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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ اگست ٢٨
  

 !یئ ھای فرقهه در مقابل ارتش سنی و گسترش جنگارتش شيع
رھبری حکومت اسالمی ايران و  يعه بهی شديدتری در انتظار خاورميانه است؟ آيا سرانجام ارتش شئ ھای فرقه آيا جنگ

  ! با ھم درگير خواھند شد؟ًھا مستقيما المللی آن ی و بينئ ی عربستان سعودی و حاميان منطقهرھبر ارتش سنی به

فرماندھی اين ارتش . در سوريه خبر داد» بخش شيعی ارتش آزادی«از ايجاد » الشرق االوسط« عربی ۀروزنام ًاخيرا

اين ارتش در سه . بر عھده خواھد داشت» قاسم سليمانی«دس سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران را فرمانده نيروی ق

  .جبھه سوريه، عراق و يمن فعاليت و حضور خواھد داشت

 ١٨ - ١٣٩٥ ]اسد[ مرداد٢٨شنبه  پنجسردار محمد علی فلکی، فرمانده نيروھای ارتش ايران در جبھه سوريه، روز 

بخش شيعی تنھا نظاميان ايرانی حضور نداشته و که در ارتش آزاديری مشرق اعالم کرد خبرگزا  بهم،٢٠١٦ت گسا

 .جويان تحت حمايت ايران از تمامی خاور ميانه نيز حضور فعال خواھند داشت جنگ

بخش شيعی مجبور است مدت زمان زيادی را در سوريه و در منطقه مرزی بين  فلکی، اعالم کرد که ارتش آزادی

  . سال ادامه يابد٢٥استقرار اين نيروھا ممکن است تا . رائيل باقی بماندسوريه و اس

رھبری قاسم  به» بخش شيعی ارتش آزادی«تشکيل  محمدعلی فلکی، از فرماندھان سپاه در سوريه، ضمن اشاره به

 .رھبری سپاه پاسداران در جنگ داخلی سوريه تقدير کرد سليمانی، از نقش نيروھای افغان به

عمله سر چھارراه يا «عنوان  ھای ساکن ايران به افغان  سال گذشته، ھمواره به٣٠نده سپاه از اين که در اين فرما

جا  اين مردان افغان ھستند که آن. جنگيم ھا در سوريه می فکر نکنيم ما ايرانی«: نگاه شده، انتقاد کرده و گفت» کار خالف

 .»کنند آفرينی می تحت فرماندھی ما حماسه

نيوز، فلکی که در جنگ عراق و ايران، از فرماندھان يگان تيپ  سايت مشرق  مرداد، وب٢٨شنبه   روز پنجگزارش به

» پتانسيل« سال گذشته نتوانسته از ٣٠بوده، افزود که جمھوری اسالمی در طول » ءسيدالشھدا«ادوات لشکر ده 

 .ھای مقيم ايران استفاده کند افغان

ھا را فقط با نگاه عمله سر چھارراه و يا  ناديده گرفتيم و آن« سال شيعيان افغان را ٣٠که » خيلی بد است«گفته او،  به

اين نسل آمدند و در سوريه با آن حماسه و با آن ايثار و شجاعت و شھامت، تحت فرماندھی نيروھای . ايم کار ديده خالف

 .»ايرانی، خوش درخشيدند
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ايم، باعث  ھای افغان داشته برادران و خانواده دی که در اين چند ساله بهنگاه ب«: اين فرمانده بازنشسته سپاه اضافه کرد

 .»خوبی استفاده نکنيم مان داشتيم، به شده از اين پتانسيل بسيار قدرتمندی که در مملکت

) در سوريه( جا با برادران افغان در ايران داشته باشيم، آن ھمين که در اين چند دھه نتوانستيم رابطه صميمی «گفته او،  به

 .»ھا ارتباط بگيريم توانيم به خوبی با آن نمی. ھم اين مشکل را داريم

سوريه   که از ايران بهئیھا وهللا آدم«: را رد کرده و گفت» مدافعان حرم « موريت باال بهأچنين پرداخت حق م او ھم

 .»دھند ر به عنوان عيدی بھشان میالآيند، ماھی صد د می

 .»اند نبرد سوريه بيايد، ھفده ھيجده سال زندانی در نظر گرفته به« که ئیھا غانستان برای افغانگفته فلکی، دولت اف به

شرکت  ھای مقيم ايران به ھای متعددی از راضی شدن شماری از افغان شود که گزارش اظھارات او پس از آن بيان می

 . ايران منتشر شدنفع بشار اسد در ازای دريافت پول و اجازه اقامت در در جنگ سوريه به

 نشده است، اخبار و تصاوير بسيار از تأئيدھای رسمی حکومت اسالمی  گاه از سوی مقام ھا ھيچ با آن که اين گزارش

مناطق درگيری در اين کشور را  ھا به  گستردگی اعزام آن،ھای حکومت اسالمی شده در سوريه در رسانه ھای کشته افغان

 .دھد خوبی نشان می به

برای شيعيان لبنان و يمن و »  کردن ھزينه«حکومت اسالمی در قبال شيعيان را » ھای ضعف«فلکی از جمله محمدعلی 

 .شيعيان افغان ساکن ايران عنوان کرده است  بهئیاعتنا بحرين، اما بی

لبنان سيد ما در «: ھا دانسته و افزود افغان  بهئیاعتنا را ناشی از اين بی» ھای ايران در سوريه ضعف«او بخشی از 

جا از بين اين ھمه روحانی فعال و انقالبی، يک نفر ليدر و رھبر  ايم در حالی که در اين حسن نصرهللا را پيدا کرده

 .»ايم را سازماندھی نکرده) ھا افغان(ايم و اين خيل عظيم نيرو  حاضر در عرصه نبرد را نشناخته

شوند، تحت  سوريه اعزام می به» لشکر فاطميون«حت عنوان  که از سوی جمھوری اسالمی تئیھا گفته فلکی، افغان به

ھا رفتند و  اول آن... از سقوط زينبيه و دمشق و فرودگاه ممانعت کردند« فرمانده سپاه قدس، ،فرمانده قاسم سليمانی

ندھی ما جا تحت فرما اين مردان افغان ھستند که آن. جنگيم ھا در سوريه می فکر نکنيم ما ايرانی. پيشقراول بودند

 .»کنند آفرينی می حماسه

هللا شامل  ھا و لشکر حزب ھا، لشکر حيدريون متشکل از عراقی حضور لشکر زينبيون متشکل از پاکستانی او با اشاره به

گير لشکر فاطميون که ھدايت آن را سپاه  هللا لبنان و سوريه در مناطق جنگی سوريه، از فعاليت چشم نيروھای حزب

 .ه دارد، سخن گفته استعھد پاسداران به

ما در اين لشکرھا ھم در سطح صف و ھم در ستاد، فرماندھانی از سپاه و نيروھای خودشان «: اين فرمانده سپاه افزود

 .»کنند اين لشکرھا در کنار ھم با يک لباس، با يک پرچم و با يک سازمان در يک جبھه، جھاد می. داريم

فرماندھی قاسم سليمانی اشاره کرده که  به» بخش شيعی ارتش آزادی«تشکيل  هگو ب و فلکی در بخش ديگری از اين گفت

 .در سه جبھه سوريه، عراق و يمن در حال نبرد است

شود اين ارتش در  ای که احساس می در ھر منطقه. قرار نيست که ھمه اين ارتش از نيروھای ايرانی باشند«: او گفت

 .»شود  میتأمينمنطقه، نيروی الزم جا نياز است، با ساماندھی مردم ھمان  آن

ندانسته و » تدبير«در سوريه را » کننده عمل«عنوان  اين فرمانده سپاه حاضر در سوريه، حضور نيروھای ايرانی به

توانند آموزش و سازماندھی بدھند و مديريت کنند به سوريه بروند و   که میئیھا ما دنبال اين ھستيم که بچه«: افزود

 .»ن مناطق، وارد عمل بشوندنيروھای خود آ
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هللا قرار است  ءشا با اين ھدف که ان « :بخش را نيز چنين توصيف کرده است او ھدف از تشکيل ھسته اوليه ارتش آزادی

پايه و اساس اين . االن اين لشکرھا کنار مرز اسرائيل ھستند. نام اسرائيل، چيزی نداشته باشيم  سال ديگر به٢٣ما 

 .»ادران فاطميون گذاشتندمبارزه را ھمين بر

ھای حکومت اسالمی ھمواره حضور ميدانی در نبرد سوريه را  شود که مقام ھای اين فرمانده سپاه در حالی بيان می گفته

 .خواست بشار اسد، تنھا حضور مستشاری دارند اند که در اين کشور آن ھم به  و مدعی شده تکذيب کرده

شان  زند که حکومت ھا دم می  حکومت اسالمی، ھنگامی از حمايت از افغانئیااين سردار سپاه ترور و وحشت و مافي

تبار در سراسر ايران را با سرعتی  سازی ملی عليه شھروندان افغانی سياست نژادپرستانه و پاکھای اخير،  در سال

اسالمی، حتی ھای نژادپرست و راسيست حکومت  کار و ارگان تبه عناصر.  درآورده استءاجرا غيرقابل وصف به

  . اند ھا وضع کرده در برخی استان» اتباع بيگانه غير مجاز  بهئی خدمات و مواد غذاۀممنوعيت ارائ«

افغانستان در  ن بهاو اخراج صدھا ھزار نفر از پناھندگان و مھاجر  »غيرقانونی« ھای در پی سياست اخراج افغان

ھا و مراکز  ھای افغانی، استانداری خانواده اشتی و آموزشی بهھای گذشته، و حذف بسياری از خدمات اجتماعی و بھد سال

مرحله  تبار ايران اعالم و به  جديدی عليه شھروندان افغانیۀھای سرکوبگران استانی ھر روز شديدتر از روز پيش سياست

ھا  برخی شھرھا، اخراج آنھا در  پارک ھا به ممنوعيت ورود افغان توان به ھا می از اين نمونه.  گذاشتند،آورند  درمیءاجرا

ھا و مدارس  ممنوعيت تحصيل در دانشگاه ھای کشور، بسياری از استان ھا به از شھرھای مازنداران، ممنوعيت ورود آن

در  ١٣٩١ ]سرطان[ھا از سوی نيروھای نظامی در ششم تيرماه بستن يک گروه از افغانگلوله  به  عالی و حتی مدارس،

نفر نيز  ۵ و  نفر دردم جان باختند ١٨ نتيجه آن   که در   سلماس در مرز ايران و ترکيه،روستای چھارستون از توابع

جنگ داخلی  زور به ھا به ھای زادی منتشر شده است که برخی از افغان حتی گزارش. اشاره کرد ،شدت زخمی شدند به

 ھستند که با حکومت ئیھا بی ترديد افغانھا مورد نظر اين سردار سپاه،  بنابراين، افغان. اند افغانستان فرستاده شده

  .دم ھستند فکر و ھم اسالمی ايران ھم

سابقه، حکومت بحرين را تھديد  ای بی  در بيانيه]جوزا[ خرداد٣١فرمانده نيروی قدس سپاه پاسداران نيز روز دوشنبه  

منجر » سقوط رژيم بحرين«و » مقاومت مسلحانه« شيعه، به ۀکرد که سلب تابعيت شيخ عيسی قاسم، روحانی برجست

  .خواھد شد

حريم شيخ شيخ  تجاوز به«: ھا حاکی از حضور او در سوريه است، در بيانيه خود گفته است قاسم سليمانی که گزارش

ای از آتش را در بحرين و سراسر منطقه پديد خواھد آورد و برای  عيسی قاسم خط قرمزی است که عبور از آن شعله

 .»سلحانه باقی نخواھد گذاشتمردم راھی جز مقاومت م

 آن جز ۀپرداخت خواھد کرد و نتيج«سلب تابعيت عيسی قاسم را »  تاوانًقطعا«او افزوده است که حکومت بحرين 

 .»نابودی اين رژيم سفاک نخواھد بود

استفاده  سوءآميز مردم  رسد آل خليفه از حرکت مسالمت نظر می به«: قاسم سليمانی، چندی پيش در بيانيه خود گفته است

 .»کرده و برآورد دقيقی از خشم مردم ندارد

شيخ شيخ عيسی قاسم و استمرار فشارھای بيش  حاميان آل خليفه بدانند اھانت به«: فرمانده نيروی قدس سپاه افزوده است

کام بحرين عھده کسانی خواھد بود که به گستاخی ح مردم بحرين سرآغاز انتفاضه خونينی است که عواقب آن به از حد به

 .»دھند مشروعيت می

رانی  سخن  اقدام بهًاو معموال. اين شايد نخستين بيانيه صادره از سوی قاسم سليمانی در مورد يک موضوع خارجی باشد

 .کرده و موارد اظھارنظرھای مستقيم او درباره مسائل داخلی و خارجی اندک بوده است
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تری گرفته است و  ت که وزارت امور خارجه ايران موضع ماليمبيانيه فرمانده نيروی قدس در حالی صادر شده اس

ھای  وگو و روش اصالح امور از طريق گفت اين اقدامات، اميد به«ضمن محکوميت سلب تابعيت عيسی قاسم گفته که 

 .»برد آميز را از بين می مسالمت

برخوردھای فراقانونی، از تخريب ھمه  با پايان دادن به«کرده که » توصيه«دولت بحرين  وزارت امور خارجه ايران به

وگوھای  ھای کشور و برگزاری گفت روی اين کشور پرھيز و با پذيرش واقعيت ھای ارتباط با مردم و رھبران ميانه پل

 .»بحران جاری در بحرين خاتمه دھد جدی ملی به

است، نيز بيانيه تندی منتشر کرده و حمايت از مخالفان حاکميت منامه  هللا لبنان که از سوی بحرين متھم به گروه حزب

اين اقدام پيامدھای وخيمی «توصيف کرده و ھشدار داده است که » شدت خطرناک امری به«تصميم حکومت بحرين را 

 .»دنبال خواھد داشت برای نظام حاکم بر اين کشور به

سوی انتخابی دشوار   بحرين را بهشان، مردم گی مالحظه مقامات با حماقت و بی«: اين گروه در بيانيه خود گفته است

 .»دنبال خواھد داشت دھند که پيامدھای وخيمی برای رژيم فاسد ديکتاتورمنش به سوق می

دخالت در امور  هللا را به ھا حکومت اسالمی ايران و گروه حزب کشورھای عربی حاشيه خليج فارس از جمله بحرين بار

 ايران و .کند ھا را رد می اند، اين در حالی است که تھران اين اتھام دهھا متھم کر اعتراض زدن به داخلی خود و دامن

 .بحرين با ھم رابطه ديپلماتيک ندارند

اند،   که از داعش پس گرفتهئیھا در شھرھا مذھب ھا توسط شيعه ھا و غارت اموال آن مذھب  از کشتار سنیئیھا گزارش

  .منتشر شده است

ھا و  ھای ديپلمات يافتگان و گفته مصاحبه با شاھدان و نجات تی، با استناد بهخبرگزاری رويترز در گزارشی تحقيقا

گيری فلوجه  نظاميان شيعه در جريان نبرد برای بازپس ھای شبه ھا و خشونت ھا، شکنجه گويد اعدام ھای رسمی، می مقام

  .دان  به طور علنی از آن سخن گفتهئیھای آمريکا ست که مقام ، بيش از چيزی»داعش«از 

 نفر مورد آزار، اذيت و شکنجه قرار ١۵٠٠نظاميان شيعه کشته شده،  دست شبه  نفر به۶۶کم  گويد دست رويترز می

يافتگان از قبايل بومی،   نفر از نجات٢٠وگو با  اين گزارش بر اساس گفت. اند  و صدھا نفر نيز ناپديد شده گرفته

 .است ھای عراقی تھيه شده ھای غربی و مقام ديپلمات

نظاميان شيعه، از فلوجه خارج نشده و اکنون نيز به شدت مخالفت ھر تالشی برای محدود کردن  گفته رويترز شبه به

  .ھستند» حکومت اسالمی«شده عليه  ريزی نقششان در جريان حمالت برنامه

نگرانی «ند، به ک توصيف می» ھای قومی ناتوانی آمريکا در جلوگيری از وقوع خشونت«چه اين خبرگزاری  و حال، آن

  . است در موصل تبديل شده» حکومت اسالمی«رو عليه  در نبردھای پيش» ھای دولت باراک اوباما عمده مقام

موصل شھری بزرگ در شمال عراق و مرکز اداری استان نينوا است که بيش از يک ميليون نفر جمعيت دارد و دومين 

  .شھر بزرگ عراق پس از بغداد است

تری در  ھای گسترده خشونت نظاميان شيعه، دست به ھای غربی، اين نگرانی وجود دارد که شبه ز ديپلماتگفته گروھی ا به

  .ھای قومی و مذھبی مختلفی ساکن آن ھستند تر از فلوجه است و گروه مراتب بزرگ موصل بزنند؛ شھری که به

بستگی شيعه و سنی در  برای اتحاد و ھمھا در موصل، کار را  گران نگران ھستند تکرار احتمالی خشونت برخی تحليل

موضوع  رويترز گفته اين قضيه، به يک مقام ارشد دولت اوباما به. تر از ھر زمان ديگری کند سپھر سياسی عراق مشکل

  .است ھای عراقی تبديل شده وگوھا و مذاکرات و ديدارھا با مقام اصلی تقريبا ھمه گفت
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گيری موصل، پس از تابستان  المللی، برای بازپس نظاميان و ائتالف بين شبهھا نيروھای دولتی عراق،  بنا بر گزارش

ھا،  سازی ھای پيشين آماده در حال حاضر قوای مسلح دولتی در اطراف موصل ھستند، اما بنا بر گزارش. شوند آماده می

  .است  نرسيدهپايان  قراره که قرار است مرکز عمليات باشد، ھنوز بهئیسازی پايگاه ھوا از جمله آماده

اما . گو ھستند وزير عراق پاسخ نخست اند، به جمع شده» حشد الشعبی«نظاميان شيعه که تحت نام کلی  از نظر قانونی شبه

گو ھستند   و پاسخمسؤولھا در واقع پرچم و نشان خود را دارند، تنھا ميان خودشان  ھای اصلی آن گويد گروه رويترز می

  . قدس سپاه پاسداران ايران قرار دارندو مستقيما تحت مشاوره نيروی

ھا از طريق شاھدان رخدادھای نبرد فلوجه، که با رويترز، کارکنان سازمان ملل و سازمان  بر پايه يکی از گزارش

گروھی از شھروندان سنی فراری از نبردھای اطراف فلوجه را » هللا کتائب حزب«اند،  وگو کرده ديدبان حقوق بشر گفت

  .است طور ھدفمند شکنجه کرده و تحت آزار قرار داده زندانی و به

  .ھا ھستند غيرسنی شدگان حمالت حکومت اسالمی به گيری از کشته اند در حال انتقام نظاميان گفته شماری از اين شبه

اند  هشدت محدود بوده، و در زمانی نگھبانان افراد تشنه را مجبور کرد وغذا به آب شده به داری دسترسی شھروندان نگه

  .ادرار خود را بخورند

  .اند  نفر از اين شھروندان کشته شده۴٩شود  در مجموع گفته می

طور مشخص  ھا از حمايت عمده ايران و به ست که بنا بر گزارش ھای پرقدرت شيعه ا هللا از جمله گروه  حزب کتائب

کند، اما از طرفی در  فعاليت می» حکومت اسالمی«اين گروه عليه . نيروھای قدس سپاه پاسداران برخودار است

  .کشتن کارکنان سازمان ملل نيز ھست ھای تروريستی اياالت متحده نيز قرار دارد و متھم به فھرست گروه

ھا را رد کرده و گفته اين اقدامات با ھدف جلوگيری از  ھای مربوط، آن گزارش هللا در واکنش به گوی کتائب حزب سخن

  .شود گيری موصل انجام می ريان نبردھا در انبار و بازپسنظاميان شيعه در ج حضور شبه

 از ئیھا رھبری آمريکا، دو ماه و نيم پيش گفته بود گزارش گرک، نماينده ويژه آمريکا در ائتالف به برت مک

  .مذھبان در فلوجه وجود دارد عليه سنی» وتوک ھای تک جنايت«

 که فلوجه در آن قرار دارد، از ئیفرماندار استاندار انبار، جاگرک،  گويد اندکی پيش از ارائه گزارش مک رويترز می

  .اند ھا را بازداشت کرده نظاميان شيعه آن ناپديدشدن صدھا نفر از کسانی خبر داده بود که شبه

از مردان و نوجوانان فلوجه » صدھا نفر « ھا و شکنجه ھای عراقی و بازرسان ملل متحد، شواھدی را دال بر اعدام مقام

  .آوری کرده بودند ھا جمع از آن»  نفر٧٠٠«ناپديد شدن و 

 کرده و تأئيدھا را  گرک در جريان نشستی در کنگره آمريکا دريافت گزارش ، در پايان ماه ژوئن، آقای مکئیاز سو

  .»ھا معتبر ھستند ھا معتبر نيستند، ولی برخی از آن بسياری از آن«گفته بود 

ھا ابراز  در مورد اين گزارش» چه عيان، چه پنھانی«، گفته دولت آمريکا گوی وزارت خارجه مارک تونر، سخن

 که مسبب آن ھستند  ھستند و کسانی» قبول کامال غيرقابل«نگرانی کرده است و اين موارد در صورتی که پيدا شوند، 

  .»ھای خود شوند گوی اقدام بايد پاسخ«

  .ستا گرک ھنوز واکنشی به گزارش تازه نشان نداده برت مک

  .بودند» اعضای داعش«اند  گويند کسانی که ناپديد شده ھا را رد کرده و می نظاميان اين اتھام شبه

گفته  به. برد  میسؤالھا و آزارھا را زير  ھا، اعدام شکنجه» گستردگی«اين گزارش تازه،  دولت عراق نيز در واکنش به

غلو «گويد  وجود داشته، اما او می) ھا زار و شکنجهاز آ( چند مورد«وزير عراق،  معاون مشاور امنيت ملی نخست

  .»پايه ھستند زيادی در مورد برخی از وقايع شده و برخی نيز بی
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صداوسيمای ايران، محسن رفيقدوست فرمانده  وابسته به» باشگاه خبرنگاران جوان«گزارش خبرگزاری  بهتر نيز  پيش

تشکيل آن  ما حاضريم با تمام توان به«: گفته است» اه پاسداران عراقتشکيل سپ اشاره به«اسبق سپاه پاسداران ايران با 

  .»ھا انتقال دھيم آن کمک کنيم و تجربيات خود را به

تواند  المللی است و می ھای بين سپاه پاسداران ما يک الگوی بسيار خوب، موفق و امتحان داده در عرصه«: او مدعی شد

 .»ه باشدالگوی بسيار مناسبی برای کشورھای منطق

تر محمدصالح جوکار يکی ديگر از فرماندھان سابق سپاه و عضو کميسيون امنيت ملی و سياست  از سوی ديگر، پيش

سيدعلی ياسری يکی از فرماندھان  «تأکيد خارجی مجلس نھم ايران نيز در گفتگو با خبرگزاری مذکور با اشاره به

تواند سپاه پاسداران بومی  عراق ھم می«: ، گفته بود»ران عراقالحشدالشعبی عراق مبنی بر ضرورت تشکيل سپاه پاسدا

 .»خود را داشته باشد و از اين تشکيالت استفاده کند

  حضور مستقيم سپاه قدس ايران در عراق صورت گرفته است، به ھای اخير اعتراضات زيادی به گفتنی است در سال

کنند مرتکب  ی و نظارت سپاه قدس در عراق فعاليت مینظاميان الحشدالشعبی که تحت فرماندھ که شبه ويژه اين

 .اند زدن مساجد و اماکن مسکونی مرتکب شده ھای بسياری؛ از شکنجه و سربريدن غيرنظاميان گرفته تا آتش جنايت

ه طرف شيع تسويه و اخراج نيروھا و افسران سنی از ارتش عراق انتقاد شده و مقامات بی که بارھا نسبت به عالوه بر اين

 .اند و سنی اين کشور از ضرورت تشکيل مجدد ارتش ملی در عراق سخن گفته

نظامی و ايدئولوژيک سپاه  طور که گروه شبه حکومت اسالمی ايران، عالقمندند ھمان مداران عراقی نزديک به سياست

ير و قدرتمند در يک نيروھای نظامی فراگ  حکومت اسالمی ايران پس از چندی تبديل بهتأسيسپاسداران در ابتدای 

ھای مختلف، سياسی،  موازات با رقيب ارتش کالسيک و ملی اين کشور شد و سپس اختيارات و قدرت بسياری در حوزه

 .ای و غيره صاحب شد، در عراق نيز اين تجريه تکرار شود اقتصادی، رسانه

نی، فرمانده نيروی قدس سپاه در سوريه، قاسم سليما» ھا تشديد درگيری«خبرگزاری مھر خبر داده است که پس از 

  .حلب در سوريه رفته است پاسداران، از فلوجه عراق به

 خرداد، در حومه جنوبی حلب، در ٣٠شنبه  گزارش خبرگزاری مھر، فرمانده نيروی قدس سپاه پاسداران روز يک به

َگروه مقاومت اسالمی نجباء«کنار نيروھای   .ات اجرا شده قرار گيردحضور داشته، تا در جريان اتفاقات و عملي» ُ

» برای ارائه مشاوره نظامی و احاطه بر اتاق عمليات شھر فلوجه«بر اساس اين گزارش، سليمانی طی روزھای گذشته 

  .در عراق حاضر بوده است

  . از حضور قاسم سليمانی در سوريه و عراق منتشر شده استئیھا ھا و فيلم پيش از اين نيز عکس

ھا دست از سر مردم عراق  اگر عربستانی«: بر حکومت اسالمی در سپاه پاسداران گفتدر ھمين حال نماينده رھ

  .»حضور سردار سليمانی در آن کشور نخواھد بود بردارند و در اين کشور امنيت برقرار شود، ديگر نيازی به

د که عربستان سعودی  کرتأکيدصدا و سيمای جمھوری اسالمی،  ، وابسته به»العالم«علی سعيدی، در مصاحبه با شبکه 

  .شده است» ناراحت«فلوجه » آزادی«از 

نظاميان شيعه مورد حمايت ايران، از اھل  ائتالف شبه» حشد الشعبی«نيروھای » گيری انتقام«ھا درباره  چنين اتھام او ھم

 ھمه مردم از ھر در آزادسازی فلوجه تصميم اينگونه بود که تلفات حداقلی باشد و«: سنت در فلوجه را رد کرد و افزود

  .»مذھبی از فلوجه محاصره شده خارج شوند
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حضور  « تازگی در حساب کاربری خود در توئيتر نوشته است که ثامر السبھان، سفير عربستان سعودی در بغداد، به

ھای عرب را در  خواھند عراقی ھا می دھد که آن وضوح نشان می ھای تروريست ايرانی در نزدکی فلوجه به شخصيت

  .» بسوزانندئیگرا ش فرقهآت

نظاميان شيعه  ائتالف شبه( نيروھای حشد الشعبی«: چنين در مصاحبه با شبکه تلويزيونی السومريه گفت السبھان ھم

نيروھای ارتش و امنيتی عراق بسپارند تا جلوی  ، بايد جنگ با تندروھا را به)شوند عراقی که از سوی ايران حمايت می

  .»ه شودای گرفت تشديد تنش فرقه

در پی اين اظھارات، وزارت امور خارجه عراق، سفير عربستان سعودی، در بغداد را احضار و يادداشت 

  .سخنانش تسليم او کرد آميزی به اعتراض

ای با خبرگزاری ايرنا سفير عربستان سعودی در بغداد را  ابراھيم الجعفری، وزير امور خارجه عراق، در مصاحبه

  .ھايش منافات دارد يتمسؤوللی عراق متھم کرده و گفته بود که تحرکات اين سفير، با چارچوب دخالت در امور داخ به

حکومت اسالمی ايران، در حالی که کشورھای عربی سرگرم مشکالت داخلی خود بودند و خالئی که با سقوط حزب 

ويژه  ات و امنيت ملی عربی بهوجود آمد از اين فرصت بھره برد و نفوذش را گسترش داد و امنيت و ثب بعث عراق به

  . کشورھای عربی حوزه خليج فارس را تھديد کرد

ھای راھبردی تشکيل  ھا و مراکز قدرتمند را آغاز کرد و ائتالف سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران، با تشکيل ھسته

  .داد و از متحدانش در منطقه از عراق گرفته تا لبنان، سوريه و يمن حمايت کرد

ھا در يمن، نقطه تحول راھبردی برای  حوثی رھبری عربستان برای حمله به ری ائتالفی از کشورھای عربی بهگي شکل

ای بين  اين عمليات نقطه تحولی در ماھيت رقابت منطقه. ھا بود مقابله با پيشروی حکومت اسالمی ايران و نابودی حوثی

ويژه منطقه عربی و دقيقا کشورھای عربی  قه خاورميانه بهھای جديد منط عربستان و ايران است تا از طريق آن ويژگی

  .حوزه خليج فارس شکل بگيرد

قدرت رسيدن ملک سلمان در عربستان، اين کشور روابطش را با متحدانش ترميم کرد، ائتالفی در خليج  در واقع با به

را دنبال کرد تا با پيشروی شيعی دستانه امنيتی و دفاعی  فارس و منطقه عربی تشکيل داد و سياست بازدارندگی پيش

اش را بر منطقه عربی  کند حاکميت و سلطه ايران تالش می. رھبری حکومت اسالمی ايران مقابله و آن را متوقف کند به

  .تحميل کند

ھا و خطرات پيرامون  سازی راھبرد پيشگيرانه با ھمه تھديدھا، چالش چنين عربستان توانست از طريق ساخت و فعال ھم

اين راھبرد از طريق تشکيل نيروھای ائتالف عربی برای مقابله با . قه خليج فارس يا منطقه عربی مقابله کندمنط

  .ھا در يمن، نمايان شد ھا پس از کودتای آن حوثی

تحوالتی که منطقه عربی و منطقه خليج فارس بر اثر اختالل در موازنه قدرت از نظر سياسی و نظامی،  با توجه به

عمليات طوفان «ای برخی کشورھای بزرگ عربی شاھد بود  ای و کاھش نقش و جايگاه منطقه ھای منطقهصعود نيرو

اين عمليات مفاھيم و موازنه سياسی، نظامی و . ھا و محاسبات ھمه نيروھا آغاز شد برای ساماندھی مجدد نقش» قاطعيت

المللی داد با اين محتوا که  ای و بين يروھای منطقهھمه ن اقتصادی را در منطقه خاورميانه بازترسيم کرد و پيام قوی به

  .توانند منافع و امنيت و ثبات کشورھايشان را حفظ کنند کشورھای عربی می

 قرار داده تأثيرھا، جنبش شيعی تمام اسالم سنی را تحت  طی قرن: چنين آمده است) ٢٠٠٢( در دايره المعارف بريتانيا

تشيع، .  ميليون يا يک دھم کل مسلمانان جھان است٨٠ الی ٦٠رن بيستم حدود است و تعداد طرفدارانش در اواخر ق
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ًمذھب اکثريت مسلمانان ايران، عراق و احتماال يمن بوده و پيروان زيادی در سوريه، لبنان، شرق آفريقا، ھند، پاکستان 

  )، نسخه دولوکس٢٠٠٢دايره المعارف بريتانيکا ( .و افغانستان دارا می باشد

شود بر اساس  چه ذکر می طور خاص وجود ندارد و آن طور عموم و شيعيان به يقی درباره تعداد مسلمانان بهآمار دق

 يازده درصد  مطابق برخی منابع، شيعيان،. ھای ديگری نيز وجود دارد تر منابع موجود است که در مقابل آن ديدگاه بيش

 ميليون نفر باشد و طبق برخی ١٣٢ی شيعيان بايد حدود دھند بدين سان، جمعيت کنون جمعيت مسلمانان را تشکيل می

  )٤ درباره شيعه، صفحه ئیسيد مصطفی قزوينی، تحقيق ھا(  . درصد کل مسلمانان را تشکيل می دھند٢٣منابع شيعيان 

 که دارای اکثريت و يا درصد قابل توجھی از شيعيان می باشد ئیتوزيع جمعيت شيعيان در برخی از کشورھای آسيا

  : ميالدی از اين قرار است١٩٩٨ آمارھای مربوط به سال طبق

 درصد ٩٨ درصد و پيروان ساير اديان يک درصد، بيش از ١٥ درصد و شيعيان ٨٤ مسلمانان اھل سنت  :افغانستان

  .تر از دو درصد آن اسماعيلی ھستند جمعيت شيعی افغانستان شيعه دوازده امامی و کم

  .دھند  درصد را تشکيل می٣٠رصد، و اھل سنت  د٧٠ مسلمانان شيعه  :آذربايجان

 درصد و بقيه پيرو اديان ديگر می باشند، مطابق آمارھای ٥/٢٠ درصد و اھل سنت ٣/٦١ مسلمانان شيعه،  :بحرين

شيعيان عرب مسلمانان (  . درصد می باشند که اين عده جمعيت بومی بحرين را تشکيل می دھند٧٠ديگر شيعيان بحرين 

  )١٢٠صفحه فراموش شده، 

 درصد را ٩٤ ميليونی آن ٧٠اين کشور يکی از قطب ھای بزرگ جھان تشيع به حساب می آيد که از جمعيت : ايران

  .دھند شيعيان دوازده امامی و بقيه را پيروان مذاھب اھل سنت و اديان ديگر تشکيل می

  .دھند ان تشکيل می درصد و بقيه را پيروان ساير ادي٥/٣٤ درصد و اھل سنت ٥/٦٢ شيعيان  :عراق

 درصد و بقيه را ٣ درصد و شيعيان ٩کل جمعيت حدود يک ميليارد نفر که از اين تعداد مسلمانان اھل سنت : ھند

  .دھند پيروان اديان ديگر تشکيل می

  .دھند  درصد و بقيه را پيروان ديگر اديان تشکيل می٤٥ درصد و اھل سنت ٣٠شيعيان : کويت

  .دھند  درصد را تشکيل می٦/٣٧ درصد و مسيحيان ٣/٢١و اھل سنت  درصد ٣٤ شيعيان  :لبنان

  . درصد غير شيعه٧٥ درصد و ٢٠ شيعيان  :پاکستان

  . درصد١٢ درصد و شيعيان ٧٤ مسلمانان اھل سنت  :سوريه

  . درصد٤٠ درصد و شيعيان حدود ٦٠ مسلمانان اھل سنت  :يمن

   درصد؛٨/١٩: ترکيه

   درصد؛١٦: امارات متحده عربی

  .شيعيان را درخود جای دادند...  درصد، و ٥: جيکستانتا

در قسمت شرق آفريقا مثل کنيا، . نشين، در ساير نقاط جھان نيز شيعيان پراکنده ھستند افزون بر اين مناطق سنتی شيعه

قه عزيمت اين منط سيصد ھزار نفر از اسماعيليان از ھند و پاکستان به تانزانيا و کشورھای مشترک المنافع، نزديک به

  .اند کرده و ساکن گرديده

جا  آن خوريم که از دوران قيمومت فرانسه به جوامعی از شيعيان لبنان بر می به) سنگال، ساحل عاج( در آفريقای غربی

و باالخره در قاره آمريکا، جوامعی از شيعيان لبنانی و ايرانی و . شوند چند صد ھزار نفری بالغ می آمدند اين عده به

  . کنيم  مشاھده میغيره را
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 مردم ايران، ظھور نخستين دولت شيعه بود و موجب شد در بعضی ١٣٥٧سرکوب انقالب سال در واقع نتيجه 

  .ھا برسد مرزھای آن زودی به ممکن است به» شيعه«وجود آيد که حرکت  کشورھای اسالمی ھراس از اين به

ھای تندرو در خاورميانه يک   شھری سوريه و ظھور گروهاند که جنگ گران غربی ادعا کرده تاکنون شماری از تحليل

    .برند کار می  مورد بحران عراق به رود و اکنون ھمين منطق در شمار می پيروزی بزرگ برای ايران به

اين . ھا تبديل شده است ترين کابوس آن بزرگ بھار عربی که حکومت اسالمی ايران، نخست از آن استقبال کرده بودند، به

ايران و متحد . پا خاستند  که اکثريت سنی عليه حکومت علوی بشار اسد بهئینگ شھری در سوريه آغاز شد، جابا ج

ھا تاکنونی حاکی از آن است که در  سختی تالش کردند تا مانع سقوط اسد شوند و تمامی نشانه هللا به اش يعنی حزب لبنانی

  .ستچنان در قدرت ا اند، زير اسد ھم کار خود موفق بوده

. تھران را افزايش داده است نفع ايران تمام شده زيرا وابستگی اسد به کنند که اين تحوالت به بسياری در غرب ادعا می

هللا ھزينه  اين نکته توجه داشت که حفظ اسد در سوريه از ھمه نظر برای ايران و حزب اين درست است اما بايد به

  .سنگينی داشته است

شايد بيش از شخص اسد، حفظ ھالل شيعی برای ايران اھميت داشته . ھا را پرداخت کند  ھزينهچنان نيز بايد ايران ھم

هللا لبنان و جھاد  حزب اين ھالل شيعی دسترسی تھران به. ھای زيادی را صرف پديد آمدن آن کرده است باشد که سال

دھد که انرژی خود را برای تحت  ازه میھای سنی مانند عربستان سعودی اج قدرت کند و به اسالمی در غزه را آسان می

  .فشار قرار دادن ايران در نزديکی مرزھای عراق صرف کنند

تر شده است، موقعيت ايران  ايران وابسته رسد که تھران اسد را در قدرت حفظ کرده است و دمشق به نظر می ھرچند به

از سوی . ازسازی کنترل خود بر کشورش تالش کندھای آينده بايد برای ب اسد نيز در سال. سختی ارتقاء يافته است به

  . از سوريه مسلط خواھند شدئیھا ھای سنی نيز بر بخش  ديگر گروه

 در منطقه و جھان ئیگرا ھای سوريه و عراق ظھور فرقه ترين مصيبت برای مردم ايران، جنگ عقيده من بزرگ به

اين ترتيب تھران  برد زيرا به  نفع میئیگرا از فرقهکنند که ايران  باز ھم برخی در غرب ادعا می. عرب بوده است

  . تواند در قامت مدافع جمعيت شيعه منطقه ظھور کند می

تواند نفوذ اين کشور در  رود و می شمار می  در منطقه يک تھديد امنيت ملی برای ايران و منطقه بهئیگرا اما فرقه

  .خاورميانه را کاھش دھد

ھای سنی، قدرت نرم، موثرترين ابزار  ھای اقتصادی آن در مقايسه با قدرت  محدوديتقدرت نظامی ايران و باتوجه به

  .  در منطقه استئیگرا رود و الزمه آن نيز کاھش فرقه شمار می ايران برای نفوذ در خاورميانه به

 در خاورميانه ترين اختالفات سياسی يکی از مھم ای ميان شيعه و سنی به از زمان جنگ عراق تاکنون، تعارضات فرقه

ھای  احياء گروه پا کرده و منجر به ھای متعددی را در لبنان، سوريه، عراق و يمن به اين اختالفات جنگ. تبديل شده است

  . چون داعش و تشديد اختالفات ميان ايران و عربستان شده استئیھا تروريستی و بروز گروه

عنوان   را نبايد بهئیگرا گردد، اما فرقه ھا پيش باز می قرن ای طوالنی دارد و به اگرچه اختالف شيعه و سنی سابقه

ای مدرن و  بار جاری در خاورميانه پديده تعارضات خشونت. کند تعارضی قلمداد کرد که از منطق مدرن تبعيت نمی

  .داری است ھای معاصر جھان سرمايه محصول سياست

اين ايدئولوژی که در دھه سوم قرن بيستم شکل . گردد باز می ئیاسالم گرا  در خاورميانه بهئیھای فرقه گرا اولين شعله

اما دولت اسالمی در نگاه شيعه و سنی . آل بر پايه قوانين اسالم و شريعت بود دنبال يک دولت اسالمی ايده گرفت، به

  .متفاوت است
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ر حالی که عمده جمعيت د. خورد چشم می  در عدم تقارن ميان سنی و شيعه در عمده کشورھای عربی بهئیگرا اين فرقه

در بحرين و عراق نيز که عمده جمعيت اھل تشيع . دادند، دولت در دست اقليت علويان بود ھا شکل می سوريه را سنی

  .ھا قدرت را در دست داشتند بودند، سنی

پنھان  ئیگرا چالش کشيده شد و فرقه  نظم جھان عرب به،٢٠١١ و بروز بھار عربی در ٢٠٠٣سال با اشغال عراق در 

شيعيان عراق و . ای فرصت فعاليت پيدا کرد ھای برگ جھانی و منطقه ھای زيرين البته با حمايت قدرت شده در اليه

  . در وضعيت دولت خود شدندتغييرھای سوريه خواستار  بحرين و سنی

ھا را  اھره سرکوبدر حالی که رياض و ق. ای بر گفتمان سياسی منطقه حاکم شده است از زمان جنگ عراق، منافع فرقه

حتی ترکيه . دادند در سوريه برجسته می کردند، تھران و بغداد سرکوب شيعيان در بحرين را مورد توجه قرار می

  .ای فارغ نبود ھای فرقه گيری ظاھر سکوالر نيز از جھت به

ھای  رويکرد جنبشاين .  استفاده کردندتغييردادن خواست عمومی   برای شکستئیگرا حاکمان کشورھای عرب از فرقه

ھا برای بقای  اين استراتژی دولت. وحدت را از ميان برد مخالف را بيش از پيش از يکديگر دور کرد و اميد رسيدن به

  .رو شد به ھای سنگينی رو خويش، با ھزينه

. دنددر حالی که بحرين توانست با موفقيت نيروھای شيعه خود را سرکوب کند، عراق و سوريه درگير جنگ داخلی ش

  .گيری داعش فراھم کرد ھا مسير را برای شکل اين جنگ

ھای بزرگ منطقه يعنی ايران،  تشديد رقابت ميان قدرت ای منجر به در خاورميانه در کنار فروپاشيدن نظم منطقه

 از تری را وجود آمده سھم بيش کنند که در خالء قدرت به ھا تالش می ھر يک از اين طرف. عربستان و ترکيه شده است

  .آن خود کنند و منافع خويش را پيش ببرند

نامه سايکس پيکو، معاھده محرمانه بين بريتانيا و  روزنامه ديلی صباح ترکيه گزارش داده است؛ صدمين سالگرد توافق

اين توافق برای يک مدت . ھای پيشنھادی خود برای نفوذ در خاورميانه پسا عثمانی بود فرانسه برای تعريف حوزه

کميسر روابط » لئون تروتسکی«بعد از انقالب بلشويکی، . ھای عمومی مطرح بوده است  در بحث و جدلطوالنی

در طول چندين سال، . ھا، اين معاھده را فاش کرد خارجی وقت، برای برمال کردن دستور کار پنھان امپرياليست

  .مداران بوده است سايکس پيکو يک مرجع مشترک برای محققان و سياست

در . ين پيمان مخفی دقيقا مرزھای خاورميانه مدرن را شکل نداد، تصورات غلط ناشی از آن موثر واقع شدگرچه ا

» سور«ھمين ترتيب، بر اساس معاھده  به. تری بر منطقه داشته است  بسيار بيشتأثير) ١٩١٧( »بالفور«حقيقت اعالميه 

با اين حال، توافق سايکس پيکو به . مرو آن جدا شدندھای عرب عثمانی از قل  امضا شد، کليه سرزمين١٩٢٠که در سال 

  .شود تکه کردن زمينی ميان متحدان محسوب می عنوان اولين تالش در تاريخ برای تکه

کرد؟ اين  اگر توافق سايکس پيکو پيامدھای عملی محدودی داشت، چرا جھان دوباره صحبت در مورد آن را آغاز می

نظم « پاک و ادعا کرد که ٢٠١٤طور موثر مرز سوريه و عراق را در ژوئن  هھا زمانی آغاز شد که داعش ب صحبت

  . »سايکس پيکو فروپاشيده است

در طول جنگ جھانی اول، بريتانيا و فرانسه با يک نقشه راه امپرياليستی و در راستای ھدف قرار دادن کشورھای 

ھای نيابتی و  گسترش تروريسم گسترده، جنگ ردند بهھا ايجاد ک ای که آن نظم منطقه. خاورميانه نزديک شدند مستقل به

 را متحمل ئیھا که خاورميانه در طول قرن گذشته چه رنج اين با در نظر داشتن . ای منتھی شده است ھای فرقه درگيری

اقدامات . ای جدی ھستند نظم منطقه پرسند که آيا واشنگتن و مسکو در حال شکل دادن به شده است، مردم از خود می
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تی را در مورد آينده منطقه ايجاد کرده سؤاالچنين شماری از تحوالت اخير در خاورميانه  دولت اوباما در سوريه و ھم

  .است

  .  سال است که جامعه خاورميانه را مسموم کرده است؛ و در حال بدتر شدن است١٤٠٠اختالف باطل بين سنی و شيعه 

گذشته از جزئيات تاريخی، . وجود آمد ختالفی بر سر رھبری دينی بهشک پس از درگذشت پيامبر مسلمانان محمد، ا بی

 و ١٠ھيچ داللت مذھبی صريحی وجود نداشت مگر تا قرن . اختالف سنی و شيعه تا حد زيادی يک اختالف سياسی بود

 ھا مستحکم شد و يک اسالم سنی متمايز از يک اسالم شيعی شکل گرفت، و با توسعه  ميالدی که راست کيشی١١

  .مسيرھای جدا از ھم شد ھای فقھی و تفسيری متمايزشان منجر به سنت

سان فراوانی را در  ھا و ھم شيعيان اشخاص يک برای مثال، ھم سنی... مرزھای بين سنی و شيعه ھميشه مبھم بوده است

عنوان اشخاص   را بهمسلمانان سنی، بسياری از ائمه شيعه اثنی عشری. دانند خود منتسب می کنند و به تاريخ تکريم می

 بر سر قدرت نشاند ٩که انقالبی که عباسيون را در قرن  چنان ھا ھم متغير بود، آن ھويت. شناسند ن میئيمتقی و راست آ

  .عنوان يک حرکت قويا شيعی آغاز شد و پايانی شديدا سنی يافت به

  . اسالم بسيار آشنا ھستندطور کلی با انشعاب سنی و شيعه عمال تنھا برای کسانی قابل فھم است که به

 نيز در چگونگی ئیھا تفاوت. وجود دارد) مثال، چگونگی اجرا و وقت نماز(  در نحوه اجرای اعمال دينیئیھا تفاوت

ھا محل بحث  ھا مھم است، اما از لحاظ تاريخی، اين اختالف ارزيابی و تفسير متون مقدس وجود دارد؛ بله اين تفاوت

 يکی از اين مواقع نبوده ٧ قرن  .اند ھا عليه يکديگر جنگيده ھا و شيعه در مواقعی سنی. ظامیجدال ن علمی بوده است نه

  .ھا جنگيده اند ھا عليه سنی ھا و سنی ھا عليه شيعه اما مواقعی ھم بوده است که شيعه. است

، ١٩٧٠يران در دھه ھای حاضر در خاورميانه ھستند، و از زمان انقالب ا ترين قدرت عربستان سعودی و ايران، مھم

  . اند تر با يکدگير وارد رقابت مداوم کرده ھر دو دولت برای کسب قدرت و امتياز بيش

خورد، با اين  شک با گفتمان مذھبی رقم می ھا، بر سر منابع و نفوذ است؛ اين جدال بی جدال در خاورميانه، بيش از اين

  .دی دانستتوان آن را دارای ارزش ج ندرت می وجود گفتمانی که به

عنوان  را به) آن تعلق دارد فرقه مذھبی که خانواده اسد به( »ھا علوی« بود که شيعيان امروزی ١٩٧٣بار در سال  اولين

 صادر کرد، که ئیروحانی بلندپايه شيعی در لبنان، فتوا» موسی الصدر«. رسميت شناختند ای از اسالم شيعی به شاخه

اين مذھب قطعا متاثر از اسالم . ای بودند ھا جمعيت ناشناخته تا پيش از آن، علوی.  دادھا ابھام پايان قرن وسيله آن به به

اين سنت بسيار مرموز  ھای راست کيش نسبت به ھا و شيعه  مکاتب متعدد ديگری نيز بود، و سنیتأثيربود، اما تحت 

خورده دين و  ود، اما اين فتوا طبيعت شکافقدر که ملھم از سياست بود ملھم از تقوا ھم ب فتوای صدر ھمان. بدگمان بودند

  .کند، شکافی که امروز در سوريه از ھمه جا آشکارتر است قدرت را در خاورميانه برجسته می

گويد که  ، يکی از اساتيد دانشگاه و مولفانی که درباره خاورميانه و بھار عربی پژوھش کرده است، می»جيمز گلوين«

او برای من ربط يک ھويت شيعه برای رژيم اسد را توضيح . » باج خواھی استاسم اين کار مشروعيت از طريق«

سان کردن دولت با يک فرقه مشخص، خودش را پايدار  کاری که دولت سوريه کرده است اين است که با ھم«دھد؛  می

 اين تاکتيک نه فقط .»حمايت از دولت کرده است اند ديگر اعضای آن فرقه را مجبور به ھا کرده کرده است، کاری که آن

  .در سوريه، بلکه در بحرين نيز رايج است

 يک از عناصر اين جنگ است؛ شايد کسی برای برانگيختن بحث استدالل کند که ئیگرا اما واضح است که فرقه

  .عنوان جدال سنی و شيعه، نادقيق نيست توصيف اين جنگ به
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اين منطقه از «تماعی بھار عربی نوشته است، معتقد است که ھای اقتصادی و اج تر درباره ريشه جيمز گلوين، که وسيع

العاده   فوقئیھا جمعيت جوان فراوان و بيکاری وجود دارد که تحت سلطه رژيم. نظر اقتصادی راکد بوده است

  . »سرکوبگر زندگی می کنند

ھا در  آن. زنند دين است نگ میآن چ در مورد خاورميانه، اولين طنابی که افراد به«: افزايد درستی می جيمز گلوين، به

اگر مشکلی وجود دارد، اين مشکل ملی نيست، مشکل اقتصادی نيست، بايد آن را . کنند مورد غرب چنين کاری نمی

  .»انگارانه، و کاھالنه است الوصول، ساده اين نوع تحليل، سھل. دين گره بزنند به

سوی ايران تلقی  مثابه گردش واشنگتن به  اين توافق را بهعربستان. ای نيز بر آتش اختالفات دميده است توافق ھسته

  . کند اين گردش نه تنھا موقعيت ايران، بلکه موقعيت تشيع را در منطقه تقويت می. کند می

ايران و . شود اين اختالفات مشاھده نمی اکنون در ميان حاکمان خاورميانه نيز ھيچ تالش جدی مبنی بر پايان دادن به

احتمال قوی در آينده اين دو کشور در ھر صحنه ممکن برای دفاع  اما به. اند  جنگ مستقيم با يکديگر نشدهعربستان وارد

  .از منافع خويش، در مقابل يکديگر قرار خواھند گرفت

تر بر ھمسايه ثروتمند خود، يعنی عراق است و از  دنبال تسلط بيش ھاست که به در واقع حکومت اسالمی ايران سال

بھانه نجات از جنگ  کند، که مداخله به اش لبنان استفاده می راتژی حکومت حافظ اسد در تسلط کامل بر ھمسايهھمان است

 .کشی است ھا برای تحميل نفوذ و بھره در حقيقت، تمامی اين جنگ. داخلی و پس از آن مبارزه با اسرائيل بود

يروی قدس سپاه پاسداران وارد عراق شد، و اينک در بھانه نجات عراق از سازمان داعش، قاسم سليمانی فرمانده ن به

نيروھای عراقی با وجود اختالفات از خطرات پشت مداخله نمايندگان . کند اختالفات بين نيروھای عراقی دخالت می

حکومت اسالمی ايران در اداره امور کشورشان غافل نيستند و از وجود طرحی برای تسلط بر تصميمات دولت خود 

 .شوند جزئيات اختالفات مشغول می د، اما مانند رھبران لبنانی، بهآگاه ھستن

بود که اکثريت آن را » بسيج مردمی«نام  نظاميانی موازی ارتش به ھا کردند ايجاد شبه ترين کاری که ايرانی خطرناک

، »سرايا الجھاد«، »عصائب الحق«، »نيروھای وعد هللا«توان  دھند، که از آن جمله می ھای افراطی تشکيل می گروه

و » القاعده«ھای سنی افراطی مانند  ھا از گروه  آنئیگرا و غيره را نام برد، که افراط» فرقه العباس«، »سرايا عاشواء«

زدن روستاھای سنی تا عمليات اعدام آوارگان از  جناياتی مانند آتش طوری که به به. تر نيست در عراق کم» داعش«

 .مناطق درگيری دست زدند

حتی وزير دفاع، خالد . برد کار می نظاميان را برای تضعيف ارتش عراق به ت اسالمی ايران، رھبران اين شبهحکوم

العبيدی، که يک سنی از اھالی موصل است، درگير اختالفات با رھبران سنی است، و حضور او تنھا نمايشی است و 

 .وزيری بدون اختيارات واقعی است

کومت اسالمی ايران، و افزايش تعداد افراد سپاه پاسداران ايران که از مرزھای عراق با افزايش فعاليت اطالعاتی ح

سوی  دخالت در امور بغداد، اين احتمال وجود دارد که عراق در نھايت به تر شدن سران ايران به عبور کردند، و نزديک

 . با ايران کشيده شودئیرويارو

از » زينبيون«ھا،  از افغان» فاطميون«ای شيعه مانند  ھای فرقه ر گروهت شايان ذکر است که حکومت اسالمی ايران، پيش

اينک تحت  ای ھم ھای فرقه اين گروه. هللا لبنان و حرکه النجباء عراق را تشکيل داده و مسلح کردند ھا، حزب پاکستانی

  .فرماندھی سپاه پاسداران ايران در حمايت از حکومت بشار اسد در حال جنگ ھستند

اين روند در . ای و داخلی است ھای امنيتی برای خاورميانه جنگ فرقه ترين چالش ھای آينده، احتماال يکی از مھم در سال

در اين ميان، ھيچ کشوری در خاورميانه از عواقب اين . عراق، لبنان، ترکيه و اردن کشيده شده است سوريه متولد و به
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تعويق انداختن اقدامات برای کاستن از   و اين در حالی است که بهگيری در امان نخواھد بود ای در حال شکل جنگ فرقه

  .ای پيش روی منطقه ممکن است حل و فصل آن در آينده را غيرممکن سازد بحران فرقه

ای  ھای فرقه ور شدن جنگ ای، يعنی ايران، ترکيه، مصر، عربستان سعودی و عراق، ھمگی به شعله ھای منطقه قدرت

  . زنند دامن می

تر  ھا تنھا بخشی از مشکل بزرگ اما اين. ز غرب در مورد خاورميانه روی موضوع داعش و جنگ سوريه استتمرک

ای را در  تواند رقابت ايران و عربستان و تعارضات فرقه آميز جنگ سوريه نيز نمی حتی پايان موفقيت. خاورميانه ھستند

  .اين منطقه از ميان بردارد

نظمی جديد نياز دارد،  پايان خواھد رسيد؟ خاورميانه به ود اين وضعيت سرانجام کجا بهش جا مطرح می ی که در اينسؤال

ھم اکنون سيستم خودگردان دموکراتيک و دموکراسی مستقيم در روژاوا، در پنج سال گذشته تجارب مثبت و 

  .دستاورھای ارزنده آن در مقابل ماست بھترين گزينه برای خاورميانه و منطقه است

 ٢٠١۶ت گسبيست و ھفتم ا - ١٣٩۵ ]سنبله[ شھريورشنبه ششم

 


