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 وقایع گاهشمار

 ی ایران و عراقسالهجنگ هشت : 0891سپتامبر  22
 برای بیرون راندن نیروهای عراقی از کویت و پس از آن تحریم عراق طوفان صحراشروع عملیات  :0880ژانویه  01

 تجاوز نظامی به رهبری آمریکا به عراق :2112مارس  21
ترین شهرهای اسالم شیعه، حرم امام عسکری در سامرا، در یکی از مقدس های القاعدهگذاریبمب :2112فوریه  22

 ایهای فرقهشروع خشونت
 دست گرفتن کنترل موصل، دومین شهر بزرگ عراق توسط داعش به :2102ژوئن  01

 انفجار خشم عمومی در پی برکناری ارتشبد محبوب، ژنرال السعیدی :2108سپتامبر 

 آغاز خیزش مردمی با راهپیمایی مردم به سمت میدان تحریر بغداد :9112اکتبر  1
نین های جنوبی در پی سرکوب خوهای بغداد و استانخیابانتری از معترضان به بازگشت جمعیت بیش :2108اکتبر  22

 اعتراضات
 شانــ جشن شادی معترضان برای اولین پیروزی عادل عبدالمهدیوزیر اعالم استعفای نخست :2108نوامبر  28

 جهور عراق برهم صالحی رئیستسلیم استعفانامه :2108دسامبر  22

ی نی قاسم سلیمانی و رهبر نیروهای حشدالشعبی ابومهدی المهندس در پی حملهشدن ژنرال ایراکشته :2121ژانویه  2
 هوایی آمریکا

 وزیری، دست رد معترضان به این انتصابانتصاب محمد توفیق عالوی به سمت نخست :2121فوریه  0

ترضان مع یشاروزیری ــ انتصاب پس از ناکامی عالوی، پافانتصاب عدنان الزرفی به سمت نخست :2121مارس  01
 بر بازنگری اساسی در نظام موجود

 بست سیاسیوزیر جدید عراق و پایان پنج ماه بنعنوان نخستتأیید مصطفی کاظمی به :2121می  1

 

 مقدمه

تی به واقعیعراق سرازیر شدند تا  های جنوبیهای بغداد و استانخیابان به 2108اکتبر  اولمعترضان عراقی در 

کاری و یگرایی، بنظامی، فرقهخورده، فساد حکومتی، نیروهای شبهکنند: دموکراسی شکستتحمیلی اعتراض 

در عراق پس از نه و  بود جنبش اعتراضی در عراق مدرن نه نخستیناعتراضات  این خدمات عمومی ضعیف.

 و ترس شد سرسختی موجباش تفاوت داشت. سرخوردگی های قبلیحال، با نمونه این . باتجاوز نظامی آمریکا

خیزش عنوان  انراه بُرد و ناامیدی جایش را به خشم داد. جنبشی از دل جامعه و با محوریت جوانشجاعت  به

ين)» اکتبر یل به تفصمبارزات پیش روی مردم عراق  ازدور از انصاف است که را بر خود نهاد.  «(ثورة تشر

ونی سو با برخی حقایق کنکه پیامدهایی هم نکردای ارائه رویدادهای تاریخیاز  درخورینمای کلی  و گفتسخن 
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قرار داشت  2108 شان در اکتبرخیزش مردم عراق علیه نظام سیاسی ی که در پسهایانگیزه برای درک. اندشتهدا

اض باید در حکم اعترطور که گفته شد همانگیری و بستر آن را شناخت. این اعتراضات را ی شکلباید نحوه

شود، و اعتراض علیه شناخته می 2112 ی پسابا عنوان دوره تربیشکه  ،عراق برشمرد «نویندموکراسی »علیه 

 با نتایج مورد انتظار تجاوز نظامی به رهبری آمریکا موفق از کار درنیامد. در هماهنگی برچسب دموکراتیکی که

بریتانیا و ومیت م: امپراتوری عثمانی، قی9112 ای در عراِق پیش از سالمناسبات فرقه

 گراییبعث

د، شدند تقسیم شده بود: والیت بغداشناخته می والیتهایی که با نام به استان (0920-0821) عراق عثمانی

ی ی سدهو سنی بود که در فاصله اسالمیوالیت موصل، والیت بصره. امپراتوری عثمانی یک نظام خلیفگی 

د داشت. ی خوآسیا و شمال آفریقا را زیر سلطه غرب مناطق جنوب اروپا، تربیشی بیستم چهاردهم تا اوایل سده

ها انی محلی استدر ادارهالنهرین )عراق سابق( شد تا ساکنان عرب و سنیِ بینمیهویت سنیِ عثمانی موجب 

ین ا اقتصادی مهم محروم شوند. -گونه نقش سیاسی و اجتماعیهای عربِ شیعه و کرد از هرپذیرفته و جماعت

[ 0].محاباتر کردبیها در برابر عثمانیرا و نافرمانی قبایل  بخشیدجسارت  حذفِ عامدانه به روحانیون شیعه

ی اسالم، همیشه تهدیدی اعتقادی شیعه و سنی درباره هایسوای اختالفی خود ایران را، ها همسایهعثمانی

«( تهدهامج)» روابطی ویژه با روحانیون شیعه همواره ،دانستند. ایران، با حکومتی شیعهبرای امپراتوری خود می

 ،در عراق شاناز دستگاه اداری هاآن بایگانیها، بنا به داشت. عثمانیی عراق در شهرهای مقدس نجف و کربال

  [2]آوردند.به شمار می «ارتش مادرزاد ایران»و  «معضل شیعه»ی عراق را اکثریت شیعه

النهرین شکست داده بود، سه استان عراق عثمانی در بین 0821 ها را درعثمانی ومیت بریتانیا بر مصر کهمقی

شیعه به جای ایستادن در کنار امپراتوری بریتانیا در برابر  -رهبران عثمانی پارچه کرد.را در یک دولت یک

ارجی گری خگران پیشین خود، شورشی مذهبی را علیه تجاوز بریتانیا رهبری کردند و آن را یک اشغالستم

یاسی را ها اجازه داد تا قدرت سبه سنی ومیت بریتانیامقی دانستند. این شورش باموفقیت سرکوب شد و وقتی

ار دیگر ها یک بشیعهی جدید بریتانیا بود حفظ کنند، نشاندهی پادشاهیِ هاشمی که دستواسطهبه 0820 در

 استقرار نهادیِ دولت مدرن عراقیْاین . دادندفرصِت بدل شدن به گروهی از نخبگان حاکم را از دست 

ی پس از که شامل دوره [2]های بعدی بودعراق در دهه ایفرقه -ساختارهای سیاسی و قومی یکنندهتعیین

 شود.نیز می 0822 ومیت بریتانیا درماستقالل عراق از قی
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 0829 یوییهژتا در  قاسم سرنگون شد با کودتایی نظامی به رهبری سرتیپ عبدالکریماین پادشاهی سرانجام 

قدرت را در دست داشت اما  تربیشبخش قاسم  وزیرنخست[ 2].آمدیک جمهوری عراقی سر کار 

 های قومیکه در آن هر یک از گروه بود جمهور و رئیس شورای حاکمیت عراقالربیعی رئیس نجیب محمد

ت عربی و کردی در راستای ایجاد یک هوی ناسیونالیسمرغم تالش برای متحدکردن داشتند. قاسم به اینماینده

هبر که از بازگشت راین حتی پس از ،از حکومت خود حفظ کند را عراقی نتوانست حمایت کردها و مدنی فراگیر

ن تأثیر را بر تریکه کم بود دورانی رانی قاسمحکمرسد نظر میبهبارزانی استقبال کرد.  تبعیدی کردها مصطفی

که نخبگان عرب سنی در عراق آن را  اعراب دارطرفش بحتی جن روندهای نظامی و نهادی داشته است.جنس 

سم را به خود توجه قاست نیافتند، نتوای خود فرصتی برای تداوم سلطه« گراییفراروی از فرقه»زیر لوای توجیه 

م ها پی برده بود. قاسبغداد به خطر آنی رقبای بعثی و ناصری خود در واسطهحتی آن زمان که او به ،جلب کند

ار در کنفدراسیون عرب  همکاری باهای خود عراق بود و آن را مقدم بر ی ثروت داخلی و سیاستهواخواه توسعه

 [ 2].شمردمی سوریه و مصر

 بعثحکومت افسران عرب سنی بر و  قاسم را سرنگون کرد و به قتل رساند 0822بعثی در  کودتای

رانی می حکطی دوره در های سنیاین استیالی سیاسی و غیررسمِی عرب. مسلط شدند( 0822 -2112)

ها توسط کرد تربیشو نپذیرفتن استقالل  ی کشوراز اداره هاشیعه یشد. حذف عامدانه تربیشحسین  صدام

سوی ایران حمایت  های مخالف شیعه و کرد همواره ازرژیم صدام در پیوند با خطر ایران بود، چرا که گروه

کرد، توانست میلیون بشکه نفت در روز تولید می 2/2که  0811 یدر دهه رژیم اقتدارگرایِ بعثی[ 2]شدند.می

با این حال، رونق اقتصادی به سبب جنگ ایران  [1]ها را بهبود ببخشد.زیرساخت زندگی، آموزش واستانداردهای 

صدام [ 9]تقویت کرد، چندان تداوم نیافت. ای در عراق رامناسبات فرقهکه  (0899 اوتتا  0891 و عراق )سپتامبر

نیز خیزش  گرای شیعه واحزاب اسالم رو شد. سرکوبِ های داخلی بزرگی روبهدر جریان این جنگ با چالش

که  (SCIRI) اعالی انقالب اسالمی عراق مثل مجلس هایینمایندگی ایجادایران با [ 8]رد.شورشیان کُ 

 گذاری حکومتقانون شورای. برداری کردبهرههای عراق گذاری شده بود، از مبارزات شیعهدر ایران پایه 0892 در

 توافق بین رهبران کرد و بغداد شروع به کار کرد. پیدر  0811 در (KRGاقلیم کردستان )

، 0880 او به کویت در یهماهرهبری آمریکا پس از تجاوز ششپی شکست صدام در برابر ائتالف به در

در  0880 هایشد. خیزش« 0880 خیزش»پا گرفت که معروف به  ها علیه رژیم صدامخیزشی به رهبری شیعه
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 سیاسی -نفوذ اجتماعیواداشت تا  را این مسئله صدام حسین اد ونشین روی دعهیمناطق عمدتاً کردنشین و ش

رژیم بعث هر دو شورش را با استفاده از هلیکوپترهای نظامی [ 01].ازپیش متمرکز سازدبیش را قبایل عرب سنی

 رو شد.محکومیت شدید سازمان ملل روبهبا و به رگبار بستن مردم سرکوب کرد که 

زمان که صدام در  همانکرد، و مالی از رژیم صدام حمایت می از نظر سیاسی در یک دورهمتحده  ایاالت

از  0899 و در حمله به حلبچه در 0892 جنگ خود با ایران و حمله به شهروندان عراقی کرد در اردوگاه انفال در

دونالد گناه کرد انجامید. ی بیهر دو حمله به قتل هزاران خانواده[ 00].ه بودسالح های شیمیایی استفاده کرد

جمهور رونالد ریگان به ی رئیسی ویژه، در مقام فرستاده0892 در بازدیدش از عراق در ،هابنا به گفته ،رامسفلد

ان همکاری آمریکا با عراق در جریرغم بهنبود.  ی صدام از تسلیحات شیمیاییخاورمیانه، چندان نگران استفاده

ار های کشتکه صدام سالح این مسئله مانع از طرح این ادعا نشدها اشاره شد، به آنتر پیشرویدادهایی که 

رای نتاگون بدرخواست پ گیرچشمتجارت جهانی موجب باال گرفتن  سپتامبر به مرکز 00جمعی دارد. حمالت 

ی نظامی فراهم نکرد و از با این همه، حتی آن حمالت نیز توجیهی قانونی برای مداخله[ 02]حمله به عراق شد.

راسی در ی استقرار دموکبرای سرپوش گذاشتن بر تجاوز نظامی از ایدهمتحده و بریتانیا  همین روست که ایاالت

 گرفتند. هعراق بهر

 «(محاصصة») ایسهمیهنهادی کردن دموکراسی  تجاوز نظامی آمریکا:

طور رسمی عراق را اشغال کرد. از بین رفتن ها مقاومت بهپس از هفته 2112 آوریل 8متحده در  ایاالت

ی مدنی دمکراتیک جدید و مشارکت سیاسی بود. با وجود این، خالء نویدبخش یک جامعهگر رژیمی سرکوب

 یبرنامه [02]مهیا کرد. ایفرقهقومی قدرت و فقدان نظم و قانوْن فضا را برای گسترش زدوخوردهای نظامیِ

لی آمریکا میبی که ازجلبی به جای صدام بود  احمد ،خواهمتحده نشاندن یک تبعیدی دموکراسی ی ایاالتاولیه

 سر کار آمدن پل برمر، دیپلماتبا های دموکراتیک در عراق حکایت داشت. با این همه، برای برگزاری انتخابات

کلی به ،گران در عراقاشغال حکومتی(، نیروی CPA) مرجع موقتی ائتالفسابق آمریکایی، راهبردهای 

ضرورت  وفیزیکی و دولتی عراق  که تخریب زیرساخت ،گارنر دگرگون شد. برمر برخالف همتای پیشین خود جی

اصرار « زداییبعثی» روندبر انحالل ارتش و شروع  طور علنی به باد انتقاد گرفته بود،را به یسازوبرگ دولتحفظ 

کنی یشهر در عراق تواندبر این باور بود که این روند می تجربگی در رابطه با خاورمیانه،. برمر با وجود بیداشت
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ای برای اجتماعی و سیاسی حزب بعث را تضمین کند. این اختالفات درونیِ واشنگتن حاکی از فقدان برنامه

 ی پساصدام بود.دوره

آن بنا  عضووپنج بیست تمام( را ایجاد کرد که IGC) شورای حکومتی عراق 2112متحده در جوالی ایاالت

الی عراق قانون اداری انتق ــ آمریکا یساخته قانون اساسی موقتِ  ای توزیع شده و تابعفرقه -به نسبتی قومی

(TAL)  ها به اکثریت دستها موجب شد تا شیعهآن از سوی سنیــ بود. این تناسب قومی در کنار تحریم 

  یابند.

نویس قانون درنتیجه، پیش بنیاد عراق بود.رسمِی هویت تشکیل شورای حکومتی عراق اولین نظام سیاسیِ 

 هایی فرقه نیز به آن افزوده شده بود که موقعیت گروهواژه پارچگی بود وسی عراق فاقد معنای یکاسا

های وزارتی های پارلمانی و مقامای فراگیرتری برای کرسیافکنی را تقویت کرد که خواستار نظام سهمیهتفرقه

 ایطایفه بندیسهمیهنظام  بهمعروف بود اِی تحمیلی آمریکا فرقه -بندی قومیسهمیه[ 02]بودند.

ریخته بود.  81 یسیون تبعیدی طی دهههای این نظام را اپوزیپایه (.الطوایف همحاصص)

نویس ی پیشتهیه شورای این گزین حکومت موقت شد. وظیفهجای 2112 ( در میTNA) گذار ملی شورای

سیستانی  علیموقت بشود. با این حال،  انتقالیِ قانون ادارای گزین قانون اساسی جدید بود که بنا بود جای

ز میان ا ملی گذار شورایصادر کرد مبنی بر نامشروع بودن انتصاب اعضای فتوایی  از مراجع تقلید شیعه

د گر و متحدانشان. فشارها از سوی سیستانی موجب شسیون عراقی تبعیدی پیشین توسط نیروهای اشغالیاپوز

مرجع عراق برگزیده شوند.  گیری در پارلمانرأیاز طریق  2112 یدر ژانویه ملی گذار شورایتا اعضای 

 را نویس قانون اساسی جدیدکار نگاشتنِ پیش شورای ملی گذارکه در ظاهر منحل شد،  موقتی ائتالف

های مخالف گروه ی آمریکا در آن آغاز کرد.جویانههای مخالف مبنی بر نقش مداخلهزمان با اتهامات گروههم

گر نداشتند. گر تخریبکه اعتماد چندانی به یک نیروی اشغال شدمیگوناگون  هایهایی با پیشینهعراقی شامل

کرسی را انتخاب  212( با CoR) ی نمایندگاناشوردهندگان دسامبر، رأی 02در جریان انتخابات عمومی 

 [ 02]کردند.

 سازیقطبی مبتنی بربه یک نظام سیاسی و فرهنگی بااهمیت  2112 ی پسادر دورهاستقرار این شورا آشکارا 

های بلندپایه را از طریق الگوی شورای نمایندگان کار انتخاب وزیران و مقام [02]منتهی شد.هویتی 



7 

 

های شیعه، مقام ریاست جمهوری برای کردها و وزیری برای عربدهد: مقام نخستانجام میبندی سهمیه

 [ 01]های سنی.نمایندگان برای عربریاست شورای 

ای وسیعی جویی فرقهسرعت در ستیزهبه 2112-2119های عراق سال سبب شد تاای سهمیهنظام شکست 

های های مختلف از جمله گروهگروه آمیزمسالمتو آمیز خشونتفرو برود. تجاوز نظامی ائتالف با مقاومت 

، یک سازمان مستقِل ناظر بر [Global Policy Forumجهانی ]رو شد. انجمن سیاست ای روبهغیرفرقه

آمیز را مقاومتی توصیف کرده است ها که بر کارهای سازمان ملل نظارت دارد، مقاومت مسالمتگذاریسیاست

ی اتحادیه های کارگری، از جملههای مذهبی و اتحادیهفکران، گروهشده از احزاب سیاسی، روشنتشکیل»

تر برای [... مستمرتر از مقاومت مسلحانه و آمادهOil Workers Unionکارگران صنعت نفت ]مند قدرت

ای های فرقهای و آمیخته با سیاست از لفاظیبرداری منطقه. با این حال، بهره«های انتخاباتیگرفتن سیاستپیش

تمان در گف آمیزیت مسالمتو بدین معنا بود که هر مقاوم سایه افکند گریجدید بر هر نوع حرکت ضداشغال

درنگ یب افکار عمومی باعث شدند تا نیز المللی و غربیهای بینو رسانه شدبندی میهواخواهی از شورش دسته

 نسبت دهند.  گرایی سنیرا به افراط هامقاومتاین 

به دلیل ربط آید، جنبش صدر عراق به میان می 2112 ی پسانظامیان شیعه در دورههنگامی که بحث شبه

صدر و  روحانی شیعه محمدصادق به تروراین جنبش خاستگاه . اهمیتی ویژه دارد های کنونیمستقیم آن با پویه

های عراق شیعه قبالر د تربیشگردد که خواستار رفتار حکومتی بهتر و عدالت بازمیاش به دست صدام خانواده

شد در میان ری جمعِی پیوسته روبهیک برنامه حاصلهای صدر را گیریموضع صدام رژیم[ 09]شده بود.

رسید که صادق صدر با گره زدن مذهب به سیاست داخلی موجب نظر میدانست. بههای فقیر و روستایی میشیعه

ده، تنها متح ایاالت عراق توسط اثر شود. پس از اشغالها، نجف، کمترین شهر شیعهشده تا نفوذ ایران در مقدس

 [08].برداری کندنفوذ پدرش بهره ، مقتدی صدر از تبعیدگاه خود در ایران بازگشت تا ازی خاندان صدربازمانده

 هان صدر پس از اشغال عراق به رهبری آمریکا با استفاده از غیاب ناگهانی نظم و قانون در کشورْ اهواخو

ها ی رژیم پیشین ممنوع بود احیا کردند. رهبر صدریکه در دورهخود را  هایرویهمدارس، مساجد و سایر 

درگیرِ رویارویی  2112 در سال ایجاد کرد که المهدیجیشبا نام  نیز نظامی خاص خود راشبه نیروی چنینهم

نفوذ با  سواهمن شخصیتی شیعی و، ییآمریکا گراندر در رقابت با اشغالهای آمریکایی شد. صمستقیم با نیرو

ترش ی آن گسکه وظیفهدر عراق  نیروی سپاه قدس انقالب اسالمی ای ازشاخه ایران بود. ایران با ایجاد
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نیروی سپاه توانست [ 20]شکاف ایجاد کند. در جنبش صدرفراملی انقالب اسالمی ایران است، کوشید 

به استقرار و مسلح شدن یک نیروی وابسته به  موفق الخزعلی را از جنبش صدر به سمت خود بکشد و قیس

 . بشودالحق  اهل عصائب خود،

ی سیاسی عراق هستند. اما هر دو از منافع مشترکی نیز بهره متحده و ایران دو رقیب اصلی در عرصه ایاالت

فت ن دادهای پرسود با صنعتاربستن قرتر، و رحم صدام، یک ارتش عراقی ضعیفبرند: برکناری رژیم بیمی

 گاه در عراقبهعراق. درحالی که آمریکا برای یادآوری اهمیت حضور نظامی دائمی خود نیاز دارد ارتش خود را گاه

 قطف این دو کند. واش حساب میوابسته نظامیان مسلحِبه صف کند، ایران برای حفظ منافع خود روی شبه

ها با منافع آن 2112 شان از سالموافقت غیررسمیشوند که بدون در نظر گرفتن دیگر رودرو مییکهنگامی با 

( و وارد شدن 2119-2102وزیر مالکی )ی حکومت نخستسازی در دورهایروند فرقه .یابددیگر تداخل یک

ی عراق تنه بر صحنهتواند یکمی نظامیان هوادار ایران به دستگاه دولتی موجب شد که ایران تصور کندشبه

  وذی که در لبنان، سوریه و یمن دارد.مسلط شود، همانند نف

در  استان االنبار یافت،می بهبود به بعد 2119 از سال رفتهدرست در زمانی که ثبات در عراق داشت رفته

کاری، فساد و ای را به خود دید. این اعتراضات برخاسته از سطح باالی بیاعترضات گسترده 2100 سال

ن شیعه، کرد و امدارای را سیاستنظام سهمیه [20]بود.، «زداییبعثی»پیامدهای ها، یکی از نیس سازیمنزوی

کوتاهی خود را دربرابر جوامعشان پشت  مداران سنی، اما در این بین سیاستکنندر کنار هم اداره میسنی د

 الکیهای موجود آمد که سیاستمحور زمانی بهکنند. اعتراضاتِ سنیمخفی می« هاسازی سنیمنزوی»برچسب 

گرایی تیزیس، دات تخریب تدریجی همبخشی افراطیمرکزیت کمکرانی اکثریتی به مبا ترویج یک نظام حک

[consociationalism را نشانه ][22].گرفته بود  

ر عراق، ببرای حکومت یا سر رسیدن نوبت خود  تاریخی ی حقهنگام ترویج ایده نیز ی عراقیاحزاب شیعه

 باه که پنداری در نظامی سیاسی با اکثریت شیعکنند. البته دستاویز خودقربانیتکیه می شاننشدروی قربانی

جا در مناطق عمدتاً شیعه بهاز آن ها، خدمات اجتماعی، آموزش، بهداشت و اشتغال هیچ نشانی بهبود زیرساخت

 نگذاشته بود، دوامی نداشت.
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هزار نفر را پیرامون نمایان شده بود که ده« بهار عراقی»عنوان با  2100 در سالاعتراضی پیشین  هایتالش

گرایی و آزادی گرد هم آورده بود. این اعتراضات با مند و بدون توجهی ویژه به فرقهی اصالح نظامخواسته

 2102 یانویهای در ژهای فرقهباال گرفتن تنش آمیز از دستگیری گرفته تا کشتار سرکوب شد.اقداماتی خشونت

ها به هنگامی که رسانهمالکی  [22]مطرح کرد، کامالً مشهود بود. ای بودن اعتراضات رامالکی اتهام فرقه که

از این  [22]،ها را پوشش دادندآمیز علیه شیعهشعارهای تبعیض دیگرها و های سیاه جهادینمایش درآمدن پرچم

طع ها قبا سایر استان را دستور داد که ارتباط استان االنبار (ISF) فرصت استفاده کرد و به نیروهای امنیتی عراق

رخ داد.  زدوخوردهایی بین دو طرف بشوند و به تظاهرکنندگان حمله کنند ــ تربیشکنند تا مانع از بسیج ملی 

 نشین رخ داد. اینهای شیعهدر استان گذاریبمبچندین  ،گرفتزدوخوردها باال میزمان که هم 2102 تا سال

 ای موجب شد.های فرقهی خشونتبه گسترش دوباره تآوری را نسبهای دلهرهرویدادها نگرانی

بوده  2119 ای در سالهای فرقهخونبارترین سال از زمان جنگ 2102 دهد که سالنمودار زیر نشان می

 [ 22].است
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 ایمنطقهنظامی و تقویت نفوذ های شبه، گسترش گروهایواکنش فرقه ظهور داعش:

ماه حضور  دومین شهر بزرگ عراق، موصل را پس از شش 2102 ژوئن 01دولت اسالمی عراق و شام در 

نشینی معروف شد. عقب« سقوط موصل»این رویداد به [ 22]ی عراق به تصرف خود درآورد.مقتدرانه در فّلوجه

ظهور  [21]قدرت نظامی ایجاد کرد.ی خالء سبب تغییری بزرگ شد و نوع و فروپاشی نیروهای نظامی عراق

 خشید.گرایی بنظامی شیعه و گفتمان فرقههای شبهی القاعده در عراق با نام داعش جانی دوباره به گروهدوباره

های سابق در رخ داده بود. شورشیان سنی و در این میان بعثی 2112-2119های و همان تکرار شد که در سال

 [ 29]جنگیدند.کنار داعش می

. دنایجاد شد با داعش نیز معروف است، برای مبارزه حشدالشعبی( که به PMF) نیروهای بسیج مردمی

هزار  021 حدود ودرگمان می و نظامی غیردولتی استهای شبهچتروار متشکل از گروهشعبی سازمانی لحشدا

ها ی عراقیکه از همه بوده استی ایجاد این سازمان فتوای سیستانی انگیزه گویا دارد. نبردجو در میدان جنگ

دفاع از کشورشان داوطلب شوند. با وجود این، احزاب هوادار  نیروهای امنیتی عراق برای پایهمخواسته بود تا 

بود نیروی دلیل کم مبنا استفاده کردند. دولت عراق بهی شیعهنظامشبه برای نوعی اردوکشیایران از این فتوا 

رضایت  هاگیری آندر نهاد نظامی خود به شکل شانها و گنجاندنشناختن آن رسمیت با به نظامی ناگزیر بود

بر حشدالشعبی تداوم  را کنترل دولتی« 80 فرمان اجرایی» تصویبکوشید تا با  وزیر حیدر العبادینخست بدهد.

ه از خود دولت نگران کرد ها را بیشبسیاری از سنی گیر حشدالشعبیچشم نفوذ بخشد. با این حال، رشد و

 [ 28]است.

ی کرد «گهپیشمر»ی نیروهای آفرینی فزایندههای داخلی در رابطه با رشد حشدالشعبی و نقشسنی نگرانی

و  هاها گرفته تا ایزدیهای عرب و مسیحیگونی از سنیهای ناهمچنین گروهشد. حشدالشعبی هممی تربیش

 [ 21]شود.ها را شامل میترکمن

یشاپیش پ کردندهایی که آن را هدایت میمعضل پیش روی دولت در رابطه با حشدالشعبی این بود که گروه

این  ند. از این گذشته،ها بودیا تحت کنترل آن ای و نهادهایی منفک از دولت عراق وابستهگران منطقهبه بازی

هواداران خمینی/سلیمانی، هواداران  :شدندمیی مختلف تقسیم به سه دارودستهغیردولتی  هایوبستبند

هایی بود که به جای ی هواداران خمینی/سلیمانی متشکل از گروهسیستانی و هواداران صدر. دارودسته
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ی نیروهای سپاه قدس او، ای و فرماندهسیستانی به سپرسپردگی مذهبی به رهبر ایران، علی خامنه علی

ا نفوذ هداد. آنها را مستقیم در کنار نیروهای سپاه قدس قرار میاین موضوع آن متعهد بودند. ،سلیمانی قاسم

 به دخواستنایران در عراق را گسترش دادند و از پیوستن به نیروهای امنیتی عراق خودداری کردند چرا که می

دادند های هوادار سیستانی و هوادار صدر وعده مییک گروه مستقلِ رسمی مبدل شوند. از سوی دیگر، دارودسته

شام منحل شوند و یا به ادغام در نیروهای امنیتی عراق تن بدهند.  و که به محض سقوط دولت اسالمی عراق

رای مثال، بمنتهی شد.  های حفظ توازنها در دورن نیروهای بسیج مردمی به یک رشته سیاستبندیاین تقسیم

شوند که گروهای مورد حمایت ایران به مالکی اجازه بدهند تا واحدهای هوادار صدر و هوادار سیستانی مانع می

 [ 20]برداری کند.ی نفوذ خود در راستای منافع ایران بهرهبرای گسترش دوباره حشدالشعبیاز نیروهای 

 یمحکومت اقل آمد و هم به نفع حکومت اقلیم کردستان بود.ی داعش هم تهدیدی راهبردی به شمار میحمله

قلمرو تحت کنترل خود افزوده بود که شامل مناطقی  درصد به 21موصل توسط داعش،  طی مدت تصرف

 [ 22]شد.خیز کرکوک میی نفتمنطقه همهتر از نزدیک به شمال و غرب موصل و مهم

ترین که براساس آن بزرگ منظور نشده بودپیکو  -های سایکسنامهتوافق درحق تعیین سرنوشت کردها 

تفقین م یافته یعنی عراق، ایران، ترکیه و سوریه پراکنده شد.بین سه دولت مستقل تازه رسمیتدولت در ملت بی

 که به معنای زیرپا گذاشتن [22]ی قانونی دادندبه این نقشه از منطقه جنبه پیمان لوزاندر  0822 در

بینی شده بود. متفقین غربی وقتی متحد جدیدشان و ی پیشبود که در آن دولتی کرد 0821 در پیمان سور

کردهای [ 22]را بر باد دادند. شانمخالفت کرد، رویای کردهارهبر ناسیونالیستِ ترکیه، کمال آتاتورک با استقالل 

اند که تجاوز از خودمختاری فدرال برخوردار بوده 0880 عراق در مقایسه با کردهای ترکیه، سوریه و ایران از سال

 .ه استنیز آن را تقویت کرد 2112 امی آمریکا در سالنظ

تواند با یم جدایی کردها دانست کهمیو  داداحتیاط به خرج می عراق تربیشچندپارگی  به نسبت واشینگتن

در یک  2101 سپتامبر 22منطقه آشوب جدیدی به پا کند. کردها در  امیدها برای جدایی در سراسر زنده کردن

عراق در واکنش [ 22]با اکثریت قاطع به استقالل رأی دادند. ی جهانی پذیرفته نشد،سوی جامعه پرسی که ازهمه

قلمروهایی را که نصیب اقلیم کردستان شده بود،  اعزام کرد تا را نیروهای امنیتی عراقپرسی به این همه

 [ 22]های نفتی نزدیک به آن را بازپس بگیرد.ازجمله شهر کرکوک و میدان
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ب های حزپرسی را باید در حکم ابزاری دانست که برای سرپوش گذاشتن بر ناکامیهمه، این همه با این

و  فهرگونه مخالخاندانی، سرکوب رانی تکمبه کار گرفته شد. فساد گسترده، حک (KDP) دموکرات کردستان

 [ 21]ناسیونالیستی عادی شد.گفتمان ی ریاست جمهوری همگی به مدد ی دورهوجههتمدید بی ترماز همه مه

قتصادی در پذیر از نظر سیاسی و ای هویت، فساد گسترده، وضعیت امنیتی آسیبپایه بر شدهیک نظام قطبی

موجب شد تا ابزار دیگری  نظامیی شبهی احزاب سیاسی عراقی بود. زاده شدن یک جامعهخدمت منافع همه

ز ا چنینبسیاری از رهبران سیاسی عراق هم قرار بگیرد.مداران برای فشار بر دولت در دسترس سیاست

 وجوه اتالفای که از پس نظارت بر شکستهاز نهادهای دولتی درهم مسلماً مندترین افراد کشور بودند و ثروت

حدود  2121تا  2112 هایبین سال المللشدند. به گزارش سازمان شفافیت بینمند میآمدند بهرهدولتی برنمی

در دولت عراق به چپاول رفته است. برای ایران حیاتی بوده است که احزاب سیاسیِ  آمریکا میلیارد دالرِ  211

های ن برای دوام آوردن در برابر تحریمای باشند، چرا که ایرای طرفدارش تضمینی برای حفظ نظام سهمیهشیعه

وساز، تأمین گذاری، ساختسرمایهبستری برای قراردادهای  تاآمریکا روی حکومت عراق حساب کرده است 

 [ 29]محصوالتش را در ازای کاالهای داخلی عراق صادر کند. بتواندو  بگذاردانرژی در اختیارش 

 :9118تا  9112 هایدر سال عراق یجنبش اعتراض

 و فساد ییگراافراط یبا وحشت دوگانه مواجهه

ها و دستاوردهای متفاوتی با آن داشت. بلکه تاکتیکنبود،  2112 شاهد تولد جنبش اعتراضی پسا 2108اکتبر 

ران با بح ی،المالک ینور ،سابق ریوزنخستفاسد  یمتوالی دو دورهکشور پس از  هنگامی که 2102 از اواسط

ی عراق در حال پیشروی در عراق بود، جامعه ی داعش کهحمالت گستردهدر پی و  اقتصادی عمیق مواجه شد

 محور حرکت کرد.فاصله گرفت و به سوی سیاست موضوع تیهو استیاز سبه تدریج  2112 پسا

د که دهیشعار نشان م نیا تیمحبوب (؛باسم الدين باكونا الحرامية)« ما را غارت کردند نْیدزدان به نام د»

از  یربردابهره ماًیمستق حال و در عین فوران کرد، یاصالحات اقتصاد یمطالبهاز  یچگونه جنبش اعتراض

 ویاًق، رخ داد نینشعهیعمدتًا ش ناطقکه تظاهرات در م تیواقع نی. ارا نشانه گرفت یو جمع یقوم یهاتیهو

 یگراماسال یاسیشده توسط احزاب سساخته تیدر تالش است تا از هو یعیش یدهد که چگونه جامعهینشان م

 .فراتر برود، کنندمی یکه دولت عراق را رهبر عهیش
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در  انجوان گروهی ازکه  یافتدر بصره  2102 یژوییه درتوان یرا م 2108 اکتبر یاعتراض جنبشرد پای 

های کار و محل هادر خانهمطبوع  یهیتهواستفاده از  برایکمبود برق  بهبرق تظاهرات کردند تا  روگاهیمقابل ن

ه منتضر ک یهنگام ژهیوبه ،امنیتی عراق یروهاین زیآمسرکوب خشونتاعتراض کنند.  در فصل داغ تابستان

د را تا بغداعراق سراسر جنوب  یشهرهادیگر و  ور کردآتش خشم کل کشور را شعلهساله ترور شد،  09 یالحلف

 .به اعتراضات واداشت وستنیبه پ

ولت د کیبا  ةمحاصص میرژ ینیگزیبر جادولت و تأکید  به فساد عمومی خدماتبه اعتراضات از انتقاد 

ردم در م گردآمدن یبرا افتهیسازمان یراهکردند که تجدیدقوا میهر جمعه  کنندگان. تظاهرشدکشیده سکوالر 

 هزار 911تا  111 کنندگان در تظاهرات بهتعداد شرکت ی سومشود که در جمعهتصور می. بودواحد  یزمانو مکان 

 [ 28]نفر رسید.

 ونیلیم کیاز  شیکه ب یجنبش برای تصاحبخود خواست تا  روانیاز پ 2102 سپتامبر لیدر اواصدر  یمقتد

و سکوالر  یمذهباعتراضات به نجف، گفتمان ضد دنی. با رسوندندیداشت، به تظاهرات بپ دانیکننده در مشرکت

 نیاز د مدارانتاسیس یسواستفاده که چگونهبه این از انتقادبود  سرشارشد. تظاهرات  تیتقو گیریبه طرز چشم

 .یی شده استگرافرقهباعث ظهور  خودْ یازهاینبرآوردن  یبرا

 یوسسهم یدانیم یتر بودند. براساس بررسمحتاط یبه جنبش اعتراض وستنیپ ها دراز سوی دیگر، سنی

 عراق:  کیمطالعات استراتژ

 دلیلپرسشِ در پاسخ به از آنان درصد  22شرکت نکردند.  هادر اعتراضها{ }سنیبه اتفاق  بیقر تیاکثر»

 نیبه ااز آنان درصد  18حال،  نیا کردند. با عنوانرا  سمیبه اتهام ترور یری، ترس از دستگهاآن عدم شرکت

آماده بودند  از آنان درصد 91، پاسخ آری دادند. و در کلکنند، یم تیحما نامعترض یهااز خواسته ایسؤال که آ

 «.ی دست به اعتراض بزنندسن یهاتا در برابر فساد در استان

جنبش  نیاجغرافیایی ها معتقدند که داعش مانع از گسترش یسن کند کهچنین اضافه میگزارش هماین 

 شد. یاعتراض

 ،المهندس یو ابومهد یالعامر یهاد او، رانیا یسابق و متحدان حام ریوزنخست یتظاهرات عمدتاً بر مالک

 متمرکز بود.
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ه . معترضان بفوران کرد تر و تکرارشوندهیتهاجم یکردهایها و روکیبا تاکتبار دیگر  2102اعتراضات در 

 یروهاین تظاهرکنندگان و نیب یریدرگ جه،یرا اشغال کردند. در نتنمایندگان سبز هجوم بردند و مجلس  یمنطقه

 تااصالح قیمقابله با فساد از طر یبرا یتوخال یهاوعده به اعتراضات، رویکرد عبادیرخ داد.  امنیتی عراق

 [ 21]بود.تکنوکرات  یو انتصاب وزرا یاقتصاد

 لیکه منجر به تشک بودیم هایو سکوالر با جنبش صدر گراچپ یهااعتراضات شاهد تعامل گروهدر این 

 و راقعپیشین  یهانقش صدر در دولت لیسکوالر به دل -یاتحاد مذهب نیارسد به نظر میشد.  مستمرون

به نام  یگریگروه دتشکیل  سکوالرها و میانمنجر به اختالف تر هم بود و شکننده یقبل یامنازعات فرقه

شد که متشکل  لیتبد سائرونبه ائتالف  2109 بعداً در انتخابات یمذهب -ائتالف سکوالراین . دش ونیمدن

گر تالش بیانمستقل بود. سائرون آشکارا  ینامزدها دیگر( و ICP) عراق ستیاز جنبش صدر، حزب کمون

جنبش  قرار بودکه  بود یاسیس موجودیتی سیتأس یبرا یصدر -ستیکموناصطالح جریان به منتسب به

 [ 20]کند. یندگینما ندهیآ اترا در انتخاب یاعتراض

مذاکرات مشترک پس  رای، زموفق به تشکیل دولت نشد 2109 آرا در انتخابات نیباالتر رغم کسببهسائرون 

نرخ  ن،یبر ا ساختار مشترک کرد. عالوه کیبر  یمبتن ایهنیکاب رشیها را مجبور به پذآن ةمحاصصاز انتخابات 

را برق عراق  یانرژ نیمأتگرفت  میتصمهم  رانیا زمانبود و هم شیچنان در حال افزاجوانان هم یکاریب

 یجنبش اعتراض ،جنگ بودند در حالبا داعش  امنیتی عراق یروهایکه ن 2101تا  2102 یها. در سالمتوقف کند

با  ،ترفته اس نیمواجه شد. اکنون که داعش از ب یدولت یهابا انتقاد رسانه« وحدت» یبرا یعنوان مانععراق به

تظاهرات  یشروع دوبارهاز تا وجه بهتر نشده هیچوضع به یْ اسیس ییاگرو فرقه فیتداوم فساد، اقتصاد ضعوجود 

 [ 22]جلوگیری کند.عراق در 

 هدیجنوب به بغداد رس که از طریقتظاهرات  یچنان به رهبر، همآغاز شده بودجا از آن زیبصره، که همه چ

خود را در  یستگبهم یعراق و مهاجران خارج یتر بود و جامعه. حرکت بصره در آن زمان مقاومدادبود ادامه می

 نیاز ا هاایبصره[ 22].کردندیابراز م زیختنف یشهر بندر نیمختلف با ا یهایو خبرگزار یاجتماع یهارسانه

 میاقل ها وی آنتوسعه شرفتیپ یهسیکه از مقا یادهیخود استفاده کردند، ا یحق خودمختار ابراز یبرا فرصت

 یبزرگ نفت در سازمان کشورها یهدکنندیتول نیالهام گرفته شده بود. عراق دوم 2112 کردستان پس از سال

برعهده درصد از کل صادرات نفت عراق را  81حدود توزیع  ییصادرکننده نفت )اوپک( است و بصره به تنها
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ناخته ش «انهیخاورم زیون»به عنوان  سابقاًکه  ی. شهری ناامیدی مردم بصره استمایه دست آمارها نیا [22]دارد.

و  رانیا یگرزدن کنسول به آتشبرخاست و کمبود آب، کمبود برق و فقر  یدربارهبحث دل خاکستر شد، از یم

اختیار هر شی مسلط را در این گرافرقه یاننظامشبهرسید که  رانیطرفدار ا یاسیاحزاب س ریسا هایدفاتر شعبه

 ،ی: داخلببرند نیرا از ب میرژ نیا یشبکه ی زوایایهمه دیکه با دانستندیبصره به وضوح م جوانان. داشتند

 [ 22]و فراتر از آن. ینظام ،یامنطقه

 خیزش اکتبر )تشرین(: مبارزه برای عراقی جدید

در عراق شروع  به باال سانسیلمدرک فوق یدارا کاریب النیالتحص، فارغ2108اکتبر  امیاز ق پیشچند ماه 

حصن شدند و هر کدام ت میخود تقس یهاها بر اساس تخصصگروهاین کردند. نشسته  یهاتحصن یبه سازمانده

شکان، نفت، پز ارتوز مقابلدادند. مثاًل مهندسان نفت  بیخود ترتمربوط به  یرا در مقابل وزارتخانه یمتفاوت

مقابل وزارت  یو هنر یآموزش یهادانشکده النیالتحصوزارت بهداشت، فارغ مقابلپرستاران و داروسازان 

 ساخت، این حقیقت که عراقورتر میرا شعله هاابانیخشم در خکشور نیز این فساد در . رهیآموزش و پرورش و غ

آمار و کشوری است که باالترین نرخ فساد در جهان را دارند  21 از یکی المللنیب تیشفافسازمان گزارش  بنا به

 [ 22]درصد است. 22از  شیپول ب یالمللنیطبق گزارش صندوق بآن جوانان  یرسم یکاریب

الت و حم انهیجومداخله ینبردها برجا مانده از یشدهفراموش مانیتیاز  ینسلبه بحران انسانی معیشت، 

ا بعراق . اکثر مردم اندهم اضافه شدهجنگ با داعش ناشی  یداخل یآواره ونیلیم 2/0مختلف، اکنون  یستیترور

به عاملی برای  زیکمبود برق ن یت. حمحرومندبه آب سالم  ی، از دسترسدر این کشور وجود دو رودخانه

ه انحصار ب یو اقتصاد یاسیاهداف س آن را در جهتو  تبدیل شده ،رانیا ،«متحد»اصطالح بهکشور  یسواستفاده

ی از یکهستند. عراق که قبالً به داشتن  یدرمان یهمیب کشور فاقد تیدرصد از جمع 2/82. خود درآورده است

 جهان معروف بود، اکنون با نرخدر  یدرس یهابرنامه نیترشرفتهیپو  کردهجمعیت تحصیل هایباالترین آمار

 [ 21]روست.روبه ییروستا تیجمع انیدرصد در م 21 باًیتقر یسوادیب

که از سوی نشد ی زیآمدولت با تجمعات مسالمت باربرخورد خشونتمانع از  هایک از ایناما هیچ

ضدشورش  سی، پل2108 سپتامبر 22. در ندشدیم یرهبر یدولت یهاساختمان بیروندر  کاریب النیالتحصفارغ

آور و گاز اشک ش،پاآب یهانی، با ماشکردخود را سپری میروز  نیصدم تحصنی کهمتفرق کردن  یبرا
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پخش شد و  یاجتماع یهاحمالت به سرعت در شبکه نیا یدئوهایحمله کرد. وبه جمعیت زا آتش یهابمب

 سیپل زیآماقدامات خشونت یبارهرا در یقاتیعراق باعث شد تا وزارت کشور عراق تحق یمدن یفشار جامعه

 آغاز کند. زیآماعتراضات مسالمت انیضدشورش در جر

در  یامنظ یاز قهرمانان برجسته یکیو  سمیمبارزه با ترور گانیسابق  سیرئ ،یالساعد عبدالوهابژنرال 

اقدام  نیکشور برکنار شد. ظاهرًا ا نیا ریوزنخست یعبدالمهد توسط عادل 2108 مبارزه با داعش، در سپتامبر

  افزود.نسبت به دولت ی مردم فزایندهبه خشم  زین

 ازها یعراق یهمه یبغداد برا یهافتیتظاهرات سازمانآغاز شد،  2108اکتبر  یکمرسمًا در  امیکه ق یهنگام

اد، فسعلیه تا  این فرصت را فراهم آوردمختلف  یهایمشاغل و وابستگ ،یلیها، سوابق تحصفرقهتمامی 

سپتامبر  شغل در ماهی مطالبه یبراکه  یراخوانبزنند. ف ادیفر یو مداخالت خارج یاقتصاد ینابرابر ،ییگرافرقه

زخم خورده بودند رهبری آن را دولت  زیآمواکنش خشونتاز که  یجوانانکه شد  بدل خیزشی به، ه بودآغاز شد

 یقهطب هیعلهایی شعارسرشان و با سردادن . هزاران نفر از جوانان با اهتزاز پرچم عراق بر فراز برعهده داشتند

 یاطیاحت ریدابکردند. ت ییمای( راهپیآزاد دانیم یبه معنا ی)در زبان عرب ریتحر دانیبه سمت محاکم  یاسیس

 ستیسکوالر، چه حزب کمون استمدارانیچه س ــ یاسیس گروه چیحاصل شود که ه نانیاتخاذ شد تا اطم شدیدی

طعاً جنبش شورش ق نیای پشتوانهنباشد. جنبش حرکت  تسلط یافتن برقادر به  ــ ستیجنبش صدر ایعراق 

را  نیقوانه بلک، زنداین جنبش دست به مذاکره نمی. تر بودو محکم ترکالیآن راد تی، اما هوبود یقبل یاعتراض

یاده کردن پها خواستار خواستند. آنینم آب ایبهتر، برق  یشغل یهافرصتفقط  گری. مردم دکندخود تعیین می

 بودند. نظام کامل و دوباره سوار کردن

خیزش رخ  و صفوان ریخورالزبقصر، ام ینواحدر . افتیتا بصره گسترش  یجنوب یبغداد به کل منطقه حرکت

 دندبو یاهشاهد تظاهرات گسترد زیمقدس نجف و کربال ن ی. شهرهادیبه اوج خود رس جیخلی منطقهدر داد و 

است،  هیوانیکه مرکز آن د هیندارد. استان القادس یهراس زین تیجنبش از مرجع نینشان داد که اامری که  ــ

 وبود،  یاز اعتراضات مردم تیحما یاکتبر در مرکز شهر برا 22 دانیبه نام م یدانیدر م یشاهد تحصن بزرگ

 آموزش و پرورش استان را بستند.کل  یاز جمله اداره یاز ادارات دولت یتظاهرکنندگان تعداد

بود و تظاهرکنندگان  یشاناحزاب و نامزدها یبرکنار با خواست ینیشاهد اعتراضات خشمگ هیشهر شام

 یاهاکیسند هایرا آتش زدند. اعتصاب هاکیکردند و الست مسدودو نجف را  هیوانید نیب یجاده نیخشمگ
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به  یمنته یها. تظاهرکنندگان جادهاوج گرفتبرجسته در ماه اول اعتراضات در شهر کوت، مرکز استان واسط، 

دولت و  هیعل ییرهاشعا با سردادن یاعتراض یهاییمایها راهپاز جاده یتعداددر و  بستندشهر را  یحرارت روگاهین

 یکه شهر شاهد تظاهرات گسترده و سازماندهنپس از آ ،یسماوه، مرکز استان المثندر . برگزار شداحزاب فاسد 

ر مجاورت د یتیامن دیشد ریها بود، تدابتا تحقق خواسته یجار یاز اعتصاب عموم تیدر حما ییدانشجو تتجمعا

 [ 29]برقرار شد. یمجتمع ادارات دولت

قار یتان ذ. مرکز اسپدیدار شد امیقاین  ی بود که درکیرمانت یانقالبی هااز داستان یکی هیشهر ناصرماجرای 

ند چ مسیربود. تظاهرکنندگان ای برجستهشاهد تظاهرات  ی،الغراف و الرفاع یعنی ش،جوارهم یشهرها همراه با

به  یدوم هبود ک [0-29]«منه به دُ »و !« یاسیسنه به احزاب »شده مطرح یجاده و پل را مسدود کردند. شعارها

 انینظامهکه شبگسترش یافت  هنگامی یرانیاشاره داشت. گفتمان ضدا رانیمرتبط با منافع ا یاسیاحزاب س

و  هایرگزارخب یهانیهستند، تظاهرکنندگان را در مقابل دورب زین حشدالشعبیاز  ی، که بخشایرانوابسته به 

های سیاسی مرتبط با گروهاوضاع در بغداد از کنترل خارج شد و  وقتیهدف قرار دادند.  نیروهای امنیتی عراق

 ایهیریگو جهت این شدند که رهنمودها، معترضان بغداد خواستار دولت سردرگمی زیادی ایجاد کرده بودند

 [ 28]ود.ــ اعالم ش ناصریهیعنی میدان الحبوبی  اعتراضات عراق ــ اعتراضات از این پس باید از پایتخت جدیدِ

ترور  یرا برای تحقیق درباره یهتیکردند و کم نییاکتبر مهلت تع 22دولت عراق تا  یاستعفا یمعترضان برا

اکتبر  22شمار زیادی از معترضان در [ 21]دادند. لیتشک گرینفر د 0291شدن  و مجروح جومعترض مسالمت 028

 یشغل هایفرصت یبا وعده کاریذهن جوانان ب خریدن یبراپایانی تالش بی یالمهدها بازگشتند. به خیابان

 به خرج داد. یاقتصاد یهافرصت گریو د تربیش

« نقالبا» کی یمثابه، مطالبات و اهداف بهیخود را از نظر گفتمان یجنبش اعتراضاین که  باید اشاره کرد

 یجیاصالح نظام. جک گلدستون انقالب را بس یبه جا بنیادین ی و بازسازیبازنگر کیکرد: می یبندطبقه

ها در استان یحال، عدم شرکت برخ نیا . بااست یاسینظام س در تالش برای تغییرکه  کندیم فیتوص یاتوده

اما [ 20].پدیدار شودانقالب  کی یمثابهعراق به امیروزمره، مانع از آن شد که ق یهاتیفعال یتظاهرات و ادامه

 .ستین یخود انقالب تیدر روح و هو امیقاین که  ستیبدان معنا ن نیا
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 اصلیبازیگران 

 انیعیشورش ش این قیام، شد،یبرگزار م نینشعهیعمدتًا ش یهادر استان تربیشکه اعتراضات  ییجاز آنا

 پیشین یهابا اعتراض امیق نیا یاساس یهااز شباهت یکی. شده است یتلق عهیش یهاگارشیال هیعل معمولی

مجدد داعش و  ظهوراست. ترس از  رهینبار، موصل و غاالمانند  نینشیسن یها، عدم حضور استان2102 در

 نیوجود، ا نیا ا. بکننده بودعاملی تعیینچنان هم یستیاتهامات ترور امعترضان ب یریدولت از دستگ برداریبهره

هزاران  د.کنرا نمایندگی نمیاهل سنت عراق  یازهایخواست و ن یکه مطالبات جنبش اعتراض ستیبدان معنا ن

 یستگبهم مراسمشرکت کردند.  جاهای دیگرمانند بغداد، بصره و  ییدر شهرها راتعراق در تظاه یهاینفر از سن

د، را پر کرده بوعراق  نینشیعمدتاً سن یشهرها گریو د یموصل، رمادی هاشبکه  هاییچند دقیقه سکوتو 

 . امیق نیها به ابرادرانه و تعهد آن یبستگشاهدی است بر هم

 یهاکردها و جنبش یگر. کنشهستیم یمتفاوت یویسنارشاهد کردها در ارتباط با  گر،ید یاز سو

( KDP) حزب دموکرات کردستان یو اقتصاد یاسیس یسلطه هیعل 2112 در عراق پس از سال شانیاعتراض

 ردک یمعرف یخود را عراق کهنیبدون ا توانهنوز هم می( به ما آموخت که PUK) کردستان یهنیم هیو اتحاد

ردها مانند ظهور ک حال در یاسیس ونیسیاپوز یبرجسته ی. الگوهازدخود  یاسیس نخبگان هیعلدست به مبارزه 

د، شاسوار عبدالواح یبه رهبر دیجنبش نسل جد ای ،تغییر{ به معنای Gorran} گورانی هانیجنبش چپ م

گر }با دی. قطع ارتباط کردها شاهدی بر این امر استکردستان،  میحکومت اقل یاز مخالفان برجسته یکی

 یهاامهنتوافق که از حالعین در لیبغداد و ارب یاسیطبقات س رایز افتی شیها افزاسال های عراق{ طیبخش

 .کردند یاسیرا س یقوم کیدئولوژیاختالفات ا بردندبهره می یو اقتصاد قانونی

است.  یتسیچپ و کمون یدهد، مکاتب فکر وندیکه توانست کردها و اعراب عراق را به هم پ اییاصل پلتفورم

کرد،  ادجیا یقوم یهانهیشیفراتر از پ یمشترک یوندهایعراق پ یهاکردها و عرببرای درست مانند اسالم، که 

 یعموم کردیحال، رو نی. با اساختمختلف متحد  یتیهو یهانهیشیاز افراد را با پ یاریجناح چپ بس استیس

 یهچیز درا توانیمشود دانسته میعراق متمرکز  یمرتبط با تجربه تربیشکه  ینسبت به موضوعاترا کردها 

گروه  کیواحد نسبت به  یموضعاتخاذ به  یجمع یحافظه ،که از خالل آن دید یگروهمیان روابطِ یِشناختروان

 [ 22].انجامدمی بیرونی
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 یکردها نیکردها ب یفرامل یاتحادها تی، تقو2112 به عراق در کایآمر یحمله پس از یخودمختار شیافزا

 ت،ی، و در نها2102 داعش به موصل در یپس از حمله ینیزم یطلبتوسعهمیل به  ه،یسور راًیو اخ هیعراق، ترک

 یکردها یپرستانههنیم یبود که انزوا ییدادهایو، ر2101 رفراندوم استقاللدر  ناسیونالیستی ی نیرومندتجربه

 2112 پس از سال لیبغداد و ارب یاسیطبقات سکه  هاییروشاز  یکی[ 22]کرد. تیعراق تقو یهیعراق را از بق

وعی موضکرد و عرب به  یاجتماع مناسبات به کار گرفتند، همانا دگرگونیمردم عراق  زیانبه را  ییگرافرقه

 .دیگر بودی با یکاسیو س یاقتصاد مرتبط با تسهیالت رفاهی در همکاری

 ،کردبرخی از مردم را مطرح میو حقوق  یزندگ یبهبود استانداردها یمطالبه 2108 اکتبر خیزشکه  اجاز آن

 ولیمعم یکه کردها دادنشان می گونهاین یا. پوشش رسانهی نگرانی بودبرای موجودیت برخی دیگر مایه

تمام  یبرا یدیتهد آن را رایز کنند،یم نگرانیاحساس  2121تا  2108 هایسال نسبت به تظاهرات قدرهچ

کردستان  میبه اقل 2112 عراق پس از سال [22].آورندمیبه شمار  خود یخودمختار یادو اقتص یتیامن یایمزا

 نیمناطق کردنش ریعراق و سا گریاز هر بخش د شیب و این اقلیمخود را داد  خیتار یخودمختار نیتریقو

پس از  همحاصصنظام بود.  یالمللنیب یگذارهیپررونق و جذب سرما یتوسعهشاهد  هیهمسا یکشورها

 یاریها بر سر بسسال طیها اجازه داد تا آن بهکرد و  نیکردها تضم یعراق را برا یجمهوراستی، ر2112 سال

ور جمهکرد بودن رییس لِیمذاکره کنند. به دل یی، مانند وزارت امور خارجه و وزارت داراپرقدرت یهاخانهاز وزارت

 های منفی اندکیی جنبهتناسب ی. دموکراسبودعراق  یکردها دست عراق در یهاخانهاز سفارت یاریبس عراق

  .کردرو میبا خطر روبهعراق را  یکردها ی توسطآمدهدستمنافع به که  یحالداشت، در  هایعراق ریسابرای 

ر واقع، دارند. د یترکم یدلعراق هم هیکه کردها نسبت به بق ستیبدان معنا ن نیموارد فوق، ا یهمه با وجود

 نیحاکمان ظالم داشتند. با ا هیعل یمشابه اریمبارزات بس 2112 عراق قبل از سال خیدر تار عهیکردها و اعراب ش

 یجمع تیرا نسبت به هو یمتفاوت یهادگاهیها، دو عرب دهاکر نیب یو زبان یفرهنگ ،یقوم یعیطب زاتیحال، تما

 کرده است. جادیدر عراق مدرن ا

را ها در تمام استان یجمع یاتوده یموج اعتراض یریگکه شکل یافرقه -یقوم یکیتیبار ژئوپل با وجود

ردها ک ان،یحیها، مسیشود. سنیم تیجامعه هدا یاعضا یچنان توسط همههم یکند، جنبش اعتراضیمحدود م

بغداد و بصره حضور  نندما یدر مناطق نیآفال چهو  نیبه صورت آنال چه یعراق هایجماعت یاعضا ریو سا
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تکثر ر ب تربیشگرفت و  دهیدر صفوف خود را ناد یفرقه ا -یعنصر قوم جسارتبا  یداشتند. جنبش اعتراض

 تمرکز کرد. یاو حرفه یسن ،یتیجنس

در  نقش کارگران را ی،حبوب دانیمدر  هساتوتو رانندگان  ریتحر دانیم در توک()توک چرخهسهرانندگان 

« داردهندههش نیکمپ» کیصدر را بر آن داشت تا مقتدی  زنانْ  ریگ. حضور چشمنشان دادنداعتراضات پراتیک 

 .بپرهیزند هااز اختالط جنسیت« اقدامات نامناسب»از  یریجلوگ یکند و از معترضان بخواهد برا یاندازراه

نشان از نکوهش و محکومیت تعداد تظاهرکنندگان زن  شیبرخوردار نشد و افزا یچندان تیفراخوان صدر از حما

 آن دارد.

 نیها، مانند رستوران نمادساختمانها و شهرها، اشغال پل یمرکز نیادیمشترک تظاهرات، اشغال م یژگیو

مختلف  یهاوجود داشت که توسط گروه ریتحر دانیچادر در م 0211 باًیتقر [22]بود. ریتحر دانیم بر فراز یترک

ه ادارحزب کمونیست عراق و  هایموجود مانند صدر یاسیس یتوسط نهادها بعدترسکوالر، چپ، مستقل و 

 .ندشدیم

 یهندیبه عنوان نما یاسیس یهتیکم ایشناختن هر نهاد  تیرسم به هیمعترضان عل مکرر رغم خواستبه

 یاجتماع یهاها در رسانههیانیب نیکردند. ا صادر ییهاهیانیشده بیسازمانده یهاتهیاز کم یتعداد ام،یق یرسم

به  توانیعنوان مثال مهشود. بیمدست بهو دستکار منتشر  و دستور یرهبر واضح یزمینههیچ پسبدون 

 یهیاتحاد، انقالب عراق یهاتهیکم یهیاتحاد، تظاهرات انقالب اکتبر یسازمانده یهتیکم

 عراق یهانتمام استا یبرا فیلف یسازمانده یهتیکم ،نیانقالب تشر یهماهنگ هایهیات

ها، چپ ان،یجودانش قل،توسط فعاالن مست هاتهیاز کم یاریبسشود که گفته میاشاره کرد.  گریموارد د یاریو بس

جنبش  ای کهدافعه لیبه دل هابعثی، )اگرچه اندشکل گرفتهسابق  یهایها، و بعثیسکوالرها، صدر ها،ستیکمون

 کی جادیمانع ا همه گروه احتماالً نی(. حضور ااز معرفی خود با نام بعثی پرهیز کردند کرد،یم جادیا یاعتراض

 شده است. ریفراگ یهتیکم

شکل  ریتحر دانیم شرویپ یهاگروه انیم ازمعترضان میدان تحریر و  ی عراق متحدبیانیهدو گروه 

 یهاستیو سکوالرحزب کمونیست عراق جوان  متنوع و یمتشکل از اعضا گروه معترضان میدان تحریر. گرفتند

 .مستقل بود
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 زیآمهیکنااست  یااشاره، «من یحرام است، موال نیا» اش،که ترجمه نیز وجود داشت یحرام موالگروه 

بصره و  2109 گروه در اصل از تظاهرات سال نیقدرت و نفوذ. ا در اختیار گرفتن یو فرقه برا نیبه استفاده از د

را  انیها شورش، آن2108 در اعتراضات اکتبراین گروه آمد. پس از ظهور مجدد  دیپد یجنوب یهااستان ریسا

 یهامسدود شده بود عبور کنند. چند فعال جوان که حساب یدولت یروهایکه توسط ن ییهاتا از پل هدایت کردند

عراق  یاطالعات یهاسیسرو کهپس از آن کردند،یم تیریرا مد یموال ماحر یاجتماع یهاشبکه

 شدند. ریرا هک کردند، دستگ یشانهاحساب

رخنه به  .را شکل داد یدر جنبش اعتراض ییتجمع دانشجو نیمندترقدرت بغداد انیدانشجو یهیاتحاد

 یپشتوانهها مستقل بودند و مشارکت آن یاسیها از نظر ساکثر آن رایگروه دشوار بود ز درون این

بر فقط ته البکه برجسته بود  زین سانیم انیدانشجو یهیاتحاد. فراهم کرد امیقبرای  بخشییتمشروع

 .متمرکز بود سانیاستان م

ط بود که توس میانی کشورو  یجنوب یهااستان یدهندگان برجستهمتشکل از سازمان دیدگاه ئتیه

از  2108 نوظهور انقالب اکتبر یهااز چهره یکی یکابیشد. ریم تیریمد ی،کابیدکتر عالء الر ،داروساز گرکنش

 و یدهنها سازمااستان یدر تمام یاعتراض یهاتهیکم میانها را بود که تظاهرات و بحث یهیناصری منطقه

ه شد رفتهیپذ یجنبش اعتراض یررسمیموردتوافق غ« روشنفکر یگوسخن»عنوان به یمدت یکرد. او برا هدایت

کرد و  مالقات پالسخارت -سیهن نینجمتحد در عراق،  سازمان ملل رکلیدب یهژیو یندهیبا نما کهنیتا ا بود

 تیر نهاو د شانس انتخاب بدهند، یعالو قیمحمد توف یریوزنخستنامزد داد که به  شنهادیبه معترضان پ

ا که در ر یکابیاقدامات راین اعالم کرد. معترضان  یعنوان نامزد در دولت انتقالخود به یمعرف یرا برا شلیتما

 کردند.محکوم شدت روی دانسته و بهزیاده کردیبدون رهبر عمل م شورشِ  کیرهبر مقام 

 یاسیس یکه هنوز نهاد یمردم بنیادین قانون نیا مبنایوجود دارند که بر یتربیش یهاتهیکمها و گروه

عراق از نظر  یجامعه .کنندیم یخود را حول اعتراضات سازمانده، کل شورش باشد یهندیوجود ندارد که نما

کار  دستور کیا ب کیارگان یضجنبش اعترا کیتوان انتظار داشت که ینم نیمتنوع است، بنابرا یاسیو س یجمع

د پدیدار خواهن به عنوان بدیلمختلف و متفاوت  یهادهینظرات و ا ها،تهیها، کمرخ دهد. گروه ریفراگ یاسیس

 شد.
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 مطالبات

ردند. خود را اعالم ک یجمهور استعفا یسو رئ یعبدالمهد یرکه نخست وز یدبه اوج خود رس یزمان یامشتاب ق

معترض را در  22که روز قبل  یتیامن یروهایاعالم کرد. ن 2108  نوامبر 28خود را در  یاستعفا یعبدالمهد

ندگان به شورای نمایخود را  استعفایصالح  برهم جمهوریس. رئندحرکت بود ینا موجب مسلماً کشتند،  یهناصر

(CoR )ول قب که مورد یریوزمحکوم کردن هر نامزد نخست یبرا ی استاقدام اینشد که  یکرد و مدع یمتقد

ک چیزی بیش از ی یک یچه یاست. استعفا یشنقش خودر حال ایفای  هنوزحال، او  ین. با ایستمعترضان ن

ام بود، نه نظ ییرهدف مردم تغ« ست!ین یکاف»در واکنش جنبش به آن مشهود بود:  یننبود و ا یندستاورد نماد

 .آمدشمار میبات بهپذیری مطالانعطاف یفتعر یبنا سنگ ینخاص، و ا هاییتشخص

اعتراضات  یو همه 2102 یمشابه جنبش اعتراض یهایاز نگران یناش 2108 مطالبات اعتراضات اکتبر اغلب

موکراسی د نظام از ریشه برکندنو  یاسیبا اصالح نظام س مقبول عام یگانهسه مطالباتبود.  2112 عراق پس از

دادن به فساد است، که  یاندوم، پا یمطالبه شود.یسکوالر آغاز م یدموکراس ه( و برقراریمحاصص)ایسهمیه

راق، ع ییدهدیبآس یبه خدمات عموم بخشیدن یانپا یعنی سوم استی در پس پشت مطالبه یاصل لیلد

 جوانان. کارییب یو نرخ باال یاقتصاد یریتمدسوء

 مطالباتز ا یبرخ یاسیْمسلح احزاب س یهادولت و گروه پروایبیو  یممستق یزآمحال، واکنش خشونت ینا با

 یارجخ یو محدودکردن مداخله یاننظامدادن به نفوذ شبه یانپا نظیر است، عمدتاً نیز مطرح کردهرا  ترییجز

 یاننظامشبهی مالی هزینهدرصد از  21 یباً که تقر یرانه ایژوبهگرفته تا  یکامتحده آمر یاالتدر امور عراق، از ا

شکنجه و قتل  یی،رباآدمی بارهدر یقتر از همه، تحقو مهم یت،در نها[ 22].کندیم یندر عراق تأمرا  یعهش

 یلعم یراه ید،رزمان شههم سوی. دعوت به عدالت از یتکارانجنا کردنگوپاسخ یبرا یزآممعترضان مسالمت

 بود. 2108 اکتبر البیانق یتساختن هو یبرا

نفر  هزار 21شدن معترض و مجروح 911به  یکشدن نزدتظاهرات که منجر به کشته یزآمخشونت سرکوب

فوذ و ن طرح رسایکرد.  یجادا عراقدر  اشیابتین یاننظامو شبه یرانرا در برابر ا پرسروصداتریشد، مقاومت 

 نانسخ ترینالحنیدشدبه  یست،سو نها در عراق همکه با منافع آن یگروه یانسبت به هر فرد  یرانارعاب ا

به  و برداشتندمانند نجف  ییاز شهرها ینی رااهلل خمیتآ یر. تصاومنجر شد 2112عراق پس از سال در یرانیضدا
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 یژهوبه، بودند یلمعترضان دخ یهکه در خشونت عل مشهوری یاننظامبا شبه یراندار اطرف یاسیاحزاب س دفاتر

وی که تکرار سناری یوییدر نجف در سنار یرانا یگر. کنسولسوزاندندها را آنو  کردند حمله یه،در شهر ناصر

 .شد یدهبه آتش کشبود در بصره  2109 تابستان

 یلبه دل 2102 صدر از سال ی. مقتدرا شاهد بود یاعمده ییراتنسبت به اعتراضات تغ هایصدر رویکرد

رقبا  هیعل «فشار اهرم»عنوان به معترضاناستفاده از  وها خود به آن یرهبر یلتظاهرات و تحم از« سوءاستفاده»

از همان  یلبه دو دل 2108 رحال، اعتراضات اکتب ینشناخته شده است. با ا یاسیدر نظام س شسابق یو شرکا

 .است نامناسببرای او  یرمسنشان داد که این ابتدا 

او به  ینندهیرکاتفاق افتاد: سفر غافلگ هااو به تظاهرات سه هفته قبل از شروع آن یوستنپ یمانع برا اولین

و  یران،رهبر ا ی،اخامنه یاهلل علیتآ ینصدر ب ننشست یرانجام شد. تصاو 2108 سپتامبر 01که در  یرانا

ت که احساسا یالمللینو ب یامنطقه لفمخت یهادر سراسر رسانه ،سپاه قدس یفرمانده یمانی،سل قاسم

کشور  ینه ادر عراق ب یرانا یابتین ی. تجربهپخش شد بردندیسوال م یرصدر را ز «یرانیو ضدا ناسیونالیستی»

از متحدان وفادارش در حزب دموکرات و دولت است. با وجود  یرگذارترو تأث تریصدر قو یآموخته است که مقتد

 .کنندتأکید می «یکاییدشمن آمر» بر مشترکاًچنان در عراق هم ایراندار ها رقابت، صدر و چتر طرفسال

 کند:یم یفتوصچنین و عراق، سفر صدر را  یرانعنوان کارشناس روابط ابه یمعمور یعل

ت ی اسگریباز رانیکرده است که ا دینشان داده و تاکدوران دشوار  نیدر ا انیرانیخود را از ا تیصدر حما»

 تاسیخود در س یتحرکات آت یبرا ، صدرهنگامهممند. قدرت ییگراو عمل یریپذبزرگ در منطقه با انعطاف

 یرانیا گرانیاز باز کی چیه ،یمانیلو س یاصدر با خامنه داریشود. پس از دیم تیها حمایرانیا یعراق از سو

متهم  یرانیضدا یاصدر را مانند چند سال گذشته به برنامه توانندینم ،یحشدالشعب یهادر عراق، از جمله جناح

 [ 21]«کنند.

روز  نیبه شورش بود. در چهارم وستنیپ یمعترضان نسبت به قصد صدر برا یهیاول یاطیاقدامات احت دوم،

شد  یللالمنیانتخابات زودهنگام تحت نظارت ب یدولت و برگزار یپس از آغاز اعتراضات، صدر خواستار استعفا

به حال د را خو یپارلمان تیتا عضو دستور داد( اتحاد انقالبیون برای اصالحات) سائرونخود در  ندگانیو به نما

معترضان و  یهادر برآورده کردن خواسته یناتوان یبا ادعا حزب کمونیست عراق یاعضا[ 29].تعلیق درآورند
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 یاقدامات هانیکه ا ییجااز آن[ 28].استعفا دادند شورای نمایندگاناز  سائرونبا بلوک  یاسیقول حفظ اتحاد س

 داشتند، تظاهرکنندگان به سرعتاز سوی صدر در گذشته  یاعتراضات مدنتصاحب به  ییهابودند که شباهت

 در پاسخ کنند. زیمتما صدر یاسیس یهاهزیرا از انگ شانیکردند که جنبش مردم مراقبتواکنش نشان دادند و 

اهرات لبنان تظشعار به  هیشعار شب نیا .«دیمردم تنها برخاستند، سوار موج نشو» تظاهرکنندگان این بودشعار 

 [ 21]«کالً  یعنی کالً،»زدند  یم ادیبود که در آن مردم فر

 رفتندیپذیرا م تیواقع نیا دیبا یْ اسیس ضیاعتراضات از هرگونه تبع زیآمحفظ عنصر مسالمت یبرا معترضان

آن ود در مشارکت خ ای عتیببر میراث ،یو مذهب یالهیقب یهایوابستگ لیبه دل داران صدرطرفاز  یاریکه بس

و مراحل  0881 یدهه یهامیتحر خاللدر  ای کهیمال تیو حما یشغل یهافرصت لیبه دل ای اندودهجنبش ب

 گر،ی. به عبارت دانداز آن برخوردار شدند ناگزیر از حمایت از صدر بوده همتحد االتیا یتهاجم به رهبر ییهاول

 آرایی از آن خود دارند. گذاریهستند و در هر  یعراق زیها نآن

 یراب داران صدرطرفتالش  نیشد، مسلط شدند. ایکه تظاهرات برگزار م ییهادانیها ناگهان بر میآب کاله

 ریو سا میان طرفداران صدر زیتما یبرا یراههمین اقدام سرانجام به بود. از قضا،  امیق مظهر یرنگ جادیا

 رایکردند، ز رگید انیمنظاشروع به محافظت از معترضان در مقابل شبه یآب . معترضان صدر با کالهشدمعترضان 

موجب  متعاقباً امر  نیبود. ا رممکنیغ رانیدار اطرف یهاگروه یصدر برا روانیبا پ میمستق یریخطر شروع درگ

 .ها در جنبش شدتغییری در استقبال از آن

 عنوانصالح به جمهور برهم سیرئ یسابق ارتباطات، از سو ریوز ،، محمد توفیق عالوی2121  هیفور 0 در

 پذیرشعدم که معترضان به صراحت در مورد ییجامنصوب شد. از آن یعبدالمهد یبه جا دیجد رینخست وز

 یقبل از ارائهوزیر جدید را نخست[ 20]،کردندپافشاری می یاهیسهم یسرباز از نظام دموکراسکهنه کی

 ، یعنین بودمعترضا مطالباتمداوم  پذیریانعطافبازتاب  عیرد سراین مجلس رد کردند.  بیتصو یبرا اشهنیکاب

 یامزدصدر از ن گر،ید ی. از سویاسیاز نخبگان س مدارانتاسیانتصاب س یمند براقدرت یوتو کی نیتضم

 ی«تانهبشردوس اقدام»به  ی صدرآب کاله دارانطرفدادن به اعتراضات شد. انیاستقبال کرد و خواستار پا یعالو

هرات را در مناطق تظا کیکردند و نقاط استراتژ زیآمشروع به حمله به معترضان مسالمتخود دادند و  انیخود پا

ماه پس  یک یعالو یینهکاب [22]در مرکز بغداد. یرستوران ترک نیمشترک اشغال کردند، مانند ساختمان نماد
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 یدموکراس در برابر شمقاومت یلاو به دل یبه گفته ید کهنرس یببه تصو یندگاننما یدر شورا یاز انتصاب و

 بود. یاهیسهم

د که با کردنشروع  گریدکی هیاز حمالت را عل یاشد که واشنگتن و تهران مجموعه دهیچیپ یزمان امیق نیا

 2108 دسامبر 21در  ییکایآمر یرنظامیغ کارنمایپ کیبه کشته شدن  وکرکوک آغاز  ییهوا گاهیحمله به پا

 شدن اهلل پاسخ داده شد که به کشتهکتائب حزب هیعل یی آمریکاحمالت هوا باحمله دو روز بعد  نیشد. امنجر 

استدالل  و عراق کایآمر یکرکوک، افکار عموم ییهوا گاهیبه پادر حمله  رانیانکار ا رغمبه. انجامید ینظامشبه 22

 هد،د انیدر منطقه پااش یابتین یکه ممکن است به باز یدر تالش است مردم را از شورش رانیکردند که ا

 کیدر بغداد نزد کایبه سفارت آمر رانیدار اطرف انینظامشد که شبه عیان یبه وضوح زمان نی. اسازدمنحرف 

 شدند.

 یابومهد ،یحشد الشعب یروهایو فرمانده ن یمانیقاسم سل کا،یآمر ییهوا ی، در حمله2121 هیژانو 2 در

 یابتین یطلبتوسعه هایبال یمانیبغداد کشته شدند. سل یالمللنیدر فرودگاه ب رانیوفادار به ا یالمهندس عراق

ه سمت ب انینظامشبه ییمایمنجر به راهپ دادیور نیها را قطع کرد. اشب آن کیدر  کایدر منطقه بود و آمر رانیا

دست  به دست رانیدار اطرف انینظاماحزاب و شبه مداران،تاسیس یکه همه ییدر بغداد شد، جا کایسفارت آمر

 یمانیسل ناشی از حذف ءخال ژهیورا محکوم کنند. صدر از خالء قدرت به سو المهند یمانیهم دادند تا قتل سل

، صدر رواین. از به او نیاز داشت 2112در عراق پس از  یگرید ماناز هر ز شیاکنون ب ، و ایراناستفاده کرد

 کرد. بسیج ییکایضدآمر ییمایبه راهپ وستنیپ یخود را برا انیحام

دد مج یایدر حال کند شدن بود و معترضان در حال تدارک اح رانیو ا کایآمر یهاییارویکه رو یدرست زمان

باشد  یریت رفتمیانتظار که  یایجهان یریگظاهر شد. همه 08 -کویید در سطح جهان به نام یروسیبودند، و

 تیفقدان امن یافشا یبرانیز بود  ی، فرصترودمیرا نشانه  برالینول یدارهیکه قلب نظم سرما یولوژیاز جانب ب

اق بهداشت و درمان فاسد و ناکارآمد عر نظامعنوان مثال، . بهیمراقبت بهداشت هاینظامشده توسط ارائه یبهداشت

 دیمورد مرگ رس 92با  نفر 0211شده به دیی، تعداد موارد تا2121  لیآور 22تا  [22].افزودموردانتظار  یبه فاجعه

 یجتماعاگیری اقدامات احتیاطی فاصله تیاهمترویج منع آمدوشد توسط دولت عراق و  رراتکه منجر به اعمال مق

 [ 22].شد از کشورها یاریمانند بس
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 نیور نمادطمذاکره کند که به یدیانتقال جد یبارهتا در یاسیس یطبقه یبرانیز بود  یفرصت گیریهمه

 بیتصو یبرا یعالو یماهه کی. پس از تالش نافرجام کردمی ها را حفظو نفوذ و حضور آن اعتراضات را آرام

سبت نتری موضع مالیمکه  یمدارتاسیدار نجف و سفرمان ،یرف، عدنان الزُ شورای نمایندگانخود در  یهنیکاب

 یهادهیشامل ا یرفز یهنیشیمنصوب شد. پ ریوز ، به عنوان نخستداشتمتحده  االتینفوذ ا یهوزبه ح

 یهالوکب یاز سو مخالفتبزرگ  کارزار کبرپایی یامر منجر به  نیبود و ا رانیاز نفوذ ا بیزاریو  رفرمیستی

 شد. رانیدار اطرف

 سیرئ ،یمالکاظ یکرد و مصطف یریگکناره شورای نمایندگانخود به  یهنیکاب شنهادیبدون پ یحت یرفز

 بردن در جان به یو مورد انتظار برا یعمد یهاتالش هانیاو شد. ا نیگزیجا 2121 لیآور 8سابق اطالعات، در 

 عراق را اشغال کرده است. یهاابانیو خ یاست که افکار عموم اییمدن یاز نافرمان

 ها و امکاناتحرکت رو به جلو: چالش

و  یاسیاز ساختار س یها ناشتیاز محدود یبرخدارد. نقاط قوت و ضعف  یگریعراق مانند هر جنبش د امیق

 موجود است. یهارقابتحاصل  گرید یو برخ یاروابط فرقه یفرهنگ

ر شورش کردها د بتیشود. غ رفتهیپذ تیاز واقع یعنوان بخشبه دیوجود دارد که با یعینقاط ضعف طب اوالً

ان به کردست یمدت با آن مقابله کرد. خودمختارمختلف بتوان در کوتاه لیکه به دال ستین یموضوع یمردم

اعمال  ایدوجانبه یو اقتصاد یاسیتا انحصار س امکان دادکردستان  یهنیم یهیحزب دموکرات کردستان و اتحاد

ر اگ ید. حتسازو محدود کند را خاموش  یمدن ینافرمان یمنطقه برا یهااز تالش کیهر  تواندیکنند که م

انتظار  توانیمن جنگند،یآن م یکه معترضان برا میرا تصور کن یرتریو فراگ ترافتهیبهبود اریعراق بس میبخواه

 داشت.ندولت جهان را یبملت  نیتربزرگ از سوی لاستقالمستدام برای مطالبات 

بود که  یردولتیغ انینظامحضور شبه ز،یآمجنبش مسالمت یرو شیپ کیاز مشکالت استراتژ گرید یکی

 یع مشترکمناف ینظامشبه یهاگروه نیکنند. ایعمل م زیدر دولت ن یاسیاحزاب س ینظامشبه یهاعنوان شاخهبه

لقه با ح کیعراق در  یتیامن تیگر، وضعیدارند. به عبارت د رانیعراق مانند ا یدر امور داخل ریدرگ گرانیبا باز

شده است. هر دو  نییتع یاسیاحزاب س یدولت و هم از سو یست که هم از سوروهروب یمتعدد یهابستبن
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 و «شراکت سیاسی در قدرت» نیتحت مضام یفرقه ا -یقوم یاجتماع یهااز تفاوت یاسیاز نظر سطرف 

 کنند.یاستفاده م« تناسب»

ن چناشود، همیم دهیسنج یاجتماع یهارسانه قیاز طر یادیامروز تا حد ز یایکه در دن یانقالب گفتمان

آن  شتاب ،گشتبازمیخود  ریبه مس یآرامها بهکه اعتراض ییجاحال، از آن نیاست. با ا یفعال و جار اریبس

زمان  دیخر یو سپس تالش دولت برا، رانیو ا کایآمر ینظام یهاتنشآغاز شد. ابتدا با  دهیارها به چالش کشب

 .یعبدالمهد ینیگزیجا یمختلف برا ریوزسه نخست یبا معرف

هر جمعه با  یاوجود دارد: مثالً عده خود نقاط ضعف برای غلبه جنبش بر یمشخص یسازمان یهاشکاف

 . اکنونندکنیبه صورت روزانه شرکت م یاو عده ندیآیگرد هم م یجنبش اعتراض یمیقد یهاکیاز تاکت یرویپ

انقالب  کی یبه منزله دی، بارو کردن نظام تلقی شود و نهایی برای زیر چون طغیانهم کهنیااین اقدامات برای 

یده شناعتراضات منظم در از موارد  یارید. درخواست اصالحات در بسشو زیمتما عادی اتاعتراضاز  تاعمل کند 

مانع  هکنیبدون ا یشادهاو نه یقانون اساس دنیبرچ یبرا یاسیس نخبگانحال، درخواست از  نی. با اشودمی

 یاکتبر ضربه امیپس از آغاز ق یهادر ماه« وکار مثل همیشهکسب». عامل بعید استآن شود،  ینظم عموم

 یاناقدام مخرب نافرم را بساناعتراضات  تادولت  یارسانه غاتیتبل یبرابود  یاهیهد نیزد. ا امیبه ق یبزرگ

های آواره میان عراقیها در عراق، و در یاز عراق یاریدهد. بس جلوهعراق  یهجامع تیاز اقل یندگیبه نما یمدن

که فراموش کردند  یرا انجام دادند، در حال یاو رسانه یتالیجید یهاتیفعال هایشکل یهمه ،در سراسر جهان

 یتظاهرکنندگان انیدر مرا امر حس انزوا  نیرو هستند. اهروب یعدالتیبا ب مادیاز افراد از لحاظ  یاریکه بس

 تنها هستند.مبارزه  نیدر اکردند میاحساس برانگیخت که 

کند، اما فقدان  یریمشکالت جلوگ نیاز ا توانستیوجود داشت م یو رهبر یدهسازمان یهاتهیاگر کم

 ادرهایچدر  یادیز یهاتهیو کم هاهیانیقوت جنبش بود. ب نقطه نیترضعف و هم بزرگ نیترهم بزرگ یرهبر

شد.  یدهسازمان مدتدر کوتاه یدهطرح مطالبات و جهت یبرا میان آوارگان عراقیو در  اعتراض یهادانیم

هرگونه  تظاهرکنندگان از بلکهتفرقه نبود،  لیبه دل نیبودند. امعینی  یها فاقد وحدت و اقدام جمعبرعکس، آن

فاصله  یاسیساختار هر نهاد س خواستند ازیو م دندیترسیتسلط بر جنبش خود م یبرا شخصیتی مانند صدر رشد

 تیاهم نیچنشد. دخالت صدر همیمحسوب م زین وتنقطه ق کی یرهبریاست که ب لیدل نیبه هم رند،یبگ



28 

 

شترک م یهاخواسته افتهیسازمان یرهبر قیاز طرکند تا منعکس می ی راتریقو یهافتیداشتن سپر سازمان

 .کند اعالم را علناً جنبش 

ه ست. به همان اندازه کهااعتراض ییایجغراف تیمورد بحث قرار گرفت، موقع اریکه بس ییضعف نها نقطه

 میعراق در اقل نیمعتبر است، و به همان اندازه که روابط ب نینشیترس از ظهور مجدد داعش در مناطق سن

 عمدتاً  یهاتانکه اس طور. همانابدیچنان گسترش هم دیبا امیتوان انکار کرد که قیکننده است، نمجیکردستان گ

کنند، یعراق تالش م یجمع تیارتباط با هو یهراس دارند و کردها برا انیگراافراط یایاز اح نینشیسن

 نینچو هم هراس دارند عهیش یافراط یهاگروه از زین نینشهعیعمدتًا ش یجنوب یهادر استان یشهروندان عراق

گرفته  غفلت قرار موردشمال و غرب های مقایسه با استاندر  سیاسیشان از لحاظ یهااستانکنند که احساس می

 است.

قاط قوت از ن تربیشاست که برجسته کردن نقاط ضعف  ینکته ضرور نینقاط قوت، ذکر ا بررسیاز  قبل

کننده نگران با وجودکند. یم میرو را ترس شیپ ریمس میرمستقیطور غبه رایاست، ز دیمف یجنبش اعتراض یبرا

 یاسیان سنخبگ هیعل ی هستیمشورش یایشاهد احاساساً  نینشهعی، در مناطق عمدتاً شذکر شد کهمواردی  بودن

 دینسل جدشورش بازتاب جدایی شدید  نیاست. ا 2112 پسادر عراق  یافرقهپسا یجامعه یبناسنگ که عهیش

 .تاسکه در خدمت وحدت متنوع عراق  یاقدام است، رانیا یابتین یو هژمون یاسیس یعراق از طبقه یهعیش

 رییتغ یبرا یقبل یاصل یهاخواسته ،یتیامن یروهایو ن ینظامشبه یمعترضان و اعضا نیب یابانیخ یهاتنش

 ت،ی، امنوپرورشآموزش ها،رساختیکه نتوانست ز یاسیس یبه همان طبقه گریمردم د [22]کرد. کالیرادرا  نظام

بازتاب  یجنبش اعتراض[ 22].دارندکند، اعتماد ن یبازساز ادهد یو اقتصاد عراق را توسعه  یبهداشت یهامراقبت

فظ حا نو عامال نیاز نهادها، قوان ییرهارا همانا  تیواقع نیرفت از اکه تنها راه برونی است جوانان انی میآگاه

ــ  رانیدار امسلح طرف یهاو گروه )محاصصه( یاهیسهم ی، دموکراسشورای نمایندگانبرای مثال  ــنظام 

 .دانندمی

 یارتجاعاست  یتالش یکردن اول ی. منزوکندشکاف ایجاد می یستانیو س یمانیسل انیحام نیب حشد الشعبی

 یهجیدر نت تیعراق و مرجع یاسید که چگونه احزاب سندهینشان م هانی. ایبا جنبش اعتراض ییسوهم یبرا

 .رندیگیفاصله م رانینفوذ ا یاز حوزه جیتدربه سیاسیاحزاب نسبت به  یخشم آشکار عموم
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 رگیدکیوجود دارد تا با  یاعتراض یهاتهیفعاالن و کم یبرا ی، فرصت08-دییکوو یریگهمه یبحبوحه در

 تمیق زیآمعراق هماهنگ کنند. سقوط فاجعه یهارا در سراسر استان هایها و استراتژکنند و برنامه یهمکار

. عدم است فتوابسته به ن یاقتصاد رانت کی جادیدولت در ا ضعف و کاستی یدهندهنشان نیچننفت هم

فاسد و  تمسیس نیا بنیادین ی و بازسازیبازنگر یها برامردم و تالش آن یدیناام گرْیدر منابع د یگذارهیسرما

 کند.یم هیدوباره توجرا  یادار فیضع

وم خواهد شد. تدا یدیشد یاجتماع رییامر باعث تغ نیباشد، آشکارتر است که ا تریچه تظاهرات طوالن هر

ها از اعتراضات در اعتصاب تیآموزان و معلمان در حمااست. دانش یمدن یجامعه تیجنبش در حال تقو یکنون

 [ 21].وندندیپیها مآن به هاابانیچنان در خو وکال هم انپزشک ،انمهندس یکایو سند کنندیم یهمکار

 یانیسخنان پا

وارد  2112 اپس مدرن عراق گشود. عراقِ  خیدر تار یدیشد، فصل جد ایاح 2108 که در اکتبر یاعتراض جنبش

 یت. حمحورموضوعسیاست به  تیهوسیاست از  یو نه فقط فرهنگ یحرکت واقع کیدوم خود شد،  یمرحله

در  هانآ یهگرانهلسوال بردن نقش مداخ ریعراق در ز خیزش ییبر توانا یلیمتحده دل االتیو ا رانیا یهاتنش

 مورد یررسمیجوانان عراق بود که فرمول غ یبه رهبر امیق نیا گر،یو اقتصاد عراق است. به عبارت د استیس

ود که دولت عراق ب یجنبش اعتراض نیشد. ا کایتوسط آمر یمانیداد و منجر به کشته شدن سل رییتوافق را تغ

ه اهداف ب دیشا یانقالب امیکشور ارائه دهد. ق یبازساز یبرا یدیجد یهاعراق را تحت فشار قرار داد تا مرتباً طرح

موار آن ه یراه را برا رانْ یاز ا یمانند شکستن ترس از انتقاد علن یااما با اقدامات شجاعانه د،یرسنخود  یینها

ن روش یبدیل دیرا متوقف کردند، معترضان با دادهایرو ینفت همه متیو سقوط ق 08-دییکه کوو جاکرد. از آن

 جامعه و جنبش باشد. یاعضا یکنند که شامل همه جادیا و متکثر

عراق  دیدوران جد نیگذاشت، ا شیاز عراق را به نما یدیجد یچهره 2112 اکه عراق پس گونهنهما

 هایدیلبتواند از دوران گذار جان سالم به در ببرد که یم یحاکم تنها در صورت یاسیس یاست. طبقه 2112 ساپ

 هد.داده ارائه د رییرا تغ یاسیس نکه گفتما یرو به رشد یجنبش اعتراض را در مقابل یو اقتصاد یقانون

 ،یکاریمقابله با نرخ ب یبرا دیشد راتییشاهد تغ کهنیمگر ا ،محو شود ینسل شورش نیرسد اینظر نم به

 یاسیاحزاب س یهدیچیپ میرژ یبرا یراتییتغ نیباشد. چن ییجوزهیو ست فیضع یفساد، خدمات عموم ،ییگرافرقه
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کامل  یکنشهیتنها ر که رسدیبه نظر م از این روست که ست،ین حملتدر عراق قابل انینظامحاکم و حضور شبه

 کار خواهد بود. نیقادر به انجام ا محاصصه یاهیسهم نظامو  شورای نمایندگان ،یکنون یاسیس یطبقه
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