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  25/10/1398پذیرش نهایی:  تاریخ             10/10/1398تاریخ دریافت: 

  چکیده 
ترین موج اعتراضات مردمی در شهرهای مرکز و جنوب عـراق در  ترین و گسترده ، بزرگ١٣٩٨آبان  ١٠از 

وسـیع معترضـان بـرای  های تاکنون آغاز شده است. حجم اعتراضات و خواسـته ١٣٨١های بعد از  سال
 این اعتراضـات را بـه  های شکل ای است که بررسی زمینه گونه گیری دولت و ایجاد تغییرات به کناره

ِ
گیری

های ناتوانی و بحران اقتصادی در عراق بعد از  ای مهم تبدیل کرده است. در پژوهش حاضر، مؤلفه مسأله
توان آن را  ترین مؤلفه مطرح شده که می عنوان مهم ه) ب١٣٩٣های بعد از ظهور داعش ( ویژه در سال به ١٣٨١

توان در مقام یگانه عامل دانست،  موتور محرکه اعتراضات معرفی کرد. با این وجود، عامل اقتصادی را نمی
بلکه در کنار این عامل نرم، باید به عواملی همچون نبود نیروی نظامی یکپارچه و چنددستگی در آرایش 

  ای و قومی، بحران مشروعیت و کارآمدی دولت و دخالت های فرقه امی، وجود شکافنظ - نیروهای امنیتی
عنوان  را در سـیر اعتراضـات کنـونی عـراق بـه» دولـت«توان  اشاره کرد. در واقع، می کشورهای خارجی

 امنیت و ثبات در منطقه غـرب آسـیا  مهم
ً
» محور دولـت«ترین بازیگر معرفی کرد، به این دلیل که اساسا

توان بـر  فصل اعتراضات را می و های بحران و هم در حل رو، مسئولیت اصلی در ایجاد زمینه . از ایناست
سیاســی،  -های مختلــف امنیتــی، نظــامی، کارآمــدی اجتمــاعی عهــده دولــت و کــارکرد آن در زمینــه

ه بخشی، تولید محتوای فرهنگی در مسیر ایجاد وحدت و ناتوانی در مسـیر ایجـاد توسـعه و رفـا وحدت
رغم همه اینها، پس از گذشت مدت زمـانی کوتـاه از آغـاز  اقتصادی دانست و مورد ارزیابی قرار داد. به

  ایم.  ها بوده هایی خارجی در راستای تهییج مردم و افزایش موج تظاهرات اعتراضات شاهد دخالت

  واژگان کلیدي
  ذهنی، بحران مشروعیت، بحران کارآمدی. اعتراضات خیابانی، عراق، بحران اقتصادی، توسعه نامتوازن، داعشیسم

                                                                                                                                         
  اي، پژوهشگر مسائل خاورمیانه کارشناس ارشد مطالعات منطقه. 1
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  مقدمه
 بیکـار بـا تجمـع در میـدان  چند تـن از دانشـجویان فارغ ١٣٩٨مهر  ٩در تاریخ 

ِ
التحصـیل

دارترین  ترین و دامنـه عنوان بزرگ توان از آن به التحریر بغداد، جرقه اعتراضاتی را زدند که می
)، بلکه در سراسر تاریخ تشـکیل ١٣٨١ل اعتراضات نه تنها در تاریخ عراق جدید (بعد از سا

، بعـد از حملـه نظـامی ١٣٨١تا کنون) یـاد کـرد. در سـال  ١٣٠٢دولت عراق (بعد از سال 
تـونی «جمهـوری وقـت آمریکـا و  ، رئیس»جورج بوش«آمریکا و متحدانش به عراق، وعده 

ریاسـت وزیر وقت دولت انگلستان، در همان دقایق اولیه بعد از تصرف کـاخ  ، نخست»بلر
جمهوری در بغداد، این بود که دموکراسی، صلح، ثبات، رونق اقتصادی و آرامش روانی بـه 

  جامعه عراق هدیه داده خواهد شد.
قرار بر این بود که مدل دموکراسی و نظام سیاسی فدرال عراق در مقام عروس خاورمیانـه 

امر محقق نشد، بلکه بـا  ویژه به کشورهای منطقه عرضه شود، اما نه تنها این به کل جهان به
سال از پایان دیکتاتوری رژیم صدام، شاهد آغاز دور جدیدی از بحـران  ١٥گذشت بیش از 
  و  های اخیر شاهد اعتراضات گـاه دار در کشور عراق هستیم. هر چند طی سال فراگیر و دامنه

میـان  گاه شهروندان عراقی بودیم، اما اعتراضـاتی بـا ایـن حجـم و ایـن مـدت زمـان در بی
  گاه معطوف به سابقه نبوده است.  رخدادهای اخیر هیچ

تا کنـون بـا تجمـع در  ١٣٩٨مهر  ٩معترضان با کمیت و کیفیت مختلف در روزهای بعد از 
یـاد عنوان کانون قـدرت سیاسـی جدیـد عـراق  توان از آنها به شهرهای مرکز و جنوب عراق که می

ی مختلف، خواست خود را مبنی بر تغییـر وضـعیت کرد، گردهم آمده و با متوسل شدن به ابزارها
  کنند.  های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... ابراز می جاری کشور در زمینه

هایی است  شود که اعتراضات عراق دارای چه مؤلفه اکنون این پرسش اساسی مطرح می
در ایـن کشـور ها چه تأثیری بر تقویت و گسـترش مـوج اعتراضـات  و هر کدام از این مؤلفه

اند؟ در راستای پرداختن به این پرسش اساسی در نوشـتار حاضـر بـا تکیـه بـر نظریـه  داشته
، چـارچوبی پـنج »ای غرب آسـیا امنیت منطقه«، تحت عنوان »نور جی. مارتین لی«امنیت 

  گیری اعتراضات در کشور عراق ارائه شده است. های شکل سطحی برای تحلیل ریشه
کند کـه  گویی جدید را برای خوانش مسائل منطقه غرب آسیا ارائه میدر واقع، مارتین ال

، »کننـده در منطقـه غـرب آسـیا اسـت تـرین واحـد عمل دولت همچنان مهم«بر اساس آن 
گذاری در مورد مسائل مربوط به امنیـت  عنوان سطح اصلی تحلیل و کانون اصلی سیاست به
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» امنیـت ملـی دولـت«صلی تهدیدها، ملی در نظر گرفته شده است و به همین دلیل هدف ا
توان با تبیین  باشد. اگر دولت حاصل سه عنصر سرزمین، رژیم و جامعه دانسته شود، می می

تهدیدهای که متوجه این عنصر اسـت، متغییرهـای مسـتقل امنیـت کشـور را برگزیـد. کـل 
دیـدات شـوند. ته افزاری تقسـیم می افزاری و نرم تهدیدهای متوجه دولت به دو دسته سخت

افزاری (تهدید نظامی) سه عنصـر (سـرزمین، جمعیـت و حکومـت) را هـدف قـرار  سخت
افزاری که در الگوی مارتین شامل مشروعیت سیاسـی، توانمنـدی  دهد؛ اما تهدیدات نرم می

 سـه  قومی و دسترسی به منابع طبیعـی حیـاتی می -اقتصادی، مدارای مذهبی
ً
باشـد، الزامـا

  ١دهند. را مورد هدف قرار نمیدولت   دهنده مؤلفه تشکیل
بر اساس این الگـو، پـنج عامـل بحـران اقتصـادی، نـاتوانی نظـامی و امنیتـی، بحـران  

ای و قومی و ناتوانی دولـت در تـأمین منـابع  های فرقه مشروعیت و کارآمدی دولت، شکاف
مهر هستند.  ٩بخش اعتراضات  های اصلی و محوریت حیاتی زندگی شهروندان عراقی زمینه

تـوان در زمینـه  گانـه را می با این اوصاف، عامل اصلی و محـوری در میـان ایـن عوامـل پنج
ها تـأثیری غیـر قابـل  نوعی در گسترش و افزایش تأثیرات دیگر زمینـه اقتصادی دانست که به

  انکار بر جای گذاشته است. 
ه هـر اکنون با لحاظ کردن این پنج مؤلفه کلیدی، تالش پژوهش پیش رو بر این است کـ

های بحران مورد بررسی و تحلیل قرار دهـد. در واقـع، اسـتدالل  عنوان زمینه یک از آنها را به
اصلی نوشتار این است که هر کشوری که در منطقه غرب آسیا در پی ایجاد ثبات و اسـتقرار 

سطحی از هماهنگی و تناسب » نور جی مارتین لی«گانه  های پنج امنیت باشد باید در مؤلفه
توان نقش ویژه دولـت و متعاقـب  ترین مؤلفه را می شته باشد. هر چند در این میان، مهمرا دا

آن، نیروهای امنیتی در حفظ امنیت و ثبات ارزیابی کرد، اما در کنـار آن ضـرورت دارد کـه 
های نرم قدرت در هر کشوری نیز لحاظ شود. افزون بر این پنج عامل، محور دیگـری  مؤلفه
گیری اعتراضات در کشور عـراق  ای برای تشدید و حتی شکل عنوان زمینه بهتوان از آن  که می

های پنهان خارجی است که در مقام محور ششـم در ادامـه  یاد کرد در ارتباط با عامل دست
   شود. نوشتار بررسی می

                                                                                                                                         
، چهره جدید امنیت در خاورمیانه، ترجمـه قـدیر نصـري، تهـران: دانشـگاه امـام       مارتین .نور جی لی. 1

   43-49، 1389صادق(ع) و پژوهشکده مطالعات راهبردي 
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  . ناتوانمندي و بحران اقتصادي فراگیر در کشور عراق1
ثباتی در کشـور  تر بی و حتی در سطحی گسترده ترین عامل آغاز اعتراضات بدون تردید، مهم
توان در بحران اقتصادی و ناتوانمندی دولت در بهبـود  می ١٣٨١های بعد از  عراق را در سال

های  رفاه و توسعه اقتصادی ارزیابی کـرد. هـر چنـد عـراق در سـطوح مختلـف بـا شـکاف
ه آشیلی تبدیل شـده کـه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مواجه است، اما اکنون اقتصاد به پاشن

دیگر سطوح را تحت تأثیر خود قرار داده است. برای نمونه، نارضایتی مردم از وضعیت رفـاه 
عمومی و تأمین نیازهای حیاتی در نتیجـة عامـل اقتصـادی اسـت. همچنـین عـدم اعتمـاد 

هــا در نتیجــه  عمــومی شــهروندان بــه کارآمــدی دولــت و نخبگــان سیاســی در حــل بحران
انباشته شده در زمینه اقتصادی است که موجب شده مردم به همـه آنهـا در مقـام های  بحران

  مفسدان اقتصادی نگاه کنند. 
گرایـی نیـز در نتیجـه همـین عامـل  عالوه بر این، گرایش مردم به سوی خشونت و افراط

ساختاری در جامعه عراق است، اما این بدین معنا نیست که بحران اقتصادی در کشور عراق 
 دیگر تأثیری ندارند. بـا ایـن مقـدمات در بررسـی موضـوع بحـران  تمام

ِ
ماجرا بوده و عوامل

تـرین زمینـه اعتراضـات عـراق کـه بخـش اصـلی نوشـتار نیـز بـه آن  عنوان مهم اقتصادی به
  توان به سه محور زیر اشاره کرد:  اختصاص دارد، می

  
  اقتصادي نامتوازن  . توسعه1-1

شـکل » اقتصادی نامتوازن  توسعه«دولت عراق در داخل را نخستین عنصر ناکامی اقتصادی 
  گیری و آغاز اعتراضات در این کشور داشـته اسـت. ارائـه دهد که تأثیری عمیق در شکل می

اقتصـادی نـامتوازن، نیازمنـد   تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی عراق در شاخص توسعه
ؤلفه را نشان دهد. در همین راسـتا، از ای است تا بتواند درکی بهتر از این م رویکردی مقایسه
اقتصـادی نـامتوازن بـه شـکل   در بنیاد صـلح، بخـش توسـعه ١های شکننده شاخص دولت

هـای  شود. امتیازدهی به هـر پـارامتر در شـاخص دولت ای میان کشورها استفاده می مقایسه
قتصـادی ا  است؛ بدین معنا که هر چه کشوری در وضعیت توسعه ١٠تا  ٠شکننده بر اساس 

اقتصادی متوازن داشته و اقتصادی پویـا در   تر باشد، نشان از توسعه نامتوازن به صفر نزدیک
ها و مناطق و نیز عدم اختالف شـدید درآمـدی میـان  ها، جناح مندی همه گروه داخل با بهره

                                                                                                                                         
1. Fragile States Index 
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دهد. در مقابل، هر چه امتیاز کشوری در این شاخص بـه  های باال و پایین را نشان می دهک
 شـدید رنـج می  تر باشد، آن کشور از وضـعیت توسـعه نزدیک ١٠

ِ
 نـامتوازن

ِ
بـرد،  اقتصـادی

هـای بـاال و پـایین وجـود دارد، تبعـیض شـدیدی میـان  اختالف شدیدی میان درآمد دهک
خدمات شهری و روستایی و نیز دسترسی به خدمات مترقـی در منـاطق مختلـف مشـاهده 

های شکنندگی،  ا با الهام از بنیاد صلح و شاخصشود ت شود. برای این شاخصه تالش می می
، در قالب ١٣٩٤تا  ١٣٨٤های  ای که عراق هم یکی از آنها است در سال کشور خاورمیانه ٩

  ١یک نمودار مورد بررسی قرار گیرد.
  

  ١٣٩٤تا  ١٣٨٤اقتصادی نامتوازن عراق و هشت کشور خاورمیانه از   توسعه  مقایسه

  
  

کشور، از وضـعیت متفـاوتی در شـاخص  ٩آید، این  به دست می چنانچه از نمودار باال
بـه معنـای  ٠کـه  ١٠تـا  ٠اقتصادی نامتوازن برخوردار هستند. کشور عراق از امتیاز   توسعه

به معنای شکنندگی باال و وضعیت قرمز اسـت، در کنـار سـوریه و تـا حـدودی  ١٠ثبات و 
ورمیانه در این شاخص هسـتند. البتـه خا هعربستان و اردن جزئی از کشورهای بسیار شکنند

ها دارد. بهترین کشور خاورمیانـه در ایـن شـاخص نیـز  عراق بدترین امتیازها را در این سال
 ١٣٨٤بدین صورت است:  ١٣٩٤تا  ١٣٨٤امتیاز عراق از  ،عمان است. حال به ترتیب سال

)١٣٩٠، )٨/٨( ١٣٨٩)، ٦/٨( ١٣٨٨)، ٥/٨( ١٣٨٧)، ٥/٨( ١٣٨٦)، ٧/٨( ١٣٨٥)، ٧/٨ 

                                                                                                                                         
1. Fund for peace, Fragile States Index.Available at:  www.fundforpeace.org, 2005 - 2015 

http://www.fundforpeace.org
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)١).٨/٧( ١٣٩٤)، ١/٨( ١٣٩٣)، ٤/٨( ١٣٩٢)، ٧/٨( ١٣٩١)، ٩  
هـا از توسـعه و  هایی از جمعیـت و جناح اقتصادی نامتوازن با برخورداری بخش  توسعه

بـر نشـانی از فسـاد و   ها در ایـن کشـور، عـالوه مندی سایر بخش رفاه اقتصادی و عدم بهره
داخلـی در بـرآوردن یـک   کشـور در عرصـه تبعیض اقتصادی، نمودی از ناکامی دولت این

شهروندان رسـیدگی کنـد و رفـاه را بـرای آنهـا بـه   اقتصاد دموکراتیک است که بتواند به همه
عبارتی، داشتن باالترین نرخ توسعه نامتوازن در میان همـه کشـورهای عـرب  ارمغان آورد. به

از فسـاد افسارگسـیخته و های معترضـان  گر این مسأله است که نارضایتی منطقه، خود نشان
  ساز اعتراضات اخیر بوده است.  های اقتصادی تا چه اندازه زمینه تبعیض

  
  . افول اقتصادي شدید1-2

 ١٣٨١های بعـد از  ناکامی دولت عراق در سال  دهنده افول اقتصادی شدید دیگر عنصر نشان
حاظ تـاریخی و به ل«گیری اعتراضات اخیر داشته است.  گیر در شکل است که تأثیری چشم

به عراق، وضعیت اقتصادی ایـن کشـور دچـار افـول اقتصـادی  ١٣٨١سال   تا پیش از حمله
شدیدی بود. در دوران حکومت صدام حسین، عراق یک اقتصاد دسـتوری مرکـزی داشـت. 

مستقیم در   حمله  واسطه های سنگین دولتی بود، به بسیاری از مبانی صنعتی که حاصل یارانه
حکومت، ویران شده بودند.   [فارس]، یا ناشی از غفلت  راق، دو جنگ خلیججنگ ایران و ع

، کاهش ٣، تورم مزمن٢تولید ناخالص داخلی  ، عراق دچار کاهش فزاینده١٣٧٠پس از سال 
ها شـد. تخمـین زده  خـارجی و تجمیـع بـار بـدهی  ویژه عدم وجود سرمایه ارزش پولی، به

دالر در پایـان سـال  ٧٠٠بـه  ١٣٦٩دالر در سـال  ٤٩٠٠عـراق از   شد که درآمد سـرانه می
؛ ٤»کردنـد دالر در ماه دریافت نمی ٦رسیده است. بسیاری از مشاغل دولتی بیش از  ١٣٨٠

  که آمریکا به این کشور حمله کرد، ادامه یافت.  ١٣٨١این وضعیت عراق تا پیش از سال 
های بعـد از  سـال توان گفت بـرای درک وضـعیت اقتصـادی عـراق در با این مقدمه، می

تـوان بـه وضـعیت  افول اقتصادی، معیارهای مختلفی وجود دارد که می  ، در شاخصه١٣٨١

                                                                                                                                         
1. Fund for peace, Ibid 
2. gross domestic product 
3. chronic inflation 
4. Pauline, Baker. H, Iraq as a Failed State: A Six Month Progress Report, The Fund 

for Peace, Washington, D.C. Available at: www.fundforpeace.org, 2003 

http://www.fundforpeace.org
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تولیـد   گذاری خـارجی و سـرانه شاخص تولید ناخالص داخلی، تورم، ارزش پولی، سـرمایه
تولیـد   ها یعنـی سـرانه  طور اختصـار، یکـی از شاخصـه ناخالص داخلی استناد کرد، اما بـه

  گیرد. مورد بررسی قرار می ١٣٩٤تا  ١٣٨٥خلی از سال ناخالص دا
در یک تعریف سـاده، کـل ارزش ریـالی محصـوالت نهـایی تولیدشـده توسـط واحـدهای 

نامنـد.  اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین (ساالنه یا فصلی) را تولید ناخالص داخلـی می
ه تولید ناخالص داخلـی کشـور را بـر تولید ناخالص داخلی، درآمد سران  حال برای محاسبه سرانه

بـر همـین اسـاس،  ١جمعیت تقسیم کرده و عدد به دست آمده همان درآمد سرانه کشـور اسـت.
 ١٣٨٦)، ٨/٤١٤٠دالر ( بـه ١٣٨٥های  تولید ناخالص داخلی در عراق، به ترتیـب از سـال  سرانه

)٦/٤٦٤٧( ١٣٩٠)، ٤/٤٤٨٧(١٣٨٩)، ٦/٤٣٤٣( ١٣٨٨)، ٤٣١٨( ١٣٨٧)، ٥/٤٠٩٣ ،(
) دالر بوده ١/٤٩٦٣( ١٣٩٤) و در سال ٥/٥٣٠٣( ١٣٩٣)، ٤/٥٣٠٣( ١٣٩٢)، ٥١٥٠( ١٣٩١
  نمودار این بخش به شکل زیر است: ٢است.
  

  تولید ناخالص داخلی عراق  سرانه

 
  

در ارتباط با این نمودار باید گفت که اگرچه روندی تصـاعدی و روبـه افـزایش را نشـان 
ها و فشارهای متعددی روبرو است. کاهش قیمت نفت و  لشدهد، اما اقتصاد عراق با چا می

                                                                                                                                         
  تعریف مفاهیم اقتصادي / تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، قابل دسترس در:. 1

- http://banki.ir/bank-ha/21429 
2. http://www.tradingeconomics.com/iraq/gdp-per-capita 

http://banki.ir/bank-ha/21429
http://www.tradingeconomics.com/iraq/gdp-per-capita
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های اقتصادی، امور مالی  نیازهای مالی ناشی از حضور داعش باعث وخامت شدید فعالیت
های حفظ ثبـات اقتصـاد کـالن،  ها شده است. حکومت با چالش پرداخت  عمومی و موازنه

ــه ــود ارائ ــتای بهب ــاختاری در راس ــالحات س ــام اص ــو  انج ــدمات عم ــازی خ می و بازس
، این ١٣٩٣تولید ناخالص داخلی عراق در سال   های فیزیکی مواجه است. سرانه زیرساخت

بندی کشورهایی با درآمد متوسط به باال قرار داده، اما با این حـال، شـرایط  کشور را در دسته
تولید   شود که سرانه بدتر شده است. تخمین زده می ١٣٩٣سال   اقتصادی و امنیتی آن از نیمه
هزار دالر باشـد. رشـد اقتصـادی کـه در سـال  ٥به میزان  ١٣٩٤ناخالص داخلی برای سال 

درصـد افـزایش روبـرو شـد. رشـد  ٥/٠، با ١٣٩٤درصد بوده، در سال  ٥/٢، حدود ١٣٩٣
ثباتی سیاسی در سـال  ضعیف اقتصادی، کاهش قیمت نفت و بحران داعش در ترکیب با بی

گذاری  گذاری اثـر گذاشـته و حکومـت را در سـرمایه ، بر بخش خصوصی و سرمایه١٣٩٣
دوم   ای، محدود کرده است. کاهش چندبارة قیمت نفت، از نیمه های سرمایه ویژه در پروژه به

گران بر این باور بودند کـه  ، عامل کاهش عواید صادرات نفت بوده است. تحلیل١٣٩٣سال 
 ١٣٩٤درصد در سـال  ١٦به  ١٣٩٣درصد تولید ناخالص ملی در سال  ٣/٥کسری مالی از 

  ). world bank, 2015افزایش یافته است (
روندی نزولی بر نرخ تولید ناخالص داخلی  ١٣٩٣های بعد از  در سطحی دیگر، در سال

ترین معیارهای  ) یکی از مهمGDPعراق حاکم شده است. در واقع، تولید ناخالص داخلی (
سـطح درآمـد (مصـرف) افـراد در هـر کشـور گیری وضعیت اقتصادی و نیـز بیـانگر  اندازه
بینی توسـعه اقتصـاد کـالن و  عنوان مبنایی برای پیش باشد. آمار تولید ناخالص داخلی به می

رود. با نظر به این تفاسیر، تولیـد ناخـالص داخلـی عـراق در  های اقتصادی به کار می بخش
  های بعد از ظهور داعش به شکل زیر بوده است:  سال

  آهنگ تغییر  لید ناخالص داخلیمیزان تو  سال
1393  65/234  01/0  
1394  72/177  26/24 -  
1395  15/175  12/1 -  
1396  47/195  60/11  
1397  23/224  71/14  

  ١٣٩٣١های بعد از  تولید ناخالص داخلی عراق در سال

                                                                                                                                         
1. Iraq - Gross domestic product in current prices, Available at: https:// knoema. 
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دهد که  های بعد از آن نشان می و سال ١٣٩٣میزان تولید ناخالص داخلی عراق در سال 
هایی که درگیر جنگ با داعش بوده با کاهش درآمدها مواجه شده است،  اق در سالدولت عر
شـود. ایـن  درصد برای دولت عراق ثبـت می ٢٤، رکورد منفی ١٣٩٤که در سال  ای به گونه

با توجه بـه افـزایش  ١٣٩٦ادامه پیدا کرد، اما در سال  ١٣٩٥تر در سال  روند با آهنگی مالیم
وضوح نمایان است که تولید ناخـالص  ک شدن به پایان داعش بهصادرات نفت عراق و نزدی

  داخلی عراق با رشدی فزاینده همراه بوده است. 
عالوه بر سنجش و بررسی مؤلفه تولید ناخالص داخلی ضـروری اسـت کـه در نگـاهی 

بررسی شود.  ١٣٩٣های بعد از  تر پایه سرانه تولید ناخالص داخلی کشور عراق در سال دقیق
دا ضروری است به این مسـأله توجـه شـود کـه از لحـاظ پایـه سـرانه، عـراق یکـی از در ابت

رود. گفتنـی اسـت تولیـد  ترین و فقیرترین کشورهای منطقه غرب آسیا به شمار مـی ضعیف
 ٣١٤٣طور میـانگین  بـه ١٣٩٥تا  ١٣٤٧های  ناخالص داخلی سرانه در کشور عراق در سال

  دالر بوده است.
  آهنگ تغییر  ارزش  سال
1394  5047  72/24 -  
1395  4843  05/4 -  
1396  5263  69/8 -  
1397  5882  75/11  

  1(بر اساس دالر) 1393هاي بعد از  پایه سرانه شهروندان عراقی از تولید ناخالص داخلی عراق در سال
  

، ١٣٩٣تـوان دریافـت کـه در سـال  وضوح می با توجه به آمار ارائه شده در جدول باال به
ها بـه اقتصـاد ملـی عـراق  لرزه آغاز بحران داعش در کشور عراق، اولین پس یعنی همزمان با

درصدی مواجه شد، اما ضـربه اصـلی زمـانی بـر  ٢سال با رشد منفی  وارد شده و در همین
 ٢٤پایه سـرانه شـهروندان عراقـی بـا آهنـگ منفـی  ١٣٩٤کشور عراق وارد شد که در سال 

حدود زیادی موجب نگرانی دولت عراق شـد و دالر رسید. این مسأله تا  ٥٠٤٧درصدی به 
حتی دولت برای جبران این بحران دست به گریبان بهره گرفتن از صندوق ذخیره ارزی کشور 

نیز ادامه پیدا کرد و پایـه  ١٣٩٥شد. با این وجود، آهنگ منفی رشد با سرعتی کمتر در سال 

                                                                                                                                        
com/ atlas/ Iraq/ GDP 

1. Ibid 
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  دالر رسید.  ٤٨٣٣سرانه کشور عراق به 
های بعد  و سهم شهروندان عراقی از تولید ناخالص داخلی در سالهر چند اقتصاد عراق 

تـوان  یعنی سال غلبه ارتش عراق بر داعش را می ١٣٩٦کاهش پیدا کرده، اما سال  ١٣٩٣از 
سال شکوفایی مجدد اقتصاد کشور عراق ارزیابی کرد. در این سـال هـم در شـاخص تولیـد 

ید ناخالص داخلی رشد مثبت ایجاد شده ناخالص داخلی و هم در شاخص پایه سرانه از تول
دهد ضعف ساختاری  درصدی مشاهده شد که نشان می ١٠ویژه در پایه سرانه رشد  است؛ به

  اقتصاد عراق بیشتر به دلیل جنگ با داعش و بروز بحران در این کشور بوده است. 
 رسد تبعات فروکش کردن تولیـد ناخـالص داخلـی در جنـگ با این اوصاف، به نظر می

مسـأله در جریـان   داعش، لطمه بزرگی را بر پیکره اقتصـاد عـراق وارد سـاخته و اکنـون ایـن
اعتراضات شهروندان عراقی بیش از هر زمان دیگری از سـوی معترضـان مـورد اشـاره قـرار 

  باشد.  گرفته که تداوم وضعیت اقتصادی کشور با روند کنونی ممکن نمی
  
 اعتراضات. افزایش نرخ بیکاري، جرقه اصلی 1-3

کننده نرخ بیکاری، میزان اشتغال در اقتصاد است. نـرخ بیکـاری  یکی از عوامل اصلی تعیین
بدیهی است که میزان اشـتغال در ». نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال«عبارت است از 

اقتصاد نیز به میزان تولید و رشد اقتصادی بستگی دارد. هر چه رشد اقتصادی افزایش یابـد، 
یابـد. بنـابراین،  شتغال نیز به تبع آن افزایش یافته و در نتیجه نرخ بیکـاری کـاهش میمیزان ا
های اقتصادی که موجب افزایش رشد اقتصادی شوند به افـزایش اشـتغال و کـاهش  سیاست

های اقتصادی که به کاهش رشد اقتصـادی  کنند و در مقابل، سیاست نرخ بیکاری کمك می
  کنند.  و افزایش نرخ بیکاری کمك میانجامند، به کاهش اشتغال  می

 ١٨( ١٣٨٥درصـد)،  ٢٥با ( ١٣٨٤درصد،  ٢٥، با ١٣٨٣نرخ بیکاری در عراق از سال 
درصد)، در نوسان بوده که با وجود بهبودی  ١٥٫٣( ١٣٩١درصد)،  ٣/١٥( ١٣٨٧درصد)، 

دی با تشدید بحران آوارگان و جنگ داخلی، رون ١٣٩٤و  ١٣٩٣به بعد، در سال  ١٣٨٥سال 
  ١دهد. در حال افزایش را نشان می

                                                                                                                                         
1. The World Bank in Iraq,  Available at: http://www.worldbank.org/ en/ country/ 

iraq/overview 

http://www.worldbank.org/
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  13951تا  1385نمودار درصد نرخ بیکاري در عراق از 
  
  

بر اساس آمارهای موجود، نرخ بیکاری در میان جمعیت جویای کـار عـراق تـا پـیش از 
گرایانه  رغم نگاه اصـالح به ١٣٩٤درصد بوده است. این آمار در سال  ١٥حدود  ١٣٩٣سال 

عرصه اقتصادی به دلیل شرایط ویژه ایـن کشـور در ایـن سـال، شـاهد  دولت جدید عراق به
  درصــد افــزایش یافــت. تــالش دولــت  ١٥٫٥تغییــرات کاهشــی نبــود و نــرخ بیکــاری بــه 

نیز بـه  ١٣٩٥برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ رو به رشد بیکاری در سال » حیدر العبادی«
درصـد یعنـی بیشـترین میـزان نـرخ  ١٦جایی نرسید تا در این سال نیز نرخ بیکـاری رکـورد 

  تا کنون را ثبت کند.  ١٣٨٧بیکاری از سال 

                                                                                                                                         
1. Iraq Unemployment Rate  1991-2017, Available at:  https://tradingeconomics. 

com/ iraq/ unemployment-rate 



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
بیستم

، شماره 
پ، 3

اپی
 ی

79
، پاییز  

1398
  

   
 

 

 160  

  
 1بینی روند نرخ بیکاري در عراق نمودار پیش

  
های نظامی در عرصه مقابله با داعش، دولت عراق را به بهتر شدن اوضاع  اگرچه پیروزی
رونـد صـعودی  بینـی امیدوار کرد، اما باز هـم کارشناسـان از پیش ١٣٩٦اقتصادی در سال 

های آینده سخن به میان آوردند، تا جایی که نرخ بیکاری در  افزایش بیکاری در عراق در سال
  اند.  درصد اعالم کرده ١٦را  ١٣٩٦سال 

همین مسأله در نهایت جرقه اصلی برافروختن آتش اعتراضات در ماه مهر را روشن کرد. 
ار که از وضعیت اقتصادی کشور به ستوه التحصیل بیک در نتیجه شاهد بودیم که جوانان فارغ

آمده بودند، در میدان تحریر دور هم جمع شدند تا صدای خود را بـه حکومـت و مسـئوالن 
برسانند. در واقع، اکنون بیکاری و ضعف دولت در ایجاد مشاغل جدید مسأله مهمی است 

وانانی کـه در وزیری قابل حل نیست و اکنون بخش بزرگی از ج که به آسانی برای هر نخست
  ها حضور دارند کسانی هستند که چیزی برای از دست دادن نداشته و ندارند.  کف خیابان

گیری اعتراضات مردم عراق تأثیرگذار بـوده در  یکی دیگر از مسائل اقتصادی که در شکل
میلیـارد  ٥/٥٩به میزان  ١٣٩٢های سنگینی دولت عراق است. عراق در سال  ارتباط با بدهی

 ٢میلیارد دالر بوده است. ٣/٥٨نیز  ١٣٩٣دهی خارجی داشته است. این نرخ در سال دالر ب

در این شرایط باید اقتصاد عراق را در دوران گذار و تثبیت در وضـعیت متشـنج دیـد کـه بـا 

                                                                                                                                         
1 . Iraq Unemployment Rate  1991-2017, Available at: https:// tradingeconomics. 

com/  iraq/ unemployment-rate 
2. Central Intelligence Agency CIA (18 December  2015), Iraq Fact book, Available 

at: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html
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اقتصادی رخ داد   ناکامی دولت در ابعاد اقتصادی و سیاسی، شکنندگی بیشتر دولت در حوزه
 اقتصادی و ناکامی دولت در فضای داخلی است.و پیامد آن افول شدید 

  . بحران مشروعیت و کارآمدي دولت2
تـوان در ارتبـاط بـا  های برافروخته شدن آتش اعتراضـات در عـراق را می یکی دیگر از زمینه

بحران مشروعیت و کارآمدی دولت عراق مورد ارزیابی قرار داد. در عرصه معادالت سیاسی 
ــدون ترمنطقــه خاو ــه، ب ــد مســئولیت اصــلی تمــامی تحــوالت را از منظــری میان ردیــد بای

وزیری که اکنـون  مورد کنکاش قرار داد. واقعیت امر این است که هر نخست» محور دولت«
دار شـود، فاقـد مشـروعیت و مقبولیـت  و کابینه دولـت را عهـده» الخضراء«ریاست منطقه 

های پی در پـی  ای دولت ند دههبایست در ناکارآمدی تاریخی و چ است. البته این امر را می
اعتمادی کالن شـهروندان بـه  بی«عراق در امر حکمرانی مورد ارزیابی قرار داد که برآیند آن 

  است. » سیاستمداران و حکومت
در واقع، اولین سطح معادله سیاسی تداوم اعتراضـات کنـونی کشـور عـراق را نبایـد در 

بررسی کرد، بلکه اساس مـاجرا را  ١٣٨١ رخدادهای چند سال گذشته و یا حتی بعد از سال
گیری دولت عراق تا کنون دانست. کشور عراق بر اسـاس خواسـت  باید در آغاز تاریخ شکل

استعماری دو قدرت پیروز در جنگ جهانی اول یعنی فرانسه و انگلسـتان و بـدون توجـه بـه 
شف میادین نفتـی های هویتی، موقعیت جغرافیایی و موارد دیگر ایجاد شد. بعد از ک تفاوت

 ساختار اقتصاد رانتی بر جامعه سیاسی عـراق حـاکم ١٣٠٩در اوایل دهه » کرکوک«
ً
، رسما
واسطه دسترسی به درآمدهای حاصل از فـروش نفـت،  شد. از این دوران به بعد حکومت به

الحمایه را مورد پوشش خود قرار داد.  ای تحت نوعی استقالل از جامعه را کسب کرد و طبقه
ای برای نهادینه شدن فساد اقتصـادی  امر موجب شد که درآمدهای نفتی به سرچشمههمین 

نیز این امر نه تنهـا پایـان نیافـت، بلکـه پـس از  ١٣٨١تبدیل شود. در وضعیت پیش از سال 
واسـطه  المللی عراق و افـزایش صـادرات نفـت ایـن کشـور به های بین برداشته شدن تحریم

های مالی مسئوالن ایـن  استفاده ین کشور، زمینه برای سوءهای جهانی نفتی در ا حضور غول
  کشور بیشتر شد. 

در مجموع، ساختار رانتیریسم حاکم بر جامعه سیاسی عراق سطحی نهادینه از نـابرابری 
اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را در سطح کالن جامعه عراق حاکم کرده و همـین امـر 
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هایی همچـون  ذ کـرده اسـت. از حیـث شـاخصهای جامعـه نفـو در تمامی سطوح و الیـه
ترین کشـورهای جهـان قـرار دارد، بـه  شفافیت اقتصادی، کشور عراق همواره در زمره پـایین

هـای  میلیون بشکه نفت در روز نیز نتوانسته التیامی به زخم ٥ای که حتی تولید بیش از  گونه
جامعـه عـراق کـه متشـکل از  ای ای و فرقه عمیق جامعه ببخشد. عالوه بر این، ساختار قبیله

ردها، ترکمن
ُ
ی، ک

ُ
ها و چندین گروه قومی دیگر است، خـود مسـتعد  اعراب شیعه، اعراب سن

سـازی در  ملت -باشد. باید به این واقعیت توجه داشت که تا کنون فرآینـد دولـت بحران می
جود دارند که های قومی، سران عشایر و قبایلی و عراق نهادینه نشده و در میان هر یک از گروه

  حکم آنها بر حکم قانون و دولت ارجحیت دارد. 
های اجتمـاعی، بایـد بـه بـازیگر  عالوه بر بسترهای اجتماعی و سیاسی و گستره جنبش

در مسأله تداوم اعتراضات در کشور عراق نیز اشاره کرد. دولت عـراق » دولت«سومی به نام 
ترین عامل وجود رانت،  دگاه معترضان مهمعبارت بهتر، ساختار و سیستم سیاسی، از دی یا به

های اجتماعی است که در نتیجه، درخواست تغییر مدیریت و اصالح امور از  فساد، نابرابری
های معترضـان قـرار گرفتـه اسـت. همـین مسـأله  سوی این نهاد در کـانون اصـلی خواسـته

در اعتراضات خـود تر حد ممکن تقلیل داده و شهروندان عراقی  مشروعیت دولت را به پایین
  های سیاسیون باور و اعتماد ندارند.  به هیچ یک از وعده

عبارتی پارلمـان محـول شـده تـا  در چنین وضعیتی، مسئولیت اصلی به دولت عراق یا به
های معترضـان جامـه عمـل  بتواند با در پیش گرفتن راهبـرد انجـام اصـالحات بـه خواسـته

انسته بحران را مدیریت کند، بلکه همچنان و حتی در بپوشاند، اما در عمل، نه تنها دولت نتو
عـادل «بـرد. در واقـع، بعـد از اسـتعفای  رنـج می» بحـران ناکارآمـدی«سطحی بیشـتر از 

پذیری و انتخاب جانشین،  ، در عمل نوعی تبادل مسئولیت١٣٩٨در اوایل آذر » عبدالمهدی
راق در جریان است. در واقعیـت تازگی دادگاه عالی فدرال ع جمهور، پارلمان و به میان رئیس

های معترضان پاسخ دهد، خود به عـاملی بـرای  امر، نبود دولتی کارآمد که بتواند به خواسته
  تداوم اعتراضات در سطح کنونی تبدیل شده است. 

  اي، ایجاد داعشیسم ذهنی در میان شهروندان عراقی هاي فرقه . تداوم تنش3
بایسـت از منظـر  ضـات اخیـر در کشـور عـراق را میگیری و تـداوم اعترا دیگر زمینـه شـکل

شناسانه مـورد تحلیـل قـرار داد. در واقـع، ظهـور  شناسی اجتماعی و از منظری جامعه روان
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هم برای چند سـال کوتـاه  توان تنها تحت عنوان ظهور یک گروه تروریستی آن  داعش را نمی
های سیاسـی و  ع تعامل گروهمورد خوانش قرار داد، بلکه ظهور این خالفت خودخوانده و نو

 جامعه عراق بررسی کرد.  هویتی مختلف را می
ِ
 جمعی

ِ
  توان در مقام چالشی بزرگ در روان

  
  هاي ظهور داعش بر پیکره ذهنی شهروندان عراقی و نهادینه شدن فرهنگ طغیان . ضربه3-1

له ای پنهـان و مقطعـی بـود، در فاصـ اگر تروریسم و خشـونت در گذشـته در قالـب پدیـده
تی کـه دارای پدیدار شـد؛ حکـوم »حکومت«در عراق، در قامت  ١٣٩٦تا  ١٣٩٣های  سال

های تحـت کنتـرل ایـن نیروهـای  نظامی و آموزشی بود. در سرزمین هیافت تشکیالت سازمان
ویژه کودکان عراقی به جای آموزش علم، اصول ترور، خشونت و  تروریستی، شهروندان و به

هـا  . عالوه بـر ایـن، در جریـان ظهـور داعـش بسـیاری از خانوادهگرفتند کشی را یاد می آدم
گری یافتند (چه آنـان کـه  صورت حداقلی یکی از نزدیکان خود را قربانی خشونت و افراط به

در صف داعش بودند و چه آنان که در مقابل داعش قـرار گرفتنـد). در ایـن شـرایط، کشـور 
عد جامعه

ُ
 جمعی متحمـل  در سطح کالن روانشناختی دو آسیب بزرگ را  عراق در ب

ِ
شناختی

  شده است. این دو آسیب عبارتند از:
متعاقـب حضـور فراگیـر و همیشـگی  لف) روتین شدن خشونت و کشتار در سطح کالن اجتماعی؛ا

 چهار سـاله در  ١٣٨١پدیده خشونت و تروریسم در عراق بعد از سال 
ِ
و جنگ فراگیر داخلی

ون جامعـه عـراق در سـطحی گسـترده خشـونت را در این کشور بعد از ظهور داعـش، اکنـ
ای  ترین حالت خود تجربه کرده است. در واقع، جنگ و کشتار به امری عادی و قاعده عریان
ناپذیر برای مردمان عراق تبدیل شـده اسـت. بـرای بسـیاری از شـهروندان عراقـی از  جدایی

روان جمعـی آنهـا بـرای  دست دادن جان نزدیکان خود دیگر از حالت استثناء خارج شده و
های کشتار انسانی مهیا شده است. مجموع این شرایط، آسـیبی بـزرگ و  مرگ و دیدن صحنه

گاه جمعی مردم تحمیل کرده است. اکنون نیز روح طغیـان جبران گری در  ناپذیر را بر ناخودآ
دودی درون بسیاری از شهروندان عراقی نهادینه شده و نماد آن را در حضور فراگیـر و تـا حـ

توان مشاهد کرد؛ یعنی مردمی که نه از مرگ هراس دارنـد و نـه  بدون وقفه در اعتراضات می
  ای به خود راه دهند.   حاضرند در مقابله با ساختار مستقر واهمه

ابـوبکر «اگرچه با نـابودی خالفـت  طلبِ مخالف تساهل؛ هاي منفرد و فزونی گیري هویت ب) شکل
داعـش بـاقی نخواهـد مانـد، امـا بـدون تردیـد حیـات پدیـده  در ظاهر اثری از» البغدادی
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هـای تفکـر داعشیسـم در روان مردمـان تحـت  داعشیسم تداوم خواهد یافت. بازمانـدن ذره
شـناختی اسـت کـه  ترین پدیـده جامعه حکومت و مردمانی که در مقابل آن قرار گرفتند مهم

گیری  تـوان در شـکل یـن امـر را میترین برآینـد ا مهم ١اکنون مردم عراق با آن مواجه هستند.
های منفرد در کشور عراق مورد خوانش و تحلیل قرار داد که باوری به تساهل و صلح  هویت

   به معنای واقعی آن ندارند.
توان دو سـطح هـویتی را  آید می در واقع، زمانی که از هویت و تساهل سخن به میان می

گری هویت متکثر. با این شرح که هر گروه یـا واره و دی مورد اشاره قرار داد: یکی هویت تک
هـایی  تواند دو تعریف یا رویکرد نسبت به هویت داشته باشـد. جریان شخصیت سیاسی می

عدی و یک طرفه از هویـت  واره آن تعریف می که هویت را بر مبنای تک
ُ
کنند، تعریفی تک ب

هایی که هویت را بـر  جریان باشد، اما ها می کنند که اساس آن بر مبنای دیگر هویت ارائه می
دهنـد و  کنند، تعریفی پلورال و چندگانه از هویت ارائه می اساس مبنای متکثر آن تعریف می

  کنند. عنوان عاملی برای تضاد تلقی نمی تمایزات هویتی را به
توان حضور، ترویج و حتی مقابله با گـروه تروریسـتی  با نظر به این الگوی تئوریک، می

واره داعشی در خاورمیانه  های خاورمیانه را عاملی برای برساخت هویت تکداعش در کشور
های قومی و مذهبی در ایـن منطقـه بـا توجـه بـه ظهـور  دانست؛ با این شرح که غالب گروه
های دیگر را در نقش  واره از هویت سوق پیدا کرده و هویت داعش، به سمت ارائه تفسیر تک

توان به دو کشور بستر ظهـور  در تأیید این موضوع می کنند. تلقی می» دشمن«و  ٢»دیگری«
  ٣داعش در منطقه یعنی سوریه و عراق اشاره کرد.

هـایی منفـرد  در نتیجه غالب شدن تفکر داعشیسم، اکنون شـهروندان عراقـی بـه هویت
صـورت  اند که دیگر جایگاهی برای مبانی هویتی پیشین خـود قائـل نیسـتند و به تبدیل شده

های عراق به مأمنی بـرای  یافتن هویتی جدید هستند. در نتیجه این امر، خیابان ای در پی ذره
 در نهان خود گرایشـی بـه صـلح و آشـتی  های منفرد و تک این ذهن

ً
واره تبدیل شده که اتفاقا

ندارند. حتی اگر این جامعه در شرایط کنونی نیـز سـرکوب شـود در آینـده بـاز هـم مسـتعد 

                                                                                                                                         
تحلیلی  ـ  آرمان سلیمی، سایه سنگین اهریمن داعش بر عراق بعد از آزادسازي موصل، سایت خبري. 1

  1395بهمن  26الوقت، 
2  .  Other 

جهـادي و تـأثیر آن    - هاي سلَفی نکویی، نقش و جایگاه رسانه در راهبردهاي گروهعلی آدمی و سید احمد . 3
  320- 321، صص 1397، بهار 13هاي نوین، سال چهارم، شماره  بر خاورمیانه، فصلنامه مطالعات رسانه
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های مختلف است. در واقع، درگیر بودن غالب طبقات  رصهخشونت و تکروی سیاسی در ع
ها و نیز فضای روانی اعتراضات به سمتی پیش رفته که چند مـاه ایـن  اجتماعی در نارضایتی

شـناختی بـه سـوی  نوعی جامعـه را از نظـر روان اعتراضات تداوم یافته است. این مسـیر بـه
  دهد. معترض بودن همیشگی سوق می

  
  هاي سیاسی اي میان جناح قه. اختالفات فر3-2

 به وجود آمـده در زمینـه اطالع
ِ
رسـانی، دیگـر حاکمـان سیاسـی عراقـی  با تحوالت جهانی

هـای نفتـی را بفروشـند و از سـوی دیگـر مـردم در  توانند همچون گذشته از یکسو چاه نمی
 ١٣٨١ویژه شـیعیان پـس از سـال  اطالعی از وضعیت به سر ببرند. شهروندان عراقـی بـه بی
شان بر کشور حکـم  درصدی ٦٠واسطه جمعیت  تدریج به این امر عادت کردند که آنها به به
رانند و دیگر مسأله آنها سرنگونی دیکتاتوری مانند صدام حسین نیست. بنابراین، آنها بـه  می

نوعی تـداوم  اند که باید مناسبات درون گروهی خود را نیـز کـه بـه ه آرامی به این نتیجه رسید
عیت گذشته و ساختارهای معیوب نابرابری در سطح کـالن جامعـه عـراق اسـت، همان وض

  مورد انتقاد قرار دهند.
 شیعیان نیز هستند، به این امـر 

ً
در واقع، معترضان شهرهای جنوبی و مرکز عراق که غالبا

خواری، فساد اقتصـادی و  های اجتماعی، رانت اند که فساد سیاسی، نابرابری فرصت برده پی
 خود است و دیگر تداوم چنین وضعیتی قابل پذیرش  مشکالت

ِ
دیگر در باالترین حِد ممکن

نیست. عالوه بر این، وضعیت ناگوار اشتغال، تولید و رشـد اقتصـادی عـراق، جوانـان ایـن 
  کشور را به سمت بیزاری از حاکمان رهنمون کرده است. 

نچه که مقتدی صدر و های سیاسی شیعه همانند آ افزون بر این، جنگ قدرت میان جناح
های سیاسی شیعه  طرفدارانش در اعتراضات اخیر و نیز در گذشته برای شکست دیگر جریان

های اعتراضات را بـیش از پـیش برافروختـه اسـت.  ای است که شعله دهند، مسأله انجام می
هـای  ای جامعه عـراق اکنـون در قالـب احـزاب و جریان عبارتی دیگر، همان ساختار فرقه به
و بر پیکره دموکراسی جوان و نـاهمخوان بـا بسـترهای اجتمـاعی ایـن   اسی بازتولید شدهسی

  کند. کشور سنگینی می
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  . ناتوانی نظامی و امنیتی دولت در مهار اعتراضات4
توان در ارتباط بـا ضـعف و  گیری و تداوم اعتراضات در عراق را می یکی دیگر از ابعاد شکل

 اقـدامات نظـامی چنددستگی نیروهای نظـامی و امن
ً
یتـی مـورد ارزیـابی قـرار داد. معمـوال

شـدت مـورد  های مادی دولـت را به تواند همه اجزاء دولت را تهدید کرده و همچنین پایه می
دهد. حال چون تهدیدات نظامی و استفاده از زور بر علیه دولت امکان بـه خطـر  تهدید قرار 

 تهدیـد افتادن حیات آن را باال می
ً
های امنیـت ملـی، از  ات نظـامی در برنامـهبـرد، معمـوال

تواند دسـتاوردهای  باالترین اولویت برخوردار است و تداوم تهدیدات نظامی بدون شک می
ــه ــد ده ــه  چن ــه را در عرص ــت و جامع ــنعت و  حکوم ــگ، ص ــر، فرهن ــت، هن های سیاس
  های مختلف به خطر اندازد.  زیرساخت

ای امنیتی قابل  عنوان مجموعه ناطق جهان بهدر این میان، منطقه غرب آسیا بیش از تمامی م
ها از اهمیتی ویـژه برخـوردار اسـت. در  بازشناختی است که در آن توان نظامی و امنیتی دولت

ای ناخواسته در کشورهای منطقه، همگان را در معرض تهدیـد  های هویتی و فرقه واقع، شکاف
از لوازم ایجاد امنیت وجود نیروهـای  ها قرار داده است. بنابراین، یکی و شورش اجتماعی توده

  باشد.  ها می اطالعاتی و نظامی توانمند باتجربه برای مهار و کنترل اعتراضات و بحران
گونه ارزیـابی اطالعـاتی و میـدانی از  در ابتدای امر، نیروهای امنیتی و نظامی عراق هیچ

دیگـر بعـد از آغـاز  امکان آغاز اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف نداشتند و در سطح
ها برخوردار نبودنـد. زمـانی  اعتراضات نیز از توان الزم برای کنترل خشونت و دامنه اعتراض

صورت مسلح میان  شود که بخشی از نیروهای وابسته به مقتدی صدر، به تر می مسأله پیچیده
در مقـاطعی معترضان حضور داشتند و آماده تقابل با نیروهای امنیتی بودند. عالوه بر ایـن، 

از عشایر مسلح شهرهای مختلف عراق آماده تقابل با نیروهـای امنیتـی و نظـامی نیز برخی 
  . بودند عراق

در مجموع، نبود نیروهای نظامی یکپارچه و واحد و چنددستگی در تقسیم قدرت نظامی 
نیتـی ای کشور عراق، اکنون کنترل اعتراضات را از دست نیروهای نظـامی و ام در بافتار قبیله

کشور خارج کرده است. ضعف نیروهای نظامی و نبود تجربه در میان نیروهای پلیس بـرای 
ها و  کنترل اعتراضات خود به عاملی تبدیل شده که از یکسو، معترضان از حضور در خیابان

ای نداشته باشند و از سوی دیگر، معترضـان  انجام نافرمانی مدنی در سطوح مختلف واهمه
 ها ترغیب کند.  ور در خیابانرا به تداوم حض
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  . ناتوانی دولت در تأمین منابع طبیعی حیاتی5
ساز سامان و ثبات سیاسی بوده و  در جوامع مختلف دسترسی به منابع طبیعی و حیاتی زمینه

شوند. اما در عراق، این مهـم بـرعکس  های سیاسی بدل می به کانونی برای کنترل کشمکش
ساز ایجاد ثبات سیاسی نشده، بلکه به علـت وجـود  تنها زمینه  بسیاری از کشورهای دیگر نه

بـرداری درسـت از منـابع  های قدرت و عدم توانایی حاکمیـت در بهره انشقاق شدید در الیه
طبیعی کشور، منابع حیاتی به یکی از عوامل نارضایتی شهروندان عراقی تبدیل شده اسـت. 

میلیون بشکه  ٥ه در کشوری که روزانه حدود کنند ک شهروندان عراقی به این مسأله اشاره می
میلیـون نفـر جمعیـت دارد، چـرا خـدمات عمـومی و  ٣٠کند و تنها حـدود  نفت صادر می

  دسترسی به نیازهای اولیه نباید برای شهروندان فراهم باشد؟ 
هـای اخیـر از آن اسـت کـه  در واقع، یکی از عوامل نارضایتی شهروندان عراقی در سال

چند ساعت به برق دسترسی دارند و معتقدند که دولت باید از درآمدهای عظـیم روزانه تنها 
طور میـانگین  اکنون شبکه عمومی عراق به نفتی کشور برای رفع این معضل استفاده کند. هم

کند. تنها کسانی که  در زمستان شش ساعت در روز و در تابستان چهار ساعت برق تولید می
کنند. شهروندان عراقی از نبود  ق خود را از طریق ژنراتورها تهیه میامکانات دارند بقیه نیاز بر

های زندگی روزمره است اعتراض دارند  رفاه عمومی و عدم تخصیص منابع حیاتی که از نیاز
های اقتصادی تبدیل  ای برای آغاز اعتراضات به شکل موازی با بحران و همین عامل به مسأله

   شده است.
رسی به منابع حیاتی را شاید بتوان جرقه ابتدایی آغـاز اعتراضـات اعتراضات به عدم دست
ارزیابی کرد. جرقـه آغـازین اعتـراض بـه ایـن موضـوع از  ١٣٩٨فراگیر بعد از ماه آبان سال 

، برق وارداتی از ایران به جنـوب عـراق بـه ١٣٩٨زمانی آغاز شد که در اوج گرمای تابستان 
حدود مواجه شد. در آغاز راهپیمایی محـدودی در دلیل باال رفتن مصرف داخلی با قطعی م

شهر بصره صورت گرفت. کاربرد خشونت از سوی دولت در کنـار اسـتمرار بحـران بـرق و 
  خدمات دیگر به گسترش دامنه اعتراضات منجر شد. 

های معترضـان مطـرح  طور محسوس در خواسـته در اعتراضات اخیر نیز همین مسأله به
های اصلی  نیازهای حیاتی برای آنها ناکام بوده است. درخواست شود که دولت در تأمین می

های  معترضان نیز چیزی جز تأمین خدمات اساسی از جمله بـرق، آب بهداشـتی و فرصـت
ها  در تأمین این خواسـته ١٣٨١های عراق پس از سال  شغلی و موارد مشابه نیست. حکومت
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های عظیمـی  در ایـن مـدت از بودجـهاند. این در حالی است کـه عـراق  شدت ناکام بوده به
هـای مختلـف حکومـت بـه ناکـامی در تـأمین  برخوردار بوده، اما گسترش فسـاد در بخش

  خدمات اولیه شهروندان انجامیده است.

  گیري و تداوم اعتراضات هاي خارجی در شکل . نقش قدرت6
گیری و تداوم  شکلهای  عنوان زمینه ای که با محوریت بحران اقتصادی به عالوه بر پنج مؤلفه

هـای غـرب آسـیا از نقـش  تـوان در بحران در عـراق بیـان شـد، نمی ١٣٩٨اعتراضات سال 
بازیگران و نیروهای خارجی غافل شد. هرچند نوشتار حاضر به دنبـال طـرح فرضـیه تـوهم 

دهند که در اعتراضات چند سال اخیر  توطئه نیست، اما شواهد و مطالعات میدانی نشان می
ه غرب آسیا همواره یـک طـرف داسـتان، هـدایت نهادهـای امنیتـی کشـورهای در کل منطق

که اعتراضاتی در شهر بصره رخ داد، به شکلی واضـح و  ١٣٩٧خارجی بوده است. در سال 
ای امنیتـی نیـز دارد،  ، وزیر امور خارجه آمریکا که پیشـینه»مایک پمپئو«با مدیریت مستقیم 

ی اسـالمی ایـران و خرابکـاری علیـه منـافع مسیر اعتراضات به سمت ضـدیت بـا جمهـور
  حکومتی هدایت شد.

های  گیری، تهیـیج و تـداوم اعتراضـات، رسـانه وضـوح در شـکل در اعتراضات اخیر نیز به
 منطقه نقش فعالی ایفا کردند. در واقع، رسانه

ِ
های آمریکایی و عربی هماننـد  آمریکایی و عربی

نیوز امارات و برخـی  لحدث عربستان، شبکه اسکایهای العربیه و ا شبکه الحره آمریکا، شبکه
بوک بر آتـش اعتراضـات افروختنـد. در سـطحی دیگـر،  های کاربری در توئیتر و فیس حساب

کارگیری افرادی خـاص بـرای بـه خشـونت کشـیدن  دالرهای سعودی با مدیریت آمریکا در به
هـا و  کـه اهـداف آمریکاییاعتراضات به کار گرفته شد. با این اوصاف، اکنون مسأله این است 
ور کردن اعتراضات در کشـور  برخی کشورهای عرب منطقه همانند عربستان و امارات از شعله

  توان به دو فاکتور مهم اشاره کرد:  عراق چیست؟ در تحلیل این موضوع می
  

  آفرینی در صحنه منظور افزایش جایگاه و تداوم نقش الف) تداوم بحران به
ویژه آمریکـا و عربسـتان بـرای تـداوم  ن هـدف کشـورهای خـارجی بـهتـری بدون تردید مهم

به دو منظور اصلی   اعتراضات و افزوده شدن بر موج رادیکالیسم آن، تالش برای تداوم بحران
است: یکی اینکه آنها قصد دارند از طریق هدایت موج اعتراضات در مسیر ضدیت با ایران، 

مناسبات دو کشور لطمه وارد کنند. دیگر اینکه، پس از  نفوذ تهران را در عراق مهار کرده و به
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تصمیم نمایندگان پارلمان عـراق بـرای اخـراج نیروهـای نظـامی خـارجی از کشورشـان بـا 
ها قصد دارند از  به تصویب رسید، آمریکایی ١٣٩٨دی  ١٥محوریت نظامیان آمریکا که در 

عراق را به دست آورند. این امر هر طریق ممکن بهانه الزم برای تداوم حضور خود در کشور 
منجر به آن خواهد شد که کشور آمریکا که با موج وسیع مخالفت شهروندان عراقـی مواجـه 

  آفرینی در عراق ادامه دهد.  شده، بتواند همچنان به حضور و نقش
  

  برداري اقتصادي از اعتراضات مردمی   ب) بهره
حـده آمریکـا، تحـت رهبـری فـردی ویژه ایـاالت مت در سطحی دیگر، کشورهای خارجی به

بـرداری اقتصـادی از تـداوم  ، در پـی بهره»دونالـد ترامـپ«سودجو و اقتصادمحور همچون 
ساز تمرکز دولت بر اصالحات اقتصـادی و  اعتراضات عراق است. در واقع، معترضان زمینه

های  کتگذاری شـر شوند و همین امر زمینه را برای ورود و سرمایه گذاری عمرانی می سرمایه
کند. این مسأله تنها در قامت استدالل و فرضیه نیست، بلکه طـی چنـد  آمریکایی فراهم می

ها و محققان آمریکایی این موضوع را به دولت آمریکا گوشـزد  ماه گذشته بارها استراتژیست
  اند که باید از اعتراضات همچون یک فرصت اقتصادی بهره گیرد.  کرده

، عضو ارشد مهمان در شورای اقیـانوس اطلـس و ١»ی پفافسی آنتون«در همین زمینه، 
استاد تحقیقات استراتژیک و نظامی در انستیتوی مطالعات استراتژیک در کالج جنگ ارتش 

بـرداری را از اعتراضـات  آمریکا، معتقد است که آمریکا باید در زمینه اقتصادی نهایـت بهره
عراق تصمیم بگیـرد اصـالحات واقعـی در عراق داشته باشد. بر اساس اعتقاد او، اگر دولت 

زمینه اقتصادی انجام دهد، ایاالت متحده باید برای ارائه تسهیالت در موفقیت و توسعه این 
اصالحات، تخصص و پشتیبانی صحیحی ارائه دهد. وقتی اراده وجود داشـته باشـد، رشـد 

المللـی و  ح بینهای مالی نیاز دارد که امکان جابجایی پـول در سـط اقتصادی به زیرساخت
کند. همچنـین از نظـر کـالج جنـگ  همچنین حسابداری از آن را در داخل کشور فراهم می

رو، ایـاالت  ارتش آمریکا، عراق در زمینه نظارتی نیز نیازمند الزامات کارآمدتر است؛ از ایـن
  ٢متحده آمریکا باید برای کمک به دولت آماده باشد.

                                                                                                                                         
1. C. Anthony Pfaff 
2. C. Anthony Pfaff, Iraq protests: How should the government and the US 

respond?, 3 OCT, 2019, Available at: https://www.atlanticcouncil.org/ blogs/ 
menasource/ iraq-protests-how-should-iraq-and-the-us-respond/ 

https://www.atlanticcouncil.org/
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پرده حمایـت از تـداوم اعتراضـات در عـراق  ر پشتدهد که د وضوح نشان می این امر به
های اقتصادی نیز برای آمریکا و حتی کشـورهایی همچـون عربسـتان وجـود دارد. در  انگیزه

واقع، تداوم اعتراضات از یکسو، روند توسعه اقتصادی در کشور عراق در مرحله پسا داعـش 
ها و بودجه بغداد به سمت  سرمایه ساز ارجاع کند و از سوی دیگر، زمینه را با تأخیر مواجه می
گذاری  شـود. در ایـن شـرایط اسـت کـه زمینـه بـرای حضـور و سـرمایه توسعه عمرانـی می

 شود.  های آمریکایی مهیا می شرکت

  گیري نتیجه
گویی به این پرسش بود که اعتراضـات عـراق دارای چـه  مقاله حاضر در پی بررسی و پاسخ

ها چه تأثیری بر تقویت و گسترش موج اعتراضـات  مؤلفههایی هستند و هر یک از این  مؤلفه
اند؟ در راستای پرداختن به این پرسش اساسی در نوشـتار حاضـر بـا تکیـه بـر نظریـه  داشته

، چـارچوبی پـنج »ای غـرب آسـیا امنیت منطقه«، تحت عنوان »نور جی مارتین لی«امنیت 
اق ارائه شد. در مقام ارائه گیری اعتراضات در کشور عر های شکل سطحی برای تحلیل ریشه

گیری مـوج  های شـکل عنوان زمینـه توان به مسائل و محورهای زیر بـه های پژوهش می یافته
  جدید اعتراضات در کشور عراق اشاره کرد:

ترین زمینه آغاز اعتراضات کنـونی در کشـور  عبارت دیگر مهم ترین عامل یا به اول، مهم
تصادی و ناتوانی دولت عراق در حل مسأله رفـاه و توسـعه توان در زمینه بحران اق عراق را می

اقتصادی ارزیابی کرد. توسعه نامتوازن، بیکاری گسترده، بدهکاری دولـت عـراق در نتیجـه 
جنگ داعش، ساختار اقتصادی ناسالم و فساد فراگیر سیستماتیک اقتصادی و ناهمترازی در 

اکنون جامعه عراق را در سطح کالن به ترین عواملی هستند که  زمینه صادرات و واردات مهم
میدانی بزرگ برای بازی معترضان تبدیل کرده است. در واقع، وضعیت کالن اقتصاد عراق به 

 می گونه
ً
گیر شده در این کشور سخن به میـان آورد کـه  توان از دولت زمین ای است که عمال

  به مطالبات اقتصادی شهروندان را ندارد.  گویی توانایی پاسخ
عنوان موتور محرکه اعتراضات در کشور عراق، نـاتوانی  وم، افزون بر عامل اقتصادی، بهد

عنوان  تـوان بـه دادن به مطالبات عمومی دیگر موضوعی اسـت کـه از آن می  دولت در پاسخ
یاد کرد. همین مسأله موجب » بحران مشروعیت دولت«و متعاقب آن، » بحران ناکارآمدی«

عراقی دولت مسـتقر را در مقـام نماینـده فسـاد و نـاتوانی مـورد  شده که اکثریت شهروندان
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نوعی ناامیـد  وزیر مسـتقر و کابینـه او بـه ارزیابی قرار دهند و از اصالح امور توسط نخسـت
های شهرهای مختلـف عـراق  ای برای تداوم حضور آنها در خیابان باشند. همین عامل زمینه

  شده است.
های مختلف از شهروندان عراقـی  میلیتاریزه شدن دستهسوم، نبود نیروی واحد نظامی و 

در نتیجه حضور چند ساله خالفت خودخوانده داعـش در شـهرهای مختلـف ایـن کشـور، 
زمینه را برای ایجاد و تقویت اعتراضات به شکل نامشروع ایجاد کـرده اسـت. واقعیـت ایـن 

قـب آن کشـور عـراق، است که یکی از الزامات ثبات و امنیت در منطقـه غـرب آسـیا و متعا
وجود نیروی نظامی و امنیتی توانمند و یکپارچه است که کشور عراق تا حدود زیادی فاقد آن 
است. همین امر نیز موجب شده که نیروهای نظـامی در کنتـرل اعتراضـات ناکـام باشـند و 

  ور باشد.  های آتش اعتراض در شهرهای جنوب و مرکز عراق شعله همچنان شعله
چند ساله داعش در عـراق فرهنـگ سیاسـی نامشـروع و نادرسـتی را در  چهارم، حضور

یاد کرد. » داعشیسم ذهنی«توان از آن تحت عنوان  اذهان شهروندان عراقی ایجاد کرده که می
در واقع، حضور داعش و حکومت آن بر شهرهای مختلف کشور، شـهروندان عراقـی را بـه 

یان سوق داده است. مردمانی که به مـدت گری و گرایش به طغ سمت خشونت فزاینده، یاغی
صـورت  شـدند، اکنـون به چهار سال هر روز با صدای جنگ و خشونت از خواب بیـدار می

گاه به ایجاد خشونت و التهاب سیاسی گرایش دارند و همـین امـر موجـب شـده کـه  ناخودآ
واره بـر روان اجتمـاعی شـهروندان عراقـی حکومـت کنـد کـه کمتـر تسـاهل و  اذهانی تک

ــه صــلح ــادل  جویی در آن جایگــاهی داشــته باشــد. در نتیجــه، ب رغم اســتعفای دولــت ع
  دهند. ها ادامه می عبدالمهدی، معترضان به حضور خود در خیابان

راستا با عامل بحران و ناتوانمندی اقتصادی دولـت، نـاتوانی دولـت در تـأمین  پنجم، هم
ای است که زمینه ایجـاد نارضـایتی  منابع حیاتی برای زندگی عادی شهروندان عراقی مسأله

کالن میان شهروندان عراقی را به همراه داشته است. نبود خدمات اجتماعی روزمره که برای 
رسـد، موجـب نارضـایتی  بسیاری از مردمان حتی منطقه غرب آسیا امری عادی به نظـر می

ق دائمـی، گسترده شهروندان عراقی شده است. نبود بهداشت الزم و مناسب، آب سالم، بـر
امکانات آموزشی مناسب، عدم توزیع مناسب سوخت و موارد دیگـر از جملـه موضـوعاتی 

رسـد در  هستند که شهروندان عراقی را از وضعیت نامناسب رفاه به ستوه آورده و به نظـر می
  ساز بحران خواهد بود.  آینده نیز به آسانی قابل حل نیست و همچنان زمینه
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گیری، تـداوم و  تـوان در رونـد شـکل گانه مـورد بحـث، نمی ششم، عالوه بر عوامل پنج
ویژه آمریکا و کشورهای عربی  تشدید اعتراضات در کشور عراق از نقش نیروهای خارجی به

غافل شد. در واقع، موج غالب بر افکار عمومی جامعه عراق در مسیر ضدیت فراگیر با تداوم 
ی این کشور قرار گرفته و مصوبه پارلمان آفرینی و دخالت آمریکا در امور داخل حضور، نقش

برای اخراج نظامیان آمریکایی، مؤیـد ایـن مسـأله اسـت. در چنـین  ١٣٩٨دی  ١٥عراق در 
منظور تـداوم حضـور در عـراق قصـد دارنـد  شرایطی، آمریکا و کشورهای عـرب منطقـه بـه

  اشد. های بغداد و دیگر شهرهای این کشور ادامه داشته ب همچنان بحران در خیابان
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