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  )Dmitriy Minin ( - دميتری مينين: نويسنده

  شيری. م. ا: برگردان از
  ٢٠١٤ جون ٢٦

  

  ط خواھد کرد؟وبغداد سقآيا 
 ۀدر صحنرا  نقشه ھا ۀرا در حيرت فروبرد و بار ديگر ھمسوی بغداد بسياريھا ه جھش سريع جھادگرايان داعش ب

 ھزار شبه نظامی در اراضی وسيع دو ساحل فرات در سوريه ۵٠جنبش متشکل از قريب . ھم زده سياسی خاورميانه ب

شھرھای . معنی واقعی کلمه تار و مار نمايده  ارتش منظم عراق را ب و عراق، توانست در عرض چند روز يک چھارم

، ) دستگاه٢۶٠تا ( زره پوشھا - سليحات سنگينتری، از جمله شھر دو ميليونی موصل اشغال شد، مقادير متنابھی بسيا

دست شبه نظاميان افتاد، امکانات گسترده ای را برای دستيابی ه  نقدی که بدالر نيم ميليارد ۀاضافه ، بھليگوپترھاتوپھا، 

ھزاران جوان سنی در . راحتی جبران می شوده  پول کمبود نفرات ببا اين. داعش به اھداف بزرگتر فراھم آورده است

  .استانھای اشغالی به صفوف شورشيان می پيوندند

 مسلمانان متمايل ۀاسامه بن الدن و رھبر ھم» حقه وارث ب« معتقد است، که فقط او ابوبکر البغدادی داعش، ۀسرکرد

.  پاکستان- بين افغانستانۀ مخفی شده در منطقايمن الظواھریه و طرفدار تشکيل خالفت جھانی می باشد ن» القاعده«به 

 را به آن متھم می کند که او در جريان روياروئی داخلی سوريه از ميان گروھھای متمايل به ايمن الظواھری» داعش«

ق ھم کسانی ، در ميان خود سنی ھای عراواقعاً . پشتيبانی کرد» جبھةالنصره«در داخل » داعش«از مخالفان » القاعده«

، سران قبايل سنی که به شورش عليه دولت مرکزی پيوسته اند، مثالً . مخالفند» داعش«ھستند که با پيروزی انحصاری 

اعضای حزب حاکم سابق بعث ھم . ليس تحت تابعيت آنھا بازی کردومدعی ھستند، که نقش اصلی در اين پيروزيھا را پ

يبی به اسالمگرايان پيوند خورده اند، سھم اصلی در موفقيتھا را از آن طرز عجه که به فعاليت مخفی روی آورده و ب

که شبه نظاميان شھر زادگاه پدر   دختر رئيس جمھور معدوم، صدام حسين، پس از آنرغد،در عين حال، . خود می دانند

 اين ۀم که شاھد ھممن خوشبخت«: او، تکريت را به اشغال خود در آوردند، در مصاحبه با روزنامه القدس اظھار داشت

باالخره من زمانی به عراق باز می گردم .  می باشدعزت الدوریپيروزيھا ھستم، اين پيروزی سربازان پدرم و عمويم 

 قطعاتاگر چه . » روی خواھد دادفتد، اما حتماً فاق نيممکن است، اين واقعه خيلی زود ات. و به سر خاک پدرم می روم

،نقش ، معاون سابق رئيس جمھور و معاون فرمانده کل عراق ھستند، احتماالً لدوریابعثی در تکريت تحت فرماندھی 

اما . تشکيل می دھد» داعش« اصلی شورش سنی ھا را در ھمه حال، ۀمعينی ھم بازی کردند، اما واضح است که ھست

ھای جھانی نفت در نظر کافيست جھش قيمت(ی جديد، حتی سياست جھانی ئداليل ظھور اين پديده بی ترديد، مھم و منطقه 

  و تخريب دولتمداری عراق با اين سرعت چه بود؟) گرفته شود
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 ۀ ھمۀاضافه ی، بئ خاورميانه ۀئی تشکيل جامعامريکانظر می رسد، که اين شکست نوبتی و بسيار روشن الگوی ه ب

تحقق اھداف سياسی  برای امريکاداعش يکی ديگر از پرورده ھای » فرانک اشتاينی«ھيوالی . مؤلفه ھای آن است

ی خالق آن ئعکس، منافع منطقه ه  در سوريه کمترين نفعی ندارد، و ببشار اسدنزديک است که در صورت سرنگونی 

 واشنگتن به بغداد که ۀتحميل شد»  دمکراتيک- سکوالر« مقابل، الگوی ۀدر نقط. را نيز مورد تعدی قرار می دھد

مساعی او برای .  غير قابل تحمل بود نتوانست از آن بگريزد، کامالً ، نخست وزير عراقنوری المالکیھمينطوری ھم 

ه ردھا بک.  خود ادامه دادندۀسنی ھا ھمچنان برای دستيابی به حسرت گذشت. برقراری تعادل بين بخشھا نتيجه نداد

 صاحب را کامالً  درصدی شيعه نيز نتوانست خود ۶٠جمعيت . آرامی، اما با اطمينان شبه دولت خود را تشکيل داده اند

 اليه ھای ۀدر ميان ھم.  ناکافی بود بين خود و واشنگتن ايجاد کرد، کامالً المالکیفاصله ای که . عراق جديد احساس کند

 کاغذی ۀبرای فرو ريختن عراق مثل خان.  آن را به غرب فروخته است،عراق اين تصور شکل گرفت که رھبری کشور

) پسر(حتی دوره ای بود که رئيس جمھور جرج بوش . ار کوچک کافی بودفقط يک تکان کوچک از طرف اقليت بسي

ممنون، الزم «: دعوت کرد، که فراموش نکرده ايم پاسخ آن چنين بود» دمکراسی عراقی«روسيه را به تقليد از 

ه می شکو) سياست خارجی(عنوان مثال، نشريه فارن پاليسی ه ب. و اين در عين حال يک شکست اطالعاتی بود» !نيست

 بالغ می شود، چرا دالر ميليارد ۵٠آنھا ساالنه به ۀ  که ھزينامريکا سازمانھای اطالعاتی -اول کريمه، بعد عراق«: کند

  »از اينگونه رويدادھا بی خبر می مانند؟

ھمچنين در مورد ارتش الزم به گفتن است، که تشکيل ارتش جديد عراق در شرايط خاورميانه ھم ناکارآمدی کامل 

ژی مبتنی بر جنگ بی تماس يسترات. روشنی ثابت کرده ئی را بامريکا ساخت و ساز نظامی ۀست تئوری و تجربکارب

 - گرفته تا مراکز زمينی پر قدرت داده ھاءل از فضاو از کنتر- آنۀ تشکيل دھندی اجزاۀفقط در صورت وجود ھم

 لوله ھای -  تجارت با ھنديھا تجھيز کردندۀ پاي ارتش عراق را برھائيامريکااما معلوم شد، که . توانست نتيجه بدھد

 با دشمن، ئی رو در روۀئی فاقد تجربامريکامربيان . گرامافون را به پول گزافی به آنھا فروختند نه خود دستگاه را

زيرا شکست دشمن و ماندن موقتی در قلمرو آن در .  مستقيم آماده سازندئینتوانستند سربازان عراقی را برای رويارو

 کافی نيست، بايد شھامت و قابليت ماندن دائمی در آنجا را داشت، و برای قربانی کردن خود رايط جنگ داخلی مطلقاً ش

 ۀداعش از ھم.  ديگری می باشداما اجرای اين امر نيازمند انگيزه ھا و آموزشھای کامالً . در راه اھداف واال آماده بود

در عين حال، . گ در سوريه برخوردار است، اما عراقی ھا محروم از آنھا جنۀاينھا در اشکال بنيادگرائی دينی و تجرب

 ھزار نفر مزدوران خارجی آموزش ٢٠ آشناست و جای تعجب ندارد که کليه در حدود داعش با تاکتيکھای ناتو ھم کامالً 

يگرشان ترک ھستند،  ھزار نفر د٣ ھزار نفر آنھا اروپائی و ٣ اعزامی به جنگ در سوريه که ئیديده طبق الگوی ناتو

 آزموده شده در جنگ مدرن وسيعاً » چرخ دستی«با اين حال، قدرتمندترين سالح داعش . در صفوف آن می جنگند

بابا « جديدی نيست، زيرا، آن را اولين بار کاشف خود، ۀپديد» چرخ دستی«، پرچم سياه بر باالی ضمناً . سوريه است

، آنارشيست اوکراينی، فرمانده ١٩٣۴ -١٨٨٨نستور ايوانويچ ماخنو، ست به اشاره ا( مورد استفاده قرار داد » ماخنو

 وانت ھای شاسی بلند حامل -»چرخ دستی«). مترجم. در جنگھای داخلی عليه اتحاد شوروی» ارتش انقالبی اوکراين«

تر به  دو کيلومۀکه قادر ھستند در فاصل)  روسی.ک. ش. د، نام محلی، مأخوذ از هشکاد(مسلسلھای سنگين 

يک سال طول کشيد تا خلبانان .  تور سيمی تبديل شده و از آتش توپخانه و تانک بگريزندۀھای محفوظ در محفظ»ھامر«

تسليحات .  را فراگرفتندھليوگوپترھا ارتش سوريه روش ھدف قرار دادن آنھا با موشکھای جنگنده ھا و ئینيروی ھوا

ه سالحھای مشابه شوروی سابق که شورشيان ترجيح می دھند، تا حد ئی در شرايط بيابانی نسبت بامريکادمدمی مزاج 

  .زيادی غير قابل اعتماد از آب در آمدند
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 آنگونه خروج از عراق نھفته بود که ۀلأواشنگتن در تجھيز ارتش بغداد، مسمشکوک » کمک«بی شک، در پشت چنين 

کاخ سفيد بارھا قربانی تکبر خود شده . واشنگتن انتظار نداشت اما چنين شکستی را احتماالً . آنھا را دو باره فراخوانند

 قرار است به عراق باز گرداند، در شرايط پيش آمده آشکارا ناکافی خواھند بود، و در عين  که واقعاً ئیآن نيروھا. است

ه دارند، که واقعيت  عقيدانگليس، کارشناسان مثالً .  برای حمله نظامی گسترده آماده نيستندئيھا ھم فعالً امريکاحال، 

ئيھا، ممکن است تھران امريکاخالف خواست . امريکا، از طرف ايران خواھد بود نه از طرف دخالت خارجی، احتماالً «

داعش مقابله » خشونت و تروريسم« وعده داد که با حسن روحانیرئيس جمھور ايران، . »ذينفع اصلی وقايع اتفاقيه باشد

به عراق اعزام شده » قدس«به برخی گزارشھا، در حدود دو ھزار نفر از نخبگان سپاه بر اين مبنا، بنا . خواھد کرد

.  فرماندھی می کنداست، و فرمانده آن، ژنرال قاسم سليمانی، سردار برجسته در سوريه، دفاع از بغداد را مستقيماً 

 از پايتخت کشور دفاع وری المالکین وفادار به  ھزار نفر، کامالً ۵٠افزون بر اين، دو لشکر و شش تيپ مکانيزه شامل 

  .می کنند

 ھزار شبه ٧ نزديک شدن ۀ مطبوعات جھان در بارۀاما با احتساب افزايش منظم نيروھای شورشيان و با توجه به نوشت

که آيا اين نيرو برای دفاع از بغداد کافيست، ھنوز  نظامی به شھر که شمار آنھا در اصل بسيار بيشتر بوده، گفتن اين

نظر می رسد که حمالت، متناسب با ورود گروه ھای سنی به مناطق ه می توان گفت، اما در عين حال، ب.  استمشکل

در طرف مقابل راديکاليسم سنی ھا، . شيعه نشين، از جمله در خود پايتخت عراق، ناگزير شروع به افت خواھند کرد

ه  و آماده به جنگ رو در رو ب٢٠٠٧، منحله در سال »ارتش مھدی«، شيعه، به شکل، مثالً ۀ راديکاليسم بسيار با انگيز

در واقع، .  طرفين خواھد گرديدئیتدريج رشد خواھد کرد، که آن ھم موجب شدت گرفتن و خونين تر شدن رويارو

رد پيش می  ک-  شيعه و شمالی- سنی، جنوبی-یسوی تقسيم کشور به سه بخش مرکزه عراق با آھنگ رو به تزايدی ب

  .رود

 از طور کلی با چنان وضعيت غيرمنتظره ای مواجه شدند، که توانستند آرمان بزرگ خود، آرمانی را که قبالً  هردھا بک

شدت ايدئولوژيک و تک ه واحدھای پيشمرگه ب. سھولت متحقق سازنده طور قطع امتناع می کردند، به اعطای آن ب

 بيرون راندند و پايتخت تاريخی  استان نينواۀحظجھادگرايان را از بخش قابل مال)  ھزار نفر١۴٠ مجموعاً (قومی آن 

با عالوه بر آن، دولت عراق موافقت خود را . رد، شھر ميليونی کرکوک و دارای منابع غنی نفتی را آزاد کردندک

 عراق، حتی در مورد ۀ مورد مناقشرد نه تنھا در اين مناطق قبالً حاکميت اقليم کردستان در خصوص ماندن نيروھای ک

نيروھای پيشمرگه قانونی ھستند «: فالح الفياض، مشاور امنيت ملی کشور اظھار داشت. وصل نيز اعالم کردتصرف م

بغداد و اربيل توافق کرده اند که آنھا از امنيت عراق حفاظت . و در فھرست نيروھای امنيتی عراق به ثبت رسيده اند

ا پس از تصرف اين شھرھای ردھکوان ترديد داشت، که نمی ت. »نمايند و در آينده نزديک به داعش حمله خواھند کرد

ردستان عراق بيش از يک و نيم برابر، با الحاق آنھا، جمعيت ک. رد و سنی، در نظر ندارند از آنھا خارج شوندمختلط ک

 اين ھمان ،احتماالً .  ميليون نفر، و منابع معيشتی در قالب معادن غنی نفت، تا چندين برابر افزايش می يابد٨  حداقل تا

 مشابه کريمه، اما فقط با وضعيت تقريباً . ند به ازای حفظ حاکميت خود در بغداد بپردازندابھائی است که شيعيان حاضر

 ردھا که قبالً  ولی با الحاق موصل و کرکوک به ک وضعيت کريمه راضی نبود، ريياين تفاوت پيش آمده، که غرب به تغ

نمی شود، موافقت که در آنجا ھمه پرسی ھم برگزار  کوت خود، بی توجه به اينشدت مخالفت می کرد، در واقع با سه ب

  .له، مثل ھميشه، نه بر سر اصول، بلکه، بر سر منافع استأمس. می کند

 ثروتھای نفتی در کرکوک و ۀزمانی که ھم.  تقسيم کشور، بحران عراق پايان نخواھد يافتبا اين حال، پس از عمالً 

ه ردھا و در جنوب، در بصره تحت اختيار شيعيان قرار می گيرد، چنين شکلبندی بل کوترموصل در شمال، در کن

ی ئسرعت از دست خواھد داد و در وضعيت فاقد منابع پايه ه بخش مرکزی سنی مناطق اشغالی را ب. وجود می آيد
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منظور بازپسگيری از  هدر نتيجه، توسعه طلبی سنی ھا ب.  موجوديت و توسعه گرفتار خواھد شدۀضروری برای ادام

شدت ه روياروئی شيعه و سنی ب.  ايدئولوژی جھادی خود اجتناب ناپذير خواھد بودۀدست رفته ھا، و ھمچنين، توسع

تدريج ھمه در سراسر خاورميانه گسترش خواھد ه داليل کافی برای نگرانی وجود دارد، که اين، ب. ادامه خواھد يافت

تواند با   عربستان سعودی می- ايران و بنيادگرائی سنی- و مذھب اصلی اسالم، شيعه مناقشه بين دۀخفت آتش فرو. يافت

  .قدرت جديد در منطقه شعله ور شود

 صادره از طرف دولت عراق است که طی آن عربستان سعودی را مسبب بحران کنونی ۀگواه ديگر اين مدعا، اطالعي

 سعودی از شبه نظاميان سنی در عراق پشتيبانی کرده و آنھا بر اساس اين اطالعيه، ھمين حاکميت عربستان. اعالم کرد

 امنيت نه تنھا بغداد، حتی بسياری از ألۀبا اين وصف، در زمانھای نزديک مس. را مورد حمايتھای مالی قرار می دھد

  .توقف اين واکنش زنجيره ای آسان نخواھد بود. پايتختھای منطقه مطرح خواھد شد

  

  :حواشی مترجم

 اعتقادی، يکی ديگر از -فلسفیيت جوامع انسانی بر اساس تعلق قومی، نژادی، ملی يا بر مبنای باورھای تقسيم جمع

 ۀ مذموم، زائيدۀاين پديد.  با شدت و حدت بی سابقه ادامه داردئیويژه پس از رنسانس کذاه کاريھای غرب است، که بتبھ

 غرب است، ۀژيستھای مزدور محافل حاکميزان و ستراتاصطالح نظريه پرداه  بيمار و ضد بشری بیتاريخاز ديد ذھن 

 ۀمنظور تأمين منافع سارقانه که با ھدف انحراف اذھان عمومی از مشکالت و معضالت اجتماعی و به تبع آن، ب

برای اثبات اين مدعا، اشاره به حوادث تاريخ نزديک جھان، از جمله، به . خودشان صورت گرفت و کماکان می گيرد

 بی نياز می ،ای يوگسالوی، عراق و ساير کشورھای جنگ زده، ما را از يادآوری حوادث مشابه تاريخ دور خلقھۀفاجع

  .سازد

کاری باندھای نيز ھمين تبھ» ايدئولوژيک« تقسيم حاکميتھا به سکوالر و ۀ، منشاء و مبنای تئوری عوامفريبانضمناً 

شدت ه  صھيونيستی ب-  ضدانسانی، مانند فراماسونریشديداً   از ايدئولوژيھای حاکم غرب است که خودشان اساساً ئیمافيا

  .پيروی می کنند

موجوديت خود ه ب) منظور غرب ايدئولوزيک است نه جغرافيائی(امروز و حتی، تا ھر زمانی که استعمارگران غرب 

، می توان کاريھای غربمسکوت گذاردن انواع تبھکه با  منوال کنونی ادامه می دھد، ھر تصوری مبنی بر اينه ب

 توسعه و ترقی آن را فراھم آورد، می توان آزادی، ۀتماميت، استقالل و امنيت کشورھا را حفظ کرد و شرايط و زمين

ی سرگردانی امعنه رفاه، آسايش و عدالت اجتماعی را در جوامع انسانی برقرار نمود؛ در واقعيت امر، چيزی جز ب

  . در عالم خواب و رؤيا نمی تواند باشدابدی در سراب بی انتھای تخيالت و گذران عمر

حساب غارت ه  خودشان که بۀ عالم تا درون خانۀ گوش-استعمارگران کھنه و نو را بايد مھار زد، رسوا کرد و از گوشه

  .قيمت درد و رنج ميلياردھا انسان آباد کرده اند، بيرون رانده بی حد و حصر ثروتھای جھان و ب
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