابت

  1.315  2.399- 6.572    درصد تغییر

تولید ناخالص 
داخلی به قیمت 

  جاري
  173.819  221.130  232.497  میلیارد  دالر آمریکا

سرانه تولید 
ی به ناخالص داخل
  نرخ جاري

  4.700.729  6.164.617  6.685.526  واحد  دالر آمریکا

تولید ناخالص 
  داخلی سرانه

دالر رایج 
  14.448.114  14.570.805  15.177.547  واحد  المللی بین

تورم، میانگین 
  3.000  2.239  1.879    درصد تغییر  کننده قیمت مصرف

درآمد عمومی 
  دولت

 تولید درصد
  40.930  40.485  42.575    داخلی ناخالص

کل مخارج عمومی 
  دولت

 تولید درصد
  50.928  43.452  48.412    داخلی ناخالص

بدهی ناخالص 
  عمومی دولت

درصد تولید 
  55.553  37.022  32.103    ناخالص داخلی

  16.636-  7.748-  3.052  میلیارد  دالر آمریکا  تراز حساب جاري

درصد تولید   تراز حساب جاري
  9.571-  3.504-  1.313    ناخالص داخلی

و  ٢٠١٣-١٣٩٤های  در سـال عـراق اقتصـاد در بـاره المللی پول صندوق بین مختصر های داده
 را عـراق موقعیـت در عمیقـی تنـزل ٢٠١٤-٢٠١٦های  سـال در عراق برای اقتصادی کالن تخمین
    کند.  می تأیید را جهانی بانک برآورد که دهد می نشان

 شده میهای اقتصادی گفته بر اساس شاخص
ً
توان نتیجه گرفت کـه عـراق دارای یـک اقتصـاد نسـبتا
ناپایدار و شکننده است که اقتصاد ضـعیف بـا وابسـتگی شـدید بـه نفـت، رکـود در بخـش کشـاورزی، 

هـای نفتـی، تـورم، وابستگی روزافزون به واردات مواد غذایی و کاالهای صنعتی، فرسـودگی زیرسـاخت
  آید.های عمده آن به حساب میدگی مردم از ویژگیبیکاری، قاچاق و پایین بودن سطح زن

با نگاهی اجمالی به ادبیات توسعه سیاسی، باید خاطر نشان کرد که یکـی از ضـروریات مهـم  
                                                                                                                                         
1  . IMF، http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/.(Accessed on November 17، 2015 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/.(Accessed
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دموکراسی و پایداری آن در جوامع در حال گذار، تحقق وحدت و هویت ملی فراگیر اسـت و یکـی 
ا و اراده معطوف بـه نظـم و وحـدت ملـی در هاز ملزومات بسیار مهم برای این امر، گسترش تالش

ویژه این امر در جوامع چنـد پـاره قـومی و  های اجتماعی است؛ بهبندی بین رهبران، نخبگان و گروه
آمیز مـدنی و مشـارکتی، وجـود مذهبی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین برای همزیستی مسالمت

هـای مختلـف بـه اجمـاع بندییل آن گروهعنوان چتری فراگیر ضروری است که در ذ هویت ملی به
های گوناگون برسند؛ امری که نه تنها در یک سده اخیر در عراق ایجاد نشـده، بلکـه پایدار در زمینه

  ١ . مرج کشانده است و سقوط صدام باعث تشدید این وضعیت شده و جامعه را به هرج
و ژئوکـالچری همـواره در معـرض ، ژئواکونـومیکی  ، ژئواستراتژیکی عراق به دالیل ژئوپلیتیکی

دهنده به روند تحـوالت عـراق، دخالت بیگانگان قرار داشته است. یکی از فاکتورهای اساسی شکل
باشد که موضوع هویت، دولت و امنیت ملی در ایـن کشـور را تحـت تـأثیر فاکتورهای خارجی می

ا، فقـدان سـنت مـدنی هـهـای مصـالحه و همگرایـی میـان گـروهخود قرار داده است. فقدان زمینه
 خواهی اقلیـتدهی در عرصه توزیع قدرت، زیادهسازی سیستم سهمگرایی، پیادهدموکراسی و قانون

ـنی و ذهنیـت چنـدین دهـه حاکمیـت در عـراق، سـابقه  اهل
ُ
سنت با توسل به کشـورهای عـرب س

اخله عوامل و ها با استفاده از ابزار زور و خشونت از سوی حکومت پیشین و مدفصل اختالف و حل
سازی  ملت -بازیگران داخلی و خارجی در منازعات درونی عراق به عدم موفقیت کامل روند دولت

ها منجر شده است که در نهایت سـاخت سیاسـی در عراق و استفاده فزاینده از خشونت توسط گروه
  کشد.  قدرت عراق را به چالش می

بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد: از آنجـایی کـه تـوان  طور کلی و در پاسخ بـه پرسـش یادشـده می به
امنیتی و اقتصادی عراق پررنـگ اسـت و دولـت  -ها در صحنه سیاسی، نظامی مداخالت آمریکایی

توان اذعان کرد کـه  های آمریکا داشت، می ها و برنامه عادل عبدالمهدی فاصله معناداری با سیاست
نشـین  ویژه در مناطق شیعه ر عراق و بهد١٣٩٨های اعتراضی (که از پاییز  دخالت خارجی در حرکت

تر فاصله معنادار دولـت  آغاز شد) و سوق دادن آن به سمت اغتشاشات، بیشتر بوده است. نکته مهم
عادل عبدالمهدی با آمریکا و نزدیکی مناسبات آن بـا جمهـوری اسـالمی ایـران در شـرایط تشـدید 

  های ضد ایرانی ترامپ است. تحریم

 اهیت اعتراضات اخیر عراق ناشی از مداخالت آمریکاها، علل و م زمینه  

دهنده وضعیت کلی این کشور است. نوعی رقابت راهبـردی  وجود مثلث ایران، آمریکا و عراق نشان

                                                                                                                                         
ه، عراق؛ استمرار خشونت و رؤیای دموکراسی: یک تحلیل چند سطحی، فصلنامه راهبرد، سـال الل . سردارنیا، خلیل١

 ٢١، ص ١٣٩١، ٦، شماره ٢١
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بین ایران و آمریکا در صحنه عراق از ابتدا تا کنون در جریان است و سطح خصومت این رقابـت در 
است. در واقع، در دوره کنونی فضای عراق یا جـای ایـران بسیار شدت یافته » دونالد ترامپ«دوران 

است، یا آمریکا. دو طرف حاضر به پذیرش یکدیگر در این کشور نیستند. البته یـک طـرف سـومی 
  ». عراق«هم در این کشور وجود دارد که تا کنون نادیده گرفته شده است: 

کادمیـک عـر توجه به برخی افکار و اندیشه اق نیـز در ایـن چـارچوب های محافـل نخبگـی و آ
ضروری است. از دیدگاه نخبگان سیاسی عراقی، کشور عـراق بـا تمـدن پـنج هـزار سـاله و سـابقه 
تاریخی و مردمان خود میدان مسابقه و رقابت ایران و آمریکا نیست. اکنون حس غرور ملی در میان 

کا باشـد. امـا اینکـه چـرا خواهند که این کشور صحنه درگیری ایران و آمری ها زنده شد و نمی عراقی
طرفی به سمت جمهوری اسالمی ایران اسـت، هـم جـای بحـث دارد.  نوک پیکان آنها در بحث بی

ضدیت با ایران در اذهان افکار عمومی عراقی نهادینه شده است. برای مثال، شعارهایی در مـدارس 
جریـان اغتشاشـات  ای بـا تعطیلـی مـدارس در ابتدایی مطرح است مبنی بر اینکه اگر مدیر مدرسه

هره ایران است. اما مردم عراق این چنین با آمریکایی
ُ
  ١ها دشمنی ندارند. مخالف باشد، عامل و م

تر بود، بر خالف اغتشاشات قبلی کـه حـول محـور و  ریشه اجتماعی اغتشاشات اخیر ملموس
راق کننـده عـ های اصـلی سیاسـی کنترل شـنوی از سـتون موضوعات دیگری بود. جوانان کـه حرف

 ٣٥درصـد جمعیـت جـوان زیـر  ٧٠دهند. وجود  درصد جمعیت عراق را تشکیل می ٧٠، ٢ندارند
درصدی در وضعیت کنونی قابل توجه است، زیرا مسائل و مشکالت مربوط بـه  ٤٠سال و بیکاری 

در داخـل عـراق بـین » سـرخوردگی ملـی«بیکاری به این زودی قابل حل نیست. همچنین نـوعی 
  است.جوانان ایجاد شده 

های مردم بـه آن در صـحنه و میـدان هـر اسـتانی متفـاوت بـود.  البته ماهیت این بحران و نوع واکنش
گیری اعتراضات اخیر دخیل بودند، اما شرایط هر اسـتان در  عوامل ثابتی مانند فساد و ناکارآمدی در شکل

و اعتراضی رخ نـداد، بـه ایـن در بصره هیچ اتفاق ١/١٠/١٣٩٨این زمینه متفاوت بود. برای مثال، در تاریخ 
برخـی عوامـل خـارجی از ٢٥/١٠/١٣٩٨دلیل که استاندار و عشیره او بر این استان مسلط بودند، امـا در 

های اطراف وارد بصره شدند تا شعله اعتراضات را روشن کنند. عوامـل خـارجی در اسـتان ناصـریه  استان
                                                                                                                                         

  ٢٥/٠٩/١٣٩٨منش، صورتجلسه اول کارگروه عراق،  . رضا نیک١
گیری برخی اعتراضات بود که بـا شکسـت مواجـه  . سید عمار حکیم در تابستان سال جاری به دنبال ایجاد و شکل٢

به دلیل نزدیکی به مراسم اربعین فروکش کـرد  ١/١٠/٢٠١٩گرفته در تاریخ  های شکل شد. همچنین برخی خشونت
بار دیگر اغتشاشات آغاز شد. حضور گسترده مردم در اعتراضـات و اغتشاشـات در منـاطق و  ٢٥/١٠/٢٠١٩و در 

و میدان تحریر بغداد با حضور گسترده حالت کارناوالی پیدا کرده بود  ٥/١١/٢٠١٩شهرهای مختلف عراق تا تاریخ 
رو، در فراخوانی اعالم شـد  مردم مواجه شده بود تا جایی که در آنجا از لحاظ لجستیکی دچار مشکل شدند. از این

که به اندازه یک نفر تغذیه بردارند و به دنبال عکس گرفتن نباشند و برخی موضوعات را مطرح کردند تا مردم کمتـر 
 . در واقع، صحنه از دستشان خارج شده بود و قادر به کنترل آن نبودند. به اینجا بیایند
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عشایر راه ورودی را بستند و اجـازه ندادنـد کـه  نقش اساسی را ایفا کردند، اما زمانی که٢٥/١٠/١٣٩٨در 
  های اطراف وارد شود اغتشاشات داخل ناصریه کنترل شد.  کسی از استان

  ها (کمونیست ها ستون اصلی آن بودند و شیوعی از ابتدای شروع اعتراضات، سکوالر
ً
ها) عمدتا

رت سازماندهی باالیی درصد جمعیت حاضر در میدان) قد ٤تا  ٣شامل هنرمندان و قشر فرهنگی (
های جنوبی عراق از جمله ناصریه و بصره داشتند و در بغـداد  ها نقش زیادی در بخش داشتند. بعثی

هم نقش مؤثر و قوی در حوزه سازماندهی و لجستیکی ایفا کردند. طرفداران مقتـدی صـدر هـم از 
اجـازه ورود ندادنـد، امـا  های دیگر به آنهـا ابتدا حضور کمرنگی در اعتراضات داشتند، زیرا جریان

  زمانی که اعتراضات به خشونت کشیده شد این جریان نیز وارد میدان شد. 
ها از ابتدای حضور در عراق، این بود که برای ساقط کردن سران شیعه یـا هـر  سیاست آمریکایی

توان از ها باید در مقطعی مسئولیت اداری مردم را به آنها سپرد، زیرا این طیـف نـا کدام از شخصیت
های  الزم اسـت شخصـیت«ارائه خدمات هستند. یکی از مسئوالن آمریکایی در آن زمان گفته بـود 

بینیـد کـه  هایی را به آنها واگذار کنید و می عراقی را یک به یک وارد صحنه سیاسی کنید و مسئولیت
». شـوند ج میشود و خود به خود ساقط شده و از دور خار بعد از مدتی تاریخ مصرف آنها تمام می

های سیاسـی متوجـه  این سیاست در داخل عراق عملی شد تا جایی که بسـیاری از ایـن شخصـیت
  ١شدند که نباید وارد این عرصه شوند و کار اجرایی را به دست بگیرند.

گفتنی است که نقش عوامل خارجی از ابتدای اعتراضات، سوار شدن بر این موج بود. بنابراین، 
جاد این اعتراضات نقش چندانی نداشتند؛ هرچنـد دل خوشـی هـم از دولـت عوامل خارجی در ای

نداشتند و مترصد فرصتی بودند تا این اغتشاشات باعث اعمال فشـار بـه دولـت شـود تـا از اتخـاذ 
مواضع قوی و مقتدرانه دست بردارد، اما در ایجاد اغتشاش و اعتـراض اولیـه نقـش مسـتقیمی ایفـا 

سرعت بر مـوج اعتراضـات سـوار شـدند و از آن بهـره گرفتنـد.  رجی بهنکردند. در واقع، عوامل خا
ها و  های اطالعاتی نقش مهمی را برای رژیم صهیونیستی در این قضیه قائل هستند. سعودی گزارش
ها برای هماهنگی و اداره  عنوان پشتیبان مالی این اعتراضات معرفی شدند. آمریکایی ها نیز به اماراتی

های سیاسی نیز از ابتدا بـه  شدند، اما به دنبال فروپاشی کامل سیستم نبودند. گروهمنابع وارد صحنه 
  عنوان اهرم فشار علیه دولت استفاده کنند. دنبال آن بودند تا از اعتراضات خیابانی به

 های اعتراضی عراق علل و دالیل اولیه حرکت  

در موارد زیر جستجو کرد. البته نقش  توان های اعتراضی عراق را می اکنون علل و دالیل اولیه حرکت
  تر بوده یا مربوط به منطقه خاصی از عراق هستند.  تر و برخی نیز ضعیف برخی از این موارد پررنگ

                                                                                                                                         
 ٢٣/٠٩/١٣٩٨تأثیر اغتشاشات بر منافع ملی جمهوری اسالمی ایران در عراق،  . مصاحبه با سید سعید موسوی،١
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  های گذشته  . نحوه عملکرد سیستم سیاسی عراق در سال۱

د، شو گیری اعتراضات اخیر برشمرده می ناکارآمدی دولت یکی از دالیل واضح و روشن برای شکل
اما باید آن را در قالب ناکارآمدی سیستم مطرح کـرد. نحـوه عملکـرد سیسـتم سیاسـی عـراق طـی 

توانـد در آن روی کـار  شانزده سال اخیر نشان داده است که هیچ شخصیت مقتـدر و باتـدبیری نمی
یکـی  عنوان رو، رویکرد اعتراضات در راستای تغییر سیستم بـه بیاید و اقدام مثبتی انجام دهد. از این

  ١از مطالبات اصلی مردم بوده است.

  . فساد۲

شود، فساد فراگیر در داخل عـراق  یکی از نکات مهمی که در موضوع فساد در عراق نادیده گرفته می
ردهـا  های مربوط به اهل ای از فساد سیستماتیک، در درون وزارتخانه است که بخش عمده

ُ
سنت و ک

گو  وزیر پاسـخ ها به نخست شود و وزارتخانه ای اداره می صورت جزیره وجود دارد. قدرت در عراق به
ها قرار  گو نیستند و بخش اعظم اختیارات در دست این طیف نیستند و استانداران هم به کسی پاسخ

  ٢دارد. بنابراین، در بحث از فساد در حکومت شیعی باید این نکته را در نظر داشت.
ن مردم و طبقه سیاسی وجـود داشـته و ناکارآمـدی به بعد فاصله بی ٢٠٠٣طور کلی، از سال  به

ها نقطه محرک ایـن اعتراضـات بـوده اسـت. علـت ایـن ناکارآمـدی، فسـاد  این طبقه در طول سال
گیر در این کشور است. فساد در همه ساختارهای این کشور نفوذ کرده و همگان نسبت به ایـن  همه

  باشد.  گیری این اعتراضات می شکلترین عامل  وضعیت معترض هستند. در واقع، فساد مهم
های اعتراضی همراه هستند، حال چه نام آن  همچنین اکثریت افکار عمومی عراق با این حرکت

جنبش باشد یا اغتشاش یا اعتراض. در واقـع، افکـار عمـومی عراقـی ایـن اعتراضـات را مشـروع و 
 ٥٠داننـد. بـیش از  اکارآمد میجا و سیستم حکومتی را فاسد و ن مطالبات مطرح شده را بر حق و به

دهند که دانش سیاسـی  سال تشکیل می ٢٥کنندگان در این تظاهرات را جوانان زیر  درصد از شرکت
گیری و درک سیاسـی معینـی نداشـته و بـا هـیچ جریـانی ارتبـاط  ندارند. در واقع، این طیف جهت

  دهند.  سازمانی ندارند، اما اکثریت تظاهرکنندگان را تشکیل می

  های دیگر مناطق آشنایی با دنیای خارج و پیشرفت .۳

 هزینه سفر به ایـران نیـز بـرای آنهـا ارزان  فرهنگ سفر به خارج در میان عراقی
ً
ها رایج است و اخیرا
های اخیـر رسـیده اسـت. حجـم بـاالی  شده و تعداد مسافران به دو و نیم تا سه میلیون نفر در سـال

  میقی بر قشر متوسط و متوسط به پایین داشته است.مسافران از عراق به ایران تأثیر ع

                                                                                                                                         
  ٢٥/٠٩/١٣٩٨صورتجلسه اول کارگروه عراق،  . علی طاهایی،١
  . علی طاهایی، همان٢
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های آن در موضع ضعف قرار  کنند که با پیشرفت ها به ایران به چشم کشور رقیب نگاه می عراقی
گیرند. همچنین در سفر به ترکیه، دوبی، اردن و برخی از کشورهای اطراف به مقایسـه وضـعیت  می

گویند زمانی کشورهای اطراف ماننـد دبـی  با خود می پردازند و زندگی خود و مردم این کشورها می
هـا هسـتند کـه در شـرایط مناسـبی زنـدگی  حسرت وضعیت عراق را داشتند، اما اکنون ایـن عراقی

ویژه در مقابـل ایـران  ساز ایجاد سرخوردگی در جوانان عراقی است؛ بـه کنند. این مقایسه زمینه نمی
در  ١بحران عراق باید به این موضوع توجـه کـرد. احساس ضعف بیشتری دارند. در شناخت ماهیت

  ادامه توجه به وضعیت کنونی اقتصادی عراق خالی از لطف نیست.

 وضعیت اقتصادی عراق  

سـال اخیـر رشـد اقتصـادی آن  ١٠کنـد و در  میلیون بشکه نفت صادر می ٤عراق اکنون روزانه در حدود 
هـا و  درصد فراتر نرفته اسـت، امـا انباشـت خرابی ٢درصد) و تورم آن نزدیک به صفر بوده و از  ٦خوب (

میلیــارد دالری کــه  ١٢٠ها، بــدهی هــا، نــابودی زیرسـاخت هــای ناشـی از جنگ عـدم بازســازی ویرانی
محصـولی  شود، اقتصاد تک درصد بودجه ساالنه صرف بازپرداخت اقساط و سود ساالنه آن می ١٠حدود

نداشتن تولید داخلی، مصرف بخـش اعظـم بودجـه بـرای درصد بودجه به درآمدهای نفتی،  ٩٥با اتکای 
 ٧امور امنیتی و نگهداری بیش از یک میلیون نیروی مسـلح و در مجمـوع پرداخـت حقـوق و مسـتمری 

بگیر و پایین بودن بودجه عمرانی، موجب بروز مشکالت اقتصادی و اجتمـاعی  میلیون کارمند و مستمری
درصـدی و  ٣٠درصدی و نرخ فقر ٢٥ند برق و آب، بیکاری در این کشور شده است. کمبود خدماتی مان

  مشکالت بسیار در امور آموزشی و بهداشتی از جمله این مشکالت هستند. 

 بندی جمع  

ترین اتهام وارده به سیاستمداران شریک در حکومت، دست داشتن آنهـا در  در اعتراضات اخیر عراق، مهم
این است که نزدیک به هـزار میلیـارد دالر درآمـد نفتـی در فساد مالی و اداری بوده است. پرسش همگان 

دوران عراق جدید در کدام بخش هزینه شده که نتیجه عینی نداشته و مشکالت همچنان پابرجـا هسـتند؟ 
  فهرستی از معایب حکومت عراق از زبان نخبگان جامعه به این شرح است:

  فساد مزمن 
  ظلم 
  تبعیض طبقاتی 
 ت عمومیناتوانی در ارائه خدما 
  نبود عدالت اجتماعی 

                                                                                                                                         
  . طاهایی، همان١
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  فقر گسترده 
  تجاهل و اهمال نسبت به مطالبات مردم 
  سوءاستفاده از قدرت 
  تبدیل نهادهای دولتی به اقطاعیات خانوادگی 
 ها و مراکز تجاری توسط آنها  »مال«افراد و احزاب بر امالک و اراضی دولتی و ساخت  یاستیال 
 درآمدهای آن های مرزی و  تسلط افراد بر گذرگاه 
  تصاحب قراردادهای دولتی  

هـای  بندی کلی ریشه حرکت توان در یک جمع با توجه به آنچه که در این فصل مطرح شد، نمی
های اخیر عراق را به یک عامـل ماننـد وضـعیت بـد اقتصـادی ایـن کشـور یـا فسـاد  اعتراضی سال

 دخیـل را هـم صورت ترکیبی نقش عوام مسئوالن نسبت داد و باید در کنار آن به
ِ
ل داخلی و خارجی

در نظر گرفت. البته ناتوانی و ناکامی احزاب شیعه و حکومت در بهبـود وضـعیت معیشـتی و اقنـاع 
 مخالف اسالم ها و فعاالن رسانه افکار عمومی و تالش رسانه

ِ
گرایی و جمهوری اسـالمی ایـران،  ای

ای از مردم را به  ای که اذهان بخش عمده گونه شود، به در استمرار اغتشاشات بسیار مؤثر ارزیابی می
بـه بعـد بـا شـدت و  ١٣٩٠سمت شعارهای ضد دینی و ضد ایرانی سوق داده که این روند از سـال 

  ضعف متفاوت مشهود و ملموس بوده است. 
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  منابع و مآخذ

 ر این کشور، های اعتراضی در عراق بر موقعیت جمهوری اسالمی ایران د افشون، تورج، تأثیر اغتشاشات یا حرکت
  .٢٥/٠٩/١٣٩٨صورتجلسه اول کارگروه عراق، 

 های اعتراضی در عـراق بـر موقعیـت جمهـوری اسـالمی ایـران در ایـن  باغانی، محمد، تأثیر اغتشاشات یا حرکت
  .٢٥/٠٩/١٣٩٨کشور، صورتجلسه اول کارگروه عراق، 

 ننده، ترجمـه احمـد رشـیدی، هـای شـک بروک، لوتار، هانس هنریک هلم، جورج سورنسن و میشل استول، دولت
  . ١٣٩٤تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 

 های اعتراضی در عراق بر موقعیت جمهوری اسالمی ایـران در ایـن  خانم پوراسماعیلی، تأثیر اغتشاشات یا حرکت
  .٩/١٠/١٣٩٨کشور، صورتجلسه دوم کارگروه عراق، 

 انداز  ، قابل دسـتیابی در: چشـم٩٣است خارجی عراق، های داخلی پایدار و مؤثر بر سی خسروی، غالمرضا، مؤلفه
عراق آینده؛ بررسی روندهای داخلی و خارجی، به کوشش فرزاد پورسعید و غالمرضا خسروی، تهران: پژوهشکده 

  .١٣٩٠مطالعات راهبردی، 
 رد، سـال الله، عراق؛ استمرار خشونت و رؤیای دموکراسی: یک تحلیل چند سطحی، فصلنامه راهب سردارنیا، خلیل

 . ١٣٩١، ٦، شماره ٢١

 المللی و خشونت سیاسی در عراق جدید،  سازی بین ملت -نژاد، دولت سمیعی اصفهانی، علیرضا و جعفر نوروزی
  . ١٣٩٢الملل، پاییز و زمستان  نامه ایرانی سیاست بین نشریه پژوهش

 وری اسالمی ایران در این کشور، های اعتراضی در عراق بر موقعیت جمه طاهایی، علی، تأثیر اغتشاشات یا حرکت
  .٢٥/٠٩/١٣٩٨صورتجلسه اول کارگروه عراق، 

 های اعتراضی در عراق بر موقعیـت جمهـوری اسـالمی ایـران در ایـن  عباسی، محمود، تأثیر اغتشاشات یا حرکت
  .٢٥/٠٩/١٣٩٨کشور، صورتجلسه اول کارگروه عراق، 

 ٢٣/٠٩/١٣٩٨ع ملی جمهوری اسالمی ایران در عراق،مصاحبه با سید سعید موسوی، تأثیر اغتشاشات بر مناف.  
 های اعتراضی در عراق بر موقعیت جمهوری اسالمی ایران در این کشور،  میرابیان، رضا، تأثیر اغتشاشات یا حرکت

  .٢٥/٠٩/١٣٩٨صورتجلسه اول کارگروه عراق، 
 وری اسالمی ایران در این کشور، های اعتراضی در عراق بر موقعیت جمه نوریان، عباس، تأثیر اغتشاشات یا حرکت

  .٩/١٠/١٣٩٨صورتجلسه دوم کارگروه عراق، 
 و  ناکارآمـدی و فساد به شیعیان اعتراض سال هشت روند یابیمنش، رضا و امیرحامد آزاد و عباس نوریان، ارز نیک

 .١٣٩٨مهر ٢٩، ٩٣رو،گزارش ویژه، شماره  شیپ یوهایسنار

 های اعتراضی در عراق بـر موقعیـت جمهـوری اسـالمی ایـران در ایـن  منش، رضا، تأثیر اغتشاشات یا حرکت نیک
  . ٠٩/١٣٩٨/ ٢٥کشور، صورتجلسه اول کارگروه عراق،
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