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  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١۴ جوالی ٢٣
  مشاور پيشين باراک اوباما. رضا نصر  ولی

  :گويد مشاور پيشين اوباما می
  تواند جمع کند راه انداخته، خودش ھم میه فتنه ای را که امريکا خود ب

 

 

  

امريکا و اوباما با اطمينان از نقش  توان پی برد چرا مشاور سابق منشر شده می  شرق ۀدر روزناماين مقاله که  در

تواند جمع  راه انداخته، خودش ھم میه  خود بامريکافتنه ای را که  :گويد می ل عراق سخنکديپلماسی برای حل مش

 کند

 تواند عراق را نجات دھد پلماسی ھنوز مید
» اسالمی عراق و شام دولت«وآمدھای  ت عراق بدبين بوده و معتقدند داستان رفتکسانی که به تحوال خالف

اين يک فاجعه خواھد ) من معتقدم که(خاورميانه تمام شود  ر مرزھایيياز سوريه به شمال عراق بايد با تغ) داعش(

توانيم، اگر به  ما می. ام دھدانج) ر مرزھاييتغ(له أتواند برای جلوگيری از اين مس ھر کاری که می  بايدامريکابود و 

  .کليدی استفاده شود  به عنوان ابزارامريکائیجای تھاجم نظامی از ديپلماسی 

نبايد فراموش (بمباران کند اما   در نھايت مجبور شود برای کمک به دولت عراق مواضع داعش راامريکابله، شايد 

 تقسيم قدرت ۀھا دربار  خارج کند توافق تمامی طرفاز اين شرايط تواند عراق را آن چيزی که در نھايت می) کرد
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ھای  ميان رھبران گروه امريکائیھای  که ديپلمات افتد مگر اين اين اتفاق نمی. قانون اساسی جديد است بر اساس يک

  .مختلف ميانجيگری کنند

ھمسايگان اين کشور بندی در ميان  صف اين. شدت باال گرفته است در عراق امروز اختالفات ميان شيعه و سنی به

. پايان دھند توانند تمامی طرفين را دور يک ميز کشانده و به اين غايله ھا می امريکائی در اين ميان. شود نيز ديده می

تنھا الزم و کارآمد که ضروری  حال حاضر نه بار اين نقش را بازی کرده است، نقشی که در تر ھم يک  پيشامريکا

  .رسد نظر می به

داعش با امکاناتی که دارد . گرفت  را در برخواھدامريکا منافع  در پيش گرفتن چنين رويکردی تماماً از طرف ديگر

 تواند به  میئیگرا اين افراط. کند   آمادهئیگرا زمينه را برای رشد افراطی تواند ی میئ و با استفاده از شرايط منطقه

فريقا تا شرق آسيا را اسنت از  سپس تمام جھان اھلفراتر از مرزھای اردن و عربستان سعودی نيز کشيده شده و 

ل مناطق وھای عراق و سوريه بايد پابرجا مانده و کنتر که دولت به ھمين دليل حياتی است. ثير قرار دھدأت تحت

  .در دست داشته باشند نشين خود را سنی

کشور با جمعيتی از چند فرقه و  ود:  عراق و سوريه را در نظر بگيريدۀخورد ھای درھم گرهدشواريشرايط پيچيده و 

 گرايانی که از سوی ھمسايگان و اند، افراط گرايانی خشن محاصره شده افراط اين کشورھا اکنون توسط. گروه مذھبی

است که تنھا با اقدام نظامی حل  تر از آن تر و عميق اين مشکل بسيار بزرگ. شوند ی ھم حمايت میئ متحدان منطقه

 .شود

برابری و عدالت نسبت به تمامی   کمتر و رعايتئیدر بلندمدت کليد صلح و ثبات در عراق و سوريه تمرکزگرا

 تقسيم قدرت در ۀھا بر سر معامل ھا و سوری است که عراقی اين مھم تنھا زمانی قابل دستيابی. طرفين است

بر . ی باشدئ فرقه ھای ن دادن به درگيری و پايائیگرا ھدف مشخص بايد پرھيز از فرقه. برسند کشورشان به توافق

ھا اجازه  يافتنی را دنبال کنند به افراطی اساسی و دست ھای داخلی و خارجی عراق بايد سه ھدف اين اساس ديپلمات

داری را  حکومت زنی در ل داشته باشند؛ از تماميت ارضی عراق حمايت کنند؛ و چانهوکنتر  برایئیندھند قلمرو

  .در صلح و آرامش زندگی کنند ھای برابر ازه بدھند که تمامی طرفين با فرصتترويج کرده و اج

ھای  در شرايطی که ھنوز عراقی. باشند  دست باال را داشتهامريکائیشود ميانجيگران  کيد بر اين موارد باعث میأت

اش دامن  تند که نتيجهحاصل ھس در بغداد سياستمدارانی درگير کشمکشی بی  يک کشور متحد وفادارندۀبسياری به ايد

 کردستان عراق ۀبر اين، منطق عالوه. ھای مقابل است اعتمادی ميان گروه گرايانه و تشديد بی تمايالت فرقه زدن به

ھا ھم از زمان خروج از  امريکائی. نيات خود رھا کرده است در شمال، دولت مرکزی را برای رسيدن به اھداف و

ھستند که برای نفوذ در  ھای سياسی و مالی اکنون اين اھرم. اند از دست دادهشان را در عراق  نظامی عراق نفوذ

  .زنند سياست عراق حرف اول را می

از . افراطی مقاومت خواھند کرد ھای  عراق در برابر مشارکت سنیۀرسد اکثريت شيع نظر می در حال حاضر به

توانند دوباره بر عراق  کنند که می ت و فکر مینفع آنھاس عراق به کنند شرايط امروز ھا تصور می طرف ديگر سنی

  .دھند رسد آنھا به چيزی کمتر از مشارکت برابر در قدرت رضايت نظر می بعيد به .حکومت کنند

اساسی جديدی که از تقسيم  قانون  به دولت جديدی در بغداد نياز است و شايد ھمبرای شکستن اين نگرش احتماالً 

کند تا  از داعش عاملی است که سياستمداران عراقی را ترغيب می ترس. اشته باشدقدرت در عراق تعريف جديدی د

وزير شيعی  نخست المالکی، حتی رھبران سنی که اغلب از منتقدان جدی نوری. ای بينديشند چاره تر ھرچه سريع

ق منافع خود آنان ھستند که پيروزی اين گروه در عرا روند، نگران عراق و از حاميان داعش در سوريه به شمار می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 .دارند  عراقۀھمين دليل با وجود عصبانيت از نوری مالکی، تمايل کمی برای تجزي به. را نيز تھديد کند

تواند با ايجاد يک   میامريکا بنا براين. ايران نيز در ھمسايگی عراق خواستار حفظ مرزھای عراق و سوريه است

با ھمين مرزھای امروزش حفظ کند؛ کاری که بايد از ھمين االن  طرح ديپلماتيک بر اساس منافع مشترک، عراق را

 .شروع شود

 تايمز نيويورک: منبع

 


