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  کمال الجواھری

   حميد بھشتی: ازبرگردان
  ٢٠١۴ سپتمبر ١۶

  

 دشمن دشمن من دوست من است

  سياست امريکا و اروپا در خاورميانه

  
  

از کشورھای . در تصويِر دوست و دشمِن غرب طوفانی بر پا نموده استموفقيت ھای شبه نظاميان دولت اسالمی 

محور شرارِت سابق، ھمکاراِن راھکاری ايجاد گشته اند و کسانی که در سابق آنھا را تروريست معرف کرده بودند، 

  . جنگ گشته اندۀبرادران جبھ

 در عراق عليه جھادگرايان دولت اسالمی امريکا ئیآيا به زودی سپاھيان انقالب اسالمی ايران به کمک نيروی ھوا

قول مقامات نظامی کردستان برای اولين ه به گزارش الجزيره و ب. خواھند جنگيد؟ اين ديگر يک سناريوی خيالی نيست

ت نيروھای ايرانی از مرز عراق برای کمک به پيشمرگان کرد در جنگ عليه جھادگرايان گس ا٢٢بار در جمعه 

 کيلومتری مرز ٢۵آنھا به ظاھر در ھمکاری با ھم کوشيده بودند شھر جلوالء در . بور نمودندسازمان دولت اسالمی ع

  .ايران را که چند ھفته پيش تر نيروھای عراقی بدون جنگ رھا کرده بودند، پس بگيرند
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   جديدۀشکست طرح خاورميان

جديِد نئوکان ھا، ۀ  خاورميانئی در منطقه، و داستان سراامريکابدين قرار می توان گفت که يک دھه از سياست خارجی 

وجود آورند و نه رھبری ايران را منزوی ه آنھا نه قادر گشتند عراق با ثباتی را ب. رسماً با شکست مواجه گشته است

  .سازند

  

گذشته نتوانستد مناسبات قدرت در منطقه را به خواست ۀ شان در دھ ن علی رغم بزرگترين عمليات نظامیئياامريکا

که نئوکان ھای  بيش از يک دھه پس از آن.  و حال مناسبات قدرت در منطقه بر آنھا غلبه يافته است  دھندتغييرخود 

 دھند، حال منطقه به تغييرطابق خواست خويش  کوشيدند خاورميانه را با قدرت نظامی و به زور سياست، مامريکا

 بلکه اروپا نيز مجبور گشته است راھکار و يارگيری ھای خود در امريکا يافته است که اکنون ديگر نه فقط تغييرنحوی 

  .منطقه را از نو طرح ريزی نمايد

  

  مقابل دروازه ھای اروپا

شبه نظاميان تروريست مزبور .  ار يکی دو ھفته نيستمتوقف ساختن جھادگرايان دولت اسالمی در عراق و سوريه ک

عالوه اين ديگر مشکل غريبی که از ه ب. در يک مکان که به عقب نشينی وادار گردند در مکانی ديگر حضور می يابند

ز زيرا جنگندگان خارجِی دولت اسالمی نه فقط در منطقه حضور دارند، بلکه به اروپا ني. اروپا چندان دور باشد، نيست

  .صورت مشکل امنيتی بزرگی بروز می نمايند که شايد القاعده را در نظرھا حقير جلوه گر سازده بازگشت نموده و ب
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 و نه اروپا حاضراند نيروھای زمينی خود را در عراق وارد صحنه نمايند کارھا را بايد به امريکااما از آنجائيکه نه 

 اخير در رسانه ھا پيشمرگان کرد را در مقابل دولت اسالمی به صورت اکنون آنھا در ھفته ھای. ديگران محول سازند

 جادوئی در مقابل دولت ئیاما پيشمرگان نيرو. سّد عظيمی به صحنه آورده و با تسليحات فراوان تقويت می نمايند

 سوی مرزھای کردان به بازپس گرفتن مناطق شمال عراق واقع در آنۀ اسالمی نيستند و نيز بايد توجه داشت که عالق

ه ب. برای پيشمرگان آنچه مھم است بيش از ھمه اينست که امنيت مناطق خويش را حفظ نمايند. کردستان اندک است

که عراق ھرگز  ھمين جھت نيز آنھا حاضر نخواھند بود برای مابقی عراق جان خويش را فدا سازند، با توجه به اين

 که ئیردان نيز متحدينی وجود دارند که تا کنون از تماس با غرب تا جا کۀ و در درون جبھ برای آنھا کاری نکرده است

آنھا در .  به عنوان تروريست معرفی گشته اندامريکاتوانسته اند خودداری نموده و حتّا از جانب ترکيه، اتحاديه اروپا و 

می باشند که به ) کپ ک ( غربی، در تقاطع مرز ترکيه، سوريه و عراق، جنگندگان حزب کمونيست کردستان ۀجبھ

  .رازی بوده اندت مقابله با دولت اسالمی نيروی ھملحاظ نظامی تا کنون در

  

  . ک. ک.دادن تسليحات به پ

 که آنھا را از خطر . دی. وای. و ھمتای سوری آن پی. ک. ک.پناھندگان ايزدی و مسيحی در کمپ ھای کردان از پ

 و ساير المان از دولت . ک. ک. ھمين جھت جای شگفتی نيست که پبه. دولت اسالمی نجات داده اند، تعريف می کنند

 معاون ۀبه گفت.  در سوريه و عراق را نيز مسلح نمايند. ک. ک.دول غرب در خواست نموده است که جنگندگان پ

 که به ئی ، فقط در صورتی دولت اسالمی را می توان شکست داد که نيروھاجميل بائيگ ، . ک. ک.بازوی سياسی پ

  .خوبی مسلح باشنده  ب،ھترين وجه در مقابله با گروه تروريست مزبور عمل می کنندب
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اين بدان معنی است که در شمال غربی عراق گروھی که اروپا آن را تروريست می خواند به مؤثرترين وجه عليه دولت 

شمال شرقی، سربازان ايرانی که در سابق بدان محور شرارت گفته می شد به کردان کمک می اسالمی می جنگد و در 

  .برداشت دوست و دشمنی که غرب دارد، بدين گونه به ھم ريخته است. رسانند

مرز ميان . پايگاه اصلی دولت اسالمی در استان رقعه واقع است. و در سوريه نيز می بايست تصميماتی اتخاذ گردند

 مؤثر جنگی در مقابل دولت اسالمی بايد ميدان عقب نشينی که ۀبرای مقابل.  و عراق در عمل از بين رفته استسوريه

که در آنجا بدانھا ضربه نظامی زده شود ھمکاری با دو نيرو ممکن  برای اين. آنھا در سوريه دارند نيز مورد توجه باشد

  .که در حال حاضر نيز با دولت اسالمی در حال جنگ می باشنديا رژيم سوريه و يا گروه ھای ميانه رو شورشی : است

  

   اسدۀبازی دو دوز

 مقابلی در قبال ۀبه رژيم سوريه ھمواره اين ايراد گرفته می شود که به تقويت جھادگرايان دولت اسالمی که وزن

 باشند و بدين طريق از شورشيان بوده اند، پرداخته است تا نشان دھد که مخالفان رژيم فقط افراطيون جھادگرا می

ل شبه نظاميان وبدين منظور مناطقی را که در کنتر.  مشروعيت گروه ھای شورشی در انظار جھانيان کاسته گردد

اين بازی دو دوزه موجب گشته است که دمشق در نظر غرب . دولت اسالمی ھستند رژيم سوريه بمباران نکرده است

خاطر درگيری با دولت ه نون اين را نيز می توان تصور نمود که اسد بکه اک در حالی. برای ھمکاری مطرح نباشد

  .اسالمی بکوشد برای حفظ حکومت خويش با غرب وارد معامله گردد

اما از تابستان گذشته . توان گفت که اسالمگرايان افراطی در شورشيان سوريه نفوذ نموده اند اين را نيز با اطمينان می

برای کمک رسانی به شورشيانی که با دولت . ظاميان دولت اسالمی نيز می جنگندگروه ھای شورشی عليه شبه ن

در اينجا . جنگل ماننِد گروه ھای شورشی پا نھندۀ  و اروپا بايد جرأت کنند به عرصامريکااسالمی مبارزه می کنند 

  .استانتخاب ميان اسد که در رشد دولت اسالمی سھيم بوده است و گروه ھای مختلف شورشی مطرح 

  

  کنار گذاشتن سنّی ھا

اھل سنّت از ۀ به طايفه ھای آنھا و نيز به کادرھای نظامی سابق صدام که ھنوز در جامع: و در پايان اھل سنِّت عراق

سنّی که برای جھادگرايان دولت ۀ عنوان کليد حل مشکل نگاه شود تا زمينه روابط محکمی برخوردار می باشند بايد ب

اين در حالی است که کادرھای سابق صدام جرء طرف ھای اتحاِد با غرب به حساب . الی گردد خ،اسالمی وجود دارد

  .نمی آيند

در حال حاضر به رژيم عراق اين ايراد گرفته می شود که سياست بعث زدائی افراطی که پيش گرفته بود و پاکسازی 

اما به اين موضوع توجھی نمی شود که اينکار . تمامی نھادھای سياسی از نمايندگان حزب حاکم صدام اشتباه بوده است

  . بوده استامريکائیتا چندی پيش خط رسمی مورد نظر اشغالگران 

 و تبعيضی که بدان ھا روا می گشت و امريکاپس از سالھا مقاومت خونين در مقابل اشغال کشور توسط : و طوائِف سنّی

ھمان يک باری . اعتماد آنان کار ساده ای نخواھد بودحذف آنان از ميدان سياست توسط حکومت مرکزی بغداد، کسب 

 و دولت بغداد برای پاکسازی از القاعده ھمکاری نمودند، پس از انجام کار به امريکائینيز که طوائف سنّی با نيروھای 

ش از آن پس ديگر به چه دليل آنھا يکبار ديگر پای ھمکاری با بغداد و غرب روند که بار پي. دست فراموشی سپره شدند

  سرخورده شده اند؟

  

    از شرور بودن تبديل به ھمکار
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 چه کردان که از سال ھا پيش –اين را نيز بايد به حساب آورد که ساير طرف ھای ھمکاری، در جنگ با دولت اسالمی 

ه ھای با آنھا بر سر مناطقی در رقابت ھستند و چه ارتش رسمی عراق که در آن شيعيان برتری دارند، ھمگی با خواست

  .پس شرايط مناسبی برای اتحاد در جنگ موجود نيست. اھل سنت عراق در تعارض می باشند

 ئیشرورھا تبديل به ھمکار می شوند و سازمان ھا.  می باشندتغييروجود آوردن اتحاد در خاور ميانه در حال ه شرايط ب

ريه که تصور می رفت می توان آن را به الق سوتنگريسته می شدند، متحد جنگی و باکه در گذشته به چشم تروريست 

ن ھا در حاليست که قصد دارند آمادگی اھل سنت عراق را که اي و تمامی  فراموشی سپرد، بايد دوباره راه عبور گردد

در حال حاضر در . سالھا در آفتاب سوزان عراق رھا شده بودند، در جنگ با شبه نظاميان دولت اسالمی جلب نمايند

  . نيست، و اروپا در نظر داشتندامريکا می گردد، تاريخی که مسيرش آن مسيری که تعيينر تاريخ خاورميانه مسي

    

  ٢٠١۴ت گس ا٢۵ –رفته از سايت قنطره گبر
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