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  كوس ینيالكس كال: سندهينو

  ن درفشيآبت: برگردان از
  گروه پروسه: فرستنده

  ٢٠١۵ ی فبرور٢۴

  سميالي امپرۀ چندجانبیھابحران

٣  
  برگشت به مرداب

از : دين چالش پاسخ گويثر به اؤطور مست كه بهي قدرت واشنگتن نین فراسويم، ايتر اشاره كردشيچنان كه پھم

ن ياما ا. پيکينگگان يان ھمساين مي چیطلبجاد ترس از توسعهي و ای نظامیھائید توانايش جدي از آرایبيق تركيطر

م ـ ي كه در آغاز برشمردین بحرانيشرفت داعش ـ سوميپ . استی شرقیايامكانات بر آسخود مستلزم تمركز توجه و 

م، يمان بحث كرديۀ نشرۀن شماريچنان كه در آخرھم. كندین تمركز را با خود حمل مي از ایري خطر جلوگثراً ؤم

 ً االت متحد را ي اكن در عراقينخست، شكست اشغال آنگلوـ امر.  دو فاكتور استۀ فرآوردعروج داعش ضرورتا

 را یت عرب سنيچنان اقل كه آنی كرد، كسیالمالكی نورۀگرا و خودكام فرقهیعيم شيمجبور به انتقال قدرت به رژ

 یدوم، جنگ داخل.  قادر به تصرف نخست فلوجه و سپس موصل كردیراحتتفاوت نمود كه داعش را بهیبالكل ب

 را داد كه از آن بتواند ئیراه افتاد به داعش فضاه بهي سور٢٠١١ب م اسد در پاسخ به انقالي كه توسط رژئیفرقه

جا قادر شد حمالت خود را به داخل عراق  كه از آنیه را به تصرف درآورد؛ مناطقي از شرق سوریمناطق بزرگ

  ٣٨.بكشد

ن از يالنھرنيدر واقع داعش در ب.  است كه منشاء الھامش از القاعده استی جھادی سنیگراك سازمان فرقهيداعش 

 ین گروه كه تا كشته شدن ابوموسي ا٢٠٠٣ آشوب برساخته توسط تھاجم سال ۀدر بحبوح. افتيش يزا دل القاعده

ت ي اكثرۀاني وحشیشد، متخصص در كشتارھای می رھبری توسط و٢٠٠۶ھا در سال ئیكايدست امر بهیزرقاو

االت متحد كمك ي جنبش مقاومت متحد در برابر اشغال اكيت ي از تثبیري به جلوگیژين ستراتيا.  در عراق بودیعيش

 در ی اصلۀسون بورك القاعديبنا به استدالل ج. ار متفاوت از القاعده شكل گرفتي بسئیھاوهي اما داعش به ش٣٩.كرد

و ر ي فراگۀپارچكي یدئولوژي واحد، ای منسجم، با رھبری سلسلِه مراتبیستيك گروه تروري "ۀمثاباوج قدرتش نه به

 یھاز بود كه پروژهيآم مخاطرهیدارهي سرمایك كمپانيه يشتر شبيكه ب، بل"ی جھانیھا پروژهی فھم و اجرائیتوانا

 اخراجش یدر پ. كردی مین ماليمأ و تیندگيا را نماي در اقصا نقاط دنی متفاوت جھادیھاارائه شده از طرف گروه

ت نامنظم و درھم برھم ي ماھ۴٠". القاعده استۀدي است ایده باقازالقاع  كهیزيكل چ"، ٢٠٠١از افغانستان در سال 
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ن يب" نامتقارن "یھاجنگ ندهي آیھان كه جنگيو ا جنگۀندي آۀمنطبق است با صحبت مد روز در بار القاعده

  . خواھد بود،اند شدهیدھھا سازمان كه درشبكهی"نادولت"گران ھا و كنشدولت

ش خود را يشاپيكند ـ در واقع پیل شدن به دولت را دنبال ميد، داعش ھدف تبديآیچنان كه از اسمش برماما، ھم

 یلي چونان بدیك اسالمي عصركالسیاسي سی مشیاي احی داعش است برای از آرزوین، اما،حاكيا.نامدیخالفت م

ست، اما نگاه  ای ارتجاعیدئولوژيك اي تار و پودش ین آرزو در تماميا.  غربۀته و سلطيدر برابر مصائب مدرن

.  كرده استیادي زیروانش از كشورھاي، داعش را قادر به جذب پیتي فراملیاسي سی اسالمۀاش به جامعئیايوتوپي

 كه در ئیل دارد، جاوه و غرب عراق كه تحت كنتري از شرق سورین در مناطقي نوی دولتین به برپائيداعش ھمچن

از . ده استيت بخشيك است، رسميل بوروكراتو و كنتریدارار مدرن حسابي بسیھاستميحال توسعه دادن س

تر كردن منابع درآمدی مرسومجاد يداعش در حال ا ت،ي حمای پول و پول در ازایھا در ازا گروگانیآزادساز

 ۀبا محاصر.  خدماتیھانهي ھزۀداران و آغازكردن به مطالبات ماھانه از مغازهي مالدالر ٢ درخواست كردن :است

 از یبردارداعش اكنون در حال بھره. ب داعش شديه نصي شرق سوری نفتۀل منطقو گذشته، كنتررقا در سال

 یزيران است و روزانه چيه و ايه، عراق، تركي سوریني زمی در حال گسترش از قاچاق در طول مرزھایاشبكه

ست، دولت را يم كم ن از متفكران بورژوا، كه تعدادشان ھیبرخ ۴١.رساندیفروش م بشكه نفت به٨٠.٠٠٠حدود 

شان پول يھائی و دارایت شخصي امنی در ازائیاند، كه در آن صاحبان دارادهي دیليبي باج سۀمثاب خود بهیخودبه

 یھاگزارش. ن بده و بستان داردي از ایداعش درك درست رسد كهینظر من نگاه، بهياز منظر ھم. كنندیپرداخت م

ھا تحت بانك:  نادرست از آب درآمد،ده بودي موصل را دزدیھا بانكیھادوقن كه داعش گاوصني بر ایه مبنياول

  .اندل نشدهي تعطیحكومت جھاد

 یانياما، با دو تضاد بن  او،یژيسترات. ش ـ دولت را داده استين پيا" یتنزل مقام و سرانجام نابود"حال اوباما قول 

اوباما . كا ستي امری خارجیھاان دادن به جنگي ازتعھداش در پای كوچكیھانخست حفظ بخش. رو به رو است

ً االت متحد در شكستيقول داده است كه مشاركت ا اما داعش .  خواھد بودئی ھوایروي محدود به ندادن داعش صرفا

در واقع، .  ستیني زمیروھايثر برخوردار است كه شكستش مستلزم وجود نؤ می جنگندگیروياز تحرك باال و ن

 ١٠ز در يگر راني نفر د۴٧۵ل كرده و اعزام ياالت متحد را به عراق گسي سرباز ا١٢٠٠ك به يدش نزيشاپياوباما پ

به ارتش عراق اعالم شده است، اما ھر " مشاوره" اعزام شده یني زمیروھايت نيمورأم. مبر اعالم نموده استسپت

وع شد، فرستادن تعداد  شریتنام، كه با جان كندي در وینيكا در جنگ زمي امریريداند كه با درگیكس م

  .ز آغاز شدين" مشاوران "ۀابنديشيافزا

 قائل شدن در ءك مناسبت، از استثنايش از ياالت متحد، بي ستاد مشترك ایساؤ، صدر رین ِدمپسيژنرال مارت

 اگر: "ك روزنامه نگار گفتي با یامبر او در مصاحبه سپت٢۵در . ا به عراق امتناع كردكي امریني زمیرويبرگشت ن

 رو در ی برایني زمیرويل نيازمند گسيه كنم كه ما ني، توصیتيد كه من ممكن است، در وضعيبگوئ د كهيشما بر آن

رو ين نياما ا: "اگرچه عجوالنه ادامه داد." ز مطلقا استين مورد نيم، پاسخ من در ايھست] یبا دولت اسالم [ ئیرو

" هيرو سورانهيون ميسيھا و كردھا و اپوزیمتشكل از عراق "یئرويتواند نیم" دآلي ایروين."" باشدئیكايد امرينبا

  ۴٢. باشد

ن تضاد ياالت متحد ـ خود به دومي ایكننده تحت رھبر مداخلهی از كشورھاین تضاد ـ ائتالفي نخستیحل بران راهيا

ت در يجدو ناتو كه به عضیھاگر دولتيا و ديتانيتواند از بری نمیني زمیروھاين نياز قرار معلوم ا. شودی میمنتھ

 از مشكالت یاما منطقه باتالق. د از خود منطقه باشنديھا بار آنيناگز .شان ھستند باشدی دفاعیھاحال قطع بودجه
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ه، در حال حاضر ي از ضدانقالب در مصر و سوری جدیتين حمايمأج، با تي خلی كشورھاۀيسرما.  استیاسيس

ج نقش خود را در ي خلیھاگر دولتي و دی عربستان سعود۴٣.دارد تحت سلطه یلحاظ اقتصاد را بهیشرق عرب

 ی برای فرصتۀمثابشمردن نزاع بهمتيبا غن:  كردندی بازیئ فرقهیك جنگ داخليه به ي شكل انقالب سورتغيير

از  یا كه شعبهی علوۀخاطر داشت كه اسد به فرقد بهيبا( شان یعي شیباه رقي در منطقه علی سنیت قدرت عربيتقو

 كه توسط ئیھاتر پول و اسلحهشيب). ران قرار دارديم ايك با رژي نزدیونديم او در پيعه است متعلق است و رژيش

 النصره، از ةا جبھيل داعش ي از قبی جھادیھار شدسرانجام در دستان گروهيه سرازيھا به جنگ در سورآن

ً .  القاعده، قرار گرفتیشاوندان رسميخو  است، با یگری برگرفته ازوھابی سعودیشاھت پادي، مشروعمضافا

  .اندز ملھم از آني فوق ـ ناب از اسالم، كه القاعده و منشعباتش نیريتفس

 یروھايخته با نيش از آن آميھا به داعش ـ آني علئیج در كارزار ھواي خلیھا دولتیريرغم درگن ـ بهيبنا بر ا

ده يچي پیتي وضعی، متصور قدرت در حال عروج منطقه، داراهيترك. ھا حساب كرد آنیھستند كه بشود رویجھاد

. آور استن فاصله را پر كند خندهيده كه ارتش عراق بتواند اين ايا. كندی داعش مردد مۀز در بارياست كه آن را ن

حكومت مبتال به جنون : "دشين نامين عراق چنيشي پی از وزرایكي شد كه یزيم عراق، تحت اشغال، آن چيرژ

ارتش عراق  ست كهي تعجب نیچ جاين ھيبنا بر ا:  فساد در ارتش عراق رخنه كرده است۴۴".  شدهی نھادیدزد

بود، رھا  زهيتر اما سخت با انگنيمراتب پائ، كه بهینخست فلوجه و سپس موصل را در دستان جنگندگان داعش

 ارتش ۀ و اما در بار  گذاشتیاتحان باق فیاالت متحد را برايشده توسط انيمأد تي جدیھا و خودروھاكرد، و سالح

ه ي ارتش آزاد سوری نظامی شوراجلسۀ" است كه یكردگان به داعش مدع از پشتیكيه، يآزاد سور" روانهيم"

ز افسران ي اردن و قطر، و نی اطالعاتیھاسي، سروی، امارات متحد عربیندگان سعودي از نماءبدون استثنا

د آمدند معرف يه پدي كه از شورش اولی محلیھاتهي كم۴۵".شدیل ميا و فرانسه تشكيتانياالت متحد، بري ایاطالعات

، از ی نظامیرويھا با توسل به نیتوسط جھاد  عمل،ۀروھا در صحنين نيتر بودند، اما الي اصی مردمیروھاين

  .ه كنار گذاشته شده بودنديارتش آزاد سور

داند كه از یح ميش ترجيھاروين. اسد با داعش مبھم بوده استم يرژروابط. م اسد استيماند رژی میآن چه باق

ً . كردندیشان را بر جناح سكوالرتر انقالب متمركز من حمالتيھا اجتناب كنند، بنا بر ایدن با جھاديجنگ ، مضافا

م اسد يد، به رژانك نسبت به موضوع آگاهين منبع مستقل كه از نزدي چندۀبنا به گفت"، داعش، مزيننشال تمايفا ۀگفتبه

ل داعش در عوض و تحت كنتری از شھرھایم در برخيد رژيگوی غرب می از مقامات اطالعاتیكي. فروشدینفت م

 ی بر ادعاھاجاد شده توسط سقوط موصل كامالً ي اما بحران ا۴۶".’داردیھا را روشن نگه مچراغ‘ نفت یھابشكه

االت متحد ـ ياست ايفكران صاحب نام س روشنیبرخ .ق استبودن منطب" سميجنگ با ترور" در خط مقدم یاسد برا

پ يكا در وزارت خارجه در دوران بوش جوان، و فلياست امري سیزيرچارد ھاس، سرپرست برنامهيل، را مثیبرا

ن ي ا۴٧.ه داعش ھستندي با اسد علیكي با حزب دموكرات دارد ـ اكنون از مدافعان اتحاد تاكتیت، كه ارتباطاتيباب

ن ياما ا. انه استيگراان اسد در تھران واقعي با حامیكار ھمیتر براچنان كه گام بلندانه است، ھميگرا واقعیمنطق

 بر ی داعش مبنینجامد، و ھم بر ادعايج بينان خلينشخيگر شي و دین شدن عربستان سعوديبه خشمگ تواند ھمیم

  .د بكوبديئأ تحمل ُمھر ترقابليرمنصفانه و غي غیايھا در برابر دنیش از سندفاع

 از یا كه با مجموعهئیانه است، جاي در خاورمی نظامیريده شدن به درگياالت متحد در حال كشين ايبنا بر ا

ت موجود يداشتن وضع سرپا نگهیش متوجه تالشیتين وضعيدر چن.  نامطلوب رو در رو استداً ي شدیھانهيگز

 یاريان بسيت موجود قربانيوضع. شده در حال ترك برداشتن استاشت انبی داخلیھار بار تنشيمنطقه است كه ز
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 برشمرده شده در یھان نزاع از نزاعياول(ل به غزه ين تھاجم اسرائيآخر. ان ھستندينيشان فلسطنيدارد، كه آشكارتر

دن ي تداوم بخش به منظوریستيوني مداوم بود كه دولت صھی از جنگیا پارهیسادگت امربهيدر واقع) ن مقالهيآغاز ا

ل ي خود از اسرائیشگيت ھمياالت متحد حماياگر چه ا. راه انداختان بهيني فلسطیبردار اموال و فرمانۀبه مصادر

كار بردند ـ ان بهيرنظامي غیز در قصابيل بدون تماي اسرائی دفاعیھایروي كه نئیھا سالحۀرا حفظ كرد ـ با عرض

  حماس نسبت به زمانی نظامیھایل از نوآوري اسرائی دفاعیروھاين. ش استين تھاجمات روبه افزايمت اي قیول

 یشان و آموزش نظامی استحفاظۀر حوزي زیھا تونلیدگيچيژه از پيور شدند، بهيگشان به غزه غافلن حمالتيآخر

چنان اما، ھم .اشتراه دھمبه یلي اسرائیروھاي نیتر از قبل براشيار بيان حماس كه تلفات بسيجوزات جنگيو تجھ

 ی منبعث از وابستگیبست ساختار از بنیرفتنوچ راه بريرود، ھیش مي فرسایگآھستل بهي اسرائیت نظاميكه مز

  .ان وجود نداردينيل به سركوب فلسطيت اسرائيامن

جود در پس  مویھاھمان علت. یالي و سی است تا روانیخوردگ از گرهیتر حاكشيانداْز ب، چشمیئاس منطقهيدر مق

اوباما، . ثبات انداخته است عرب را از یھامي رژی ـ تمامی عربیھابار عراق و انقالبعروج داعشـ تھاجم فاجعه

م، يادهيچنان كه داو،ھم.  متوسل شده استی نظامیروي به نیزش دائمين ري منجمدكردن ایش، اكنون برامانند سلف

 یادي زیاسي و سید منجر به خسارات انسانيد بدون تردي جدۀما، مداخلكرد، این رويدر ا. شودی موفق نممحتمالً 

 یروھاي نیھاتيموفق. ديتر شدن داعش خواھد انجامفيتر شدن و نه ضعیاد به قوياحتمال ز و به خواھد شد

االت يـ اد ي كه بُروز نمایدر ھر شكل ژه در مصر، قلب جھان عرب، ابتكار عمل را به ارتجاع ـيو، و بهیضدانقالب

 یھال، قتل ي اسرائوائیھ یروھايباران غزه توسط ندر بمب .، داعش ـ داده استیل، عربستان سعوديمتحد، اسرائ

االت متحد ما يتوسط اشده ھماھنگئیه، اختناق ضدانقالب در مصر، و در كارزار ھواي در عراق و سوریئ فرقهعام

اب انقالب ي كرد كه انسان را در غینيبشيزا لوكزامبورگ پم كه روي ھستیسمي از بربری انضمامیريشاھد تصاو

  . داردی بستگید انقالبيك موج جدي به یادين تا حد زيا. دي خواھد بلعیستياليسوس

د يآورند ـ بایدنبال م بهی نظامیھاگر كنشيباران اوباما ـ و ھر آن چه دون، مخالفت با كارزار بمبي انقالبیبرا

ن ياما ا.) ميستيز باي نی و شرقی مركزید در برابر گسترش ناتو در اروپايما، البته كه با(. روشن و سرراست باشد

 ۀط از سرگرفته شديانه در برابرشراياالت متحد در خاورمير اي اخیگرد  آگاه شود كه مداخلهيون بايسياپوز

. ده نشده استيان جنگ سرد ديپااس كه از ي در آن مقئیھارد، رقابتيگی صورت میستيالينا ـ امپري بیھارقابت

ً  سم در خالل دوران جنگ سردياليضدامپر كه مستلزم بود، بل" خودمان"سم ياليمخالفت با امپر  مستلزمنه صرفا

. ز بودي ن،كندی عمل میستياليز مطابق منطق امپرين كه آن نيش و اذعان به ابي رقیھاامتناع از بزك كردن كنش

ن يا. مي ھستی چند قطبینادولتين كه امروز ما شاھد رقابت بياست، با درنظر گرفتن ان برخورد امروز الزام آور يھم

چنان تنھا قدرت االت متحد ھمي، ایاگر چه در سطح جھان. ن وضوح استيترشي بی دارای شرقیاينوع رقابت در آس

 است كه یدر حالن ين رو به رو است، و ايه و چي روسی از سوی جدیئ منطقهیھاشوارید است، اما با یجھان

  .شودیشان می ادعاجاپان و المان راً يدرون بلوك غرب ھم اخ

 ۀم، سرنخ مبارزيكا قائل شوي امری رقبایبرا" روشيپ "یاگر ما نقش. ستيك نيك كنش آكادمي یدگيچين پيفھم ا

 یاما، تمام. شودیھا و نه طبقات من دولتي در جھان تضاد بی ما تضاد اصلیو برا. ميدھی را از دست میطبقات

، ی به استثمار كار مزدیشان، در وابستگ بر سر منافعی واقعیھا نزاعی، فراسوی اصلیدارهي سرمایھادولت

 متحد ی، برایستياليستم امپريافتند، نقد سي در١٩١۴ در یخوبن و لوكزامبورگ بهيچنان كه لنھم. سان ھستندكي

  .  استی ضروریاسيك ابزار سيه، يه سرمايكردن كارگران عل
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