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  ديرجديرممكن نخست وزيغ)بايتقر(تيعراق، مأمور

  

  SYLVAIN MERCADIER/MOHAMED SHIAA:        سندگانينو

  .يروزنامه نگار عراق/ روزنامه نگار مستقل  

  يشهباز نخع:          برگردان

  

  

ت يرضال دهد كه يتشك يتوانسته دولت يالكاظم يك ماه، مصطفيدر كمتر از 

با آن كه برچسب مستقل .  عراق را جلب كند ياسيسپهر س يبخش اصل

 يا ياسيدواركننده است، گروه او از كاركشتگان سيد امير جدينخست وز

بوده و  ره قدرتيل شده كه تظاهركنندگان خواستار حذف آنها از دايتشك

ن سو در يكه از ماه اكتبر به ا يم او درمورد آزادكردن كسانيتصماما، .  هستند

  .مثبت است يتظاهرات بازداشت شده اند، نشانه ا
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توانسته اند  ياسيگذراند، نخبگان س يرا م ين ماه تظاهرات مردميكه كشور آغاز هشتم يدرحال

را شامل يدارد ز يرعاديغ يبين دولت تركيا.  به توافق برسند يوزارت يم سمت هايدرمورد تقس

كه به  يعلو يمانند عل.  است يدانشگاه يز چهره هايت و نافراد مستقل و تكنوكرا ياديتعداد ز

د موجب يانه نبايزش عمل گراين خين حال، ايبا ا.  منصوب شده است ييو دارا يوزارت امور مال

ن دولت، به يب ايجه تركيبه نت يابيدست ين نكته شود كه احزاب بزرگ هم، برايكردن ا فراموش

  .حساب آورده شده اند

  

  

  بقا يبرا يتوافق

  

م سمت يدرمورد تقس«: كند كه يل مين تحلينده در مجلس، چنيشمس، عضو ائتالف آ سهركهوت

 ياريبس: سلف خود شده است يمرتكب اشتباه دولت ها يالكاظم ين احزاب، مصطفيب يوزارت يها

و ادامه » هستند ياسيس يار حزب هاياختكه او منصوب كرده، تحت  ياز افراد مستقل و تكنوكرات

س مجلس  يئ، ريمحمد الحلبوس قبيله صدر،] يمقتد[ن هواداران ين دولت بي، ايبه طور كل«: دهد يم

به خاطر  ييران كشور، دفاع و داراياما، وز.  م شده استيك كردستان تقسيو حزب دموكرات

  .»شان منصوب شده اند يستگيشا

  

ن را احساس ياگر ا  .خود مذاكره كرده باشد يبقا يبرا ياسيست كه طبقه سين نيدرا يتعجب يجا

.  كرد يم يل دولت سنگ اندازيشود، در راه انتصاب ها و تشك ين ميكرد كه منافعش تأم ينم
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 يياست كه زورآزما ين درحاليو ا هحاصل شد ياسيرون رفتن از بن بست سيب يبرا ين، توافقيبنابرا

  .ار دارديه بسافتن فاصليان ياالت متحده، با پايران و اين ايب

  

احمد الحاج، .  دولت بوده است يبزرگ و ائتالف ها ين گفتگوها فقط با حزب هاين حال، ايدرع

ل دولت در بغداد را يمن نشست تشك«: دهد كه يح مينده مجلس و عضو حزب كومال توضينما

مجلس را  گر كنشگرانيدار كرده، اما ديد ياسيهمه نخبگان س از قبل با يم كردم، چون الكاظميتحر

 ين ميم و اين آنها بدگمان هستيب يررسميغ يما درمورد انجام توافق ها.  اورده بوديبه حساب ن

  .»ده شده استين دولت ديل ايباشد كه در تشك يسهولت يبرا يليتواند دل

  

  

  يبزرگ آت يكارها

  

 يرحال فروپاشدها و ديرفشار تهديكه ز يد در كشورين دولت گذار بايكه ا ين توافق، كاريبه رغم ا

وع ي، ش)داعش(» يسازمان حكومت اسالم«حمالت  يريازسرگ.  بزرگ است يانجام دهد، كاراست 

 يياز جمله چالش ها... االت متحدهيران و اين اي، رقابت بيروس كورونا، فلج شدن اقتصاديو يجهان

وارد  ياست كه تظاهرات هم در بغداد برا ين درحاليد و اينها برآآد از عهده ياست كه دولت با

كردكه  يادآوريدر زمان انتصاب خود  يكاظم.  كردن فشار به دولت، ازسر گرفته شده است

ش و سامان دادن به يپ يان تظاهرات ماه هايعدالت درباره قربان ياجرا: دوگانه اش يت هاياولو

  .اقتصاد است
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 يجاد دولتيز افزوده شودكه همچنان خواهان ايندگان نتظاهركن يد خواسته هايت ها باين اولويبه ا

آنها  يبرا ياست كه كارنامه كاظم ين درحاليا.  هستند يسنت ياسيبدون حضور نخبگان س

افته كه تا ين شهرت يبوده، درواقع به ا) NIS( يس دستگاه اطالعات مليئاو كه ر.  دبخش استيام

او  يم هاين تصمياز نخست يكي).  ١(است حد ممكن در سركوب تظاهركنندگان اغماض كرده 

ز يشده اند و ن ياست كه از ماه اكتبر سال گذشته زندان يهمه تظاهر كنندگان يصدور دستور آزاد

.  سم را هم به سر كار خود بازگردانده استي، فرمانده دستگاه مبارزه با تروريعبدالوهاب السعد

  .  تظاهرات بود يل هايدل از يكي، كه معمار شكست داعش بود، ياخراج السعد

  

ست كه در يآن ن يايز گويچ چيدرواقع، ه.  ك ضعف شوديل به يتواند تبد يم ياما، استقالل كاظم

ت يبه احساس رضا ين امر بستگيا.  حكمفرما خواهد بود يدوران كار دولت او، در بغداد هماهنگ

ن منافع خود يتأم يبرا ياعمال نفوذ قابل توجه ييخواهد داشت كه از توانا ياسيكنشگران متنفذ س

ل ينگلديتو كليك در انستيخاورنزد يها يرين، پژوهشگر متخصص درگين ون ويارو.  برخوردارند

ر يك نخست وزيبرده اند كه سركار آوردن  ين امر پيت به ايبا درا ياسياحزاب س«: ديگو يم

ارات وزارت خانه ها يفراتررفتن از اخت ياتواند از امكانات خود بر يرا نميد است زيف مفيضع

ت دول«ه بر شبكه يبا تكله سلطه خود را ين حيبا هم يالمالك ين، نوريشير پينخست وز.  ده كنداستفا

در .  بر دستگاه دولت حفظ كرد يدر العبادين خود، حيجانش  يريدر طول دوره نخست وز »پنهان

ت انداختن يتوان دولت را در تنگنا قرارداد، با از اكثر ي، چنان كه احساس شود كه نميمورد نيچن

  .»شود يكار او گرفته م يمجلس جلو
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  يرونيب ي، فشارهايدرون يتنش ها

  

است كه وجود  يز خاصيت تنش آمياز وضع ير است، ناشيكه بر دوش نخست وز يكار يسخت

ران و ين ايدوانده، رقابت بشه ياز كشور ر يكه در بخش يرومندين يعالوه بر جنبش اعتراض.  دارد

فرمانده ( يماني، قتل قاسم سل٢٠٢٠ هيژانو ٣در .  كند ياالت متحده هم همچنان آشوب به پا ميا

المهندس، معاون  يو ابومهد) يسپاه پاسداران  انقالب اسالم يسپاه قدس، شاخه برونمرز

» كتائب حزب اهللا«عه يان شيو رهبر شبه نظام) يج مردميبس يواحدها) (UMP(» يحشدالشعب«

  .گرفتار كند يابتيك جنگ خونبار نيك بود كشور را در ينزد

  

در هر لحظه  يريوجب هراس از امكان بروز درگمن رقابت، ياز ا يناش ياز آن پس، خشونت ها

ن ين ون ويارو.  نفوذ خود در عراق هستند ياست كه هردو آنها درحال بازساز ين درحاليشده و ا

ها در  ييكايبا آن كه نفوذ آمر.  كا داردياز آمر يشتريحضور ب ياسالم يجمهورامروز، «: ديگو يم

زات خود در كشور كاستند، تا يج از تجهيشتر شده بود، از آن پس به تدريه داعش بيدوره مبارزه عل

با يها، به نوبه خود، در تقر يرانيا.  محدود شده است يگاه نظاميكه حضورشان تنها به چند پا ييجا

ن يارو.  »دارند يرومنديان نيعراق نفوذ كرده اند و شبه نظام يو اقتصاد ياسيسطوح نظام سهمه 

شود، آن را كمتر  يوارد م ياسالم يكه بر جمهور يشيش از پيكند كه فشار ب يم يادآورين يون و

قادر است در عراق  ياسالم يجمهور« :دهد ياو ادامه م.  كرده است ينيبش يش قابل پياز پ

  .»براه اندازد كه در بلند مدت به سودش باشد يا يريدرگ
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شوم  ينقش يفايهمه فعالند و به اش از يهستند كه ب يعه ايان شيران،شبه نظامينفوذ ا ينماد عال

دهند كه همچنان  يانجام م يژه با هدف قراردادن تظاهركنندگانين كار را به ويمشغول هستند و ا

پ يت( يعيت شيان وابسته به روحانيرا، شبه نظامياخ.  را سرنگون سازند يكنون ياسيدوارند نظم سيام

د تا جدا شده ان ياز حشدالشعب) تياكبر و انصار مرجع يعل يز لشكرهايو ن يعباس و امام عل

 يستانيس يت اهللا عليآ.  بمانند يهستند در آن باق ياسالم يجمهور كه آشكارا وابسته به يعناصر

ن يا.  خود كشانده است يرا به سو ياسالم يروابسته به جمهوريان غينظاماز شبه  يبخش عمده ا

شتر تحت فرمان يكه پ» ييلشكر طال«ر هستند، مانند يرفرمان نخست وزيان اكنون زيشبه نظام

  .بود يعبدالوهاب السعد

  

كه در خدمت منافع  يو كسان ين هواداران اتحاد مليب يحشدالشعب يزشير يروهاين، نيبنابرا

 يريپژوهشگر متخصص درگز ين، كه او نيعزالد ينانس.  م شده انديهستند تقس ياسالم يجمهور

 يروهايعه جذب نيت شيمرجع«: كند كه يح ميل است، تصريدنگليتو كليك در انستيخاورنزد يها

المهندس  يابومهد.  ت عراق انجام داده استيرا با دغدغه حفظ استقالل و احترام به حاكم يزشير

را در دست گرفته و آن را به خدمت  يحشدالشعب يروهايت نيد كنترل تماميكوش يرباز مياز د

ت اهللا يبود كه آ يزين چيدرآورد و ا ياسالم يا جمهورين منافع خودش يتام يعنيهدف خود، 

  .»رديتوانست بپذ ينم يستانيس

  

از  يبرخ.  به وجود آمده است يتالفاتز اخين ياسالم يمحور هوادار جمهوران يش، در مياز ماه ها پ

ر داده و با ائتالف با الفتح به يير خود را تغيكنشگران مانند سازمان بدر و عصائب اهل حق مس
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گر مانند كتائب حزب اهللا به يد ييكه سازمان ها يدرآمده اند، درحال ياسيگران كامال سيصورت باز

  .خود روآورده اند يشتر قدرت نظامياستحكام هرچه ب

  

ل دولت پرداخته اند، يتشك يبرا ين امر، بدر و عصائب اهل حق به مذاكره با كاظميبه موازات ا

 يمانيكا در قتل سليبا آمر ير را به همكاريكه مسئوالن كتائب حزب اهللا همچنان نخست وز يدرحال

كتائب حزب اهللا نسبت به « :دهد كه ين ادامه ميعزالد ينانس.  كنند يالمهندس متهم م يو ابومهد

 ين سازمان حتيا.  دارد يشترينه و تعصب بيكه با آن مراوده دارند ك يا كسانياالت متحده يا

استمداران فشار وارد يبرپا كرده تا به س ينظام يك اردويندگان مجلس عراق يدربرابر اقامتگاه نما

 يفدرال هم م يروهاين امر، نيبا اهمزمان .  ن كرده عبور نكنندييكه تع ييكند كه از خط قرمزها

  .»كنند يرياز گسترده تر شدن آنها جلوگ كوشند

  

  

  يتيو امن يطيست محي، زي، بهداشتيهرج و مرج اقتصاد

  

 يينوايشتر در فقر و بير سئوال است، مردم عراق هرچه بيما زيروها دايكه تعادل شكننده ن يدرحال

 روسيبا آن كه و.  كنند يرا تحمل م يو بهداشت يداقتصا يروند و اثرات دردناك بحران ها يفروم

مورد مرگ در  ١٠٤ص ابتال و يمورد تشخ ٢٦٠٠ر نشده، يكا در كشور فراگيكورونا مانند اروپا و آمر

ع انجام يص در حد وسيتشخ يش هايرا آزمايست زين يدانيت ميماه مه بازتاب دهنده واقع ٩خ يتار

  .نشده است
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 يها ين اثر را بر عراقيشتريب ١٩-ديكوو يوع جهانيه شيرانه عليشگياقدامات پ متناقض، يبه شكل

داد، به  ين معاش ميون ها كارگر امكان تأميليكه به م يررسمياقتصاد غ.  ر داشته استيب پذيآس

 يازهاين نيكه طبقات محروم از تام يلدرحا.  نه دركشور دچار وقفه شده استيقرنط يخاطر برقرار

  .ن مشكل رودررو استيز به خاطر كاهش بودجه، با هميخود ناتوانند، حكومت ن يحداقل

  

ر منصوب شده بود، اعالم كرده بود كه دولت در يشتر به سمت نخست وزيكه پ ي، فرديفرزعدنان 

درصد از بودجه اش از محل صادرات  ٩٠عراق، كه .  تواند نصف حقوق ها را بپردازد يماه مه نم

 يزان بدهيده و مدرصد سقوط كر ٥ش از ياش ب) PIB( يد ناخالص داخليشود، تول ين مينفت تأم

بحران .  ده استيرس يد ناخالص داخليدرصد تول ٦٦.٩به  يرآورد بانك جهانز بنابر بيش نيها

 يت هايماال در شمار اولورقبل بازگشت است و احتيدن به نقطه غيز درحال رسين يطيست محيز

ون ها تن وابسته به آن يليم ياقتصاد ياست كه بهداشت و سالمت و بقا ين در حاليا.  ستيدولت ن

  .است

  

د كرده كه با ئياالت متحده تاين است كه ايد ايل دولت جديتنها خبر مثبت همراه با اعالم تشك

د از آن جهت قابل توجه ين تمديا.  استران موافقت نموده يد برق و گاز از ايماهه خر ٤د يتمد

ز بر ين يظمادهد، چنان كه خود الك يدولت را نشان مبا  يهمكار ياست كه اراده واشنگتن برا

  .كند يد ميسم تاكيه تروريدرمبارزه عل» ناتو«ه بر يخواست خود درمورد تك
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ل ين تحلينده مجلس چنينما احمد الحاج،.  ستيواشنگتن ن ين ارفاق و اغماض تنها ابزار گفتگوياما، ا

و ارتش عراق عمدتا به خاطر كاهش  يه حشدالشعبيداعش عل ين حمله هايآخر«: كند كه يم

با  "داعش"كا، يبدون حضور آمر: ها روشن است ييكايام آمريپ.  ائتالف بود ييهوا يدبانيد ديشد

  .»گردد يقدرت بازم

  

ر مستقل با مهارت تعادل قدرت را ينخست وزد كه يآ يبه نظر م.  در بغداد آغاز شده است يباز

ت يشمس، در حما سهركهوت.  نده اداره كنديكند تا كشور را تا زمان انتخابات در سال آ يحفظ م

دو مسئله مهم او بحران .  به او داده شود يسزاوار آن است كه بخت يكاظم«: ديگو ياز دولت م

 يشتريكنم كه درمورد مسئله دوم بخت ب يمن فكر م.  ران و عراق استيان يبت باو رق  ياقتصاد

  .»دارد

  

 يشده، به نظر م ينيش بيماه ژوئن پ ياالت متحده و عراق، كه براين ايب يراهبرد يحفظ گفتگو

خود با  يراهبرد يست به همكاريرسد نشان دهنده آن باشد كه به رغم سلطه تهران، بغداد حاضر ن

ن دولت، به رغم ين است كه ايت كه، محور هوادار تهران درفكر ااس ين درحاليا.  ان دهديكا پايآمر

به دست  ينده برايدر سال آ يديجد ياسيست و نبرد سيك دولت گذار نيجز  يزيش، چيوعده ها

  .دولت درخواهد گرفت يديكل يآوردن سمت ها

  

  

  



orient XXI. 

   ٢٠٢٠  مه نشريه اينترنتي درباره سياست، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، ديپلوماسي 

 
 

يك منبع در سرويس اطالعات و امنيت ملي كه خواست ناشناس باقي بماند به ما بصورت  -١

او . محرمانه گفت كه كاظمي در زمان زمامداري اين سرويس مدافع جدي تظاهر كنندگان بود

چندين عمليات كشتار فعاالن توسط شبه نظاميان را خنثي كرد و براي آزادي دهها تظاهركننده در 

   .وارد عمل شد كه كشور را در طي ماههاي گذشته  به لرزه در آوردندطي تظاهراتي 

  


