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 Political سياسی

  
 )قرقيزستان( بيشکک - (Sergey Kojemyakin) -کاژمياکين سرگئی
 شيری .م .ا : ازبرگردان

 ٢٠١٥ مارچ ٣١
  

 :امريکا -»داعش« پنھان ۀرابط

 خاورميانه در »عجيب جنگ«
  

 تکريت آزادی برای حمله از پس افراطی، گروھبندی قدرتمندترين عليه ...»اسالمی دولت« با غرب جنگ اعالم يتماھ

 .نمود مسدود را آنھا پيروزی راه حتی نکرد، پشتيبانی عراقی نيروھای از تنھا نه ]داعش ضد[ ائتالف :گرديد معلوم

*** 

 اين .دارد آشنائی ھم »بيعج جنگ« اصطالح با يقين، به باشد، داشته بيستم قرن تاريخ با ئیآشنا کمترين که کسی ھر

 رايج پولند به فاشيستی المان ۀحمل با -١٩٣٩ سال مبرسپت اول در فرانسه و انگليس اقدامات از بعد غيررسمی عنوان

 .نکردند خود متحد به کمکی گونه ھيچ لندن و پاريس ورشو، و آنھا بين توافقات خالف  .گشت

 نگيريم، نظر در را محدود برخوردھای اگر ھم، واقع در .نمودند جنگ اعالم المان به انگليس ھم و فرانسه ھم ً،ظاھرا

 بود، »بيعج جنگ« اصطالح مؤلف ،ءقضا از که خبرنگاری دارژلس روالن .نزدند دست اقدامی ھيچ به آنھا نيروھای

 اصلی ۀدغدغ است، واضح ...کردم حيرت بود، اکمح آنجا در که آرامشی از من« :کند می تصوير چنين را فرانسه ۀجبھ

 .»نکند ناراحت را دشمن که بود، اين از عبارت عالی فرماندھی

 آن در زيرا، .بود واقعی شوک يک بود، کرده نشينی عقب عظيم تلفات دادن با که پولند ارتش برای »متحدان« رفتار

 اين اروپا، ١٩٣٠ سالھای سياسی واقعيتھای نظر از اما .دداشتن المان بر قاطع نظامی برتری انگليس و فرانسه ھنگام

 به که بود واشنگتن و لندن پاريس، مديون را خود برخاست و ظھور سوم رايش که يادآوريست به الزم .بود قانونمند امر

 رورياتض با را برلين بسازد، را خود نظامی صنايع و قدرتمند ارتش ورسای ۀمعاھد زدن دور با دادند اجازه المان

 را المان غرب .فروبستند چشم شده آغاز طلبی توسعه به نھايت، در و نمودند تجھيز نظامی ساز و ساخت برای الزم

 مقابل در نوشداروۀ مثابه ب را فاشيسم ايدئولوژی داری سرمايه جھان صاحبان و نمود، تحريک شوروی اتحاد عليه

 از پس و رسيد، اروین و نمارکد نوبت پولند از بعد .است روشن سياست اين نتايج .کردند می حساب »سرخ خطر«

 .گرفت قرار ورماخت ھای چکمه زير در ھيتلری، المان مقابل در اش »دلجويانه« سياستھای ھمه رغمه ب فرانسه آن،

 غربۀ طبالواس شرکت با اينجا در .کند می يادآوری را قبل سال ھشتاد اوضاعً دقيقا خاورميانه در امروزۀ اتفاقي وقايع

 گرديد، می تشکيل گروھھا و جريانات رنگارنگ ۀمجموع از پيشتر ھيوال، آن اگر و  آمد پديد اسالمگرائی ھيوالی
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 از ای مالحظه قابل بخشھای در را اسالمی دولت توسط خودۀ شد اعالم خالفت -خود خاص مرکز ئیاسالمگرا اکنون

 .است داشته پا بر سوريه و عراق

 قرار آنوقت اگر .غرب طلبی سلطه دشمنان با جنگ از عبارت فاشيستی المان مثل درست سانی،غيران ۀپروژ اين ھدف

 اين به روسيه ھم و سوريه ھم چين، ھم ايران، ھم شده، بزرگتر اھداف ليست اينک شود، قربانی شوروی اتحاد فقط بود

 .اند کرده حس خود بر يشترب يا کمتر درجاته ب را شکاری ھيوالی ضربات آنھاۀ ھم .اند شده اضافه ليست

*** 

 حتی رابطه، اين کشف برای .نمايد اذعان اسالمی دولت با خود ۀرابط به گيرد نمی تصميم غرب رسد، می نظره ب

 را مدعا اين عراق اخير حوادث  .نيست عجيب١٩۴٠ -١٩٣٩ سالھای جنگ از کمتر حال، ھر در -شده شروع جنگ

 آغاز تکريت آزادسازی برای عراق دفاعی نيروھای قدرتمند ۀحمل کشور اين در چمار ماه اولۀ نيم در  .کرد ثابت

  .درآورد کامل ۀمحاصر به را تکريت شھر نفر ھزار ٣٠ از مرکب گروه يک . گرديد

 الدين، صالح نفری ميليون نيم و يک استان مرکز تکريت .يافت اھميت دليل چند به حمله هحادث العادگی فوق اثر در

 می تکريت آزادسازی آن، بر عالوه .کرد آغاز را اسالمگرايان مواضع به ئینھا ۀ حم توان می آن از که است ئیسکو

 .سازد مدفون خاک از تلی زير در را اسالمی خالفت با مبارزه در ھا عراقی ناتوانیۀ افسان توانست

 تکريت مرکز در منطقه چند فقط که ھنگامی .برد سؤال زير به را عمليات موفقيت عوامل ھمين ًدقيقا ترتيب، اين به

 اسالمگرايان شديد مقاومت رسمی علت .گرديد متوقف ناگھانی طوره ب حمالت بود، مانده باقی جنگجويان لوکنتر تحت

 مقاومت تکريت آزادسازی برابر در ...غرب :است تر محتمل بسيار ديگر دليل اما .شد اعالم نيروھا تقويت ضرورت و

 .کرد

 عراقی نيروھای پيروزی که زمانی اما کرد، خودداری تکريت ۀمنط در »داعش«مواضع بمباران زا پنتاگونء ابتدا

 ۀکميت ستاد رئيس ،دمپسی مارتين حمالت، اوجۀ نقط در ،چمار ماه ٩ .داد قرار فشار زير شديد را بغداد شد، قطعی

 گو و گفت بغداد در کشور مقامات با او موضوعی چه ۀبار در .رفت عراق پايتخت به قبلی ۀبرنام بدون امريکا مشترک

 مشکل غيرمنتظره ديدار علت درک گيرد، قرار مداقه مورد بازگشت از پس دمپسی خود سخنان اگر .نيست معلوم کرد،

 رھبری تحت ائتالف در ھستند، سنی مذھب پيرو آنھا جمعيت که مسلمانی کشورھای« :داشت اظھار ژنرال اين  .نيست

 .»کند می نگران را آنھا ھم تھران و بغداد بين روابط و دارند شرکت امريکا

 ھم ًکامال و ھست آنھا بين رابطه چيست؟ ايران و تکريت به ھتاکی و توھين علت فھميد، توان می ترتيب، بدين

 عليه المللی بين اصطالحه ب عمليات که بود معلوم ءابتدا ھمان از .واشنگتن عصبانيت از ممانعت برای تنگاتنگ،

 حمالت حداقلی شدت .باشد می مضحکه و نمايشی بيھوده، کار يک بلکه، نظامی، جدی اقدام يک نه »اسالمی دولت«

 .کند می تأئيد را آنھا حداقلی بازدھی )اليبي به تجاوز ھنگام از کمتر بسيار -روز شبانه در بار ٢٠ از کمتر( ھوائی

 يافته افزايش آن عليه عمليات آغاز از پس حتی ندیگروھب اين توان که کنند، می اعتراف غربی کارشناسان امروز

 شدند، می بمباران سکنه از خالی مناطق که نمايند، می تأئيد شوند، وارد خالفت ۀمنطق به توانستند که خبرنگارانی .است

 .کنند نمی استتار را خود جنگی و نظامی تأسيسات اسالمگرايان حتی حال، عين در

 در عراق شيعيان .باشند می »اسالمی دولت« مقابل در واقعی نيروی تنھا عراق ۀشيع یمردم نيروھای شرايط، اين در

 غير مردم جمعی کشتار .اند نموده اعالم اصلی دشمن را شيعيان »داعش« جنگجويان( خود زيکیف نابودی با مواجھه

 موفقيت ًشديدا ۀحمل مورد را اناسالمگراي عراق ارتش قطعات با ھمراه و شدند مسلح ،)کند می تأئيد را اين نيز نظامی

 جنگجويان وجود لوث از بابل و دياله استانھای گرديده، رفع ًکامال بغداد ۀمحاصر اخير ماه شش طی .دادند قرار آميز
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 ضمن دھد می ترجيح غرب .است شده آزاد الدين صالح و انبار استانھای در کليدی مناطق يکسری شده، پاکسازی

 .بگيرد ناديده را پيروزيھا اين المللی، بين تالفائ دستاوردھای از تمجيد

 بين دفاعی ۀتوافقنام .است آمده دسته ب ايران حمايتھای ۀساي درً اساسا »اسالمی دولت« بر پيروزيھا ھمه که اين برای

 و سربازان آموزش به مجاز ايرانی متخصصان سند اين مطابق  .شد امضاء گذشته سال پايان در بغداد و تھران

 سپاه افسران و دھد، می تحويل مھمات و سالح اش ھمسايه به تھران آن، بر عالوه .ھستند عراق مردمی نيروھای

 .کنند می شرکت جنگی عمليات در اسالمی انقالب پاسداران

 تھديد مورد را خالفت خود موجوديت مبارزه اين .است نامطلوب بسيار امريکا برای نمايشی، نه واقعی، ۀمبارز اين

 شرکت به واشنگتن اخير زمانھای تا اگر و .است شده داده تشکيل ايران به فشار اعمال برای واقع در که دھد می ارقر

 کناری به ھم را نزاکت و ادب گرفته تصميم اکنون اما داد، می نشان محتاطانه واکنش »داعش« عليه جنگ در تھران

 .بگذارد

*** 

 که مذاھب پيروان بين جنگ .کردند صحبت »ايران مداخله« بودن قبول لغيرقاب از امريکا ۀخارج وزارت و پنتاگون

 مطرح دستاويز عنوانه ب شود، آغاز نشين سنی مناطق عمق به شيعه نظاميان شبه پيشرویۀ نتيج در است ممکن گويا

 تاکنون .ندکن می منتشر شيعهاميان نظ شبه دسته ب تسنن اھل کشتار »واقعيتھای« از کوھی غربی ھای رسانه .گرديد

 مردمی نيروھای دوش به دوش خوب بسيار شيعه نانظامي شبه اين، بر افزون .است نشده تأئيد اخبار اين از يک ھيچ

 وليتؤمس تندروی، از اجتناب منظوره ب که شد گرفته تصميم تکريت به حملهۀ آستان در ً،مثال .جنگيدند می سنی

 ھره ب است الزم ايران مخالفان برای اما .بگيرند عھده بر سنی نظامی شبه واحدھای را شھر داخل مناطق پاکسازی

 .برافروزند خصومت آتش مذاھب بين حتی حاضرند آنھا منظور بدين و -نمايند جلوگيری تکريت به حمله از نحوی

 تنظيم شپي ازۀ برنام ۀمثابه ب تکريت عمليات و است، ناخوشايند بسيار عراق در ايران نفوذ تقويت فکر حتی من برای«

 رسانه در سيا سازمان سابق رئيس ،ھايدن مايک اظھارات اين .»رسيد می نظره ب نشين سنی شھر عليه شيعيان ۀشد

 .گذارد می نمايشه ب را عراق در امريکا کنونی ژیيسترات ماھيت غربی، تيراژ پر ھای

ه ب اوغلو دوداو احمد ترکيه، وزير نخست .اند پيوسته سنی ضد و شيعه ضد کارزار به واشنگتن متحدان ضمن، در

 زير نبايد وجه ھيچه ب )عراق و سوريه در( »اسالمی دولت« اشغال زير از شده آزاد مناطق که کرد، اعالم صراحت

 »ريپر«جنگ پھبادھای استقرار بر مبنی ترکيه و امريکا بين توافق .درآيد شيعه نظاميان شبه و »اسد رژيم« نظارت

 .شد افزوده موارد اين مۀھ بر نيز کانجيرلي پايگاه در امريکا

 در اصلی متحد ًتقريبا را او دليلی ھيچ بی امريکا ۀمتحد اياالت که بارزانی مسعود عراق، کردستان جمھور رئيس اما

 شبه ،)نمايد تأسيس کردستان در نظامی پايگاه خواست واشنگتن از او که شود، گفته کافيست( کند می تصور منطقه

 .ناميد عراق در جھاديون از بزرگتر مشکل يک را شيعه نظاميان

 متحدان و امريکا .نکنند عبور آن از شود می توصيه که دادند، نشان عراق و ايران شيعيان به را مرزی حال، عين در

 ھمزيستی اين .نيستند خالفت برچيدن خواھان وجه ھيچه ب عمل در کنند، می تقبيح را »اسالمی دولت« حرف در که آن

 »اسالمی دولت« با غرب تنگاتنگ ھمکاری شواھد و مدارک و شود می آشکار بيشتر چه ھر ئیاسالمگرا -يسمليبرال

 اسالمگرايان نظامی عمليات ۀکنند ھماھنگ کارشناسان از تن چند عراقی نيروھای ً،مثال .يابد می افزايش بيشتر چه ھر

 پيرامون پاکستان جمعی ھای رسانه  .بودند اسرائيل و يکاامر اتباع کارشناسان اين .نمودند دستگير نينوا استان در را

 متحده اياالت را »داعش« بودجه اينکه بر داير او اعترافات و »اسالمی دولت« نماينده ،السلفی يوسف دستگيری

 ستدر نيز را جنجالی اطالعات اين البته، غربی، مطبوعات .انداختند راهه ب زيادی صدای و سر کند، می تأمين امريکا
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 به انگليس ھواپيمای دو ۀواسطه ب سالح تحويل مورد در عراق ملی امنيتۀ کميت رئيس ،الزاملی حاکم اظھارات مثل

 کنندگان مصرف برای تلويزيونی تصاوير شکله ب عمل در کثيف، و بيھوده »عجيب جنگ« .گرفتند ناديده اسالمگرايان

 .شود می داده نشان المللی بين تروريسم با آزاد جھان ۀعادالن جنگ به باورمند غربی

*** 

 یئ ھسته ۀبرنام پيرامون مذاکرات در واقعيت اين .است ايران به دائمی فشارھای از بخشی واقع، در حوادث، آخرين

 کاھش با که تھران، نيت حسن خالف  .است آشکارً عمال امروز تا مذاکرات شکست .شود می ديده وضوحه ب نيز ايران

 طوره ب را خود یئ ھسته ۀبرنام خواھند می کشور اين از است، موافق تحريمھا لغو مقابل در یئ ھسته ۀعرص در شديد

 معقولیً نسبتا صداھای اوايل در اگر  .تحريمھا گسترش يا تسليم، يا  :اند کرده نييتع شديد االجل ضرب  .برچيند کامل

 بدين .اند شده خاموش سعودی و اسرائيل البی جمیتھا گفتمان ۀواسطه ب آنھا اکنون رسيد، می گوشه ب اوباما دولت از

 و موازين ۀھم از تخلف ضمن و کرد سفر امريکا به ًمخصوصا ناتانياھو بنيامين اسرائيل، وزير نخست مناسبت،

 اصلی خطر را ايران خود سخنان طی او .کرد سخنرانی امريکاۀ کنگر در سفيد کاخ با توافق بدون ديپلوماتيک، مقررات

 از پس که است، واضح .ورزد اجتناب تھران با »ی ئھستهۀ معامل« از خواست واشنگتن از و ناميد رميانهخاو برای

 .شد خواھد تشديد ايرانی ضد مشی خط مجلس انتخابات در ناتانياھو حزب پيروزی

 در داشت، اظھار غربی ھای رسانه با مصاحبه در فيصل بن ترکی شاھزاده .برداشت مشابھی گام نيز سعودی عربستان

 افزايش را خود یئ ھسته ھای ظرفيت نيز الرياض شود، داده ايران به یئ ھسته ۀبرنام ۀادام ۀاجاز اگر که صورتی

 امضاء را جنوبی وريای با یئ ھسته رئاکتور دو احداث ۀتوافقنام عربستان پادشاھی حاکميت اين، با ھمزمان .داد خواھد

 را خود ھوائی يمحر بگيرد، تصميم ايران یئ ھسته مراکز بمباران برای يلاسرائ اگر که کرد موافقت ھمچنين، و کرد

  .کرد خواھد باز اسرائيل ھای جنگنده ویربر

 نامه اين در .بود ايرانی ضد ھياھوی اين اوج ۀنقط اسالمی جمھوری رھبری به امريکا جمھوريخواه سناتورھای ۀنام

 سند اين و کرد، نخواھد تصويب را آن وجه ھيچه ب کنگره بشود، ھم اءامض توافقنامه اگر حتی که اند، کرده تھديد آنھا

 .داد خواھد دست از را خود اعتبار ٢٠١٧ سال جنوری ماه در جمھوری رياست اتاق از اوباما خروج از پس بالفاصله

 ھدف »اسالمی دولت« ريشوھای ھم و اسرائيل دولت ھم ،امريکا کنگره اعضای ھم ظاھری، ھای تفاوت از گذشته

 عواقبی چه ھمزيستی اين .جھان سراسر بر »موشی پادشاه« ۀسلط برقرار از عبارت آن و کنند می دنبال را واحدی

 ھنگامی .نيست جالب غرب برای تاريخ درس اما .داد نشان قربانی نفر ميليونھا با دوم جھانی جنگ را آن داشت، خواھد

 .شود می انداخته دور مصرف بی ۀزبال کي ۀمثابه ب عقالنيت کند، می تار را چشمھا جھان بر سلطه عطش
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