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مقدمه

کشور عراق که به درستی »آوردگاه منطقه ای و جهانی« نامیده شده، مسلما نمی تواند بدون 

یک دولت قدرتمند که استقالل رأی آن را از قدرت های بیرونی تضمین کند، چندان امیدوار به 

ثبات درازمدت باشد. به همین دلیل از سال ۲۰۰۳ تا امروز، چندین حادثه و جریان مهم در این 

کشور رخ داده که هرکدام در کشورهایی خارج از منطقه یا حتی داخل آن، شاید برای یک دهه 

بی ثباتی کفایت کند. سلسله تحوالت شگرف در عراق حاال به اعتراضات اکتبر رسیده که برخی 

از معترضان، آن را »ثوره التشرین« )با نگاه به ثوره العشرین( نامیده اند. اعتراضاتی که بزرگترین 

در نوع خود، پس از سقوط صدام است]۱[. این اعتراضات که برآمده از بستر سیاسی، اقتصادی و 

اجتماعی عراق است، در آینده این کشور تأثیر فراوانی خواهد داشت. هنوز اعتراضات به پایان 

نرسیده، قول اجرای اصالحاتی داده شده که شاید پیش از اکتبر ۲۰۱۹، سیاسیون برای آن چند دهه 

زمان می خواستند. در کنار این ها، تشتت جریان های سیاسی به حدی باال رفته که شاید در تاریخ 

عراق بی سابقه باشد. از این رو شناخت دقیق عوامل بروز این تحول، نقش قدرت های خارجی در 

آن و جایگاه ایران در میان بازیگران این روند برای ترسیم افق پیش روی سپهر سیاست عراق 

ضرورت می یابد.

بررسی دالیل داخلی اعتراضات در عراق

قلم فرسایی در رابطه با ریشه اعتراضات با وجود آن که تنها یک ماه از آن گذشته، تکرار 

مکررات خواهد بود. این امر تنها به دلیل حساسیت باالی رسانه ها نسبت به دوره فعلی اعتراضات 

نیست بلکه از عوامل دیگری نظیر تشابه ریشه این دوره از اعتراضات با دوره های پیشین هم ریشه 
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می گیرد. با این حال شایسته است به منظور انسجام محتوایی، برخی دالیل داخلی خشم عمومی 

عراقی ها را برشمریم. به صورت کلی فساد، بیکاری و فرصت طلبی جناح های سیاسی مطرود و 

موجود را می توان بخشی از دالیل اعتراضات اخیر در عراق دانست.

است]۲[. گسترش شهرنشینی،  بغداد  التحریر  میدان  اعتراضات عراق،  تپنده  قلب  فساد: 

آگاهی سیاسی و نفوذ اینترنت در میان جوانان از عواملی بوده که اعتراض به فساد را در میان 

معترضان تشدید کرده است. فساد در عراق به راستی لجام گسیخته است. برخی برآوردها از هدر 

رفتن ۴5۰ میلیارد دالر در عراق پساصدام خبر می دهند]۳[. در میان مردم کاخ نشینی مسئولین 

طیف های مختلف )شیعه و سنی، سکوالر و اسالم گرا( در منطقه خضراء یک خبر صادق دانسته 

می شود. در یک نمونه، حکیم و العبادی هر دو در کاخ های بازمانده از صدام و طارق عزیز زندگی 

می کنند.]۴[ در سطوح پایین تر هم شایعات زیادی در رابطه با فساد بسیاری از مسئولین دیگر، 

خاصه استانداران و نمایندگان مجالس استانی وجود دارد که برخی اثبات نیز شدند. در تازه ترین 

مورد، هیئت پاکدستی استاندار پیشین دیوانیه را که به تازگی برکنار شده، به جرم هدر دادن 

۲ میلیارد دینار بازداشت کرده است]5[. انباشت چنین فسادهایی باعث شده »سازمان شفافیت 

بین المللی«، سال ۲۰۱7، عراق را دوازدهمین کشور فاسد در جهان بداند]6[. البته در دوره عادل 

عبدالمهدی این رتبه 6 پله بهبود یافت )۱۸(]7[ اما در هر حال نتوانست از اعتراضات جلوگیری 

کند.

بیکاری: این دور از اعتراضات هم از اکتبر ۲۰۱۹، با حضور جمعی از فارغ التحصیالن بیکار 

شروع شد]۸[ و به مرور با گسترش سطح مطالبات خود به ضدیت با فساد، افکار عمومی و جوانان 

را به خود جلب کرد. سطح بیکاری کلی در عراق حدود ۸% ]۹[، و بیکاری جوانان حدود %۱6 

]۱۰[ است که خود یکی از عوامل نارضایتی مهم ترین قشر سنی جامعه محسوب می شود.
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فرصت طلبی جناح های سیاسی مطرود و موجود: برخی جناح های سیاسی شکست خورده 

در انتخابات پیشین عراق )نظیر ائتالف نصر، منبر العراقی و جبهه نجات( و البته برخی جناح های 

طالب قدرت بیشتر )نظیر سائرون( با بروز اعتراضات کوشیدند از آن برای امتیازگیری به نفع 

خود بهره ببرند. همین فرصت طلبی ها باعث ادامه جریان اعتراضات و گاه حتی خشن شدن آن 

شده است. در کنار این ها نباید از نفوذ بازمانده های بعثی چشم پوشید. مسلما تحریک جوانان یکی 

از سوی حامیان بعث یکی از عوامل خشونت در اعتراضات و ادامه آن بوده است.

بررســی نقــش بازیگــران خارجــی در شــکل گیری یــا ســودهی اعتراضات 
عراق در 

در  دخالت خارجی  از  عراقی ها  عمومی  انزجار  باال گرفتن  دلیل  به  منطقه ای  بازیگران 

کشورشان، در هر جناحی بایستند، تا حد امکان ردپایی از خود به جا نمی گذارند. به همین دلیل 

سخن گفتن از دخالت قدرت های خارجی در سودهی به اعتراضات بیشتر بر مبنای استدالل است 

تا استناد. با توجه به سیاست های دولت عادل عبدالمهدی و البته استراتژی های کالن بازیگران 

خارجی، می توان سه بازیگر عمده معرفی کرد که منافعی در اعتراضات دارند:

امریکا: دالیل متعددی می توان برای همسویی بروز آشوب ها در عراق با منافع واشنگتن 

برشمرد که مهم ترین آن ها عبارتند از: عدم همراهی با تحریم برق و گاز ایران، باز کردن پای 

چین به بازار عراق، عدم همراهی با شرکت های امریکایی برای تولید برق در عراق، به حاشیه 

نراندن حشدالشعبی]۱۱[، بازگشایی گذرگاه مرزی البوکمال، احتمال تالفی حمالت به پایگاه های 

حشدالشعبی و … در همین راستا هشدارهای چندین باره مقامات امریکایی )مثل بریان هوک 
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و پمپئو( به دولت عراق و فعالیت های مشکوک شبکه الحره قابل تحلیل است. سطح فعالیت 

آشوب طلبانه الحره به حدی باال بود که دست آخر دولت تصمیم به بستن دفتر آن گرفت. شایان 

یادآوری است پیش از این دوره از اعتراضات قیس خزعلی علنا در رسانه ها از وجود طرح آشوب 

در عراق خبر داده بود.

رژیم صهیونیستی: از ابتدای وقوع ناآرامی های اکتبر، سخن از دست داشتن اسرائیل در آن 

یا حداقل نفع بردن این رژیم از این موضوع، در میان بوده است.]۱۲[ هرچند بسیاری طرح چنین 

موضوعی را توهم توطئه دانستند اما کنار هم قرار دادن قطعه های پازل معرفی اسرائیل به عنوان 

عامل حمله به پایگاه های حشدالشعبی]۱۳[، حمایت فعال ایدی کوهن افسر مجازی اسرائیلی از 

نا آرامی ها]۱۴[و سخنان تلویحی نتانیاهو در رابطه با دفاع از امنیت رژیم صهیونیستی در هر نقطه ای، 

منطق این ادعا را تقویت می کند.

عربستان سعودی: سعودی ها در دوره عادل عبدالمهدی رفت و آمد زیادی به بغداد داشته اند 

و پروژه بازگشایی گذرگاه عرعر، حضور در نمایشگاه کاالهای عربستان را در دوره کوتاه همین 

نخست وزیر پیش برده اند. به همین علت شدت عمل خاندان سعودی در تالش برای دمیدن در 

آتش اعتراضات چندان منطقی به نظر نمی رسد ولی به هر حال همان عوامل بروز شکاف میان 

نخست وزیر فعلی با امریکا، می تواند باعث واگرایی میان خاندان سعودی و وی باشد. مشی خبری 

العربیه، الحدث و فعاالن توئیتری مستقر در ریاض، اثبات کننده غالبیت نگاه برانداز آن ها نسبت به 

اعتراضات عراق است. به همین خاطر فعالیت العربیه و الحدث غیرقانونی اعالم شد]۱5[.
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ــوری  ــا سیاســت های جمه ــر ب ــت اعتراضــات اخی ــزان ضدی ــی می ارزیاب
ــران در عــراق اســالمی ای

بافتار فعلی اعتراضات عراق به شدت چندپاره و متکثر و گاه حتی متناقض است. با رصد 

و  اعتراضات، ضد دین ها، روحانی ها، طرفداران مرجعیت، حامیان حشدالشعبی  میدانی  تصاویر 

پیروان صدر قابل رویتند و در مقابل شعارهای ضد مرجعیت و ضد صدر هم شنیده می شود. تکثر 

در نگاه معترضان به بازیگران و جبهه های داخلی، در مورد موضعشان پیرامون بازیگران خارجی 

هم وجود دارد. در این دوره از اعتراضات، هم شعار ضد امریکا، اسرائیل و سعودی شنیده شده و 

هم شعارهای ضد ایران. هم پرچم امریکا و اسرائیل سوزانده شده و هم پرچم ایران.

با توجه به حجم خبرپراکنی جبهه رسانه ای و مجازی ضد مقاومت در میان عراقی ها، طبیعی 

است شماری افراد از هر اعتراض برای ضربه به ایران استفاده و یا هر اقدامی را ضد ایران تفسیر 

کنند. اعتراض تیرماه سال گذشته هم که بر سر قطعی آب و برق بود، از سوی رسانه هایی نظیر 

الحره»اعتراضات ضد ایرانی«]۱6[ خوانده شد. چنین سناریویی در رابطه با این تظاهرات ها هم 

صادق است. در ریشه یابی این دور از ناآرامی ها »حنان غدار« در »فارین پالیسی« نوشته است: 

»این اعتراضات به ایران و محور مقاومتش است که نتوانسته اند پیروزی نظامی را به کارآمدی 

اقتصادی و سیاسی تبدیل کنند. مردم فهمیده اند که ایدئولوژی مقاومتی ایران برای آن ها نان 

و آب نمی شود«]۱7[. همسو با همین تحلیل، بی بی سی عربی از تحلیلگرانی استفاده می کند که 

می گویند: »ایران قطعا در عراق دخالت دارد و این خیزش ها در رد همین موضوع است«]۱۸[. 

روزنامه »العرب« هم در یادداشتی به قلم »خیراهلل خیراهلل«، مدعی شد نقطه آغاز اعتراضات، انتقال 

عبدالوهاب الساعدی، »قهرمان مبارزه با داعش« و استعفای وی بوده که »تحت فشار ایران بر 

عادل عبدالمهدی صورت گرفته است«]۱۹[. به موازات این فعالیت های رسانه ای برای ضد ایرانی 
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کردن اعتراضات عراق، فعالیت های مجازی به ویژه توئیتری هم با راه اندازی هشتک هایی نظیر 

»العراق_تتنفض« و »اطردوا_ایران_من_العراق« راه افتاد که دائما تصاویر شعارها و اقدامات 

ضد ایرانی شماری از معترضان را بازتاب می دهد. همچنین پویشی با عنوان »ولش کن تا بگندد« 

با هشتک زنی در توئیتر راه افتاد که عراقی ها را به تحریم کاالهای ایرانی، به ویژه محصوالت 

کاله، فرا می خواند. در این میان تصریحات برخی سیاسیون عراقی نظیر احمد الجبوری، فائق الشیخ 

علی]۲۰[ و تلویحات العبادی ضد قاسم سلیمانی هم موتور محرکی در تولید ضدیت با ایران شده 

است.

استناد رسانه های ضد مقاومت به زاویه معترضان با ایران هم بیشتر به برخی تصاویر مربوط 

به آتش زدن پرچم ایران، شعارهایی نظیر »ایران برو بیرون«، پاره کردن تصاویر امام خمینی 

در معابر شهری و حمله به دفاتر بدر، عصائب و برخی احزاب شهره به نزدیکی با ایران است. 

اما مداقه در اقدامات، شعارها و فعالیت های ضد ایرانی ضمن اعتراضات، واقعیت کم رمق بودن 

چنین جریانی را روشن می سازد. در تمامی ویدئو هایی که معترضان شعار ضد ایرانی می دهند، 

شمار همراهی کنندگان از ۱۰۰ نفر فراتر نمی رود. حمله به دفاتر بدر و عصائب، از سوی کمتر 

از ۱۰۰ نفر انجام شده )بعدا تصاویری از حمله مسلحانه مهاجمان به تظاهرات کنندگان بیرون آمد 

که اغتشاشگری آن ها را ثابت می کرد(. تجمع در مقابل کنسولگری ایران در کربال، تقریبا زود 

جمع شد و همه معترضان شعار ضد ایرانی ندادند. پاره کردن و آتش زدن نمادهای مربوط به 

ایران هیچگاه بیش از حدود 5۰ مشارکت کننده نداشت و گاه حتی با ۲ نفر انجام شد. هشتک های 

فالش ضد ایرانی مانند »اطردوا ایران من العراق« نیز عمدتا از سوی ایرانیان ضد انقالب استفاده 

می شوند. در کم رمق بودن گرایشات ضد ایرانی در اعتراضات اخیر عراق همین بس که فعاالن 

فضای مجازی ضد مقاومت، هر روز تصویر تازه ای برای انتشار ندارند. عمدتا یک تصویر را در 
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چندین روز منتشر کرده اند.

اما در مقابل گرایش به سوی نهادهایی که ضدیتی با ایران ندارند، نظیر مرجعیت بسیار 

باالتر بوده است. شعارها در حمایت از آیت اهلل سیستانی از سوی چندین هزار نفر داده می شود. 

شعار ضد امریکا و اسرائیل، اگر نگوییم بیشتر از شعار ضد ایران مورد استقبال قرار می گیرند، 

کمتر هم با همراهی معترضان مواجه نمی شود. به این ترتیب به نظر می رسد اعتراضات عراق با 

توجه به بافتار متکثر و گاه متناقض خود، گرایشات ضد ایرانی کم رمقی در خود داشته باشد که 

این به معنای نبود گرایش حامی مقاومتی در آن نیست. نگارنده خود با شماری از اهالی ناصریه 

که جزو نخستین معترضان بودند، نشست و برخاست دارد که اتفاقا به شدت حامی ایران هستند.

پیامدهای اعتراضات اخیر بر جایگاه ایران در عراق

نفوذ جمهوری اسالمی ایران پیش از هر چیز برآمده از تشابه اجتماعی-مذهبی است که 

سابقه شکل گیری آن از هزار سال فراتر می رود. به همین خاطر حاکمیت بیش از نیم قرنی بعثی ها 

و تبلیغات دائم ضد ایران و ایرانی، مانع از آن نشد که به محض سقوط صدام، افراد و احزابی که 

سال ها مقیم ایران بودند، در عراق قدرت نگیرند. از ۲۰۰۳ تاکنون علی رغم تبلیغات سنگین علیه 

ایران و انتساب هرگونه ناکارآمدی سیاسیون عراقی )که عمدتا سیاست انقالبی ایران را طرد 

کرده و معتقد به داشتن همزمان تهران و واشنگتن هستند(، به همسایه غربی، همچنان نفوذ ایران 

در عراق یک واقعیت است. روزگاری بسیاری از رسانه ها داعش را »زائیده سیاست سرکوب 

نخست وزیر نزدیک به ایران« دانستند. اما باز در نخستین انتخابات پساداعش، جناح حامی مقاومت 
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و نزدیک به ایران شگفتی ساز شد. امروز جایگاه ایران در افکار عمومی و عرصه سیاسی عراق، 

نه تنها از ۲۰۰۳ بلکه از ۲۰۱۴ هم بهتر است. عالوه بر تبادالت شهروندی در ابعاد میلیونی میان 

دو کشور، پیوندهای مذهبی، حمایت های زیرساختی ایران از عراق و البته حشدالشعبی، عواملی 

است که خواه ناخواه، جایگاه ایران در عراق را باال نگه می دارد. با حوادث اخیر هم گرچه موجی 

از ضد ایران گرایی در رسانه ها و فضای مجازی به راه افتاده اما نباید آن را به افت چشمگیر نفوذ 

ایران در عراق تعبیر کرد.

اکنون تهران نه تنها در بیت شیعی، بلکه در بیت سنی و کرد هم با بازیگران فعال روابط 

عمدتا حسنه ای دارد. تغییر قانون انتخابات، انتخابات زودهنگام، برکناری نخست وزیر، حتی تغییر 

سیستم سیاسی باعث کاهش نفوذ ایران نمی شود. جایگاه ایران در معادالت عراق وابسته به سیستم 

سیاسی، شخص نخست وزیر و … نیست. پیش از شکل گیری سیستم سیاسی فعلی هم، نفوذ ایران 

از  امریکا مشکل آفرین بوده است. هر سه نخست وزیر عراقی که پس  در عراق برای پیروان 

صدام آمده اند، با وجود فشار سیاسی-اقتصادی شدید ایاالت متحده، به خاطر مخالفت جبهه های 

اجتماعی و سیاسی داخلی، نتوانسته یا نخواسته اند ایران را به حاشیه برانند. فارغ از این مسائل، 

شاید اگر ایران بتواند به درستی اوضاع را مدیریت کند، پیامدهای اعتراضات فعلی در نهایت 

به ارتقای جایگاه آن نیز منجر شود. حشدالشعبی برونداد روندی است که بسیاری آن را »پایان 

عراق نزدیک به ایران« می دانستند. همین سازمان، نزدیکی ایران به عراق را بسیار مستحکم تر 

کرد. اکنون تغییر قانون انتخابات شاید به بیشتر شدن شمار کرسی های ائتالف فتح بینجامد. شاید 

در نتیجه کنار رفتن نخست وزیر فعلی و روی کار آمدن نخست وزیری کاریزماتیک )که مطالبه 

بسیاری از معترضان است(، فردی با گرایشات مقاومتی روی کار بیاید. تمامی این ها البته احتمال 

است اما باید دانست اعتراضات فعلی عراق هرگز نمی تواند به صورت جدی از سطح جایگاه ایران 
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در عراق بکاهد چراکه این جایگاه برآمده از شبکه ای پیچیده و چند الیه از پیوندهای سیاسی، 

ایدئولوژیک، مذهبی، اجتماعی و حتی اقتصادی است که برخی از آن ها تاریخی بالغ بر هزار سال 

دارند. پیوندهایی که قطع آن با یک اعتراضات یک یا حتی چندماهه، غیرممکن است.
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نتیجه گیری

به هرروی اعتراضات اخیر در عراق نشان داد حداقل بخش مهمی از مردم این کشور 

نسبت به مسائلی نظیر فساد، بیکاری و فرصت طلبی جناح های سیاسی مطرود و موجود، انتقادات 

جدی و مهمی دارند. اگرچه در میان این اعتراضات مردمی، تالش گسترده ای از سوی برخی 

بازیگران منطقه ای و رسانه های آن ها برای سودهی آن علیه جمهوری اسالمی ایران انجام می شود، 

این  ایرانی توصیف کرد؛ چه اینکه واقعیت میدانی،  اعتراضات را ضد  این  اما نمی توان جریان 

موضوع را اثبات می کند. در مجموع اما اگرچه ارتباط جمهوری اسالمی ایران و عراق به عنوان دو 

کشور همسایه از ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی بیش از آن است که با برخی 

تحرکات تضعیف شود، اما باید برای تقویت اثرگذاری فرهنگی و رسانه ای ایران در عراق تالش 

بیشتری انجام داد.
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