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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
   (Sergey Kojemyakin)- *کاژمياکين سرگئی

  شيری .م .ا :برگردان از
 ٢٠١٥ جون ١٤

 

 خاورميانه محور
 .است شده مشخص قربانی گرديده، تشکيل اتحاد

  

 الزامی را سؤال اين پاسخ ۀبار ديگر جوی و جست سوريه، و عراق در »اسالمی دولت« يانجنگجو ھمزمان ھجوم

 محور  .ايران تضعيف در ذينفع اسالم سوده ب : است روشن پاسخ کيست؟ نفع به حمالت اين  :است ساخته

 .باشد می راطیاف اسالم اتحاديه، عضو پنجمين  .گرديد تشکيل ھدف اين با آويو تل -رياض -آنکارا -واشينگتن

  

 کرد؟ باز را رمادی به اسالمگرايان ورود راه کسی چه

 حد تا حداقل يا فرسوده را آن تھاجمی قدرت که ،»اسالمی دولت« .بود خاورميانه برای ای تازه آزمون ۀدور بھار پايان

 سوريه رد »داعش« جنگجويان .يافت دست مالحظه قابل پيروزيھای به کردند، می تلقی شده تضعيف محسوسی

 .کردند تصرف را آن نزديکی در واقع پالمير باستانی شھر ھای خرابه و تدمير شھر با حمس استان از مھمی بخشھای

 بيش کمیۀ فاصل به جنگجويان ھای دسته  .داد گسترش دمشق استان به را خود تھاجم ،»اسالمی دولت« آن، بر افزون

 .اند رسيده پايتخت فرودگاه کيلومتری بيست از

 يک -يافت دست موفقيت به بود، کرده نشينی عقب اما تدريج،ه ب اخير ماھھای طی که ھم عراق در »اسالمی دولت«

 بزرگی شکست اين  .کردند تصرف را االنبار استان مرکز رمادی، شھر ديگر بار اسالمگران .بزرگ ًکامال موفقيت

 .کند می نزديک عراق »سنی مثلث« بر تسلطه -خود نظر مورد ھدف به را »داعش« پيروزی، اين .بود بغداد برای

ه ب توانست نمی خود ۀدور قدرتمندترين در حتی که را باری شد موفق »اسالمی دولت« که داد، روی ای حادثه چه اما

 امريکا مقامات ادعاھای اگر اين، ۀاضافه ب رساند؟ منزله ب ،)جبھه چند در ھمزمان آميز موفقيت حمله( بگيرد دوش

 کری، جان اين، تأئيد در  !بود آورده وارد گروه اين به سنگينی ضربات نيز ائتالف ھوائی حمالت باشد، هداشت صحت

 پيشرفتھای با اسالمی دولت عليه مبارزه« که داشت اظھار کامل نفسه ب اعتماد با پيش سال يک امريکا ۀخارج وزير

 .ستامريکا ۀخارج وزيرۀ گفت عين بلکه، نيست، دهسا تحليلگر يک سخن مدعيات، اين .»است بوده ھمراه توجھی قابل

 زياد حدیه ب اسالمگرايان پيروزيھای در مقصران اثبات برای شواھد .ندارد وجود ای نھفته رمز و راز ھيچ اينجا در

ه ب غرب در امروزه افرادی چنين( بگيرند ناديده را آنھا توانند می انتقادی تفکر قدرت از محروم آدمھای فقط که است،

 .)شوند می يافت وفور
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 از استفاده با »داعش« روز ھمين در .شد آغاز رمادی به حملهی م ماه ١۴ .کنيم می بررسی ترتيب به را شواھد اين

 ليس،وپ ۀادار - کليدی مراکز و گذشت دولتی نيروھای دفاعی خط از انتھاری تروريستھای و زرھی بولدزرھای

 .کرد سقوط عراق ارتش دفاعی خط آخرين یم ماه ١٧ .کرد تصرف را شھر جامع مسجد و اداری ساختمانھا

 با فقط آورند، در خود تصرف به را نفری ميليون نيم شھر شدند موفق جنگجويان که ای حمله سرعت و رعدآسا طبيعت

 آموزش به ئیامريکا مربی اندی و ھزار سه موصل، اشغال از گذشته سال يک مدت در  .است قياس قابل موصل سقوط

 وجوده ب ریييتغ نبود قرار که البته .نشد حاصل ریييتغ ھيچ است، معلوم ھمچنانکه  .بودند مشغول عراق ارتش پرسنل

 ۀھم ًعمال .است نازل شدته ب اقيانوسی ماورای »متخصصان« توسط ديده آموزش يگانھای رزمی آمادگی سطح  !آيد

 پاکسازی  .ئیامريکا مربيان نه بود ايرانی متخصصان طتوس يافته آموزش واحدھای نبرد حاصل» داعش« بر پيروزيھا

 .کرد ثابت را واقعيت اين ھم تکريت آزادسازی و بغدادۀ محاصر شکستن افراطيون، وجود از دياله استان

 پيروزی به منده عالق ئيھاامريکا که شود، تصور چنين اگر .است ممکن غير تخصص فقدان با فقط واقعيت اين توضيح

 برای ھم ًواقعا ّشر، اين با مبارزه تقليد ضمن واشينگتن .ماند می جا بر پا خود جای در چيز ھمه يستند،ن »داعش« بر

 امريکا ئیھوا نيروی  .زند می دست کاری ھر به آن شکست از جلوگيری و خودۀ دردان -عزيز ھيوالی از محافظت

 شد، وخيمً واقعا اوضاع که زمانی حتی .داد کاھش سرعته ب را ھوائی حمالت شدت رمادی به جنگجويان ۀحمل ھنگام

 در رزمی واحدھای کارآمدترين  -شيعه نظاميان شبه اعزام از ممانعت منظوره ب را عراق ارتش فرماندھی امريکا

 از و گرديده منتقل شھر اطراف به شيعه نظاميان شبه رمادی سقوط از پس فقط  .داد قرار فشار زير -امروز عراق

 مارتين .است جالب بسيار ھم دولتی نيروھای شکست به واشينگتن واکنش .کردند جلوگيری »اعشد« بيشتر پيشروی

 .است بار تأسف ۀحادث« :گفت تفاوتی بی کمال در اوضاع، توضيح ضمن ،امريکا ارتش مشترک ستاد رئيس دمپسی،

 .»دھد می روی حوادثی چنين جنگ در اما

  

 .است ايران با دوستی طرفدار *کارا

 داليل .زدند دست ممکن کار ھر به افراطگرايان روی به شھر ۀدرواز کردن باز برای که نبودند ئيھاامريکا تنھا ناي اما

 ماه ١۴ .پيوست وقوعه ب خارجی حاميان مجوز با »اسالمی دولت« ۀحمل خود که دارد، وجود باور اين اثبات برای جدی

 مشغول تھران در عراق جمھور رئيس معصوم، فواد ند،زد دست تھاجم به نظاميان شبه که روز، ھمان درست ،یم

 :بود آميز موفقيت او ديدار گفت توان می حاصله توافقات اساس بر  .بود ايران مقامات با مذاکره

 و نموده متصل ھمه ب را ھمسايه کشور دو تاريخ در بار اولين برای که آھن راه احداث برای تھران و بغداد  -اول

 .رسيدند نھائی توافق به کند، می تسھيل را )چين بازار به جمله از( آسيا زارھایبا به عراق دسترسی

 دو بين رواديد نظام لغو .گرديد اتخاذ ئینھا تصميم امسال تابستان در عراق به ايران گاز انتقال شروع مورد در  -دوم

 .است شده ريزی برنامه نيز کشور

 .کردند توافق ستراتيژيک ھمکاريھای ۀادام سر بر طرفين .بود ھااکره مذ اصلی موضوع امنيتی مسائل اينھا، از گذشته

 .است عراق به جديد نظامی مشاوران اعزام ھمچنين، و امنيتی، اطالعات تبادل ايرانی، تسليحات خريد سر بر صحبت

 ھر با و »یاسالم دولت« تروريستی گروه با مبارزه برای که بود، کشوری اولين ايران« :داشت اظھار معصوم فوأد

 رھبر .»نمود عراق به ای مالحظه قابل کمکھای کند، می تالش منطقه بر خود ۀسلط اعمال برای که ديگری کشور

 را عراق ثبات و توسعه منظوره ب جانبه ھمه کمکھای ۀارائ برای« ايران آمادگی نيز ای خامنه علی هللا آيت ايران،

 .»داد قرار تأکيد مورد
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 در واحد موضع  .آنھاست افتراق نقاط از بيشتر بسيار بغداد و تھران بين مشترک نقاط خارجی سياست ۀعرص در

 سرکردگیه ب يمن به نظامی ۀحمل تقبيح ضمن معصوم فوأد .کند می ثابت را واقعيت اين نيز يمن ۀمناقش خصوص

 .داد قرار تأکيد مورد را داخلی ھایمذاکره  بديلی بی سعودی، عربستان

 ھمواره ايران با عراق ھمکاری -ترکيه و سعودی، عربستان اسرائيل، مانند منطقه در آن اصلی حدانمت و امريکا برای

 فراموش .شد آغاز تھران با بغداد  ستراتيژيکتوافق از پس نيز »داعش« ۀگذشت سال ھجوم .است بوده »سرخ ۀپارچ«

 !بودند ايران طرفدار وزير نخست المالکی، نوری استعفای خواستار سماجتی چه با ئيھاامريکا که کنيم نمی

 آزادسازی و يافته تحکيم فقط کنون تا وقت آن از عراق و ايران مناسبات خارجی، نيروھای خواست خالف حال، اين با

 با عراق ارتش توسط موصل از »داعش« راندن بيرون .شود می محسوب »اسالمی دولت« برای خطر يک تکريت

 .بود واشينگتن ايرانی ضد سياست برای جدی شکست يک تھران حمايت

 ردستانک اقليم رئيس بارزانی، مسعود که شد انجام ھنگامی واشينگتن در یم ماه اول در زمينه اين در آشکار مذاکرات

 در ايران طرفدار نيروھای و ايران نفوذ رشد با مقابله ضرورتۀ بار در طرفين .کرد سفر آنجا به رسمی دعوت با

 برای مبارزه در وجه ھيچه ب شيعه نظاميان شبه که داشت اظھار خصوص اين در بارزانی .درسيدن توافق به عراق

 .کرد نخواھند شرکت موصل آزادسازی

 به ايران، با دوستی خطر ۀبار در و گرديده موکول نامعلومی زمان به عمليات اين آغاز رمادی، اشغال از پس حاال،

 .است شده داده ھشدار عراق دولت

 ردستانک به نظامی کمک قانون پيشنويس اپريل ماه ٢٧ .رود می پيش عراق ۀتجزي ۀزمين در کارھا اين، موازاته ب

 تسليح المللی، بين موازين طبق .گرديد تقديم امريکاۀ کنگر به کنند، می مبارزه داعش با که سنی نظاميان شبه و عراق

 در .گرفت ناديده را ممنوعيت اين واشينگتن .ستا ممنوع مرکزی دولت موافقت بدون نظامی گروھبندی يا منطقه ھر

 شده گرفته نظر در مستقل کشور مسلح نيروھای ۀمثابه ب سنی نظاميان شبه و پيشمرگه ھای دسته قانون پيشنويس متن

 .است

 رئيس معاون بايدن، جو با نیولفيت صحبت ضمن العبادی حيدر کشور، وزير نخست .کرد اعتراض شدته ب عراق دولت

 صدر، مقتدا .است گرفته نظر در را جداگانه کشور سه به عراق ۀتجزي قانون، پيشنويس که داشت اظھار امريکا جمھور

 در او، سخنان به بنا .داد نشان واکنش شدته ب ئیامريکا ضد مقاومت قھرمان کشور، سياستمداران نفوذترين با از يکی

 و ئيھاامريکا و کرد خواھد بازسازی را خود ظامین ۀشاخ او، رھبری تحت »المھدی جيش« قانون، تصويب صورت

 حسن ايران، جمھور رئيس .کرد اعالم بغداد با را خود ھمبستگی نيز تھران .داد خواھد قرار حمله مورد را آنھا متحدان

 .نمود تأکيد عراق تماميت از خود کشور کامل حمايت بر معصوم، فوأد با مشترک مطبوعاتی کنفرانس در روحانی

 اين ديگر بار واشينگتن از بازگشت از پس ردستانک اقليم رئيس بارزانی، .کنند نمی توجه ھشدارھا چنين به ريکاام در

 استاندار کريم، الدين نجم .بفروشد نفت بغداد ۀاجاز بدون مستقل، طوره ب دارد قصد که داد قرار تأکيد مورد را موضوع

 از خود حمايت« امريکا که کرد اذعان ھايش مصاحبه از يکی در او .کرد صادر جنجالی ۀبياني ھم کرکوک استان

 .»است کرده اعالم بارھا و بارھا را استان استقالل

 Foreign) »خارجی مسائل« ۀمجل .کنند می آماده عراق ۀتجزي برای را عمومی افکار نيز امريکا متنفذ نشريات

Affairs) دست از حدی چنان تا را خود مشروعيت آن، بر هشيع جريان تسلط ميزان اين با عراق دولت« :نويسد می 

 يک نه« اين که نوشت، »اسالمی دولت« اقدامات توجيه ضمن نشريه ھمين .«نيست ممکن آن بازسازی که است، داده

 ضعيف مرکزی حکومت و طلب ئیجدا مناطق بين سنتی داخلی جنگ در طرفھا از يکی بلکه، معمولی، شورشی گروه

 .»است
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 است؟ ساکت مسکو چرا

 آن متحدان و واشينگتن تالحماي تحت که ايرانی ضد مشی خط در بايد مجموع در را اسالمگرايان موفقيت ترتيب، بدين

 ئیکشورھا فھرست در نيز سوريه و يمن . شود نمی ختم ھم ايران به لهأمس حتی .کرد جوت و جس شود، می برده پيش

 سعودی عربستان و ترکيه ،امريکا نفوذۀ حوز به بايد جديد رژيمھای و برسد صفر به آنھا در ايران نفوذ بايد که ھستند

 .شوند وارد

 که گرفت قرار فارس خليج ھمکاری شورای کشورھای سران و امريکا جلسۀکار دستور در ايران با مقابله ألۀمسً دقيقا

 که بود، اين امريکا مقامات صلیا ھدف .گرديد برگزار یم ماه ١۴ نيز )بود؟ تصادفیً واقعا آيا( تأمل قابل تصادف طبق

 حرکت يک ايران با ئی  ھسته توافق که سازد، متقاعد لهأمس اين به را سعودی عربستان آنھا، رأس در و ھا پادشاھی

 ايران« :گفت او .کرد بيان بيشتری صراحت با را موضوع اوباما بارک .است رياض امنيت برای مضر غير تاکتيکی

 به ...است تروريسم حامی ايران .دارد برمی آفرين تشنج و خطرناک آشکارا گامھای قهمنط کشورھای با رابطه در

 عروسکھای از آن حمايت از ويژه،ه ب ايران، اقدامات از که برخوردارند، حقی چنين از منطقه کشورھای سبب، ھمين

 .»باشند نگران جدی طوره ب کشورھا ساير مرزھای داخل در خشن

 ارضی تماميت تھديد به معطوف خطر دفع« برای واشينگتن که نظامی نيرویۀ بار در ديويد کمپ جلسۀ پايانی ۀبياني در

 صراحته ب »خطر« اين یمنشا از اما شده، داده توضيح ،»فارس خليج ھمکاری شورای عضو کشورھای از يک ھر

 در فارس خليج ھمکاری شورای وعض کشورھای و امريکا ۀمتحد اياالت« که گرديده تأکيد بيانيه در .است نشده برده نام

 .»کرد خواھند عمل مشترک طوره ب منطقه در ايران آفرينی تشنج معطوف اقدامات مقابل

 اين .گذاشت شده، آغاز پيش چندی از آن شکلگيری که ژئوپليتيک محورۀ شالود بر مھمیۀ پاي سنگ ديويد کمپ جلسۀ

 و چين ايران، نفوذ عليه اسرائيل و فارس خليج اریھمک شورای عضو کشورھای ترکيه، ،امريکا از متشکل محور

 آن نفت از سرشار معادن و ميانه خاور ۀمنطق بر کمال و تمامۀ سلط آن، نھائی ھدف .است گرفته سمت منطقه در روسيه

 اسد بشار با مبارزه ھمآھنگی به راجع آن طی که سعودی، عربستان از ترکيه جمھور رئيس چمار ماه ديدار .است

 می تشکيل را محور اين ديگر »بناھای سنگ« ايران، عليه اسرائيل و رياض پنھانی توافق ھمچنين و  شد گرفته تصميم

 .دھند

 از مختلف، کشورھای حمايت مورد مختلف گروھھای جاری سال بھار .است مشھود سوريه در توافقات ۀھم ۀنتيج

 و دادند تشکيل »الفتح جيش« نامه ب اتئالفی ريکاام و قطر سعودی، عربستان ترکيه، تالحماي تحت گروھھای جمله،

 و جيسرالشغور ادلب، مانند بزرگ شھر چند تھاجمات اينۀ نتيج در .زدند دست تھاجم به جبھه طرف چند از بالفاصله

 امور سازماندھی و اطالعات ۀعرض تسليحات، تأمين و سعودی عربستان را اتئالف مالی تأمين .گرديد اشعال غيره

 ھوا بر سلطه و ،»سياسی ۀجبھ« دار عھده خود، سھم به نيز امريکا ۀمتحد اياالت .است گرفته عھده بر ترکيه ار ستادی

 اردن و ترکيه در آنھا آموزش که مسلح، مخالفان از ھوائی پشتيبانی ۀبار در واشينگتن و آنکارا ،یم ماه ٢۵ .باشد می

 .کردند امضاء توافقنامه شده، آغاز

 .گرديد تنگتر دمشق پيرامون محاصره ۀحلق و زد دست حمله به نيز »اسالمی دولت« ،»رو ميانه فانمخال« با ھمزمان

 کرده ريزی برنامه آينده ماه ٨ تا ۶ زمان مدت در را سوريه پايتخت اشغال اسد ضد ائتالف اطالعات، برخی اساس بر

 .شد خواھد آغازاليجو ماه دوم ۀنيم در رمضان مبارک ماه پايان از پس نھائی ۀحمل و است،

 مسکو، قاطع موضع فقط که ھنگامی ،٢٠١٣ سال ھمچون سوريه از را خود حمايتھای بايد روسيه شرايطی، چنين در

 .شود نمی مشاھده قاطع موضعگيری اين اکنون متأسفانه، .نمايد تشديد گرديد، آشکار تجاوز از مانع تھران و پکن

 داخل مذاکرات دھد می ترجيح خارج، از نظاميان شبه حمايت و ماھه ندچ حمالت تداوم بر فروبستن چشم با کرملين
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 از کری جون یم ماه ديدار اصلی ھدف که شود، می گفته غربی متنفذ مطبوعات از بسياری در .کند تکرار را سوريه

 نيست، کردنی رباو توافق اين واقعيت .بود اوکراين ألۀمس در غرب سازش مقابل در سوريه تسليم سر بر معامله روسيه،

 ...ندارد وجود دليلی باره اين در انديشيدن برای

 خاورميانه مسائل متخصص سياسی، علوم دکتر -*
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