
 
 

  بر مذهب

  

  سنده كتاب ها و مقاله 

  

نيست بلكه نفوذ ايران   تنها آينده حكومت

د برادران يخوش آمد«: ديگو

 يو سپس نوبت به زائر پردازد

از آنها از  ياديان در حركتند كه شمار ز

شده  يا محله ها سازماندهيله ها 

ر كفش، ي، تعمي، خوراك، خدمات پزشك
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بر مذهب ييگرا يمل يرگيعراق؛ چ
SABRINA MERVIN   

  ، سرپرست پژوهش)CNRS(» يعلم يپژوهش ها يمركز مل«پژوهشگر 

سنده كتاب ها و مقاله ينو.  »يو مذهب يمركز مطالعات علوم اجتماع«و عضو

  ع يژه تشيدرباره اسالم و به و) ي، فرانسه و عربيسيبه انگل(متعدد  ي

  تشكل( يمعاصر كه تخصص و موضوع مورد عالقه او ساختار اقتدار مذهب

  .است) اء ونمادهاياعمال، اش(ن ها ييو آ) و نهادها

تنها آينده حكومتزير سوال رفته اعتراض ها در عراق 

  .شور استكروحانيون شيعي دو 

گو يك مشت و مال دهنده ميده، يتخت دراز كش 

پردازد ياو م يادن شانه، پشت و پاهاو با قدرت به مشت و مال د

ان در حركتند كه شمار زيماين نجف و كربال انبوه راهپيدر جاده ب

له ها ي، متشكل از خانواده ها، قبيعراق يگروه ها.  ند

، خوراك، خدمات پزشكياز دارند، ازجمله آب، چايران آنچه كه ن

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

عراق؛ چ
  SABRINA MERVIN:        سندهينو

پژوهشگر   

و عضو  

يها  

معاصر كه تخصص و موضوع مورد عالقه او ساختار اقتدار مذهب  

و نهادها  

  

  يشهباز نخع:        برگردان

  

اعتراض ها در عراق با آنچه 

روحانيون شيعي دو ميان و رابطه 

  

 يكه زائر رو يدرحال

و با قدرت به مشت و مال د» يرانيا

در جاده ب.  رسد يگر ميد

نديآ يه ميران همسايا

ران آنچه كه نن زائياند تا به ا



 
 

فه مقدس يوظ.  ، عرضه كنند

ژه در زمان يكه، به و يشود و همه كسان

به  يالديم ٦٨٠كانش دركربال در سال 

 يه در زمان برگزاريها پرشمارتر از گذشته آمده اند و مرز دو كشور همسا

ون يليم ١.٨ يرانيشمار زائران ا

 يب يت در فضايب جمعيترك

ت ين مليشه رابطه بيست كه كل

كربال،  يابان هاين حال، درخ

 يش از گذشته به چشم مي

گر يد يكنند، و برخ ين مورد اجتناب م

ربرابر زائران ن حال ديند و درع

عه يهمه زائران ش يرايد پذ
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، عرضه كننديرفع خستگ يا مشت و مال برايگذراندن شب 

شود و همه كسان يافزوده م يعراق يبه مهمان نواز» ن

كانش دركربال در سال يشهادت امام و نزد يادآوري يارن، كه سوگو

  .  رديگ يند را دربر م

ها پرشمارتر از گذشته آمده اند و مرز دو كشور همسا 

شمار زائران ا ٢٠١٨، در سال يرسم يبنابر رقم ها: ن مراسم گشوده شده است

ترك.  ده استيون تن رسيليم ٢.٥ن تعداد به يا ٢٠١٩

ست كه كلان يا يبرا يتيحرم امام، موقع يبه سو ييما

ن حال، درخيدرع.  ن افراد شوديب ييدارهايمتفاوت را درهم شكند و سبب د

يب يرانيا يو نهادها شود يده ميشن يصحبت كردن به زبان فارس

ن مورد اجتناب ميدر ا ياز ساكنان از پاسخ دادن به هر پرسش

ند و درعينما يت ميآهسته از آن گله و شكا يو با صدا

د پذين، بايبه خاطر عشق به امام حس: كنند يم ييتظاهر به خوشرو

  وقفه در اعتراض ها

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

گذراندن شب  يتخت خواب برا

نيخدمت به امام حس«

ن، كه سوگويارت اربعيز

ند را دربر ميآ يكربال م

  

 يرانيژه ايامسال، به و

ن مراسم گشوده شده استيا

٢٠١٩تن بوده ودر سال 

مايش و تكلف راهپيآال

متفاوت را درهم شكند و سبب د يها

صحبت كردن به زبان فارس يصدا

از ساكنان از پاسخ دادن به هر پرسش يبرخ.  خورد

و با صدا يبه صورت خصوص

تظاهر به خوشرو يخارج

  .بود

  

  

وقفه در اعتراض ها

  



 
 

.  جاد كرديام مردم وقفه ا

نه به خاطر سركوب، بلكه  ي

كربال  يبه سو ييمايراهپ

مسئله استفاده از  يعراق يتظاهر كنندگان و هم مقام ها

صدر، رهبر مردم گرا از هواداران خود خواست كه با 

كه مانند  يپرداختند، در حال

ل و يئه اسرايعل ييده بودند و شعارها

نها دركنار ارتش و ي، ا)يج مردم

اه يشان با نقاب سيكه چهره ها

موضع  يفرع يابان هايكه در خ

.  شان بازگشتند و تظاهرات ازسر گرفته شد

از او  يرد، اما جنبش مردم

.  بود ياسيشعارها، مانند دور اول تظاهرات س

  .ن رواج داشتيشد كه در زمان مراسم اربع

 – از لنگه كفش .  بود ياسي

و بوش كرد حكم سالح يحواله سر جرج  دبل

.  شود ياستفاده م ياسي

كه موضوع آنها مطالبه  
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ام مردم وقفه اياكتبر به كربال كشاند، در ق ١٩ن، كه انبوه زائران را تا 

ين خاموشيا.  د خاموش شدكه از اول اكتبر شروع شده بو

راهپ يا برايكه از سراسر دن يزائران يبرا ين بود كه مراسم سوگوار

تظاهر كنندگان و هم مقام ها يهم برا.  ت برگزار شود

صدر، رهبر مردم گرا از هواداران خود خواست كه با  يفقط مقتد . مطرح نبود ي

پرداختند، در حال ييماين هواداران به راهپيا.  كنند ييمايراهپ ي

ده بودند و شعارهايد پوشياه برتن نداشتند، بلكه كفن سف

ج مردميبس(» يحشد الشعب« يدرمورد واحدها.  دنددا

كه چهره ها يمردان.  ن كننديت را تاميتا امن س جاگرفته بودند

كه در خبزرگ، بل يشهرها و محورها يبان هاايپوشانده شده بود، نه در خ

شان بازگشتند و تظاهرات ازسر گرفته شدين كه تمام شد،زائران به خانه ها

رد، اما جنبش مردمياكتبر را دردست بگ ٢٥تظاهرات پس از  يد رهبر

شعارها، مانند دور اول تظاهرات س.  كرد يدر شهر سازمانده يگرفت و تظاهرات

شد كه در زمان مراسم اربع» ن هستميمن حس«ن يگزيجا

يز همه سيشد ن ين استفاده ميمردم خشمگ ينمادها و ابزار ها كه از سو

حواله سر جرج  دبل ٢٠٠٨درسال  يك روزنامه نگار عراق

يسر رهبران يضربه زدن به تصو ياز آن برا.  بازهم استفاده شد

 ييكه متوجه نخبگان فاسد است و شعارها ينانه ا
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ن، كه انبوه زائران را تا يارت اربعيز

كه از اول اكتبر شروع شده بو يياعتراض ها

ن بود كه مراسم سوگواريا يبرا

ت برگزار شوديبا امن آمده بودند

ياسيت سيمذهب با ن

ياسيس يدادن شعارها

اه برتن نداشتند، بلكه كفن سفيگر لباس سيزائران د

دا ياالت متحده سرميا

س جاگرفته بودنديپل يروهاين

پوشانده شده بود، نه در خ

  .  گرفته بودند

  

ن كه تمام شد،زائران به خانه هايوقفه به خاطر اربع

د رهبريصدر كوش يمقتد

گرفت و تظاهرات يشيپ

جا» هستم يمن عراق«

  

نمادها و ابزار ها كه از سو

ك روزنامه نگار عراقيكه  يكه از زمان

بازهم استفاده شد –  افتهي

نانه ايخشمگ ياعتراض ها



 
 

در نظام  ير اساسييان تغه

كا مستقر شده و نسبت به 

ن كه يل ايدل.  كنند ياعتراض م

از  يادين است كه شمار زيژه ا

ا حزب ي) داعش(» يسازمان حكومت اسالم

  »دينكن

 يه هايبخشد، نظر يبزرگ به آنها الهام نم

درحال حاضر، تنها .  ندارند

روزمره است كه رهبران اعتراض ها سربر 

هستند كه به كمك  ي

ش يرقابل پيصدر غ يو رهبرانشان، در درجه اول مقتد

مردم به .  كنند يدردست گرفتن زمام جنبش خوددار

شان همراه باشد، يهاكه با خوسته 

تواند  يچ كس نميه.  ست

 يشيكه نقش اول را در آن دارد پ

مختلف معترض متفاوت  يبرحسب گروه ها
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هت، تظاهر كنندگان خوايدر نها.  ، عمدتا برق و كار است

كا مستقر شده و نسبت به ي، در زمان اشغال عراق توسط آمر٢٠٠٣هستند كه از سال 

اعتراض م يه بنديق سهميم مقام ها از طرياست تقسي

ژه ايان مركز و جنوب كشور هستند، به ويعيت اعتراض كنندگان ش

سازمان حكومت اسالم«از  ين كه به آنها برچسب هوادار

  .كنند يبعث زده شود، در تظاهرات شركت نم

نكن يمردم به همت خود بپاخاسته اند، موج سوار

بزرگ به آنها الهام نم ينقل قول ها.  ستين يولوژئديمحرك تظاهركنندگان ا

ندارند يز عالقه اين قدرت ها نيكند و به تعادل قوا ب ي

روزمره است كه رهبران اعتراض ها سربر  ين زندگيروزمره است و از ا يدغدغه آنها گذران زندگ

يا)چرخه ٣ يموتورها(» توك توك« ينها راننده ها

و رهبرانشان، در درجه اول مقتد ياسيس ياز حزب ها.  

دردست گرفتن زمام جنبش خوددار يبرا» يموج سوار«خواسته شده كه از 

كه با خوسته  ييدرعراق، تا جا يعين مرجع اسالم شي، باالتر

ستين كننده خواسته ها و لحن تظاهركنندگان نييكنند اما او تع

كه نقش اول را در آن دارد پ يدادها و نسل جوانين را داشته باشد كه بتواند از رو

برحسب گروه ها يستانيت اهللا سيدربرابر آ يريدرواقع، موضع گ

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

، عمدتا برق و كار استييخدمات ابتدا

هستند كه از سال  يا ياسيس

يو س يقوم يتفرقه ها

ت اعتراض كنندگان شياكثر

ن كه به آنها برچسب هواداريز ترس اها، ا يسن

بعث زده شود، در تظاهرات شركت نم

  

  

مردم به همت خود بپاخاسته اند، موج سوار«

  

محرك تظاهركنندگان ا

يبر آنها اثر نمتوطئه 

دغدغه آنها گذران زندگ

نها راننده هايازجمله ا.  آورند يم

.  شتابند يحان ممجرو

خواسته شده كه از ، ينيب

، باالتريستانيس يحرف عل

كنند اما او تع يش مگو

ن را داشته باشد كه بتواند از رويتصور ا

درواقع، موضع گ.  رديبگ



 
 

ن يكه خواهان ا ينا كسا

است دخالت كند و سرانجام، 

 يضعوم – ا ندهد ياستعفا دهد 

خود  يا سازماندهيان نظرها ي

ش از يكه پل شده بود، ين تشك

 ين غذا، دارو و خدمات برا

 -ياسيس يشعارها.  رسانند ي

، يعاد يمذهبمردم ن همه، يبا ا

به خدمت  – كه درباره شان به كار برده شود 

 ين صادق است كه در نوحه ها

دزد  يكه همگ... آبرو يب يدربرابر دولت

شعر  ياه، كنار پرچم عراق، نوحه خوان

ن ين، هميفزون برا.  شود يوب پخش م

  .شود يم يبازخوان ي
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ا كساياز او ندارند،  يچ انتظارين ها، كه هيل كرده تري

است دخالت كند و سرانجام، يفا و در زمان بحران در سيخود را ا يهستند كه او نقش اقتدار مذهب

استعفا دهد  – د انجام دهد ياو درمورد آنچه دولت با كه انتظار دارند

  .رديگ يروشن داشته باشد، را دربر م

يب يوجود دارد كه مردم برا يي، كارها و روش هاي

ن تشكيمراسم اربع يبرگزار يكه برا ييگروه ها.  شوند

ن غذا، دارو و خدمات برايمشاركت در تام يبراه داعش شركت داشتند،يز در مبارزه برعل

يم  يو مال يجنس يكمك هاشان يا به ايشوند  يج م

با ا.  ن كنار گذاشته شده استيادآور شهادت امام حس

كه درباره شان به كار برده شود  يفيوصهرتا  ي –  شوند يده م

ن صادق است كه در نوحه هاين امر تا محوطه مقدس حرم امام حسيا.  

دربرابر دولت... امبر، مردم بپاخاسته انديپ يا«: شود ي

اه، كنار پرچم عراق، نوحه خوانيده شده از پارچه سيدربرابر شبستان مردانه، پوش

وب پخش ميوتيآن در  يوئديخواند و و يخود را مطابق با هنر و سنت م

يافته، توسط تظاهركنندگان لبنانير ييقه مردم تغيشعر، كه كالم آن به سل

  اضنده، اما مورد اعتر

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

ياز تحص يفيت و طاس

هستند كه او نقش اقتدار مذهب

كه انتظار دارند يكسان

روشن داشته باشد، را دربر م

  

ياقتدار مذهب يدر ورا

شوند يبه آنها متوسل م

ز در مبارزه برعلين نيا

ج ميتظاهركنندگان بس

ادآور شهادت امام حسين يپرطن يمذهب

ده ميد ابانيخ كه يآنهائ

.  معترضان درآمده اند

ينشان داده م يمذهب

دربرابر شبستان مردانه، پوش.  »هستند

خود را مطابق با هنر و سنت م

شعر، كه كالم آن به سل

  

  

نده، اما مورد اعتريفزا ينفوذ

  



 
 

 يرانيا» برادر«انه جنوب، به 

 ين است كه در دستگاه حكومت

ز عراق ت ايحما يعراق در همه سطح ها، نفوذ كرده، در فساد همه جانبه مشاركت داشته و با ادعا

  .»رون، عراق آزاديران ب

 ييوسته اند كه مشكل ها و خواست ها

شود و اسالم  يت نميج جمع

و  ي، اقتصادياسيران ازنظر س

ش داده يعراق افزا) يج مردم

 يسخن م يمج مرديها از بس

سازمان «ت مردم يتوانسته با حما

 ياز واحدها يج و عوامل برخ

هستند،  ييرباآدم  يران، كه متهم به هدف قراردادن تظاهركنندگان و كشتن آنها و حت

خود  يحكومت يهستندكه از نهادها

كه مربوط به سال » مزيورك تا

ناگوار  يتياز وضع يدا كرده حاك
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انه جنوب، به يدر م يعياز بغداد تا بصره و از كربال تا نجف، دو شهر بزرگ ش

ن است كه در دستگاه حكومتياتهام او ا.  رديگ يتند قرار م يشود و مورد حمله ها

عراق در همه سطح ها، نفوذ كرده، در فساد همه جانبه مشاركت داشته و با ادعا

ران بيا«: نديگو يتظاهركنندگان م.  آن شده است ي

وسته اند كه مشكل ها و خواست هاين خاطر به تظاهركنندگان پيبه ا يمذهب

ج جمعيگر موجب بسيد يمذهب -ياسيس يشعارها.  گر دارند

ران ازنظر سيار، ياخ يدرسال ها.  در چهارچوب اعتراض ها ندارد

ج مردميبس(» يحشد الشعب« ياز واحدها يق برخيازطررا 

ها از بس يكه عراق يمعموال، هنگام.  ن واحدها گاه دشوار است

توانسته با حما ين شبه ارتش موازين است كه ايابراز تفاخر از ا

ج و عوامل برخين بسيز بياما امروز تما.  را شكست دهد) داعش

ران، كه متهم به هدف قراردادن تظاهركنندگان و كشتن آنها و حت

هستندكه از نهادها ييها يج هم خود عراقيگر، افراد بسيد ي

ورك تايوين«و » نترسپتيا«شده توسط  يصدها صفحه سند و مدرك بررس

دا كرده حاكيران درز پياست و از وزارت اطالعات ا 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

از بغداد تا بصره و از كربال تا نجف، دو شهر بزرگ ش

شود و مورد حمله ها ياعتراض م

عراق در همه سطح ها، نفوذ كرده، در فساد همه جانبه مشاركت داشته و با ادعا

يموجب خفقان اقتصاد

  

مذهب يشهرها يطلبه ها

گر دارنديمانند مردم د

در چهارچوب اعتراض ها ندارد يگاهيجا ياسيس

را نفوذ خود  يز نظامين

  .است

  

ن واحدها گاه دشوار استيدرك موضع ا

ابراز تفاخر از ا يند، برايگو

داعش(» يحكومت اسالم

ران، كه متهم به هدف قراردادن تظاهركنندگان و كشتن آنها و حتيك به اينزد

يازسو.  ستيآسان ن

  .دارند يتينارضا

  

صدها صفحه سند و مدرك بررس

 ٢٠١٥و  ٢٠١٤ يها



 
 

ن حال، يبا ا.  است ٢٠١١درسال 

 يكه عراق ييت هايپرسروصدا واقع

ن يا ياريبس يرده اما برا

  

ن مقاومت يعه نشيش يران در شهرها

است كه  يروحان ٤ نجف است كه درحال حاضر مركب از

عه بوده، يت شينجف، كه كانون ارزشمند روحان

ن مدت حوزه يدر ا. وقت گرفت

 يزش هاآمو يژگيامروز، نجف بر و

 يمحمود هاشم.  پاشد يوه و معتقدات خود را م

د در نجف مستقر شده و 

ن كار را يم ابه او امكان انجا
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درسال  ييكايآمر يروهاين ينيران در عراق پس از عقب نش

پرسروصدا واقع ين است كه به شكليها انجام داده، ا ين افشاگر

رده اما برات داشته اند را آشكار كيها به صورت پراكنده از آنها شكوه و شكا

  .ز نبوده استيها تعجب برانگ

  كنند يها دربرابر سلطه تهران مقاومت م

ران در شهرهاينده ايعراق، دربرابر سلطه فزا ياز محافل روحان

نجف است كه درحال حاضر مركب از» تيمرجع«ن آنها ي

نجف، كه كانون ارزشمند روحان» حوزه« يبرا. در صدر آنها است

وقت گرفت ين به آن وارد كرد مدتيكه صدام حس ييضربه ها

امروز، نجف بر و.  از رونق برخوردار بود ياسالم يت جمهور

وه و معتقدات خود را ميج بذر شيران به تدريا يولد دارد 

د در نجف مستقر شده و يش درگذشت، كوشيران كه چند ماه پيبزرگ ا ي

به او امكان انجا يستانيآماده كند، اما س يستانيت اهللا سينده آيآ ي

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

ران در عراق پس از عقب نشيدرمورد نفوذ ا

ن افشاگريكه ا يتنها كار

ها به صورت پراكنده از آنها شكوه و شكا

ها تعجب برانگ يافشاگر

  

  

ها دربرابر سلطه تهران مقاومت م يمذهب

  

از محافل روحان يبخش بزرگ

يكرده اند كه عمده تر

در صدر آنها است يستانيس يعل

ضربه ها يم اثرهايترم

ت جمهوريتحت حما» قم«

د دارد يتاك يسنت يمذهب

يك روحاني، يشاهرود

ينيجانش يخود را برا

  .نداد

  



 
 

ش از يمقدس عراق جا دهد، زائرانش ب

.  كنند يگر در آنها كار ميد ي

 يجز با موافقت مقام ها

  .توان در آنها كار كرد، مشاركت دارد

امام «ابان يدر نجف، نام خ

خود را دارد  يت هايع محدود

.  ج وادار شد موضع خود را اعالم كند

ا ن كه پسرش محمدرضيدرمورد ا

ر عراق، يت وزقدس سپاه پاسداران و نخس

و او به نفع تظاهر كنندگان 

ر ييت از خواست تغين كه تا مرحله حما

  يستانيامد آن، سيد پيامبر، و سركوب شد

راد يا ينده او االحمد صافيبه نماز جمعه كه توسط نما

كشته، هزاران مجروح و  ٤٠٠

ده و آنها، يان نرسياما مبارزه به پا

  .دهند يادامه م
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مقدس عراق جا دهد، زائرانش ب يخود را در شهرها يران موفق شد نهادها

يرانيا يش پرشمار هستند و تاجرها، موسسه ها و بانك هاو شركت ها

جز با موافقت مقام هاكه  ييژه آنهايامامان، به و يبه صورت فعال در توسعه حرم ها

توان در آنها كار كرد، مشاركت دارد ينم» اوقاف«، و بخصوص وزارت 

در نجف، نام خ.  ران را آتش بزننديا يدند كنسولگريدر كربال تظاهركنندگان كوش

ع محدوديبودن تش يتيفرامل.  ر دادندييتغ» انقالب اكتبر«

ج وادار شد موضع خود را اعالم كنديبه تدر يستانيت اهللا سيآ.  دارد يخود انقالب

درمورد ا) AFP(» فرانسه يخبرگزار«دفتر او اطالعات منتشر شده توسط 

قدس سپاه پاسداران و نخس يروي، سردار و فرمانده نيبا قاسم سلسمان

او به نفع تظاهر كنندگان .  ت كرده را رد كرديشركت داشته و از دولت حما

ن كه تا مرحله حمايگرفت، بدون ا اصالحات مورد درخواست آنها موضع

  .ش بروديپ 

امبر، و سركوب شدنو ٢٧ران در نجف در يا ياما، پس از آتش زدن كنسولگر

به نماز جمعه كه توسط نماطرا رها كرد و در خ يدولت عادل عبدالمهد

٤٠٠پس از .  آن روز را اعالم كرد ياستعفا در فردا 

اما مبارزه به پا.  از مبارزه شدندن دور يبرنده ا ي، تظاهركنندگان عراق

ادامه م» منظور از همه، همه است«ها، همچنان به دادن شعار 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

ران موفق شد نهادهاين حال، ايبا ا

ش پرشمار هستند و تاجرها، موسسه ها و بانك هاو شركت هايپ

به صورت فعال در توسعه حرم ها نرايا

، و بخصوص وزارت يمذهب

  

در كربال تظاهركنندگان كوش

«ابان يخرا به » ينيخم

خود انقالب يو هركس برا

دفتر او اطالعات منتشر شده توسط 

با قاسم سلسمان يداريدر د

شركت داشته و از دولت حما يعادل عبدالمهد

اصالحات مورد درخواست آنها موضع

 ين نظام حكومتينهاد

  

اما، پس از آتش زدن كنسولگر

دولت عادل عبدالمهد

 يشد، قصد دولت برا

، تظاهركنندگان عراقيبازداشت

ها، همچنان به دادن شعار  يمانند لبنان

  


