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٠۵/٠٩/١٠  

 

  :ميراث به جا مانده از اياالت متحده امريکا در عراق

  شکنجه، فساد اداری و جنگ داخلی
 

 جا ماند ؟ ه  امريکا، در عراق چه چيزی بۀعساکر اياالت متحدبعد از خروج 

  :پيکن

د، حاالت در رک مينماين ا عراق را ت ده امريک االت متح وای اي ه ق ده و   زمانيک اقی مان امعلوم ب شور جنگ زده ن  ک

نجعدی آن کشور با خروج قوای امريکائنگرانی تحليل گران در بارۀ عواقب ب د از حضور ھفت سال و پ اه، ی، بع  م

 .آغاز شده است

 آيا انتظار خشونت بيشتر ميرود؟: عراق

اق  انی اتف يک موجی از انفجارات ھمآھنگ شده، به روز چھارشنبه، در سرتاسر شھر ھای بزرگ عراق درست زم

شتر از ۀافتاد که قوای اياالت متحد د از بي د، بع د، بعضی کارشناسان امور ميگوين  امريکا آن کشور را ترک ميکردن

اقی ھفت ه در عراق ب ِ سال اشغال نظامی امريکا در عراق، خشونت يکی از چند ميراث اياالت متحده امريکا است ک
 .مانده است

  :ًنوری ھادی يکتن از تحليل گران امور سياسی اخيرا در يک مصاحبه با زينھوا گفته است

جا مانده ، و ھر يک ه عراق از آنھا بی ھا از عراق خارج ميشوند، واضح ترين نشان انگشتی که در حاال امريکائ "

 ."از عراقی ھا ميتوانند آنرا مشاھده و درک نمايند عبارت از شکنجه، فساد اداری و جنگ داخلی ميباشد

ِھادی گفت، تمايل اياالت متحده امريکا در تغيير رژيم عراق، اشتباه جدی بود که در آن فقدان شناخت تاريخ عراق و  ِ
 .را در بر داشتصفات نھادينۀ آنکشور 

 و ٢٠٠۶ًزيرا مشخصا قلۀ حادثات خونين در طول سال  وی کمتر تخريب کننده بوده،حخشونت اخير در عراق، به ن

ردم را ا جھنمی و رسوه ای به انداز٢٠٠٧ دگی عادی م ا زن يش دارد ت وزھم راه درازی در پ  کننده بود که عراق ھن
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يع و بزرگی را در وی در ادامه گفت، شورشيا.  نمايداءدوباره احي ا حمالت وس د ت دی را دارن ن توانمن م اي ن ھنوز ھ

 .شھر ھای مختلف عراق، راه اندازی نمايند

ن ٢٧٢ کشته و بيشتر از ۶۴ھادی گفت، موج بم گذاری ھای اخير روز چھارشنبه در شھر ھای عمدۀ عراق ، که    ت

ی شتر ب ده بي االت متح وهمجروح به جا گذاشت، باعث شد خروج عساکر اي ع جل د موق ا ھای .  نماي ه آن، ادع شابه ب م

ذيرش م ل پ ر قاب شتر غي ستد، بي ای خويش باي د روی پ کرر حکومت اوباما مبنی بر اينکه  قوای امنيتی عراق ميتوان

  .معلوم ميشود

ه " وی گفت،  ا خشونت در عراق ب با خروج قسمی عساکر اياالت متحده امريکا در اخير ماه اگست، انتظار ميرود ت

 ." وسيعی افزايش يابدشکل

وده و " ھادی ميگويد،  ازماندھی نم اره س من فکر ميکنم نظاميان القاعده نشان داده اند که آنھا صفوف خويش را دوب

ا حمالت پراکدر طول چند ماه گذشته ثابت ساخته اند که آ د ت دنھا توانمندی دارن داد و ۀ ن ار و عظيمی  را در بغ مرگب

دساير شھر ھای عراق، راه ان زود، ." دازی نماين ه اف م من م" وی در ادام وز ھ ا ھن ی عراق ام وای امنيت ه ق دم ک عتق

  ."است ای دفاع و مبارزه را دارتوانائ

روه ھای شورشی در عراق، ب: " عالوه ھادی گفته ب زرگ گ ا ه ما بايد بپذيريم که يک بخش ب ستقيم وي صورت م

لذا، امنيت به طور وسيعی به اين . راک دارند، وابسته ميباشندِغير مستقيم به احزاب سياسی که در پروسۀ سياسی اشت

ارزات  ا و مب اوت ھ نکته وابسته ميباشد که آيا احزاب ياد شده خواھان دريافت راه ھای حل صلح آميزی برای حل تف

گ  ه جن ک ديگرب ا ي ته و ب ود را برداش ای خ الح ھ ادگی س ه س ه ب ا اينک ند، ي درت ميباش ه ق يدن ب رای رس ا ب آنھ

 ."پردازندمي

شود توسط  وم مي ا، چنانکه معل ده امريک االت متح ده توسط اي اد آورده ش ام نھ ت، ديموکراسی ن ال، وی گف درعين ح

تقبال  ست، اس بسياری عراقی ھا که فکر ميکنند، آنچه برای اياالت متحده امريکا مناسب است، برای عراق مناسب ني

  .نشده است

ی ھا در عراق  آزادی را لوم ميشود که شما بگوئيد، امريکائردم مسخره معدراينجا برای بسياری از م: " ھادی گفت

ه ۀآورده اند، نتيجه اصلی حضور قوای اياالت متحد ژادی و فرق ی را در گرائ امريکا در عراق، ھردو، بخش ھای ن

  .ميان فرقه ھای عراقی، بسيار عميق و ژرف  ساخته است

 ی خالی؟ُيورش برای پر نمودن جا: کشور ھای ھمسايه

عالوه، ھادی ھوشدار داد که خالی قدرت کنونی در بغداد باعث گرديده، حکومت مرکزی نفوذ و کنترول خود را به 

د شور از دست بدھ اطق ک اير من رحدی . در س اطق س ای نزديک من ھرک ھ ايد در ش ا،  ش شمکش ھ ًمخصوصا، ک

  .ُزی و کرد ھا جريان دارد، رخ دھدُحکومت نيمه مستقل کردی شمالی که در آنجا منازعه ميان حکومت مرک

د راق، معتق ابق ليگ عرب در ع دۀ س ف، نماين انی خل َح ائَ ان امريک آھنگی مي ر ھم ه اگ ای  است ک شور ھ ا و ک ی ھ

شور رھمسايۀ عراق روی خروج عساکر وجود نميداشت، اين کار دروازه  را بر ن ک وی جاطلبی ھا باز ميکرد، و اي

  .رگتری در عراق ميبودنددست آوردن نقش بزه ھا در تالش ب

ی در عراق، خلف گفت َدر بخش نقش ممالک عرب ر اعراب، : " َ ه اگ د، البت ويتر باش د ق ی ميتوان نقش ممالک عرب

د ." عراق جديد را شناختند م جدي وی تذکرداد که ممالک عرب، روی عراق بعد از صدام فرق قايل شده اند، و با رژي

دگمان ھيچ معامله ای انجام نداده اند، که ب ا اين عمل، عراقی ھا را در نقش ممکن اعراب در آن کشور، مشکوک و ب

  .ساخته اند
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ت،  تراژيک مصر گف ات سياسی و س ز مطالع ی در مرک ه ي ت منطق ت امني يس ديپارتمن سالم، رئ د عبدال ر محم داکت

 .اياالت متحده امريکا از نفوذ  روزافزون ايران در عراق ھراس دارد

االت وی افزود، واشنگتن در  ات اي سيار ناراحت است، و حکوم ران، ب يعه ھای عراق و تھ مورد روابط نزديک ش

 .متحده و اسرائيل حتی حملۀ نظامی ممکن عليه ايران را مطرح کرده اند

االت  وای اي د، خروج ق اھره ميگوي ستقر در ق تراتيژيک، م ات س عادل سليمان، رئيس مرکزی برای مستقبل و مطالع

ا، اسرائيل و ۀمتحد ده امريک االت متح  امريکا از عراق بايد ميان حاالت پيچيدۀ منطقه محتاط باشد، زيرا نقطۀ نظر اي

سته ئساير کشور ھ ه بای غربی، روی موضوعات برنامۀ ھ سايل عراق، ک ا در م ۀ ايرانيھ ران و مداخل حيث ه ی اي

  .نگرانی بزرگی باقی ميماند، ثابت باقی نمانده و تقسيم شده است

م " جه ميباشد،غال آنکشور ناموبه اين شکل خروج اياالت متحده از عراق، مانند اش" سليمان گفت،  را ھ ليمان اين س

افی، خوب تربي دازه ک ه ان ی آنکشور ب وای عراقی و عساکر امنيت ه ق وده را تحت تگفت ک ا وضع موج د ت شده ان  ن

رول خود قوای عراقی ھنوز ھم پنج تا ھفت سال ر. کنترول داشته باشند ا وضع را درعراق تحت کنت د ت از دارن ا ني

 .قراردھند

  مشکل است اھداف ستراتيژيک درک شود: اياالت متحده امريکا

 امريکا ميتواند ھم به حيث منبع قابل اطمينان تيل، وھم در ضمن منحيث ۀعراق با ثبات ومتعاون، برای اياالت متحد

 .ق ميانه عکس العمل نشان دھد، استفاده شودکشوريکه بتواند عليه نفوذ ايران در منطقۀ شر

د که انتونی کوردسمن، متخصص دفاعی و امنيتی  د، ميگوي ار مينماي ی ک ين الملل ا مرکز مطالعات ستراتيژيک و ب ب

ا "را اياالت متحده ميخواست، اما " پايان وضيعت"معلومدار است که اينچنين  نج سال ديگر وي م پ م از ک اين حالت ک

 ."ل ديگر را ضرورت داشته باشدھم شايد ده سا

ه  ا ب االت متحده امريک ه اي ی نيست ک ن معن ه اي ۀ خود"کوردسمن معتقد است که ترک عراق ب رود"خان د از .  مي بع

 . ماموريت ھای جنگی را انجام دھنددی شش دستۀ باقی مانده در عراق قادر انخروج قوای امريکائ

سی خارج دميخائيل او ھنلون، رئيس تحقيقات پالي نگتن ميگوي اد بروکنيگ واش دی : " ی در نھ م توانمن وز ھ ا ھن ا ت م

 ."ھای زيادی داريم، و ما تا ھنوز عراقی ھا را اطمينان ميدھيم که آنھا در مسير مثبتی گامزن ميباشند

د۵٠اساس پالن رئيس جمھور اوباما، قرار است واشنگتن ه ب اقی مان ده از ۀ  ھزار عسکر ب تم سال آين ی خ خود را ال

تم ئوی درماه روان طی يک سلسله يادداشت ھا. راق خارج نمايدع ر خ د ب ا نباي وای امريک ه خروج ق ود ک ی نوشته ب

تان و " مأموريت عراق داللت کند، زيرا مملکت عراق  ًواقعا يک ذينفع حياتی امنيت ملی اياالت متحده امريکا ودوس

 ."متحدين وی ميباشد

ه ۀ کند، و با حضور قوای نظامی اياالت متحدا ا با عراق بنوی گفت اياالت متحده بايد يک شراکت ر امريکا در منطق

 .اطمينان امنيت و کمک را تدارک ببيند

وا االت متحدءاز نگاه مفاھيم سياسی خروج ق ه ۀ از عراق در داخل اي د ک ن نظر موافق ان ا اي ا، کارشناسان ب  امريک

را برآورده ميسازد، ولی اين عمل درانتخابات ميان دوره يی  از عراق ضمانت مبارزات انتخاباتی اوباما ءخروج قوا

 .تاثير گذار نيست

ائَطھماس من، يک کارشناس امور سياسی در نھاد بروکنگ، ميگويد،  ه اوباما با خروج عساکر امريک ی از عراق ب

  .شدنميبا" موضوع بحث" خود عمل ميکند، و جنگ در مبارزات انتخاباتی خزانیتعھد مبارزات انتخابات
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ر جنگ : " وی ميگويد ا ديگر درگي ست، م ا ضروری ني ا در آنج ا موجوديت م يک نوع احساس وجود دارد که گوي

ان  يده است، جمھوری خواھ ا رس تم ماموريت در آنج ان خ ه زم د ک ا خوشحال ان وکرات ھ ھای  داغ نيستيم، لذا ديم

ه  د ک د بگوين ل ان ا " اکنون متماي داد نم شتر رعساکر ميخواھيم تع داريم،بي ا " ا در عراق نگھ ه م د ک ا فکر ميکنن آنھ

  ".فرايض مانرا برای عراقی ھا به انجام رسانيده و تکميل نموده ايم

  

  :يادداشت

  : با تشکر از ھمکار گرانقدر ما آقای داکتر صاحب کبيرزاده به خاطر ترجمۀ اين نوشته، بايد بيفزايم

 نمی توانند به غير از آنچه در عراق رخ می دھد، انتظار ديگری ًآنھائيکه شناخت از ماھيت امپرياليزم دارند اصوال

ا زچه . داشته باشند سازد، آن ارتش و ي سی ب ا پولي ستعمره ارتش و ي درت م مانی که استعمار می خواھد برای يک ق

ديد در تمام جپوليس در قدم اول با  ردم خود آن کشور باش ا م ی ب وع عاليق د ھر ن را علت وجود ھم. ھات فاق چو زي

ت افع مل ظ من ه حف د از روحي. ارتش ھائی حفظ منافع استعمار است ن انی می توانن ا زم ا ت ين رو آن ارتش ھ  ۀاز ھم

انی  افع استعمار باشد در ث أمين من رای شان ت دن ب ه نخست ھدف از جنگي ند ک جنگی و کارآئی الزم برخوردار باش

  . دن داشته باشخوددر کناررا قوای استعماری 

ه محض جا مانده از روس اشغالگر در ادارۀ مستعمراتی داکتجربۀ ارتش به ه ب ه چگون شان داد ک  خروج تر نجيب ن

ان در  ازمانيافتۀ اخواني ل حمالت س ه مقاب ا يک ھفت ست حت زدور روس نتوان ستان، ارتش م ای روس از افغان نيروھ

  .خوست مقاومت نمايند

ا از ًاز ھمه گذشته آنچه در تحليل ھای خبرگذاری سين ھوا اساسا دۀ امريک االت متح زاری اي تفادۀ اب شده، اس  مطرح ن

زرگ . عراق به منظور تدوام اشغال افغانستان می باشد ن ديگر در کنار ده ھا دليل خرد و ب ل خروج اي يکی از دالي

تنيرو ھا از عراق و اوضاع وخيمی که بعد از آن انتظار می رود اليزم جناي ا امپري ردد ت يلۀ گ ه و س د بھان  ، می توان

د ه دھن يش ادام شتر از پ ستان بي را در حاليکه اوضاع . گستر امريکا و متحدانش حضور نظامی شان را در افغان زي

د، واضح  عراق به مراتب بھتر از افغانستان قلمداد شود و با خروج نيروھای اشغالگر در آنجا جوی خون به راه بيفت

 احتمال تبليغ نگردد و در نتيجه زير عنوان يک حرک است که در افغانستان احتمال دريای خون جاری شدن دور از

  .بشردوستانه بخواھند به اشغال افغانستان دوام بدھد
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