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  ديباچه
الملل كه در بنـد پايـاني مـاده دو منشـور سـازمان       يكي از اصول حقوق بين

اصل عـدم مداخلـه در امـور داخلـي      مورد تصريح قرار گرفته است ملل متحد
 مقـررات منـدرج در ايـن منشـور،    بر اساس اين بند هيچ يـك از  . كشورهاست

در زمـره صـالحيت   بـه طـور ذاتـي    دارد در امـوري كـه    ملل متحد را مجاز نمي
كنـد كـه چنـين     و اعضا را نيز ملزم نمي داخلي هر كشوري است دخالت نمايد،

اصـل عـدم مداخلـه در امـور      .را تابع مقررات اين منشور قرار دهندموضوعاتي 
تقالل و برابري دولتها متكي است و در اس كه بر اصول حاكميت، داخلي دولتها،

مجمـع عمـومي    2625قطعنامـه  (هاي مختلف بـه ويـژه اعالميـه اصـولي      قطعنامه
المللـي از   ، در آراي قضايي بـين شده درجنيز  )1970سازمان ملل متحد مصوب 

 المللي دادگستري در قضيه عمليـات نظـامي و شـبه نظـامي     جمله رأي ديوان بين
  .ه و عليه اين كشور به رسميت شناخته شده استآمريكا در نيكاراگوئ

اي ديگـر رقـم خـورده و     با ايـن حـال در عـالم واقـع وضـعيت بـه گونـه       
اند خود را با تحوالت هنجـاري   دولتهاي قدرتمند به اين راحتي حاضر نبوده

و از مداخله در امـور داخلـي كشـورها و     الملل همگام سازند نظام حقوق بين
در سـالهاي   .اجتناب ورزنـد  ،اند ها به آن خو گرفته نملتهاي ديگر كه طي قر
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دولت انگلستان  اوليه پس از جنگ جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل متحد،
بـا  ، كه حاضر نبود غروب خورشيد در امپراطوري بريتانيا كبير را باور نمايـد 

تحت بهاي آهاي جنگي خويش در اثر برخورد با مين در  آسيب ديدن ناوچه
 بــه صــورت يــك جانبــه و افــور شــور آلبــاني در تنگــه كورفــو،حاكميــت ك

 لبــاني بنهــد بــه اعــزامآخودســرانه و بــدون اينكــه وقعــي بــر حاكميــت دولــت 
 !!!ن تنگه اقدام ورزيدآروبي  هاي خود به منطقه مبادرت كرد و به مين كشتي

ي ترافعي أن داشت كه در اولين رآالمللي دادگستري را بر  اين امر ديوان بين
و البته ساير دولتهاي قدرتمنـد  (توجه دولت انگلستان  1949ويش در سال خ

المللـي   بين قعيت جلب كند كه عصر جديدي در روابطارا به اين و )گر و مداخله
الملـل بـه    جانبـه در نظـام حقـوق بـين     آغاز شده و مشروعيت مداخالت يك

  .تاريخ پيوسته است
گسـتري در قضـيه   دمللي داال ي ديوان بينأهنوز اندك زماني از صدور ر

نشـان داد   گه كورفو نگذشته بود كه مداخله انگلستان و آمريكا در ايـران، نت
الملـل و اقـدامات دولتهـاي قدرتمنـد در      كه ميان توسعه هنجاري حقوق بين

 1332مردادمـاه   28در  .اي بـس عظـيم وجـود دارد    المللـي فاصـله   صحنه بين
سازي كودتا در ايران حكومت  دهاين دو دولت با طراحي و پيا )1953اوت (

البتـه   .قانوني دكتر محمد مصدق نخست وزير وقت ايران را سرنگون كردند
دولت انگلستان براي آن كه رفتاري متمدنانه از خود نشان دهد و اثبات كند 

ن لزوم حـل  آكه بر اصول منع توسل يا تهديد به كاربرد زور و نتيجه منطقي 
براي مقابله بـا   است قبالالمللي گردن نهاده  ينآميزاختالف ب و فصل مسالمت

دادگستري  المللي سازي صنعت نفت در ايران عليه اين كشور در ديوان بين ملي
ديوان اعالم داشت كه جهت  1952ولي همين كه در سال  اقامه دعوي نمود
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رسيدگي به دعوي انگلستان عليه ايـران در قضـيه شـركت ملـي نفـت ايـران و       
اين دولت عطاي توسل به مراجـع قضـايي را بـه     صالحيت است،انگليس فاقد 
و خشمگين از قاضي انگليس ديوان آقاي لرد مك نيـر كـه در    لقايش بخشيد،

 نوس خـود يعنـي  ألوف و مـ أبه سـنت مـ   ي داده بود،أاين پرونده به نفع ايران ر
  .جانبه و خودسرانه در امور داخلي كشورها بازگشت مداخله يك

مريكـا در ايـران كـه بـا همراهـي انگلسـتان در       آتحـده  مداخله ايـاالت م 
تري يافت و با مداخله  آغاز شد به تدريج ابعاد گسترده 1332 كودتاي مرداد

اختصاص بودجـه بـراي برانـدازي نظـام جمهـوري       نظامي آمريكا در طبس،
مـنش و روش   .اسالمي ايران و بسياري از مـوارد ديگـر بـه اوج خـود رسـيد     

گاه بـه كشـور ايـران محـدود نمانـده و بـه منطـق         آمريكا هيچجويانه  مداخله
مريكا به ديگر مناطق عالم نيز توسعه آخاورميانه و بسته به اقتضاي منافع ملي 

مداخالت مستقيم و غيـر مسـتقيم آمريكـا در كشـورهاي منطقـه       .يافته است
سترده بسيار عيان و گ ..... يمن و ،افغانستان سوريه، خاورميانه از جمله عراق،

  .بوده است
 اثري محققانـه و دقيـق،   تاليف ميشائيل لودرز »... د كار آنكه باد مي«كتاب 

طرفانـه بـه رشـته تحريـر      كـه كـامال علمـي و بـي     از يك انديشمند غربي است
اين كتاب مداخالت مختلف كشورهاي غربي و در نويسنده در  .درآمده است

ه و بـه ويـژه ايـران را مـورد     س آنها آمريكا و انگلسـتان در منطقـه خاورميانـ   أر
ايــن كتــاب ســندي گويــا از تــالش آمريكــا بــراي  .واكــاوي قــرار داده اســت

پيمانان ايـن دولـت و    كه با همكاري هم الملل است سازي حقوق بين آمريكايي
  .در قالب مداخله در كشورهاي منطقه خاورميانه صورت گرفته است



 ...كارد يآنكه باد م  12

ن دولت جسارت داده است كه به اي، مريكاآو امپرياليستي  Ĥبانهمقلدر منش
به انكـار   ظاهرا اگر هم در زمان وقوع دخالت در امور داخلي كشوري خاص،

بندي  طبقهپس از خروج اسناد از وضعيت  پردازد، خويش مي قشو يا كتمان ن
كشـورهاي   به افشاي دخالتهاي خـود در امـور داخلـي    يرسمبه طور  محرمانه،

 توسـط  1332مـرداد   28 كودتـاي واقعيتـي كـه در مـورد     ديگر اعتراف نمايد،
  .ييد قرار گرفتأاعالم و مورد ت آمريكا رسما
تبيين بسيار دقيق و شيوايي از پشت پـرده تروريسـم در منطقـه     اين كتاب

هاي بسيار دقيق اين كتاب روند همگرايي  تحليل خاورميانه ارائه كرده است،
بـا   تيسـ تروري هـاي  گيـري سـازمان   گروههاي تروريستي با يكديگر و شـكل 

ه و دبـه خـوبي نشـان دا   را در پيشـبرد اهـداف اسـتكباري     سلطه مديريت نظام
مخاطب را با واقعيتهاي حاكم بر سياست قدرتهاي جهاني و اسـتفاده ابـزاري   

  .دهد حق تعيين سرنوشت و جامعه مدني نشان مي، آنها از مفاهيم دموكراسي
از قربانيان تروريسم در  ها و فعاليتهاي سازمان دفاع اين كتاب در قالب برنامه

پـرده   حـاكم بـر پشـت    ايگاهي عمومي جامعه نسبت به واقعيتهـ آراستاي ارتقاء 
 تروريسم به عنوان يك مجموعه متشكل بـا عنـاوين مختلـف همچـون القائـده،     

كــه داراي مخــرج ...رام و حبوكــو طالبــان، ســازمان مجاهــدين خلــق، داعــش،
توليد جنايت در جهـت تحميـل اراده   ناامني و  ،نظمي مشتركي مبني بر ايجاد بي

توسط آقاي محمود خبـازي   كنند، نظام سلطه به ملتهاي مستقل نقش آفريني مي
  .ترجمه شده است

هـاي   خـانواده  نهاد است كـه  انجمن دفاع از قربانيان تروريسم سازماني مردم
ــران در ســال   ــرور اي ــان ت ــد  آن را تشــكيل داده 1386قرباني هــاي  تــالش وان

سـازي حقـوق بشـر     را با رويكردي فرهنگـي در جهـت گفتمـان    بشردوستانه
تا بسترسازي براي ، نمايد قربانيان ترور و مقابله فرهنگي با تروريسم دنبال مي



  13  ديباچه
  

راهبـرد  . ي و خشـونت تسـهيل شـود   ايـ گر صلح جهاني و رفع هرگونه افـراط 
 .لفـه اساسـي اسـت   ؤپيشگيرانه و مبتني بر دو م انجمن در اين حركت مدني،

ن و منزلت آنها و ديگري أجانبه از قربانيان ترور و ارتقاء ش ايت همهيكي حم
 ديـدگان،  اي با تفكر تروريسـم كـه بـا كمـك داوطلبانـه آسـيب       مقابله ريشه

  .شود دانشگاهيان و مجامع علمي و فرهنگي دنبال مي شخصيتها، نخبگان،
يـان  ي ضمن آن كه همكاري با سازمان دفـاع از قربان ئدانشگاه عالمه طباطبا

 گيرد، تروريسم در حوزه توسعه ادبيات موجود در اين زمينه را به فال نيك مي
  .اميدوار است دفاع از قربانيان تروريسم بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد

  
  دكتر سيد قاسم زماني  

  الملل مدير گروه حقوق عمومي و بين  
 دانشگاه عالمه طباطبايي   



   



  
  
  
  
  

  
  مقدمه

  ن درو كردنباد كاشتن، طوفا
براي دوستم در بوداپست تعريف كـردم، او  ب اين كتا از موضوعكه  زماني

 بر سـر  كه چطور امريكا و بريتانيا: طور متوجه شد داستان را به شيوه خودش اين
هاي  در اصل گفته. همچنان خوشحال از انجام آن هستندو بال آوردند  خاورميانه

كه مدعي  ي به سياست غربي استحسابرساين كتاب . دروغ نيست كتاب اصال
دفعــات در خاورميانــه و خاورنزديــك ه كنــد، امــا بــ عمــل مــيشــگرا ارزاســت 
آفرينان اصـلي   نقش. گرفته از خود به جا گذاشته است هاي سوخته و آتش زمين

. اش، بريتانياي كبير هسـتند  پيمان صميمي اياالت متحده و هم ،آن در خط مقدم
بقيه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز به آنها  2001 - 2009هاي  از سالسرانجام 

  .هم نه در آخر پيوستند، آلمان
داعـش،  وي خواهـد منازعـات حـال حاضـر، از جملـه پيشـر       كه مي كسي

هـاي   هاي سوريه را درك كنـد، بايـد سياسـت    ه اتمي با ايران يا جنگزعمنا
. كنـد  را واكاويدر منطقه از زمان پايان جنگ جهاني دوم  نفوذ آن غرب و

افـروزي نبـوده اسـت، امـا مـوثرترينش       بديهي است نفوذ آن تنها عامل آتش
مـيالدي در   1953در سـال  كردن مصدق  دخالت آنها با سرنگون. بوده است
گونه كه توضيحات ذيل نشان  همان ،شد، در حقيقت با گناه نخستين ايران آغاز
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ا ه سال ولط اسالمي در –د، طرح اصلي مداخالت غرب در جهان عربي هد مي
هاي  بندي گروه تقسيمبه  ،قبل از همه گرايش آنها .وجه تغيير نكرده است به هيچ
  . است كه پابرجا مانده است "بد"و  "خوب"ة كنند منازعه

 و حمـاس همچـون   حكـومتي غير بـازيگر به محض اينكه يك دولت، يا 
گـذاري   عنـوان محـور شـرارت نشـانه    ه حكومـت بـ  يـك  يا رئيس ، اهللا حزب
 متفكــران مطيــع وبــا مســاعدت بلكــه از همــان ابتــدا  ود، نــه در آخــرشــ مــي

 و شرورها از او به نام خبيث  و در رسانه "كارخانه توليد فكر"خدمتگزار در 
سـت  ا موثر و مطلوب اي مورد وسيله مقايسه با هيتلر در اين. شود نام برده مي

، چـه  بربـا همـان كـالي   به جاي حرف زدن با مجرمان  -براي رسيدن به هدف
هـايي معرفـي    رسد گفتگو و مذاكره با آنها، بهتر است آنها را خائن به ارزش

صـنعت   1951مصدق كه در سـال  . كرد كه غرب در قبال آنها ايستاده است
را  ايـن اقـدامش  تحت كنترل بريتانياي كبير را ملي كرد، بهـاي  ايران و  نفت

اطالعـاتي   هاي سرويس سازي شده توسط صحنه شورشدو سال بعد با يك 
اولين كسي بود كه در غرب بعنوان  او. ت متحده و بريتانيا پرداخت كرداياال

كـه   ،عبدالناصر رئيس جمهور مصـر  بعد از او، جمال. بدنام شد "هيتلر دوم"
داران  خشم سرمايه اقدامبا اين  ،كانال سوئز را ملي اعالم كرد 1956در سال 

م هيتلـري بـود كـه بايـد بـا كمـك       او هـ  .رانگيختبريتانيايي و فرانسوي را ب
آخـر ايـن    نفر چهار. آميز نبود هرچند موفقيت ،شد جنگ سوئز سرنگون مي

صدام حسـين،  : كه متعاقبا به عنوان هيتلر دوم معرفي شدند، عبارتند از ليست
  .والديمير پوتينو نژاد رئيس جمهور سابق ايران، بشار اسد  احمدي

. خودگذشـته  دارد يعنـي خـوب از  شرارت مطلق طبيعتا نقطه مقـابلش را  
چون اين سياست بـراي   !سياست غرب اين است هستيم،ها  غربيها ما  خوب

مـداران   سياسـت . برقراري آزادي، دموكراسي، و حقوق بشـر ايسـتاده اسـت   
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آنهـا   . كننـد  و اجتناب مـي  به منافعغرب برحسب امكان از حرف زدن راجع 
مورد  سازي سيفاهي و دموكراوانمود كردند كه مشغول اجراي يك برنامه ر

هـا و   هـا، دروغ  كـاري  بسياري از اشتباهات، اهمال. هستند جهان سراسرتوجه 
 2001 -2009 هـاي  سال طياسالمي فقط   - كه در جهان عربي ييها جنايت

شود  ناديده گرفته ميبه قيمت جان صدها هزار انسان تمام شد، سخاوتمندانه 
هـاي   رورها را مـثال بـه كمـك تحـريم    هـا حـق دارنـد، شـ     و مسلما اين خوب

در دوره اخيـر  . هميشه به تغيير رژيم اميدوارنـد آنها . اقتصادي مجازات كنند
واشـنگتن  . نـد در نظـر گرفت روسيه مجازاتي را  و آنها پيش از همه عليه ايران

در  1مـن  نآ عليه چين را كه به علت قتل عام مردم تيان 1989سياست تحريم  
و روابـط   تنيـدگي  هم درزيرا . معلق گذاشت يآرامبه  ،ه بود پكن اتخاذ شد

تـوان از آن   كـه نمـي   اسـت  سـترده گوسـيع و   چنـان اقتصادي بين دو كشور 
  .صرف نظر كرد

بـراي آزادي   زيـرا كنند كه اخالق آنهـا برتـري دارد،    ها گمان مي خوب
 درجـه اول  به هر حال در. كنند يا حقوق بشر در ايران مشاجره ميو كراين وا

 ضـعيف ، شـده  ژئوپليتيكي كنار گذاشته انست كه دشمنا ضوع بر سر اينمو
يـا  و چين، هنـد   مثلكشورهايي تبعيت نكردن . دنداشته شو يا كوچك نگهو 

گيج و غربي را  غرب، برعكس روسيه و ايران، مدافعان هاي برزيل از تحريم
 و بـه موفقيـت   دانسـته جهـان  ركـن  آنهـا واشـنگتن را    زيـرا . كنـد  گمراه نمي

را چنان تحـت فشـار قـرار داديـم، كـه       2ما مالها«: اعتقاد دارند خود سياست
 ادعـا ايـن  فقـط بخشـي از    »!شـان مـذاكره كردنـد    باالخره بر سر برنامه اتمـي 

 ست كه يا بايد بـا قـدرت مركـزي منطقـه    ا اين شجهت ديگر. درست است
                                                                                                
1- Tiananmen 

  .عين عبارت به كار برده شده از سوي نويسنده -2
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مـدت   يـا كوتـاه  و  مـدت در درازدر غير ايـن صـورت    ايران كنار آمد،يعني 
ها در اسرائيل تندروهيچكس به جز . ناپذير خواهد بود اجتنابايران جنگ با 

  .نيستجنگ  خواهانطور جدي ه ب ،و اياالت متحده
درستي قـادر بودنـد بداننـد كـه     ه پردازان ب نظريهمداران و  اگرچه سياست

، اياالت متحده استان پايبه رو غرب از مدتها پيش و نظامي اقتصادي  نابعم
بـه آسـاني   و مـا ديگـر قـادر نيسـتيم     نشيني است  ِ در حال عقب يقدرت جهان

اكثـر  . تحميل كنيمبه ديگران چندقطبي جهان به طور فزاينده ن را در ما اراده
 هـم  غـرب هنـوز  كه  دارند اصرار اصلي روي اين دكترين ناب آفرينان نقش
رت اعتقاد بـه قـد  . انگار ديوار برلين همين االن فروريخته است. است رينبهت

كـه   شـد توضـيح داد   اي مي با چه شيوه. ترديدناپذير است اظاهرد، خو مطلقِ
دهـد   به جاي همكاري، در رويارويي استوار است و نشان مـي سياست غرب 

 ه عنــوان نمونــهبــ تمايــل كمــي بــراي يــادگيري از اشــتباهات خــود را دارد؟
تضــعيف يــا حتــي شكســت القاعــده يــا طالبــان آيــا  ،"جنــگ عليــه تــرور"

 مداخله ،در هفت كشور با اكثريت مسلمان 2001از سال  آمريكا؟ ندا هخورد
افغانسـتان، عـراق،   : يـا آنهـا را تهديـد بـه حملـه كـرده اسـت       و نظامي كرده 

  سومالي، يمن، پاكستان، ليبي،
 يك از اين كشورها بعد از جنگ شرايط زنـدگي بهتـر   در كدام. سوريه 

 اي از سوي غـرب  نظامي مداخلة است؟ آيابرقرارگشته ثبات و امنيت  شده يا
جديد به دنبال نداشـته   خشونت و ، كه هرج و مرج، ديكتاتوريشتهوجود دا

بـدون سـقوط   «: اعتراضي داشـته باشـد   اين مدعاست كه به اباشد؟ آيا كسي 
ائـتالف  "در چـارچوب  و ت متحـده  توسـط ايـاال  كـه   2003صدام در سـال  

بـا سياسـت    ،دولـت عـراق   ممتعاقـب آن انهـدا   و به وقوع پيوست "داوطلبان
  داشت؟ وجود نمي داعشامروز گرايي،  جاهالنه اشغالگري  مبتني بر تفرقه
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طور معمول يك منحني بحران ه ير تا پاكستان تقريبا باالجزبين  ةدر منطق
هـا،   هـاي جنـگ   خانمان بيدهد، داليل مبتال به آن متعدد هستند،  را نشان مي

از يكســو نــاتواني و . ليــل عمــدهددو . فروپاشــي دولــت، ركــود و خشــونت
هر گروه . ردملياقتي و عدم تمايل حاكمان مربوطه براي خدمت به منافع م بي

اعتراضات بـه شـورش عربـي    اين كه تا . شوند سركوب مي ا قدرتمخالف ب
طوايـف   سـاالران،  پس از آن سلطه نظاميان، شبه نظاميان يا جنگ. تبديل شد

كشـورهاي كوچـك،   ايجاد به دنبـال آن   مذهبي وهاي قومي  و قبايل، گروه
 ي ازهـاي مختلفـ   در اين محيط گروه. شود حاصل مي و بربريت يخودتخريب

و ترور  كشورگشايين را براي توجيه استبداد، آكه قر ندرشديافت گرانجهاد
   .گيرند كارميه ب

نفوذان غربي كه از دوره اسـتعمار فعاليـت دارنـد،     طرف ديگر صاحب از
كش مرزهـاي اكثـر    ا و فرانسه بعد از جنگ جهاني اول با خطاز جمله بريتاني

تبديل  اياالت متحده 1950 هاي در سال. كشورهاي عربي را مشخص كردند
 كودتـاي ويـژه در  ه مـداخالت واشـنگتن بـ    .به قدرت هژمونيك منطقه شـد 

تهران، تاكنون ادامه دارد، حتي اگر اينها نـزد مـا، در غـرب، از خيلـي      1953
يـك ابرقـدرت خيرانـديش    ي از تصوير وسطشده و يا ت موشفرا وقت پيش

زمـان  بنابراين از گذشته شروع كنيم، تـا  .  محو شده باشد "بدون جايگزين"
  .  ايراناز حال را بهتر درك كنيم، براي مثال 
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ريـزي و   نامـه دقيق بربه طور ايران، مردم منتخب  روزي عليه نخستكودتا 
ــاه ــود    از م ــده ب ــاده ش ــيش آم ــا پ ــاتدر  .ه ــيا   عملي ــازمان س ــات (س عملي

عمليـات  ( 2سـيكس .آي.ام و سرويس مخفـي بريتانيـا   1)ايكس.آ.ج.آ.پ.ت
. تصادفي رها نكرده و همه چيز را در نظـر گرفتـه بودنـد    را هيچ چيز 3)قايق

 "غـرب در ايـران   طرفـدار يك دولت  ايجادبراي  نبرد": هدف مشخص بود
بـه   1953در سند به تازگي منتشرشدة از سوي سازمان سـيا مربـوط بـه سـال     

   :آمده است اطالعات ديگر همراه 
هاي قـانوني و   شيوهاجرا،   شيوه ؛»وزير و دولت او نخستمصدق  ،هدف«

شبه قانوني بـراي سـرنگوني دولـت مصـدق و جانشـين نمـودن يـك دولـت         
  (....)طرفدار غرب 

 :ه سازمان سيا  در چهار مرحله اجرا شدشد ريزي عمليات برنامه 
شاه را تشويق كنند تا به حقـوق مبتنـي بـر قـانون اساسـي      ) ) (...سانسورشده( .1

وزير  عزل قانوني مصدق را به عنوان نخست  خود عمل كند و هر حكمي كه
 . كند، امضا كند ميسر مي

                                                                                                
1- Operation TPAJAX 
2- MI6 
3- Operation Boot 
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ي هاي سياسي در ايران با يكديگر هماهنـگ شـوند، اقـدامات    تمام فراكسيون .2
انـد، بـه عـالوه روحـانيون متنفـذ تـا        خصمانه كه در برابر مصدق تنظيم شده

پشتيباني آنها را به دست آورند، به طوري كه آنها هر اقدام قانوني شاه بـراي  
 .بركناري مصدق از سمتش را تاييد كنند

پرسـتي   بـودن مـيهن   نا اميد كردن مردم ايران از اسـطوره ) (...) سانسور شده( .3
ها به صورت برجسته نشـان   ن نحو كه همكاري او با كمونيستمصدق، به اي
بردن او در قانون اساسي براي افزايش قدرت اعطـا   همچنين دست. داده شود

 . اش مطرح شود طلبي شده به او، به خاطر عطش قدرت
بـا ايـن هـدف در    . همزمان نيز بهتر است جنگ رواني عليه مصدق راه بيفتد .4

هـاي اقتصـادي    دم كـه آنهـا نبايـد روي كمـك    مقابل ديدگان او و عموم مر
حساب كنند و اياالت متحده سياست مصدق را با نگراني زيـادي زيـر نظـر    

  :دارد
سري از بيانات رسمي مقامات ارشد اياالت متحده روشـن كـرده    يك -الف

  . هاي آمريكا باشد بود كه مصدق نبايد  منتظر كمك
ــه   -ب ــه در روزنام ــه انتشــار مقال امريكــايي، كــه مصــدق و   هــاي هــا و مجل

  ... هاي او را نقد كرده بودند و روش
غيبت سفير امريكا، براين تصور تاكيـد داشـت كـه    ) (...)  سانسورشده( -ث

 (...)اند  را به مصدق و دولت او از دست داده  ها اعتمادشان امريكايي
با موفقيـت بـه مرحلـه     1953اوت  19بركناري مصدق از قدرت در روز 

 ». (...)اجرا درآمد
، آرشـيو امنيـت ملـي    2013اوت  19سال بعـد، در   60در چنين روزي دقيقا 

زمـان سـيا     دانشگاه جورج واشنگتن در شهر واشنگتن اسناد به دست آمده از آن
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را در اينترنت قرار داد، تـا حـدي كـه آنهـا      1"قانون آزادي اطالعات "با عنوان 
مطالعة گسترده اين . ته نشدندزير پوشش نگهداش "به كلي سري"ديگر به عنوان 

پروايي قابل مالحظـه آنهـا و نيـز حرفـه      كار، بي اسناد تاثر برانگيز است، زيرا اين
در جريان انتشار اين سند، سيا بـراي اولـين   . دهد انگيزشان را گواهي مي وحشت

بار اقرار كرد كه مسبب بركنـاري مصـدق بـوده، و علنـا پذيرفتـه كـه سـرويس        
  .زمان شركت داشته است در كودتاي آناطالعاتي امريكا 

وجه فقط منـافع تـاريخي يـا آكادميـك نيسـت و در       اين موضوع  به هيچ
در ايـن  . مذاكرات اتمي با ايران خودآگاه يك نقش پنهان و مهمي ايفا كرد

تـوان   مورد براي تهران اين سوال مطرح بود كـه آيـا بـه ايـاالت متحـده مـي      
اند كه به حاكميت ايران احتـرام بگذارنـد    ختهاعتماد كرد، آيا آنها واقعا آمو

ايـن رويـداد، كـه بـه تجربـه      . انـد  يا اينكه بار ديگر بر تغيير رژيـم اميـد بسـته   
ــردم ــاه  م ــاالري كوت ــاه را     س ــاتوري ش ــه داد و ديكت ــران خاتم ــدت در اي م
. ميالدي توسط انقالب اسالمي از بين رفـت  1979گذاري كرد، در سال  پايه

او بـه   2009رئيس جمهور آمريكـا در جريـان سـفر سـال      در سخنراني اوباما
: هـايش اعتـراف كـرد    او در صـحبت . قاهره نيز بـه ايـن موضـوع اشـاره دارد    

دولـت منتخـب مـردم    "دولت آمريكا در اواسـط جنـگ سـرد، در سـقوط     «
فقط يك جمله در اين خصوص واضـح اسـت، و   . »نقش داشته است "ايران

هـا،   در حافظه جمعيِ نه فقـط ايرانـي   1953آن هم اين كه روز نوزدهم اوت 
ژوئـن   17بلكه بيشتر اعراب و مسلمانان حداقل همـان معنـي را دارد كـه در    

  .  در آلمان داشته است 1953
  

                                                                                                
1 - Freedem of Information Act 
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. در بريتانياي كبير همدستي در كودتا رسما تا امروز مطـرح نبـوده اسـت   
كارمنـدان عاليرتبـه بريتانيـا، واشـنگتن را متقاعـد       1970هـاي دهـه     در  سال

العـاده آزاردهنـده    كردند هيچ سندي را منتشر نكننـد، كـه بـراي لنـدن فـوق     
بـه عنـوان    2009تنها، وزير خارجه بريتانيا جك استراو در سـال  . خواهد بود
هــاي اوبامــا در قــاهره پــذيرفت كــه در قــرن       العمــل بــه حــرف   عكــس
. هـا وجـود داشـته اسـت     بريتانيا در امور ايراني "شمار هاي بي دخالت"بيستم،

وزارت خارجه در لندن با اين كلمـات انتشـار آرشـيو امنيـت ملـي را تفسـير       
  ."مورد تاييد يا تكذيب قرار داد"توان مشاركت در كودتا را  كرد، نمي

كـاري متعهدانـه احتمـاال بايـد خـوب باشـد، كـه شـايد          دليل ايـن پنهـان  
ها حق انحصار صنعت نفـت   بريتانيايي. ر اساسي لندن باشدابتكاري براي تغيي

ــار داشــتند 1909ايــران را از ابتــداي آن در ســال  از شــركت نفــت . در اختي
اين كمپاني سـرانجام در سـال   . 1ايران -پرزيش به شركت نفت انگلو -انگلو
تا جنـگ جهـاني دوم حـدود    . تبديل شد 2ميالدي به بريتيش پتروليوم 1953

                                                                                                
1 - AIOC (Anglo-Iranian Oil Company) 
2 - BP (British Petroleum) 
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پوند استرلينگ درآمد به بريتانياي كبير سرازير شد، درحالي كه  ميليون 800
وزيـر،   وينستون چرچيـل، نخسـت  . ميليون پوند دريافت كرد 105ايران فقط 

جــايزه از يــك كشــور "كمپــاني نفــت ايــران و انگلــيس را بــه عنــوان يــك 
  . توصيف كرد "ترين روياي ما اي، فراتر از متهورانه افسانه
خيـز آبـادان در كنـار خلـيج فـارس، بـه صـورت         تزمان در شـهر نفـ   هم

رانـي   حكم غيررسمي مانند يك مستعمره بريتانيايي را در يك سيستم آپارتايد،
هـاي آب   ، يعني انگـار كـه صـرفا در كنـار چشـمه     »نه براي ايرانيان«. كرد مي

شرايط نامناسب شغلي اكثـرا بـه   . آشاميدني و بدون بهره از آن زندگي كنند
در پايان . شدند انجاميد، كه به شدت سركوب مي عتصابات مياعتراضات و ا

اعتراضات سياسي شكل گرفـت، گروهـي از نماينـدگان مجلـس      1940دهه 
خواستار قرارداد جديد نفتي با بريتانيا شدند تا از نو بـراي سـهم اكتشـاف بـا     

سخنگوي آنها محمـد مصـدق، وكيـل تحصـيلكرده در     . آنها به توافق برسند
او و همرزمانش جبهه ملي را بنيانگذاري كردند تـا بـه   . ييس بودفرانسه و سو

آنهـا در  . جويي بريتانيا خاتمه دهند و با ديكتاتوري شـاه مبـارزه كننـد    برتري
بين ساير موارد، آزادي مطبوعات، انتخابات آزاد بدون تقلبـات انتخابـاتي و   

  .سلطنت مشروطه را خواستار شدند
ي رضاخان افسـر تيـپ قـزاق كـه در اصـل      ميالد 1921در سال : شاه ايران

هـاي جـزء    هـا و اوكراينـي   يك گـروه ويـژه از تشـكيالت سـواره نظـام روس     
رضاخان موفق شد حكومت سلسـله قاجـار را كـه از سـال     . سربازان تهران بود

بـه عنـوان    1926او در سـال  . كرد را سرنگون كند در ايران حكومت مي 1796
. اين ترتيب سلسله پهلـوي را بنيـان گذاشـت   پادشاه ايران تاجگذاري كرد و به 

كلمه ديگري است براي فارسي ميانه، زبان دوره پادشاهي ساسانيان،  "پهلوي"
  ). ميالدي 224- 641(ها   يعني دومين امپراتوري بزرگ باستاني پارس
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رضاخان بـه دليـل روابـط حسـنه بـا آلمـان نـازي، توسـط          1941در سال 
پسـرش محمدرضـا عنـوان شـاهي را از او بـه       متفقين مجبور به استعفاء شد و

  . ادامه داشت 1979ارث برد كه پادشاهي او تا انقالب اسالمي ايران در 
كـاري در   ها به كمك شاه و طرفداران وفادارش، كه بـا دسـت   بريتانيايي

كردنـد، سـعي كردنـد مـانع از      نماينـدگي مـي   شـدت  بهانتخابات در پارلمان 
با اين وجود جبهه ملي در انتخابات مجلس . پيشرفت سياسي جبهه ملي شوند

كننـده پيشـنهاد تقسـيم متناسـب      ترين احـزاب و ارائـه   يكي از قوي 1950در 
اما اين كمپاني مذاكره را . درآمد نفت به كمپاني نفت ايران و انگليس شدند

حـاال  . رد كرد، بعد از آن سراسر كشور را اعتراضات و اعتصابات فراگرفت
جبهـه  . از مردم خواستار ملي شـدن صـنعت نفـت شـدند    ديگر بخش وسيعي 
كرد بريتانياي كبير قصد تحريـك دارد، بـه ايـن مطالبـه      ملي كه احساس مي

  .مردمي ملحق شد، همچنين اكثريت روحانيون بانفوذ
نخست وزير شد، دشمنانش بـه   1951وقتي محمد مصدق در ماه مارس  

اش از  برداري بود، بر بهره دولت بريتانيا مصمم. جدي بودن اوضاع پي بردند
زمـان در   درصد نفت عرضه شـده در آن  90حدود : منابع ايران پافشاري كند

دولت اياالت متحـده تحـت رياسـت    . شد اروپا از پااليشگاه آبادان تامين مي
كارانـه در برابـر مصـدق جانبـداري      ، از يك خط مالحظـه 1جمهوري ترومن

تكه شده در ايران، دوباره بتواند بـه   كرد، و اميدوار بود كه پادشاهي تكه مي
، مصـدق را  "تـايم "مجله امريكايي . عنوان قدرت هژمون، به قدرت برگردد

. ديـد  طلب شجاع را مي برگزيد و در او يك اصالح 1951به عنوان مرد سال 
، كه بموقع 3اش آنتوني ادن و وزير خارجه 2وزير چرچيل با اين وجود نخست

                                                                                                
1 - Truman 
2- Churchill 
3- Anthony Eden 
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اده كـرده بودنـد، در ايـن مسـئله بـر پشـتيباني       نقشه سرنگوني مصـدق را آمـ  
و بعد از احـراز منصـب اداره    1953البته در سال . كنند واشنگتن پافشاري مي

هـاي لنـدن مسـتعد     معلوم شد كه او بـراي نقشـه   1حكومت از سوي آيزنهاور
اگر . ها مسئوليت كودتا را به عهده گرفتند عالوه برآن، حتي امريكايي. است

آميـز مناقشـه ايـران،     حـل خشـونت   داد، كـه راه  هشدار مـي  ترومن دموكرات
خواهان در مصـدق قبـل از    شود، جمهوري مي "اي به سمت خودشان فاجعه"

سازي، خـود يـك سـابقه     ديدند، كه در ملي را مي "كمونيست"هرچيز يك 
  .شد خطرناك محسوب مي

  

                                                                                                
1- Eisenhower 
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دهـد، كـه ايـاالت متحـده و      نقشه اصلي را نشان مـي  1953كودتاي سال 
قلـع و قمـع   : متحدينش همچنان تالش زيادي براي تغيير رژيم به كـار بردنـد  

به صورت مكـرر، مصـدق را    1آنتوني ادن. حريف در پيشبرد عمليات واقعي
مصدق را  2013يكي از اسناد منتشرشده سيا در سال . كرد با هيتلر مقايسه مي

لي سريع متـرادف بـا ديكتاتورهـايي    به يك زباني توصيف كرد، كه بعدا خي
يك شخص «شود، به عنوان  مثل صدام حسين، قذافي يا بشار اسد شناخته مي

يكـي از خطرنـاكترين   . آميـز  گـر و تحريـك   بيني، ديوانه، حيلـه  غيرقابل پيش
او مردم ايران را عليه بريتانيـا  . »رهبراني كه ما بايد آنها را از حركت بازداريم

او «: توصيف كرد "شرور و بدجنس"ها را  ه او بريتانياييشوراند، به نحوي ك
كردند، بريتانياي كبير از سرزمين آنهـا   و ميليونها نفر از هموطنانش گمان مي

  .  »در طي قرنها براي منافع بريتانيا سوء استفاده كرده است
 ، شناسـه سـازمان  TP(آمريكـا   "TPAJAXعمليـات  "شخصيت كليدي 

 ، و)، اسـم پـودر شستشـوي معروفـي بـود     AJAX سيا بـراي كشـور ايـران، و   
بريتانيــا، بــه زبــان آلمــاني بــه معنــي اخــراج بــود، كرميــت  "عمليــات قــايق"

                                                                                                
1 - Eden 
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، رئـيس جمهـور سـابق    2مأمور سازمان سيا، نوه تئـودور روزولـت   1روزولت
وي در چهار قدمي اجراي كودتا بـود، او گـام بعـدي را تكميـل     . امريكا بود

او مبـالغي  . برخي از موارد سانسور شده استكرد، جزئيات آن هنوز هم در 
به  ميزان چندين ميليون، بين افراد وفادار شاه توزيع كرد، اما بيشتر از همه بـا  

آنهـا  . اين پـول، طرفـداراني از سـربازان و اراذل و اوبـاش خيابـاني را خريـد      
كردند كـه بـراي تغييـر     ها مهيا مي سطح مورد نيازي از خشونت را در خيابان

ها ژورناليست، پول دريافت كردنـد تـا مصـدق را بعنـوان      ده. الزم بود رژيم
  .نمايي كنند جاسوس اتحاد جماهير شوروي سياه

را بـه عنـوان روز تعيـين شـده، در چهـار فـاز        1953اوت  19سازمان سيا 
  : بندي كرده بود عملياتي تقسيم
ــا  6ســـاعت . تظـــاهرات بـــزرگ: فـــاز اول ، چهـــار دســـته از 30/10تـ

ها و بزن باهادرها، شامل صدها مرد، يكي به رهبري گانگستري  لفتك گردن
، در محله بازار تهـران راهپيمـايي   )مغز شعبان بي(مخ  به نام شعبان جعفري بي

   .كردند كردند و ترس و وحشت ايجاد  مي
: كننـد  نيروهـاي مسـلح شـده و جاسوسـان نقابـدار مداخلـه مـي       : فاز دوم

  15الي  10ساعت 
مثل وزارت خارجـه اشـغال شـد، همچنـين سـاختمانهاي       -داخل دولت 

هاي وابسته به مصدق حمله كردنـد و آنهـا را    به ناشران روزنامه. ديگر دولتي
به آتش كشيدند، سرانجام مراكز مختلف احـزاب، شـهرداري، تلگرافخانـه،    

  .اداره مركزي پليس و پليس نظامي را اشغال كردند
  30/14تا  5د كردند، ساعت ها مركز شهر را مسدو تانك: فاز سوم

                                                                                                
1- Kermit Roosevelt 
2- Theodore Roosevelt 
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  19الي  14ساعت . هدف كسب شده بود: فاز چهارم
  . راديو تهران تحويل داده شد: 16الي  14ساعت 
اي را  سخنراني) نخست وزير جديد و معتمد شاه(زاهدي : 17الي  16ساعت 

  . خطاب به ملت ايراد كرد كه از راديو تهران پخش شد
  . ره  شدخانه مصدق محاص: 19الي  14ساعت 
  "موفق به فرار مي شود"مصدق : 19ساعت 

شـود تـا    كند كه به مصدق موقعيـت داده مـي   آخرين يادداشت اشاره مي
بعدا . عنوان آدم ترسو و بزدل توصيف كنند ، تا سرانجام او را به "فرار كند"

در  1967او در محاكمه علني به سه سال زندان محكوم شد و تا آخر عمرش 
. البته مصدق شخصيت تراژدي ايـن درام بـود  . قرار گرفتبازداشت خانگي 

و  2، آبراهام لينكلن1او حامي جدي نظام پارلماني و ستايشگر ماهاتما گاندي
او در : هـا مـورد پسـند اسـت     امـروزه ايـن حـرف   . دموكراسي امريكايي بـود 

اي چيزي كه به هـر حـال بـراي او هـيچ فايـده     . هاي غرب سهيم است ارزش
، طرفداران او مانع اولـين  1953اوت  16پيش از كودتا، و در  سه روز. ندارد

مصـدق بالفاصـله دولـت منفـور بريتانيـا را      . تالش براي كودتـا شـده بودنـد   
ــود  ــا معرفــي كــرده ب ــه او نمــي. مســئول كودت ــد كــه   البت ــاور كن خواســت ب

لوحي او بـه قـدري    ساده. اي داشته باشند ها هم ممكن است مداخله امريكايي
سفير به . كه او دقيقا از سفير امريكا درخواست حمايت كرده بودبزرگ بود 

او در عـين  . همان كاري كـه او انجـام داد  . او توصيه كرد، آرام و منظم باش
خوردة كودتا توسط حزب  يافته بعد از تالش شكست حال، معترضين سازمان

 هاي غير قانوني خوانـد و پلـيس را ماموريـت داد كـه بـه      توده را، كمونيست
  . فعاليت آنها خاتمه دهد

                                                                                                
1- Mahatma Gandhis 
2- Abraham Lincoln 
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مدتش برگشت، جبهه  بعد از براندازي دولت مصدق، شاه از تبعيد كوتاه
ملي و حزب توده غيرمجاز و ممنوع شدند، دو وزير و همچنين تعداد زيادي 

شاه به كرميـت روزولـت، عامـل اصـلي كودتـا      . ها اعدام شدند از كمونيست
در . »و شما هسـتم  –تم، ارتشم ام را مديون خدا، مل من تخت سلطنتي«: گفت

شناسـي شـاه را بـه وضـوح،      سال بعد تا انقالب اسالمي واشنگتن اين حق 26
شاه از ايران يك پايگـاه نظـامي امريكـايي    . بيشتر از ملت ايران احساس كرد

در مرزهاي جنوبي اتحاد جماهير شوري ساخت و مهمتـرين متحـد اسـرائيل    
رژيـم شـاه بايـد كمـك     : ن تبـديل شـد  تهران به پليس واشنگت. در منطقه شد

هـاي ناسيوناليسـتي و چـپ در كـل جهـان اسـالم را مهـار         كرد تا جنـبش  مي
هـاي   بـرداري شـركت   المللـي نفـت بـراي بهـره     يك كنسرسيوم بين. كرد مي

در . كردنـد  درصد سهم را دريافت مـي 40اكتشافي امريكايي تاسيس شد كه 
ان داده بودند كه بـه طـور قابـل    اين قرارداد جديد مانند يك طنز تلخ، اطمين

شاه بـه آن  . درصد درآمد نفت به ايران تعلق بگيرد 50توجه و بيشتر از قبل، 
كـردن ايـران عمـل كننـد،      ها اميد بسيار بسته بود تا بـه وعـده مـدرنيزه    بااليي
مندشدگان آن به هرحال قشر اقليـت جمعيـت مرفـه جامعـه ايـران و نيـز        بهره

عالوه بر آن حكومت شاه به ساواك، سـرويس  . هاي خارجي بودند شركت
ــين    ــاطع و تعي ــود، كــه بطــور ق ــده توســط  اطالعــاتي مخــوفش متكــي ب كنن

بـازار، سـتون فقـرات    . جاسوسهاي امريكايي و اسرائيلي آموزش ديده بودند
ــال    ــانيون در س ــران، و روح ــاد اي ــنتي اقتص ــراي   1970س ــي ب ــه دژ محكم ب

اهللا خمينـي تبـديل شـده     يـت هاي مخالف تحت رهبري كاريزماتيك آ گروه
ايشان كه تازه از تبعيـدگاهش در عـراق خـارج شـده بـود، سـپس از       . بودند

   . داد به پيش مي برد و جهت مي 1979پاريس، مقاومت را تا انقالب 



 
  
  
  

  ابتدا كودتا، سپس انقالب
  

  
  

شود كه شك داشته باشد، انقالب اسـالمي و   به سختي مورخي يافت مي
. نباشـد  1953خميني، پاسـخي بـه كودتـاي سـال     ) امام(ط احراز قدرت توس

-غــرور آمريكــايي. العمــل متقابــل افراطــي بــا جابجــايي زمــان يــك عكــس
ــدون ذره   ــايي، شــروع دموكرســي پارلمــاني وعــده داده شــده را ب اي  بريتاني

. ور شـد  ها عليه ديكتاتوري شـاه غوطـه   بنابراين نارضايتي. مالحظه خاتمه داد
شد، در داخل كشـور   عنوان شريكي مطمئن محسوب ميشاه كه در غرب به 

هر اثري از پيشرفت جامعه مدني متوقف شد، تا اين كه اسالم در اين منطقه، 
كه  عليرغم اين. تر از قدرت ساواك تبديل شد به كانون نارضايتي حتي قوي

هـاي   الخصـوص در روسـتاها و محلـه    اكثريت زيـادي از مـردم كشـور علـي    
در شهرهاي بزرگ همچنان در فقـر و فالكـت زنـدگي     فقيرنشين روبه رشد

هـاي بـزرگ از جملـه سياسـت      كردند، با اين وجود تمركز شاه بر پـروژه  مي
به همين دليـل هـم شـاه موفـق نشـد      . ، هيچ تغييري نكرد1957اتمي در سال 

طبقه مرفه جامعه و دستگاه اطالعاتي، پاية قدرت . محبوبيتش را افزايش دهد
  . دادند كه خيلي ناچيز بود كشور را نشان مي

 1979و سرنگوني دولت مصدق، انقـالب اسـالمي    1953بدون كودتاي 
هـا هنـوز هـم     پذيرش ايـن ديـدگاه بـراي سياسـت امريكـايي     . وجود نداشت
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در  2009سال   طبق جمالت خودانتقادي اوباما كه در سخنراني. مشكل است
: شـود  تعادل حاصل ميقاهره ايراد شد و اظهارات متعاقب آن اصل تناسب و 

ايران از زمان انقالب اسالمي نقش اصلي را در گروگـانگيري و اعمـال زور   
  .عليه سربازان و شهروندان امريكايي ايفا كرده است

ايـن تصـور كـه ملـت     . حسـاب هسـتيم   ما بي: البد خوب است گفته شود
ــتند      ــر هس ــرب متنف ــا و غ ــان از سياســت امريك ــتم همچن ــم و س . تحــت ظل

 404و به مدت  1981تا  1979هاي امريكايي از سال  ي ديپلماتگير گروگان
شـود، نـه    روز در تهران، هنوز در امريكا ماية ننگ و رسـوايي محسـوب مـي   

. ور سـاخت  كه بعدها فتيله را بـراي انفجـار يـك نسـل شـعله      1953كودتاي 
تـر ايـن اسـت كـه      سوال درباره علت و تاثير آن راحت نيست، ظاهرا راحـت 

) امـام (را براي اين نقطه عطـف تـاريخ مسـئول كننـد، كـه       "تيكاسالم فنا"
 "مرگ بر امريكـا "شعارهايي همچون . گذاري كرده بود خميني آن را نشانه

ناپـذير   انداز به عنوان بيـان دشـمني آشـتي    از اين چشم "مرگ بر اسرائيل"يا 
شـوند نـه بـه عنـوان تسـويه حسـاب بـا         شوند، در مذهب وارد مـي  پديدار مي

  .مدت از ديكتاتوري شاه ها به خاطر حمايت طوالني غربي
آيزنهاور رئيس جمهـور امريكـا كمـي بعـد از ورود بـه دولـت در سـال        

، و شش ماه قبل از كودتا در ايران، در شوراي امنيت ملي اين سوال را 1953
. مطرح كرد كه چرا اكثريت مردم شرق، سياست اياالت متحده را نپذيرفتند

اقدام سازمان سيا را ميتـوان  : توانست به او بدهد سيا مي جواب آن را سازمان
تواند به  اي ناميد كه عمليات مخفي در ساير كشورها شبيه بومرنگ مي پديده

  . طرف باني و عامل آنها برگردد
آمـد، انسـان    بـه وجـود نمـي    1979انقالب اسالمي  1953بدون كودتاي 

كودتـا حقيقتـا گنـاه    . نـد تواند اين پيغـام را بـا صـراحت كـافي منتقـل ك      نمي
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از . نخستين بود و تا امروز فراتر از مرزهاي ايران تاثير به جاي گذاشته اسـت 
خميني، ايران به عنـوان دشـمن غـرب محسـوب شـد، اسـالم بـه        ) امام(زمان 

از زمان . تدريج كمونيست را به عنوان دشمن جوامع غربي از اروپا دور كرد
ها، اسرائيل و كشورهاي حاشيه خليج فـارس   خميني، امريكا با اروپائي) امام(

ــا شــدت ــه طــور علنــي و پوشــيده، هــدف    ب هــاي متغيــر و ادغــام مختلــف ب
اي و در صورت امكان  محدودكردن و تضعيف ايران به عنوان بازيگر منطقه

اين خود به خود به اين معني . كنند فراهم كردن تغيير رژيم ايران را دنبال مي
هـاي اوليـه جمهـوري     تحكـيم قـدرت در سـال   رحمانـة   است كه سياست بي

ها هزار نفر از مخالفين رژيم را سـر بـه نيسـت     اسالمي، در جريان مسيرش ده
همچنين سياست سركوب داخلي تا تعيين و تجويز پوشش براي . كرده است

ها و نيز سياستي كه نه تنهـا از طـرف غـرب بلكـه از سـوي كشـورهاي        خانم
آميز برداشـت شـده، بـه     ت خارجي تحريكهمسايه هم اغلب به عنوان سياس

در بـين مالهـا، زمامـدار جديـد هماهنـگ كننـده ديـده        . آن كمكي نكردند
 .شود مي

نبايد فراموش شود كه بنيادگرايي اسالمي به عنوان پيامـد انقـالب ايـران    
هـاي طرفـدار    دوران نفوذش را به هرقيمتي بر سـكوالرها، احـزاب و جريـان   

اين موضـوع كـه ايـران    . پشت سر گذاشته است غرب از مراكش تا اندونزي
كند، اما اكثر مسلمانان از  يك كشور شيعه است، در اين مورد نقشي ايفا نمي

خميني بـه انفجـار بـزرگ    ) امام(براي اسالم سياسي، . اندها تشكيل شده سني
بـا توصـيه   : شـود  تبديل شده، تقريبا تمسخرآميز بـه ايـن موضـوع اشـاره مـي     

روزولت كوچولـو بـه    "كيم"سيكس، كرميت .آي.سيا و امدوستانه سازمان 
  ).ميالدي 1916 -2000(ياد ماند 





 
  
  
  
  اضيواشنگتن و ر: در هندوكوش يينها يباز

  به عنوان قابله القاعده
  

  
  

رويداد بزرگ ديگـري در سياسـت    1979در كنار انقالب اسالمي در سال 
بــه جهــاني وجــود داشــت و آن هــم ورود نيروهــاي نظــامي جمــاهير شــوروي  

كشور كوهستاني در هندوكوش، يك كشور مهم ترانزيت بـراي  . افغانستان بود
مسيرهاي قاچاق، همچنين جاده ابريشم، از زمان اسكندر كبير همچنان فاتحان را 

افغانستان به عنوان بازيچه منافع اسـتعماري و  رقـابتي   . به خود جذب كرده است
مـيالدي بـه ميـدان     1979عـد از  بين روسيه و بريتانياي كبيـر در قـرن نـوزدهم، ب   

جنگ ژئوپليتيكي تبديل شد كه در يك سـمت اتحـاد جمـاهير شـوروي و در     
  . سمت ديگر اياالت متحده، عربستان سعودي و پاكستان بودند

افغانستان هم امروز و هم در قديم تاثيرگذار بوده اسـت، در ايـن كشـور    
هنـوز هـم   . ه اسـت ها پيش تغييـر نكـرد   ريتم زندگي و آداب و رسوم از قرن

، اولين شـاه بعـد   1اهللا خان امان. امرار معاش از راه كشاورزي وجه غالب است
كشور  1920هاي دهه  ، سعي كرد در سال1919از استقالل افغانستان در سال 

خواسـت   او مي. كردن و گشايش اقتصادي رهنمون سازد را به سوي مدرنيزه
                                                                                                
1- Amanullah Khan 
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هـا را بشـكند، آمـوزش     با تكيـه بـر اصـالحات آتـاتورك در تركيـه، سـنت      
. پــذير ســازد اجبــاري را وارد كنــد و حضــور دختــران را در مــدارس امكــان

بالفاصله شورش فراگير، سراسر كشور را در بر گرفت و سرانجام او در سال 
بود، نوه بـزرگ   1كننده بعدي محمد داوودخان مدرنيزه. سرنگون شد 1929
ريـزي بـه    تاي بـدون خـون  قدرت را در يك كود 1973اهللا، كه در سال  امان

او رژيم سـلطنتي را از بـين بـرد و خـودش را رئـيس جمهـور       . دست گرفت
ــود . افغانســتان ناميــد . او همچنــين در برابــر تكــاليف الينحــل قــرار گرفتــه ب

هرچند بر هـيچ  . خواست افغانستان را از اوضاع قرون وسطايي خارج كند مي
در كابـل، پايتخـت كشـور     پايگاه اجتماعي فراتر از قشرهاي متوسط و مرفـه 

او ابتــدا توانســت بــر حمايــت حــزب كمونيســت خلــق  . حاكميــت نداشــت
افغانستان به عنوان تنها حزب سكوالر و غيرقومي با اهميـت كشـور حسـاب    

هـا و روشـنفكرهاي    اين حزب بزرگترين پشتوانه را در بين تحصيلكرده. كند
اعدام كردنـد و بـا    1978ها داوود را در سال  هرچند كمونيست. كابل داشت

پـس از آن سـعي   . كمك اتحاد جماهير شوروي قدرت را به دسـت گرفتنـد  
هاي مدرنيزه كردن و سوادآموزي را تغيير دهند، اما با مقاومت  كردند برنامه

اي و روحـانيون   سرسختانه جمعيـت كشـور و روسـتاها و نيـز رهبـران منطقـه      
شد  "ديني بي"ه عليه هاي مسلحان سراسر كشور مملو از شورش. مواجه شدند

بـراي آرام كـردن اوضـاع و    . هـاي داخلـي منتهـي شـد     كه سرانجام به جنگ
تبديل افغانستان بـه منطقـه نفـوذ مسـكو، ارتـش اتحـاد جمـاهير شـوروي در         

وارد كشور همسايه شدند و به اين ترتيب شـوروي در   1979كريسمس سال 
وط شـوروي كمـك   اي افتاد، كه قـرار بـود بـه سـق     دام  ماهرانه طراحي شده

   .كند
                                                                                                
1- Mohammed Daoud Khan 



 
  
  
  

  گو ادهيو ز فتهيخودش
  

  
  

زمان دولت را بـراي   يكي از معماران اين آموزش ماكياولي، كه در همان
، 1مكلـف كـرد، زبيگنيـو برژينسـكي     2001سـپتامبر   11حمالت تروريسـتي  

در . بـود  2مشاور امنيت ملي رئيس جمهـور آن زمـان امريكـا، جيمـي كـارتر     
بـا او   1998در ژانويـه   3"له نـوول آبسـرويت  "نسوي اي كه مجله فرا مصاحبه

ــت        ــه عل ــايد ب ــدرت، ش ــاتي از درون ق ــته اطالع ــود، ناخواس ــام داده ب انج
  :طلبي داد شهرت

هـاي   نويسد كه سرويس ، مدير سابق سيا در خاطراتش مي4رابرت گيتس« -
ماه قبل از تهاجم گسترده اتحـاد جمـاهير شـوروي     مخفي امريكا از شش

شما به عنوان مشاور امنيتي . به مجاهدين افغاني آغاز كردهايي را  كمك
  زمان در اين كار شريك بوديد، همينطوره؟ ملي امريكا در آن

روايت رسمي اين اسـت كـه كمـك سـازمان سـيا بـراي       . بله :نسكييبرژ
آغـاز شـد، يعنـي پـس از تهـاجم       1980هـاي دهـه    مجاهدين در طـول سـال  

                                                                                                
1- Zbigniew Brzezinski 
2- Jimmy Carter 
3- Le Nouvel Observateur 
4- Robert Gates 
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نون واقعيـت مخفـي نگـه داشـته شـده      اما تـاك . 1979دسامبر  24شوروي در 
كارتر، اولين دستور را امضاء كرد تا به مخالفين  1979در سوم ژوالي . است

در همان روز . رژيم طرفدار شوروي در كابل، بي سروصدا كمك داده شود
اي به رئيس جمهور نوشتم و برايش توضيح دادم كه اين كمكها به نظـر   نامه

  . خواهد شدمن باعث مداخله نظامي شوروي 
ها جنگ  كرديد؟ كه شوروي آيا شما خودتان اين هدف را دنبال مي(...)  -

  را شروع كنند و بدنبال راه و چاره بوديد، براي تحريك آن؟
اما عمـدا احتمـال آن را   . ها را به دخالت نظامي وادار نكرديم ما روس. نه

  .  افزايش داديم تا به آن بيانجامد
خواهند  اشان را بر اين قصد بنا نهادند، كه مي نظاميها دخالت  وقتي شوروي - 

هاي امنيتي اياالت متحده در افغانستان مبارزه كنند، هيچكس به آنها  با تعامل
آيا امروز شما پشـيمان  . با اين حال اين ادعا كامال غلط نيست. اعتقاد نداشت

  نيستيد؟ 
اين بود كه  نتيجه. چه پشيماني؟ عمليات مخفي يك ايده بسيار عالي بود

خواهيد كه من پشيمان باشم؟  ها افتادند و شما از من مي ها در دام افغان روس
ها رسما از مرزها عبـور كردنـد، مـن بـه پرزيـدنت       در آن روزي كه شوروي

ها، جنگ ويتنـام را از   حاال ما اين فرصت را داريم كه شوروي: كارتر نوشتم
سكو مجبور شد، جنگي را پـيش  و عمال ، تقريبا ده سال تمام م. دست بدهند

از طرفي به نوبه خود . ببرد كه به احتمال زياد فراتر از توانايي دولت آنها بود
  . باعث تضعيف روحيه عمومي و در نهايت فروپاشي امپراتوري شوروي شد

و شما هـم پشـيمان نيسـتيد كـه از بنيـادگرايي اسـالمي حمايـت كرديـد و          - 
  ه و دانش فني تامين كرديد؟ هاي آينده را با  اسلح تروريست
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يك براي تاريخ جهان از اهميت بيشتري برخوردار است؟ طالبان يا  كدام
فروپاشــي امپراتــوري شــوروي؟ مســلمانان متعصــب يــا آزادســازي اروپــاي  

  »مركزي و پايان جنگ سرد؟
تـرين متحـدان    طور كه ذكر شـد عربسـتان سـعودي و پاكسـتان مهـم      همان

سلسله حاكم بر عربستان سـعودي  . ه كرملين بودنداياالت متحده در جنگ علي
را داشـت، بـه عنـوان واكـنش بـه        كه براي خودش ادعاي رهبري اسالم سـنّي 

انقالب شيعيان در ايران و نيز براي حفظ امنيـت دورتـر از مرزهـاي خـود و در     
افغانستان بـه ميـدان   . هماهنگي تنگاتنگ با واشنگتن، اعالم جنگ مقدس كرد

 - بـراي فانـال   ،)1979- 1989( ، جهاد عليه اشغالگري شورويجنگ تبديل شد
هـا و سياسـت قـدرت امريكـا در رقابـت بـا        اي براي مشروعيت سـعودي  وسيله

گرايان افراطي از الجزاير تا پاكسـتان هـزاران    اسالم. شد خميني) امام(مسكو و 
شدند  مي نفر را تا افغانستان روانه كرد كه قاطعانه از عربستان سعودي تأمين مالي

جا به نام مجاهدين و تحت عنوان مبارزين ديني و اعتقادي، عليه كفار  و در آن
  .جنگيدند مي
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اتحاد بين واشنگتن و رياض در نگاه اول به عنـوان حركـت ماهرانـه     اين

حال با  نبا اي! ها به عنوان دستيار منافع غرب و امريكا سعودي. رسد به نظر مي
سپتامبر، از اتبـاع   11نفر از سوءقصدكنندگان حادثه  19نفر از  15نرخ باالي 

نظاميـان جهـادي    رحمانـه شـبه   همچنين خشونت بـي . عربستان سعودي بودند
طور  همين .هاي ايدئولوژيك خود را از عربستان سعودي دارند داعش، ريشه

عـراق و لبنـان و   رودررويي امروزي بين شيعه و سـني كـه پـيش از همـه در     
همچنين در پاكسـتان دوبـاره و دوبـاره در تـرور و خشـونت بـارگيري شـده        

قلمرو پادشاهي، دكترين دولت وهابي تنها نه، اما مقدار زيادي از ايـن  . است
جنگ مقدس و يا همـان جهـاد در افغانسـتان، بـه     . مسووليت را برعهده دارد

بـراي درك بهتـر   . دنبال سرعت بخشيدن قطعي و گسترش اين آموزه اسـت 
  . پشت صحنه،  نگاه دوباره به تاريخ الزامي است
تر بيان شـود،   چه دقيق چنان. در عربستان سعودي، اسالم دين دولتي است

موسـس آن محمـد ابـن    . كار به نام وهابيـت  يك جريان مذهبي فوق محافظه
شـناس قـرون وسـطا،     بود كه با تبعيت از فقه) 04/1703-1792( 1عبدالوهاب

                                                                                                
1- Mohammed Ibn Abd al-Wahhab 
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تيميه وحدت دولت و مذهب و همچنين باور و پايبندي بـه اصـول اوليـه     ابن
  .كرد، خواستار بود طور كه او آن را درك مي اسالمي را آن

تشكيل شد، اما تـاريخ مـدرن ايـن كشـور      1932دولت سعودي در سال 
 18وقتي آغاز شد كه پيروان عبدالوهاب براي استفاده متقابل بعدها در قـرن  

اي،  حاال وهابيون از طريق سلسلة قدرتمنـد قبيلـه  . ود متحد شدبا قبيله آل سع
گاهي پيدا كرده بودند، برعكس، آل سعود توانستند ادعاي قدرت خود  تكيه

تـا امـروز   . و فرمانروايي بر بقيه قبايـل را از نظـر مـذهبي مشـروعيت بخشـند     
 براي مثال زنان در عربسـتان . بوده است  وهابيت ستون فقرات سلسله سعودي

بـدون اتحـاد بـا آل سـعود كـه بعـد از آن       . سعودي اجـازه راننـدگي ندارنـد   
پادشاهي شروع شد، ايـن نسـخه اوليـه بنيـادگرايي اسـالمي بـه يـك جنـبش         

بـا ايـن   . مانـد  مدت به مانند يك پاورقي تاريخ باقي مي اي ناچيز و كوتاه فرقه
قطـه  گـري بايـد در دورتـرين ن    حال، در نتيجه ثروت نفت عربسـتان، وهـابي  

هاي اصالحي تحت فشـار قـرار گيرنـد و ايـن      جهان اسالم نفوذ كند، جنبش
  . فرقه بر سياست جهاني تاثير بگذارد

يـا داعـش    1بـن الدن  به لحاظ ايدئولوژيكي تفاوتي بـين وهابيـت، اسـامه   
اصل  اساسي آموزه اعتقادي عبـدالوهاب در تكفيروجـود دارد   . وجود ندارد

طبق اين دكترين، . دهد افر را توضيح ميكه به طور واضح، شرايط شخص ك
شـود كـه بـا حـرف يـا عمـل،        فرد مسلمان وقتي به عنوان كافر محسوب مـي 

. اقتدار مطلق نامحدود حاكميت، به طور خاص آل سعود را زير سـوال ببـرد  
بنــابراين تمــام مســلماناني كــه بــه اعتقــادات عاميانــه پايبنــد باشــند و امــوات، 

عبـدالوهاب  . شـوند  ت كنند، مرتد محسـوب مـي  مقدسان و فرشتگان را عباد

                                                                                                
1- Osama bin Laden 
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كنـد   هايي مومنان را به تنهايي از آن دلسرد مي متقاعد شده بود، چنين انگيزه
اسـالم  . تا بدون محـدوديت، خـود را تسـليم خـداي واحـد و حقيقـي كننـد       

هـا و همچنـين    زيـارت قبـور و آرامگـاه    وهابيت عبادات مرتبط با مقدسـات، 
تولد حضرت محمد را قدغن كرده و از استفاده از افكار علني نسبت به روز 

تعاليم عبدالوهاب به صورت منسـجم  . كند سنگ قبر به شدت جلوگيري مي
بـر  . دانـد  گسترش يافته است و هر انشعاب و زاويه انحرافي را كفرگويي مي

اساس ديدگاه او، ايمان صحيح در اطاعـت بـي چـون وچـرا در برابـر خـدا،       
كند كسي كه از ايـن   او توصيه مي. شود ه سنجيده ميحاكم و خليفه يا پادشا

ــي   ــد، داراي ــروي نكن ــادات پي ــرانش    اعتق ــان و دخت ــود و زن اش مصــادره ش
مرتدها اصـوال حـق زنـدگي را از دسـت     . باخشونت مورد تعدي قرار گيرند

انــد، اصــوال  در بــين مســلمانها، كســاني كــه مســتحق مــرگ شــده. دهنــد مــي
هـا   ي، شيعيان و به طور كلي تمام غيرسـنّي هاي دين ها، همچنين عارف صوفي

   . البته او در برابر غيرمسلمانان كامال سكوت كرده است. شوند را شامل مي
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چه كـه اسـالم وهـابي را در عربسـتان سـعودي، از داعـش و القاعـده         آن

در عربستان سعودي . تفاوت استهاي م كند، در اصل در وفاداري متمايز مي
وفاداري بـه پادشـاه، در داعـش وفـاداري بـه خليفـة خودخوانـده، در مـورد         

متعصبين . شود او محسوب مي بن الدن يا جانشين القاعده نيز وفاداري به اسامه
مخالفـان يـا   . كننـد  اسالمي و جهـادگران از هـر رنگـي بـه تكفيـر عمـل مـي       

دامنـي كـه از   . شود آزاد اعالم مي آنها تلشوند و ق دشمنان، كافر خوانده مي
آن  خزد، وهابيت است، حتي اگر پيروان القاعده يا داعـش  آن هرچه بيرون مي
بينند، زيـرا آنهـا    آنها در خاندان آل سعود دشمن خوني مي. را تكذيب كنند

بنـدوبار، سـركش و از نظـر     پرنس و اميرشان را از نظـر اخالقـي فاسـد و بـي    
  .اند ها فروخته د، كه اسالم را به غربيدانن مذهبي مرتد مي

هـاي    در سـال . وهابيون سعودي با خشونت هم بـه خـوبي آشـنايي دارنـد    
آنها به طور مرتب منطقه امروزي عربسـتان سـعودي را سـركوب     1790دهه 

خورده را در برابر دو انتخاب مرگ يـا اطاعـت قـرار     كردند و قبايل شكست
نيز  مباحث شهيد را به جهـاد مـدرن وارد   آل سعود و متكلمان وهابي . دادند
. مبارزين مذهبي كشته شده متنظرند كه بالفاصله وارد بهشت شوند. اند كرده
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ها به كربال، يكي از شهرهاي مقدس شـيعيان در عـراق    وهابي 1801در سال 
نفر از جمله زنان و كودكان را قتل عـام   5000حمله كردند، در آنجا حدود 

شمار مربوط به مقدسـات   را به بردگي كشاندند و قبور بيهزاران نفر . كردند
. شيعيان از جمله قبر امام حسين، نوه كشته شده محمد پيامبر را نـابود كردنـد  

ها مكه را فتح كردند و اين شهر قديمي بـه   آل سعود و وهابي 1803در سال 
. هاي آن و همچنين قبر پيـامبر را بـه آتـش كشـيدند     انضمام قبرها و زيارتگاه

هاي گذشته، مسجد عظيم  تاريخ معمـاري اسـالمي را همچـون     آنها در سده
واحدهاي ارتش عثماني بـه هتـك حرمـت    . اي با خاك يكسان كردند زلزله

آنها واكنش نشان داد و متجاوزان را تا رياض، سرزمين اصلي شرق پايتخت 
دينـه  مكه و م 1924البته يك بار ديگر آنها در سال . امروزي به عقب راندند

مدافعين مكه هر چند به توپ جنگي مسـلح بودنـد امـا بـدون     . را فتح كردند
نگاران گزارش كردند، قبـل از اينكـه حتـي     وقايع. جنگ پا به فرار گذاشتند

هاي عجيـب و غريبـي پرشـده     جنگجويان آل سعود ديده شوند هوا از زمزمه
ذهبي وقتي مدافعان تشـخيص دادنـد كـه وقتـي گروهـي از مبـارزين مـ       . بود

بـار كلمـه    شوند، چطور در حالت خلسـه، هـزاران   مهاجم، به آنها نزديك مي
كامال شـبيه  . آنها را به وحشت انداخت "بهشت". كنند را تكرار مي "جنت"

طلبـي ايـن     عزم راسـخ و مـرگ  . همين امروز كه پيشروي داعش جريان دارد
ر نفر از سربازان ها هزا نظاميانِ جهادي، اين پيامد را داشت كه بيش از ده شبه

  .منظم عراقي حتي بدون شليك يك گلوله پا به فرار بگذارند
موسـس عربسـتان    )1880-1953(بعد از فتح مكـه عبـدالعزيز بـن سـعود     

نفر از دشمنان وهابيت را در مالءعام از لبـه تيـغ    40.000سعودي دستور داد 
ارت كردند و پيروان او گنجينه مسجد پيامبر در مدينه را غ. شمشير بگذرانند
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آنهـا موسـيقي،   . هـا را بـه آتـش كشـيدند     تمام كتابهايي كه آنجا بود تا قرآن
با تهديد به مجـازات مـرگ، مـردان را    . گل، توتون و قهوه را ممنوع كردند

هايشـان نقـاب    هايشان را بلند كنند و زنـان بـر صـورت    واداركردند كه ريش
  . بزنند و از حضور در مالء عام خودداري كنند

القاعـده و  . دهـد  روزه طالبان بسيار شبيه به آن، اين اقـدام را انجـام مـي   ام
از زمان آغاز سـرازير شـدن درآمـدهاي    . داعش، برادراني  در روح وهابيت

كـارة   هاي نفتي امريكـايي همـه   تاكنون، شركت 1930هاي دهه  نفتي در سال
كند،  رياض اين هدف سياسي را دنبال مي. بازارهاي عربستان سعودي هستند

. كنـد  "وهـابي "تا وهابيت را در سراسر جهان اسالم اشاعه دهـد و اسـالم را   
در  "بــاور"اســالم بــه   ميلياردهــا دالر از آن زمــان بــه منظــور كــاهش چهــره

نـه در آخـر، بلكـه از همـان ابتـدا      . خدمت پادشاه بودن صـرف  شـده اسـت   
مسـلمان  هـاي   هاي سلفي موفق شد تا در بـين جـوان   كار به كمك جريان اين

گــري در شــكل  ســلفي. بــدون ريشــه در اروپــا و آلمــان مشــتري پيــدا كنــد 
 "كار فوق محافظه"گري يك جريان  سلفي. اش روزنه وهابيت است امروزي

زمان ايدئولوژي سياسي و شيوه زندگي را مشخص  درون اسالم است كه هم
گرايانـه از زمـان صـدر     آل به عنوان مقياس، يك برداشـت ايـده  . كرده است

، "مهـاجرت "شـود و بـا عالئـم مشخصـه مثـل       اسالم در قرن هفتم اعمال مي
عربسـتان سـعودي از زمـان    . شـود  بازنويسـي مـي   "خلوص نيت"، "پااليش"

، احـزاب سـلفي را در كشـورهايي    2011هاي عربي در سـال   شروع  شورش
كـه تحـوالت دموكراتيــك منـع يـا تضــعيف شـود ماننـد تــونس و مصـر تــا        

  . كند تامين مالي مي اندونزي، با اشتياق
از خيلي وقت پيش وهابيت سعودي در مملكت خودش ديگـر خشـونت   

با ايـن وجـود،   . خواهد خاندان آل سعود حفظ شود برد، بلكه مي به كار نمي
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هاي حاشيه خليج فارس از  ها و به طور عموم  خيلي از عرب خيلي از سعودي
امـر منجـر بـه     ايـن . كننـد  طلـب هـواداري مـي    هـاي اسـالمي خشـنونت    گروه

اختالالت رواني شده است، كه دولت رياض از يـك طـرف قدرتمندانـه بـا     
هـاي ثروتمنـد و    كند و از طـرف ديگـر سـعودي    القاعده و داعش مبارزه مي

هـا حمايـت    جـا، از افراطـي   اعراب حاشيه خليح فارس يا بنيادهاي مذهبي آن
آنهـا، در ايـن   خيلي از اعراب حاشيه خليج فـارس و نـه فقـط    . كنند مالي مي
بيننـد كـه از مكـه مهـاجرت      ها سلف دوباره پيـامبر و اصـحابش را مـي    گروه

كردند تا آموزة واقعي اسالم را نشر دهند و با اين كار يـك ديـن جهـاني را    
اشتياق به زندگي ساده و پاك در ايـن مـورد بـه هـر حـال      . گذاري كنند پايه

بـن   يز به طالبان و اسـامه هاي سعودي ن حتي شاهزاده. كند نقش مهمي ايفا مي
   . رسانند الدن پول مي



 
  
  
  

  آنها يو دفتر ثبت اسام» عرب يها افغان«
  

  
  

ها، جهاد  پيمان با سعودي. 1980 هاي دهه اما برگشت به افغانستان در سال
اي بـزرگ   در برابر اشغالگران اتحاد جماهير شوروي، از نظـر امريكـا معاملـه   

تا بخش قابـل تـوجهي بـه گـردن ريـاض       زيرا هزينه جنگ. شد محسوب مي
اما همزمان اين جهاد زيربناي القاعده و طالبـان و اسـالمگرايان افراطـيِ    . بود

بال و پر يافته در سراسر جهان قرار گرفت كه بـه نوبـه خـود بـه جهـاد عليـه       
مجاهدين كه از سراسر جهان . داد پاسخ مي "غرب"هاي سركوبگر يا  دولت

بـودن اهميتـي    تان بـه افغانسـتان روانـه شـدند، نظـامي     اسالم و از طريق پاكسـ 
اين مجاهـدين بـه تضـعيف روحيـه     ! نداشت، كمي بيش از گوشت دم توپ

آنهـا  . سربازان شوروي از طريق حمالت انتحاري و سوءقصد كمك كردند
معتقد بودند، چنانچه موفق شوند، به نام اسالم در برابر يـك قـدرت جهـاني    

تواننـد در هنـدوكوش اولـين خالفـت را بنـا       ميپيروز شوند، در آن صورت 
هايشان به طـور موقـت بـه     بسياري از مبارزين مذهبي به همراه خانواده. كنند

تعداد جمعيت عـرب آنجـا    1990هاي دهه  اوايل سال. پاكستان كوچ كردند
آباد بابـت ايـن همكـاري مبـالغ ميليـاردي از       اسالم. عضو بود 30.000حدود 

صـورت خـودش را از ايـن     دريافت كرد، در غير اين واشنگتن و رياض پول
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براي منـافع بيشـتر از شـرايط جديـد ايجـاد      . داشت جنگ نيابتي دور نگه مي
، 1994شده در افغانستان، همسايه شرقي تازه بعدها با ظهور طالبـان در سـال   

  .باز هم در نوبت قرارگرفت
يه چيــزي كــه مجاهــدين كــم داشــتند، همدســتان فعــال و مــوثر در حاشــ

زيـرا اغلـب آنهـا بعـد از ورود بـه پاكسـتان، خـود را رهاشـده         . پاكستان بود
ديدند و نياز بود كه با كمك افراد معتمد، دسترسي بـه رهبـران افغـاني را     مي

كسي كه ايـن نقـص را تشـخيص داد و اسـتفاده كـرد،      . برايشان فراهم كنند
زديكـي مرزهـاي   در شهر پيشـاور و در ن  1982او در سال . بن الدن بود اسامه

خواند و سپس  ها را براي مبارزه فرامي افغانستان دفتري را داير كرد كه عرب
بـن الدن دو سـال بعـد از آن، در پيشـاور هـم      . كرد آنها را به جبهه اعزام مي

تـرين   ، را تاسيس كرد كه خيلي سريع به اولين و مهـم "خانه اصحاب پيامبر"
تصـميم گرفـت    1986در سـال   او. هاي عـرب تبـديل شـد    مكان تجمع افغان

اردوگاه و پايگاه نظامي را براي ايجاد گـروه چريكـي در افغانسـتان تاسـيس     
عالوه . هاي ثروتمند سعودي بود او كه پول كافي داشت، جزو خانواده. كند

هـاي مـالي و همچنـين تسـليحات و آمـوزش       بر اين، او و اعضايش حمايـت 
سركنسـولگري امريكـا در   . ردنـد ك هـا دريافـت مـي    نظامي اوليه از امريكايي

پيشاور در آن روزها به عنوان مركز لجستيكي براي سـازمان سـيا و همچنـين    
  .كرد دهندگان امريكايي خدمت مي براي مشاوران نظامي و آموزش

هـا فقـط مـدت كوتـاهي      رفتند، بعضي آمدند و مي مي "هاي عرب افغان"
زنـدگي خـود كـرده     ماندند، برخي ديگر نيـز جهـاد را تكليـف و وظيفـه     مي

 "عـرب مبـارز   بـرادران " اسامه بن الدن تصـميم گرفـت، فهرسـتي از   . بودند
در درجـه اول، زندگينامـه و دانـش نظـامي     كـه   يك دفتر ثبـت، . دنتنظيم ك
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ن اچنـ ايـن دفتـر ثبـت،    بعـد از زمـان كوتـاهي     . داوطلبان عرب را ثبت كنـد 
. را انتخاب كردنـد براي آن، نامي گرفت كه او و وفادارانش  دربرحجمي را 

 "basis"به صورت مخفف بـه   "ثبت پايه"آنها به توافق رسيدند كه عبارت 
يعنـي بانـك اطالعـاتي اوليـه     . "القاعـده "تبديل شود و به زبان عربـي يعنـي   

نشـيني   مـيالدي و زمـاني كـه مسـكو عقـب      1988ايـن قضـيه بـه سـال     . جهاد
امـا در  . شـد  مربـوط مـي  اش را از افغانستان آغاز كرده بود،  واحدهاي نظامي

اين زمان، اسامه بن الدن از خيلي وقت پيش تصميم گرفته بـود جهـاد را بـه    
هاي طرفدار غـرب را سـرنگون    با اين هدف كه دولت. جهان اعراب بكشاند

او . كار را از كشور خودش يعنـي عربسـتان سـعودي آغـاز كـرد      او اين. كند
. كا و عربستان قـرار گرفـت  هاي اطالعاتي امري خيلي سريع  زير نظر سرويس

بــن الدن از عربســتان ســعودي فــرار كــرد و از طريــق ســودان بــه افغانســتان  
چنـدين سوءقصـد    1990هاي دهه  او از افغانستان و در اواسط سال. بازگشت
را طراحـي و سـازماندهي    2001سپتامبر  11برانگيز، از جمله حمالت  جنجال
، كه در دفتـر ثبـت پايـه، درج    او از ارتباطات خود در كل جهان عرب. كرد

مند شد و توانست بر تجربياتي كه او و اعضايش در افغانسـتان  شده بود، بهره
  . اندوخته بودند، تكيه كند

بـن الدن هـم ماننـد خيلـي از مجاهـدين، سـريعا بـه دشـمن جديـد           اسامه
دليـل  . امريكايي تبديل شد كه قدرت پشتيبان خاندان سـلطنتي سـعودي بـود   

قيـدتي، بـيش از همـه حضـور نيروهـاي امريكـايي در عربسـتان        اين تحول ع
 1990سـال   سعودي بود كه بعـدها و در جريـان حملـه عـراق بـه كويـت در      

حتي خودشيفتگي يكي ديگر . يكبار ديگر تا ده هزار سرباز افزايش يافته بود
بن الدن به رياض پيشنهاد داده بود كه آزادسازي كويت . از  اين عوامل بود
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از اين رو به ديد رهبران سـعودي خوشـايند   . مجاهدين انجام گيردبه كمك 
 "كفـار  "رو هم حضور اين همـه  البته نه فقط متعصبان، بلكه اعراب ميانه. بود

هـا تـا    امريكـايي . پذيرفتنـد  را در نزديكي شهرهاي مقدس مكه و مدينه نمـي 
ل البتـه از سـا  . پايگاهشان را در عربسـتان سـعودي منحـل كردنـد     2003سال 

ها در خليج فارس و  نيز كشور قطر به عنوان ستاد فرماندهي آمريكايي 1998
  . در مجاورت امارات وجود داشت
از افغانستان، دولـت وفـادار بـه مسـكو      1989بعد از خروج شوروي در سال 

توانست سه سال  قدرت را حفظ كند، پيش از اينكه مجاهدين كابل را تصـرف  
اسالمي به سختي وكمي بيش از فرماندهان محلـي  از نظر پاكستان، دولت . كنند

پــس از آن بســياري از . هــا را كنتــرل كنــد توانســت كشــمشاي، مــي و منطقــه
ــگ ــتان،        جن ــي پاكس ــرويس امنيت ــران س ــوان مزدبگي ــه عن ــاني ب ــاالران افغ س

گلبـدين  . معروف به بزرگترين قاتل مردمِ افغانستان قرار گرفتند 1"آي.اس.آي"
موقـع از بـين نرفتـه بـود را بـا خمپـاره و موشـك         تـا آن حكمتيار، كابـل را كـه   

ــه ــرار  گرفــت   گلول ــاران كــرد و بخــش وســيعي از آن در آوار و خاكســتر ق . ب
مذهبي از هم پاشيد، تا اين كه در سـال   - افغانستان در مسير خطوط تجزيه قومي

  . جنبش جديدي ايجاد شد، كه وعده امنيت و نظم داده بود 1994
هـاي   در جنـوب و از شـهر قنـدهار، بـر روي ويرانـه      طالبان حركتشـان را 

. حكومت مجاهدين آغاز كردند و دو سال بعـد پايتخـت را تصـرف كردنـد    
هـا بـه    طالبـان از پشـتون  . كردنـد  همكاري مي "آي.اس.آي"آنها همچنين با 

هـايي از پاكسـتان، سـربازگيري     عنوان اكثريـت جمعيـت افغانسـتان و بخـش    
. شمار در پاكستان بود ها و مدارس مذهبي بي گاهكانونهاي آنها دانش. كردند
پـيش از همـه   . "آمـوزان دينـي   دانـش "يعني . شد "طالبان"رو نام آنها  از اين

                                                                                                
1- ISI 
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از اســالمي ) 1988تــا  1977دوران حكومــت (، فرمانــده كودتــا 1ضــياءالحق
او صـدها مدرسـه   . كردن پاكستان حمايت كرد، تا به قدرتش تحكيم بخشد

بضاعت با كمال ميل پسرهايشان را به آنجـا   هاي بي دهتاسيس كرد، كه خانوا
در آنجـا  . سپردند، در بين آنها هزاران كودك پناهنده افغـاني هـم بودنـد    مي

كردنـد   خواستند به آنها تلقين مي شدند، و هر چه مي آنها تامين و مراقبت مي
پرداخت هزينه مشاركت  سازمان سيا در. شدند و با تفكرات وهابي تربيت مي

اشــت و از مــدارس بــه عنــوان انبــار مهمــات و مراكــز اســتخدام مجاهــدين د
ها و بسياري از مجاهدين سابق بـه   با  پيروزي طالبان، مدرسه. كرد استفاده مي

  .اين جنبش جديد پيوستند
  

                                                                                                
1- Zia-ul-Haq 





 
  
  
  

  آن يامدهايو پ ييرسوا كي
  

  
  

اكتبـر سـال     7بـن الدن در   تا آغاز تهـاجم امريكـا عليـه طالبـان و اسـامه     
هـاي   درصد از خاك افغانستان به غير از بخـش  90، آنها كنترل حدود 2001

هـا   ها و هزاره ها، ازبك غيرپشتون در شمال كشور، كه در آن نواحي تاجيك
در . كردنـد را در دسـت داشـتند    و اقوام مغول با اعتقادات شيعه زنـدگي مـي  

توانسـتند   يهـاي غربـي مـ    ابتدا طالبان بر ضد امريكا و اروپا نبودند و خارجي
. بدون زحمت و با خيال راحت در مناطق كنترل شده آنها تردد داشته باشـند 

اردوگـاه   1998اگوسـت   20هـاي كـروز امريكـايي در     كه موشك اما زماني
واشنگتن او را . آموزشي بن الدن را در افغانستان نابود كرد، مسئله تغيير كرد

عليه سفارت امريكا در  آميز دو هفته پيش به درستي مسئول حمالت موفقيت
  . دانست كنيا و تانزانيا مي

ها قبل، براي برقراري رابطه با طالبان اظهار عالقـه   اياالت متحده از مدت
مجددا نمايندگان طالبان به واشنگتن سفر كردند هدف آن انتقـال  . كرده بود

خط لوله گاز از ازبكسـتان و از طريـق افغانسـتان بـه پاكسـتان، كـه شـركت        
همچنـين تحويـل اسـامه بـن     . به آن عالقه نشان داد 1"هاليبورتون"يي امريكا

                                                                                                
1- Halliburton 
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طالبان آن را به عنوان توهين تلقي كرد و از اين . الدن در اين بين مطرح شد
. تحويـل دهنـد، قاطعانـه امتنـاع كردنـد      "مهمان افتخاري"كه او را به عنوان 

مـردم ارتبـاط    بـن الدن بـه خـوبي بـا     اسـامه : شايد هم قادر به اين كار نبودند
 "مبـارز مـذهبي  "اش را به عنـوان   شد اين هاله نوراني برقرار كرده بود و نمي

واشنگتن بعد از آن در سازمان ملل به تحـريم اقتصـادي عليـه    . زير سوال برد
بـه ايـن   . بـه مرحلـه اجـرا درآمـد     1999افغانستان دست يافت كـه در نـوامبر   

توانسـت   بـن الدن مـي   د و اسامهها در نهايت مشخص شدن بندي ترتيب اين جبهه
  .ريزي كند سپتامبر را برنامه 11آسوده و راحت واپسين تداركات حمالت 

 1لوينسـكي -سنجي پلكاني؟ حمله امريكا در نقطه اوج موضـوع  چرا نكته
كه پرزيدنت كلينتون از نظر سياست داخلي به سـختي   صورت گرفت، زماني
عقيده بودند كه اين حملـه نيـز بـه    اكثر مفسرين هم . قادر به انجام كاري بود

اش را  اگر كلينتون رابطه. بخش به داخل عمل كرده است عنوان ضربه رهايي
امريكـايي و صـدهاهزارنفر    3000كـرد، احتمـاال    با كارآموز خـود نفـي مـي   

   .شدند غيرنظامي عراقي و افغاني كشته نمي

                                                                                                
در كاخ مونيكا لوينسكي،  شدستيارروابط نامشروع بيل كلينتون، رئيس جمهور وقت امريكا با  -1

  )مترجم(سفيد 



 
  
  
  

   ها ييكايامر: "انجام شده تيمامور"
  كردند يارگذ انيداعش را بن

  

  
  

ها به عنوان جنگ نيـابتي   تا انقالب ايران؛ و جهاد افغان 1953از كودتاي 
بــا تهــران و مســكو يــك الگــوي عمليــاتي ظهــور كــرد كــه باعــث پيــروزي 

هـاي بيشـتر و    هايي را  براي فاجعه مدت امريكا شد، اما درعين حال راه كوتاه
ايـن  .  طلب گشـود  نتگرايان خشو ها و پيروزي اسالم سرنگوني كامل دولت

. داستان مدتها است كه انتها ندارد و تا امروز با فجـايع جديـدي تـداوم دارد   
عـدم تحمـل   : شـود  سازي واشنگتن به سختي ناديده گرفته مي خط قرمز شبيه

هيچ قدرتي در منطقه و جايي ديگـر، كـه از چيـزي بـه جـز منـافع امريكـا و        
جمهوري اسالمي ايـران بـا هـر    عزم راسخ در مبارزه با . غرب جانبداري كند

سياسـت  . كـردن  اي و در صورت امكان موجبات سـقوط آن را فـراهم   وسيله
: حك شده باشد 1"پايان داستان بي"امريكا همچنان بايد در بخش بعدي اين 

  .1988تا  1980جنگ عراق عليه ايران از سال 
البتـه صـعود خـود را    . شك صدام حسين حاكم مستبد و جنايتكار بود بي

قطعــا مــديون حمــايتي بــود كــه در درجــه اول از ايــاالت متحــده امريكــا و  
                                                                                                
1- never ending story 
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او كـه بـه   . ها و دولتهاي حاشيه خليج فارس به دسـت آورد  همچنين اروپايي
و از طريق كودتا   1979كرده، به تازگي در سال  عنوان سرباز و افسر تحصيل

ايران به  كرد كه به قدرت رسيده بود، صدام در برآورد اشتباه خود گمان مي
او . هاي ناشي از انقالب ضعيف و طعمه قابل هضمي است خاطر هرج و مرج

العـرب را بـه نفـع عـراق تغييـر دهـد و اسـتان         خواست مسـير مـرزي شـط    مي
نشين خوزستان ايران همراه با پااليشـگاه آبـادان را تصـرف     خيز و عرب نفت
مهـوري  اش، كـه در ج  كـامال مطـابق خواسـته حاميـان عربـي و غربـي       -كند

  .كردند اسالمي  تهديدي را مشاهده مي
ارتـش عـراق موفـق بـه      1980هاي آغاز جنـگ در سـپتامبر    در اولين ماه

بـه هرحـال    1982در اواسـط سـال   . هايي از ايران شد حمله و كسب سرزمين
حمالت متقابل ايران با كمك امواج  انساني كه هزاران كـودك و نوجـوان   

ن يك كليد پالستيكي براي ورود به بهشـت  ايراني در حالي كه دور گردنشا
رفتند و راه را براي سربازان ايراني  آنها روي ميادين مين مي 1.بود، شروع شد

هـا از نظـر نظـامي واقعـا دچـار مضـيقه شـدند و اگـر          عراقـي . كردنـد  باز مـي 
باختند و قادر به ادامه جنگ  كردند، جنگ را مي ها پا در مياني نمي امريكايي

خواست به هـر قيمتـي مـانع پيـروزي      واشنگتن مي. ديگر نبودندتا شش سال 
طرفي رسمي، بغداد را با اسـلحه و   ها شود و تصميم گرفت باوجود بي ايراني

، 2مقامـات عاليرتبـه امريكـايي از جملـه دونالـد رامسـفلد      . پول حمايت كنـد 
عكـس دسـت دادن   . فرستاده ويـژه ريگـان بـه پايتخـت عـراق سـفر كردنـد       

ــا  ســال بعــد و در  20در بغــداد، 1983دســامبر  20صــدام در روز رامســفلد ب
                                                                                                

ده شده و نشاندهنده اين است كه در اثر تبليغات سوء، اين عبارات عينا توسط مولف آور -1
  )مترجم. (نداشته استدر دوران جنگ با عراق شناخت دقيقي از رزمندگان ايراني 

2- Donald Rumsfeld 
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بـود، سـرنگوني صـدام را     1كه رامسفلد وزير دفاع جورج دبليـو بـوش   زماني
اين عكس شور و هيجاني به عنوان سمبل سياست قابل تامـل  . سرعت بخشيد

  .و سوال برانگيز اياالت متحده ايجاد كرد
  

                                                                                                
1- Georg W. Bush 





 
  
  
  

  ست بغدادممانعت از شك يبرا يانجام هر كار
  

  
  

عـراق حمايـت   . آور آن اسـت  طوالني شدن جنگ گواه بر هزينه سرسام
مالي هنگفتي از كشورهاي حومه خليج فارس به خصوص عربستان سـعودي  
و اعتبارات ميلياردي از واشنگتن دريافـت كـرده بـود، كـه همزمـان كمـك       

ظـف  به اين ترتيب عراقـي هـا مو  . كرد تا اقتصاد امريكا به حركت درآيد مي
از طرفـي بـدهكاري   . شدند گندم وارداتي خودشان را از امريكا فراهم كنند

انفجاري دولت، سنگ بناي مصـيبت بعـدي در منطقـه شـد، حملـه ناگهـاني       
  .1990عراق به كويت در سال 

دانست كـه رژيـم صـدام نـه فقـط       دولت اياالت متحده مي 1983از سال 
رد عراقي، گاز  سـمي بـه كـار    هاي كُ عليه نيروهاي ايراني بلكه عليه شورشي

بعد از مدتي تامل و درنگ دولت ريگان استفاده سالح شـيميايي  . برده است
. گيـري كـرد   ميلـي، در صـدور آن بـه عـراق سـخت      را محكوم كرد و با بـي 

سليحات در ايـاالت متحـده، فرانسـه و    ت نكننده اي مهمترين شركتهاي عرضه
شنگتن تالش كرد كه تقاضاي ايـران  اما قبل از هر چيز وا. آلمان قرار داشتند

در . از سازمان ملل، مبني بر عدم  بكارگيري گاز شـيميايي، بـه نتيجـه نرسـد    
، يكي از همكاران سابق در شـوراي امنيـت ملـي    1هاوارد تايچر 1995ژانويه 

                                                                                                
1 - Howard Teicher 
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بعـد از آن كـه   «: در دوران ريگان، در برابـر دادگـاه فلوريـدا اظهـار داشـت     
امنيت ملي را امضا كرد كه بـر اسـاس آن  هـر     فرمان شوراي 1رونالد ريگان

كاري انجام شـود تـا از شكسـت عـراق در جنـگ جلـوگيري شـود، ويليـام         
رئيس سازمان سيا شخصا تمام تدابير و اقدامات امنيتـي را هماهنـگ    2كيسي

اي در اختيـار عـراق  قـرار     هـاي خوشـه   كرد تا تسليحات كافي، به انضمام بمـب 
ود كه عراق اعتبار الزم براي تداوم جنگ را دريافت او همچنين مراقب ب. گيرد

سيا . كند و همچنين با شناسايي دشمن و پيشنهادهاي نظامي راهبردي تامين شود
هاي تسليحات خريداري شده از شوروي از  ها را در مورد سيستم همچنين عراقي

 ».طريق اشخاص ثالث، از جمله اسراييل و مصر پشتيباني كرد
بـه ايـران هـم     3"ماجراي ايـران كنتـرا  "تحده در چارچوب البته اياالت م
هـا بـه وسـايل و تجهيـزات جنگـي امريكـايي        ايرانـي . كـرد  اسلحه عرضه مي

. جنگيدنـد  وابسته بودند، زيرا آنها اغلب با ادوات به جامانده از زمان شاه مـي 
هـا   ايرانـي . شاه در سراسر جهان بزرگتـرين خريـدار سـالحهاي امريكـا بـود     

و ملزومات نظامي و يـدكي را از دالالن و از طريـق بـازار سـياه در      پشتيباني
ظـاهرا ايـن تجـارت تخيـل     . كردنـد  اروپا، آسيا و امريكاي جنوبي فراهم مي

سازمان سـيا يـك تجـارت    . هاي اطالعاتي را هم تحريك كرده بود سرويس
از  فروخت تـا  هاي امريكايي را به ايران مي اسراييل سالح. مثلثي بنا كرده بود

درآمد حاصـله، شورشـيان مخـالف دولـت چپگـراي دموكراتيـك منتخـب        
تا امروز معلوم نشده، آيا اين . هاي نيكاراگوئه را تامين مالي كنند ساندينيست

در اسـتماع  . ريـزي شـده بـود يـا خيـر      معامله توسـط مقامـات عاليرتبـه طـرح    
 توانسـت  ، پرزيـدنت ريگـان نمـي   1987رسوايي در كنگره امريكـا در سـال   

                                                                                                
1- Ronald Reagan 
2- William Casey 
3- Iran-Contra-Affäre 
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توجه ايـن  . ويليام كيسي رييس سيا نيز فوت كرده بود. چيزي را به ياد آورد
جانبه بـود، بلكـه رسـوايي بيشـتر بـه دليـل        ننگ و رسوايي كمتر به معامله سه

در واقـع حـداقل   . گشـت  شرايط همراهي و مشاركت در اين موضوع  برمـي 
بـراي   شد كه بخشـي از پـول معاملـه اسـلحه، بايـد      رسما اين طوري گفته مي

شد كه البته اين اتفاق  هاي امريكايي در لبنان به كار برده مي آزادي گروگان
ها با اطالع و موافقت سيا،  عالوه بر آن معلوم شد كه كنتراها طي سال. نيفتاد

  . كردند كوكائين به اياالت متحده قاچاق مي
بـس در امتـداد مرزهـاي قـديمي      جنگ ايران و عراق با آتش 1988سال 

شـان   حدود يك ميليون انسـان هزينـه ايـن جنـگ را بـا زنـدگي      . يافت پايان
 1979اگر عراق در سال . پرداخت كردند كه سه چهارم از آنها ايراني بودند

ميليارد دالر بود، بعد از جنگ اين كشـور بـا    35صاحب ذخاير طال تا ميزان 
بـه  همزمان قيمت هر بشـكه نفـت   . ميليارد دالر مقروض شده بود 80بيش از 

. علت توليد مازاد كويت و امـارات متحـده عربـي تـا ده دالر كـاهش يافـت      
عالوه بر اين كويت از ميدان نفتي مشترك مرزي با عراق به نام رميله، خيلي 

اي  رژيم صدام حسين هـيچ چـاره  . شده استفاده كرده بود بيشتر از سهم توافق
ورهاي حاشـيه  به خصوص اين كه كش. ديد رفت از دام بدهي نمي براي برون

هايش تا انـدازه   خليج فارس و اياالت متحده حاضر نبودند، عراق را از بدهي
پس از آن صدام كـه از قبـل بـه علـت اختالفـات      . اي معاف كنند قابل توجه

مرزي بر سر رميله تهديد به جنگ كرده بود، او و نزديكترين دايره قـدرتش  
نند تا به اين ترتيب به تصميم گرفتند كه كويت را تصرف ك 1990در اوايل 

  . بزرگترين توليدكننده نفت جهان تبديل شوند
دانست كه سياست امريكا در برابر كشورهاي حاشـيه   ديكتاتور عراق مي

بـر اسـاس ايـن    . كنـد  تبعيت مي 1980خليج فارس از دكترين كارتر در سال 
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د خـو  "منافع ملي"دكترين، امريكا در صورت نياز، با به كارگيري قدرت از 
كويـت از نظـر زمـاني در مجـاورت عربسـتان      . كند در خليج فارس دفاع مي

كامال روشـن بـود كـه بـه     . ترين صادركنندة نفت به امريكا بود سعودي، مهم
واكنش نشان داده خواهـد   1990حمله عراق به كويت در روز دوم اگوست 

 ، سفير امريكا در بغداد، يـك هفتـه قبـل   1از سوي ديگر آپريل گالسپي. شد
دانم كه شما بـه پـول    من مي«: ژوالي به صدام حسين توضيح داد 25در روز 

هـايي   كنيم و معتقديم كه شما بـه فرصـت   ما اين را درك مي. نيازمند هستيد
ما درباره مناقشات دروني (...). ايد، تا كشورتان را بازسازي كنيد  دست يافته

  »(...)يم اعراب، و نيز اختالفات مرزي شما با كويت نظري  ندار
صدام اين توضيحات خيرانديشانه را به عنوان توافق ضـمني بـراي حملـه    

سرباز عراقـي در   30.000دانستند كه  ها مي امريكايي. الوقوع تلقي كرد قريب
ناوگان دريايي اياالت متحده در خلـيج فـارس   . اند مرز با كويت مستقر شده

يكا فورا با مشـت روي ميـز   اگر سفير امر. قبال در هشدار قرمز قرار گرفته بود
داد، شايد جريان تاريخ طـور   كوبيد و به صدام از نتايج كارش هشدار مي مي

  .خورد ديگري رقم مي

                                                                                                
1- April Glaspie 



 
  
  
  

  شود يآزاد م نيپمپ بنز كي
  

  
  

المللـي تحـت رهبـري     ها يـك ائـتالف بـين    بعد از حمله عراق، امريكايي
نظامي مجدد كويت از با تصرف  1991ژانويه  17خود تشكيل دادند، كه در 

هرچنـد  . هـا اخـراج شـدند    شش هفته بعد عراقي. شد سوي اين ائتالف آغاز
در عين حال . هاي نفتي را به آتش كشيدند نشيني، حوزه آنها در هنگام عقب

شيعيان جنوب عراق، شورشي را عليه حاكمان سنّي، با اين پيش فرضِ اشتباه 
اما دولت بـوش  . ت، آغاز كردندها به كمك آنها خواهند شتاف كه امريكايي
هاي داخلي عـراق   خواست اجازه دهد پايش به درگيري وجه نمي پدر به هيچ

در جنگ خلـيج فـارس    2003اين خطا را تنها بوش جوان، در سال . باز شود
  .بعدي مرتكب شد

زيـرا  . در ضمن جنگ كويت خط بطالنـي بـر اعمـال بدخواهانـه كشـيد     
خواسـت تحـت هـر شـرايطي ايـران را       يعراق مـ  -واشنگتن در جنگ ايران

نتيجـه ورشكسـتگي قريـب الوقـوع     . تضعيف كند و مانع پيروزي تهران شود
صدام حسين كه هنـوز  . دولت عراق بود، كه از آن جنگ بعدي بوجود آمد

ها بـود، هنگـامي كـه از كنـار پمـپ       هم يك متحد در خدمت سياست غربي
د غصـب آنهـا واقـع شـده     گذشت،  ديگر مور بنزين امريكايي در كويت مي
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ميليارد دالر نيـاز   62بود اياالت متحده براي آزادسازي نظامي كويت،  حدودا 
هـا بـاز    امريكـايي  .هزينه را عربستان سعودي بر عهده گرفت نصف اين. داشت

ها هم  هم سود كردند، زيرا نه تنها كشورهاي حوزه خليج فارس، بلكه اروپايي
 . مشاركت كرد ن كه با چندين ميليارداز جمله آلما. كمك مالي كردند

پس از حمله ناگهاني به كويت، به الگـوي شـناخته شـدة فعلـي مبـادرت      
هـاي   ترين زمان ممكن، صدام حسـين در سياسـت و رسـانه    در كوتاه. كردند

حـاال بـه   . خردي، فناتيك و به طور كلي ظالم ارتقاء يافت غربي تا تجسم بي
شـهر حلبچـه عـراق بـا گـاز سـمي در سـال        او اتهام قتل عام مردم كردنشين 

البتـه  ناگفتـه   . نفر كشته شـدند  5000زده شد، در آن حمله در حدود  1988
همچنـين سـركوب وحشـيانه    . انـد  هاي شيميايي از كجا آمده ماند، كه سالح

اي يافت، چرا كه او درحـال   قيام شيعيان عراق توسط صدام، بازتاب گسترده
  . "هيتلر دوم": رفتگ حاضر در اين تصوير جاي مي

 6شـوراي امنيـت سـازمان ملـل كـه در تـاريخ        661با اين وجـود قطعنامـه   
به ابتكار امريكا به تصويب رسـيده بـود و تنهـا بعـد از سـقوط       1990آگوست 

. كرد بسـيار بـا اهميـت بـوده اسـت      لغو شد، بايد ثابت مي 2003صدام در سال 
تعيــين كــرد، كــه تنهــا قطعنامــه يــك تحــريم اقتصــادي جــامع عليــه عــراق را  

هاي پزشكي، مواد غذايي و مابقي مايحتاج ضـروري زنـدگي مسـتثني     مراقبت
با ايـن حـال   . ها تاييد شده باشد تاجايي كه از طرف كميسيون تحريم. شده بود

در اينجا ايـاالت متحـده و بريتانيـاي كبيـر     . انگار با هيچ چيز موافقت نشده بود
ظـاهرا در تـالش   . يامدهاي شوم و نـامطلوب زدند، با پ حرف اول و آخر را مي

ها در بدبختي و فالكت تا بدين طريق باعـث   براي سرنگون كردن جمع عراقي
سياست تحريم يك ابزار آگاهانه براي كشـتار  . شورش عليه رژيم صدام شوند
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كميسـيون تحـريم اجـازه نـداد دارو و     . ريزي شده بـود  جمعي و از پيش برنامه
د شيميايي مهم از قبيل كلر براي تصفيه آب آشاميدني تجهيزات پزشكي يا موا

حتي اجازه ندادنـد مـداد بـه عـراق صـادر شـود، كـه در آن        . وارد كشور شود
توانسـت از طـرف    زيـرا مـي  . بـود  "استفاده دوگانـه "توجيه رسمي بيشتر روي 
، دولـت  1999درست كمي قبل از كريسمس سال . ارتش هم به كار برده شود

هـاي ديفتـري و تـب زرد بـراي      ه صادرات واكسن بيمـاري لندن حتي حاضر ب
هـاي كشـتار    بـراي توليـد سـالح   "زيرا ممكن بـود بـراي   . كودكان عراقي نشد
ها در عراق هنوز تجهيـزات   سال بعد از شروع تحريم ده. "جمعي استفاده شوند

البتـه آسـپرين فقـط در    . كردند پزشكي به علت كمبود قطعات يدكي كار نمي
همچنـين بانـد گـاز يـا نـوار      . هـاي گـزاف وجـود داشـت     و با قيمتبازار سياه 

بـراي مثـال، بيمـاري سـرطان و ديابـت      . بندي جزو كاالهاي ناياب بودنـد  زخم
كسـي كـه بـراي درمـان در اردن پـول نداشـت،       . شد منجر به مرگ حتمي مي

تـوجهي افكـار عمـومي در غـرب، بـيش از يـك        بـا بـي  . محكوم به مرگ بود
جانشان هزينه سياست تحريم را پرداخت كردنـد كـه حـداقل     ميليون عراقي با

  .نيمي از آنان كودكان بودند
متخصـص سـرطان و عضـو انجمـن پزشـكان سـلطنتي        1دكتر جـواد العلـي  
او در يكي  "باري دارد گ منطقه حومه بصره وضعيت مر": بريتانياي كبير گفت

مطالعات «: اشتاظهار د 2000در مارس  "گاردين"از گزارشهاي روزنامه لندن 
درصد جمعيـت در منطقـه بصـره بـه      40دهد، طي اين سالها بيش از  ما نشان مي

اكثـر وابسـتگان فـاميلي مـن و همچنـين پرسـنل       . انـد  بيماري سرطان مبـتال شـده  
نـوعي آلـودگي اسـت     دليل آن(...). پزشكي بيمارستان مبتال به سرطان هستند 

                                                                                                
1- Jawad Al-Ali 
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مـا اجـازه نـداريم دسـتگاهي     زيـرا  . دهيم كه عامل دقيق آن را تشخيص نمي
حتـي  . فراهم كنيم، تا بتوان به كمك آن مطالعه علمي مناسـبي را انجـام داد  

گيـري نـداريم تـا بـا آن بتـوانيم پرتوهـاي خودمـان را تحقيـق و          ابزار انـدازه 
شده علت افزايش ناگهـاني   زنيم كه اورانيوم غني اما حدس مي. بررسي كنيم

هـا در جنـگ خلـيج     هـا و بريتانيـايي   ريكـايي ام. ابتال به بيماري سرطان اسـت 
(...) انـد   شـده اسـتفاده كـرده    فارس در جنـوب از مهمـات اورانيـوم ضـعيف    

هـاي مسـكن و    زمان كميسيون تحريم از ارسال داروهـاي حيـاتي، قـرص    هم
  .درماني جلوگيري كرده بود همچنين قرص يد براي شيمي

يي عـراق را تقريبـا هـر روز    به طور موازي، هواپيماهاي امريكـايي و بريتانيـا  
. دادند، چيزي كه به قيمت جان هزاران غيرنظامي تمام شـد  هدف حمله قرار مي

كنندگان  ملل و يكي از هماهنگ ايرلندي، معاون دبيركل سازمان 1دنيس هاليدي
به صورت معترضانه دفتر خود  1998در سال  "هاي انسان دوستانه عراق كمك"

ما در بهترين راه . هاي اقتصادي كامال فاسد است سياست تحريم«: را ترك كرد
(...). اين يك حقيقت وحشـتناك اسـت   ! براي نابودي كامل يك جامعه هستيم

اي باشم كـه   خواهم مسئول برنامه من نمي. ميرند كودك عراقي مي 5000هر ماه 
  .»شود منجر به چنين آماري مي

تر هم بر سـركار  آلماني هم دو سال بيش 2جانشين او، هانس فون اشپونك
چـه  «: نماند، قبل از اينكه او هم با اعتراض دست از كار بكشـد، سـوال كـرد   

مدت ديگر قرار است مردم غيرنظامي عـراق تـاوان  كـاري را بپـردازد، كـه       
  »آيد؟ كاري از دستشان بر نمي

                                                                                                
1- Denis Halliday 
2- Hans von Sponeck 



 
  
  
  

  ميما معتقد"اما  رند،يم ميكودكان 
  "كه ارزش آن را دارد 

  

  
  

داننـد   ين را مسئول وضـعيت اسـفناك خـود نمـي    مردم عراق، صدام حس
قشر متوسـط كـه در ابتـدا قـوي بـود، از طريـق       . دانند بلكه غرب را عامل مي

ها به ويژه به دليل تورم ناگهاني، كامال نـابود و بـه فقـر كشـانده شـده       تحريم
پس از چند ماه تنها جمعيت نـاچيزي ثروتمنـد و آن هـم از اطرافيـان     . بودند

درصـد دسـت     95تا  90د داشت، مابقي جمعيت در حدود رژيم عراق وجو
تنها در منـاطق كردنشـين شـمال عـراق وضـعيت      . كردند به دهان زندگي مي
با حمايت غرب، از جمله ايجاد منطقه پرواز ممنـوع بـراي   . كمتر دراماتيك بود

زمـان راه خـود را بـه سـمت خودمختـاري و        هاي عراقي، اكـراد در آن  جنگنده
  .ز كردنداستقالل آغا

كـردي كـه لباسـهاي     هـاي تاكسـي برخـورد مـي     آن روزها غالبا با راننده
هــا در اصــل  ايــن راننـده . دار امــا كهنـه و فرســوده را بـه تــن داشـتند    مـارك  

بگيران ارشدي بودند كـه پـيش    مدرسين سابق دانشگاه يا كارمندان و حقوق
مـا حـاال سـعي    از اين براي آنها سفر به سوئيس در تعطيالت غيرعادي نبـود ا 

شان تن به هر شغلي  هاي كردند  براي كسب درآمد جهت خود و خانواده مي
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درصـد بـود يعنـي     95در عـراق   1989ميزان افراد باسـوادها در سـال   . بدهند
بيش از نيمي از آن كاهش   2000اما در سال . باالترين ميزان در جهان عرب

هاي جهان بود،كاهش پيدا  نظام سالمت هم كه قبال يكي از بهترين. يافته بود
سال، از كمترين نرخ در سراسـر   نرخ مرگ و مير كودكان طي ده. كرده بود

اين فقر و فالكت مردم عراق كه عمـدا از  . جهان به باالترين نرخ رسيده بود
تـرين جنايـات    شـده  سوي امريكا و بريتانيا  به وقوع پيوست، يكي از شـناخته 

ايـن يكـي از داليـل اصـلي      . اسـت  سياست غربي پس از جنگ جهـاني دوم 
در پي اين . هاي مدني در عراق و همچنين دولت عراق است فروپاشي ارزش

فروپاشي، چند سـال بعـد و در يـك جنـگ ديگـر، حكومـت وحشـت شـبه         
  .نظاميان، به ويژه  داعش ايجاد شد

 60"مجـري برنامـه پرمخاطـب و محبـوب شـبكه       1996مه  12در تاريخ 
شود  گفته مي«: وزيرخارجه امريكا پرسيد 1دالين آلبرايتامريكا از ما "دقيقه

ايـن رقـم، بيشـتر از    . اند  در حال حاضر نيم ميليون كودك عراقي كشته شده
جـواب  » آيا بهاي ارزاني اسـت؟ . تعدادي است كه در هيروشيما جان باختند

كنم، اين يك انتخاب بسيار سختي است، امـا   من فكر مي«: مادالين آلبرايت
  . »كنيم، كه آن بهاي ارزاني است ما فكر مي بهاء،

من «: دو سال بعد آلبرايت در يك رويداد در كليولند اوهايو توضيح داد
و »  كنـيم  بندم كه ما  بيشتر از صدام حسين به مردم عراق  فكـر مـي   شرط مي

مـا  . اگر ما خشونت به كار مي بريم، به اين دليل است كه ما امريكـا هسـتيم  «
  ».نگريم ما عظمت داريم و همچنان به آينده مي. كنيم پوشي نمي چشم

، بنيـان قطعنامـه    1991بايد باور داشت كه با آزادسازي كويت در فوريه 
اين گونه . ها هم برطرف خواهند شد حذف شود و به اين ترتيب تحريم 661

                                                                                                
1- Madeleine Albright 
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در آسـتانه جنـگ   . كـم گـرفتن امپراتـوري اسـت     فكر كردن به منزله دسـت 
توضـيح   1980مال هم خط بـا دكتـرين كـارتر در سـال     كويت، بوش پدر كا

دسترسي به نفت خليج فارس و امنيت كشورهاي كليدي و دوسـت در  «: داد
اياالت متحده (...). كننده است  منطقه، براي امنيت ملي امريكا قطعي و تعيين

متعهد به دفاع از منافع اساسي خـود در منطقـه اسـت و در صـورت لـزوم بـا       
  . »يه هر قدرتي است كه به  منافع ما آسيب برساندخشونت نظامي عل

 -دسترسي  به پمپ بنزين كويت، منجر به آغاز پايـان سـلطه صـدام شـد    
بـدون ايـن كـه ضـرر و     . منجر بـه انتقـام از او بـود   ) صدام(اين تكبر و غرور 

در همان زمان اقدام امريكا يك هشدار صـريح و  . ها در نظر گرفته شود زيان
  .با ما درگيرنشويد: اكمان منطقه بودروشن به بقيه ح

، ، 1993كلينتون مدت كوتـاهي پـس از مراسـم تحليـف خـود در سـال       
يعنـي مهـار   . را اعـالم كـرد   1"مهار دوگانه"دكترين جديد سياست خارجي 

اين دكترين آغاز يك سياست درگيري و رويارويي بـود كـه   . ايران و عراق
در عـوض  . كـرد   جلـوگيري مـي  از شروع جديد رابطه امريكا با ايران عمـال 

هـاي   جمهوري اسالمي و همچنين عراق صدام حسين بايد با كمـك تحـريم  
. اقتصادي، طوري ضعيف شوند كه در اين راه، تغيير رژيم را به ارمغان آورد

بنابراين قابل درك است كه چرا شوراي امنيت سازمان ملل همواره به ابتكار 
 661قطعنامـه پـي در پـي تـا قطعنامـه       13 امريكا و بريتانيا تا سرنگوني صدام

هـاي موجـود تعميـق و     تمام آنها با اين هدف بود كـه تحـريم  . تصويب كرد
هـاي   درحال حاضر اين اتهام كه عراق عالوه بر توسعه سالح. گسترش يابند

ــته    ــليحات هس ــده تس ــيميايي، معاه ــوژيكي و ش ــراي  بيول اي را دور زده و ب
                                                                                                
1- Dual containment 
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حتــي . كــرد، اثبــات نشــده اســت تــالش مــي "هــاي كشــتار جمعــي ســالح"
ساله سازمان ملل نتوانست اين سوءظن را تاييد كنـد كـه    هاي چندين بازرسي

   .يافت نشد "كره اسب سيگاري"



 
  
  
  

  سقوط صدام
  

  
  

در سـال   1"پـروژه بـراي قـرن جديـد امريكـا     "كاران  اتاق فكر نومحافظه
وني نظـامي  در يك نامه سرگشاده به پرزيدنت كلينتون خواستار سرنگ 1998

صدام حسين شدند، تا مبادا بتواند به تسليحات كشـتارجمعي دسترسـي پيـدا    
، ريچـارد  3بولتـون .آر.كاران امريكايي، جان از نومحافظه 2كرم دال كرم. كند
  . جزو امضاء كنندگان بودند 6، پاول ولفو ويتس5، دونالد رامسفلد4پرله

كـاريِ   محافظـه  طـور خالصـه   چيست؟ به "كاري نومحافظه"دقيقا مفهوم 
هـايي مثـل آزادي،    ارزش. مسيحيايي با هدف صلح جهاني امريكـايي اسـت  

شـوند، تـا از    دموكراسي و حكومت قانون به لحاظ ايدئولوژيكي ابزاري مـي 
بنـابراين بايـد   . آنها به عنوان منافع قدرت سياسي مورد اسـتفاده قـرار گيرنـد   

آن دفاع شود و در كنـار   هژموني امريكا در سراسر جهان به اجرا درآيد و از
زدايي شده و به وضوح به سمت  يك  سيستم اقتصادي تا حد امكان مقررات

                                                                                                
1- project for the New American Centry 
2- crème de la crème 
3- John R. Bolton 
4- Richrd Perle 
5- Donald Rumsfeld 
6- Paul Wolfowitz 
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داروينيسـم  : شـود گفـت   مي با لحن كمتر دوستانه . سرمايه مالي هدايت شود
  .  بيني و بدبيني تركيب شده است اجتماعي همراه با جنون خودبزرگ

كـاران   ، نومحافظـه 2000با پيروزي انتخاباتي جورج دبليو بوش در سـال  
رئيس جمهور جديد امضاءكنندگان اشاره شده در سطور . به قدرت رسيدند
اش، بـراي   هاي مديريت قرار داد و كمي بعد از معرفي كابينه باال را در سمت

بار موضوع تغيير رژيم عراق در شوراي امنيت ملي مورد بررسـي قـرار    اولين
هـاي عينـي بـراي     زارت دفاع طرح، و2001شش ماه بعد و در ژوئيه . گرفت

از سوي دونالـد رامسـفلد دوسـت قـديمي صـدام       مداخله نظامي در عراق را
ارائه كرد كه به امريكا يـك موقعيـت بهبوديافتـه اساسـي در منطقـه و سـاير       

  . داد جاها را نويد مي
الملل مشروعيت  اي كامال برخالف حقوق بين اما چطور يك چنين حمله

روز بعد از آن . 2001سپتامبر  11مك اقدامات تروريستي كند؟ به ك پيدا مي
باره بحث كردند بدون در نظر گرفتن اين واقعيت كه بغداد  در كابينه در اين

امكان رهبري جنگ فوري عليـه تـرور   . با اين حمالت ارتباطي نداشته است
به پذيرش همگاني نيازمند بـود، تنهـا در مـورد تـوالي اخـتالف نظـر وجـود        

، وزيـر خارجـه   1ول افغانستان و بعد عراق؟ يا برعكس؟ كالين پـاول ا. داشت
امريكا با توجه به اوضاع احساسي مردم كشورش توصيه كـرد ابتـدا القاعـده    

در مـورد افغانسـتان، ايـاالت متحـده بـه      . مورد هدف قرار گيرد سپس عراق
در خصوص عراق نيز همچنين واشنگتن مجبور . دنبال حكم سازمان ملل بود

هاي داراي  البته قدرت. به رهبري آمريكا و بريتانيا بود "ائتالف داوطلبان"به 
حق وتـوي سـازمان ملـل ماننـد روسـيه، چـين و فرانسـه، و همچنـين آلمـان          
                                                                                                
1- Colin Powell 
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جنگـي كـه فراتـر از سياسـت امپرياليسـتي، فاقـد       . مخالف اين جنگ بودنـد 
در ها براي جنگ  داليل ذكر شده از سوي امريكايي. هرگونه مشروعيت بود

شـايد بـه ايـن    . تغييرناپذير و مختلف، اما سـاختگي بودنـد   2002اواسط سال 
كردن خاورميانه و خـاور   نيازي براي دموكراتيزه معني كه سقوط صدام پيش

از طريق سفارت  نزديك باشد، بعد از آن دوباره گزارش دادند، رژيم عراق
فتگـو كـرده   ، تروريست حادثه يازده سپتامبر گ1خود در پراگ با محمد عطا

» هـاي كشـتار جمعـي    سـالح «البته باالتر از آن اتهام، در اختيار داشـتن  . است
هـا، حضـور كـالين     پـردازيِ امريكـايي   نقطه اوج اين صحنه. توسط عراق بود

شـواهد   2003فوريه  5پاول در شوراي امنيت سازمان ملل بود، جايي كه در 
شيميايي و بيولـوژيكي  هاي كشتار جمعي  به ظاهر ترديدناپذيري براي سالح

هـاي اطالعـاتي    البته جعـل و تقلـب بـزرگ سـرويس    . رژيم صدام ارائه كرد
  .امريكا در اين مورد مطرح است

  

                                                                                                
1- Mohammed Atta 
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جنگ تجاوزكارانـه   2003مارس  19در روز . مابقي اين مسئله، تاريخ است
بريتانيا به بغـداد حملـه    در روز هفتم آوريل امريكا و.امريكا عليه عراق آغاز شد

روز . كردند و يك هفته بعد پنتاگون عمليات جنگي را تمـام شـده اعـالم كـرد    
آبراهام ليـنكلن  .اس.اس.اول مه سرانجام پرزيدنت بوش بر روي ناو هواپيمابر يو

هـاي جنگـي ايـراد     را در لباس خلبـان  1"ماموريت انجام شد"سخنراني معروف 
  .»ما پيروز هستيم. تموضوع عراق فيصله ياف« : كرد

ها كـه سـرنگوني    امريكايي. در واقع مسئله تازه به راستي شروع شده بود
آنهـا  . اي بـراي روز بعـد از تصرفشـان نداشـتند     صدام را آرزو داشتند، برنامه

ديدند كه بـه تـاريخ، مـذهب يـا فرهنـگ ايـن كشـور بپردازنـد و          دليلي نمي
آلمان و ژاپن بعـد  . شود استقبال مي اطمينان داشتند كه از آنها به عنوان ناجي

بلـه، درآنجـا   . از جنگ جهاني دوم بعنوان الگـو در نظـر گرفتـه شـده بودنـد     
امـا كسـي   . توانسته بودند تا دموكراسي را به نحوي با موفقيت معرفـي كننـد  

  .اين مقايسه پوچ را امتحان نكرد
                                                                                                
1- Mission accomplished 
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عراق كشوري است كه بعد از پايان جنگ جهاني اول توسـط قـدرتهاي   
سه گروه جمعيتـي تاثيرگـذار در ايـن كشـور وجـود      . ستعماري تشكيل شدا

مذهب كه عرب نيسـتند امـا مثـل آنهـا در      دارند، در شمال عمدتا كُردهاي سنّي
درصـد  20آنهـا حـدود   . شـوند بنـدي مـي  اي متعدد طبقه ارتباطات نژادي و قبيله

عـراق  هاي عرب در مركـز   گروه ديگر سني. دهندجمعيت كشور را تشكيل مي
هاي عربِ اقليت، از قرنها قبل و از زمان حكومت امپراتوري عثماني سني. هستند

درصد جمعيـت بـه شـيعيان     60حدود . آنها نخبگان قدرت هستند. وجود دارند
نفت عراق تقريبا و . كنند شود كه عمدتا در جنوب زندگي ميعرب مربوط مي

هـا دستشـان خـالي     سـني  ونشين و كردنشـين قـرار دارد    منحصرا در مناطق شيعه
هاي ديگر مذهبي از جملـه مسـيحيان از نظـر تعـداد، كـم و از نظـر        گروه. است

صدام براي تقويـت دولـت مركـزي و تثبيـت قـدرت      . اهميت هستند سياسي بي
بـه  (زمان حزب حاكم بعـث   هم. خود، بر ارتش و سرويس مخفي تكيه زده بود

آوري طرفـداران و   ربي، محل جمعع –به ظاهر ناسيوناليست ) معني تولد دوباره
هـاي نخبـة    سـنّي . او كشور را با مشت آهنين نگـه داشـته بـود   . عوامل صدام شد
به اين نحو كه كُردهـا و هـم شـيعيان را    . كردند هايشان دفاع مي قدرت از برتري
هـاي سـني كـه از طرفـداران و      صدام به همراه تكريتـي . كردند يكسان ترور مي

نطقه اطراف شهر تكريت در شمال غرب بغداد بودند، تقريبـا  اي او در م قبيله هم
جايي بود كه صـدام   تكريت همان. هاي كليدي را اشغال كرده بودند تمام پست

ــد  ــتگير شـ ــرارش دسـ ــد از فـ ــامبر . بعـ ــوراخي  2003او در دسـ در داخـــل سـ
  30دستگيرگرديد و بعـدا توسـط دادگـاه عـراق بـه مـرگ محكـوم شـده و در         

  .ار آويخته شدبه د 2006دسامبر 
اياالت متحده چه خطايي را بعد از سرنگوني صـدام مرتكـب شـد؟ ايـن     

آنهـا چـه   . تر پاسـخ داد  توان به كمك يك پرسش ديگر و سريع سوال را مي
  :چيزي را از قلم انداختند؟ سه خطاي مهم
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خــالء قــدرت، بالفاصــله بعــد از حملــه در بغــداد شــيوع هــرج و مــرج را  . 1
هــا، بــه اســتثناء  هــا و بريتانيــايي چشــمان امريكــايي در برابــر. گســترش داد

هـا،   شـد، تمـام وزارتخانـه    وزارت نفت كه توسط سـربازان محافظـت مـي   
گـران هـيچ    اشـغال . ها، و ساير تاسيسات عمومي غارت شدند بانكها، موزه

شده آب و برق از  اي به تامين نظم و امنيت و بازسازي ذخاير منهدم عالقه
،  مدير غيرنظاميان كه از 1پاول برمر 2003در ماه مه . دادند خود نشان نمي

سوي پرزيدنت بوش به كار گماشته شده بود، كارش را شروع كرد و تـا  
كفايتي قابل  بي. بر سر كار خود ماند 2005اولين انتخابات پارلماني ژانويه 

اش، براي ايجاد يك مـدل دولـت نئـوليبرال بـا      توجه برمر و تالش بيهوده
زي در همه جا و همچنين مردمي كه بيشتر از نيمي از آنها در سا خصوصي

كردند، آخرين بقاياي عملكرد حكومـت مركـزي را     مرز فقر زندگي مي
شدن صنعت نفـت عـراق را كـه مربـوط بـه سـال        او قانون ملي. نابود كرد

ــي1972 ــه       م ــيش از هم ــد را پ ــاف جدي ــوز اكتش ــرد و مج ــو ك ــد، لغ ش
، 4، هـايبرتن 3، چـورون 2از جمله اكسون هاي امريكايي و انگليسي شركت

در يك گزارش غيرعادي و انتقـادي سـي   . دريافت كردند 6و شل 5پي بي
 "عـراق، ده سـال پـس از آن   "با عنـوان   2003آوريل  13ان ان مربوط به  

آمده بود كه شركتهاي بزرگ نفتي در مبارزات انتخابـاتي جـورج دبيلـو    
چطـور  . انـد  قبـل هزينـه كـرده    بوش، پول بيشتري نسبت به انتخابـات دور 

گـراي نفـت و انـرژي را بـه      ، البـي 7شد انتظار داشت بوش ديك چني مي
                                                                                                
1- Paul Bremer 
2- Exxon 
3- Chevron 
4- Haliburton 
5- BP 
6- Shell 
7- Dick Cheney 
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تحت همين مديريت بـود كـه   . عنوان معاون رئيس جمهوري انتخاب كند
ــي  " ــرژي مل ــعه سياســت ان ــروه توس ــارس   "گ ــاه م ــل و در م  2001از قب

: ان ان ري سينتيجه گي. هايي براي توزيع جديد نفت عراق ارائه كرد برنامه
 بله، در جنگ عـراق موضـوع نفـت بـود و برنـده اصـلي در ايـن جنـگ        «

  . »شركتهاي بزرگ نفتي بودند
پاول برمر و قدرت اشغالگر امريكا حتـي بـه طـور ابتـدايي سـعي نكردنـد       . 2

ــه  ــومي، قبيل ــران ق ــك   رهب ــذهبي را در ي ــي "اي و م ــان مل ــراي  "گفتم ب
هـا، برمـر    س شـيوه اربـاب  بـر اسـا  . سازماندهي مجدد دور هم جمـع كننـد  

هاي مربوطه را به عنوان مشاور تعيين كرد، اما آنهـا را بـه    نمايندگان گروه
 "شـيعيان "يـا   "كردهـا "، "هـا  سني"ديد، بلكه به عنوان  عنوان عراقي نمي

هـاي مشـكوك عراقـي     مشاوره او در درجـه اول توسـط تبعيـدي   . ديد مي
امـا آنهـا   . يا اعتباري نداشتندشد كه در عراق هيچگونه پشتيبان و  انجام مي
كننـده آن چـه مايـل بـه      كـاران معتبـر و تعيـين    ها براي نومحافظـه  طي سال

و نـه   "اي كارت قبيله"برمر منحصرا با . كردند شنيدنش بودند، تعريف مي
براي شنيده شدن رهبران عراقي و جمعيت همـراه  . كرد بازي مي "عراقي"

اي  را به عنـوان بخشـي از آن منطقـه   آنان، مجبور نبودند انتخابات ديگري 
تا قبل از سقوط صدام، تعلقات مذهبيِ شيعه يا سني اهميت چنداني . كنند

هاي دو نژاد مختلف بسيار وسيع بود و با يكديگر در يك  ازدواج. نداشت
گرايـي در كشـور    اما هم اينك تخم فرقه. كردند محله از شهر زندگي مي

  2006ه در عراق رشـد كـرد و در سـال    سال بعد، القاعد پاشيده شد و يك
  .  "دولت اسالمي"نيز سازمان پيشرو 

ترين خطا اولين تصميمي بود كه پـاول ولفـو ويـتس، قـائم مقـام       اما جدي. 3
او ارتش عراق را منحل كرد و حزب بعث عـراق را بـه   . وزير دفاع گرفت
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بـا ايـن كـار صـدها هـزار      . ممنوع اعـالم كـرد   "تشكيالت جنايي"عنوان 
حتي بيشترآنها . ها، شغل و معيشتشان را از دست دادند راقي، عمدتا سنيع

هـايي كـه طـي     بـراي سـنّي  . آوري خلع قدرت و تحقير شدند به طرز شرم
. اي رخ داد حرمتي فزاينـده  ها جزء نخبگان قدرت در عراق بودند، بي قرن

هـا   يامريكـاي  در برابر اشغالگري  ها اين تصميم اشتباه موجبات مقاومت سني
خشـونت   و حاكميت جديد شيعيان را فراهم كرد و آنها سنگ بناي ترور و

هاي سابق مربوط به دوران صدام و  خيلي از مامورين و ژنرال. را گذاشتند
سربازان سابق آنها، كادرهاي حزب بعث و نيروهاي امنيتي حاال در زمـين  

   .فرورفتند و فعاليت مخفيانه را آغاز كردند



   



 
  
  
  

  سراب كيبه عنوان  ياسدموكر
  

  
  

گر غربي ارزش زيادي بر اين  هاي مداخله در افغانستان و در عراق قدرت
گذاشتند، تا حد امكان هر چه سريع انتخابات برگزار شود و كمك كنند  مي

تا  دولت مشروع و دموكراتيك به قدرت برسد، كه بعـدا بـه عنـوان مشـاور     
از جملـه بـراي مصـونيت از    و امضـاءهاي مربوطـه را   ( غـرب خـدمت كننـد   

تقلبات انتخاباتي به صـورت  ). مجازات سربازان و مزدوران غربي انجام دهند
. سيستماتيك و در ابعادي وسيع در افغانستان به طور جدي ناديده گرفته شـد 

همچنــين اهميتــي نداشــت كــه يــك دموكراســي در يــك دولــت در حــال  
ي به عنوان ابزار سياسـت  فروپاشي و يا نظم اجتماعي تحت سلطه فئودالي حت

يـك  . هاي قومي، مـذهبي بـه وجـود بيايـد     تواند از تنش قيموميت غربي نمي
خواهد بيشتر از ظـاهر يـا عـذر و بهانـه باشـد، يـك بنيـان         دموكراسي كه مي

ايـن شـامل   . دهـد  پايدار و مديريت حكومتي مناسبي را پيش فرض قرار مـي 
حاكميـت قـانون و    يك اجمـاع در مـورد مسـير تـوافقي، تفكيـك قـدرت،      

در شــرايط فقــر، محروميــت، خشــونت بــومي و فقــدان  . تكثرگرايــي اســت
در ميـان   "هـاي ناخواسـته   خسـارت "ديـدگاه، در سـايه اشـغال، كـه هـزاران      

غيرنظاميان را باعث شده، به طور فزاينده از طريق كاربرد تهديد بـه جنـگ،   
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كتـاتوري نـه ايـن    قطعا حكومت دي. تواند با اين مدل كارايي داشته باشد نمي
. كه بعد از چند دهه، بالفاصله پس از تغييـر رژيـم اجبـاري از سـوي خـارج     

سـاالران منطقـه و اسـتحكام سـاختارهاي      چنين پيشرفتي به نفع ظهور جنـگ 
براين اساس سياستمداران محلي طبق معمول، به عنوان رهبران . فئودالي است

  .كنند ه عمل ميهاي قومي و مذهبي مربوط اقوام، قبايل و يا گروه
تـا   2006وزير عـراق از آوريـل    ، نخست1المالكي يك مثال روشن نوري

، طبــق انتظــار، 2005در اولــين انتخابــات آزاد ســال . اســت 2014آگوســت 
. دهنـد  شـيعيان اكثريـت جمعيـت را تشـكيل مـي     . احزاب شيعه پيروز شـدند 

ميـل بـه   فاتحان انتخابات، در فكر تقسيم قدرت و آشتي ملـي نبودنـد، بلكـه    
ها سركوب و خشونت عليه شيعيان از  ها براي قرن انتقام از سني. انتقام داشتند
مـالكي بـه صـورت هدفمنـد و     . 1991هاي دسته جمعي در سـال   جمله اعدام

هـا را از سـمت مـديريت و ادارات دولتـي كنـار       سيستماتيك، اكثريت سـني 
روم كرد و همـين  گذاشت و حتي آنها را از توزيع منابع نيز تا حد زيادي مح

نـوري مـالكي در دوره دوم نخسـت    . ها را برانگيخت اقدامات، شورش سني
، سعي داشت قـدرت را كـامال در انحصـار خـود     2010وزيري خود از سال 

بلكـه وزيـر كشـور، وزيـر دفـاع، رئـيس       . وزيـر نبـود   او فقط نخسـت . بگيرد
اعتصـابات  مالكي تظـاهرات و  . هاي مخفي و فرمانده كل قوا هم بود دستگاه
همچنـين بـه كمـك    . عدالتي سـركوب كـرد   ها را در برابر تبعيض و بي سني

بـا ايـن   . هاي مرگ، معاون سني خود را به ترور دروغـين مـتهم كـرد    گردان
. شـد  وجود او سالها هم از طرف واشنگتن و هم از طرف تهران حمايت مـي 

ر كنـار  ايرانِ شيعي بعـد از سـقوط صـدامِ سـنّي بـه مهمتـرين متحـد بغـداد د        
                                                                                                
1- Nuri al-Maliki 
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سـرانجام مـالكي   . هـا  واشنگتن تبديل شد، البته بـا دلخـوري زيـاد امريكـايي    
اش با توجـه بـه پيشـرفت داعـش      زيرا سياست ضدسنّي. مجبور به استعفا شد
رو در برابر جهادگران،  ها و شيعيان ميانه زيرا اتحاد سني. ديگر قابل دوام نبود

رفـت، تحـت رهبـري او     طور كه از طرف واشنگتن و تهران اميدش مي همان
  .غيرقابل تصور بود

  





 
  
  
  

  انيعيش هيعل ها يسنّ
  

  
  

ها، فروپاشي حكومت مركـزي و   عنوان پيامد تحريم تخريب جامعه عراق به
نظاميان شـيعه و   همچنين ناتواني دولت مالكي زمينه مناسبي براي رشد و نمو شبه

) 2003- 2011(مريكـا  قيام عليـه اشـغالگري ا  . هاي تروريستي بود سني و سازمان
گرايـان افراطـي    شد و سـپس اسـالم   در ابتدا از سوي اهل سنت پوشش داده مي

اهـل    1القاعده به رهبري ابومصـعب الزرقـاوي  . و مشي آن را ديكته كردند  خط
ــاران  2006بعــد از مــرگ او در ســال  . اردن در عــراق مســتقر شــد  توســط بمب

دولت "راق سردرآورد، كه ابتدا امريكايي، گروه جديد ديگري از القاعده در ع
ناميده شد و از ژوئن  "دولت اسالمي در عراق و شام"، سپس "اسالمي در عراق

   .نام دارد) داعش( "دولت اسالمي" 2014
كردند بلكـه   ها و متحدانش مبارزه مي هاي تندرو نه تنها با امريكايي سنّي

از طـرف  . كردند ميعليه شيعيان در  بازارها يا مكانهاي شلوغ هم بمبگذاري 
بغـداد بـه   . دادنـد  ها را نيز مورد هدف قرار مـي  گرايان آنها، سني ديگر افراط
نشـين   هـاي شـيعه   هـا اقامـت در محلـه    بـراي سـني  . شده تبديل شد شهر تقسيم

تنهـا كمتـر از نيمـي از     2003ها كـه در سـال    سني. خطرناك بود و برعكس
                                                                                                
1- Abu Musab al-Sarkawi 
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. شدند درصد را شامل مي 20تا  15جمعيت  پايتخت  بودند، ده سال بعد تنها 
از آنجـا كـه ايـران از شـيعيان و عربسـتان      . ها هـزار نفـر فـرار كردنـد     زيرا ده

كنند، از مناقشات داخلـي عـراق يـك جنـگ      ها  حمايت مي سعودي از سني
البته مذهب دليـل ايـن   . كشته در ماه حاصل شد 3000اي همراه با  نيابتي فرقه
جـويي و منـابع از    نـگ بـر سـرقدرت، برتـري    ها نبود بلكه تفرقه، ج درگيري

گر امريكـا و متحـدانش بـه ايـن مسـئله، بـا        نيروهاي اشغال. عوامل آن بودند
اي مانند افزايش تعداد سـربازان و منـابع مـالي واكـنش نشـان       عوامل معمولي

اما آنها با ايـن كـار   . ها بود افزايش منابع پولي براي خريد رهبران قبيله. دادند
شـان،   امش پايدار كمك كردنـد، طـوري كـه بـا ادامـه خشـونت      كمتر به آر

  . تصاوير شكنجه ابوغريب در قاب تصاوير، سراسري شد
. ها در عراق اطالعات مكتوبي موجود نيست شده در ضمن از تعداد كشته

تعداد آنها براساس منابع گوناگون، متفـاوت اسـت و بـه خـاطر عـدم وجـود       
هـا تـا    در اثـر حملـه امريكـايي   . ين زدتـوان آن را تخمـ   آمار رسمي، فقط مي

نفراز سـربازان و غيرنظاميـان كشـته     150.000تا  30.000تصرف بغداد، بايد 
شدگان بـه عنـوان نتيجـه مقاومـت در برابـر اشـغال و        تعداد كشته. شده باشند
ايـن تعـداد   . رسـد  هاي داخلي در عراق حداقل به نيم ميليون نفر مي درگيري

د دو ميليـون عراقـي كشـته شـده از زمـان حملـه بـه        قطعا اشتباه نيست، حـدو 
هاي متعاقب آن هسـتند و   هاي حاصل از تحريم و مرده 1990كويت در سال 
پس از پايان اشغال حتي خود تخريـب  . ها همچنان ادامه دارد اين كشته شدن
در حال حاضر كشور به اصطالح درگير جنـگ در سـوريه   . عراق ادامه دارد

  .منطقه را به لرزه انداخته است 2011است، كه از سال 
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انگيـز اسـت بلكـه در كـل جهـان عـرب        نه تنهـا در عـراق وضـعيت غـم    
ها متالشي شده و تحـت تـاثير    يا تمام دولت. هايي از طوفان وجود دارد نشانه

همچـون وضـعيتي در ليبـي،    (گـرا درآمـده اسـت     ظاميان اسـالم مرگبار شبه ن
، يا در استبداد و خودكامگي )سوريه، در يمن و تاحدودي در لبنان و سودان

باالتر از همه، مصر و كشـورهاي  . اند و يكي در آرامش فريبنده منجمد شده
با اميد به زندگي بهتر، آزادي . حوزه خليج فارس در اين وضعيت قرار دارند

دموكراسي كه چند سال پيش به بهار عربي وعده داده شده بود كـه كمـي    و
برداشـت غالـب   . گيري و اعتقاد به سرنوشت باقي مانده اسـت  بيشتر از كناره

در غرب اين است كه اين تحوالت عمدتا مديون مذهب است و اسالم هـم  
عـي  بنابراين بـا ايـن ديـدگاه، علـل واق    . كامال مترادف با قرون وسطي ميباشد

ــي  ــه م ــده گرفت ــود نادي ــرايط   . ش ــين ش ــه و همچن ــا مداخل ــارج ت ــوذ از خ نف
هاي اجتمـاعي، كـه بيشـتر بـه  تـرميم و بازسـازي بـه عنـوان يـك           چارچوب
  .اميد به زندگيِ بهتر به تنهايي ضامن تغيير و دگرگوني نيست. انقالب بود
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اندازي را تجربه  به طور كلي جهان عرب در حال حاضر يك نوع پوست
نظم كهن مرده است، نظم جديد در طرح كلي مشخص شده اسـت  . ندك مي

از يـك  . اما هنوز هم به اندازه كافي مـوثر اسـت كـه موضـع سياسـي بگيـرد      
طــرف رابطــه فئــودالي، تــا وابســتگي اقتصــادي شــخص بــه كشــور و درك  
درستش از قدرت در دولت، جامعه و خانواده، كـه در درجـه اول  بـه معنـي     

وي ديگر يك پست مدرن آتي فريبنده، نقش برجسته، از س. راه فرعي است
ترين در خط افق شهرهاي حوزه خلـيج فـارس، در    جهان وطني قابل مشاهده
هـاي   هـا و تفـاوت   هر دو جهان در بسياري از سايه. اين مورد دوبي يا ابوظبي

ظريف، همچنين با توجه بـه ارزشـها، در يـك زمـان و در كنـار هـم وجـود        
اختالالت متعدد و محاصـره و بـه انـدازه كـافي انفجـاري      كه منجر به . دارند

  . شود تخليه مي
شورش اعراب از طريق كوچه و خيابـان و اينترنـت كـه توسـط جوانـان      

شد تالش كرد تـا دوران جديـد را نيـز از لحـاظ سياسـي       شهري پشتيباني مي
ي هـا  اي و دموكراسـي  ها، رهبران قبيله به دور از پادشاهان، ژنرال. آغاز كنند

 دروغيني كه از زمان استقالل كشورهاي عربي بعـد از جنـگ جهـاني دوم،   

پيش از همه مشغول تقويت قدرت خانواده خود و ترجيحـا جاودانـه كـردن    
اين مستبدان براي توسعه كشورشـان كـار انـدكي انجـام دادنـد و      . آن بودند

كشور و منابع آن را همچنان در درجه اول به عنوان ملـك خصوصـي خـود    
زيـرا  . با اين وجود به انقالب منجـر نشـد   2011قيام عربي در سال . يدندد مي

هاي متوسـط شـهري، بـراي سـرنگوني رژيـم       بنيان اجتماعي شورشيان و اليه
در ميدان تحرير قاهره يك اتحاد متشكل از . باستاني بيش از حد ضعيف بود

ساتشان را گرايان و نيروهاي سكوالر، از فقير و غني كه اين گونه احسا اسالم
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كـاري   ،اما آنها بايد در يك زمـانِ كوتـاه  . مرگ بر حاكم: كردند عرضه مي
  .رسيد كردند تا انقالب به طورموثر و پايدار به پيروزي مي مي

طبقه متوسط، قدرت را در دست گرفـت   1789با انقالب فرانسه در سال 
عتي صن -در نتيجه، جامعه فئودالي. و روحانيون و اشراف را سركوب كردند

يك فرآيند دشوار و خونين، كه تا قرن بيستم طول كشـيد و بـا   . از بين رفت
امـا در  . موانع متعدد، انقالبهاي متقابل و جنگهايي در كـل اروپـا همـراه بـود    

اي در برابـر رژيـم باسـتاني     پايان نوسازي و مكانيزاسيون به صورت مجموعه
انقالبي ماننـد انقـالب   . پيروز شدند و پويايي اقتصادي خودكامگان نابود شد

از پــيش شــرط نيــروي اجتمــاعي  1979فرانســه و يــا انقــالب ايــران در ســال 
در ايــران اتحــاد . قدرتمنــد برخــوردار بــود كــه توانــايي شكســتن را داشــت 

روحانيون و بازار بود كه مشتركا يك گروه اجتماعي قدرتمنـدي را سـاخته   
از صنعتي شدن شكل گرفت هاي متوسط پديد آمده  در اروپا نيز اليه. بودند

  .هاي عربي بسيار ضعيف بود اما اين نيرو دقيقا در شورش
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مانـدگي و   تقـارن عقـب   بـودن و  رگـه  تراژدي جهان عرب در تفرقه، دو
قشـرهاي   ،عمـان  تـا مـراكش   ازدر هيچ كشـوري  . آنها قراردارد بودن مدرن

هـاي سـلطنتي    اسـتبداد را بـه رژيـم    بتوانـد متوسط شهري وجـود نـدارد كـه    
 پارلمـاني دموكراسـي  بـا  رژيـم نظـامي را   كنـد و يـا بتواننـد    مشروطه تبـديل  
اگرچه در مصر موفق شدند مبارك را سـرنگون كننـد، البتـه    . جايگزين كند

ي را نخـورده مانـد و ضـربه متقابـل و تنـد      رژيم نظامي دست زيرا .فقط او را
تـر از زمـان  تحـت     امـروز سـركوبگرانه  ر، كه مصـ رسد  به نظر مي. دوارد كر

ي شـهر متوسـط  قدرتمنـد  در عـراق يـك طبقـه     فقـط . كنترل مبارك  است
توانسـت داشـته    جرات شـورش عليـه صـدام را مـي    احتماال وجودداشت كه  

  .شد ها ساييده نمي اگر توسط تحريم البته. باشد
ي خودجـوش بـود كـه    قيام مردمـ يك   2011سال در  يعرب هاي شورش

اي بر خيلي از كشورها فرود آمد امـا بـه غيـر از مـورد      يك آتش منطقه مثل
بـراي آن داليـل زيـادي    . دبـه وجـود نيامـ   دي يـ جدنظـام  خاص تونس هيچ 

امـا  . وجودداشت، كه عالوه براين از كشوري به كشور ديگر متفاوت اسـت 
متوسط است كه در هـيچ كشـوري بـيش از     طبقهضعف در آن، هسته اصلي 
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عمدتا به نوبه خود از تبار اجتماعي تهديـد  و  جمعيت نيستند درصد 40تا 20
ها، نفوذ مـذهب   شوند و در موقعيتي قرار ندارند كه با قدرت قبايل، طايفه مي
در جهـان   .خـود را جـايگزين كننـد   و هويـت جديـد   رد در رو شده  ماقواو 

موفقيــت  تــاريخ. ابتــداي راه بــوده اســت انقــالب صــنعتي فقــط در  ،عــرب
آنهـا در  : دهد چيزي را تغيير نميهم كشورهاي حوزه خليج فارس  اقتصادي

لطف ثروت خود توانستند اقتصاد ه هستند كه بگرا  واپس اصل هنوز در نظام
 )افراد غيـرمقيم (ديگران كه به اين نحو كه اجازه دادند  .رانتي را ايجاد كنند
   .براي آنها كار كنند

راتر از امتناع خود به حاكمـان  ف ،تحرير و جاهاي ديگرالشورشيان ميدان 
دانشـجو  . گاه مشترك، اكثريت مردم وجه اشتراك كمي داشـتند دو عدم دي

عــدم رهبــران . كننــد در دنياهــاي متفــاوتي زنــدگي مــيبيســواد، و كشــاورز 
هاي شخصي و عدم درك مسائل  كاريزماتيك و تجربه دموكراتيك، رقابت

ء يافتـه بـه اسـتثنا    سـازمان  اپوزيسـيون  و دكـر  ءوارد خالرا شورش  ،اجتماعي
گذاري  نمايندگان نظام قديم هم با پول سرمايه. ضعيف ماند المسلمين اخوان
خصـوص كشـورهاي   ه كنند تا وفاداري كشورهاي تابع خود را بخرند، بـ  مي

متوسل شده سركوب  آزمايش ابزار ه سمتباين كه يا و حوزه خليج فارس، 
مثـل  را  مسـير امـا شـورش   . ي كننـد يا بازسـاز  وتا قدرتشان را حفظ ميشوند 
بنابراين شورش عـرب شكسـت   . سوي جنگ و نابودي هموار كرده بسوريه 

جديـد   دوراناما طول خواهيد كشيد تـا نفـرت و خشـونت از    . نخورده است
ها سال، يا  احتماال ده .آزادي، رفاه و دموكراسي وعده داده شود و دور شود

هـاي   بخـش . افتـاد  اتفـاق بايـد مـي    حتي چندين نسل، چرا كه به هر حال اين
هـا   عـرب . را بـه يـاد دارنـد    اروپا ساله هاي سي جنگ ،بزرگي از جهان عرب
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داعـش  در مصـر و   1السيسـي  ژنرال اما در عوض .خواستند مي يزندگي بهتر
  .واقعا در آن  طنز بدي نهفته است. را دريافت كردند

. در شـرق اسـت   دولـت فئـودالي   ءايـن امضـا  : ايفه، قبيله، فرقه، قوميتط
ف خـود  اهـد اامـا آنهـا را بـراي     نـد آنهـا را ايجـاد نكرد   اگرچه اين دولتهـا، 

. معمـوال بخشـي از هويـت گـروه مربوطـه اسـت       ،هويت فـردي  .اند قرارداده
و  پويـايي فردگرايي، شبيه آنچه كـه در غـرب تجربـه شـده، تحـت شـرايط       

چـه   ؛شـود  شـكفته  ،مسدود شـده  توسعه اجتماعي زمينهتواند در  مدرن، نمي
ن را تـا   آطلبانه كـه قـر   و نه افكار اصالح. رسد به اينكه به مرحله اجرا درآيد
  .حد امكان با معناي متفاوتي بخواند

كـه هويـت    دهنـد  اينهـا ايـن معنـا را هـم مـي     : طايفه، قبيله، فرقه، قوميـت 
انـدام در برابـر    عـرض  .تـازه تاسـيس مشـكالتي دارنـد     هـاي اجتمـاعيِ   گروه
موفـق بودنـد امـا چنـين      زيـادي شهرها در بخش كالن هرها و در ش. ها سنتي

 هاي حكومت هاي درگيري خشونت و جنگ،  كه محض اينه بغالبا تحوالتي 
 .، پايان يافـت نظراتشان را سازماندهي كنند كه مركزي انسانها را مجبوركرد

سپس آنها به همبستگي تثبيـت شـده چنـدين قـرن خـود روي آوردنـد، كـه        
يا  و شيعيان ،ها واي به حال كردها، مسيحي. را درپي داشتمجازات خونيني 

در سـنگرهاي موقـت    ،يـا در عـراق  و هـاي ليبـرال كـه در سـوريه      سني حتي
  . دنمذهب خالص گير بيفت يسنّ داعشخياباني 
اي اغلب با عدم تحمل و آمادگي براي خشونت  گرايي و افكار قبيله فرقه

عنـوان مكـانيزم   ه قـدرت بـ  . اه اسـت هاي ديگر و رقيب همـر  عليه اتباع گروه
عنوان ابزارهـاي مسـتبدانه   ه بلكه ب .شود براي توازن منافع متفاوت درك نمي

براي رسيدن به هدف، تحميل اراده خود به ديگران يا حتي نابودكردن آنهـا  
                                                                                                
1- Sisi 
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شـتم   از ضـرب و  ،ايـن در مـورد حاكمـان سـتمگر سـكوالر     . رود كار ميه ب
صـدق   مـورد اسـالمگرايان تنـدرو    درصدام حسـين يـا بشـار اسـد همچنـين      

با ايـن  . دنبال پيروزي نهايي هستنده بلكه ب آنها بدنبال سازش نيستند .كند مي
ذهنيت آنها در صـورت   .دهند حال مخالفان مربوطه هم اين كار را انجام مي

در موضـوع   قيقااشاره به اين همبستگي د. لزوم با ذهنيت حاكمان فرق ندارد
ش ا و رژيـم  بشـار اسـد  : گويـد  غالب در غـرب مـي   درك. سوريه مهم است

. هـا پناهنـده و تخريـب سـوريه اسـت      كشته، ميليون 200.000مسئول بيش از 
 بنابراين بايد دمشـق از نظـر سياسـي منـزوي شـود، اسـد سـرنگون شـود، در        

  .حمايت شودبه قدرت  براي رسيدن رو ميانههاي  صورت لزوم از اپوزيسيون
 ايه اخالق استوار است، مغلوب دو ارزيابي غلـط پ اين ادعا كه معموال بر

كامال مستقل از اين واقعيت كه ايـن تنهـا يـك تغييـر منطقـي       و اساسي است
برچـه مبنـايي   . دهـد  امپرياليسـتي را نشـان مـي    بشردوستانه از سياست قـدرت 

 و آزادي، بعـد از سـقوط اسـد در سـوريه دموكراسـي      كـه  شود پذيرفت مي
 تد؟ به احتمال زياد در نبود طبقه متوسط با ظرفيـ شو حاكميت قانون برپا مي

دسـت   هـا قـدرت را در   در عـوض سـني  . اين طور نخواهـد شـد   فشار تحمل
بـه همـين   . دهنـد  درصد جمعيت را تشكيل مي 60گيرند، براي اينكه آنها  مي

 .دباشمتفاوت از شيعيان عراق تحت حكومت مالكي عملكرد آنها دليل بايد 
مند از رژيم او بودند؟  كه تحت حمايت اسد يا بهرهيعني بخشي از جمعيت، 

هـاي   اوت و قتل عـام ساي همراه با ق فرقه يديكتاتورحكومت نتيجه يك  در
  .شود جايگزين يكي ديگر مي ،هاي معكوس جديد، تحت نشانه

دسـت گيرنـد؟ بـا     قـدرت را در  كه در اين وضعيت ها قادرند كدام سني
داعـش  ويـژه  ه بـ  افراطيگراي  اسالماي نيروه فقط ،توجه به نيروهاي نظامي
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در سياسـت   داخلـي جناح حقوق بشر  "ليبرال"مدافعان . اين توانايي را دارند
كـه در  هسـتند   "جامعـه مـدني  "آنها عالقمند بـه   .مخالف آن هستندو مردم 

هــاي وســيعي از كشــور هنــوز حضــور ندارنــد و بــه  نتيجــه جنــگ در بخــش
امـا  . انـد  سوريه تكيه كـرده  معتدل زيسيوناپوناپذير خود به  اعتقادات متزلزل

ست، يك هوادار سكوالر طرفـدار  ا به معناي اين "رو ميانه" اپوزيسيون يك
انداز احزاب محلي، عمدتا در دنياي تخيلـي حاميـان غربـي     غرب براي چشم

تبعيدي  هاي اي هعنوان چاپلوسي و تملق در ميان سوريه وجود دارد و حداقل ب
مربـوط   سـنگري ، كه به هرحال در درجه اول به جنگ متحد در ائتالف ملي

   . گيري در سوريه ندارد شوند و هيچ تاثير قابل اندازه مي
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هاي شمال افريقا، به اولـين   با الهام از شورش 2011در ماه ژانويه و فوريه 
جوان ا اكثرو يافته  سازمانهاي  در سوريه توسط گروهات خودجوش اعتراض

توجـه  ج فعال شهري، كـه بـر مشـكالت اجتمـاعي و فسـاد رايـ       و تجربه يو ب
كـه نيروهـاي امنيتـي در     زمـاني  و در ريلوآ/در ماه مارس .در شنج، مداشتند

مرزي با اردن، معترضان جوان را زنداني كردند، وضعيت تشديد  درعا، شهر
كـه والـدين    انيزمـ . شعارهايي بر ديوار نقاشي كرده بودند اين معترضان. شد

آنها سعي داشتند دوباره فرزندانشان را آزاد كنند، پليس با خشونت وحشيانه 
 هد و بـ گرديـ ايـن تصـاوير از طريـق اينترنـت منتشـر      . العمل نشـان داد  عكس

البته بـدون در نظـر گـرفتن ميـزان جنـبش       .شدمنجركل سوريه در تظاهرات 
 تجمعـات  ،ي حلـب در دمشـق و مركـز اقتصـاد   . تـونس يـا مصـر    دراي  توده

دژ  بـار  بـراي اولـين  . اسد به خارج از اين شـهرها محـدود شـده بـود     مخالفين
 وســوريه  حمــاه مركــزتظاهركننــدگان عــالوه بــر منطقــه اطــراف درعــا، در 

در ژوئن نيروهاي امنيتي از . يافت ، گسترشبود كشورچهارمين شهر بزرگ 
رهـي و توپخانـه   امـا چنـد هفتـه بعـد بـا نيروهـاي ز       نـد نشيني كرد آنجا عقب
آميز عليـه رژيـم در جهـت اقـدامات      در تابستان تظاهرات مسالمت. برگشتند
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تدريج به ه هاي امنيتي و پليس ب ارتش، سرويس رحمانه هميشگي از سوي بي
المللـي،   بـين  انهياگر هاي ميانجي رغم تالش علي .مبارزات مسلحانه تبديل شد

 مان ملل، مسير جنگ داخليدبيركل سابق ساز 1از سوي كوفي عناناز جمله 
هـا ابعـاد    كه در ماه ژوئيه ارتش آزاد سوريه تشكيل شد و درگيري زماني در
  .ترسيم شد ،اي به خود گرفت فرقه

درصـد جمعيـت    20تـا   15شـوند و   مي محسوبعلويان كه جزو شيعيان 
دهند، از زمان قيموميت فرانسه، ارتش و نيروهاي امنيتي  سوريه را تشكيل مي

سـال  در  2حـافظ اسـد   باعث شد كـه اين موضوع . سلطه خود دارند را تحت
. دليل اين برتري اصوال در فقر شده قرار دارد  .با كودتا به قدرت برسد 1970

سـربازي بازخريـد   خـدمت  پسرانشـان را از  كـه  علويان قاعدتا پول نداشـتند  
از آن بـه   .بـود  رئيس جمهور 2000در سال حافظ اسد تا زمان مرگش. كنند

اش تنهـا بـر زور و خشـونت     تشخيص داد كـه قـدرت قبيلـه    عد پسرش بشارب
بـه جـاي آن بـا طبقـه متوسـط سـني، فروشـندگان،        . تواند اسـتوار باشـد   نمي

شما بـراي  : قرارداد اين بود. در دمشق و حلب وارد اتحاد شد تجاركاسبان و 
  . شويم ايجاد نكنيد و ما هم مزاحم كسب و كار شما نمي مشكليقدرت 
ــان حــزب بعــث حــاكم در ســوريه، م   هــم ــدزم ــراق محــل تجمــع   انن ع

هـاي   حكـومتي سـكوالر، بـراي اقليـت     برگزيدگان و نزديكـان، يـك مـدل   
 تـا قيـده  آزادي ع. كـرد  ها تبليغ مي مذهبي، باالتر از همه مسيحيان و دروسي

به ها  اقليت .شد تضمين مي، كه حكومت علويان مورد سوال قرار نگيرد وقتي
بـراي آنهـا،   ايـن كـه   ويـژه  ه بـ  .د بـا ايـن موضـوع كنـار بياينـد     توانستنخوبي 
المسـلمين،   هـا در قالـب اخـوان    از طريق بـه قـدرت رسـيدن سـني     يجايگزين

                                                                                                
1- Kofi Annan 
2- Hafis al-Assad 



  103  شود يآغاز م اميق
  

گرايـي و   بافت حكومتي قبيله اسد براسـاس حـامي  . جذابيت چنداني نداشت
هاي متقابل، بر  وابستگي و هاي امنيتي متعدد ويژه با كمك سرويسهكنترل، ب
حفظ قدرت  بر اساسبنابراين ديكتاتوري صرفا . و منافع استوار بود وفاداري

  ."جديد هاي انسان"ايدئولوژي يا ايجاد باره است، نه در
ذ فـ نمت اپوزيسـيون المسلمين سوريه به يـك جنـبش    اخوان 1970در دهه 

آميـز رژيـم اسـد را دنبـال      سـقوط خشـونت   پنهـاني  ه صورتتبديل شد كه ب
ارتش به پايـان   به كارگيريبا  1982هاي فقير در سال  اين قيام سني. كرد مي

را تسـخير كـرد و بخـش     هحمـا  و المسـلمين  دژ اخـوان سوريه، ارتش . رسيد
. وسيعي از شهر را با حمالت هوايي و شليك توپخانه با خاك يكسـان كـرد  

. ه باشـند جان خود را از دست دادبايد نفر در اين حمالت  30.000 حدود تا
. شـود  علم كند، نابود مي قدرت علويان قدهركس در برابر : پيغام روشن بود

ه المسلمين ديگر در سوريه هيچ نقشي ايفا نكردنـد، امـا بـ    اخوان از آن به بعد
  . تبعيد شدند اپوزيسيون درشدت وارد 

مـارس سـال    27در . كـرد  اي بـازي مـي   كارت فرقهبا رژيم از همان ابتدا 
جريـان   اي عليه سوريه در فرقه سخنگوي دولت مدعي شد يك توطئه 2011
ي هـا  سـرعت مـارپيچ  ه بـ . كـرد  حرمطـ را  ييادعـا  نينخود اسد هم چ. است

. كشـتند و بـرعكس   ها علويان را مي سني .شروع به تهديد كردآميز  خشونت
نتوانستند  گي نامناسب يافته سازمان به دليل تعداد اندك و، اپوزيسيونفعاالن 

نظـران سـني و علـوي     صـاحب روها و  ميانهين همچن. با اين تحول مقابله كنند
ــري  ــتند از درگي ــونت  نتوانس ــي و خش ــاي كل ــده   ه ــاي فزاين ــذهبي  درونه م

نظاميـان تحـت سـلطه     شـبه  و با استفاده از وفاداران به رژيـم . جلوگيري كنند
جويانه عليه منـاطق شـهري    اقدامات جمعي تالفي 2011علويان كه از اواسط 
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گرسـنگي جـان    محاصـره، از تحـت  دادنـد، آنهـا    و روستاييان سني انجام مي
اتحـاد بـا   كـه   2012سـال   همچنـين از  .مناطق وسيعي ويـران شـدند   و باختند
هـا بـه ايـن بـاور      ، خيلـي از سـني  انجام گرفت از لبنان و عراق ين شيعيمبارز

در هـيچ  . شده است ريزي برنامه در درجه اول عليه آنهاسركوب رسيدند كه 
: اي اوست اين نتيجه منطق قبيله و زدايي قرار نداشته نجزماني رژيم اسد بر تش

 .اســت انقــراض حريــفو بــه منزلــه ضــعف اســت، هــدف نــابودي  ســازش
شـدگان از طـرف ايـاالت متحـده و      خصـوص حمايـت  ه نظاميان سـني بـ   شبه

طـوري كـه    .كننـد  عربستان سعودي، به هرحـال از همـين منطـق پيـروي مـي     
 .شته باشدوقفه ادامه دا تواند بي تراژدي مي
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هـاي عربـي در    با اين حال شورش در سوريه به طور قابل توجهي از قيـام 
نظـران   اختالف اساسي كه سياستمداران و صـاحب . ساير نقاط متفاوت است

نظـر از   انـد، در ايـن اسـت كـه صـرف      عربي تا حد زيادي بـه آن پاسـخ داده  
هاي مذهبي و نه تاجران سني بـه شـورش عليـه     ي كوچك، نه اقليتها گروه

در هيچ زمان، تعداد آنها كمتر از نيمي از جمعيت . اندرژيم اسد ملحق نشده
كند كه چرا نه ارتش آزاد سـوريه و نـه    نبوده است و اين موضوع روشن مي

ا در آنهـ . اند، دمشق يا حلب را فـتح كننـد   نظاميان تندرو سني موفق نشده شبه
بخـش  . شهر حلب به دو بخش تقسيم شده اسـت . گاه كمي دارند آنجا تكيه

غربي توسط رژيم اسد و بخش شرقي توسط شورشـيان تحـت كنتـرل قـرار     
با اكثريت دروزي، پيش از همـه   1بنيان اجتماعي آنها به استثناء حوران. دارد

زهـاي  در مناطق روستايي در امتـداد مرزهـاي اردن و همچنـين در امتـداد مر    
هاي نيازمند و فقيـر و بسـياري از كشـاورزان و     سني. تركيه و عراق قرار دارد

ــبه    ــان ش ــر در مي ــدگاني كــه در نتيجــه خشكســالي و فق ــان يــك  پناهن نظامي
از سـويي  . دهنـد  بينند، ستون فقرات شورشيان را تشكيل مي جايگزيني را مي

                                                                                                
1- Hauran 
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ديگـر در حـال    كنند و از سوي آنها در آنجا اكثرا جيره سربازي دريافت مي
توانند دزدي و غارت كنند و به اين طريق معيشـت خـود را تـامين     حاضر مي

  . اند اند يا از مدتها پيش فرار كرده فعاالن شهري و ليبرال يا مرده. كنند
فعاليت  "رو ميانه"هاي غربي تحت عنوان كه در پايتخت 1ارتش آزاد سوريه

نظاميـان   هسـتند بلكـه شـبه   كنند، صرف نظر از اسمشـان كمتـر يـك ارتـش      مي
فرمانـدهان آنهـا   . اي و محلي بـدون اتحـاد و فرمانـدهي مشـترك هسـتند      منطقه

جنــگ را طبــق ســليقه خــود و بــدون مشــورت بــا يكــديگر و يــا بــدون اينكــه  
مديريت جنـگ  . كنند ساختارهاي فرماندهي را به رسميت بشناسند، هدايت مي

سـني تشـكيل شـده، نـامنظم و      ارتش آزاد سوريه كه اساسا از سـربازان فـراري  
شـود تـا    اي بكارگرفته نمـي  هيچ استراتژي هوشمندانه. اغلب غيرمسووالنه است

ارتش آزاد سوريه دقيقا سعي بر . درجايي كه قدرتمند است به دشمن حمله كند
كار تخريب وسيعي به ويژه مناطق بيروني بود  نتيجه اين. فتح دمشق و حلب دارد

هـا   گذاري و محاصره منـاطق شورشـي   مداوم با بمب زيرا ارتش اسد به صورت
ديد كه تاكتيكش  اي نمي بنابراين ارتش آزاد سوريه انگيزه. داد واكنش نشان مي

نه مبارزين ارتش آزاد سـوريه و نـه نيروهـاي رژيـم اسـد رعايـت       . را تغيير دهد
. كنند و هر دو طرف با كارهاي خشن و راهزني آشـنا هسـتند   غيرنظاميان را نمي

همچنين ارتش آزاد سوريه در مناطق تحت كنتـرل خـود قـادر نيسـت مـديرت      
هـاي اسـالمي    آنها از زمـان قدرتمنـد شـدن گـروه    . شهري كارآمد تشكيل دهد

بيشتر و بيشتر به حالت تدافعي درآمدند و بسـياري از نيروهـاي آنهـا بـه داعـش      
خليج فارس از گرايان وابسته به كشورهاي حوزه  به اين دليل كه اسالم. پيوستند

شوند و درنتيجه، در مقايسـه بـا ارتـش آزاد سـوريه مـي      لحاظ مالي حمايت مي
  .توانند پول توزيع كنند

                                                                                                
1- FSA (Freie Syrische Armee) 
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مطرح كردند كه آيـا   2011فعاالن اپوزيسيونِ با تجربه اين سوال را در سال 
بـرخالف تـونس و   . حـق بـا آنهـا بـود    . قيام در سوريه خيلي زود بوقوع نپيوست

تاريخچه طوالني از تظاهرات و اعتصابات وجـود نداشـته    مصر، در سوريه هيچ
عالوه بر آن فقط فعاالن شهري، عامل مذهبي و اراده رژيم اسد بر دفاع از . است

زدگي بر اتفاقات شمال آفريقـا،   قدرت خود به هرقيمتي را احتماال به دليل شوق
، جنـگ  به جاي اميد بسـتن بـه تغييـر رژيـم اسـد     . كامال دست كم گرفته بودند

تـرين زمـان چنـان حـس نفـرت و       داخلي در سـوريه اتفـاق افتـاد كـه دركوتـاه     
. جويي اوج گرفت كه همسايگان قديمي شروع به كشتن يكديگر كردنـد  انتقام

در مواجهه با هرج و مرج، خشونت بومي و فروپاشي دولـت فقـط مسـئله زمـان     
  . مطرح بوده تا شبه نظاميان تندرو اسالمي به صحنه بيايند

نگار اين تنها به اندازه كافي مايه تاسف نبوده است كه از جنگ داخلـي  ا
يك جنگ نيابتي حاصل شود كه در آن براحتي  2012سوريه بعدها در سال 

هـاي   در يك سـمت دولـت  . اند گفته شود، دو اردوگاه مقابل هم قرار گرفته
غربــي، تركيــه و كشــورهاي حــوزه خلــيج فــارس، پــيش از همــه عربســتان   

در سمت ديگر روسيه، چين و ايران هسـتند  . هند سقوط اسد را ببينندخوا مي
  .كه دقيقا سعي دارند با نيروهايشان مانع سقوط اسد شوند

  





 
  
  
  

  حاصل شد يابتيجنگ ن ،ياز جنگ داخل  
  

  
  
رژيـم سـوريه هميشـه متحـد     . دليل آن موقعيـت جغرافيـاي سياسـي اسـت     

اقتصــاد سوسياليســتي و بــه بــر اســاس . نزديــك اتحــاد جمــاهير شــوروي بــود
هـاي جـوالن سـوريه توسـط اسـرائيل، از زمـان        خصوص به دليل اشغال بلندي

هـا   از آنجا كه نه اياالت متحده و نه اروپايي. 1967هاي شش روزه سال  جنگ
نشيني كنند، دمشـق بـه سـمت مسـكو      حاضر نبودند اسرائيل را موظف به عقب

با انقـالب اسـالمي   . جماهير شورويحتي بعد از پايان اتحاد . گيري كرد جهت
يك شريك اسـتراتژيك جديـد بـراي سـوريه عرضـه       1979ايران بعد از سال 

اينكه علويان . سوريه به نزديكترين متحد تهران در جهان عرب تبديل شد. شد
شوند، اگر هم در اين مورد نقش داشـته باشـد،    جزو مذهب شيعه محسوب مي

اهللا شيعه، حزب خدا، در  حزب 1980دهه  كه در زماني. صرفا نقش جزئي دارد
شكل گرفت، ) 2000- 1982(مقاومت عليه اشغالگري اسرائيل در جنوب لبنان 

اتحـاد  . اهللا به زودي از طريق دمشق جريـان گرفـت   پشتيباني نظامي براي حزب
هـا و   اي داشـت زيـرا امريكـايي    اهللا دليل تعيين كننده بين تهران، دمشق و حزب

اي مديدي در توافق با اسـرائيل بـه دنبـال تضـعيف رژيـم اسـد       ها مدته اروپايي
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در بيـروت كـه بـه     2005وزيـر لبنـان در سـال     نخسـت  1با قتـل حريـري  . بودند
حساب سرويس مخفي سوريه گذاشته شد، اين فرصت به آنها داده شد كـه بـا   

جـايي كـه   . كمك قطعنامه سازمان ملل به خـروج واحـدهاي سـوريه انجاميـد    
- 1990(هـاي داخلـي لبنـان     و از شـروع جنـگ   1975از سـال   نيروهاي سوريه

  .در آن مستقر شده بودند) 1975
گروه "در ابتكار عمل ساركوزي، رئيس جمهور فرانسه،  2012در فوريه 

تركيه و  ها، در اين گروه مخالفان اسد، غربي. ايجاد شد "دوستان مردم سوريه
تحــت نظــارت . كشــورهاي حــوزه خلــيج فــارس بــا هــم متحــد شــده بودنــد

طور كه در چنين  همان. القول شدند واشنگتن همگي آنها بر سقوط اسد متفق
ها مورد هجوم قرار گرفت و اسد را به  مواردي مرسوم است، دمشق با تحريم

آنهـا يـك   . واقعي تشريح كردنـد  "هيتلر"و  "قصاب"يك فرد غيربشر يك 
سـپس ائـتالف ملـي    اپوزيسيوني تشكيل دادنده كه در ابتدا به شوراي ملي و 

نام گرفت تا با برگزاري اجالس در استانبول، مقـدمات تصـاحب قـدرت در    
رسـما بـه نـام دموكراسـي و حقـوق بشـر، بـه داليـل         . سوريه را فراهم سـازد 

در واقـع منظـور چيـز    . بشردوستانه، تا به غم و اندوه مردم سوريه پايـان دهـد  
  :ديگري بود

آورد، كـه روابـط ممتـاز    مي سقوط رژيم اسد يك دولت سني را سرقدرت
هاي  در اين صورت كمك. با تهران را خاتمه دهد و به سمت غرب روي آورد

  .اهللا قطع شود نظامي به حزب
خواهند سوريه در دامـن   كنند، زيرا نمي مسكو و پكن از اسد حمايت مي

هـاي  در حـين شـورش  . هرچند كمي بعـد از تجربيـات در ليبـي   . غرب بيفتد

                                                                                                
1- Hariri 
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هـاي سـازمان ملـل موافقـت      بـا  قطعنامـه   2011ليبي، مسكو و پكـن در سـال   
جويانة رژيـم   كردند كه براي محافظت از غيرنظاميان، بايد از حمالت تالفي

هـا   اروپايي ها وامريكايي. ممانعت شود 1قذافي در شرق ليبي و در شهر بنغازي
اي سرنگوني قذافي سوءاستفاده كردند و اين درس، روسيه و از اين جلسه بر

به همين دليل وقتي امريكا به تنهايي يا با متحدانش تالش . چين را پخته كرد
ميكردند كه با قطعنامه سازمان ملل بتوانند رژيم اسد را تضـعيف و يـا زمينـه    

شده دخالت نظامي را از طريق تاسيس مناطق پرواز ممنوع يا مناطق حفاظت 
  .براي پناهندگان تدارك ببينند، چين و مسكو وتو خود را اعالم كردند

هـا در خصـوص مباحـث    ها و سياست اروپايي از آنجا كه سياست امريكايي
يا قدرتهاي  هاي بزرگ و شان،  اصوال منافع آنها با منافع بقيه قدرت مورد عالقه

عالي دشمن را به حاشـيه  تراز نشد بلكه با استناد به اخالق ظاهرا  اي هم منطقه
. راند و سعي داشت مطيع اراده خويش كند، به ركود سياسي در سوريه انجاميد

نه مسكو و نه تهران و همچنين نه پكن كه آرام و آهسته در پشت صـحنه عمـل   
كرد، اما چنانچه برايشان صرف مي. كنند كند، تغييرناپذير از اسد حمايت مي مي

 ديدنـد منـافع   در صـورتي كـه آنهـا مـي    . سقوط كند دادند سوريه آنها اجازه مي
قطبـي از   فهميد كـه جهـان تـك    شود، به ويژه اگر امريكا مي شان حفظ ميخود

  .زمان سقوط ديوار برلين به يك جهان چند قطبي تبديل شده است
  

  

                                                                                                
1- Bengasi 





 
  
  
  
: اند حرف مانده نيا بر "هيدوستان مردم سور"

   !برود دياسد با
  

  
  

سوءقصدي در حلقه مركزي قدرت در دمشق صـورت   2012در ژوالي 
در آن زمـان  . كي از اقـوام بشـار اسـد كشـته شـد     در اين سوء قصد ي. گرفت

احتماال امكانش بود كه اسد را سرنگون كنند، چنانچه اياالت متحـده سـعي   
صـرف نظـر از ايـن واقعـه     . كـرد  بر گفتگو و سازش بـا مسـكو و تهـران مـي    

براي  .حكومت اسد در هيچ زماني به طور جدي در معرض خطر نبوده است
ومـت اسـد هنـوز هـم بـر وبـاي آينـده        بخش بزرگـي از ملـت، طـاعون حك   

گرايـان افراطـي اجـازه داشـته      اي كـه اسـالم   آينده. نامشخص ارجحيت دارد
دانند كه سقوط اسد آنهـا را بـه   علويان دقيقا مي. باشند در قدرت قرار گيرند

كنند اما دقيقا همچنين خيلي از علويان اسد را رد مي. كند قتل عام تهديد مي
مـذهب   هـا و نـه تـاجران سـني     نـه اقليـت  . انـد  وفادار ماندهبه همين دليل به او 

همچنـين  . اي ندارنـد  همانطور كه قبال ذكر شـد، بـه دشـمنان اسـد وابسـتگي     
برعكس آنها تا حـدودي در سـمت اسـد، بـا     . ها هم وابستگي ندارند مسيحي

اند يا ناديده گرفته "گروه دوستان مردم سوريه". كنند شبه نظاميان مبارزه مي
خصـوص عامـل مـذهبي     اند كه سوريه ليبي نيست كه به نه غفلت كردهآگاها
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رهبـري روسـيه امـا در اينجـا     . هاي ديگري شبيه شمال افريقا ايجاد كندجبهه
شــبيه ايــران بســيار دورانــديش اســت و بــرخالف دشــمنان اســد در جايگــاه 

  .تكيه كرده است "برنده"
ز دسـت دادن وجهـه   آنها به جاي يادگيري از اشتباهاتشان كـه قطعـا بـا ا   

هـردو  . اسد بايـد بـرود  : كنند مرتبط است، بر آخرين سرودشان پافشاري مي
و  2012كنفرانس بزرگ سوريه برگزار شده از سوي سازمان ملل در ژوئـن  

بر دولـت   "دوستان مردم سوريه"زيرا . در ژنو ناموفق بودند 2014در ژانويه 
آل كل رژيـم ديگـر بـه     ايدهكردند، كه اسد و در حالت  انتقالي پافشاري مي

چــرا اســد، چــرا روســيه و چــرا ايــران بايــد آن را  . آن تعلــق نداشــته باشــند
در . پذيرفتند؟ تازه در اولين كنفـرانس سـوريه، ايـران دعـوت نشـده بـود       مي

دبيركل سازمان ملل سعي كرد اين اشـتباه را   1دومين كنفرانس، بان كي مون
كمي قبـل از شـروع كنفـرانس و در    اما . تصحيح كند و ايران را دعوت كرد

سابقة تحقيرآميز و با فشار امريكا، مجبـور شـد كـه دعـوتش را      يك عمل بي
سياست اياالت متحده بين دو كنفرانس اصـوال بـر ايـن متمركـز     . پس بگيرد

پـيش از همـه هـيالري    . شده بود، هميشه همچنان مسكو و پكن تنبيـه شـوند  
روسيه : ت لفظي خود را پيش انداخت، وزير خارجه امريكا با حمال2كلينتون

پرداخـت خواهنـد كـرد، رفتـار      "هزينـه بـاال  "و چين حمايتشان از اسد را با 
است، آنها به دنبال كارشـكني و سوءاسـتفاده از    "مطرود و شنيع"هردوشان 

  .  سازمان ملل هستند و چيزهاي ديگر
يه را اياالت متحده، سـور . ها عليه دمشق تحميل شد در ضمن بقيه تحريم

اي كـه   امـا مداخلـه همـه جانبـه    . كـرد  مكررا به مداخالت نظامي تهديـد مـي  
                                                                                                
1- Ban Ki-moon 
2- Hillary Clinton 
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، كه 2013هاي شيميايي در آگوست  رفت، بعد از كاربرد سالحانتظارش مي
. اعتبـار شـد  اي بـي رژيم اسد بر بكارگيري آن متهم بود، به طـور غافلگيرانـه  

يـدآميز يـك   آشكارا براي پرزيدنت اوباما مشخص شده بود كه لفـاظي تهد 
المللـي و   هاي نامشخص، خطر توسعه بينچيز است و ورود به جنگ با جبهه
با اين تصميم در ضمن همچنين مسـير    .ائتالف مشكوك چيز ديگري است

انـد بـه    با هم متحـد شـده   "ائتالف ملي"هاي در تبعيد كه در يك  اپوزيسيون
د از سـقوط اسـد   نقشه ابتدايي كه بعـ . سمت پاورقي داستان نهايتا ترسيم شد

ها را به يـك خـط سـير طرفـدار غـرب      اي قدرت به آن سپرده شود و سوريه
  .موظف كند، به اين وسيله انجام شد

مقابل اين پس زمينه معلوم شد كه نسخه رسمي غـرب كـه در نتيجـه آن    
داند، اگر چه راحت است اما به وضوح  اسد را تنها مسئول نابودي سوريه مي

با انگيزه ژئـوپليتيكي و بـر    "دوستان مردم سوريه"ار رفت. خيلي مختصر است
پايه شرايط اوليه نگرش غلط استوار بود كـه حـداقل يـك درجـه بـااليي از      

عدم ديپلماسـي و آمـادگي سـازش    . گرفت مسئوليت مشترك را برعهده مي
در برخورد با روسيه و ايران و همچنين حفظ و نگهداري جـايگزين فرضـي   

هـاي ديگـر و پيشـروي     ، مسير را براي سقوط دولـت "رو ميانه"از اپوزيسيون 
زمان سوريه در كنار عـراق بـه ميـدان نبـرد      هم. داعش در سوريه هموار كرد

جنگ نيابتي بين عربستان سعودي و ايران، به مرحله نهـايي خطرنـاك رو بـه    
بينـي   ها و شيعيان منجر شد،كه نتيجه آن هنوز هم قابل پـيش  افزايش بين سني

  .نيست
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گرايـي جالـب    رژيم بشار اسد وجدان ندارد، اما واقعيت تغييريافته را با عمل
ايـن رژيـم خيلـي سـريع متوجـه شـده اسـت كـه         . توجهي منطبق سـاخته اسـت  

. هاي كشور را از شورشيان سني مـذهب بـاز پـس گرفـت     توان تمام قسمت نمي
هـاي اقتصـادي    كز شدند كه مناطق اصلي علويان و شـاهرگ بنابراين براين متمر

طـور   در امتداد خط حوران در مرز اردن به دمشق تـا بـه سـمت حلـب و همـين     
، سـومين شـهر   1حمـص . شـان در آورنـد   ساحل درياي مديترانه را تحت كنترل

زيـرا آنجـا ارتباطـات    . بزرگ سوريه به ميدان نبـرد خـونين جنگـي تبـديل شـد     
امـروز حمـص، شـهر    . كنـد  غرب را قطع مي - جنوب و شرق –اقتصادي شمال 

بـا ايـن وجـود،    . كنـد  آلمان بعد از جنـگ جهـاني دوم را تـداعي مـي     2درسدن
ارتش اسـد بـا حمايـت گسـترده     . استراتژي نظامي درست از كار درآمده است

. گيري گسترده و تحكيم و تثبيت اين منطقه شده است اهللا موفق به بازپس حزب
در . هاي خياباني و پـارتيزاني كـارآزموده اسـت    خصوص در جنگاهللا به  حزب

كنـد و از ايـن طريـق     نظاميـان عمـل مـي    عين حـال ارتـش سـوريه هماننـد شـبه     
  . تر از واحدهاي منظم جنگي شده است تر و منعطف چاالك

                                                                                                
1- Homs 
2- Dresden 
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اي و بيابـاني در   به موازات هم رژيم كنترل بخش وسيعي از مناطق جلگه
اق را واگذار كرد و پـيش از همـه بـا ارتـش آزاد     امتداد مرزهاي تركيه و عر

سوريه مبارزه كرد اما به شبه نظاميان اسالمي به نام داعـش اجـازه داد بـدون    
توانست  داعش مي: آمد محاسبه بايد درست از كار درمي. ممانعت باقي بماند

عراق گسترش يابند و به يك خطر -از اين سو مثل آن سوي مرزهاي سوريه
همزمان اسـد خـودش منـاطق كردنشـين در     . نطقه تبديل شودبراي غرب و م

عـدالتي آنكـارا، از آنجـا كـه كُردهـاي       شمال را ترك كرد، خيلي براي بـي 
سوريه به صورت تنگاتنگ با حزب كارگران كُـرد توقيـف شـده در تركيـه     

گرانـه از   يك پاسخ هم مهـم و هـم حيلـه   . كردند همكاري مي) 1ك.ك.پ(
  . "ن مردم سوريهدوستا"طرف اسد به آدرس 

در ضمن جنگ در سوريه به اين نحو مسري شد كه بهتر است نه فقط از 
يك درگيـري، بلكـه از چنـدين درگيـري مسـلحانه و خطـوط مقـدم جبهـه         

 "نامـه دفـاع جـين    هفتـه "مجله تخصصي نظامي بريتانيا . همزمان صحبت كند
بـه   2013سـال  نظاميـان را در پايـان    ها، باندها و شبه ها، گروهك تعداد گروه

مرزهـاي بـين خشـونت بـا     . گـذاري كـرده اسـت    گروه شماره 1000بيش از 
ربـايي يـا سـرقت بـه      هاي عـادي، در ايـن مـورد آدم    انگيزه سياسي و جنايت

صــرف نظــر از دوتــا از بزرگتــرين شــبه نظاميــان،  . شــود راحتــي انجــام مــي
گيـزه  كه به القاعـده و داعـش نزديـك اسـت، اكثـر مبـارزان ان       2النصره جبهه

يا . كنند براي بقاء، خود را سازماندهي كنند ايدئولوژي ندارند بلكه سعي مي
آنهـا اكثـرا   . كننـد  اينكه آنهـا از دهكـده، قـوم و گـروه خودشـان دفـاع مـي       

اعتقادات ثابت و محكمي ندارند، چه كسي از نظر تعداد بهترين است يا كي 
                                                                                                
1- PKK 
2- Nusra-Front 



  119  دهد يم رييراهبرد خود را تغ كتاتوريد
  

تنها بـه ايـن دليـل    . اند خوردهتر است، آنها به اين چيزها به هم پيوند ن ازهمه قوي
را آمـوزش   "رو ميانـه "هـا، هـزاران اپوزيسـيون     است كه بتوانند مانند امريكـايي 

  .نظامي داده و آنها را به نبرد عليه داعش و همچنين عليه اسد بفرستند
 24در . حال از خيلي وقت پيش، در مقياسي بزرگ، اين اتفاق افتاد با اين

ــايمز" 2013مــارس  ــا كمــك ســازمان ســيا،  «: گــزارش داد "نيويــورك ت ب
شـان را بـراي مبـارزان مخـالف      هاي نظامي هاي عربي و تركيه حمايت دولت

اين مسئله به خصـوص بـا   . اند دولت سوريه به طور قابل توجهي افزايش داده
پشتيباني مخفيانه از طريق پل هوايي، كه  تسليحات و ادوات نظـامي را بـراي   

ايـن پـل هـوايي اوايـل سـال       (...) كنـد   ضـمين مـي  شورشيان عليه بشار اسد ت
ميالدي در مقياسي كوچكتر آغاز شده بود و به طور نـامنظم تـا پـاييز     2012
كـه   زمـان آنهـا آشـكارا گسـترش يافتنـد، طـوري       از آن. انجام گرفت 2013
 160بـيش از  . كردنـد  هاي مربوطة كنترل پرواز، اين مسئله را اثبـات مـي   داده

امي شناسايي مربوط به اردن، سعودي و قطري در اين بـين  هواپيماي باري نظ
ــاه   ــر فرودگ ــنبوگا«ب ــر    1»اس ــري در ديگ ــزان كمت ــارا و در مي ــار آنك در كن

  ».شستندن هاي تركيه و اردن بر زمين مي فرودگاه

                                                                                                
1- Esenboga 
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هـا در جنـگ    يهاي ديگر، از برنامه امريكـاي  اين عمليات و ساير عمليات
آن زمـان مجاهـدين بـا    . كرد عليه اشغالگري شوروي در افغانستان پيروي مي

شدند، كـه مـدت كوتـاهي بعـد از      اسلحه و دانش استفاده از آن پشتيباني مي
حمايـت   "رو ميانه"هاي  امروزه اپوزيسيون. آن، طالبان و القاعده پديد آمدند

گـرا هسـتند كـه     يان خشونتگرا در اين مورد موضوع اصلي اسالم. شوند مي
تواننـد ضـربه وارد    جنگند اما فـردا در كنـار داعـش مـي     اگرچه عليه اسد مي

نفـع   شـد، بلكـه داعـش ذي    با اين وضـعيت، داعـش ضـعيف نخواهـد     . كنند
حتـي در بـين   . هـا اسـت   بزرگ اين هرج و مرج ايجاد شده توسط امريكايي

باط ايجاد شده كه غرب يك اي اين استن بسياري از مسلمانان، به طور فزاينده
چيزي كه دوباره آب ريخـتن   -كند جنگ بي پايان عليه اسالم را رهبري مي

  .به آسياب جهادگران است
بهاي جنگ نيابتي در سوريه را، كه جنگ داخلي اوليه را از خيلي وقـت  

ميليون  23از حدود . كنند ور كرده، غيرنظاميان پرداخت مي پيش از آن شعله
ور حدود نيمـي از آن در فـرار هسـتند كـه اكثـرا بـه عنـوان        نفر جمعيت كش

 1.5لبنان و تركيه در اين مورد هردو بـيش از  . باشند مهاجرين و آوارگان مي



 ...كارد يآنكه باد م  122

ايـن تعـداد بـاال    . ميليون پناهنده را پذيرفتند، حدود يك ميليون نفر هم اردن
ثبـاتي سياسـي را تسـريع و بـه طـور قابـل تـوجهي         پيش از همه در لبنـان بـي  

مراكز فرهنگي با قـدمت چندصدسـاله   . است هاي اجتماعي ايجاد كرده تنش
يك نسل بدون تحصيل و بـدون  . تخريب شدند سوريه به زمين خورده است

تراژدي سوريه ظرفيـت بـالقوه بـراي آتـش     . كنند اندازي رشد مي هيچ چشم
هاي جهاني با يكـديگر   زدن جهان را دارد زيرا در اينجا منافع سياسي قدرت

  "دوستان مردم سـوريه ". كند اين وضعيت، خطر را تشديد مي. داخل دارندت
رسيدند كه حتي از نظر نظـامي مداخلـه كننـد و در     بايست به اين ايده مي مي

اين مورد نه تنها با داعـش مبـارزه كننـد، بلكـه رژيـم اسـد را هـم زيـر نظـر          
ان واكـنش  به اين موضوع، كشورهاي روسيه، چين و ايران بـا اطمينـ  . بگيرند

نشان دادند، طوري كه رهبري روسيه كه تا آن زمان دمشـق را حفـظ كـرده    
  . هاي زمين به هوا تجهيز كرد بود، آن را با مدرنترين موشك

اشتباه بزرگي بود كه اسد را به هر قيمتي بخواهند سـرنگون كننـد، تـازه    
و در ليبي بعدها و پس از تجربه در عراق، افغانستان . دقيقا با فقدان جايگزين

چـه   چنـان . مشخص شد كه يك مدل دموكراسي از خارج نبايد تحميل شود
سال جلو افتـاده و شـرايط بـراي     عاقالنه ديده شود، شورش سوريه حداقل ده

وجه به اين معني  اشاره به اين ارتباط به هيچ. تغيير قدرت وجود نداشته است
ئوليت تبرئـه شـوند و   نيست كه اسد و رژيمِ او بخشيده شوند و از گناه و مسـ 

اما شواهد تاريخي و سخناني قصار برگرفته . جنايتشان كوچك شمرده شوند
) ص(از مكاتب حقوق اسالمي، سنت و شيوه عمل زندگي حضرت محمـد  

سال تاريكي و  يك: درباره درك و شناخت مشخص دولت وجود دارد، كه
  .شب بدون سلطان است ظلمت بهتر از يك
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، كه براي مردم سـوريه  "رو ميانه"ردازي بر اپوزيسيون به جاي تكيه بر روياپ
بايد به مسكو، تهران و پكن  "دوستان مردم سوريه"رنج و درد به ارمغان آورد، 

كـاري انجـام    هاي يـاد شـده از طـرف خودشـان هـيچ      پايتخت. آوردند روي مي
ندادند، تا اين كه متحدان آنها اسد را به گشايش سياست داخلي ملـزم سـازند و   

چيزي كـه  . در مديريت جنگ، مانع از نابودي و ويراني در مقياس وسيعي شود
تفـاوتي نسـبت بـه درد و رنـج      بـي . ها بدون ديگران قادر به انجام آن نبودنـد  آن

ها انسان براي دوستان اسد، كمتر از كساني نيست كه بـا كمـال ميـل و بـا      ميليون
  .كنند هاي غربي اعتراف مي تاكيد بر ارزش
. شـود  گراست، تا جايي كه به زنده ماندن رژيمـش مربـوط مـي   اسد عمل

معامالت سياسي با اسد، وقتي كه حاميان اسد فشـار مناسـب را بـر او اعمـال     
. پذير و جايگزين بهتري هستند، به خصوص براي مردم سوريه كردند، امكان

هاي غربي يكبار با استالين هم سر ميز نشسـته بودنـد، بايـد     از آنجا كه قدرت
اي بـه   كار با كمك يك صاحب قدرت برتر از طريق وارد كـردن ضـربه   ينا

امـا ايـن كـه دخالـت نظـامي مخفيانـه       . گرفـت  اسد و بـا موفقيـت انجـام مـي    
ها در سوريه انجام شود، اين اقدام كوته بينانه يكبار ديگر در جهان  امريكايي

كـه  هـايي   هـا و زاري  ضـجه . اسالم به عنـوان فاجعـه بـه اثبـات رسـيده اسـت      
شـد،   داشتند كه اگر اسد به موقع سـرنگون مـي   گران ليبرال اظهار مي مداخله

خـالف آن صـحيح   : داشت، جـواب ايـن بـود    پيروزي داعش هم وجود نمي
اين ديدگاه كه اسد بايد به هر قيمتي سـرنگون شـود، داعـش را قـوي     . است

 شد، امروز در دمشق جنگجويان خدا اگر واقعا اسد سرنگون مي. كرده است
  .بودند بر سر قدرت مي

جنگ در داخـل و اطـراف سـوريه چـرخش جديـدي       2015در سپتامبر 
كه مسـكو در سـمت رژيـم اسـد بـا سـربازان خـود شـروع بـه           گرفت، زماني
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از جمله از طريق ايجـاد يـك پايگـاه نيـروي هـوايي در      . دخالت نظامي كرد
حمالتـي   ، كه از آنجا هواپيماهاي جنگي روسيه1نزديكي شهر بندري الذقيه

هاي ديگر از  داعش انجام داده و همچنين بر موقعيت  "دولت اسالمي"را بر 
عـالوه بـرآن گسـترش پايگـاه     . نظاميان مخالف اسد پـرواز كردنـد   جمله شبه

، تنهــا پايگــاه دريــايي روســيه در خــارج از روســيه و 2دريــايي در طرطــوس
  مال اين واقعيـت رهبري روسيه ع. استفاده گسترده از مشاوران نظامي انجاميد

را نشان داد  كه تمام اميدها به تغيير رژيم از طرف مخالفـان اسـد بـه بـاد فنـا      
در كميته نيروهاي مسلح مجلس سنا  3"لويد آستين"حتي وقتي ژنرال . رفت

، توسـط شورشـياني كـه بـا     2015در امريكا پذيرفت كه متقـابال در سـپتامبر   
 "چهار تـا پـنج  "رتبه براي كمك واشنگتن آموزش ديده بودند، فقط يك م

گرايان پيوسـته   ماموريت مورد استفاده قرار گرفتند و بقيه همگي  يا به اسالم
  .بودند و يا فراري، اسير و مرده بودند

جويـان،   نشدني پنـاه  به عنوان يك واكنش به مداخله روسيه و جريان قطع
. دوام نبوددوباره به تمديد مذاكرات سوريه منجرشد و كه نشان داد كه قابل 

به طور ضمني واشـنگتن و متحـدانش مطلـع شـدند كـه اسـد از نظـر نظـامي         
از سوي ديگر اين امر بـه منزلـه از دسـت دادن وجهـه     . سرنگون نخواهد شد

. آنها در برابر مسكو و تهران بود كه مجبور به اعتراف به شكست خود شوند
ني با قدرت اسلحه در نتيجه احتمال دارد كه مناقشه به مدت زمان بسيار طوال

 .هاي جنگ همچنان ادامه داشته باشند صورت گيرد و جبهه

                                                                                                
1- Latakia 
2- Tartus 
3- Lioyd Austin 
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، جــرج دبليوبــوش، رياســت جمهــوري وقــت آمريكــا، 2001ســپتامبر  9از 

را آغاز كرد، جنگي كه جانشين وي، اوباما، به نوعي ديگـر   "جنگ عليه ترور"
آمريكا با اين بهانـه ظـرف   . همان قدرت و با تهديدهاي بسياري پي گرفت اما با

مدت چند سال به هفت كشور جهان اسالم از جمله افغانستان، عـراق، سـومالي،   
ها همواره متفاوت شدت اين مداخله. يمن، پاكستان، ليبي و سوريه لشكر كشيد

ها و نابودي دولتها در حد براندازي در برخي كشورها اين دخالت. بوده است
چـون طالبـان،   هاي افراطي اسالمي همبود و در برخي ديگر سبب تقويت گروه

به عبارت ديگر غرب تا حدودي خود مسـئول تهديـدات   . القاعده و داعش شد
  .گويدتروريستي است كه از آن سخن مي
جهـادگران  "هاي مبارز اسالمي به دو گـروه   از نگاه واشنگتن، گروهك

هـايي  گروه "خوب"جهادگران . شوند تقسيم مي "گران بدجهاد"و  "خوب
هاي نامطلوب از منظـر  چون القاعده و يا دولت هايي هم هستند كه عليه گروه
ها توان نمونه عملكرد اين نوع گروه در مثال ذيل مي. كنند آمريكا مبارزه مي
  . را مشاهده كرد
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ا بـه پيشـنهاد   ، بـه نقـل از خبرگـزاري الجزيـره، آمريكـ     2014در تابستان 
در ايـن  . ي جديد به رژيم بشاراسد حمله كردعربستان سعودي از يك جبهه

كـه يـك واحـد مسـتقل جـدا شـده از ارتـش آزاد         1"يرمـوك "جبهه، تيپ 
يرمـوك بـه   . سوريه بود و از اردن سالح و آموزشهاي ويژه دريافت ميكـرد 

ژيـم اسـد و   رو بود و به همـان انـدازه كـه بـا نيروهـاي ر      عنوان گروهي ميانه
جنگيـد، بـا هـواداران القاعـده هـم       گرايان در شمال و شرق سوريه مي اسالم

  .كرد مبارزه مي
هاي يرموك بـه  ها ويديوهايي در سوريه ثبت كردند كه چريكآمريكايي

 النصره و القاعده كه با ارتش رژيم اسد مبـارزه  صورت مشترك و در كنار جبهه
يرموك تسليحات فوق مدرني كه به تـازگي  در اين مبارزات نيروهاي . كنند مي

و قاعدتا با پرداخت مبالغ قابل تـوجهي از اردن دريافـت كـرده بودنـد، بـه كـار       
اين مسئله شكايت دولت عـراق را بـدنبال داشـت كـه بـه گفتـه آنـان        . بردند مي

كننـد كـه پـيش از ايـن      هـايي اسـتفاده مـي    مبارزين داعشي در عـراق از اسـلحه  
  .المي در سوريه از آمريكا دريافت كرده بودنداس "جهادگران خوب"

واشنگتن در عراق حامي حكومـت شـيعه اسـت و بـه آنهـا در مبـارزه بـا        
كه در سـوريه جهـادگران همـان     در صورتي. كند جهادگران سنّي كمك مي

اين اخـتالالت، داعـش را   . شوند شاخه به مبارزه با دولت دمشق تحريك مي
در نتيجـه ايـن   . آنان قدرت نيز بخشيده اسـت  نه تنها تضعيف نكرده، بلكه به

اي ها خود به عنوان عامل قدرتي منطقهآن. جنبش در عراق نيز به وجود آمد
ه شورشـي  در سوريه رشد كردند و بدون موانع خارجي توانستند يـك گـرو  

داعش از سوريه سـر بـرآورد و دسـت بـه حملـه       نهايتا. بزرگ تشكيل دهند
اين مبارزين به مرزهاي سوريه و  2014اوايل سال  .اي عليه عراق زدگسترده

                                                                                                
1- Yarmouk 
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عراق، كه پس از جنگ جهاني اول توسط بريتانيا و فرانسه تعيين شـده بـود،   
دومـين شـهربزرگ عـراق را     1ها موصـل طي چند هفته داعشي. حمله كردند

  .هاي شهر بغداد نيز رسيدند تصرف كردند و حتي به نزديكي
شـدند در ليبـي    ناميده مي "خوب"اي كه هاي اسالميدر همين مقطع گروه

هاي اسالمي وابسته به القاعده بودنـد   اين كه برخي از اين گروهك. قيام كردند
، سفير 2شد، تا زماني كه ، كريس استيونس رنگ جلوه داده مي در واشنگتن كم

هـاي   نقـل سـخنراني   "القاعده"كشته شد و نام  2012آمريكا در ليبي در سپتامبر 
آمريكا بـه ليبـي    "جنگ عليه تروريسم"آمريكا شد و با طرح مجدد  دولتمردان

زمان واشنگتن با برچسب القاعده برابر با تروريسم اسـت بـه    هم. نيز لشكر كشيد
با وجـود ايـن كـه آنهـا     . مقابله با شورشيان سني در دوران اشغال عراق پرداخت

 .بخش كوچكي از القاعده بودند
  

                                                                                                
1- Mossul 
2- Chris Stevens 



  

  



 
 
  
  

  !دها سودآور هستن جنگ
  

  
  

هـاي جديـدي كـه بـر اثـر مـداخالت       هـا و چـالش  واكنش در برابر تهديد
آيـد، نتـايج يكسـاني    آمريكا از جمله برخورد با داعش در منطقـه بوجـود مـي   

. را در بـردارد  تريبيشهاي نظامي  همچون افزايش تسليحات، و حتي عمليات
ه سـرعت بـه   جنگ افغانستان و عراق در محافل آمريكايي و اروپـايي بـ   تجربه

آميز تغيير نيافته است  خشونت هاي در اصل، عمليات. شوند فراموشي سپرده مي
روند، متناسب بـا آن تغييـر كـرده     هايي كه به كار ميها و تاكتيكاما استراتژي

امروزه بيشـتر تهديـدها و   . اندحمالت زميني گسترده اكنون قديمي شده. است
هـاي متحـد    ت با همكـاري دولـت  اين حمال. گيردحمالت هوايي صورت مي

ها عاقالنـه نيسـتند امـا سـودآور و      اگرچه اين عمليات. گيرد اي شكل مي منطقه
  .پرمنفعت هستند

بزرگتــرين توليــد كننــده  1بــدين ترتيــب ســهام شــركت الكهيــد مــارتين
در . سه برابر افـزايش يافـت   2014تا  2010تسليحات آمريكا، از اواسط سال 

گزارشي منتشـر كـرد مبنـي بـرآن      2بري بلومبرگشبكه خ 2014ششم اكتبر 
                                                                                                
1- Lockheed Martin 
2- Bloomberg 
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شركتهاي اسلحه سازي سود سرشـاري از محـل    الكهيد مارتين و سهام«: كه
هـاي رو بـه   انـد سـهامداران از بحـران    دست آورده فروش تجهيزات نظامي به

انتظار گذاران حتي سرمايه. اند جيب زده گسترش سراسر جهان سود خوبي به
الخصـوص از فـروش توليـدات    تسليحات دارند، علياز فروش تري بيشسود 

تـا ايـاالت   . هاي كنترل از راه دور، پهبادهـا و سـاير تجهيـزات جنگـي     موشك
  .»متحده مبارزين داعش در سوريه و عراق را تحت كنترل خود درآورد

كننده تسـليحات ارتـش اسـرائيل     امريكا بزرگترين تامين«از طرف ديگر 
بـه حمـاس در غـزه حملـه كـرده و بـاز در حـال        بـار    50است كه تا به حـال  

مشابه آن كنسرسيوم مشاركت هوايي است . باشد تقويت انبار نظامي خود مي
كه نبرد عليه داعش را آغاز كرده و در نتيجه با عقـد چنـدين قـرارداد بـراي     

  .يحات امريكايي، انتظار سود بااليي داردلساخت تس
. بودجـه نظـامي نخواهـد بـود    دنيا ديگر شاهد كـاهش   2014اكتبر  18از 

تحـت  تـر  بـيش سازي هم براي توليد تسليحات  هاي جديد اسلحهحتي پروژه
، كارشـناس شـركت بازاريـابي    1به گفته ريچارد عبوالفيـه . فشار قرار گرفتند

  .»از ديد صنعت دفاعي، اين بهترين فرصت است«: گروه تيل
 2013تا  2011هاي  ، رئيس سابق سازمان سيا و وزير دفاع سال2لئون پانتا

هـوايي عليـه مواضـع داعـش در عـراق، در       آمريكا، در مورد آغاز عمليـات 
سـاله   30كنم ما در شرف آغاز يك جنـگ  فكر مي«: گفت 2014آگوست 

اين جنگ از نبرد عليه داعش فراتر رفتـه و  «: كند او اضافه مي. »جديد هستيم
ي و سـاير كشـورها   به مناطق بحراني جديـد در نيجريـه، سـومالي، يمـن، ليبـ     

به عبارت ديگر، ما هرجا كه الزم باشد و هر زمان كـه  . »معطوف خواهد شد
                                                                                                
1- Richard Aboulafia 
2- Leon Panetta 
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هـا هـم   حد و مرز را شروع خواهيم كـرد كـه پايـان آن    الزم ببينيم جنگي بي
هـا بـر منطقـه و مردمـاني كـه آنجـا       تاثيرات اين جنگ. مشخص نخواهد بود

، خبرنگـار  1والـد  لن گريناز نظر گ. اي نيستكننده ساكن هستند عامل تعيين
ديگر قابل تصور نيست كه آمريكا در هر زمـان مشـغول جنگـي    «: آمريكايي

ي مـا آمريكـا مشـغول جنگـي نباشـد، ايـن خـود پديـده         اگر در دوره. نباشد
 "پايـان  جنـگ بـي  "اند كه عبارت مقامات دولتي بارها گفته. بزرگي خواهد بود

يقي از سياست خارجي آمريكا تنها يك عبارت مجازي نيست بلكه توصيف دق
، كـاري پايـان، پنهـان   يـك جنـگ بـي   . درك اين موضوع، مشكل نيست. است

. كنـد پذير ميافزايش قدرت دولت و كاهش حق و حقوق شهروندان را توجيه
تر در اختيار مقامـات عاليرتبـه امنيتـي و صـنعت     زمان ابزار كنترل هرچه بيشهم

  ».شودسازي پنهان مياسلحه
  

                                                                                                
1- Glenn Greenwald 
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وزيرخارجه وقت آمريكا در يـك سـفر    1هيالري كلينتون 2009در سال 
بـه  . لـيكس در اينترنـت اعتـراض كـرد    ديپلماتيك به درج مطلبـي در ويكـي  

هـاي   ليكس، عربستان سعودي بزرگترين پشتوانه مـالي گـروه  گزارش ويكي
خـود دولـت سـعودي     هرچنـد شـايد  . تروريستي سنّي در سراسر جهان است

هـا نباشـد، امـا نهادهـاي مـذهبي و يـا افـرادي از نظـام         حامي مالي اين گروه
از . زننـد سياسي عربستان به صورت شخصـي بـه چنـين اقـداماتي دسـت مـي      

هستند، هيچ مبلغي به آنان داعش طرف دولتمردان سعودي كه دشمن خوني 
بـر  . را دارنـد شود اما آنها بـه هـر حـال حاميـان شخصـي خـود        پرداخت نمي

كننـد، مقامـات سـعودي     تشر ميمن هاي غربي گاهااساس شواهدي كه دولت
وجــوه مــالي جلــوگيري كننــد و ايــن خــود  كننــد از انتقــال ســعي مــي غالبــا
گيـري   همـين كـار سـبب شـكل    . دهنده حسن نيت دولت سعودي است نشان

تيب بدين تر. هاي داخلي عربستان شده استهايي در عرصه سياست مقاومت
 هـاي از نظر واشنگتن و كشورهاي غربي، رژيم سـعودي در جنـگ بـا سـني    

پيمان آنهاست؛ و به همين خـاطر اسـت كـه واعظـين روحـانيِ       گرا، هم افراط
                                                                                                
1- Hillary Clinton 
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اي، يوتيوب و توئيتر به كشـتن  هاي ماهوارهعربستاني، افراد را از طريق كانال
ب و غيرمعمـول  كنند، عجيـ  ها كه به گفته آنان كافر هستند، ترغيب مي شيعه

  . آيدبه نظر نمي
شاهزاده سعودي،  1، بندر بن سلطان2001سپتامبر  11از حادثه  مدتي قبل

كار عربستان در واشنگتن و كسي كه با قوم بوش از لحاظ سياسي  سفير كهنه
 رئـيس وقـت   2نزديكي داشت، خطـاب بـه ريچـارد ديـرالو     و تجاري رابطه

هـا را   توانـد شـيعه   نه فقط خدا ميبه زودي در خاورميا«: سيكس گفت.آي.ام
» .اندنجات دهد چرا كه بيش از يك ميليارد سني از كارهاي آنها خسته شده

: به نقل از ديرالو نوشـت  "اينديپندنت"روزنامه انگليسي  2014 ژوئيه 13در 
اين حرف بسيار ترسناكي بود از طرف شاهزاده سـعودي كـه مـن آن را بـه     «

  ».آورم خوبي به ياد مي
داننـد و بـا ايـدئولوژي و     خـوبي قـوانين بـازي را مـي    هاي غربي بـه تدول

ها به همين ترتيب آن. ها آشنا هستندوهابي و جهادگر روابط مالي بين دولت
از . اي نقـش دارنـد  هاي منطقههم مانند رهبران سعودي معتقدند كه در بازي

فغانسـتان  در ا. هاي سني در جنگ عليه رهبران نـااليق هسـتند  طرفي جهادگر
زماني جنگ عليه شوروي سابق بود، و امروز جنگ عليه بشاراسد است و از 

اي هستند كه براي كنترل شرايط در منطقه حضور طرف ديگر نيروهاي ويژه
  .بايست به اين موضوع پي برده باشيمسپتامبر مي 11حداقل پس از . دارند

رياسـت   2014تـا   2012سـلطان كـه از سـال     شاهزاده سـعودي بنـدر بـن   
ســرويس اطالعــاتي عربســتان ســعودي را برعهــده داشــت، توســط رهبــران  

چنين استراتژي وي هم. در سوريه بركنار شد داعشسعودي به اتهام تقويت 
                                                                                                
1- Bandar Bin Sultan 
2- Richard Dearlove 
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شـاهزاده  . هاي جهادگرا نيز برهم خـورد براي براندازي اسد به كمك نيروي
ميان . ودش عليه رژيم اسد محسوب مي 2012عنوان معمار حمله ژوئيه  بندر به
بيني وهابيون و ايدئولوژي داعش شباهت زيادي وجود ندارد، اگرچـه   جهان

هـاي مـذهبي در عربسـتان    ها و ديگر اقليـت در برخوردهاي شديد عليه شيعه
هاي وهابيون گاهي سخناني عليه سـكوالرها و كردهـاي   سعودي، در موعظه

در موصـل   1داديابوبكر البغ 2014ژوئن  29در . آيدغيرعرب نيز به ميان مي
خلفاي عرب را فاقد اعتبار خواند و خود را خليفـه مسـلمانان ناميـد و ايـن از     

. شـد  محسوب مـي  اعالم جنگي غيرمستقيم عليه دولت سعوديداعش سوي 
كار، داعيه رهبران سـعودي بـر مسـلمانان سـني جهـان را بـه چـالش         او با اين

ده و پادشـاه سـعودي را   خليفـه مـومنين را دا   كشيد و به خود عنوان افتخاري
  .ناميد "پاسبان مدينه و مكه"

داعـش   "دولـت اسـالمي  "هر كس كه بخواهد در جنگ عليه القاعده و 
بايست به ريشه موضوع بازگردد و رژيم سعودي را در قرنطينه  موفق شود مي

جايي كه آنان طرفدار غرب و بزرگترين صادركننده نفـت  اما از آن. بگذارد
غلبـه كـردن بـر     بـر ايـن اسـاس   . نين امكاني وجود ندارددر جهان هستند، چ

ممكن است از لحاظ نظامي داعش مغلوب . كاري بسيار سخت استداعش 
حتي اگر سقوط كنند و يـا در  . شود اما ايدئولوژي آنان از بين نخواهد رفت

شـوند   مبارزين داعش ممكن است از صحنه خارج. موضع ضعف قرارگيرند
سـربرآورند و يـا حتـي چنـد شـاخه شـوند؛ هماننـد         و دوباره بـا نـامي ديگـر   

وهابيون كه منتظر شرايط مناسب بودنـد و از سـوريه و عـراق سـربرآوردند؛     
  .همانند درگيري ميان فرقه سني و شيعه

                                                                                                
1- Abu Bakr al-Baghdadi 
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امـا  . از اطراف القاعده عراق سر بر كشيدداعش طور كه گفته شد، همان
هاي  قبيلهبرعكس . اندالقاعده موفق نشد جامعه سني عراق را به سمت خود بكش

 زيادي از مبارزين در امتداد رودخانه فرات با حمايت مالي و تامين اسلحه از
. طرف امريكا بوجود آمدند كه با اين سازمان تروريستي به مبارزه برخاسـتند 

مذهبي در عراق بودند كـه بـه دنبـال جهـاد جهـاني       هاي سنياز طرفي اقليت
رفتـه   ها قصد پس گرفتن قدرت از دستنآ. هاي صليبي بودندهمانند جنگ

از طرف ديگـر تعـداد زيـادي مبـارزين القاعـده از      . خود را در بغداد داشتند
امـا بـا بـه وجـود     . اي هم با عراق نداشـتند خارج به پا خواستند كه هيچ رابطه

يـك گـروه    "دولـت اسـالمي  "ابتـدا  . اين اوضـاع تغييـر كـرد   داعش، آمدن 
يـك   بـه  2010الـي   2006هـاي  هي بـين سـال  عراقي بود كه طي مدت كوتـا 

. گروه شبه نظامي قدرتمند و بـه يـك قـدرت مسـتقل در عـراق تبـديل شـد       
داعش يك گروه نوپا نيست و سابقه يـك سـازمان بـا سـاختارهاي ثابـت را      

. ساختارهايي شبيه به ساختارهاي القاعده، رژيم صدام و يا قبايـل سـني  . دارد
. هايي قوي شـد  ها و شبكها داعش داراي ريشههالگوبرداري از اين سازمان با

ها بسياري از مامورين اطالعاتي، افسران و حتي سربازان صـدام  طي اين سال
 داعشـي كـه اينـك بـا وجـوه بسـياري كـه از       . حسين هم به داعـش پيوسـتند  

كـرد تسـليحات زيـادي     كشورهاي عربي حاشيه خلـيج فـارس دريافـت مـي    
و لذا شورشـيان سـني   . موفق شده بود تشيخريداري كرده بود و تبديل به ار

  .تري به آنان پيوستندبيش
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هـاي  اگـر بـا آغـاز جنـگ در سـوريه جبهـه       با تمام ايـن احـوال احتمـاال   
در جنگ . ماند گرفت، داعش يك گروه عراقي باقي مي جديدي شكل نمي

طرفـداري از اسـد    اهللا بـه تري شيعه عراقي و حزبسوريه هر روز تعداد بيش
هـا  تر سـني همين موضوع هم باعث خشم هرچه بيش. شدندوارد اين مبارزه 

بايست هم در عراق و هم در سوريه به مبارزه ها مي از ديدگاه آنها، سني. شد
 هـاي  در سال. ها پايان اسالم سني را رقم زنندرفتند، نكند كه شيعهها ميبا شيعه
بـه  . كـرد  مسايه نيـز شـروع بـه فعاليـت    داعش در كشورهاي ه 2012-2013

دولت "تبديل شد به  "دولت اسالمي در عراق"همين دليل هم نام داعش از 
 جـا سـوريه كبيـر و يـا مشـرق معنـي      شـام در ايـن  . "اسالمي در عراق و شـام 

شام به زبان عاميانه نام ديگر سوريه يا دمشق است و براي مومنين از . دهد مي
از لحاظ تاريخي شـام شـامل سـورية    . دار استمعناي تاريخي خاصي برخور

  . شود امروزي، لبنان، اسرائيل، فلسطين و اردن مي
ايـن  . اورشليم، سومين شهر مقدس مسلمانان پس از مكـه و مدينـه اسـت   

از طرفي مسجدالقصـي  . شهر از چند جهت براي مسلمانان حائز اهميت است
از طرف . به معراج رفت در اين شهر قراردارد، همان مكاني كه پيغمبر از آن
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هـاي امـوي   هجري قمري دمشق پايتخـت خليفـه   750الي  661ديگر از سال 
چنـين  هـم . بار بزرگترين فرمانروايي سني را تشكيل دادند بود كه براي اولين

در ) 1187سـال  (هـاي صـليبي   كـه در جنـگ   قبور سالطيني در آنجـا قـراردارد  
 – 1328( 1هتيميـ م زادگاه احمـد ابـن   اورشلي ضمنا. اورشليم مبارزه كرده بودند

هـا احتـرام خاصـي     كاري متبحر بود و امـروزه سـلفي   است، وي محافظه) 1263
بخـش بنيانگـذاران وهابيـت يـاد      براي وي قائل هستند و از وي بـه عنـوان الهـام   

هـا مقـدس   چنين قبور زيادي در شـام جـاي دارنـد كـه بـراي شـيعه      هم. شود مي
  .كه در نزديكي دمشق قراردارد) س(نب هستند، مانند حرم حضرت زي

ها و شيعيانِ با ايمان معتقدند كـه قيامـت از شـام، آرماگـدون آغـاز       سني
گوينـد حـديثي   مي. گيرد خواهد شد و آخرين جنگ مقدس از آنجا سر مي

آخـرين فصـل تـاريخ زمـاني     ": فرماينداست كه مي) ص(از حضرت محمد 
. حمله كننـد  3و يا به شهر دبيق 2ماقخورد كه روميان يا به دشت االعرقم مي

احتمال دارد منظـور  . و در مرز تركيه قراردارد 4هر دو مكان در شمال حلب(
ارتشي از . خيزدپاميسپس ارتشي از مدينه به). بوده باشد 5از روميان، بيزانس

شـود   گفتـه مـي   ".هـا مقابلـه خواهـد كـرد    بهترين مردم آن سرزمين كه با آن
سـپاه تشـكيل شـده اسـت      42ن با دشـمني قدرتمنـد كـه از    ارتشي از مسلمانا

. با اين وجود مسلمانان دشـمنان را نـابود خواهنـد كـرد    . رو خواهند شدروبه
دهند، معتقدند كه درصد از مسلمانان جهان را تشكيل مي 10شيعيان كه تنها 

، منجي، ظهور خواهد كرد تا مـومنين را  )عج(پس از پايان اين جنگ مهدي 
هاي تندرو بر اين باورند كـه براسـاس ايـن    سني. بهشت هدايت كندسوي به

                                                                                                
1- Ahmad Ibn Taimiyya 
2- Al-A'maq 
3- Dabiq 
4- Aleppo 
5- Byzanz 
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حديث در اين جنگ مومنين يكبار براي هميشه بر كافران كه به اعتقاد آنـان  
هاي متفـاوت  برداشت. شيعيان هم در زمره آنها قراردارند، پيروز خواهند شد

ان را ها از اين حديث است كه شيعيان جهـاد عليـه غيرمسـلمان    شيعيان و سني
  . اند بدين قدرت نپذيرفته

در اينترنـت بـه   . بـن الدنـي را نخـواهيم ديـد     حقيقتا در بين شيعيان، اسامه
اي و قابل سر و صدا، حرفه هاي متعددي از جمله زبان آلماني تبليغات پرزبان
اين تبليغات با اتكا به حديث ذكر . شود پخش مي "دبيق"داعش به نام  توجه

تر از آن نـام  ، همان سپاهي كه پيش"ارتشي از مدينه"را شده، مبارزين خود 
  .خواندبرديم، فرا مي

در زمـان   س بـر مـومنين برانگيختـه را، خصوصـا    قدرت يك وعده مقـد 
دولـت  "تغييـر نـام داعـش از    . جنگ و خشـونت، نبايـد دسـت كـم گرفـت     

، شام، و سـرانجام  "دولت اسالمي عراق و سوريه بزرگ “به  "اسالمي عراق
ها در حكايت از اين هدف دارد؛ آن. مشخص شد"دولت اسالمي"صله بالفا

هـاي عـراق را بسـط     مدت زمان كوتاهي، هدف خود مبني بـر رهبـري سـني   
  . هاي جهان باشد دادند به طوري كه جهادي براي كليه سني
تر از يـك  ها خيلي بيشخوانند، اما آن در آمريكا آنها را فقط تروريست مي

. كه يك پروژه اسالمي هستند كه مرزها را از بين برده استگروه تروريستي، بل
هاي تندرو بـود را  ها مدتي است كه جايگاه القاعده كه زماني سر منشاء سنيآن

  .اند ربوده
. در سـامره  1971اسـت، متولـد    1، ابراهيم البدري2010رهبر آنها از سال 

بغـداد در  تر در صحنه مذهبي حضور نداشت ولي در سامره و كسي كه پيش
پلم اسـالمي از  يـ كرد و داراي مدرك فـوق د  سمينارهاي اسالمي شركت مي

                                                                                                
1- Ibrahim al-Badri 



 ...كارد يآنكه باد م  140

 مـدتي هـم در زنـداني    2004گويا در سال . هاي سامره استيكي از دانشگاه
اسرار زيادي در مورد اين فرد وجود دارد، فردي . در آمريكا سر كرده است

بغـداد هـم   ر را برگزيـده اسـت كـه د    "ابوبكرالبغـدادي "كه براي خـود نـام   
  . اين نام هم نمادين است مسلما. معروف نبوده است

و پـدرزن  ) ص(ابوبكر يكي از خلفاي راشدين پـس از حضـرت محمـد    
، ابوبكر تا زمان مرگ 632در سال ) ص(پس از فوت محمد . وي بوده است

ــود 634در ســال بغــداد مركــز خالفــت . ، جانشــين وي و خليفــه مســلمانان ب
و امپراتوري جهاني كه از اسپانيا تا مرزهـاي هنـد   ) 750-1258(عباسيان بود 
  . گرفت، پايه گذاري شدرا در برمي

يـابيم  شده را رمزگشايي كنـيم، در مـي   هاي راديكاليزه زماني كه سمبل سني
. كنـد  داعش طبق سنت عباسيان، جانشين امويان عمل مـي  "دولت اسالمي"كه 
كـه گفتـه شـد، داعـش پاسـدار ايمـان       چه بنابر آن. هاي سعودي نظر با عرب هم

، از اسـالم  )ص(طـور كـه زمـاني ابـوبكر جانشـين محمـد       حقيقي اسـت، همـان  
دانـد   داعش خود را رهبر مذهبي و معنوي جهـان اسـالم مـي   . كرد محافظت مي

ايده خالفت كـه رهبـران   . طور كه بغداد زماني اين نقش را برعهده داشتهمان
شطرنج بود، چـرا كـه    اي در اين بازيداعش بيان كردند، حركت حساب شده

تر از نيروهاي القاعـده، ايـن ايـده را بـه خـوبي       هاي تندرو خيلي راحتسني
سپتامبر مواجه شـد بـدون آن كـه از     9حال اسامه بن الدن با . كنند درك مي

چه كه آينـده بـرايش در پـيش دارد، خبـر داشـته باشـد، القاعـده مشـكل         آن
  .وز است و فرداديروز بود و داعش مشكل امر



 
 
  
  

  هيدر سور يشرويپ
  

  
  

زماني كه داعش در جنگ داخلي سوريه مداخله كرد، به سرعت شـهرهاي  
شـدند،   هاي اسالمي كنترل مـي  شرقي سوريه را كه تا آن زمان توسط گروهك

شـاخه   "جبهـه النصـره  "ابوبكر البغـدادي پيوسـتن    2013آوريل  9در . فتح كرد
روز توسط هرچند اين ادعا فرداي آن. را اعالم كرد القاعده در سوريه به داعش

مـي   23در تـاريخ  . تكـذيب شـد   1، ابومحمد الجـوالني "جبهه النصره"سردسته 
بن الدن، از رهبر داعش خواست تا خـاك   جانشين اسامه 2الظواهري ايمن 2013
پـس از ايـن اعالميـه بـين ايـن دو      . را ترك كرده و بـه عـراق بازگردنـد    سوريه

طوري كـه بـر اسـاس آمارهـاي     هاي خونين بسياري رخ داد بهرگيريسازمان د
  . ها جان باختندنفر در اين درگيري 6000حداقل  2014موجود تنها در سال 

بلكه ديگر شورشيان را نيز مغلوب كرد چرا كه  "النصره جبهه"تنها داعش نه
ايـن  بسـياري از  . دهي بهتري داشـت و مجهزتـر بـود   نسبت به دشمنانش سازمان

از شكست، جبهه خود را تغيير داده و بـه داعـش پيوسـتند،     مسلمانان تندرو پس
الخصـوص  علـي . خوردنـد  هم بـه چشـم مـي    "خوب"ميان اين افراد، جهاديون 

                                                                                                
1- Abu Mohammed al-Dschulani 
2- Aiman al-Sawahiri 
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ــارزين مــومن جــوان  ــان و مب ــل  خارجي ــاثير غيرقاب ــد كــه تحــت ت تــري بودن
ري گـذا  نظير چـون بمـب  با خشونتي بي. گرفتندبودن داعش قرار مي انعطاف

هـاي  در خودروها، عوامل انتحاري و به قتل رساندن رهبران ديگر گروهـك 
هـاي  نخاله"داعش دشمناني را كه ابوبكر البغدادي آنان را . تندروي اسالمي

  .برد ناميده بود، از بين مي "دين
هاي داعش در سوريه براي آنها از لحـاظ اقتصـادي هـم سـودآور     جنگ

را تحت كنترل خود درآورد،  1ي ديرالزورهاي نفتزماني كه داعش چاه. بود
نفت استخراج شده را هم به رژيم بشار اسد و هم مشتريان خود در تركيه، و 

با افـزايش هرچـه بيشـتر كنتـرل     . فروخت حتي به عراق، مي 2014از تابستان 
تـر شـده و شـامل    هاي ابـوبكر البغـدادي هـم جـامع     داعش در سوريه، خطابه

بـا  . شـد وريه و عراق و ديگر مسلمانان جهان مـي رهبري همه جهاديون در س
تحقـق  . ايده خالفت مطـرح شـد   2014اين پيش زمينه بود كه در اوايل سال 
توانـد   كس نميهيچ. بارتر از هميشه بود اين ايده مستلزم تروريسمي خشونت

 2014اوايـل سـال   . تنها در يك شهر خليفه و امير جميع مومنان جهـان باشـد  
ه و بـدين ترتيـب طـي اولـين مـا     . نده در عراق آغـاز شـد  حمالت غافلگيركن

  . خود را خليفه مسلمانان ناميد حمالت، رهبر داعش در موصل علنا
. پروا استنامند، از هر لحاظ بيابوبكر بغدادي كه او را خليفه ابراهيم نيز مي

كارها، استراتژيست ماهري وي بر تثبيت قدرتش تمركز كرده و مانند برخي تازه
گيـري از  داند چطور احساسات افـراد را برانگيـزد و بـا بهـره     مي دقيقا. ز هستني

 2014ژوئـن   29در تـاريخ  . هاي ديني پيروانش را بـه جنـگ ترغيـب كنـد    الگو
دنيا اعالم شد؛ اولين روز ماه رمضان، حتي انتخاب اين روز هم با خالفت وي به

                                                                                                
1- Deir as-Sor 
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، ابـوبكر  2014والي جـ  4در اولـين جمعـه مـاه رمضـان،     . دقت انجام شـده بـود  
  .البغدادي در خطبه نمازجمعه در مسجد نور موصل، خالفت خود را اعالم كرد

پژوهشگر اسالم، موشكافانه به بررسـي رفتـار او پرداختـه     1استفان روزني
ضـمن جهـاد صـدمات    . خليفه ابراهيم لنگان لنگـان روي منبـر رفـت   ": است

خـود را هنگـام راه رفـتن     جسمي به او وارد شده بود و به همين سبب او پاي
كه شروع سپس با خالل دندان، دهان خود را تميز كرد پيش از آن. كشدمي

هـا زمـاني كـه آيـات خداونـد از      به قرائت قرآن كند، چراكه به رسم سـلفي 
او بـا اسـتفاده از   . بايسـت كـامال تميـز باشـد    شوند دهان مـي دهان شما ادا مي

او عبا و عمامه سياه به تن . بخشيد يآيات قرآن به خطبه خود قوت بيشتري م
عبا و . ق.ه 8هم در زمان فتح مكه در سال ) ص(گويند محمد مي. كرده بود

  ".عمامه سياه بر تن داشته است
چنين لبـاس اكثـر سـربازان آن    به همين خاطر هم پرچم داعش مشكي و هم

در رسـوم   ضـمنا . گـردد ها به همان فتح مكـه برمـي   همه اين نشانه. نيز سياه است
خـورد، كـه   هاي مشكي به چشـم مـي  ها و پرچميونيفرم عباسيان در قرن هشتم،

ابـوبكر بغـدادي   " :روزنـي در ادامـه نوشـته   . يادآور اوج شكوفايي اسالم است
حين اداي خطبـه سـاعت مچـي ارزشـمندي بـه دسـت داشـت، سـاعتي كـه          

د غنيمـت  شـ  راه انداخت و گفته ميهاي اينترنتي بهسروصداي زيادي در فرم
و از نظـر  وي بـه دسـت آمـده اسـت      اي بوده كـه از زمـان جهادهـاي   جنگي

اسـت   كـه وي هماننـد ديگـر مسـلمانان    با ذكر اين نهايتا. اسالمي حق اوست
تالش كرد خود را فردي فروتن نشان دهد كه بار سنگين خالفت را بردوش 

پيغمبـر او   طور كه من پيـرو راه خداونـد و  از من پيروي كنيد، همان". گرفته
هـاي خداونـد و پيغمبـرش پيـروي نكـردم      هستم و اگر زماني مـن از آمـوزه  

                                                                                                
1- Stephan Rosiny 
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اين جمالتي بود كه ابوبكر  ".ضرورتي ندارد كه شما هم از من پيروي كنيد
بــا بيــان همــان عبــارات . كــرده بــود زمــان بــه دســت گــرفتن خالفــت بيــان 

در آيـين  . دادگران مستبد تميـز  ابوبكرالبغدادي امروز خود را از ديگر سلطه
بـا ذكـر ايـن    .بايست يـك انسـان سـتايش شـود    ها آمده كه هرگز نميسلفي

 كنـد، زيـرا پيـروي از او ديگـر     خود جـذب مـي  ها را نيز بهعبارت وي سلفي
  ".خالف آيين آنان نيست



 
 
  
  

  جهاد خِيمون رنيبا
  

  
  

چه كه نشين عراق آن در مناطق سني 2014هاي داعش در سال در جنگ
تر نبـود بلكـه   ها براي فتح شهرهاي بيش ث بود تنها تالش داعشيموضوع بح

بسياري از سربازان عراقـي كـه شـمار    . ضعف ارتش عراق نيز قابل توجه بود
رسـيد بـدون مبـارزه پـا بـه فـرار گذاشـتند و         هـزارتن مـي  100آنها به حدود 

هاي فوق مدرن آمريكايي خود را كه شامل تانك و هواپيما نيـز بـود،   اسلحه
هـايي را  تر هم داعش در سـوريه بسـياري از اسـلحه   پيش. ت سر گذاشتندپش

ها و كشورهاي عـرب حاشـيه خلـيج فـارس قصـد داشـتند بـه        كه آمريكايي
 "نيويـورك تـايمز  "بـه گـزارش   . بدهند، ضبط كرده بود "خوب"جهاديون 

به ارزش چنـدين ميليـون    2014هاي ضبط شده توسط داعش در سال اسلحه
داعش به يـك قـدرت در منطقـه و     تنها با همين مقدار اسلحه. رسيد دالر مي

ايـده خالفـت   . هاي جهادطلب در جهان تبديل شـد يكي از مجهزترين گروه
و احترام بود، به معناي فـتح و   كه براي ديگر مسلمانان تندرو هم قابل درك

هاي عرب، كه از اعتبـار بـااليي برخـوردار    غارت و اعالن جنگ عليه دولت
هاي غربيِ منفور بود و اين داعش را بـه يـك نـوع فرقـه     و  نيز كشورنيستند 

   .تبديل كرد
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ــده اســت  ــايرن مــونيخِ جهــاديون اســت . داعــش آن تــيم برن حــال، . او ب
دهند، امـا هـر   ي كمتري به پيوستن به القاعده نشان ميجهاديون جوان عالقه

ز، خـاور دور،  تري از شمال آفريقا، اروپا، خاورميانـه و قفقـا  روز تعداد بيش
تـوان  نمـي  واقعـا . كنندسوريه، عراق و تركيه براي پيوستن به داعش حركت مي
هـاي  رده بسـياري از . سربازان عراقي را كه از جبهه فرار كردنـد سـرزنش كـرد   

مختلف رهبري ارتش عراق قابل فروش هستند و از اولين نفراتي بودنـد كـه   
ه يـا يـك سـرباز معمـولي     چرا يك سـرباز وظيفـ  . جبهه جنگ را رها كردند

چرا بايـد جـانش را    دالري جانش را به خطر بياندازد؟ 60براي حقوق ماهي 
  براي رژيم ناشايست و فاسد بغداد به خطر بياندازد؟

ــزه  آنهــا در شــرايطي . متفــاوت اســت مبــارزين داعشــي كــامالامــا انگي
ان را اگر رقبا و دشمن. برد هستند -قراردارند كه در هرصورت در حالت برد

رود تا به باالترين درجـه بهشـت   ها در هفت آسمان باالتر ميبكشند رتبه آن
اند و در اين صورت مسـتقيم بـه آسـمان    اگر كشته شوند، شهيد شده. برسند

هايي با موهـاي بلُنـد و چشـماني آتشـين     شوند، جايي كه باكره هفتم نائل مي
هـاي جنسـي   نبايد انگيزه. دها رسيدگي كننمنتظر آنان هستند تا به هر نياز آن

سـركوب شـده اسـت،     اي كه ايـن موضـوع در آن شـديدا   را در جوامع بسته
ر براي مبارزين داعش تجاوز بـه زنـان كـافر و حتـي اجبـا     . دست كم گرفت

ايـن موضـوع گسـترده شـد و مـردان      . عادي اسـت  آنان به فحشا امري كامال
كردند، هم اكنون اج ميبايست ازدو جواني كه پيش از اين براي نزديكي مي

  . با عضويت در داعش شانس بهتري داشتند
استقبال از مرگ يا همان شهادت در ميان مبارزين داعش يك استراتژي 

بسياري قبل از حركت به سمت جبهه، چه در ادارات و چـه در  . جنگي است
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همـين   ".هراسـيم آييم، و از شهيد شـدن نمـي  ما مي": ها اعالم كردند پادگان
ع باعث ايجاد ترس، فرار و تسليم شـدن بسـياري شـد و هـم ويـدئوي      موضو

هـا موصـل را   آن. شـد هاي مكرر كه در اينترنت دست به دست ميسربريدن
  . تقريبا بدون هيچ مقاومتي. هم به همين نحو فتح كردند

هايي كه اعالم خالفت و ايدئولوژي آن را درك كردند، از چيـزي  سني
مسيحيان . شوند تا اسالم آورندذهبي هم ترغيب ميهاي م اقليت. هراسندنمي

پرداخت كنند و اگر چنـين نكننـد    "سرانه"توانند   هم اگر شانس بياورند مي
هـا بيافتنـد   شيعياني هم كه بـه چنگـال داعشـي   . رود شدنشان مي كشته احتمال

. شــوندهماننــد ســربازان رژيــم يــا مبــارزين كُردتبــار بالفاصــله تيربــاران مــي
  .برندصدها نفر را در هر زمان اگر الزم باشد از بين مي هاداعشي

  





  
  
  
  

از آسمان به  تياجازه بده عقالن! ايخدا: بگو
  !شود ريسراز نيزم

  

  
  

هـاي خصـمانه داعـش، زنـدگي     بينيبا وجود سركوب، خشونت و جهان
. رودصـورت عـادي پـيش مـي    روزمره در شـهرهاي تحـت كنتـرل آنهـا بـه      

. انـد دهنـد و مـدارس دوبـاره بـاز شـده      يت خـود ادامـه مـي   ها به فعالدانشگاه
آوري زبالـه فعـال   چـون جمـع  شـود، خـدماتي هـم   ارائـه مـي   خدمات شهري

شود، فقرا از لحاظ مـالي  غذاي رايگان براي نيروهاي ارتش سرو مي. هستند
داعش ماليـات را افـزايش داده اسـت و همـه جوانـان،      . تحت حمايت هستند
مناطق دولتـي بـه چنـد بخـش     . بايست بگذرانندي را ميدوره سربازيِ اجبار

هـاي فقيرتـر هـم نفعـي     شود تا بخـش اند و برابري مالي انجام ميتقسيم شده
از افـراد متبحـر، قضـات، مهندسـين،      شخصـا  "خليفـه ابـراهيم  ". رده باشـند ب

در . كاردانان و پزشكان درخواست كرده تا در بازسازي شهرها كمك كنند
داعش پول خـوبي  .هم حقوق خوبي دريافت خواهند كردعوض زحماتشان 

و از لحـاظ  آورد و ذخيره مالي خـوبي دارد  از بابت فروش نفت به دست مي
 هـاي بسـياري از اشـخاص حقيقـي و    ها كمكآن ضمنا. مالي مشكلي نيست

. كننـد  هاي عقيدتي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس دريافت مـي سازمان
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هاي مالي غيراخالقـي زيـادي   گيرد، فعاليت رت ميراحتي صوقاچاق كاال به
گيرد مانند دريافـت پـول بـراي آزاد كـردن     نيز در گوشه و كنار صورت مي

  .عزيزان ربوده شده، يا دريافت پول در ازاي تضمين امنيت
ميليون نفر در اراضي تحـت كنتـرل نيروهـاي داعـش زنـدگي       6در كل 

شود و تـا نزديكـي مـرز بغـداد     نفوذ داعش از حومه حلب آغار مي. كنند مي
 طبق تخمـين نيروهـاي  . است 1پايتخت خالفت، شهر بياباني رقه. يابد مي ادامه

جنگجوي فعال در اين  30.000الي  20.000اطالعاتي اياالت متحده، حدود 
نفـر   50.000برخي منابع تعداد مبارزين داعش را بيش از . مناطق فعال هستند

فعاليـت   شـود كـه  ل نيروهـاي اداري نيـز مـي   ايـن رقـم شـام   . زنند تخمين مي
شود كه داعش به مبارزين خود  گفته مي. سازندسازمان خالفت را ممكن مي

ــين  ــا  200ماهيانــه ب ــه . كنــد دالر حقــوق پرداخــت مــي 600ت درآمــد ماهيان
دالر  2000دالر و به روسـاي ادارات تـا سـقف     300كارمندان اداري حدود 

  .شود نيز پرداخت مي
آيد خليفه ابراهيم دو به نظر مي. مشخص نيست هبري داعش كامالساختار ر

گويـا  . معاون دارد، يكي از اين دو در سوريه مستقر اسـت و ديگـري در عـراق   
يك شوراي رهبري دارد كه يك گروه كوچـك و مـورد اطمينـان خليفـه، در     

دايره بعدي متشـكل از كارشناسـان فنـي و مـديران     . ها نقش دارندگيري تصميم
مسائل مـالي، امنيتـي، مـديريت امـور مبـارزين،      : هايي از قبيلست كه مسئوليتا

هاي اجتماعي اي رسانهكارشناسان حرفه نيان، جذب نيروهاي جديد و نهايتازندا
اي مانند مسئوالن روابط عمومي مشاوران منطقه و نهايتا. را برعهده دارند) دبيق(

در جايگـاه ايـن   . قـرار دارنـد   اديبراي هماهنگي نيروهاي داعشي و مردمـان عـ  
  . كنندمشاورين بسياري از نيروهاي سابق صدام حسين فعاليت مي

                                                                                                
1- Raqqa 
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داعش داراي يك سپاه كوچك است كه بر روي خودروهاي تويوتـاي  
ايـن واحـدها   . انـد انداز نصـب كـرده   هاي سنگين و خمپارهاسلحه شاسي بلند

ارتبـاط ايـن نيروهـا     برقـراري . اندبندي شدهجديد هستند و به سرعت سرهم
بـوك و  اي ماننـد فـيس  هاي اجتمـاعي تر از طريق گوشي همراه و شبكهبيش

ي امـن ارتبـاطي ديگـري نيـز بهـره      ها از شبكهگويا آن. شودتوئيتر انجام مي
سـرعت عملكـرد   . برند كه حتي در مقابل حمالت هكرها هم امـن اسـت  مي

هاي دشمن را غافلگير ند نيروتواطوري كه مياين مبارزين بسيار باال است به
وظيفه آنان بـاز كـردن مسـير برگشـت بـراي ديگـر واحـدهاي         معموال. كند

داعشـيان در ميـدان جنـگ،     هـاي چريكـي  اين تاكتيك. ارتش داعش است
  .هاي سنتي ارتش دشمن استبرتر از روش

چـه  آن. پليس عقيدتي در همه شهرهاي تحت كنترل داعش حضور دارد
تـوان از سـند ذيـل    وزش و پـرورش در نظـر دارد را مـي   كه داعش براي آمـ 

  :دريافت
  

   



 ...كارد يآنكه باد م  152

      )اداره آموزش و پروش(ديوان التعليم 
  :لوگوي داعش        
        از علم و دانش! قربان: بگو

  اهللا، محمد رسول اهللا،      
  

  دولت اسالمي

  اي در غياب پيغمبرخليفه

    006اطالعيه شماره 

    به نام خدواند بخشنده
كـه حـامي اسـالم و مسـلمانان     كنـيم بـراي آن  ستايش مـي خداوندا تو را 

تكـريم و  . كنيم بـراي از بـين بـردن كفـر و كـافرين     هستي، تو را ستايش مي
صـلوات بـر محمـد و يـاران     . پيامبر بلندمرتبـه ) ص(تعظيم بر حضرت محمد 

  . محمد تا ابديت
هـا در موصـل، اسـتادان،    هاي دانشگاهخطاب به تمامي دپارتمان: اعالميه

  .استادياران، كارمندان و كارگران
با توجه به شرايط، جهت معرفي قـوانين اسـالمي و صـالح عمـومي و بـا      

هايي كه براي مسلمانان بوجود آمده است، در ديوان التعليم توجه به موقعيت
  :تصميمات ذيل اتخاذ شده است

تمامي استادان، استادياران و كارمنـدان اداراي از شـنبه بيسـت و چهـارم     
موظـف بـه رعايـت     مـيالدي  2014 اكتبر 18مصادف با  . ق.ه 1435حجه ذي

بايسـت  علي الخصوص اين قوانين مي. باشندآيد مي مواردي كه در ادامه مي
   .براي اجراي هرچه بهتر امتحانات رعايت شوند
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هـايي كـه ضدشـريعت هسـتند از ايـن پـس تعطيـل        ها و بخـش دپارتمان
  :خواهند شد

  .لوم سياسي و هنرحقوق، ع هايدپارتمان •
  .هاي باستان شناسي، تربيت بدني و فلسفهدپارتمان •
  .داريتوريسم و هتل •

  :هايي كه محتواي آموزشي ضدشريعت دارندچنين تمامي رشتههم
  .دموكراسي، فرهنگ، آزادي و حقوق مدني

طـور  هاي انگليسي، فرانسوي يـا بـه  هاي تئاتري كه به زبانها و قطعهرمان
  . باشندكل ترجمه شده 

مليـت،  : در مورد مسائل زير نبايست بحث يـا گفتگـويي صـورت گيـرد    
  .قوميت، تاريخ و مسائل مرزي

شـود توجـه داشـته    بايست به مواردي كه در ادامـه ذكـر مـي   مدرسين مي
  . جدا كردن مردان و زنان با توجه به شريعت: باشند

  .دجايگزين شو "دولت اسالمي"بايست با مي "جمهوري عراق"عبارت 
 "اداره آمـوزش و پـروش  "بايست با مي "وزارت آموزش عالي"عبارت 

  .جايگزين شود) التعليم ديوان(
كسـاني كـه از اجـراي مـوارد ايـن اعالميـه       . اين اعالميه يك حكم است

  . سرباز زنند به اشد مجازات محكوم خواهند شد
كنند، پيروز خواهند شد، امـا بسـياري   كساني كه در راه خدا حركت مي

   .ز اين حقيقت غافلندا
  اكنيم خداوند ر ستايش مي  

  ديوان التعليم  
  ذوالقرنين: امضاء  
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از . دولبه و به عربي نشان اسـكندر كبيـر اسـت    "ذوالقرنين"معناي لغوي 
صحبت از جنگ اسـت،   جا كه هر زمان صحبت از داعش است، هموارهآن

خـود  مـورد نظـر    مـا هنـوز بـه مرزهـاي    ": پيام ايـن نـام هـم مشـخص اسـت     
بينـي   جهـان . اسـت  له براي مسلمانان تندرو كامال عـادي ماين ج. "ايم نرسيده
در نتيجه افق . مذهبيون خواستار انطباق و فرمانبرداري پيروانش است خشك

  .آموزشي هم تنها يك ايدئولوژي است



 
  
  
  

  سوخته نيزم
  

  
  

تـوان  چه زمان با تهديدهاي داعش مقابله خواهد شد؟ به اين سـوال نمـي  
هـاي متفـاوتي   هـاي مختلـف پاسـخ   تر رسانهاسخ صريحي داد هر چند پيشپ

. المللـي اسـت  داعش يكي ديگر از مـوارد نقـض قـوانين بـين    . اند ارائه كرده
 طور كه لشكركشي آمريكا به عراق و سرنگون كردن دولـت مركـزي  همان

نمونـه ديگـري از   . المللـي بـود  خالف قـوانين بـين   2003اين كشور در سال 
هاي داخلي سوريه و جنگ سوريه است كه المللي درگيري وانين بيننقض ق

 تـالش نـاموفق غـرب بـراي سـرنگوني     . ها اتفاق افتـاد  هاي خارجيبا دخالت
، خود يكي از داليـل پيشـروي و برخـي    "خوب"بشار اسد توسط جهاديون 

امكان آن وجـود دارد كـه اقـدامات فراگيـر     . هاي داعش بوده است موفقيت
نمونه . را تضعيف كند، اما موفق به از بين بردن آن نخواهد شد نظامي داعش

آن حمــالت گســترده هــوايي چنــدين كشــور از جملــه روســيه و فرانســه بــه 
بود كه موجب شد داعـش حمالتـي    2015هاي داعش در نوامبر سال پايگاه

موفقيــت داعــش زمــاني . ريــزي كــرده و از پــيش ببــرد را در فرانســه برنامــه
اي در عراق و سوريه به وجود آمد، امـري كـه   ء سياسيمشخص شد كه خال

 همـه ايـن مـوارد   . بـه نتيجـه برسـاند    توانست مسـتقيما خود داعش هرگز نمي
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سـوال  هـاي  سياست هاي غربيگر آن است كه واشنگتن و ديگر دولتنشان
هـا  آنكـه   اين بدان معنـي اسـت  . برندبرانگيز خود را در اين منطقه پيش مي

بغـداد  دولـت   ان قصد تغيير رژيم در سوريه را دارند و اميدوارندچنهم رسما
مخـالف   هرچنـد ايـن خـود   . هاي بين سني و شيعه را افـزايش دهـد  درگيري

  . هاي عراق استسياست آنها براي سني
هاي غرب در سوريه و عـراق زمينـي سـوخته بـر جـاي گذاشـته       سياست

ي از آن قابـل تـرميم   بسـيار  اسـت كـه احتمـاال    قدر زيـاد خسارات آن. است
 احتمـاال . تندتدايي و ناكارآمد هسهاي ارائه شده اباكنون راه حلنيست و هم

بايد آتش كل منطقه را فراگيرد تا بلكه واشنگتن و ديگران متوجه شوند كـه  
دور نگه داشتن ايران شيعه هم كه يكي . ديگر نبايد تابويي وجود داشته باشد

كـه ايـران، متحـد    با وجود آن. آيدبه حساب ميترين بازيگران منطقه از مهم
منطق متاثر از نقش اسراييل  هاي بي گرا است، ايده هاي افراطواقعي عليه سني

بخـش اعظـم كابينـه اوبامـا و     . و كشورهاي عربي حاشيه خليج فـارس اسـت  
هاي اسـراييل  سياست. اندگيرندگان اتحاديه اروپا متوجه اين امر شده تصميم
اس داليل مـذهبي و جهـت جلـوگيري از تشـكيل يـك دولـت       تر براسبيش

جـا  ، آن"خوبـان "جـا  ايـن . جـا جا، مسـلمانان آن يهوديان اين. فلسطيني است
تـر و  هـا بـيش  و در كـانون بحـث  . اسـت  "داعش"مشابه  "حماس". "بدان"

است كـه ديـوار ندبـه يهوديـان دقيقـا در      موضوع پرستشگاه يهوديان تر بيش
القصي  سي مسلمانان به مسجددستر. لمانان قرار داردجوار مسجداالقصي مس

شـود و صـداي پخـش دعاهـاي يهوديـان همـواره بلنـدتر        محدودتر مي مرتبا
گرايـان افراطـي از كنيسـه و مجلـس اسـرائيل      شود، امري كه توسط ملـي  مي

گرايـان دولـت يهوديـان    ممكـن اسـت افـراط   . شودريزي و هدايت مي برنامه
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درايــن ميــان . گرايــان مســلمان شــوندهمپــاي افــراط چنــدان دور،زمــاني نــه
هراسـند تـا   كشورهاي حاشيه خليج فارس، بيشـتر از ايـدئولوژي داعـش مـي    

توانـد فراگيـر شـده و در ذهـن     قدرت نظامي آن، زيـرا ايـن ايـدئولوژي مـي    
در اين بين، بذر افكاري كه وهابيـت در ذهـن   . بوميان اين منطقه رسوخ كند

شده دانش آموختگانش جهت برانداختن اسـتاد خـود   مردم كاشته بود سبب 
  . دارنداز تاج و تخت پادشاهي گام بر

هـاي غربـي   هم اكنون اوضاع چنان از كنترل خارج شده اسـت كـه دولـت   
ايـن  . بايست با تمامي كشـورهاي درگيـر صـحبت و مـذاكره كننـد     باالجبار مي

هاي كشورهاي مهها و برناهماهنگي. شودمذاكرات شامل روسيه و چين هم مي
بينـيم كـه امريكـا بـه دنبـال      اما مي. شودمختلف در اقدامات نظامي مشخص مي

هـاي آنهـا بـا     منافع مالي و سياسي خود در دنيا اسـت و از همـين منظـر سياسـت    
گرايـي غيرواقعـي    ايـن مصـلحت  . شـود طلبانه امريكـا تعيـين مـي    ديدگاه برتري

  .بخشد تابتواند به پايان بزرگترين قدرت جهاني ش مي
  





 
  
  
  

اما به  كند، يم تيحما انياز شورش ايسازمان س
  .آنها باور ندارد تيموفق

  

  
  

زيـرا  . راه حل نظامي جهت از بين بردن داعش، راه حلي غيرواقعي است
اي براي فروش تسـليحات  تواند برنامه ساله تنها مي چنين برنامة جنگ چندين

سابقه نداشته است كه يك ارتش  در تاريخ معاصر. سازي باشدصنايع اسلحه
شواهد كمي وجود دارد كه  .معمولي بتواند بر يك ارتش چريكي غلبه كند

بـا كـاربرد نيروهـاي زمينـي      ن رسـما واشنگت. ده سقوط داعش باشددهن نشان
وجـود دارد كـه بـاالخره زمـاني ايـن اتفـاق        اما شواهد بسياري. موافق نيست
كننـد، امـا   يي خسارات دقيقي را وارد ميحمالت هوايي به تنها. خواهد افتاد

حمله  70الي  60امريكا روزانه حدود  2014 در سپتامبر و اكتبر سال. نه بيشتر
در مقايسـه  . سـوريه ترتيـب داد   هـاي داعـش در عـراق و   هوايي را به پايگـاه 

هـا در ويتنـام روزانـه بـه      بايست ذكر كرد كه تعـداد حمـالت آمريكـايي    مي
بينـد تـا   زمان ارتش عراق آموزش مي در همين. ه استرسيد مرتبه مي 2000

آمريكـا مجـددا    2015از ابتـداي سـال   . براي جنگ عليه داعش روبرو شـود 
سرباز به عنوان مربي و مستشار نظامي و نيروي جديد، در عراق مستقر  3500

   .هاي داعش بود ها البته براي مقابله با اولين پيروزي اين تالش. كرده است
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هـاي مسـلحانه بسـياري را در    سـاله خـود، شـورش    67يا در تاريخ سازمان س
تالش امروز اين سازمان براي . آنگوال و نيكاراگوئه تا كوبا حمايت كرده است

ــور امريكــا در     ــيس جمه ــه كــار رئ ــيان ســوري آخــرين نمون ــوزش شورش آم
هـاي مخفـيِ   گـروه  كـردن  كارگيري سازمان جاسوسـي بـراي تعلـيم و مسـلح     به

گزارشـي از بررسـي    2014اكتبر  14روزنامه نيويورك تايمز در . شورشي است
 گونه اقـدامات اكثـرا  داخلي سازمان سيا منتشر كرد كه اشاره به آن دارد كه اين

اوباما دستور داده بود گزارشي طبق اين گزارش محرمانه، . اندآميز نبوده موفقيت
تجربـه نشـان   . ه شـود كارشناسي از ميزان موفقيت اقدامات نظامي در سوريه تهيـ 

رئيس . اندپيشين سيا تاثير ناچيزي در درازمدت داشته هاي داده است كه مداخله
بدون در نظر گرفتن اين موضوع دستور داد تـا   2013جمهور امريكا در آوريل 

 اين دسـتور مـدتي  . شورشيان سوري را در پايگاه نظامي در اردن آموزش دهند
شورشـيِ سـوري در عربسـتان     5000 سـاليانه طـوري كـه   تر شد، بـه  بعد گسترده 

اوباما در مورد حمالت . ديدندسعودي، با هدف جنگ عليه داعش، آموزش مي
هـاي  بيني با وجود پيش": نظامي و اعزام نيروهاي امريكايي به سوريه اعالم كرد
 ".ايمهاي محدودي داشته سيا مبني بر عدم موفقيت شورشيان، تا به حال پيروزي

عليـه   "خـوب " دهنده اين است كه او به استفاده از جهـاديون  نشان موضوع اين
   .چنان اميدوار استرژيم بشار اسد هم
گر آمريكايي دو هفته پس از انتشار شناس و تحليل، زبان1نوآم چامسكي
 بايسـت اوبامـا مـي  ": سياسي تندي در اينترنت منتشر كـرد  اين اطالعيه، مقاله

 از شورشـيان در كشـورهاي   ا در پشـتيباني حقيقت را در مـورد سـنت امريكـ   
. "اياالت متحده، حـامي تروريسـم  : طور كه هست مشخص كندخارجي آن

                                                                                                
1. Noam Chamsky 
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ــداماتي كــه در جهــت بــي   ــه بررســي اق ــه ب ــاتي آنگــوال، وي در ايــن مقال ثب
دهـد كـه براسـاس    است، پرداخته و نشـان مـي   نيكاراگوئه و كوبا انجام شده

، فقــط تــامين مــالي و تســليح 1989گــزارش منتشــرة ســازمان ملــل در ســال 
 در آنگـوال، جـان   1"يـونس سـاويمبي  "به رهبـري   يونيتانيروهاي تروريستي 

: نويسـد  چامسـكي در ادامـه مـي   . بيش از يك و نيم ميليون انسـان را گرفـت  
اين نيروهاي تروريستي . "هواشنگتن در تعليم نيروهاي تروريستي تبحر يافت"

  . شونده جهاني ميتبديل به تهديدي براي جامع نهايتا
، تحليلگر سابق سيا منتشر كـرد كـه در   2چنين گزارشي از پاول پيلراو هم

هـاي  آن پيلر هشدار داد كه ممكن است حمالت هـوايي در سـوريه ديـدگاه   
هاي نظامي اسالمي مانند ضدغرب را تشديد كند و حتي محتمل است گروه

همچنـين در مقالـه    چامسـكي . النصره و داعش را عليه غرب متحد كند جبهه
: ، خبرنگـار و كارمنـد سـابق سـيا آورده اسـت     3خود به نقل از گراهـام فـولر  

اما به علت مداخالت آنهـا  . وجود آوردن داعش را نداشت آمريكا قصد به"
  ".در خاورميانه و جنگ عراق زمينه ايجاد دولت اسالمي مهيا شد
تند كه هنوز بـا  اكثر رهبران داعش متشكل از افسران پيشين ارتش صدام هس

ها ساده اسـت، هـر   پيشنهاد آن. ها حساب و كتاب دارندها و انگليسيآمريكايي
هـا در نظـر   هـا، بـا عـواقبي كـه آن    كردن درخواسـت آن  برآورده چند مشخصا

هــا و هــا قصــد دارنــد اروپــاييآن. دارنــد، بــه ايــن ســادگي هــم ممكــن نيســت
اسـت   زيرا تجربه نشان داده. ها را به سمت جنگ زميني هدايت كنندآمريكايي
هـايي را  نمونه چنين جنـگ . ها توان پيروزي در چنين جنگي را ندارند كه غربي
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هـاي اشـغال آن، و عواقـب سـنگين     توان در افغانستان و عـراق در طـي سـال    مي
آميــز هــاي تحريــكزدنســو گــردن از يــك. هــا، ديــدسياســي ايــن درگيــري

خشـم همگـان شـد، در نتيجـه فشـار       هاي انگليسي و آمريكايي باعـث  گروگان
شد تا امريكا واكنشي نشان دهـد و دسـت   تر ميسياسي داخلي هم بر اوباما بيش

از سوي ديگر داعش بـا حمـالت تروريسـتي در اروپـا، هماننـد      . اقدامي بزند به
حمالت پاريس، سعي بر تحريك اروپا براي حمالت زمينـي داشـت كـه بـراي     

خليفـه  "در صورت جنـگ،  . كرد ا فراهم ميفرصت مناسبي ر "اسالمي دولت"
 هـاي كـه در جنـگ   "الدين صالح"تواند از خود تصويري نوين از مي "ابراهيم

كرد، ترسيم كند و جهـادي سراسـري عليـه كفـار در سراسـر      صليبي مبارزه مي
اي است و داعش بهاي بااليي  اين موضوع، راهبرد پرمخاطره. جهان اعالم نمايد

ناپـذير داعـش،    امـا بـراي ارتـش چريكـي شكسـت     . اخـت براي آن خواهد پرد
 هرچند بايد در نظر داشت كه چنين حركتي چه. رسد پيروزي نزديك به نظر مي

اي در سراسـر  هـاي نظـامي  تاثيري بر روحيه مسلمانان جهان داشته و چه واكنش
  .دنيا به راه خواهد افتاد
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رسـاني بـه    رسد تنهـا بـا اقـدامات نظـامي مسـتقيم و يـا كمـك        به نظر مي
توان از پيشروي نظامي دولت اسـالمي جلـوگيري كـرد و     دشمنان داعش مي

ها بيش از هر گـروه ديگـري    اين كمك. آنها را پشت خط مقدم نگاه داشت
هـاي   حملـه  داعش چندين مـاه . شودشامل كردهاي شمال عراق و سوريه مي

، كه در شمال سوريه و در مرز تركيـه قـراردارد،   1كوباني اي به شهرگسترده
پايتخـت   2در آن زمان اين خطر وجود داشت كه داعش بـه اربيـل  . انجام داد

در حمالت هوايي امريكا به نيروهـاي داعـش در   . كردستان عراق حمله كند
نزديكي اربيل و در شهر كوباني، تعـداد زيـادي از نيروهـاي جهـادي كشـته      

نفـر كشـته    30الـي   10هـاي اول، روزانـه بـين    شـود در هفتـه  يگفته م. شدند
هاي هدفمند، نيروهاي داعش را كه در اين زمـان  امريكا با بمباران. شدند مي

اين حمالت  مسلما. در حالت تدافعي قرار داد به پيروزي عادت كرده بودند،
  . تنها در صورتي ممكن بود كه اهداف از پيش مشخص شده باشند

هاي شمال عراق از به منظور كمك به اقليت 2014كرد در سپتامبر نيروهاي 
، بـراي آنـان راه   كه در معرض خطـر حمـالت داعـش بودنـد     3"ايزديان"جمله 
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پس از ايـن  . فراري به سمت سوريه و بازگشت به شمال عراق به وجود آوردند
ان آلمان بر آن شد تا نيروهاي كُرد شمال عراق را آموزش نظامي دهـد و بـه آنـ   

هايي در صحنه سياسي آلمان مطـرح   در اين رابطه مسئله. هاي سبك دهدسالح
  .ها تا حد امكان سرباز زد گويي به آنشد كه برلين از پاسخ

پـس از جنـگ جهـاني    . ها، قومي بدون كشور هستندكردها، مانند فلسطيني
 هاي استعمارگر انگليس و فرانسه تصميم بـر جداسـازي اقـوام كُـرد    اول، قدرت
. ها را در چهار كشور سوريه، تركيه، عراق و ايران پراكنده كردنـد گرفتند و آن

كردهاي عراق بيش از هر قوم و گروه ديگري از سقوط رژيم بعـث آن كشـور   
سود بردند و درحال حاضر بيش از هـر زمـان ديگـر بـه خواسـته       2003در سال 

تنها دليلي كه آنها  اند، اماديرينه خود براي تشكيل يك دولت كُرد نزديك شده
. دارد، خصومت تركيـه اسـت  بازمي را از اعالم استقالل و تشكيل دولت مستقل

اي  از لحاظ اقتصادي منطقه كردنشين عراق با وجود ذخاير نفتي كه دارد، منطقه
هاي نفتي تركيه كـه از  تر به شركتنفت اين منطقه بيش. آيدبه حساب مي غني

. شـود ارجي در شمال عراق هسـتند، فروختـه مـي   گذاران خ ترين سرمايهبزرگ
مردي قدرتمند و رئـيس منطقـه خودمختـار كردسـتان     عنوان به  1مسعود بارزاني
قدرتمندترين رقيب بارزاني و رئيس ديگر قومِ كُرد  2جالل طالباني. عراق است

مسـئوليت   2014الـي   2005هـاي  كه به علت روابط خوب با واشنگتن، در سـال 
  .تر عراق را برعهده داشتهاي كم اهميتيكي از استان

ها همسو نيستند و هر يك منافع خاصي را دنبـال   اقوام كُرد در تمام زمينه
همچنان كه تاكنون بارها براي اهـداف خـاص خـود بـه مبـارزه بـا       . كنندمي

توان گفـت كـه دو جريـان سياسـي      طور خالصه مي به. اند يكديگر برخاسته
                                                                                                
1- Masud Barsani 
2- Dschalal Talabani 
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ها وجود دارد، يكي دولت فئـودالي بـه رهبـري    پرقدرت اصلي در ميان كرد
مسعود بارزاني، قدرتمنـدترين مـرد در ميـان قبايـل كـرد، و ديگـري جـالل        
 طالبــاني، انقالبــيِ سوسياليســت كــه البتــه ســاختارهاي قــومي ســنتي را زيرپــا

تر اعضاي حـزب كـارگري كردهـا    حاميان گروه دوم را بيش. گذاشته است
  .دهندتشكيل مي) ك.ك.پ(

 نيروهاي مسلحاساس منابع رسمي، آلمان طي هماهنگي با دولت بغداد به بر 
. دهدكنند، تسليحات آلماني ميفعاليت مي 1كُرد شمال عراق كه به نام پيشمرگه
ك كه در خط مقـدم  .ك.ها در نهايت به پ اما حقيقت آن است كه اين اسلحه

تركيـه و   ك سازماني اسـت كـه  .ك.رسد، پ جنگند، ميبا نيروهاي داعش مي
جنـگ ميـان ارتـش    . كننـد كشورهايي اروپايي آن را تروريست محسـوب مـي  

تا به حال حداقل جان  1984ك در جنوب شرقي تركيه از سال .ك.تركيه و پ
ك، كـه بـه   .ك.رهبـر پ  2اگرچه عبداهللا اوجـاالن . نفر را گرفته است  60.000

ي اعضاي دنبال خودمختاري كردهاي جنوب تركيه و امري كه باعث خوشنود
هـايي  در تركيه زنداني اسـت و بـا آنكـارا توافـق     1999ك بود، از سال .ك.پ

  .داشته است
دولت اردوغان در واكـنش بـه حمـالت داعـش بـه يكـي از روسـتاهاي        

هاي داعـش   ، اقدام به حمالت هوايي به قرارگاه2015مرزي تركيه در ژوئيه 
ك را فسـخ كـرد،   .ك.نامه صلحِ خود با پزمان توافقدر سوريه نمود و هم

عواقب اين عمـل در ابتـدا غيـر    . تر شدن منطقه انجاميدثباتاقدامي كه به بي
 "هـا پيشـمرگه "هاي ارسالي آلمان بـه  با اين وجود اسلحه. بيني بودقابل پيش
در ايـن زمـان دو راه بـراي آلمـان وجـود      . شـد ك داده مـي .ك.پ عمال به
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ستي را متوقف كنـد و يـا نـام ايـن     داشت، يا تحويل سالح به اين سازمان تروري
آلمان در نهايـت  . هاي تروريستي خود خارج كند سازمان را از فهرست سازمان

هـا تنهـا بـه    كرد كـه اسـلحه   موضع  رسمي خود را تغيير نداد و كماكان ادعا مي
شـود و همچنـان از هرگونـه    ارسـال مـي   "هاپيشمرگه" يعني "خوب"كردهاي 

بار بـه   كرد و تنها يكآنكارا عليه كردها اجتناب مياظهار نظر در مورد برخورد 
اي از شـيزوفرني و   نمونـه "هـاي كُردسـتيز تركيـه را     آميز سياست زباني اعتراض
  . خواند "آنكارا در صحنه سياست اختالل رواني

برخالف كردهاي شمال عراق، كردهـاي سـوريه در يـك منطقـه محـدود      
مجزا در حوالي شمال آن  بخش نسبتا اسكان ندارند و از لحاظ جغرافيايي در سه

داعـش  . كوچكترين بلوك در ميان كوبـاني قـرار دارد  . كنند مي كشور زندگي
دهد تا  هم بر اين امر واقف است و به نحوي حمالت خود را عليه آنها شكل مي

اين حمالت به بزرگترين سازمان سياسـي كردهـا   . جلوگيري كند از اتحاد آنها
ــا همــ  ك .ك.پاز  ايكــه شــاخه 1ان اتحاديــه دمــوكراتدر شــمال ســوريه ي

به همين دليل دولت تركيـه بـه   . شود باعث خشنودي تركيه هم بود محسوب مي
اجـازه عبـور از مرزهـاي    ) هـا پيشـمرگ (سختي به نيروهاي كمكي كُرد عراقي 

داد كه آن هـم بـه عنـوان لطفـي      خود براي دفاع از كردهاي شمال سوريه را مي
بود؛ چرا كه كردهاي شـمال عـراق نگـرش مثبتـي بـه تركيـه       سياسي به بارزاني 

دارند، در حالي كه كردهاي تركيه از لحـاظ امنيتـي تهديـدي بـراي آنكـارا بـه       
كـرد   هرچند آنكارا انتظار پشتيباني هوايي آمريكـا از نيروهـاي  . آيند حساب مي

. نـد ها كردها توانسـتند مقاومـت كن  در كوباني را نداشت، به پشتيباني آمريكايي
نبود چراكه اين به معناي هوشياري  گرايان منطقه خوشاينداين واقعه براي ملي

  .ك بود.واي.ك و پ.ك.تر پهرچه بيش
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ها نخست وزير بود و اكنون رياست جمهـوري تركيـه   كه سال 1اردوغان
را بر عهده دارد از ابتداي جنگ سوريه در مقابل بشار اسد قـرار گرفـت، بـا    

 اظـاهر . ها پيش با يكديگر دوست بودندكه اردوغان و اسد از سالآنوجود 
تركيه انتظار تشكيل دولتي سني در دمشق و افزايش قدرت تركيه در منطقـه  

. در نتيجه اين تصميم اشتباه، تركيه متحمل هزينه سنگيني شد. را داشته است
طرف  از يك طرف در مقابل يك و نيم ميليون پناهنده سوري در كشورو از

آنكـارا بـر   . مرز شدند هم "دولت اسالمي"ديگر با همسايه جديد در جنوب 
توانـد خسـارات اقتصـادي و سياسـي     اين امر واقف است كه اين مسـائل مـي  

هـر دو ضـربه هـم در اسـتانبول و هـم در مركـز       .سنگيني به تركيه وارد كنـد 
 2015سـال   به همين دليل تركيه رسـما از . توريسم در منطقه آنتاليا كافي بود

مبارزه عليه داعش را آغاز كرد، اگرچـه شـدت حمـالت آنكـارا نسـبت بـه       
تر بود با اين وجود داعش در تركيه دفتر ك بسيار كم.ك.حمالت آن به پ

جذب نيروي جهادي از سراسر جهـان دارد و مبـارزين مصـدوم داعشـي در     
تجاري خوبي با تركيه كماكان روابط . شوند هاي اين كشور درمان ميبيمارستان

بــا  تي و ارتــش آن هــم بــا داعــش، مخصوصــاداعــش دارد و نيروهــاي اطالعــا
رسد اين سياست نوعي بازي با  به نظر مي. نيروهاي سابق صدام  در ارتباط هستند

    .انجامد داند اين رابطه به كجا مي كس نميدم شير است و هيچ
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  كردن يببر سوار
  

  
  

ه داعـش بـراي همگـان تهديـد     كدر اين. اي است اين بازي بسيار پيچيده
تـوان   در اين شرايط سه سناريو را مي. شود شكي نيست بزرگي محسوب مي

داعـش در شـهرهاي   : ابتـدا دونظريـه مثبـت را مطـرح كنـيم     . به تصور كشيد
آميز  خشونت روش. تري مقاومت خواهد كردتحت كنترل خود با قدرت بيش

هاي عقيدتي و محكوميتباور نكردني آنان با كشتارهاي جمعي و ترورهاي 
طـي چنـد سـال    . كنـد مـي دار كم به شـورش وا خوفناك، مردم محلي را كم

هاي سني در سوريه مانند عراق عليـه داعـش دسـت بـه     گذشته، برخي گروه
هـاي دسـته جمعـي متحمـل      شورش زدند و هزينه زيادي را بـه خـاطر اعـدام   

ز ايـن بـه بعـد بـا     رود كـه ايـن مقاومـت ا     با اين وجود اين احتمال مي. شدند
هاي سوري و  عقايد و رسومي كه سني. ها افزايش يابندخواهيِ شورشخون

عراقي باور دارند، با فهم و درك عصر حجـري داعـش از ديـن متناسـب بـا      
حتي اگـر  . داليل سياسي موفقيت داعش ديني نيست. احساس زندگي نيست

ن امـر  چـين كـرده اسـت، فروبپاشـد، ايـ     داعشي كـه اعضـاي خـود را دسـت    
زيرا اين احتمال وجود دارد كـه يـك   . منجر به پيشرفت نخواهد بود ضرورتا

 حقيقتـا . يا چندين گروه شبه نظامي كه در خالء بوجود آمـده شـكل بگيـرد   
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داند كه آيا اين پروژه دولت جهادي از لحـاظ اقتصـادي دوام   كس نميهيچ
ور راهزنـي  در حال حاضراقتصاد داعش تنها حول محـ . خواهد داشت يا خير

آيا امكـان دارد رويـه داعـش بـه     . چرخدو غارت منابع تحت كنترل آنها مي
دنبال چنين چيـزي هسـتند؟   سمت تجارت تغيير كند، و آيا رهبران داعش به

هرچـه تعـداد   . توان پيشاپيش قضاوت كـرد اين چنين نيست، اما نمي احتماال
عداد كساني كه حاضـر  كند افزايش يابد، از تمنابع نفتي كه داعش كنترل مي

هـا هـم كـه از قبـل بـه      تـرك . شـود به عقد قرارداد با آنها باشـند كاسـته مـي   
اگر روابط تجـاري بـا داعـش    . كردندهاي مختلفي با داعش معامله مي روش

در اين صـورت داعـش تولـد    . شدشد در درازمدت داعش رام ميبرقرار مي
  . زددوباره عربستان سعودي را با عالمتي ديگر رقم مي

خليفـه  "بـا ديـدگاه    پـردازيم كـه قاعـدتا   حال به طـرح نظريـه منفـي مـي    
. سوريه و عـراق، آغـاز كشورگشـايي داعـش اسـت     . مطابقت دارد "ابراهيم

هايي داعش كه به سمت لبنان خواهد رفت و در حال حاضر در آنجا فعاليت
قبـل  و . دارد، يا به سمت اردن، مكه و مدينه همواره در گسترش خواهد بود

 -به عنوان يـك جنـبش عـرب   . به سمت ليبي هم خواهد رفت از آنها مسلما
مبارز غيرعربي كه بـه داعـش    5000الي  2000سني، با ناديده گرفتن حدود 

اند، داعش در اين موقعيـت توانـايي تصـاحب منـاطق كردنشـين و يـا       پيوسته
 مليـات هـا حملـه كنـد و ع   توانـد بـه مرزهـاي آن   او مـي . نشين را نـدارد  شيعه

تواند يك رژيـم اشـغالي را در ايـن نقـاط مسـتقر       متعددي انجام دهد اما نمي
به همين دليل نيز . تعداد مبارزان داعش براي چنين كاري كافي نيست. سازد
هرچنـد توانـايي آن را   . تواند بغداد را كه اكثريتي شـيعه دارد فـتح كنـد   نمي

 ه كـرده و آن را فـتح  نشـين اسـت حملـ    چهارم بغداد كه سنيدارد كه به يك
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هاي اصلي بغـداد، از جملـه   با اين كار خواهد توانست بخشي از شريان. كند
تـر  موفـق داعـش بـيش    هرچه تعداد عمليـات . فرودگاه بغداد را مسدود كند

 واكنش تهـران هـم قطعـا   . خواهد بود ترشود، واكنش نظامي غرب هم قاطع
نظامي شـيعه   يادي نيروي شبهايران در اين مدت تعداد ز. شديدتر خواهد بود

ايـن نيروهـا مسـتقل از ارتـش     . را در عراق آموزش داده و مسلح كرده است
رحم و خشن هسـتند و دشـمن   كنند و گاه همانند داعش بيعراق فعاليت مي

داند شرايط در چنـد  هيچ كس نمي. شونداي براي داعش محسوب ميجدي
خطر واقعي بيشتر . ير خواهد كردماه و يا پنج سال آينده در منطقه چگونه تغي

پايان ممكن است دراين هرج و مرج بي. ثبات منطقه استبه علت شرايط بي
كجاسـت و   يـاد نداشـته باشـد خـط مقـدم دقيقـا      كس بهزماني برسد كه هيچ
  .دشمن واقعي كيست

هاي  نبايد تصور كرد كه از دست دادن اراضي در سوريه و عراق در سال
تعـداد زيـادي   . ني از دست دادن كل قواي داعش اسـت به مع 2016و  2015

 از مبارزين داعش ممكن است از ميان مردمان بومي برخيزنـد و بـا حمـالت   
نظاميـان مسـلمان شـمال     شـبه . تروريستي، بسياري را از سر راه خـود بردارنـد  

كردند و حتـي  آفريقا، خاورميانه كه تا به امروز به صورت جداگانه عمل مي
ان دارد زير پرچم سياه و بِرَند داعش با هم متحد شوند، بـا ايـن   القاعده، امك

   . لشكر ارتش روميان را در دبيق براي هميشه از بين ببرند 42هدف كه 
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اسـالمي   –چه كـه در دنيـاي عربـي    سياستمداران غربي چشم خود را بر آن
انـد و از داليـل و پيچيـدگي تحـوالت اجتمـاعي كـه در منطقـه        گذرد بسـته مي

غـرب بـراين بـاور اسـت كـه مـداخالت       . اطالعندانقالبي ايجاد كرده است، بي
مستقيم و يا غيرمستقيم نظامي، بدون توجه به تلفات چنين حمالتي، پاسـخ همـه   

رو عـرب حاشـيه خلـيج     ههاي غيرمردمي اما ميانـ ها از دولتآن. مشكالت است
هـا  كننـد، تنهـا بـه ايـن دليـل كـه آن       فارس و دولت كودتايي مصر حمايت مـي 

را  "دموكراسـي، آزادي و حقـوق بشـر   "غرب نيز وعـده  . طرفدار غرب هستند
پـذيرد، البتـه در صـورتي كـه برنـده انتخابـات،       دهد و نتيجه انتخابات را مـي مي

  . كانديداي مورد نظر آنها باشد
در منـاطق فلسـطيني، مـردم     2006ل پيروزي حماس در انتخابات سال دنبابه

پس از آن انتخابات . اين سرزمين توسط غرب تحريم شده و به انزوا رانده شدند
كودتا عليه دولت  .پارلماني ديگري از ترس پيروزي دوباره حماس برگزار نشد

اي غربـي  كمي بيشتر از اخطار كشوره 2013در سال  1منتخب اخوان المسلمين
                                                                                                
1- Muslimbrüder 
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جبهه «ها را به عنوان كودتاي نظامي عليه  به نتايجي بود كه قبال نيز واكنش غربي
  .داشت 1992، برنده انتخابات قابل پيش بينيِ الجزاير در سال »نجات اسالمي

باعث رضايت خاطر و حمايـت غـرب    2حاكم جديد قاهره 1سپهبد السيسي
ين اسـرائيل و فلسـطين نقـش    زيرا او به علت ايفاي نقـش ميـانجي بـ   . بوده است

كودتا عليه مرسي و جايگزيني السيسي بدون پشتيباني رياض . مهمي را ايفا كرد
توانست دوام زيرا مصر بدون حمايت مالي عربستان سعودي نمي. شد موفق نمي

هاي مصري چراغ سبز نشـان داد؟ زيـرا   چرا رياض براي كودتا، به ژنرال. بياورد
المسلين را رقيب خطرناكي بـراي خـود    روي اخوان هوهابيون رياض، حزب ميان

  .شدندهاي عربي نيز محسوب ميبراي شورش ديدند و تهديد كلي مي
هر كشوري كـه در مقابـل هژمـوني غـرب مقاومـت كنـد، ماننـد ايـران،         
سوريه، عراق تحت حكومت صـدام، ليبـي تحـت حكومـت قـذافي و يـا بـه        

كار هميشه به اميـد تغييـر رژيـم     اين. شودتازگي روسيه، به شدت تحريم مي
شود، با اين وجود چنين اتفاقي در هيچ يك از اين كشورها نيافتاده آغاز مي

درصورتي كه يك دولت به دليلي جز مداخالت نظـامي غـرب تغييـر    . است
در آن بـه نـام    دهـد كـه معمـوال    هاي كثيفي پاسخ مـي كند، آمريكا با جنگ

در رونـد جنـگ اسـتفاده از    . شود اده ميجنگ با تروريسم، از مزدوران استف
پهبادها، تسليحات مورد عالقه اوباما براي تهديد كشـورهاي بحرانـي منطقـه    

در افغانستان، پاكستان، يمـن، سـومالي    هاي منطقه مخصوصادر جنگ. است
تـر در سـوريه و   تـر و بـيش  شد و هم اكنون بيشو ليبي از پهبادها استفاده مي

شدگان اين حمالت كـه بنـا   تعداد دقيق كشته. شودده ميها استفاعراق از آن
گفته . به منابع رسمي، آمريكا مسئول مستقيم آنها بوده است، مشخص نيست

                                                                                                
1- Sisi 
2-Kairo 



  175   آورد يرا بر سر كار م و فئودالها كتاتورهايد كا،يآمر: "اتحاد مقدس"
  

كه افغانسـتان دراشـغال بـود،     2014الي  2001هاي شود تنها در طول سال مي
باختگان اكثريت اين جان. اند نفر طي اين حمالت جان باخته 10.000حدود 
  .شوندمي بوده و تلفات جنگي محسوب ميغيرنظا

-ها در سومالي، افغانستان و عراق متوجه شدند عواقب جنـگ آمريكايي
بيني  كنند، قابل پيشآفريني مي هايي كه خود به راه انداخته و يا در آن نقش

كننـد، هزينـه گزافـي را     نيست و زماني كـه از نيروهـاي زمينـي اسـتفاده مـي     
ها موظف بودند در مقابل اعمـال خـود ضـمن    آن از طرفي. شوند متحمل مي

هـا آمريكـا جهـت     در اين لشكركشي. گو باشندجنگ در مقابل جامعه پاسخ
سياسـي خـود از متحـدان اروپـايي خـود       هاي مالي و مسئوليتكاهش هزينه

آل بـراي واشـنگتن ايـن اسـت كـه      شـرايط ايـده  . درخواست همراهـي كـرد  
پـايي و يـا حكمرانـان محلـي، يعنـي      مسئوليت جنگ بر شانه كشـورهاي ارو 

دولت آلمان هم وظايفي را كه به او . ، گذاشته شود"خوب"همان جهاديون 
در توجيـه پـذيرفتن چنـين مسـئوليتي،     . محول شده بود، به سادگي پـذيرفت 

بـا   2014رئيس جمهور آلمان، در كنفرانس امنيتي مونيخ در سـال   1گاووك
: امي آلمان در خارج از كشور گفتاي رمزگونه خطاب به نيروهاي نظجمله

  ."تري باشيمبايست پذيراي مسئوليت بيشما مي "
  

                                                                                                
1- Gauck 
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اي كـه جهـت سـرنگوني    نمونه يك جنگ نيـابتي را در عمليـات نظـامي   
انتصاب مسئوليت حفاظت غيـر  . بينيمدر ليبي انجام شد، مي 1سرهنگ قذافي

در مـورد   2011مـارس   17شوراي امنيت در  1973قطعنامه نظاميان ليبي، در 
اي بـه   تحـت شـرايط ويـژه    قطعنامهاين . به تصويب رسيد جنگ داخلي ليبي

هـاي  نيروهاي هواپيماهاي نظامي انگليسي و فرانسوي مجوز حمله بـه پايگـاه  
هواپيماهـاي   قطعنامـه ايـن   تصـويب روز بعد از  ااما دقيق. نظامي قذافي را داد

ــا از    پايگــاهانگليســي و فرانســوي  ــد ت ــاران كردن ــذافي را بمب هــاي نظــامي ق
اگرچه مسكو و پكن نيـز ايـن   . جلوگيري كنند 2لشكركشي قذافي به بنغازي

قطعنامه را تاييد كرده بودند، اما انتظـار نداشـتند كـه غـرب از آن بـه عنـوان       
رهبـري ايـن   . مجـوز حملـه بـه ليبـي جهـت سـرنگوني قـذافي اسـتفاده كنـد         

مي را بريتانيـا و فرانسـه بـا همـاهنگي آمريكـا برعهـده       مداخالت سياسي نظا
آمريكا اين بار مشاركت خـود را بـه پشـتيباني از نيروهـاي اروپـايي      . گرفتند

  .محدود كرد

                                                                                                
1- Gaddafis 
2- Bengasi 
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، در بنغــازي 1نخســت وزيــر بريتانيــا، ديويــد كــامرون  2011در ســپتامبر 
. اين شهر الگوي نظـم نـوين جهـاني اسـت    ": خطاب به مردمان پرشور گفت

نمونـه   ".كتاتور را از تخت فرونشـانديد و آزادي را انتخـاب كرديـد   شما دي
طـور  هاي بشردوستانه، آيا ايـن آميز با انگيزهواضحي از يك مداخله موفقيت

  كنيد؟فكر نمي
هـاي  سقوط قذافي بيش از هرچيز بـه علـت مقاومـت وي در برابـر سياسـت     

در  نظامي آمريكايي هاياو با كمك اتحاديه آفريقا، از ساخت پايگاه. غرب بود
دسترسي به منابع ليبي هم علت . جلوگيري كرده بود 2آفريقا، به استثناي جيبوتي
خيز كه دوازدهمين  هم در عراق و هم در ليبي نفت. ديگري براي اين حمله بود

هاي اش نه با شركت ترين قراردادهاي نفتيصادركننده نفت جهان است، بزرگ
هاي نفتي چيني بـود كـه جلـوي حـق     لكه با شركتنفتي آمريكايي و انگليسي ب

كساني كه بيش از هر كـس ديگـري از ايـن    . هاي جديد رو گرفته بود اكتشاف
ها بودند كـه تـا آن زمـان روابـط تجـاري خـوبي بـا        جنگ صدمه ديدند، روس

قذافي هم مانند بشار اسد و يا صدام حسـين يـك حـاكم فئـودال     . قذافي داشتند
الطوايفي صورت ملوكبر قدرت تكيه زده و به 1969ل كالسيك بود كه از سا

مـدرن   يك جامعـه مـدني نسـبتا   . كردو با سركوب كردن مخالفان حكومت مي
وجود داشت و بـه جـز ايـن دو شـهر، ليبـي       3تنها در شهرهاي بنغازي و طرابلس

ها از منـاطق محـروم در   اي است، شورش اي و طايفهكشوري كه مثل يمن قبيله
در . پس از سقوط قذافي يك خالء قدرت به وجود آمد. آغاز شدشرق كشور 
هايي كه از پيش با يكديگر دشمن بودند، بـراي  قبيله نظامي هاي شبهنتيجه گروه

بـه زودي ايـن   . بدست گرفتن قدرت مركزي، جنگ با يكديگر را آغاز كردند
                                                                                                
1- David Cameron 
2- Djiboutis 
3- Tripolis 
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 - ينظـام هاي شبهقبايل رقيب و گروهك. هاي تلخي بدل شدمبارزات به جنگ
 نهايتـا . هـاي نفتـي درگيـر شـدند    مذهبي براي برتري بر يكديگر و كنترل پايگاه

امروز قتل تبديل به يك ابـزار  . هاي تندروي اسالمي افتادقدرت به دست گروه
افـراد  . زنند ربايي مي نظاميان دست به آدم هاي سياسي شده است و شبهبراي نزاع

اخاذي براي ايجـاد امنيـت و   . وندش بدون تفهيم جرم دستگير شده و شكنجه مي
 6كـه در ايـن كشـور تنهـا     با وجـود آن . زورگيري، از مسائل روزمره ليبي است

كنند و درآمد نفتي براي تـامين زنـدگي همـه شـهروندان     ميليون نفر زندگي مي
ها داشته باشند، اما روش فكري كافي است تا همه يك زندگي همانند سوئيسي

منطـق بــراي  هـايي بـي  دسـاله قبايـل بـه جنــگ   هـاي چنــد ص كهنـه و خصـومت  
 .خواهي بدل شده است خون

در سيستم حكـومتي قـذافي   . رسدجا هم به پايان نمياما اين موضوع اين
نيروهاي شـبه نظـامي و مـزدوران دولـت در آفريقـاي سـياه غربـي و منـاطق         

پس از سقوط دولـت قـذافي، ايـن سـربازان بـا      . بودند ساحلي استخدام شده
آنها در ابتدا به دنبـال متحـديني   . هاي خود بازگشتندهاي خود به خانهاسلحه

. آوري غنيمـت ادامـه دهنـد   براي خود بودند تا كماكان به جنگيـدن و جمـع  
 1هاي تروريستي گروه جهادطلب بوكو حرام ها از حملهعلت تمام غارتگري

 هـاي و جهادطلـب  2گرفته تا گروه شورشي طوارق 2012در نيجريه در سال 
شمال كشور مالي همـه و همـه از همـان سـربازان و مـزدوران رژيـم قـذافي        

فرانسه به اين حمالت تروريستي واكـنش نشـان داد و    2013در سال . هستند
  .نيروهاي نظامي خود را به منطقه مستعمره سابق خود در مالي اعزام كرد

اگرچـه نيروهــاي فرانســه موفــق شـدند از پيشــروي شورشــيان بــه ســمت   
هـا بـه   جلوگيري كنند امـا تالشـي بـراي جلـوگيري از پيشـرفت آن      پايتخت

                                                                                                
1- Boko Haram 
2- Tuareg 
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ها مجبـور شـدند نيروهـاي خـود را بـه منطقـه        فرانسوي. سمت شمال نكردند
در مجمـوع  . دومي هم اعزام كنند تا شرايط به وجود آمـده را كنتـرل كننـد   

پـروا بعـد از    اگرچه فرانسه در جهت كنتـرل مـزدوران اسـلحه بـه دسـت بـي      
را برعهده گرفت، اما آلمـان   “تريمسئوليت بيش"ومت قذافي فروپاشي حك

، بـه نـام همبسـتگي بـا فرانسـه،      2015هم پـس از حمـالت پـاريس در سـال     
يك مثـال بـارزي از فعاليـت    . سربازان ارتش خود را به مالي نيرو اعزام كرد

  !كوركورانه سياسي
ن منتقـدي . ليبي يك نمونه بارز از عواقب مداخالت نظـامي غـرب اسـت   

هايي كه برخي عليه مـردم آزاد شـده كشـور خـود نشـان       گويند خشونت مي
مسـئول ايـن    اما قطعـا . امريكا و غرب نسبت دادتوان فقط به  دهند را نمي مي

تالش براي دموكراتيزه كردن يك نظام فئودالي با توسل به . ها هستندامر آن
طلـب   هـاي قـدرت  كند كه گروه اجبار و ابزار نظامي، خالء قدرتي ايجاد مي

و چه غيـر از آن سـعي بـر جـايگزين كـردن آن خواهنـد        "اسالم"چه به نام 
   . نتيجه همان است، فروپاشي دولت و يا تسلط شبه نظاميان. داشت



 
  
  
  

  منانيها و اهر جنگ
  

  
  

عمليات نظامي وقتي عاقالنه است كه از كشتار جمعي جلوگيري كند، مانند 
هـا در كوبـاني و   اعـش جهـت حمايـت از كـرد    هـاي د حمالت هوايي به پايگاه

كننده، در يك  هاي تعيين گر و گروه هاي مداخله سو شدن منافع قدرتهم. اربيل
- بسياري از افغان. بازه زماني مشخصي دارد يا كشور، نادر است و معموالنطقه م

خوشنود بودند هرچند بعد از پايان جنگ و  2001ها از سرنگوني طالبان در سال 
هاي جديدي شده بود اما  شت تدريجي به شرايط قبل، باعث ايجاد مصيبتبازگ
. هـا اهميـت نداشـته باشـد    آمد كه اين موضوع ديگـر بـراي امريكـايي   نظر مي به

چون پاكستان  ديدند، خصوصاها دليلي براي ادامه جنگ با طالبان نميامريكايي
پايان معناي جنگ بيها به ترك كردن منطقه توسط امريكايي. حامي طالبان بود

 2003هـا در سـال    از بين رفتن رژيم صدام توسط امريكايي. ها استبراي افغاني
ها را خوشحال كرده بود ولي يك رژيم اشغالگر خـارجي آن  بسياري از عراقي

هـا تـالش كردنـد تـا از     آمريكـايي . هـا در ذهـن داشـتند   چيزي نبود كه عراقـي 
هـا يـك   آن. وگيري كنند اما موفق نشـدند برداري ايران از سقوط صدام جل بهره

نشانده بر سر كار آوردند كه همكاري نزديكي با تهران داشت  رژيم شيعه دست
  . زنندها را دامن مي و جنگ عليه سني
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هـا و  چه در افغانستان و عراق و چه در ليبـي و سـوريه، غـرب در جنـگ    
خـود را در  هاي روزافزون، مداخله كرد و تالش كرد فـرد منتخـب   درگيري

هـا   سـناريوي همـه ايـن مداخلـه    . يك انتخابات ساختگي بـه قـدرت برسـاند   
رهبران وقت اين كشورها شامل طالبان، صـدام، قـذافي يـا بشـار     . يكسان بود

اسد، افرادي ديوانه، متعصب و خطرناك بودند كه از حمايت مردم خود نيز 
  .برخوردار نبودند

ي بـا قـذافي را نداشـتند، از طريـق     رويـ در ليبي شورشياني كه توانـايي رويـا  
مداخالت نظامي خارجي و با استفاده از شرايط به وجود آمده عليه قـذافي قيـام   

ثباتي در كل شهرهاي سـاحلي و  نتيجه اين حركت مزدوران ليبيايي، بي. كردند
بـه  . هاي آفريقاي سياه از جمله كامرون، نيجر و چاد را در پـي داشـت   حكومت
گـران غربـي، طالبـان بـار ديگـر      انستان، پس از خروج اشـغال آيد در افغنظر مي

هـاي تحـت   هـا سـني  در عراق نيز آمريكـايي . يابد قدرت سياسي خود را باز مي
از درون همـين  . كردند حمايت خود را عليه دولت مركزي شيعيان تحريك مي

هاي داعش بدون اراده و عزم گروه. چون داعش سربرآوردافراد، شورشياني هم
خواستند اسد را به هر قيمتي سرنگون كننـد،   ، كه مي"ستداران ملت سوريهدو"

   .گرفت هرگز در سوريه قدرت نمي



 
  
  
  

  كودتا يبه سو
  

  
  

نظاميان پـس از اسـتقالل   . مسير جنبش در مصر روند ديگري را طي كرد
و پـس از   2011در سـال  . قـدرت را در دسـت گرفتنـد    1952مصر در سـال  

، پادشـاه  2گيري حسـني مبـارك   ، كناره1ميدان التحريراعتراضات مردمي در 
البتــه ايــن . ســال بــه دســت آوردنــد 30مســتبد حــاكم از قــدرت را پــس از 

كـه بـه   گان و قربانيان فراوان و با وجـود آن  اي عليرغم كشته اعتراضات توده
تشكيل يك دولت مشروع دموكراتيـك منجـر شـد، امـا يـك نظـام جديـد        

تـوان گفـت كـه مصـر زيرسـاخت       سادگي مـي به. سياسي را به دنبال نداشت
-به اندازه كافي نمي. اجتماعي الزم براي يك دولت دموكراتيك را نداشت

توان بر اين واقعيت تاكيد داشت كه در تمام كشورهاي عربي، طبقه متوسط 
تر از آن است كه توانايي به اجرا در آوردن يك نظـام پارلمـاني كـه     ضعيف

  . اشد، را داشته باشدبيش از يك نظام صوري ب
هـاي اسـتقرار يـك دولـت دمكراتيـك       شـرط  بدون ترديد از جمله پيش

جهان آزاد . واقعي، تكثرگرايي اجتماعي و وجود قوانين فردي و مدني است
                                                                                                
1- Tahrir-Platz 
2- Husni Mubarak 
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را جوانـان تشـكيل   كه بسـياري از اعضـاي آن   "فيسبوك"و شبكه اجتماعي 
هرچنـد بـه   . ا كـرد اي ايف ها نقش عمدهدهد، در سازماندهي اين تظاهراتمي

گـراي  هـر يـك از سياسـتمداران ليبـرال غـرب     . سرعت به حاشيه رانـده شـد  
ايـن  . مصري زماني اعضاي طبقه متوسط قاهره و فاقد هرگونه قـدرت بودنـد  
تواننـد  افراد پس از آن كه در دايره قدرت قرار گرفتند نشان دادند كـه نمـي  

  .الر برگزار كنندهاي شخصي را كنار بگذارند و انتخاباتي سكورقابت
نـه تنهــا در مصــر، بلكـه در ســاير كشــورهاي عـرب، احــزاب بــر اصــول    

در . هاي ارائه شده توسط خويش پايبند نيستند عهدنامه موكلين خود و برنامه
پـس از  . انـد  هـاي داده شـده انتخـاب شـده     صورتي كه آنها بر اسـاس وعـده  
لمسـلمين در سـال   ااخـوان . المسلمين باز شـد سقوط مبارك، راه براي اخوان

در مصر تشكيل شد و با اسالم سياسي، تمام جهان اسالم را تحت تاثير  1928
اگرچـه  . ها را هرگز به رسميت نشناختندقرار داد، البته به جز وهابيون كه آن

ها چندين دهه در مصر ممنوع بود، با اين وجـود حسـني مبـارك    فعاليت آن
المسلمين طـي چنـدين دهـه نقـش     نمايندگان اخوان. كردها را تحمل ميآن

آنـان بـه عنـوان    . كردنـد هاي اصناف ايفا مـي  ها و اتحاديهاساسي در دانشگاه
  . افرادي مستقل و غير وابسته به احزاب، در صحنه سياسي حضور داشتند

كردنـد و بعـدها   المسلمين عليه اسـتعمارگران فعاليـت مـي   در ابتدا اخوان
ه اياالت متحده و اتحاد جماهيرشوروي هاي حاكم منطقه از جملعليه قدرت
عـدالتي حاكمـان    خـواري و بـي   ها عليـه فسـاد و رشـوه   آن. كردندمبارزه مي

ايـن ايـده   . كردنـد  آل را نماينـدگي مـي   مبارزه كرده و عدالت اجتماعيِ ايده
در كشـوري كـه   . رسـيد نظر ميها مصري كمكي حياتي بهبراي بقاي ميليون

كنند و دولت خط فقر و يا در مرز آن زندگي مي بيش از نيمي از جامعه زير
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داند و همچنين بـراي عـدالت   بهبود شرايط اجتماعي آنها را وظيفه خود نمي
المسـلمين بـراي تـامين غـذاي     كنـد، اخـوان   اجتماعيِ حداقلي نيز تالش نمي
 1اي، محمد مرسـي  بدون هيچ معجزه. كردند خيريه به فقرا، به آنها كمك مي

ــوان كاند ــه عن ــوانب ــداي اخ ــات آزاد رياســت  ي ــين انتخاب ــلمين در اول المس
  . درصد آرا، را كسب نمود 52حدود  2012جمهوري در سال 

زيـرا قـدرت همچنـان در دسـت     . هرچند كه اين يك پيروزيِ صوري بـود 
هر دو گروه كه مراودات كاري نزديكي دارند، . دار بودارتش و نخبگان سرمايه
نـه  . هـاي مـزاحم هسـتند    رسـيده  دوران ين تـازه بـه  المسلم معتقد بودند كه اخوان

رهبران ارتش كه طي چنـدين دهـه از بـازار مـواد غـذايي و توريسـم گرفتـه تـا         
يك امپراطوري اقتصادي براي خود بنـا  امالك و مستغالت را بدست گرفتند و 

تـر بـه يـك    هـا هرچـه بـيش   هاي همكارانشان كه طـي سـال  كردند و نه شركت
المسـلمين را در  خواسـتند اخـوان  وتمنـد تبـديل شـدند، نمـي    اليگارشي بسيار ثر

اسـتراتژي نخبگـان   . امتيازاتي كه تا آن زمان به دست آورده بودند، سهيم كننـد 
دو روز . اندازي در برابـر كارهـاي مرسـي     قدرت از پيش تعيين شده بود، سنگ

 دادگاه عالي مصر كه هنوز نسبت بـه حسـني مبـارك وفـادار    پيش از انتخابات، 
المسلمين مجلس، كه اخوان 2012- 11بود، به بهانه يك خطا در روند انتخابات 

از آن پس روند ارائه اطالعات . به وضوح پيروز آن بودند، مجلس را منحل كرد
مرسـي هرگـز گـزارش كـاملي از شـرايط      . به مرسي به همين منوال ادامه داشت

ورت محرمانه تنها در صبلكه اين اطالعات به. كرد اقتصادي دولت دريافت نمي
هـاي جديـد قـوانينِ     طـرح . دست صاحبان اصلي قـدرت در كشـور قرارداشـت   

نيروهـاي پلـيس   . شدتوسط دستگاه قضايي روي هم انباشته مي المسلمين اخوان
هيچ نيروي امنيتـي در شـهر    در مجموع تقريبا. شدنددر ادارات خود حاضر نمي

                                                                                                
1- Mohammed Mursi 
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هاي رسانه. روزافزوني افزايش يافت در نتيجه آمار جرايم به طور. وجود نداشت
گرفتنـد و  المسلمين جبهه مـي  مستقل دولتي به علت بحران اقتصادي عليه اخوان

المسلمين، ارتش دانش كـافي  دادند كه برخالف اخواناين تفكر را پرورش مي
ميليـارد دالر   23مبادالت جهاني مصر كه حدود . نسبت به مسائل اقتصادي دارد

ماه طـول   16سقوط مبارك تا بر سر كار آمدن مرسي كه حدود بود، در فاصله 
از ارتشيان تشكيل شده بود، بـه نصـف    د، در دوران دولت موقت، كه غالباكشي

كرد و از طرف ديگر به  ارتش از طرفي خزانه كشور را غارت مي. كاهش يافت
، عنوان يك كار نيك به مردم انواع مختلف از جملـه تـامين نـان، بنـزين و بـرق     

  .ارتش، دوست مردم مصر است: ها واضح بودپيام آن. داد يارانه مي
المسـلمين  اما اخوان. الوقوع مرسي بودند نخبگان قدرت منتظر سقوط قريب

ها به عنوان گروهي غيرقانوني ها كه سالآن. خبر بود هاي پشت پرده بياز برنامه
كردنـد، بـا خـود     يكردند و هميشه سياست باز و شـفاف را دنبـال مـ   فعاليت مي

. ايم، سهم خود را خـواهيم گرفـت  حاال كه قدرت را به دست گرفته: گفتند مي
هايي كه به آنها راي نـداده   ترين اشتباه آنان اين بود كه در محافل مصريبزرگ

گراهـا   هاي دولتي اسالم كردند، وارد نشدند و پروژهبودند و با آنان مخالفت مي
دم مصر كه خيلي غيرمنطقي از مرسي انتظـار داشـتند   بسياري از مر. را رد كردند
ها رسانه. ها را اصالح كند، از او نااميد شدندشبه شرايط زندگي آندر واقع يك

با ارائه قانون اساسي جديدي كـه در  . زدندنيز به تشديد اين احساسات دامن مي
جي آوري شده بود، مو المسلمين و خيلي پرشتاب جمعاخوان توسط 2013سال 

در ماه ژوئن همان . كم در ديگر شهرها آغاز شداز تظاهرات ابتدا از قاهره و كم
سال صدها هزار تظاهركننده خواستار استعفاي مرسـي شـدند و در سـوم ژوئيـه     

بازداشت را  المسلمينارتش دولت را بركنار كرد و مرسي و ديگر رهبران اخوان
  .كرد



 
  
  
  

  رود يبه اهرام م ياشتاز
  

  
  

هـاي  بال اين اتفاق بين طرفداران مرسي و نيروهاي امنيتـي درگيـري  به دن
هـاي خـونين بـه اوج    در ماه آگوست ايـن درگيـري  . آميزي رخ داد خشونت

عبدالفتاح السيسي، فرمانده كل نيروهاي ارتش خيلي خونسرد و . خود رسيد
رحمانــه دســتور تيرانــدازي بــه تظاهركننــدگان اردوگــاه معترضــين       بــي

 1000به گفته يـك منبـع آگـاه بـين     . مين در قاهره را صادر كردالمسل اخوان
ها در مصـر   نتاز آن پس شدت خشو. نفر در آن روز كشته شدند 1500الي 

هـاي اداري حملـه   به سربازان، سياستمداران و سـاختمان  افزايش يافت، مرتبا
تر كه مسلمانان تندرو از پيش شبه جزيره سيناشد، شدت اين حمالت در مي
جنگي كه بين رژيم و مـردم  . تر بودكردند، به مراتب بيشا رژيم مبارزه ميب

-در جريان بـود، هـيچ ارتبـاطي بـا اخـوان       شبه جزيره سينادر شمال و مركز 
تـوجهي رژيـم   ها بـي به علت سال شبه جزيره سيناساكنين . المسلمين نداشت

هاي جزئـي  يرياز ديد كودتاچيان اين درگ. ها درگيري داشتندهمواره با آن
  . اهميت بودبي

المسلمين را يك گروه تروريسي معرفي كودتاچيان در ماه سپتامبر اخوان
 هـا را ضـبط  هـاي آن هـا را ممنـوع كردنـد و سـرمايه    هاي آنكرده و فعاليت
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هر . المسلمين در اين حين دستگير شدندتمامي رهبران اخوان تقريبا. نمودند
همـه رهبـران   . ، توسط آنان دستگير شـد كسي كه در اسرع وقت مخفي نشد

مرسي  المسلمين محكوم به مرگ شدند از جمله محمدمنطقه و محلي اخوان
-خــواناهــاي اجتمــاعي فعاليــت. المســلمينخــوانريــيس ا 1البديــهو محمــد 

بايسـت بـه طـور    المسلمين كه براي بقاي بسياري از مصريان حياتي بود، مـي 
  . فتگراي تحت كنترل قرار ميگسترده

تـر،  هاي هرچه بيشبدين ترتيب شرايط براي بروز جنگ داخلي و خشونت
يـروز  رصـد آرا پ د 40 – 35المسلمين در انتخابات با اكثريت اخوان. شد مهيا مي

سوم جامعـه را بـه طـور غيرمسـتقيم تروريسـت       ، بيش از يكحقيقتا. شده بودند
سو و دريافتن  تش از يكرحمانه ار برخورد بي. اي نيستخواندن تصميم عاقالنه

كـرده، احساسـات   كه السيسي در حقيقت در جهت منافع كشور فعاليت نمياين
ژنرال السيسي كـه بـه دسـتور خـود بـه درجـه       . مردم را بيش از پيش برانگيخت

سپهبدي ترفيع يافته بود، بعد از آن به عنوان يك شهروند در انتخابـات رياسـت   
درصـد آرا، پيـروز    96.31بـا   و ظاهرا شركت كرد 2014جمهوري ماه مي سال 

انتخابات شد، درصورتي كه طبق آمار رسمي مشـاركت در انتخابـات كمتـر از    
هـاي آشـكار و شـرايط    كـاري  بـا وجـود دسـت   . درصد واجدين شرايط بود 50

برانگيز انتخابات، هيئت ناظران اتحاديه اروپا كه به سواحل نيل سفر كـرده   بحث
  .خواندند "دموكراتيك و آزاد"، انتخاباتي بودند، اين انتخابات را

ترل دولت را بـه دسـت گرفـت و    از زمان روي كار آمدن السيسي ارتش كن
هـا نـه   آن .جنگـد با تمام قوا با مخالفين خود، به نام مبارزه با تروريسم، مي مسلما

طلـب و دانشـجويان شورشـي نيـز      المسلمين بلكه بـا فعـاالن آزادي  تنها با اخوان
عليـه   ريـزي اعتراضـات   ها مركـز برنامـه  جايي كه دانشگاهاز آن. كنندمي مبارزه

                                                                                                
1- Mohammed Badiyyah 
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در نيمه . هاي رژيم شدند كودتاچيان بودند، به همين دليل كانون اصلي سركوب
سري حمـالت گسـترده و غافلگيرانـه پلـيس، بـيش از       طي يك 2014دوم سال 

. شــدندنفــر دســتگير  1500نفــر از دانشــجويان اخــراج شــده و بــيش از   1000
دار هـا عهـده  ايـن دادگـاه  . هاي نظامي به وضوح افزايش يافـت اختيارات دادگاه

وارد كـردن  "هـاي مختلفـي چـون     بررسي جرايم عقيدتي نيز شـدند و بـه بهانـه   
هــاي افــراد را بازداشــت و بــراي آنهــا محكوميــت "خســارت بــه امــوال دولتــي

المللـي عليـه    بـين تصوير يك توطئه  هاي بومي رسانه. كردندبلندمدت وضع مي
  .هاي خارجي منتشر كردند المسلمين و خبرگزاري مصر را از سوي اخوان

برخورد السيسي با هر گونه تفكر مخالف بسيار خشن است تا هر نوع عقيده 
انحرافي را در نطفه خفه كرده و جايگاه خود را در دولت و جامعه تثبيت كند و 

اي كه او بـه نـام مبـارزه بـا      تدابير قانوني. نيز اثرات بيداري انقالبي را از بين ببرد
. سابقه بودتروريسم و بازگرداندن ثبات به كشور، اتخاذ كرد، در تاريخ مصر بي

هـا و  اي از دانشـگاه طـور گسـترده  هـاي امنيتـي در كشـور بـه     اختيارات دسـتگاه 
موسسات مذهبي گرفته تا تمامي جامعه شهروندي و اينترنت افزايش پيدا كـرده  

منتقدين رژيم السيسي با نوشتن چند پاراگراف انتقادي، خائن ناميده شده  .است
 "پليس اجتمـاعي "يك نيروي جديد به نام . شوند و به اشد مجازات محكوم مي

وظيفه اين نيروها به گفته نبيل . هم براي كنترل بيشتر اوضاع به وجود آمده است
را تشكيل دهند و  "نخبه"اد گروهي از افراست كه  گذار آن، اين، بنيان1الشاهد

را در هـر محلـه گـزارش     "مشـكوك "هـاي  با برگزاري منظم جلسات، فعاليت
كنند و افراد ناآشنا  و غريبه را با هدف ايجاد يك بانك اطالعـاتي قـوي بـراي    

  .پليس زير نظر بگيرند
                                                                                                
1- Nabil al-Shahed 
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كند تـا بـا وضـع قـوانين سـختگيرانه      از طرف ديگر رژيم السيسي تالش مي
. را تحت كنترل خود قرار دهـد  هاي غيردولتي خارجيبا سازمانهرگونه رابطه 

بـه تصـويب رسـيد، هـر      2014قوانين جنايي مصر كـه در سـپتامبر    78طبق ماده 
كه هرگونه كمك مالي يا غيره از منابع خارجي به قصد صـدمه   شهروند مصري

زدن به منافع ملي، وحدت ملي، آزادي عمومي و به خطر انداختن وحدت ملـي  
رقـم  . ريافت كند، به حبس ابد يا پرداخت جريمه سنگين محكوم خواهد شـد د

دالر تعيين شد و در صـورتي كـه فـرد خـاطي كارمنـد ادارات       70.000جريمه 
در ضـمن اعضـاي   . دولتي باشد، امكـان صـدور حكـم اعـدام هـم وجـود دارد      

گيرنـد و مجـوز    هاي غيردولتي هم مورد بازخواسـت قـرار مـي   خارجي سازمان
در مقايسه با دستگاه قضايي . گردد هاي آنها ضبط مييت آنها باطل و داراييفعال

نفــر از كارمنــدان  43، تعــداد 2013قدرتمنــد وفــادار بــه مبــارك كــه در ژوئــن 
آدناوئر را به جرائم  - او، از جمله دو نماينده شركت كنراد.جي.خارجي يك ان

  .مشابهي فقط به يك تا پنج سال حبس محكوم كرد
وضـعيت حقـوق    2014نوامبر  7ن حقوق بشر در گزارش خود در با ديده

مصـري از زمـان    22.000طبـق آمـار رسـمي    . بشر در مصر را محكـوم كـرد  
هرچند آمار برخي منابع ديگـر ايـن   . اندبازداشت شده 2013كودتا در ژوئن 

اين گزارش به اين امر اشـاره دارد  . زنند رقم را در حدود دو برابر تخمين مي
هاي جهان از جملـه واشـنگتن و لنـدن و پـاريس،     كدام از پايتخت هيچ"كه 

تــر شــدن وضــعيت حقــوق بشــر در مصــر گــامي بــراي جلــوگيري از وخــيم
  ".اند برنداشته

  



 
  
  
  

  توهمات بزرگ تحت عنوان 
  ميعظ هاي پروژه

  

  
  

هـاي عربـي   چرا السيسي طرفدار غرب است و از حمايت نامحدود كشـور 
سـاليانه دو ميليـارد دالر   دريافت مصر با . ردار استبرخو) فارس(حاشيه خليج 

كمك هاي مالي از آمريكا پـس از اسـرائيل دومـين كشـور جهـان اسـت كـه        
البته بخش اعظـم ايـن   . كندهاي مالي را از امريكا دريافت مي ترين كمكبيش

هاي مالي جهت خريـد تسـليحات از آمريكـا بـه جيـب توليدكننـدگان        كمك
بعـــد از كودتـــا و برانـــدازي دولـــت . گـــردد مـــيآمريكـــايي تســـليحات بر

المسلمين، هم واشنگتن و هـم بروكسـل اتفاقـات مصـر را بـه بـاد انتقـاد         اخوان
ريزي شده بـود،   هايي را كه از پيش برنامه گرفتند و حتي آمريكا تحويل سالح

او در . هاي موجود عليه السيسي پايان يافـت با اين كار بحث. به تعويق انداخت
در نگـاه  . تـرين توجـه را دريافـت كـرد    بـيش  2014گ غزه در سال جريان جن

آمد كه بين حماس و غرب او به عنوان ميانجي غيرقابل تعويضي به حساب مي
المسـلمين فلسـطين سـر    حماس از گـروه اخـوان  . اسرائيل به يك سازش برسند

انتخـاب السيسـي، كـه    . المسلمين مصر در ارتباط بـود  برآورده است و با اخوان
المسـلمين را داده بـود، بـه    اخـوان  تن از اعضـاي  1000ستور تيرباران بيش از د

  عنوان ميانجي سوال برانگيز بود؟ يا شايد هم به همين دليل؟
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المسـلين پنهـان خواهنـد شـد و     بخشي از اخـوان . مسير مصر واضح است
هاي مسلمان تندرو هسـتند، در شـبه جزيـره سـينا بـه       بخشي از آنها كه گروه

در مركز مصر و در امتداد مرز ليبـي، چنـين   . عالن جنگ خواهند داددولت ا
طـور كـه تـا بـه حـال بـا ايـن        رژيم السيسي همان. هايي هم فعال هستند گروه
العمـل نشـان    ها برخورد كرده است و به ضربه هاي تروريسـتي عكـس  گروه

هـا برخـورد    قدر سركوبگرانه با عمليـات شورشـي  داده، از اين پس نيز همان
تر خواهـد كـرد و ايـن    ها را بيشرژيم السيسي شدت سركوب. اهد كردخو

چندماه يا چندسال . امر البته تعداد حمالت به رژيم را نيز افزايش خواهد داد
ديگر اوضاع مصر رو به وخامت خواهد رفت و اين تنها به داليـل اقتصـادي   

حتـي بـا شـفافيت و مـديريت خـوب هـم رژيـم بـراي كنتـرل          . نخواهد بـود 
  . خالفان و ايجاد اصالحات در بازار دچار مشكل خواهد بودم

كند و حتي به فكر ارائه رژيم السيسي به كارآفرينان متوسط كمكي نمي
اعتباراتي خرد به مشاغل آزاد و كمك بـه كـارگران روزمـزد هـم نيسـت و      

چـه رسـد بـه     تـر كـردن افـق اقتصـادي كشـور را هـم نـدارد،       قصد گسـترده 
هـا تنهـا بـه فكـر گسـترش      آن. يستم آموزش و پـرورش گذاري در س سرمايه
 گذاران سعودي و كشورهايهايي هستند كه به نفع قشر مرفه و سرمايهپروژه

 48هايي، پروژه احداث  از جمله چنين پروژه. عربي حاشيه خليج فارس باشد
هاي الزم چون توسعه كانال  زيرساختشهر و مركز توريستي جديد است با 

اندازي قطار تنـدرو و سـاخت   ناطق صنعتي و تداركاتي، راهسوئز، گسترش م
  .يك ميليون واحد مسكوني

هـاي عظـيم در كشـوري كـه نصـف جمعيـت آن در       اميد به انجام پروژه
كنـد  برد كه هر روز براي پيداكردن نان شب جـان مـي   چنان فقري به سر مي



  193  ميعظ يها پروژه توهمات بزرگ تحت عنوان
  

اگر مصر به جاي يك دولـت، يـك شـركت    . توهمي بيش به نظر نمي رسد
ورشكسـته اسـت و    كشور عمال. م ورشكستگي كرده بودود، تا به حال اعالب

ميليـارد دالر از كشـورهاي    20تنها در دو سال اول پـس از كودتـا، بـيش از    
الخصوص عربستان سـعودي كمـك مـالي دريافـت كـرده      حاشيه خليج علي

از نظـر  . هـا داده شـده اسـت   است، كه بخشـي از آن بـه عنـوان هديـه بـه آن     
هـا در  المسلين است و اين كمـك ن، مصر جبهه اصلي جنگ با اخوانعربستا

امـا بـا توجـه بـه     . شـود  گذاري درازمدت محسوب ميها سرمايه نظر سعودي
ريزي دولت جهت توسعه اقتصادي به نفع عموم جامعه از  عدم هرگونه برنامه

تـوان انتظـار    بيرحمانه مخالفان از سوي ديگـر، مـي   يك سو و ادامه سركوبي
وجي از اعتراضــات مردمــي جديــدي را داشــت كــه از پــس آن مقاومــت مــ

  .تر از قبل بروز كند سياسي مصر راديكال
دوستان آمريكا در خاورميانه يعنـي مصـر، عربسـتان سـعودي، كويـت و      
امارات متحده عربي، يك اتحاديه مرتجع سياسي تشكيل دادنـد كـه بـه نـام     

دموكراتيـك را در منطقـه    مبارزه با تروريسـم هرگونـه مخالفـت و اعتـراض    
ديگـر جلـوگيري    "بهـار عربـي  "كنند، با اين هدف كه از يك سركوب مي

در ضمن به عنوان كالنتر و با موافقت واشنگتن، با حمالت هوايي، در . كنند
هم اكنون نيز گويـا نيروهـاي مصـر    . كننداي ليبي مداخله ميهاي قبيلهجنگ

به شـرق ليبـي حملـه كـرده و حـداقل      باش هستند و بنا دارند  در حالت آماده
ايـن عمـل قـرار اسـت بـه جهـت مبـارزه بـا         . را اشـغال كنـد  براي مـدتي، آن 

  .مسلمانان تندرو و جلوگيري از قاچاق اسلحه باشد
  





 
  
  
  

  مقدس يها هياتحاد
  

  
  

اسـتبدادي   هـاي  اتحاد پادشاهان و نظاميان قدرتمند، انسان را به ياد حكومت
هـاي انقـالب فرانسـه را    اندازد كه سعي داشتند دسـتاورد مي 19اروپايي در قرن 
، بتوانــد 1815بــا ايــن هــدف كــه پيــروزي كنگــره ويــن از ســال . پايمــال كننــد

، شـامل اتـريش،   »اتحـاد مقـدس  «درست ماننـد  . هاي ليبرال را از بين ببرد جنبش
 خواهي هاي جمهوريهاي بلندپروازانة ناپلئون و ايده روسيه، كه با تالش و پروس

هاي فئودال ها پايگاه دولتاين اتحاد سال. در بين ملل خود به مبارزه برخواستند
. را خاموش كـرد  49/1848هاي بود كه در نتيجه آتش انقالب اروپايي در سال

عمـال سـركوبگرانه   هـايي كـه در ايـن راه ريختـه شـد و ا     بدون توجـه بـه خـون   
توانستند مانع  يخ نميهايي كه در طول تار هاي خودكامه در خصوص نسل رژيم

  .گرا شوند كه سرانجام از بين خواهند رفت هاي واپس پادشاهي
فعلـي،   "اتحـاد مقـدس  "هاي دموكراتيك دائمي، در  آرزوي دگرگوني
تـاثير  . رسـد ، بسيار بعيد به نظر مي)فارس(هاي خليج  بين السيسي و پادشاهي

، پايـان قابـل   تغييرات ناشي از فشـار جمعيتـي، تـامين مسـتمري بازنشسـتگان     
اي عوامـل جديـدي هسـتند كـه      هاي منطقـه  ثباتي بيني درآمد نفتي و بي پيش

هـا ماننـد   آمريكايي. اجازه نخواهند داد يك سيستم فئودالي قديمي پا بگيرد
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المسـلمين ايسـتاده    ها حكومت استبدادي مصر را كه در مقابل اخواناروپايي
حرف و پـيش در مقابـل    را بي ها دولتي كودتاگرآن. اند است، انتخاب كرده

المسلميني كه از دل كشوري پرجمعيـت و غنـي از فرهنـگ كشـوري     اخوان
  .عرب سربرآورده است، پذيرفتند

هـاي  دانند كه حمايتشان از كودتا به معناي دفاع از آزادي و ارزشها ميآن
تا آوري نيست زيرا  اين موضوع تعجب. المسلمين نيستليبرال در مقابله با اخوان

هـا   به حال نه از عربستان سعودي و نه از رژيم السيسي به عنوان مدافع اين ارزش
داشـتن   ها نيست بلكـه پايـدار نگـه    در حقيقت مسئله، دفاع از ارزش. اندنام نبرده

از  1"شـادي حميـد  ". شرايطي است كه از ديد واشنگتن و اروپا مطلـوب اسـت  
در ": دقيق بيـان كـرده اسـت    وضعيت مصر را خيلي بروكينگزموسسه اتاق فكر 

گراهـا بـا احتـرام بـه      واشنگتن تصور بر اين است كـه اعتقـادات مـذهبي اسـالم    
بـيش از هرچيـزي ايـاالت    . پلوراليسم و حقوق زنان مغـايرت دارد دموكراسي، 

. دهـد هايي را انجام مي بندي هاي سياست خارجي چنين گروه متحده در فعاليت
حداقل گراها  اسالمدار غرب در خاورميانه، هاي ديكتاتوري طرفبرخالف رژيم

اي كـه در آن كشـورهاي   يك ايده كلي براي آينده جهان عرب دارنـد، آينـده  
ها محدود  اين ايده. سازد عربي را به خودآگاهي و گرايش به استقالل با خبر مي

  ".به مرزهاي كشور به خصوصي نيست
شـود تـا    روع مـي گرايي بسيار بزرگ است و از القاعـده شـ  گستره اسالم

اند شده هراسي عموم افراد اكنون دچار اسالم. اردوغان، رئيس جمهور تركيه
شـان   و بين مسائل سياسي در شرق و مهـاجرين مسـلمان كـه كتـاب آسـماني     

به عالوه اين بيشتر در اروپـا و كمـي   . توانند تمايز قائل شوندقرآن است نمي
آميزي سياست و مـذهب   درهمخورد، كه افراد به هم در آمريكا به چشم مي

                                                                                                
1- Shadi Hamid 
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بينيم در طور كه ميآن. اعتمادي داليل خوبي دارداين بي. اعتمادند بسيار بي
كـه بـراي غـرب    هرچيـزي  . كنـد چيـزي تغييـر نمـي    اسالمي غالبا - جهان عربي

سـو   از يـك . شـود در شـرق نـامطلوب محسـوب نمـي     نامطلوب است، ضرورتا
تـر هسـتند و از   تان اروپا خيلـي مـذهبي  مردمان اين منطقه، نسبت به بخش پروتس

هـاي اپوزيسـيون در منـاطق     سوي ديگر اسالم بزرگترين وجه مشـترك جنـبش  
هاي سكوالر تنها در بافت جوامع صنعتي امكان رشـد  جنبش. گر استسركوب

به . اسالمي كنترل به دست عناصر دولتي فئودال است- دارند، اما در جهان عربي
بش مخالفي كه چارچوب اصلي و اعتقـادات آن  عبارت ديگر يك حزب يا جن

   . تواند قدرت را به دست گيردبه وضوح اسالمي نيست، هرگز نمي
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فكـري ممكـن   كه معتقد است در جهان اسـالم، اصـالحات و روشـن   آن

، رسدجايي نمينيست و به همين دليل در اين منطقه دموكراسي و مدرنيته به
طـور  ايـن . براين باور است كه تاريخ بار ديگـر در حـال تكـرار شـدن اسـت     

نيست كه روندهاي تاريخي، به صورت قـوانين طبيعـي فراينـد خـود را طـي      
  .ها باشدشايد تجربيات اروپا الگوي ساير فرهنگ. نكنند

كـرده از عواقـب پيونـد اسـالم و      كس بهتر از يك مسـلمان تحصـيل   هيچ
بـا  . الخصوص طبقه متوسط بر اين امر واقـف نيسـتند   ليع. سياست خبر ندارد

 فكري، معيار اصـلي بـراي تحـول اجتمـاعي و    اين وجود اصالحات و روشن
كه دولت، سكوالر و اين. مدار است بلكه حاكميت قانون. تكثرگرايي نيستند

  . يا مذهبي باشد، موضوعِ ديگري است
ه علـت خـود   فكـري بـ  پافشاري غرب بـراي ايجـاد اصـالحات و روشـن    

فكـري  گيرند كه نه اصالحات و نه روشنآنها در نظر نمي. بيني استبزرگ
 با اين وجود امروزه چين به سمت قدرت. در آيين كنفسيوس نيز عمل نكرد

 حاكميـت براسـاس قـوانين تنهـا شـرط موفقيـت       اظـاهر . شـدن اسـت   جهاني
  .اقتصادي نيست، اما اين موضوعي ديگر است
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ر حـال حاضـر دو جريـان بـزرگ اسـالمي در مقابـل       تر دبه عبارت ساده
اي قراردارنـد كـه از   هـاي سياسـي   در يك طرف جنـبش . يكديگر قراردارند

طيفـي از ايـن   . انـد  اند و يا از آن الهام گرفته المسلمين مصر پديد آمدهاخوان
تـا حمـاس فلسـطين     1"حزب عدالت و توسـعه تركيـه  "توان در دست را مي
هايي كـه برگرفتـه از وهابيـت عربسـتان      يگر جرياندر طرف د. مشاهده كرد

داعـش جديـدترين گـروه    . هايشان از نوع تروريستي استهستند كه فعاليت
كـه وهابيـت   بـا وجـود آن  . هولناكي است كه از دل ايـن جريـان متولـد شـد    

دردسرهاي زيادي را به وجود آورده است، به ندرت در كـانون توجـه قـرار    
المسـلمين اسـت، البتـه    تـر صـحبت از اخـوان   شدر صورتي كـه بـي  . گيردمي

بلكـه بـه علـت عالقـه غـرب بـه بـدنام كـردن و         . حماس در آخر قرار ندارد
اهللا لبنـان  ها نيز هماننـد حـزب  آن. المسلمين استدادن اخوانخطرناك جلوه

 1970در دهـه  . گـري اسـرائيل بـه وجـود آمدنـد      هستند كه به خـاطر اشـغال  
زيـرا عليـه رونـد رو بـه افـزايش      . رات بزرگي شـد المسلمين دچار تغيياخوان

اوضاع وخـيم اجتمـاعي در جهـان عـرب بـه مبـارزه برخواسـتند و در برابـر         
هـاي امنيتـي كـم     تمركز قدرت در دستان قبايـل ديگـر و فشـارهاي دسـتگاه    

المسـلمين پنهـان شـدند و بـه      در مصر و سـوريه، بخشـي از اخـوان   . نياوردند
هـاي   اختند، هرچند نتايج آن افـزايش سـركوب  مبارزه با صاحبان قدرت پرد

  . آميز را در برداشت خشونت
 هركس كه به دنبال تضعيف وهابيـت، القاعـده و يـا داعـش اسـت، اخـوان      

ماننـد هـر جنـبش    . دانـد المسلمين را گروه مناسبي براي جايگزيني بـا آنهـا مـي   
 گــرا، تنــدرو و رو، مصــلحت بــزرگ ديگــر، در ايــن گــروه هــم افــرادي ميانــه 

 المسلمين از لحاظ سياسي پيشرفت زيادي داشـته اخوان. گرا وجود دارند آل ايده
                                                                                                
1- AKP 
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. است زيرا از فعاليت مخفيانه و زيرزميني به باالترين درجات دولتي دست يافتند
المسلمين در هـر كشـور بـا كشـور ديگـر بسـيار متفاوتنـد        هاي اخوانالبته شاخه

هـا  يار مشكوك است، اما تمام آنهاي آنها در موارد مختلف بس بنابراين تصميم
آيند ولي به دنبال تشكيل يك حكومـت الهـي    گرايانه به نظر مي كامال مصلحت

با اين وجود پـس از پيـروزي   . قدرتمند همچون ايران و عربستان سعودي نيستند
هاي مخالف عليه دولت بسيج شدند تـا  آنان در انتخابات مصر، بسياري از گروه

بايست در برابـر ايـن    هاي اسالمي ميتمامي گروه. نمايند با دولت آنها مخالفت
خـواهيم پيـرو چـه و كـدام     مي: چالش قرار گرفته و به اين سواالت پاسخ دهند

  اسالم در سياست و زندگي روزمره  باشيم؟ 
 تــراژدي كودتــاي نظــامي در مصــر ايــن اســت كــه خيلــي ســريع بــه رونــد 

ها به اين سـوال پاسـخ   ژنرال. انددموكراسي پايان بخشيد و استبداد را بازگرد
دادند و شـيوه كـار خـود را مشـخص كردنـد و بـدين ترتيـب يـك جريـان          

   . آميز را آغاز كردندخشونت
  





 
  
  
  

  همگان يتونس الگو    
  

  
  

هـاي عربـي در   اوايـل انقـالب  . تـري را برگزيـد  تونس مسير بهتر و سـازنده 
شـود و  يـز اطـالق مـي   كه به آن حـزب رنسـانس ن   1النهضه ، حزب2011دسامبر 

بــه عنــوان  2011المســلمين در تــونس اســت، در اكتبــر نــوعي ديگــر از اخــوان
رفـت، در همـان    قدرتمندترين فراكسيون در اجالس قانون اساسي به شـمار مـي  

ها و مدتي بعد در تونس درگيري. انتقالي انتخاب شد دورة زمان به عنوان دولت
رخ  2013مخالف سياسـي در سـال   هاي شديد سياسي از جمله قتل دو  خشونت

  . شدهاي تندرو نسبت داده ميها به سلفياگرچه اين خشونت. داد
كـه   2"الغنوشـي  راشـد "النهضـه تحـت رهبـري     در اين خصـوص حـزب  

همواره از حمايت طرفدارانش برخوردار بود، با قاطعيت كـافي عليـه تهديـد    
اساسـي جديـد،   بـا تصـويب قـانون     2014در ژانويـه  . ها برخورد نكردسلفي

تـونس در  . اسـالمي تبـديل شـد    -ترين كشـور جهـان عربـي   تونس به مترقي
اعـالم داشـت كـه حقـوق بشـر و       الميه همگاني حقوق بشر خـود صـريحا  اع

قـانون  اين . اساسي حكومت جديد است اسالم روادار و آزادمنش، دو ركن
سـالم و  قـوانين ا . كنـد اساسي به تمام شهروندان آزادي عقيده را تضمين مي

                                                                                                
1- Ennahda-Partei 
2- Rashid al-Ghannouchi 
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. گـذاري تعيـين نشـدند    شريعت، به عمد به عنوان منابع يا مباني حقوقي قانون
تونس جدايي دين از سياست و حكومت را مكتوب كـرد و حقـوق زنـان را    

كسي (تنها در واكنش به قتل سياسيون مخالف، رسم تكفيرِ . نيز تحكيم كرد
هـاديون بـه   هـا و ج سـلفي ) را كافر ناميدن و حكم قتـل وي را صـادر كـردن   

  . عنوان عملي غيرقانوني اعالم شد و براي آن مجازات در نظر گرفته شد
هـاي مديـد بـه     كه مدت 1981در  النهضه حزب يكي از موسسين غنوشي

تـرين متفكـرين   عنوان يـك تبعيـدي در لنـدن سـكونت داشـت، از برجسـته      
نـام وي را در فهرسـت    2012در سال  "تايم"مجله آمريكايي . اسالمي است

بـه   "فـارين پاليسـي  "روزنامـه  . يكصد نفر از بانفوذترين افراد جهان قرار داد
ــرين    ــه تخصصــي سياســت خــارجي آمريكــا، او را يكــي از برت ــوان مجل عن

ها و مطالـب منتشـر شـده بـه     بارها در صحبت غنوشي. متفكرين جهان خواند
پرداخت كه چگونـه اسـالم، آزادي، دموكراسـي و مدرنيتـه را     اين سوال مي

در النهضـه   حـزب او حتـي پـيش از پيـروزي    . توان با يكـديگر آشـتي داد  يم
به صراحت ادعا كـرده بـود كـه فقـط اكثريـت سياسـي        2011انتخابات سال 

براي موفقيت در تحوالت دموكراتيك كافي نخواهد بود بلكه به ائتالفـي از  
 اين نوع نگرش كه به طور واضح بـا ديـدگاه  . تمام نيروهاي جامعه نياز است

شــرط الزم بــراي تفــاوت دارد، المســلمين در مصــر محمــد مرســي و اخــوان
. تصــويب قــانون اساســي جديــد و نيــز آغــاز دوره سياســي جديــدي اســت 

شـان در سـال    توان در مبارزات انتخابـاتي  النهضه را مي حزبگرايي مصلحت
 ها در آن مقطـع در پاسـخ بـه سـواالتي در مـورد     آن. نيز مشاهده كرد 2011

پـيش از انتخابـات   . زمينـه خـود اشـاره كردنـد    و مذهبي به پـيش  هويت ملي
تر در مورد مسـائل اجتمـاعي و اقتصـادي    ، بيش2014پارلماني در اكتبر سال 
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هـا، بـا وجـود شـرايط سـخت      زيرا در آن زمان تونسي. شدها سوال مياز آن
  .زندگي، اهميت زيادي براي اين مسائل قائل بودند

 1نـداء حـزب  . در ايـن انتخابـات شكسـت خـورد    النهضه  با اين وجود حزب
نداء، خود را نماينـده قشـر متوسـط ليبـرال     حزب . تونس قدرتمندترين نيرو شد

در صفوف آنان كـارگزاران رژيـم پيشـين تـونس كـه در سـال       . داندتونس مي
هاي كـارگري، روشـنفكران چـپ ليبـرال و      اتحاديهسقوط كرد، رهبران  2011

بايسـت شـكيبايي نمـود تـا     مي. خوردهم به چشم مي نمايندگان صنايع و اقتصاد
اند يا براي پيشرفت تونس آمده ه آيا اين حزب تازه تاسيس حقيقتامعلوم شود ك

ها روشي پيدا كردند تا به تونسي. قصد دارند همان تيم قبلي را بر سر كار آورند
يـن  نكتـه مثبـت همـه ا   . نقش مذهب در دولت و اجتماع، طرحي را برقرار كنند

دار و يك اتحاديه كارگري پرقدرت ها آن بود كه يك جامعه مدني ريشهاتفاق
سـطح  . دقيقا چيزي كه در مصر بـه وقـوع نپيوسـت   . در اين كشور شكل گرفت

آموزشي به وضوح افزايش پيدا كرده است، شـكاف بـين تضـادهاي اجتمـاعي     
آن تـر از  تر و ضـعيف  الخصوص ارتش، خيلي كوچكعلي. خيلي عظيم نيست

قـدر ضـعيف شـده كـه     ارتش آن. است كه بتواند همانند مصر دولت تعيين كند
  .را نخواهند داشتها هم قصد كودتا داشته باشند، توانايي آنحتي اگر ژنرال

اي فائق آمده اسـت  با اين وجود تونس كه تا به حال بر مشكالت عديده
هـاي بسـياري   شترين آنان بود، همچنـان بـا چـال    هاي عربي، موفقو بين قيام

متزلـزل اسـت و در   شرايط اقتصـادي آن همچنـان   . كنددست و پنجه نرم مي
بين نيروهاي امنيتي و جهاديوني كه از ليبي و الجزيره بـه   جنوب كشور مرتبا

تداوم حمالت تروريستي در شهر تونس . كنند درگيري استكشور نفوذ مي
                                                                                                
1- Nida 
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بيشـترين افـراد از   . ت، بيشتر از همه به دنبال توقف گردشـگري اسـ  1و سوسه
  .هستند نفر تونسي 3000مبارزين خارجي داعش، در حدود 

سياست غرب بـا امتيـاز دادن بـه    . يابد و به اين صورت اين دور، پايان مي
كـار  . المسـلمين مرتكـب اشـتباه بزرگـي شـد     وهابيون براي مقابله بـا اخـوان  
يه اشـتباه  دومين خطاي بزرگ آنان، ايـن فرضـ  . درست دقيقا خالف اين بود

و تركيـه،  ) فـارس (بين كشورهاي عربي خليج  "ائتالف سني"است كه يك 
آميز نيست، زيـرا پادشـاهان   اين روش موفقيت. توانايي مبارزه با داعش را دارند

هـاي تنـدرو و   خليج، هيچ اعتمادي براي مشتريان خود قائـل نيسـتند و از گـروه   
اخـتالف نظـر    ن پادشـاهان خلـيج  رو متنفر هستند و بر سر همين هم بي سني ميانه

المسـلمين حمايـت كـرد، بـه همـين      قطر همانند آنكارا از اخوان. وجود دارد
رو  پـس پادشـاهان ميانـه   . جهت عربستان سعودي، اين كشور را تحريم كـرد 

توانند در مبارزه با برادران ديني افراطي خـود پيـروز شـوند، بلكـه     خليج نمي
ــنگتن و    ــه واش ــود دارد ك ــر وج ــن خط ــگ    اي ــايي در جن ــورهاي اروپ كش

  .كشورهاي خليج عليه شيعيان عراق و ايران وارد شوند
براي شكست نظام داعش با نيروهاي زمينـي بـومي، نيـاز بـه ارتـش سـوريه       

. نظـامي اسـت   تر مانند نيروهاي شـبه هاست فعاليتش بيش ارتشي كه مدت. است
هـاي چريكـي را    انتنها اين ارتش است كه در اين اوضاع توانايي مقابلـه بـا يگـ   

بايسـت مقاصـد اوليـه و    هاي غربـي مـي  براي فائق آمدن بر داعش، دولت. دارد
يده مدتي آن را ناداختالفات خود را با رژيم بشار اسد كنار بگذارند و يا حداقل 

امكان ندارد غـرب بتوانـد هـم از داعـش حمايـت كنـد و هـم از         مسلما. بگيرند
هـاي   معلوم نيست آيا ايـن رژيـم در سـال    الخصوص به اين دليل كه علي. دمشق

اي  آتي سقوط خواهد كرد يا خير؟ حتي در صورتي كه بشـار اسـد طـي حملـه    
                                                                                                
1- Sousse 
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تغييـر رويـه بـا    . كشته شود، نخبگان قدرت سوريه همچنان پابرجا خواهنـد بـود  
توجه به واقعيت امر به روسيه و چين هم اجازه مشاركت در نبرد عليه داعـش را  

   . اي به اين كار نشان نداده استحال واشنگتن عالقهدهد، هرچند تابهمي
  





 
  
  
  

  ران؟يدر ا ميرژ رييتغ
  

  
  

اين سوال باقي است، كـه ميانـة آمريكـا بـا ايـران چطـور اسـت؟ جهـت         
ــون از ســال   ــادآوري، دولــت كلينت ــه"سياســت  1993ي را در  "مهــار دوگان

كشور عراق و منظور از مهار دوگانه، مهار دو . كردخصوص ايران دنبال مي
اسرائيل در واشنگتن بود؛ در آن زمان هنوز  اين طرح، تاثير البي. ايران است

ايران خيلي سريع بـراي اسـرائيل بـه    . اي ايران مطرح نبودموضوع بمب هسته
يكـي از داليـل ايـن امـر حمايـت ايـران از       . يك مشكل دائمـي تبـديل شـد   

–2000هـاي يل كه طي سالبايست به ارتش اسرائاهللا مي حزب. اهللا بود حزب
. كرد كـه قدرتمنـدتر اسـت    جنوب لبنان را اشغال كرده بود، ثابت مي 1982

نشيني بـدون قيـد    ها را مجبور به عقب مقاومت آنها باالخره توانست اسرائيلي
نـام  ( 1"آيپـك "استراتژي اصلي مقابلـه بـا ايـران را اسـرائيل و     . و شرط كند

به عنـوان  ) وضوعات دولتي و رسمياسرائيلي م -اختصاري هيئت آمريكايي
تحت عنوان  1995بزرگترين نهاد البي اسرائيل در واشنگتن، در آوريل سال 

پيشـنهاد  . ارائـه كردنـد   "اي براي اقـدام  طرح جامع تحريم عليه ايران برنامه"
  ! جانبه از سوي اياالت متحده عليه ايران هاي همه تحريم

                                                                                                
1- AIPAC (Abkürzung für Amerikanisch-Israelisches Komitee für öffentliche 

Angelegenheiten) 
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ر خصوص چگونگي تحت د "2007فرانكفورت "هاي دقيق در پژوهش
دهـد  تاثير قرار دادن سياست خارجي امريكا توسط البي اسرائيلي، نشان مـي 

، دو 2و اسـتفان والـت   1دانشمندان علـوم سياسـي، جـان ميرشـايمر    كه چطور 
منـزوي كـردن ايـران از لحـاظ     : كنند هدف ژئواستراتژي آيپك را دنبال مي

در . ولـت فلسـطيني  سياسي و اقتصادي و جلوگيري كردن از تشـكيل يـك د  
اي در صـحنه  آيپـك بـا حمايـت گسـترده    . هر دو امر هم بسيار موفق بودنـد 

در كنگره اين كشور، و نيز تاثير فراواني در توزيع  سياست آمريكا، خصوصا
  .هاي مالي مبارزات انتخاباتي داردكمك

، فضـاي روابـط تهـران و    ايـن سياسـت  «: بر اساس نظرات ميرشايمر و والت
را مسموم كرد و به نوبه خود نفوذ احـزاب تنـدروي ايـران را تقويـت     واشنگتن 

هاي ، تالش»روي وقت ايران را قبول نداشتند افرادي كه رئيس دولت ميانه. كرد
را براي طبيعي كردن ) 1997 – 2005(طلب ايران  خاتمي، رئيس جمهور اصالح
مهوري را پـس  زماني كه بوش رياست ج. اثر كرد روابط متشنج با آمريكا را بي
برعهـده گرفـت،    2001سـپتامبر   11هاي دوقلو در از حمالت تروريستي به برج

اي، مطرح  كنار رفت و استراتژي جديد تغييرات منطقه "مهار دوگانه"استراتژي 
  .شد و البته برنامه اصلي، همان تغيير رژيم در عراق و ايران بود

محـور  "كشـور   ايـران را يكـي از سـه    2002پس از آنكه بوش در سـال  
 كـاران  مقالـه پشـت مقالـه توسـط نومحافظـه      2003خواند، در سال  "شرارت

كاران در غرب همان كسـاني بودنـد كـه از    اين نومحافظه. برجسته منتشر شد
مايكـل  . زدنـد  كردند و هم اكنون عليه ايران قلم ميجنگ عراق حمايت مي

مـا زمـان كـافي    . ..": يكي از رهبران تندرو درگيري بـا ايـران نوشـت    3لدين
                                                                                                
1- John Mearsheimer 
2- Stephen Walt 
3- Michael Ledeen 
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 بايست در مورد حاميِ ترور همينما مي. هاي ديپلماتيك نداريمحل براي راه
  ."...گيري كنيم جا و همين اآلن تصميم

گيـري بـر سـر     ها عليه ايران برداشته شد و سـخت  در اين زمان اولين گام
 ميرشـايمر و والـت،  هـاي   براسـاس ديـدگاه  . اي ايـران آغـاز شـد    برنامه هسته

آوري، بـوش و ديگـر سياسـتمداران     يل و البي آن با موفقيـت حيـرت  اسرائ"
اي غيرقابـل  متقاعد كردند كه ايران به عنوان يك قدرت هسـته آمريكايي را 

هـا تاكيـد   آن. آيـد اسرائيل بـه حسـاب مـي   قبول است و تهديد بزرگي براي 
دولـت   ".داشتند امريكا موظف است از پيشرفت اين تهديد جلـوگيري كنـد  

كرد هاي اقتصادي عليه ايران را افزايش داد و همواره تهديد ميريمبوش تح
هاي اتمي خـود را افـزايش دهـد، دسـت بـه حملـه نظـامي        اگر ايران فعاليت

سناريوهاي حمله بـه ايـران را طراحـي     زمان پنتاگون هم مرتباهم. خواهد زد
گ اين افراد در حقيقت همان كساني بودند كه مسئول طراحـي جنـ  . كردمي

امـا  . در ضمن اين افراد با مشاوران اسرائيلي در همكاري بودنـد . عراق بودند
بوش بدون توجه به فشار گسترده اسرائيل و البي آن براي حمله به ايـران، بـا   
مشاهده عواقب آشكار سنگين جنگ عراق، مقاومت نمـود و اجـازه تكـرار    

  . يك اشتباه ديگر را نداد
و در انتخابـات رياسـت جمهـوري ايـران     نژاد تنـدر پيروزي محمود احمدي

. متحده بود گرايان در اسرائيل و اياالت ، آبي در آسياب افراط)2013 – 2005(
هـاي   هاي ضد اسرائيلي او، خـود مـدركي دال بـر ايـن بـود كـه سـالح       صحبت
كه ايران شروع به پس از آن. اي ايران تهديد موجوديت دولت يهود است هسته

هاي خود را تالش هازم براي ساخت بمب اتم كرد، آنهاي الايجاد زيرساخت
و  2007هـاي   دو بار در سـال . آغاز كرده بودند، از سرگرفتند 2003كه در سال 

ترين اطالعات بدست بندي از مهم كه جمع "سند تخمين اطالعات ملي" 2011
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سرويس اطالعاتي آمريكا است و به صورت ساالنه در نوامبر منتشر  16آمده از 
بـراي  . (اي نيسـت شود، اعالم داشت كه رهبري ايران بـه دنبـال بمـب هسـته    مي

جنـگ  : تر در رابطه با اين موضوع رجوع كنيـد بـه كتـاب ايـران    اطالعات بيش
اي بـا  با ايـن وجـود مـذاكرات هسـته    ). ، از همين نويسنده2012دروغين، مونيخ 
د، گهگـاه بـه   به عنوان يك مسئله سياسي آغـاز شـده بـو    2003ايران كه از سال 

  . تهديدات جنگي مبدل گرديد
سـازي اورانيـوم را    در ظاهر بحث بر سر اين مسئله بود كه آيا ايران حق غني

تواننـد   دارد يا خير، و چه ميزان كه براي ساخت بمب اتـم هـم الزم اسـت، مـي    
 شد تا مذاكرات در ابتدا بين بريتانيا، فرانسه، آلمان با ايران برگزار مي. توليد كنند

حضـور  . كننـدگان پيوسـتند   مـذاكره  اين كه بعدها آمريكا، روسيه و چين هم به
شـده بـا منـافع آنهـا نيـز       يك ايران منزوي. مسكو و پكن در حقيقت فرماليته بود

  .كنند تر خريداريتوانند نفت را از ايران ارزانهمسو است، چرا كه مي
نو درآوردن ايران اي بود به منظور به زااي وسيلهدر اصل مذاكرات هسته

به عنوان تنها كشور و بازيگري از مراكش تا اندونزي، كه در راسـتاي منـافع   
 .آل براي غـرب تغييـر رژيـم ايـران بـود       البته نتيجه ايده. كندغرب عمل نمي
المللـي   رئيس آژانس بـين  2009تا  1997مصري كه از سال  1محمدالبرادعي
 -پاسـبان قيامـت   "ود بـا عنـوان   بود، در زندگينامـه سياسـي خـ    2انرژي اتمي

، بـا ذكـر   )2011فرانكفـورت  ( "مبارزه براي جهاني عاري از تسليحات اتمي
 اي، تقريبا رفين در مناقشات هستهچندين مثال نوشته است كه چگونه بارها ط

به يك توافق رسيده بودند اما واشنگتن با كارشكني در لحظات آخر توافـق  
  . زندرا برهم مي

                                                                                                
1- Mohammed el-Baradei 
2- IAEA 
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هـاي اقتصـادي بـه علـت     اين مـذاكرات، از يـك طـرف تحـريم    به موازات 
شـد  تر ميتر و سخت اي ايران، به صورت سيستماتيك سنگين هاي هسته فعاليت

هاي جديد به علت پشـتيباني ايـران از آنچـه كـه غـرب      و از سوي ديگر تحريم
شـود، وضـع   اهللا و حمـاس مـي  نامد و شامل حزب مي "هاي تروريستيسازمان"

 2012تـوان در سـال    ها از سوي آمريكا را مي ترين اين تحريم برجسته از. شدمي
قانون كاهش تهديد ايران و اقدامات حقوق بشـر در   "كه با هدف . مجسم كرد

بدين ترتيب صادرات نفت ايـران بـه شـدت كـاهش يافـت      . مطرح شد "سوريه
. بـه نصـف رسـيد    ظرف مـدت يكسـال صـادرات آن تقريبـا     اي كه تنهاگونه به
خالء اقتصادي ايجاد  ريباتر وارد بازار شدند و تقرچند روسيه، چين و هند بيشه

اما بزرگترين مشـكل ايـران كـاهش صـادرات نفـت      . شده را در ايران پركردند
نيست بلكه عدم زيرساخت مناسب براي استخراج نفت است كه ايران به علـت  

  . تموفق به مدرنيزه كردن آن نشده اس 1979ها از سال تحريم
هاي غيـر امريكـايي را كـه در صـنايع كليـدي يـا       اياالت متحده، شركت

هاي مهم اقتصادي كه حتي در ابعـادي نـاچيزي بـا ايـران معاملـه      ديگر بخش
جايي كه اياالت متحـده بـازار    كنند، تهديد به تحريم كرده است و از آنمي

 چـار از هاي اروپايي به ناهاي اروپايي است، شركت اصلي بسياري از شركت
  .بازار ايران دست كشيدند

شــركت بــزرگ امريكــايي، از جملــه اپــل و   120شــايان ذكــر اســت كــه  
را دريافـت كردنـد كـه بـدون     مايكروسافت بـا همـاهنگي واشـنگتن مجـوز آن    

ها گونه محدوديتي به كار خود در ايران ادامه دهند و افزايش شدت تحريم هيچ
هايي براي  اين چنين سياست طبيعتا. ها نشدشامل حال اين شركت 2012در سال 
   .شود هاي آمريكايي يك مزيت رقابتي محسوب ميشركت





 
  
  
  

  ؟ها ميتحر انيپا
  

  
  

هـاي   هـاي ايرانـي بـا جـديت تمـام از تـراكنش       بر اساس اين قـانون، بانـك  
هـاي كشـورهاي    اين موضوع در تاريخ سياست تحريم. المللي محروم شدند بين

اين يعني نقل و انتقاالت مالي از داخل ايران به خارج . استسابقه بوده غربي بي
اي از طريـق سـويفت   و برعكس مقدور نيست، حداقل هيچ نقـل و انتقـال مـالي   

هاي تحميل شده توسط اياالت متحده عليـه ايـران و يـا بـا     تحريم. ممكن نيست
هـاي بسـيار گسـترده و     فشار واشـنگتن در سـازمان ملـل و بـه دنبـال آن تحـريم      

امحدود از طرف اتحاديه اروپا بسيار وسيع هستند و صرفا هدفشان واداركـردن  ن
  .اي نيست هاي آنها در مذاكرات هسته ايران به پيروي از خواسته

اي با ايران بيش از هر زمـان ديگـري  در   مناقشه هسته 12/2011هاي سال
با نزديك شـدن انتخابـات رياسـت جمهـوري     . مرحله خطرناكي قرار داشت

نخسـت وزيـر اسـرائيل و البـي      1، بنيامين نتانياهو2012يكا در نوامبر سال امر
شد  گفته مي. كردند آمريكا را وادار به حمله به ايران كننداسرائيل تالش مي

شـده داشـت كـه بتوانـد يـك       ايران در آن زمان به ميزان كافي اورانيوم غني
خود را از عـراق و   زمان دولت اوباما مصمم بود نيروهاي هم. بمب اتم بسازد
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گفتـه   كه مرتبادر خصوص حمله به ايران، با وجود آن. افغانستان خارج كند
كارانه  بسيار محافظه 1اما دولت اوباما "ها روي ميز هستند تمام گزينه " شد كهمي

به ايران كل منطقه  رفت كه حملهبرخورد كرد، چرا كه همواره اين احتمال مي
نتانياهو براي تحت فشار قراردادن واشنگتن، بارها  دولت. را به آتش بكشاند

اي هـاي هسـته  اعالم كرد كه ممكن است هر زمان خـود بـه تنهـايي نيروگـاه    
ها به خوبي بر اين امر واقف بودند كـه در صـورت   آن. ايران را بمباران كند

در . چنــين كــاري آمريكــا وادار بــه حمايــت از متحــدين خــود خواهــد شــد
در صـورت  "نهايت امريكا موضع خود را با اين بيانيـه كـه   در  2012سپتامبر 

. "حمله نظامي اسرائيل به ايران، آمريكـا از اسـرائيل حمايـت نخواهـد كـرد     
حتي در ميان صفوف امنيتي اسرائيل هم صداي منتقدين شـنيده  . شفاف كرد

بـرخالف  . داشـتند شد كه دولت را از عواقب حمله به ايـران برحـذر مـي   مي
تــري در قالــب ميلياردهــا دالر اعتبــارات بــيش 2آويــو ها، تــلتمــامي هشــدار

، نوعي پدافند هوايي متحرك براي 3"گنبدآهنين"تجهيزات نظامي از جمله 
  . شليك موشك، دريافت كرد

و پيروزي  2012انتخاب مجدد اوباما در دوره دوم انتخابات آمريكا در سال 
ي جديدي ايران، دورهدر  2013حسن روحاني اصالح طلب، در انتخابات سال 

هدف ايـران از ايـن مـذاكرات خاتمـه دادن بـه      . از مذاكرات اتمي را آغاز كرد
بـا توجـه بـه    . ها بودبار براي هميشه و برداشته شدن تحريم اي يكموضوع هسته

هم براي منافع واشنگتن و هم براي  مشكالت منطقه و مسئله پيشروي داعش كه
آماده براي يافتن يـك راه   آمريكا كامال شد،تهران معضلي بزرگ محسوب مي

اي ايران مشكل اصلي بود، موضوع در حقيقت اگر مسئله هسته. حل اساسي بود
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اوباما بيش از هر يك از پيشگامان خود از زمان . توانست خاتمه يابدجا ميهمين
كارتر، آماده برقراري روابط با ايران بود تا بـه كمـك يكـديگر ايـران بـه يـك       

هرچند او مجبور بـود البـي اسـرائيل و تنـدروهاي     . اي تبديل شودنطقهقدرت م
خواهـان، خواسـتار    هنـوز هـم جمهـوري   . كشور خود را نيز در نظر داشته باشـد 

  . گزينه نظامي بودند
قـدرت  ويـن، پـنج     در 2015ژوئيـه   14در  سال مذاكره نهايتا 12پس از 

نامـه   با تهران به موافقت جهاني داراي حق وتوي سازمان ملل به عالوه آلمان
بنـد   5صـفحه در   100حاصل اين مذاكرات سندي بالغ بـر  . اي رسيدند هسته

سـال آينـده بـا تـدابير      25اي غيرنظامي ايران براي بود كه در آن برنامه هسته
به موجب ايـن توافقنامـه،   . كننده بسياري ديده شده است محدود كننده و كنترل

كـردن   غنـي اد مناسب بـراي تسـليحات اتمـي و    تهران موظف است از توليد مو
از طرف ديگـر مقـرر   . درصد و توليد پلوتونيم، خودداري كند 90اورانيم تا 
البتـه ايـن   . هاي اقتصادي و تحريم تسـليحاتي ايـران كـاهش يابـد     شد تحريم

جـايي كـه از   از آن. رسيد بايست به تاييد پارلمان آمريكا نيز مينامه ميتوافق
وع كنگره آمريكا حامي بي چون و چراي اسـرائيل اسـت و   سو در مجم يك

 خواهـان  ، جمهـوري 2014از سوي ديگر بعد از انتخابات مجلس در نوامبر سال 
ها را هم در كنگـره و هـم در مجلـس سـنا بدسـت گرفتنـد،       اكثريت صندلي
البته اوباما . نامه به مبارزه قدرت بين اوباما و كنگره تبديل شدتاييد اين توافق

هـا را بـه حالـت    ا حكم رياست جمهوري اين توانايي را داشت كـه تحـريم  ب
در صـورتي كـه   . حـذف كنـد   ها را كـامال توانست آن نمي تعليق درآورد اما

خواهـان باشـد و يـا نـامش هـيالري       رئيس جمهور بعدي امريكا از جمهوري
كسـي  . كلينتون باشد، گزينه جنگ عليه ايران بار ديگـر مطـرح خواهـد شـد    

اشتباهات خود عبرت گرفته باشـند و يـا    كاران ازكند كه نومحافظهنمي باور
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بـا جمهـوري اسـالمي     "اسرائيل خانـه مـا  "ي اسرائيليِ گرا ملي حزب سياسي
  . ايران به تفاهم برسد
اي در بهترين حالت، گشايش سياست داخلي و ليبراليـزه  موافقتنامه هسته

نيروهـاي تنـدرو را كـاهش    شدن ايران را بـه ارمغـان آورده اسـت و قـدرت     
ها، رونق اقتصادي ايران را بـه ارمغـان خواهـد آورد     پايان تحريم. خواهد داد

دقيقـا بـه   . كنـد  اي تبديل مي كه در نهايت اين كشور را به يك قدرت منطقه
. پذيرنـد اي را نمـي  همين دليل عربستان سعودي و اسرائيل ايـن توافـق هسـته   

كسي در خاورميانـه توانـايي بـه چـالش      دهددولت يهودي ترجيح مي لمامس
  .اش را نداشته باشد كشيدن

هاي اسرائيل طرفه سياست غرب، بر اساس منافع و خواسته گيري يك جهت
ايـن موضـوع همچنـين    . اي بـا ايـران نيسـت   بخش مناقشـه هسـته   تنها عامل الهام

تاثيرات مهم مسئله حل نشدة فلسطين اسـت كـه در واشـنگتن، بروكسـل و نيـز      
سرنوشـت  . لين تقريبا بدون اگر و اما از سـوي اسـرائيل قـرار داده شـده اسـت     بر

ها كه در غرب عمـدتا كنـار زده شـده اسـت يـا بـه عنـوان موضـوعي          فلسطيني
شود، به طور قابل توجهي به نگرش ضد غربـي در   خودكرده به آن نگريسته مي

ي كه سياست باالتر از همه، به اين دليل كه خودپندارة غرب. كند شرق كمك مي
هــاي  خــود را در خصــوص آزادي، دموكراســي و حقــوق بشــر تنهــا در حــوزه

طور كـه در   دهد، همان المللي، به صورت ظاهري و متقلبانه نشان مي سياست بين
  .برخورد با اسرائيل حداقل از ديدگاه ناظران و بازيگران غير غربي بود
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ها به نبرد بسـيار مهـم    ها و فلسطيني ها پيش درگيري بين اسرائيلي از مدت
از نظـر  چه كسـي از نظـر اخالقـي حـق بـه جانـب اسـت؟         .تبديل شده است

در  تعنـوان تنهـا دولـت دمـوكرا    ه ها، اسرائيل ب خصوص آلمانيه بها  يغرب
البتـه ايـن   . شـود  است كه مدام توسط تعصـب و خشـونت تهديـد مـي     منطقه
روزه در نوار غزه در  50 هاي جنگ درفقط   زيرا ك برداشته استرَر تَتصوي

ها از  فلسطيني كشته شدند كه اكثر آن 2200حدود  ،2014ژوئيه و اگوست  
نفـر   71ها  از طرف اسرائيلي. كودك 500جمله حدود از اميان بودند، ظغيرن

خودشـان   اين ارقام و اعـداد . كشته شدند كه در بين آنها شش غيرنظامي بود
نظر گرفتن اين موضوع كه يك كشته هم خيلي زيـاد   بدون در .گويا هستند

اسرائيل «: حكم را بالفاصله صادر كرد 1با اين وجود صدراعظم مركل. است
تقريبـا همـان توضـيحات     ».كنـد  در برابر ترورهاي حماس از خود دفـاع مـي  

بـاره   بـود، در  داده 2006مشابه كه راجع به حملـه اسـرائيل بـه لبنـان در سـال      
ــگ ــاي  جن ــرد 2012 و 2009-2008ه ــراد ك ــوداي ــورد   .ه ب ــن م ــط در اي فق
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ارتش اسرائيل  2006يل ورآدر . اهللا بوده است حزبها  پدرخوانده تروريست
بيشتر آنها غيرنظاميان بودند كـه از   .تلبناني و فلسطيني را كش 7500بيش از 

  . سوب شدنظر كشورهاي غربي بطور واضح دفاع مشروع از خود مح
شـود   اي ديده نمي به واشنگتن انگيزه دچه رس ،نه در برلين و نه بروكسل

هاي  بيش از درخواست. المللي موظف كند بينحقوق  اعداسرائيل را به قوتا 
در انجام عمليات نظامي در صورت امكان و اشاره گاه و بيگاه  هشدار دهنده

كند، هيچ چيـز   يسازي به صلح كمك نم به اين موضوع كه سياست شهرك
ها در  مند فلسطيني ممحروميت نظا. نترسانده است 1967دولت اسرائيل را از سال 

دار كشورشـان،   ادامـه  اشغالِ و هاي شش روزه شده از زمان جنگ مناطق اشغال
پايبنـدي سياسـت غـرب بـه داسـتان      ، بار زنـدگي در نـوار غـزه    شرايط فاجعه

عنوان نماي ظاهري عمـل  ه فقط بآويو  كه به هرحال تل "روند صلح"خيالي 
حقـايق و شـواهدي را   تمامـا  هـاي بيشـتر، اينهـا     كند و باز ساخت شهرك مي

الملل همچنـان منطقـه اشـغالي تلقـي      طبق قوانين بين 1نوار غزه. دنده ارائه مي
، بـراي اينكـه   2005شود، بدون در نظر گـرفتن خـروج اسـرائيل در سـال      مي

دريـايي و راه خشـكي را تحـت كنتـرل      هـاي هـوايي،   ياسرائيل تمام دسترس
طبـق اظهـارات   . در صحراي سينا با همكاري مصر 2حتي گذرگاه رفح .دارد

 8/1بـراي   هـا  دليل فقدان زيرسـاخت ه ب 2020نوار غزه در سال  ،سازمان ملل
با توجه بـه كمبـود منـابع ديگـر     ميليون ساكن، به دليل آسيب هاي جنگي و 

مجبـور بودنـد در   مـذهب   هـاي يهـودي   ساناگر ان. قابل سكونت نخواهد بود
تحــت اشــغال  يهــا جــايي در جهــان تحــت شــرايط مشــابه فلســطيني  يــك

ها هم شبيه سـاكنان نـوار غـزه در تابسـتان      ها زندگي كنند، آيا با آن اسرائيلي
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نگـاران غربـي    شد، آيا فرياد اعتراض در سياست و روزنامـه  همدردي مي 2014
راه ه حمـاس جنـگ را بـ    كـه  شـود  گفتـه مـي  سـادگي  ه بنابراين ب. وجود داشت

يك نظريه جسورانه، اما حـداكثري،  . كند بس را رد مي اندازد و سپس آتش مي
بــا  هــا هرچنــد شــكاف بــين افكــار عمــومي و نظــرات منتشــر شــده در روزنامــه

   . تر شده است بزرگ اي فزاينده طوره ب فلسطين/ موضوعات اسراييل
  





 
  
  
  

  گناه و كفاره
  

  
  

مفـاهيمي مثـل    و دنبـال دارد ه اسرائيل پيامـدهايي بـ   جانبه از كحمايت ي
عنـوان  ه دموكراسي و حقـوق بشـر را در شـرق روسـياه كـرده اسـت، كـه بـ        

اين . شوند محسوب مي دوگانه هايي براي كلمات رياكاري و اخالق مترادف
هـاي اسـالمي را تقويـت     و جنبش فروها را در بين اعراب تضعي ميانه رفتار،

ويـژه در بـين مهـاجران مسـلمان     ه هـا بـ   گرايي در خيابـان  به افراط مي كند و
تصـور كننـد چـه    كـه  براي خيلي از اروپائيان سـخت اسـت   . كند كمك مي

هـا   احساساتي، خارج از نيمكره غربي باعث رويكرد اسرائيل عليـه فلسـطيني  
ها سال پيش به اسـرائيل اعطـا    اي كه از ده ما دوست داريم امتيازنامه. شود مي

در آلمـان مفـاهيمي مثـل    . ايم را بدون اشكال بدانيم اما بقيه كارها را نه كرده
ابــداع شــدند تــا نگــرش  "مســئوليت تــاريخي خــاص"يــا  "منطــق دولــت"

يك بحـث عمـومي در مـورد    . غيرانتقادي برلين عليه اسرائيل را توجيه كنند
ود، هاي كـاربردي معنـا شـ    توانست با چنين برنامه طور خاص ميه آنچه كه ب

آنهـا بيشـتر شـبيه يـك سـرود      . برگزار نشد و هرگز هم وجود نداشـته اسـت  
خاطر قتل عام شش ميليون يهودي كه مسـئوليتش بـا   ه احساس گناه ب. هستند

استوار  قطعيپايه ايمان  آلمان بود، ظاهرا يك جريان اصلي را بنا نهاده كه بر
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در برابـر   سـت كـه  ا نتيجه آموزش صحيح از تـاريخ اخيـر آلمـان ايـن    . است
جا انتقاد محتاطانه  در آن. ات را ثابت كني اسرائيل به اشعار نيبلونگ وفاداري

نگاري بـر روي سـطح    هم در روزنامه و شود، اغلب هم در سياست انجام مي
ا صـحبت از  بـ بنابراين تقري. گريزد ماند و يا درون تراژدي انساني مي باقي مي

ها و هم از طرف  ز طرف اسرائيليطرف، هم ا از هر دو "ناپذير نفرت آشتي"
كه طبق كتـاب   است، مگر اين "منازعات الينحل"ها، يا صحبت از  فلسطيني

. ماند طور كلي بدون ذكر نام باقي ميه هسته اصلي ب. مقدس با آن رفتار شود
نه اخراج عمدي حدود نيمي از ساكنان فلسطيني در پي تاسيس دولت اسـرائيل  

سازي در  نه استعمار سيستماتيك و پايدار شهرك  و گيرد مورد خطاب قرار مي
  . در مناطق فتح شده فلسطيني 1967سال 

اسـرائيل يكـي از   . در اين منازعات وضعيت يكسان نظامي وجـود نـدارد  
ترين قدرت نظـامي   هاي نظامي در جهان و بيشتر از آن قوي ترين قدرت قوي

اي  ور قدرت هسـته ن اين كشآ عالوه بر. در خاورميانه و خاور نزديك است
رادخانه خود را برخالف ايران، تحـت  زكه حتي ملزم باشد،  است، بدون اين

با اين حال در غرب اين برداشت غالب است كه . المللي قرار دهد كنترل بين
ها، اعراب  از طرف فلسطينيو  قرار دارد ءاسرائيل در يك نبرد دائم براي بقا

گرايي  افراط. ب و تروريسم استحماس مظهر تعص. شود و تهران تهديد مي
عليه اعـراب،   آميز رو به رشد جناح راست در جامعه اسرائيل، نفرت خشونت

شـود امـا    هـا هـم عينـا گـزارش مـي      در رسـانه  .ها همگي ثبت شده اسـت  اين
تصـاوير غالـب اسـالم و    . شـود  هـاي آن نـام بـرده مـي     بندرت از علل و زمينه

سـت كـه   ا تـر ايـن   سـاده . اند نشاندهخشونت را تا حد زيادي يكسان در ذهن 
. هـا را در او ببينـيم   حماس را در ايـن دسـته جـاي دهـيم و ريشـه همـه بـدي       
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چـرا تـرور را    .رسـد  هـاي متمـايز بـه نظـر زائـد مـي       تجزيـه و تحليـل  بنابراين 
 .كنند؟ تعصب اسرائيلي، يهودي امكان ندارد وجود داشته باشد الپوشاني مي

دليـل  ه شود، بـ  مينگرفته  اديدهنديگر اگر آن  .براي اينكه اصال وجود ندارد
عيـب و   بـي درون دموكراسـي اسـت كـه     كوچكهاي  موارد فردي يا اقليت
  .نقص ايجاد شده است

نـوان يـك   ه عخصـوص بـ  ه توان اسـرائيل را نقـد كـرد؟ بـ     آيا اصوال مي
سـتيزي در بـين بقيـه     اسرائيل فقط نسـخه جديـدي از يهـودي    آلماني؟ يا نقد

شود كه خشـونت دولـت اسـرائيل     اين سوال زماني مطرح مي ست؟ا ها ورژن
ه شود و خطر شيب گرفتن افكار عمومي وجود دارد، بـ  بيش از حد علني مي

هـا در تظـاهرات    شعار نفرت فلسطيني. خصوص در طول آخرين جنگ غزه
سـتيزي محسـوب    عنـوان مـدركي بـراي يهـودي    ه در برلين و جاهاي ديگر ب

ايت كرده كه او تـاكنون چنـين رشـد دشـمني بـا      سفير اسرائيل شك. شود مي
يس جمهـور  رئـ سياسـتمداران آلمـان تـا    از . اسـت يهوديان را تجربـه نكـرده   

شدگان  كدام از آنها يك كالم همدردي با انبوه كشته از زبان هيچ كه فدرال
غيرنظامي در نوار غزه بيرون نيامد چه رسد بـه يـك كـالم انتقـادي، بـه ايـن       

شـان را   پيوستند و اطمينان دادند تمام سـعي  ر اسرائيل ي صحبتهاي سفيفحوا
 پـس كمي  و در ماه سپتامبر. ستيزي مبارزه كنند كنند تا همچنان با يهودي مي

عنوان نماينده ه شده بود، ب رو به راهگاه كه جهان دوباره  از پايان جنگ، آن
ار عنـوان صـدراعظم آلمـان، در رويـدادي كنـ     ه ها، از جمله ب ملت و اتحاديه

ســتيزي را بــا كلمــات تنــد و تيــز  ديگــر يهــودي دروازه برانــدنبورگ يكبــار
در اين مـورد هـيچ نقشـي ايفـا     در نوار غزه كشته  2200حدود . محكوم كرد

   (!)ندنكرد
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را روشـن كنـيم؟    1"ستيزي يهودي"آيا مفيد نيست يكبار در ابتدا مفهوم 
بزرگ و مــادر يــا پــدر و كــه پــدر 2مثــل يوســف گــوبلز يــك فلســطينيآيــا 

ــال   ــادربزرگش در س ــدند   1948م ــده ش ــان ران ــودش و از وطنش ــم خ در ه
احتمـاال خويشـاوندي در    و از لبنان بـه آلمـان گريخـت    1980هاي دهه  سال

، نبايـد فريـادش را   زند نوار غزه دارد و خشم خود را بر سر اسرائيل فرياد مي
يـه  هـا جنايـت بزرگتـري از خشـونت عل     ؟ آيـا خشـونت عليـه اسـرائيلي    شنيد

آميزتـر از عصـيان عليـه     عليـه يهوديـان سـرزنش    ظلـم ؟ آيـا  است ها فلسطيني
شود، آيا خشونت و  اعراب و مسلمانهاست؟ دقيقا عليه چه چيزي صحبت مي
كنـد؟ آيـا از تـرور     عصيان هر كدام عليه ديگري را طرف مقابل محكوم مي

شـود؟ آيـا    ها  هم مثـل خشـونت دولـت اسـرائيلي اسـمي بـرده مـي        فلسطيني
تري بوده است؟ آيـا مـا معيارهـاي اخالقـي و      تروريسم دولتي مفهوم مناسب

هـا،   پـذيريم يـا بايـد فلسـطيني     عنوان معيارهـاي جهـاني مـي   ه حقوق ملي را ب
 ه خـاطر ها را اينجـا و آنجـا يكـي در ميـان تحمـل كنـيم، بـ        اعراب و مسلمان

ط توسـ  يتس كـه وكارخانه مرگ آشو و جنايت بشري كه توسط ما انجام شده
به  باشد، با كدام استدالل هنجاري ديگريگر مورد اشده بود؟  ها برپا آلماني

  ؟دنبال توجيه آن هستيم

                                                                                                
1- Antisemitismus 
2- Joseph Goebbels 
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آلمان نسبت به  نگار اسرائيلي، نگرش عميقا غيرانتقاديِ تاريخ، 1تام سگيو
ال عمـ . كنـد  عنوان دشـمني در برابـر دوسـت بيـان مـي     ه سياست اسرائيل را ب

چرا واقعا امكانش نيسـت، هـم   : شود بالفاصله سوال نزديك به آن مطرح مي
ها در برابر تاريخ خود و قربانيانشان اعتراف كرد و هم  براي مسئوليت آلماني

هـا عمـدا و آگاهانـه اصـول قـانون       سياست اسرائيل را در آنجا، جايي كه آن
واضـح و آشـكار    د،نـ كن المللي را نقـض مـي   اساسي و يا موازين حقوقي بين

يهوديـان بـا احتـرام و    بر ارمحكوم كرد؟ يك دوست واقعي اسرائيل كه در ب
كـه راه مخـرب و    كند، چاره ديگري ندارد به جـز ايـن   همدردي برخورد مي

هـم نماينـدگان   . كنـد را ذكـر كنـد    خود تخريبي كه جامعه اسرائيل طي مـي 
صـلح كـه چنـدان    هم نمايندگان جنبش و هاي غيردولتي در اسرائيل  سازمان

راهي كـه اسـرائيل   . هم موجوديت ندارند فقط خواهان دخالت آلمان هستند
نگري، سلطه اقليت يهودي بر اكثريـت   شود به قومي پيش گرفته منجر مي در

هـا و   غيريهودي بين درياي مديترانـه و رود اردن و نـزاع ملـي بـين اسـرائيلي     
مناظره بين يهوديان  و طور گسترده تا سطح يك جنگ مذهبيه ها ب فلسطيني

                                                                                                
1- Tom Segev 
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هاي بسياري براي خودكشي وجـود دارد   روش. شود مي جا به جاو مسلمانان 
  . اين راه يكي از آنهاست

سـعي كـرد تـا    مـاه   9به مدت  امورخارجه اياالت متحده  روزي، 1جان كري
 20014او در مـارس  . ها را بازسـازي كنـد   بين اسرائيل و فلسطيني "روند صلح"

مسـتقيم دولـت اسـرائيل را مسـئول ايـن       كرد و به طـور غيـر   اعتراف به شكست
مشاور مطبوعاتي نخست وزير  به نقل از "تايمز اسرائيل"روزنامه . ناكامي خواند

پس از آن . "دباد بروعمدا خواست مذاكرات به او " :2014ژوئيه  11نتانياهو در 
ريل توافق دو سازمان بزرگ و عميقا متخاصم فلسطيني، فتح و حماس در ماه آو

رو،  هاي ميانـه  صلح با هم منعقد كردند و يك دولت وحدت ملي از تكنوكرات
پس از آن نتانياهو به رئيس فـتح  . بدون حتي يك عضو از حماس تشكيل دادند

شـدت  ه اهللا، محمود عباس بـ  و رئيس جمهور دولت خودگردان فلسطين در رام
هـا   ي بين او و تروريسـت دهد كه هيچ تفاوت نشان مي ويي ژاسترات": حمله كرد

با اين وجود هم بروكسل و هم واشنگتن از تشكيل دولت جديـد   "وجود ندارد
كارمند حماس در نوار  43.000حقوق  واريزاسرائيل پس از آن . استقبال كردند

  . غزه را از طريق دولت خودگردان مسدود كرد
ژوئـن   12ربـايي سـه جـوان يهـودي در غـرب اردن در روز       نتانياهو بـه آدم 

 ربايي آدمواكنش نشان داد، به اين نحو كه او بالفاصله رهبري حماس را مسئول 
اثبات "نتانياهو مدعي شد . چند حماس هرگونه مشاركتي را رد كرد هر. دانست

ربايي قرار دارد كه  براي آن وجود دارد كه حماس پشت اين آدم "بدون ابهامي
اي  ربـا اهـل قبيلـه    عدا معلوم شد كه آدمب. او تاكنون چيزي ارائه نكرده استالبته 

انگيـزه شخصـي عمـل كـرده      كرد اما كـامال بـا   بود كه با حماس همدردي مي
                                                                                                
1- John Kerry 
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اعتبـار كـردن دولـت وحـدت ملـي بـه هـر قيمـت،          در تالش براي بي. است
وحدت كه  گفتم ها پيش مي چه من از ماه حاال تاييد شد آن": نتانياهو گفت

  .با حماس عواقب بسيار جدي دارد
دانستند كه آن سه  ربايي مي چند نيروهاي امنيتي اسرائيل كمي بعد از آدم هر

جوان يهودي كشته شدند، آنها از افشاي اين اطالعات تا اول ژوئيـه خـودداري   
م نتانيـاهو بـه   يمسـتق  ردسـتو ه در اين فاصله زمـاني نيروهـاي اسـرائيل، بـ    . كردند

س در غـرب اردن هجـوم   هاي سياسي و تسهيالت رفاهي حما ساختمان سازمان
زمان موجي از تنفر  هم. ها را بازداشت كردند بردند و صدها تن از نمايندگان آن

شـدن   نشينان فوران گرفـت، كـه بـه قربـاني     ضداعراب در اسرائيل و بين شهرك
زنـده زنـده   را او : ساله فلسطيني در شـرق اورشـليم منجـر شـد     15يك نوجوان 

. ن حمالت اسرائيل به نـوار غـزه شـروع شـد    ژوئ 12بالفاصله پس از . ندسوزاند
هاي تندروتر مثل جهاد اسـالمي ايـن    حماس متقابال شليك نكرد اما بقيه سازمان

هـاي   بعـد از اينكـه بمـب   و بـار   بـراي اولـين  و ژوئيه  7در حماس . كار را كردند
بـه ايـن حمـالت     ،ندشش فعال حماس را در غزه كشـت  ،ها در شب قبل اسرائيلي

بـين اسـرائيل و    2012بس منعقد شده در نوامبر  اد، بنابراين آتشواكنش نشان د
  .حماس نامعتبر بود كه به جنگ قبلي غزه خاتمه داده بود

حتـي يـك    2014و ژوئيـه   2012هاي نوامبر  حماس بين ماه به بيان ساده،
 1ماير اميـت  سازمان اطالعاتيكه  طور همانموشك به اسرائيل شليك نكرد، 

بـه   2014ژوئيـه    8تا  2در وقايع هفتگي  اسرائيل روريسمو مركز اطالعات ت
بـراي  « :اعـالم كـرد   نزديـك بـه ارتـش اسـرائيل      تمـاس  دراتاق فكـر  عنوان 
حماس در حمـالت   ،)2012نوامبر در (بار از زمان عمليات ستون ابرها  اولين

                                                                                                
1- Meir Amit 
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دي "حتي روزنامه  ».ده گرفتهعه موشكي شركت كرد و مسئوليت آن را ب
ارتـش اسـرائيل،   بع اطبـق منـ  «: گـزارش داد  2013در ماه مه  "اورشليم پست

امـا  . »زه جلـوگيري كنـد  غـ كند از حمالت موشكي در نوار  حماس سعي مي
تواند وجود داشته باشـد،   وجود داشته باشد، نمي دحاال چيزي كه اجازه ندار

نيويـورك  "انـد، ايـن را    وضـوح اشـغال شـده   ه بـ  "بد"و  "خوب"هاي  نقش
و بـه نادرسـتي    ارائه داد مايزاي مت به شيوهو اعتنايي  ژوئيه با بي 23در  "تايمز

 )غزه(حماس بر جنگ متكي است، براي اينكه با پشت به ديوار« :اعالم كرد
سـمت اسـرائيل شـليك    ه ها را بـ  وقتي حماس كل  موشك« و »ايستاده است

    ».منجر شد آزادهاي پنهان و آتش متقابل به جنگ  كرد، خصومت



  
  
  
  
  شناسد؟ ينم تيرا به رسم ليحماس اسرائ ايآ

  

  
  

رهبـري كـري را   ه بـ  "رونـد صـلح  "كه دولت نتانياهو  از اين بنابراين بعد
ربـايي و قتـل سـه تـن از جوانـان اسـرائيلي        آدماز  گذاشت تا به باد برود،  او

تا به اين ترتيب دولت  .راه بيندازدبه انگيزه گرفت تا جنگ عليه نوار غزه را 
اما دولت اسرائيل مورد سـرزنش عمـوم   . طيني سرانجام نابود شدوحدت فلس

 بـه منشـور حمـاس    توجهها با  واكنش. قرار نگرفت بلكه حماس سرزنش شد
و مطلـوب   طـور معمـول  ه بـ همچنـان  ويراني اسـرائيل   مبني بر 1988سال  در

 2006در سـال    حمـاس از زمـان پيـروزي انتخابـاتي     به هرحـال  .ندردك  عمل
  .دنرس به قدرت مي مخالفين دولت  بي كه ازاحزا همچوناست، تغيير كرده 

پيروزي انتخابات اين پيامد را داشت كه اياالت متحده، اسـرائيل و اتحاديـه   
اروپا تمام تالششان را بر اين گذاشتند كه از به عهده گـرفتن تشـكيالت دولـت    

بازنـده   ،بـا كمـك محمـود عبـاس    . خودگردان توسط حماس جلوگيري كننـد 
در نتيجـه  . گرفـت  در نوار غزه مبارزه شديدي بين فـتح و حمـاس در   ،خاباتانت

زمـان كنتـرل نـوارغزه را     حمـاس از آن : شـدند تقسيم دوتكه به مناطق فلسطيني 
در كنترل  غرب اردن رانيز طه فتح لبرعهده دارد، تشكيالت خودگردان تحت س

 2006ال از سـ  محتمـل بـود،  حمـاس   پيـروزي مجـدد   از آنجايي كه .خود دارد
  .دديگر انتخابات پارلماني برگزار نش
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تـا   2006از سـال  ر فلسـطين  وزيـ  نخسـت  و حمـاس  رهبـر  1اسماعيل هنيه
آيـا حمـاس حاضـر اسـت،     مبني بر اينكـه   "واشنگتن پست"به سوال  ،2007

اگر اسرائيل اعالم كند، كه كشور «: دادرسميت بشناسد، پاسخ ه اسرائيل را ب
صـورت حمـاس هـم حاضـر      آن گردانـد، در  مـي  ها را باز يفلسطين و حقوق

حمـاس يـك برنامـه     2006در مـارس   .»رسميت بشناسـد ه است اسرائيل را ب
فلسـطين  "اي بـه   كرد كه برخالف منشـور حمـاس اشـاره    تهيهاسي يجديد س
رئـيس  به بـوش   اي نامه 2006در ژوئن سال اسماعيل هنيه  .اشتند "تاريخي

 2008نوامبر  14 در صاسرائيلي هاآرت طور كه روزنامه همان(جمهور امريكا 
 و نگران امنيـت و ثبـات در منطقـه هسـتيم     خيلي زيادما «: نوشت) اعالم كرد

مطـرح   راگونه اعتراضي عليه يـك دولـت فلسـطيني در منـاطق اشـغالي       هيچ
مـدت موظـف    بس طـوالني  ايم خود را به اجراي يك آتش ما آماده. نكرديم
از خشونت و هرج و مـرج در كـل    جاري حفظ وضعيت« :در ادامهو . »كنيم

. نشـان نـداد  ايـن نامـه   پاسـخ  بـه   تمايليدولت بوش  .»دشو منطقه حمايت مي
 660 تعداد ،2006تنها در سال . دولت اسرائيل به سياست قبلي خود ادامه داد
هاي اسرائيلي كشـته شـدند، كـه     فلسطيني در نوار غزه توسط موشك و بمب

سـازمان ملـل تعـداد    . بودنـد  كـودك  آنهـا  سـوم بيشتر آنها غيرنظامي و يك 
را  2012 ژوئـن  تـا  2006از آوريـل  توسط اسـرائيل  هاي كشته شده  فلسطيني

تعـداد   2014تا آغاز جنگ غـزه در سـال   : براي مقايسه. ذكر كرد نفر 2879
عنـوان  ه بـ  اتحاديـه اروپـا  .  اسرائيلي در اثر حمالت موشكي كشته شدند 28

 ماننـد را ، ايـن گـروه   2006تي حمـاس در سـال   واكنش بـه پيـروزي انتخابـا   
اسرائيل  "نابودي"براي  زيرا حماس .قرار داد يواشنگتن، در ليست تروريست

                                                                                                
1- Ismail Haniyya 
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شـدت  ه مرور كاال را در نوار غزه ب و همزمان اسرائيل عبور. بود تالش كرده
  . شد حتي مواد غذايي مي تمام كاالهاي مهم زندگي كه شامل محدود كرد،

در  ».چه چيزي براي رژيم غـذايي شـما مناسـب اسـت    شما تصور كنيد «
، نخسـت وزيـر وقـت    2نفـوذ آريـل شـارون    مشاور با1باره داو وايزگالس اين

، منظـور سـاكنان نـوار    "ما نگران اين هستيم كه آنها" :اظهار نظر كرده است
با وجود اين مراقبت  ".الغر شوند، اما نه آنقدر الغر كه بميرند"غزه هستند، 
د غذايي براي اطمينان از دريافت حداقل مصرف كالري روزانـه  واردات موا

 50شما بايد اين را بدانيد كه نرخ رسـمي بيكـاري   . براي جمعيت كافي نبود
هاي غذايي سازمان ملل  وابسته به كمك ،درصد از ساكنان 80درصد است، 

اكثريت آنها، يعني چهار پنجم، به هرحال پناهندگان يـا فرزندانشـان   . هستند
از  1967در سـال   ،از اسـرائيل يـا از غـرب اردن    48/1947ستند كه از سال ه

  .اند رانده شدهاسرائيل 
رسـان، بالفاصـله    هـاي كمـك   ها، طبق اظهارات سازمان خصوص بچهه ب

 .خوني از جمله حصبه و اسهال شدند مبتال به كم ،پس از معرفي رژيم غذايي
. متوقـف نشـد  نيز ينِِِِ افـراد ترپذير كه حتي در برابر آسيب اي مجازات جمعي

 ،امريكا و اتحاديـه اروپـا  « :دگوي مورخ اسرائيلي در اين باره مي 3آوي شاليم
اند، به اين نحو كه آنها دولت حماس  شرمانه به مناقصه گذاشته اسرائيل را بي
ــا از طريــق قطــع   كننــد و شــرور و اهــريمن جلــوه مــي  را طــرد مــي دهنــد، ت

بـا  . نـد نكسـاقط  پولي سعي كنند دولـت را   هاي درآمدهاي مالياتي و كمك
وجود آمده است، كه بخش قابل توجهي ه اين روش وضعيت كامال پوچي ب

                                                                                                
1- Dov Weisglass 
2- Ariel Scharon 
3- Avi Shlaim 
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بـر فعاليـت اشـغالگران تحميـل     را  الملل هـيچ تحـريم اقتصـادي    از جامعه بين
مبادرت به اين كـار   ،كنند كساني كه تحت اشغال زندگي مي عليه نكرده اما

طور كـه اغلـب    همان. گر بلكه در برابر ستمديدهنه در برابر ستم. است كرده
   .»اند انگيز فلسطين قربانيان را مسئول بدبختي خودشان كرده در تاريخ غم

شود حمالتش را به نوار  ين اساس است كه از اسرائيل خواسته نميهم بر
. باران كردن اسرائيل خاتمه دهد گلولهبايد به  غزه متوقف سازد بلكه حماس

عنـوان يـك    هبـ  ستباي ميحماس تحريم شده بود، با اين حال  اگر چه دولت
ل كـه اسـرائي  كمبود اقالم مردم نـوار غـزه   . داد به فعاليت ادامه مي خدمتگزار

، سمت سـينا سـاخته شـود   ه باعث شد تا تونلي بزرگ ب موجب آن شده بود،
ز بخـش بزرگـي ا   2013مصـر در سـال    كودتـاي نظـاميِ   تـا طريق آن كه از 

در سـال  اسـرائيل  تـا  سـبب گرديـد   ايـن تونـل   . شد ميبرآورده  عرضه نيازها
انجـام   ،فلسـطيني  كشـته  1400را بـا   1"سرب گداخته"عمليات  2008/2009
  .اسلحه انجام مي گرفتاز طريق اين تونل قاچاق همچنين  .دهد

                                                                                                
1- Gegossenes Blei 
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دولت اسرائيل چه انتظاري دارد كه دوستان غربي آن را باور دارند؟ كـه  
م در چنين شرايطي مقاومت نكنند؟ البته اسـرائيل حـق دارد، شـهروندان    مرد

. اسرائيلي حق دارند در صلح و امنيت زندگي كنند و از خودشان دفاع كننـد 
 "زنـي  چمـن "تا چه حد حمالت منظم به نوار غزه كه بطور رسمي به عنـوان  

كند، هـركس بخواهـد بـراي     شود، چارچوب مناسب را ايجاد مي شناخته مي
  . خودش قضاوت  كند

حماس بايد اسرائيل را به رسميت بشناسد و خشـونت را نفـي كنـد، ايـن     
هـا بـه صـورت سربسـته      هاي محلي و رسـانه  اعتقاد به طور محكم در سياست

اهميت است، وضعيت واقعي همان بدبختي در  هر چيز ديگري بي. قرار دارد
د كه درخواست كن انگيزي هيچكس فكر نمي به طرز شگفت. نوار غزه است

خواهيـد در آن بـه رسـميت     اسرائيل به حق باشد، اما لطفا مرزهـايي كـه مـي   
اسرائيل تنها دولت عضو سازمان ملل اسـت كـه   . شناخته شويد را اعالم كنيد

 بخش سازمان آزادي(در ضمن ساف . هرگز مرزهايش را مشخص نكرده است
چـه  . انـد  شـناخته  اسـرائيل را بـه رسـميت    1988و فتح قبال در سال ) فلسطين

  ها كمتر ساخته شوند؟  تاثيري داشته؟ آيا باعث شده شهرك



 ...كارد يآنكه باد م  236

اگـر آنهـا   . نبرد عليه صهيونيسم را از دست دادنـد  1930ها در دهه  فلسطيني
دريافت كنند، آن را  1967كشورشان را در مناطق تحت اشغال اسرائيل در سال 

حتـي  . واهند گرفتشان تحويل خ با كمتر از يك چهارم مساحت ميهن باستاني
همين را هم دولت اسرائيل حاضر نيست بدون در نظر گرفتن پيمان صـلح اسـلو   

هـا بـا عالقـه و     با اين وجود از طرف غربي. ها اعطا كند به فسطيني1993در سال 
دادن  هـا صـادر شـده، بـراي نشـان      به دفعات درخواست تجديدنظر بـه فلسـطيني  

امـا اسـرائيل، كـه تحـت     . ا رها شونده ، تا از حداكثر خواسته"آمادگي سازش"
سازي پوشـش داده، خـود    المللي كشور فلسطين را با استعمار شهرك قوانين بين

رو نشان دهند،  ها خود را ميانه اگر فلسطيني. بيند را در معرض مطالبات مشابه نمي
اگـر آنهـا خشـونت بكـار ببرنـد،      . شود ها عايدشان نمي چيزي از طرف اسرائيلي

برعكس اگر اسـرائيل دسـت بـه خشـونت بزنـد،      . شوند سوب ميتروريست مح
  . شود موضوع دفاع از خود مطرح مي

كنـد؟ فراتـر از    چرا دولت اسرائيل با يك كشور فلسـطيني مخالفـت مـي   
نـه تنهـا   . هـاي قـدرت بـه طـور عمـده بـه داليـل ايـدئولوژيك         همه سياست

نخست وزيـر در   1گرايان افراطي اسرائيل كه از زمان ترور اسحاق رابين ملي
يك جريان ترسـناك را تجربـه كردنـد و در انتخابـات پارلمـاني       1995سال 

ها را دريافـت كردنـد، كـل     يك اكثريت قاطع از راي 2015همچنين  2013
انـد، بعنـوان اسـرائيل     كشور را بين درياي مديترانه و رود اردن در نظر گرفته

ب اردن براي آنـان  بر اين اساس غر. ارض موعود در كتاب مقدس يهوديان
حـاال واگـذاري ايـن سـرزمين خـدادادي بـه       . به منزله يهوديه و سامره اسـت 

براي سهولت  خيلي مايلنـد ادعـا   . اي است ها از نظر آنها كار بيهوده فلسطيني
                                                                                                
1-Jitzchak Rabin 
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اي وجود نداشته است، آنها ملتي جعلـي و سـاختگي    كنند كه اصال فلسطيني
نشـينان بـا خواسـته آنهـا      ها از اطراف تحركـات شـهرك   اگر موشك. هستند

. رانند ها را به سمت سينا، لبنان يا اردن بيرون مي سازگار باشند، آنها فلسطيني
ها  اسرائيلي در عوض آنها در غرب اردن خود را در معرض سياست اشغالگري

كند يا اصول اوليه هسـتي را   بينند، كه غالبا زندگي را براي آنها جهنم مي مي
به اميد نه هميشـه سـوت و   . بخصوص براي كشاورزان كند، از آنها سلب مي

شـوند و وطـن خـود را تـرك      هـا يـك زمـاني تسـليم مـي      كور، كه فلسطيني
كسي كه اين كار را عمال انجام دهد، كه در واقع بعد از هفت سال . كنند مي

دهد، هم بـراي غـرب اردن و    در خارج از كشور حق اقامتش را از دست مي
البته ايـن چيزهـا در مـورد اسـرائيلي هـا صـدق       . دسالمق هم براي شرق بيت

كنند زيرا در مـورد آنهـا    كند و تقريبأ به برلين و نيويورك مهاجرت مي نمي
  .شود محدوديتي اعمال نمي

اسرائيل عمليات لبه  2014ژوئيه  8اسرائيل در . اما برگرديم به جنگ غزه
باره نتانياهو يندر ا. ، را شروع كرد، هرچند اهداف جنگ مبهم ماند1محافظ

، وزيـر دفـاع موشـه    »بـراي بازگردانـدن آرامـش   «: در جنوب اسرائيل گفـت 
بــه عنــوان هــدف نــام بــرد، بعــدا نتانيــاهو   "هــاي تهــيموشــك"از  2يلعــون

ژوئيه كابينـه اسـرائيل تـرك     15. "ضربه سخت بزند"خواست به حماس  مي
را  2012بس سال مخاصمه مطرح شده از طرف مصر را تاييد كرد، كه آتش

حماس نپـذيرفت، چـرا كـه هـيچ صـحبتي از پايـان دادن بـه        . دار كردجهت
. هاي مرزي نبود، چيزي كـه مطالبـه آنهـا بـود    محاصره و بازگشايي گذرگاه

كمي بعد از آن كه جنگجويـان حمـاس از طريـق تونـل بـه خـاك اسـرائيل        
                                                                                                
1- Operation Protective Edge 
2- Mosche Ya'alon 
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ف هـا را بعنـوان هـد    دست يافتند، اكنون دولـت اسـرائيل انهـدام تمـام تونـل     
پـس از آن حملـه گسـترده    . جنگ اعالم كرد، براي اولين بـار از آغـاز نبـرد   

زميني به نوار غزه آغاز شد، كـه مسـئول نـابودي ويرانگـر بخـش وسـيعي و       
  . تعداد زيادي قرباني شد

بـه  " بـس اگوسـت بـا آتـش    26ترين جنگ خاورميانه تـاكنون در  طوالني
جزئيـات آن فـاش نشـد،    . دبه پايان رسـي  گري مصربا ميانجي "مدت نامحدود

تاكنون مـذاكرات  . بس پايدار را ضمانت دهدمذاكرات متعاقب آن بايد آتش
توافق آينده بايد . برگزار نشده است و احتماال هرگز هم وجود نخواهد داشت

فقط وقتي وجود داشته باشد كه عمال محاصره نوار غـزه برچيـده شـده باشـد،     
امـا هـيچ   . هاي فلسطيني استتمام جناحچيزي كه درخواست عاقالنه و مطالبه 

كـه  به هرحال نوار غزه تـا زمـاني  . چيز در اين جهت  فراتر از نمادگرايي نيست
بـه  .  انداز سياسي ندارددر آنجا يك دولت فلسطيني وجود نداشته باشد، چشم

   .جنگ بعدي تنها يك سوال از زمان است: عبارت ديگر



 
  
  
  

  "يحيفراتر از هر توض" بيتخر
  

  
  

هـاي وسـيعي   بدون در نظر گرفتن تعداد زياد قربانيان فلسطيني و تخريب
. از مناطق غزه، اسرائيل به هيچ پيروزي استراتژي قابل تشخيص دست نيافـت 

برخالف ارائه رسمي، اين جنگ نـه  بـر سـر تونـل بـوده و نـه حتـي بـر سـر          
بلكه بيشتر، بازگرداندن وضعيت ثابـت و حـول و حـوش وضـعيت     . موشك

رونـد  "براي درهم شكستن دولت وحدت ملي فلسطيني، به منظـور  . جودمو
حمـاس در  . زمينـه شـكل داد   هاي معمول، آن را به عنوان پس به شيوه "صلح

هـر دو تصـوير   . شـود، شـبيه ايـران    اسرائيل  بعنوان تجسم شرارت تلقـي مـي  
دشمن، كـه بـر مـردم تـاثير فراوانـي دارنـد و بطـور قابـل تـوجهي در نتـايج           

تنهـا بـه همـين دليـل نبايـد      . كننـد  گرايـان افراطـي كمـك مـي     اباتي مليانتخ
آل دولت اسـرائيل   ايده. هيچگونه آشتي بين حماس و فتح وجود داشته باشد

رونـد  "يك محمود عباس تضعيف شـده اسـت، كـه بعنـوان دولتگـرا بـراي       
هـاي   كه اسرائيل همچنان با پروژه به فوريت مورد نياز است، در حالي "صلح
المقـدس حقـايق تكميـل     گتر ساخت و ساز در غرب اردن و شـرق بيـت  بزر

  . شده را به بهترين نحو ايجاد كند
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، تخريب نوار غـزه را در يـك ديـدار    1مون دبيركل سازمان ملل، بان كي
 2200حـدود  . توصـيف كـرد   "فراتـر از هـر توضـيحي   "بعنـوان   2014اكتبر 

 175ا خاك يكسـان،  هاي شهر ب زخمي، تمام قسمت 10.000كشته، بيش از 
شـود چهـار    هـا، تخمـين زده مـي    كوه بزرگي از ويرانـه . كارخانه نابود شدند

وساز،  آالت ساخت بدون ماشين. دفع سنگ، بدون هيچ شانس ميليون تن قلوه
گياهـان درمـاني كـم يـا     . هـا  بدون امكان صادرات، بدون جا براي دفن زباله
بـاز راه پيـدا كردنـد، آبهـاي      نابود شدند، فاضالب تا حدود زيادي به درياي

ثمر شده، جريان برق فقط براي چنـد سـاعت    زمين بي. زيرزميني شور شدند
نظام سـالمت روي  . اند كند، اكثر خطوط برق از بين رفته در روز كفايت مي

زمين مانده، تقريبا تمام مدارس خراب شـده يـا آسـيب ديدنـد و بايـد هنـوز       
طبق اظهارات متخصـص غـزه، سـارا     .بعنوان پناهگاه اضطراري خدمت كنند

نفـر از سـاكنان    450.000از مركز مطالعات خاورميانـه در هـاروارد از    2روي
تن به شدت دچـار   370.000بدون دسترسي به آب آشاميدني سالم، حداقل 

دادن هـزاران   ها به قيمت از دست تخريب كارخانه. اند هاي رواني شده آسيب
آپارتمـان در   17.000. كننـد  ها زندگي مي شغل شده و ده هزار تن در خرابه

تقريبا تمـام موسسـات سـازمان ملـل متحـد در      . اند شن و خاكستر قرار گرفته
جنـگ غـزه در   . تـا  100آوار قرار دارند يا به سختي آسيب ديدنـد، بـيش از   

نهايتا ستون فقرات اقتصاد را شكسـته و طبقـه متوسـط را بشـدت      2014سال 
ا به كوچكترين مخرج مشـترك يعنـي فقـر متحـد     جنگ انسانها ر. نابود كرد
شبكه اجتماعي سابق كه از طريق همبستگي زندگي مردم طبقـه  . كرده است

  . متوسط را حفظ كرده بود، نابود شده است
                                                                                                
1-Ban Ki-moon 
2  - Sara Roy 
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ميليـارد دالر   7،8هزينـه بازسـازي را تـا    ، دولت خودگردان فلسطينمقام 
ه قـادر اسـت   شك دارد، آيـا اصـوال نـوار غـز     1سارا روي. تخمين زده است
آيا بايـد فقـط   «: 3دي.آر.آيخبرنگار  2به نقل از بتينا ماركس .بازسازي شود

درمـان شـود، يـا آسـيبهاي عمليـات نظـامي سـالهاي         2014هاي سـال   آسيب
هــاي ســال  ويرانــي »و غيــره هــم درمــان شــوند؟ 2006، 2005، 2003، 2000
ظـر اقتصـادي و   اي كـه از ن  كامال نحيف و رنجور را با جامعهة نوار غز 2014

شود ادامـه   به نظر او به اين شكل نمي. روحي روي زمين قرارگرفته، مواجه كرد
ها را نابود  پيدا كند، كه اسرائيل در حمالتي در محدوده زماني معين زيرساخت

  . اي از كشورها دوباره نوار غزه را بازسازي كنند كند و سپس جامعه
اولــين كنفــرانس . ده اســتدر ايــن نقطــه احتمــاال كارشــناس اشــتباه كــر

در قــاهره برگــزار شــد، بــدون اينكــه از  2014اهداكننــدگان در اكتبــر ســال 
اتحاديه اروپـا از زمـان   . اسرائيل خواسته شود در هزينه بازسازي شركت كند

هـــاي نـــوارغزه  ، صـــدها ميليـــون يـــورو در زيرســـاخت1993اســـلو ســـال 
همه چيز نابود . اهگذاري كرده است، از جمله در ساخت يك فرودگ سرمايه

حماس آنها را براي مقاصد تروريسـتي اسـتفاده   : شده، هميشه با همان توجيه
بـراي اسـرائيل ايجـاد و     صـورت حسـاب  اتحاديه اروپا هرگز يـك  . كند مي

اسـرائيل و اتحاديـه    2000در سـال  . خطوط قرمـز را مشـخص نكـرده اسـت    
حه اي ايــن صــف 145اروپـا يــك توافقنامــه همكــاري را امضــا كردنــد، مــتن  

تنظيم شده و هيچ حرفي از اشغال اسـرائيل بـه    "فلسطين"معاهده بدون كلمه 
 "اطالعيـه مشـترك  "هـا يـك    عوض با انگيزه اسرائيلي در. ميان نيامده است

   .صادر شد "مبارزه عليه بيگانه ستيزي، يهودي ستيزي و نژادپرستي"براي 
                                                                                                
1- Sara Roy 
2- Bettina Marx 
3-ARD 
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و صـدها   1شش برنده جـايزه نوبـل، از جملـه دزمونـد توتـو      2014 در ژوئيه
ها كليسـا از ايـاالت متحـده و برخـي از      روشنفكر از سراسر جهان و همچنين ده

هاي يهودي خواستار خاتمه دادن به هرگونه همكـاري نظـامي بـا دولـت      انجمن
ل دولت فدرا. يهود به عنوان يك واكنش به حركت اسرائيل در نوار غزه شدند

نـاو   آويو دو رزم او در ماه اكتبر تصميم گرفت به تل. راه مخالف را پيش گرفت
ارزنـد، امـا بـا توجـه بـه مسـئوليت        آنها در واقع يك ميليارد يـورو مـي  . بفروشد

ميليون يورو كـاهش هزينـه را از پـول     300تاريخي ويژه در قبال اسرائيل، برلين 
ي فروش روي هم هشت زيردريايي ها اگر يارانه. دهندگان پرداخت كرد ماليات

دهندگان محلي دو ميليـارد   اضافه كنيم، ماليات 2000به اسرائيل را از آغاز سال 
هر چند برلين رسما هيچ . اند يورو در معامالت نظامي با اسرائيل مشاركت داشته

با اطمينان اين ناوهاي آلماني در جنگ . سالحي به مناطق بحراني نفروخته است
ورد استفاده قرار خواهند گرفت، تا نوار ساحلي را مورد هدف قرار بعدي غزه م

گيرند، تا آنها سالح به  بنابراين دايره سياستمداران آلماني از تاريخ ياد مي. دهند
  . ها هدايت شود قيمت دوستانه به اسرائيل ارسال كنند تا بعدا  بر روي  فلسطيني

                                                                                                
1- Desmond Tutu 
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ــه تشــكيل كميتــه حقــوق بشــر ســازمان ملــل ت  2014در ژوئيــه  صــميم ب
هـاي اسـرائيلي و    كميسيوني براي بررسي جـرايم احتمـالي جنـگ در طـرف    

در مـاه نـوامبر، اسـرائيل از ورود ايـن كميسـيون بـه دليـل        . فلسطيني گرفـت 
شـما يكبـار   . آنها در برابر دولت يهود خـودداري كـرد   "خصومت اجباري"

الملـل   ي بـين تصور كنيد كه تهران به هيئت نمايندگي از سازمان انـرژي اتمـ  
ابتــدا كميســيون بــه رهبــري حقوقــدان كانــادايي ويليــام . اجــازه ورود ندهــد

متهم كـرد،   "ورزي غرض"بود، كه وزارت خارجه اسرائيل او را به  1شاباس
او سـپس مجبـور بـه    . براي اينكه او بارها از سياست اشغال انتقـاد كـرده بـود   
كـه   2كووان داويساستعفا شد، در عوض رياست را وكيل امريكايي ماري م

در مـاه ژوئـن   . ها بود بـه عهـده گرفـت    به وضوح متمايل به مواضع اسرائيلي
. ، شوراي حقوق بشر سازمان ملل، گزارش تحقيقات خود را ارائه كرد2015

او استناد كرده بر رنج و درد شهروندان غيرنظامي اسرائيلي بـه دليـل شـليك    
سـرائيل شـليك شـده، امـا     هزاران موشك به سـمت ا : ها از نوار غزه موشك

از آنجـا كـه   . كشف شـدند  "گنبد آهنين"اكثرا توسط سيستم دفاع موشكي 
آنها عيله شهرهاي اسرائيلي شليك شدند و در درجـه اول غيرنظاميـان را بـه    

با اين وجود، . شوند وحشت انداخته، آنها بعنوان جنايات جنگي محسوب مي
كـه    "نقض حقوق ملـل "گزارش در درجه اول شامل شرح مفصلي است از 

اسرائيل مرتكب شده،  و نخست وزير اسرائيل نتانياهو آن را با ايـن كلمـات   
در  "3هـاآرتص ". "تجاوز به عنـف حقيقـي  "او چيزي نبود جز: اظهار داشت

اين گزارش روحيه پناهگاه اسرائيل را بـاز تقويـت   ": ژوئن نوشت 23تاريخ 
يج تحقيقـات ايـن هـدف را    تهاجم بزرگ ديپلماتيك عليه نتا ".خواهد كرد

                                                                                                
1- William Schabas 
2- Mary McGowan 
3-Haaretz 
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هـا همچنـان در آينـده ادامـه خواهـد       كند، سركوب عليـه فلسـطيني   دنبال مي
كشــتار "تصــميم بــر حفــظ محروميــت آنهــا از حقوقشــان بعــد از   ".داشــت
  . در غزه كاهش نيافت بلكه برعكس شدت هم پيدا كرد "وحشيانه

رائيل ادعاي اسـ . ميرد همانطور كه شناخته شده در هر جنگي حقيقت مي
مبني براينكه سـعي داشـته غيرنظاميـان را در جنـگ غـزه نجـات دهـد جـزو         

براساس نمايش  1سازمان حقوق بشر اسرائيلي بتسلم. ها است بزرگترين دروغ
هـاي بـزرگ توسـط بمبـاران منطقـه نـابود        تصاوير نشان داد، چطور خانواده

ــدند ــالگ . ش ــه "وب ــار  "972+مجل ــاآرتص"در كن ــرين   "ه ــي از آخ يك
كند، كه هـيچ   اي ليبرال در اسرائيل به اين موضوع اشاره مي هاي رسانهسنگر

شواهدي براي اين وجود ندارد، كه حماس از غيرنظاميان بعنوان سپر انسـاني  
ها يـا   استفاده كرده باشد، آنها آزادانه فراركرده يا مجبور شده باشند در خانه

يل بارها و بارها از برعكس، ارتش اسرائ. هايشان باقي بمانند حتي روي سقف
هـاي طبـق    جوانان فلسطيني بعنوان سپر انساني استفاده كرده اسـت، تيربـاران  

ها پول نقد و اشياء قيمتي را  حكومت نظامي انجام داده، و در جستجوي خانه
هم در اين مورد هم در جنگهاي قبلي در نوار غزه، ارتش . اند سرقت بردهه ب

ها گرفته، از جمله مدارس  زير شليك بمباسرائيل تاسيسات سازمان ملل را 
بدترين حادثه در دوم ماه اگوست در رفح اتفـاق  . كه پر بودند از پناهندگان

جـو توسـط يـك بمـب جانشـان را از دسـت دادنـد،         پناه 30افتاد، زماني كه 
توجيــه  . صــحبت كــرد "اقــدام جنايتكارانــه"دبيركــل ســازمان ملــل از يــك 

موارد اين است، در ايـن مـدارس سـالح مخفـي     استاندارد اسرائيل در چنين 
  .شود شده و يا از اينجا موشك شليك مي

                                                                                                
1- B Tselem 
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در حـدود نيمـي از منطقـه    . نوار غزه به اندازه وسـعت شـهر بـرمن اسـت    
مرزي بسته است، يـك پناهگـاه   تمام گذرگاههاي . بياباني ساخته شده است

بـرد،   كسي كه در چنين شرايطي جنـگ هجـومي را پـيش مـي    . وجود ندارد
كند و آگاهانه و  يك جنگ ناگهاني را عليه شهروندان غيرنظامي رهبري مي

و در نهايت دقيقـا موضـوع ايـن    . شود ها مي به عمد باعث تخريب زيرساخت
. د كه آنهـا هـيچ شانسـي ندارنـد    ها اين پيام را منتقل كن است كه به فلسطيني

آنها هرگز كشورشان را نميتوانند كه پس بگيرند و هرگونه مقاومتي بيهـوده  
سياســتمداران . اســت كــه آنهــا خودشــان مايلنــد تســليم سرنوشتشــان شــوند 

سخنگوي قائم مقام كنست، . دارند اسرائيلي عقايدشان را بعنوان راز نگه نمي
د، در آغـاز حملـه زمينـي پيشـنهاد زيـر را      نماينده حزب ليكو 1گلينموشه فا

تنها يك هشدار براي فرار آن هم به صحراي  "جمعيت دشمن": مطرح كرد
تـر از ايـن از طـرف اسـرائيل      هـاي بشردوسـتانه   به تـالش "سينا دريافت كند، 

سـپر  "متعاقب آن بمباران سطح منطقه بـدون در نظـر گـرفتن     ".نيازي نيست
كـس   محاصره كامل نوار غزه، هيچ. "حيطيهاي زيست م آسيب"يا  "انساني

                                                                                                
1- Moshe Feiglin 
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، قـائم مقـام كنسـت از    1آيلت شـاكد . شود ميو هيچ چيز نه وارد و نه خارج 
وزيـر دادگسـتري، بـر     2015مدير دفتر نتانياهو و از سـال   2006-2008 سال

مارهــاي "را كــه  "قتــل مــادران فلســطيني"روي صــفحه فــيس بــوك خــود 
مـردم فلسـطين تشـكيل شـده از     : آورند، تجـويز كـرده   را بدنيا مي "كوچك

اين شامل مادران شهيدان . واهد رسيدمبارزان دشمن و خون آنها به اينها خ"
آنها بايـد  . دهند آنها را با گل و بوسه وارد جهنم كنند شود، كه اجازه مي مي

آنها بايـد ناپديـد   . تر از اين نيست در پي پسران خود بروند، هيچ چيز درست
دهنـد، در   هايي كه در آنجا آنها مارهـا را پـرورش مـي    شوند و همچنين خانه

    ".آنجا مارهاي كوچك بيشتري رشد خواهند كرد غير اينصورت در
نظــرات فــردي؟ اينهــا تنهــا بخشــي از مشــكالت اساســي اســت كــه در   

بـه غيـر از چنـد تـا اسـتثناء،      . نويسي در اسرائيل منعكس شـده اسـت   گزارش
ها همه يكدست، جنـگ را تحسـين كردنـد و خواننـدگان و بيننـدگان       رسانه

بتسلم سعي كرد، . نوار غزه نجات دادند خود را از تصاوير فالكت انساني در
در راديــو دولتــي تبليــغ كنــد و اســامي غيرنظاميــان فلســطيني كشــته شــده را 

از درخواسـت قـانوني   . در بخش سرمقاله اين غيـر قابـل تصـور بـود    . بخواند
تـر بخـش يهـودي     پيش از اين هرگز جمعيت اسرائيل، دقيـق . جلوگيري شد

چنـين تنگاتنـگ پشـت دولـت      2014 آن، مانند حين زمان جنگ غـزه سـال  
هـا بـدون    زدايـي فلسـطيني   نايستاده بود، دهها سال اشغال و همراه با آن انسان

 19يـا   18كسي كه يكبار سربازان ذخيره اسرائيلي را در سـن  . پيگيري نماند
اهللا  سالگي مشاهده كرده باشد، كه كنار مرزهاي عبوري كاالنديا نزديك رام

. شـود  داند چگونه نژادپرسـتي هجـي مـي    اري دارند، ميها چه رفت با فلسطيني
كـاران،   هاي سياسي در اسرائيل امـروزه ديگـر مبـارزه بـين محافظـه      درگيري

                                                                                                
1-  Ayelet Shaked 
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هـاي   ها و سوسيال دموكراتها نيست، و همچنين نه بين صـلح و جنـبش   ليبرال
گراي افراطي كه يكـي بـه رهبـري     مهاجرت، بلكه بين سه حزب بزرگ ملي

به رهبري وزيـر  ) خانه يهودي(، دومين حزب بزرگ )ليكود(بنيامين نتانياهو 
، 2به رهبري آويگدور ليبرمـان ) خانه ما اسرائيل(، سومي 1الي بنتتاقتصاد ناف

تفاوت محتوايي چنداني بين آنها وجـود  . وزيرخارجه است 2015كه تا سال 
. دهنـد  دهندگان را مخاطب قرار مـي  آنها فقط گروههاي مختلف راي. ندارد

  .كنند احزاب به ايجاد صلح با  فلسطيني ها فكر نمياين 
پـروا خـود را    كامال بـي  2014نژادپرستي در اسرائيل بعدها زمان جنگ غزه 

نفـرت از اعـراب،   "بـوك شـعارهايي ماننـد     جوانان اسرائيلي در فيس. نشان داد
كننــد وزيــر  را مطــرح مــي ".نژادپرســتي نيســت، بلكــه سيســتم ارزشــي اســت 

هـا بـا گذرنامـه اسـرائيلي حـق تابعيـت را        هاد كرد، از فلسـطيني امورخارجه پيشن
در اسـرائيل آنهـا را   . يك پنجم شـهروندان اسـرائيلي فلسـطيني هسـتند    . بردارند

آنها هرگز چيزي بـه غيـر   . گويند عرب كنند بلكه به آنها مي اينطور معرفي نمي
اسـرائيل   بنابراين شـوراي شـهرهاي فلسـطيني در   . شهروند درجه دوم نبودند  از

ها قادر  كنند، فلسطيني كمتر از نيمي از بودجه جوامع يهودي بودجه دريافت مي
هـايي بـا شـرايط     نيستند خيلي از مشاغل را پيشه خود كنند، آنها فقط قادرند وام

هاي اسرائيل  پـول   به فلسطيني: پيشنهاد ديگر ليبرمان. خيلي سخت دريافت كنند
شهر برتر يهودي ناصري خواسـتار ايـن شـده،     شهردار ".ناپديد شوند"بدهيد تا 

مركــز شــهر اكثريــت بــا  كــه نگذارنــد تعــداد شــهروندان عــرب افــزايش يابــد 
ها  سياستمداران اسرائيلي خواستار تحريم كسب و كار فلسطيني. هاست فلسطيني
يـك پـارك   . خطوط اتوبوس اول فقط بـراي فلسـطيني هـا معرفـي شـد     . هستند

                                                                                                
1- Naftali Bennett 
2  - Avigdor Liberman 
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در . كنـد  رسي به يهوديـان و اعـراب را جـدا مـي    تفريحي در ريشون لزيون دست
كننــد، بيشــتر و بيشــتر  هــا اغلــب خــدمت نمــي رســتورانهاي اســرائيلي فلســطيني

  .كنند ها را استخدام مي هاي اسرائيلي به خصوص يهودي شركت
بطور مـنظم حمـالت   . خشونت هم بطور قابل توجهي افزايش يافته است

در . انجامـد هـم در اسـرائيل    ا مـي ها و مساجد فلسـطيني هـ   به موسسات، خانه
. شـود  ذكر مي "حمالت -برچسب قيمت"هاي اسرائيلي از آنها بعنوان  رسانه

 " 2014در مـاه نـوامبر   . سازي است اين بهاي سياست شهرك: شود گفته مي
سـوزي   قرباني يك آتش "المقدس مدرسه ماكس راينه دست در دست بيت

ايـن مدرسـه يـك    . ودي كشوريه-هاي عربي شد، يكي از بزرگترين موسسه
بر در و ديوار آن شعارهايي مثل . داد آموزش دوزبانه عربي و عبري ارائه مي

مـرگ بـر   "يـا   "زخـم سـرطاني  "هـيچ همزيسـتي بـا    ": اين نوشته شـده بـود  
از طرف ديگـر نفـرت و سـرخوردگي بـر طـرف فلسـطيني تخليـه         ."اعراب

ان فـردي شـروع   شود، بطور فزاينده به شكل حمالتـي كـه توسـط مجرمـ     مي
  . اي در اورشليم با چهار كشته شدند، بعدا هم، در ماه نوامبر در كنيسه

كننـد بلكـه سـربازان     نفرت و امتناع طرف يهودي را نه تنها اعراب حس مي
كننـد، طرفـداران جنـبش صـلح يـا       اسرائيلي هم كـه سـوابق ارتـش را نقـد مـي     

گيدئون . كنند مخالفت مي گري اخالقي ليبرالهاي معتقد به اسرائيل كه با وحشي
نويس روزنامه  ترين مخالفان سياست اشغال اسرائيل و مقاله يكي از برجسته 1لوي

در طول جنگ غزه چندين تهديـد بـه مـرگ دريافـت كـرده و از       "هاآرتص"
   . شود آنزمان به بعد فقط با محافظ شخصي بين عموم ظاهر مي

                                                                                                
1- Gideon Levy 
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اين موضوع با . ها سال سلطه يكي بر ديگران نيست تيجه دهاين توسعه تنها ن
امتناع جمعي از جامعه اسرائيل، همچنين با مهاجرت يهوديـان، كـه بـا انتقـاد از     

در عـوض آنهـا آواره   . كنند، صورت گرفـت  خود با تاريخ خودشان مقابله مي
شوند، رنجديدگان و سوگواران آنهـا بـه عنـوان مخـالف يـا دشـمن تلقـي         مي
دو جريـان وجـود    1930در اوايل جنبش صهيونيستي تـا اوايـل دهـه    . شوند مي

هـا   خواست دولت يهود را مشتركا با فلسـطيني  يكي، اقليتي كه مي. داشته است
امـا جريـان اكثريـت    . بـود  1يكي از معروفترين نماينده آنها مارتين بوبر. بنا كند

و اخـراج   بودند، تحـت محروميـت   "تصرف زمين"و  "تصرف كار"خواستار 
گرايـان افراطـي    ، پيشرو فكري ملي"تجديدنظرطلبان"به اصطالح . ها فلسطيني

تـا حـد زيـادي مسـئول      1948امروز، در پي تاسـيس دولـت اسـرائيل در سـال     
فلسطيني از وطنشان بودنـد، تقريبـا نيمـي از جمعيـت،      800.000اخراج حدود 

روز يك تـابو بـوده   تا ام "گناه اصلي"اين . همچنين به كمك قتل عام هدفمند
است و فقط توسط تعداد كمي از مورخان و روشنفكران اسرائيلي مورد توجـه  

  .قرار گرفته است
                                                                                                
1- Martin Buber 



 ...كارد يآنكه باد م  252

هاي مانده در اسرائيل تا اواسـط سـالهاي دهـه     داند، فلسطيني كمتر كسي مي
در مناطقي مثل يافا مجبور بودند زندگي كنند، كه به شدت محافظت و با  1950
. آنها فقط با مجـوز قـادر بـه تـرك محلشـان بودنـد      . ودندخاردار امن شده ب سيم

وزيـر   سازمان آزاديبخش فلسطين ايجـاد شـد، نخسـت    1965زماني كه در سال 
بعـد از  . مدعي شد، چيزي مثل فلسطيني هرگز وجـود نداشـته اسـت    1گلدا ماير

كه البتـه قـرار بـود بـه راسـتي بنيانهـاي يـك كشـور          1993معاهدات اسلو سال 
گذاري كند، بزرگترين ساخت و سازها در غرب اردن از زمـان   پايهفلسطيني را 

هرچنـد اسـحاق رابـين از صـلح حمايـت      . آغاز شد 1967شروع اشغال در سال 
صلح بلـه،  : ها از درون دو شقه شده بود اما او هم مثل خيلي از اسرائيلي. كرد مي

  اما چه قيمتي حاضر هستيم براي آن پرداخت كنيم؟ 
خ مهمي با رفتن به كوه معبـد داد، كـه منجـر بـه انتفاضـه      آريل شارون پاس

ــلو را  . دوم شــد ــدات اس ــارون معاه ــرده"ش ــا    "م ــذاكرات ب ــرد و م ــالم ك اع
هــا را خاتمــه داد، در ايــن حــين او عرفــات را بــه عنــوان تروريســت   فلســطيني

. ها شليك كننـد  توصيف كرد و دستور داد مقر او را در رام اهللا جدا و به ويرانه
اين سياست تقويـت حمـاس بـود، كـه در حـين اولـين انتفاضـه در سـال         نتيجه 
شـد، تـا سـازمان     تشكيل شد، بطور فعال از طرف اسرائيلي حمايـت مـي   1987

شارون براين هـم بـود، كـه بـه     . آزادي بخش فلسطين سكوالر را تضعيف كند
منازعات ملي هر دو ملت اطراف همين كشور بـا تحريكـات عمـدي خـود بـر      

  . راي اولين بار رنگ مذهبي دهدكوه معبد ب
آن . چنانچه عاقالنه ديده شود، سياست اسرائيل دو تا حـق گـزينش دارد  

هـيچ چيـز بـه ايـن موضـوع       -هاسـت  نتيجه صلح با تاريخ خود و با فلسـطيني 
گرايان افراطي اسرائيل از سالها پيش نيازمند به  در عوض ملي. كند اشاره نمي

                                                                                                
1- Golda Meir 
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ن كشـور يهـودي، بـه خصـوص از طـرف      رسميت شناختن اسرائيل بـه عنـوا  
كابينه اسرائيل بـا پيشـنهاد قـانوني     2014در ماه نوامبر سال . ها بودند فلسطيني

موافقت كرد، كه اسرائيل را كشور ملي يهوديان اعالم و در اين زمينـه زبـان   
رسد اين  به نظر مي. عربي را بعنوان دومين زبان رسمي در اسرائيل ملغي كند

هيچكس انتظار ندارد، كه اسـرائيل يـك دولـت يهـودي     . يك تناقض است
اي را  اين درخواست به هرحال براي انگيزه سياسـي ملمـوس محاسـبه   . نباشد

ها بيشتر از يهوديـان   در حال حاضر فلسطيني. دربردارد، يعني توسعه جمعيتي
از زمـاني كـه اسـرائيل عمـال الحـاق      . بين درياي مديترانه و رود اردن هستند

ها چكـار   با فلسطيني: تري را عملياتي كرده، اين سوال مطرح استكرانه باخ
توانند به اين ايده برسند كه از كشورشان كه به هرحال آنها به  كنيم؟ آنها مي

نظـر كننـد و در عـوض خواسـتار      آن دست نخواهند يافت، رسما هم صـرف 
  . برابري با شهروندان اسرائيل بزرگ باشند

مت دائمي اقليت بر اكثريت تثبيـت شـود،   براي جلوگيري از آن تا حكو
ايـن  . ها تشخيص دهند كه اسرائيل يـك دولـت يهـودي اسـت     بايد فلسطيني

آنها بايد محروميت از حقوق مدني خود را بـه شـكل بيـان    : بدين معني است
. بـه رسـميت بشناسـند    "دولت يهودي"يك ادعاي قانوني در قبال حكومت 

اسـت كـه    "بوميـان "بـه اصـطالح    قدرت استعماري مستلزم اعتراف آشـكار 
حتـي  . كننـد  قانوني را مطرح نمي هيچگونه مخالفتي با وضعيتشان به شكل بي

گرايـان افراطـي عمـدا عنصـر      ملـي . رسـيد  امپراتوري بريتانيا به اين ايده نمـي 
دهنـد، چيـزي كـه در نتيجـه بـه       قرار مي "دموكراسي"را فراتر از  "يهودي"

يـك نسـخه جديـد از آپارتايـد، در بـين      انجامـد، بـه    گرايـي مـي   يك قـومي 
اين مدل سياسـي، بـه هرحـال در افريقـاي جنـوبي شكسـت       . هاي ديگر نشانه

چـه دليلـي بـراي ايـن فرضـيه وجـود دارد، كـه آن بتوانـد در         . خورده است
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خاورميانه خـودش را ثابـت كنـد؟ جـايگزين، راه حـل دو كشـوري، تقريبـا        
  . اي است يادآوري رنگ و رو باخته

ايان افراطي اسرائيل داراي يك جنبه دينـي هـم هسـتند، كـه عمـدتا      گر ملي
برابر اين پيش زمينـه آخـرين مرحلـه    . توسط جنبش مهاجرت تجسم يافته است

هـا بـه    ها و فلسطيني تشديد در حال اجراست، انتقال منازعات ملي ميان اسرائيلي
گرايـان   افـراط . نقطه بحث برانگيز بطور فزاينده كـوه معبـد اسـت   . سطح مذهبي

سياستمداران اسرائيلي . كنند، بايد در مسجداالقصي دعا بخوانند يهودي ادعا مي
كنند و همزمان دسترسـي مسـلمانان را محـدود     در اين مورد از آنها حمايت مي

: نماز احتماال تنها اولين گام است يكي پـس از ديگـري واضـح اسـت    . كنند مي
ر كـه بـا آرامگـاه ابـراهيم در     الشريف، كوه معبد، همـانطو  شدن در حرم شريك

و چرا معبد دوم كـه  . نيمي براي يهوديان و بقيه براي مسلمانان. هبرون انجام شد
شود؟ در آنجا، جايي كه مسجداالقصي  توسط روميان ويران شده بازسازي نمي

از اين ايده  1980قبال در دهه  1قرار دارد؟ خاخام افراطي جناح راست رابي ماير
چنـين مالحظـاتي   . قاتل رابين از صفوف جنـبش خاخـام بـود    .دفاع كرده است
دموكراسي را از طريق يـك كشـور   : تر تعبيه شده هاي گسترده معموال در برنامه

گرايي بـه رنـگ مـذهب جـايگزين كننـد و       خدايي يا حداقل از طريق يك قوم
  .آل اخراج كنند ها را تا حد امكان سركوب و در حالت ايده فلسطيني

يه مسلمانان، تا كجا پيش خواهند رفـت؟ نتانيـاهو حمـاس را    يهوديان عل 
كند همانطور كه شارون آن را بـا القاعـده معـادل     با داعش يكسان فرض مي

كار يعني كامال همه را به جهاد عليه دولت يهود دعـوت   با اين. قرار داده بود
بخصـوص وقتـي كـه جرقـه خيـز برداشـته و مسجداالقصـي در        . كرده است
بـدترين حالـت   . الوقـوع تبـديل شـده اسـت     ها به عذاب قريب نسمت مسلما

                                                                                                
1- Rabbi Meir 
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داعش جنگ عليه اورشـليم را بـه عنـوان وظيفـه مـذهبي اعـالم كنـد و        : سناريو
گرايـان   اگر افـراط . منازعه در مورد فلسطين با پيشروي داعش گره خورده شود

. مسلمان و يهودي با هم منطقه را به آتش بكشند، همه چيـز قابـل تصـور اسـت    
  .اي هاي هسته اي  به اسرائيل، كشوري با سالح چنين حمله گستردههم
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هايي وجود دارد، كـه بتـوان تـداوم تـاريخ را، از سـقوط مصـدق        آيا آموزه
امتـداد داد؟ اول از همـه، شـكاف بـزرگ بـين       2014تا جنگ غزه سـال   1953

اي است كه از طريق شرق  سير خون گستردهوعده آزادي دموكراسي غرب و م
بـه عنـوان نتيجــه مـداخالت نظـامي غـرب، اختنـاق اقتصــادي،       . كنـد  عبـور مـي  

. همكاري تنگاتنگ با بدترين ديكتاتورها، فقط تا وقتي كه طرفدار غرب هستند
اند، برخي با ماهيت  هاي جديدي پديد آمده اند، جنبش كشورهايي سقوط كرده

انـدازي خـود را تجربـه     اسـالمي پوسـت   - ت جهـان عربـي  به مـوازا . تروريستي
رانـد، كـه تـاكنون هنـوز، و در زمـان قابـل        كند، آن را به سواحل جديد مـي  مي
آيـا سياسـت غـرب در    . بيني در مهي از خشونت و نابودي محو شده است پيش

ديروز و امـروز بـا نيروهـاي    . اي ايفا كرده است اين مرحلة انتقالي، نقش سازنده
اياالت متحـده و همـراه آنهـا،    . تيك متحد بوده است؟ پاسخ منفي استدموكرا
تامين آنهـا بـا انـرژي، نفـت و گـاز      . كنند ها دو منافع اساسي را دنبال مي اروپايي

طبيعي، به انضمام امنيت مسيرهاي حمل و نقل و امنيت اسرائيل، كه امنيـت دوم  
بـراين   1انيـل بـارنبويم  د. ها است شود شامل حكومت مداوم بر فلسطيني گفته مي

                                                                                                
1- Daniel Barenboim 
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توانست در سه روز بـا فشـار آوردن بـر     خواست، مي اگر امريكا مي": باور است
و چـه    "ها را حل و فصل كنـد  ها و فلسطيني دولت اسرائيل مناقشه بين اسرائيلي

 .خواست با او در اين زمينه مخالفت كند كسي مي
لـه تـاثيرات   هاي كنـوني در منطقـه، از جم   قابل توجه است، كه درگيري

سـال بـين سـقوط     26. شـود  جهاني آن، روز به روز بيشتر و بيشتر فشرده مـي 
دو . يك ابديت، از ديـدگاه امـروز  . مصدق و انقالب ايران سپري شده است

عامل  يك داعشدر حال حاضر . شناخت يا سه سال پيش كسي داعش را نمي
رسـيد،  منطقه در پنج سال آينده چگونه بـه نظـر خواهـد    . قدرت جدي است

هايي فقط بر روي نقشـه وجـود    سوريه و عراق به عنوان ملت. داند كسي نمي
نزديـك فـرو خواهـد     آيا نظام دولتـي در خاورميانـه و خـاور   . خواهند داشت

شـده از   هـاي آزمـايش   ريخت، همانطور كه يوگسالوي متالشي شـد؟ روش 
شـك چيـزي در آنهـا تغييـر      هـا بـي   نفـوذان غربـي، ارتـش و تحـريم     صاحب

درخواستهاي جديد مورد نيـاز اسـت،   . آنها هرگز مفيد نبودند. واهند كردنخ
آور در مـورد كـاهش    هاي فكر غربي كمي بيش از مالحظات اشك اما اتاق

نظم جهاني ليبرال يا نقش ترديدآميز اياالت متحده بعنوان پليس جهان توليد 
ردم غـزه  م. نفعانش بوده است اين نظم جهاني هميشه فقط براي ذي. كنند مي

يا بغداد، افغانستان يا ليبي فرصت كمي دارند، تا با اشك در چشـمان شـاهد   
و پلـيس بـين المللـي اصـوال بـه ايـن كمـك        . مرگ خدايان امريكايي باشند

. كند تا به صراحت يادآور شود، دشمنان ما در همه جا تـازه خلـق شـوند    مي
ت متحـده  سـاخت ايـاال  "القاعده و همچنين داعش هر دو سـزاوار برچسـب   

  . هستند "امريكا
در نگاه به گذشته سقوط ديوار برلين نقطه عطف تاريخي بود كه فاتحان 

ــد ــتفاده نكردن ــاريخ"حكــم . از آن اس ــان ت ــه فيلســوف سياســي  "پاي ، را ك
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در آن زمان ابداع كـرد، بـه نوبـه خـود تـاريخ       1امريكايي فرانسيس فوكوياما
. غـرب نوشـته شـده اسـت     طوالني است، اما به طور نمـادين بـراي شـيفتگي   

بـودن قـدرت مطلـق مـوثر بـازار،       پذيرش پيروزمندي او و غيرقابـل برگشـت  
جهـان تنهـا از كشـورهاي    . هرگز چيـزي بـه جـز خودشـيفتگي نبـوده اسـت      

انگليسي، اروپا و ژاپن تشكيل نشده كه به نوبه خود بـه قـدر كـافي شـرارت     
رسيدن به بازنده بزرگ به جاي . ها ها، در طي قرن ايجاد كردند، در همه قاره

روسيه، به جاي ايجاد يك سياست جديد در سطح چشم با بقيه بازيگران، به 
جاي يك لحظه توقف و انديشـيدن بـه خيـل قربانيـان سياسـت امپرياليسـتي       

سكوت كردند، اياالت متحـده و   ابر استعمار كامالخود، از آنهايي كه در بر
هـاي   در صـحنه . مخـالف گرفتنـد   همراه با او اتحاديه اروپا تصـميم بـه مسـير   

المللي آنها از ابتدا تالش كردند به ادعاهاي جديد قدرت اعتبار بخشـند،   بين
از جمله گسترش ناتو به شرق، و از خود و همچنين از هژموني غـرب بـا هـر    

رشـد اقتصـادي   . بينـي اسـت   ابزاري دفاع نمايند، اگرچه پايان آن قابـل پـيش  
چنين ديگر كشورهاي بريكس شامل برزيـل،  ناپذير است، هم چين نيز توقف

بـراين اسـاس از   . روسيه، هند و افريقاي جنوبي در بازار جهاني حضور دارند
  . تمايل آنها، به پيروي از قواعد بازي واشنگتن كاهش خواهد يافت

. ظاهرا جهان در يك وضـعيت نـاآرام دائمـي و در حالـت بحـران اسـت      
خـود را در بهشـتي بـه نـام اقتصـاد      هنوز در اواخر قرن بيست و يكم، غـرب  

رشد و شكوفايي از طريق نوآوري تكنولوژيـك و در  : كند جديد تصور مي
 .عين حال آرامش جهان از طريق بورژواسازي مترقي خود

بحران اقتصادي و ركـود و نـرخ بـاالي بيكـاري در اروپـا، سـقوط سـال        
د، و در ايــن اوضــاع اعتقــادات دچــار تزلــزل شــدن. را در پــي داشــت 2008

                                                                                                
1- Francis Fukuyama 
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هــيچ چيــز بــه جــز تغييــر و . اطمينــان خــاطر و احســاس امنيــت از بــين رفــت
  .دهد دگرگوني، ثابت نيست، اما حتي آن نيز وعدة طلوع آفتاب را نمي

هاي جديد مطـرح شـده، كـه ديگـر تنهـا توسـط مركـز         زمان سردرگمي
بـار   براي اولين 1945عصر هژموني جهاني، كه بعد از . شود قدرت تعيين نمي

 1989اياالت متحـده و اتحـاد جمـاهير شـوروي ابـداع شـد، از سـال         توسط
تداوم نظم قديم جهاني بـا  . توسط واشنگتن و متحدانش جان سالم به در برد

حتـي  . يك قدرت جديد و بزرگ در صحنه جهان مانند چـين ميسـر نيسـت   
سـردرگمي جديـد ريشـه در    . پذير نيسـت  اگر پكن هم آن را بخواهد امكان

از جملـه  . و تعدد مراكز قدرت موجود يا در حال ظهور دارد نظام چندقطبي
هاي دولتي، شـركتهاي بـزرگ جهـاني، مثـل      هايي وجود دارند، ائتالف ملت

هـاي سياسـي، بـازيگران     هـاي مخفـي، جنـبش    گوگل يـا آمـازون، سـرويس   
بـا  . هاي فعـال جنـايي و تروريسـتي، سـازمانهاي غيردولتـي      غيردولتي، شبكه

كنند، امروز متحد  يكديگر براي قدرت و نفوذ رقابت مي يكديگر و در برابر
ايـن سـردرگمي جديـد نيـاز بـه ديپلماسـي،       . و فردا دشمن و مخالف هستند

دهد كه حاكمـان و   هيچ چيز نشان نمي. تبادل بين فرهنگي و عملگرايي دارد
آنها در . پردازان در كشورهاي غربي عالئم زمان را درك كرده باشند نظريه
و  "خيـر "بنـدي جهـان بـه     خود را پنهـان و بـه تقسـيم    ،سياست روزتكة  تكه

انـد كـه بخـش     آنهـا ايـن واقعيـت را ناديـده گرفتـه     . كنند پافشاري مي "شر"
گذراننـد، اغلـب از    بزرگي از مردم يك زندگي در ضعف و نـاتواني را مـي  

حقوق خود محرومند و بدون هيچ شانسي بـر موجـوديتي كـه بـه مـا ارزانـي       
آنها اغلب بـه  . دانند ين انسانها بازنده هستند و آنها هم اين را ميا. شده است

هـا پاسـخ    جاي نظم جهاني ابداعي غربـي  قدر كافي با خشونت به خواسته بي
  .آيند به حساب مي "شرورها"دهند، به همين دليل آنها جزو  مي
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شـامل اعتقـادات و    "غرب مسـيحي "يا  "هاي غربي جامعه ارزش"كلمه 
واقعيت اين است كه اعمال قدرت و خشـونت پايـه و   . است باورهاي محكم

ها نيست بلكه تمـدن غـرب بـر اسـاس تحـوالت       اساس سلطه ما در طول قرن
گران تحوالت سياسـي   تحليل. شود تكاملي بر مبناي بينش و عقل هدايت مي

چرا دموكراسي ليبرالي روش ما در سراسر جهان : رسند تر به نظر مي درمانده
هــا عاشــق  هـا عاشــق پــوتين و تـرك   ار نگرفــت؟ چــرا روستحـت فشــار قـر  

اردوغان هستند، با وجودي كه هـر دو طرفـدار سيسـتم حكـومتي اقتـدارگرا      
در كشـورهاي در حـال   . هستند؟ پيدا كردن جواب زيـاد هـم دشـوار نيسـت    

خواهنـد بـه جـايي برسـند، كـه مـا در حـال         توسعه اقشار متوسط و پايين مـي 
آنهـا بـه آزادي بيـان  كمتـر     . رفي، به دولت رفـاه به جامعه مص: حاضر هستيم
اي اسـت   آرمان آنها انسان سـازنده و قـوي  . دهند تا پيشرفت خود اهميت مي

هـايي   در چنـين محـيط  . كه او خود را از پايين به باال با موفقيت رسانده است
قواعد و تصاوير جهان كه معموال هنوز هم به شدت پدرساالرانه و معتقد بـه  

هـاي   صرف نظر از آن انسان. ا بودن دين و ملت هستند، رواج دارنداقتدارگر
هـاي سياسـت    دقيقا در شرق، تضـاد بـزرگ بـين وعـده آزادي غـرب و دره     

اين افـراد همچنـين   . واقعي خود را با زندگي صدها هزار تن پرداخت كردند
هـا بـا اسـالم بـا نفـي و       هـا و امريكـايي   دانند، كه بخش بزرگي از اروپايي مي
كنند و در برابر اسـرائيل اساسـا معيارهـاي ديگـري ايجـاد       قير برخورد ميتح

نـويس هنـدي،    ، مقالـه 1پانكاج ميشـرا . شده به عنوان رودررويي با بقيه جهان
تنها از خودراضيان نااميدكننده البد امروز بـاز ادعـا   «: بيند اين طور آن را مي

ه دنيـا بايـد ازآن   كنند، كه سبك زندگي غربي بهترين است و اينكـه بقيـ   مي
داري بـه شـكل    سـازي و سـرمايه   برداري كنند، با كمـك ملـت   صادقانه كپي

                                                                                                
1- Pankaj Mishra 
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شـوند، در جهـان    ها كـه بـا آنهـا همـه بـا يـك قيچـي چيـده مـي          دگم. غربي
  » .ناخوشايند، متنوع و سريع ديگر متقاضي ندارند

خواهنـد برونـد، بايـد     هـا چـه مسـيري را مـي     ها يـا دولـت   اينكه بقيه فرهنگ
خواهيم در  اما ما بايد از خود بپرسيم، كجا و چگونه مي. ن تصميم بگيرندخودشا

شـود   اين فقط شـامل سياسـت نمـي   . سردرگمي جديد جايگاهمان را پيدا كنيم
المثـل چينـي    يـك ضـرب  . بلكه به مسائل فرهنگي و هويـت هـم مربـوط اسـت    

ها آسياب  يسازند و آن يك دهد، آنها ديوار مي وقتي باد تغيير مسير مي: گويد مي
 "مـا "با آن شروع شد، جهان ديگر بين . نتيجه موافق با آسياب بادي است. بادي

هـا، مـذاهب يـا     حروف بـزرگ شكسـته بـين دولـت    . شود تقسيم نمي "اينها"و 
كـه در مـورد توزيـع قـدرت و منـابع       ها جريان ندارد، بلكه هر جايي ايدئولوژي

هاي گوشت به خوبي  بر سر قابلمه وجود ندارد، اما نبرد "ها نبرد فرهنگ". باشد
اند و  گرايان افراطي، مسلمانان هستند، نه اروپايي اكثر قربانيان اسالم. وجود دارد
شـويم كـه    به هر حال ما معموال تازه وقتي به قربانيان عالقمند مـي . نه آمريكايي

  . هاي ما را به صدا درآورده باشد آنها شبيه ما به نظر برسند يا ترور دروازه
هـا،   ها قهرمان جهاني فرهنگ يادبودها هستند، اما مثل اكثـر اروپـايي   آلماني

ديگران مرتكب . آنها قادر نيستند تصور كنند كه غرب مرتكب خطا شده است
كننـد يـا    آنهـا آزادي را سـركوب مـي   . روسيه، چين، مسـلمانها : شوند اشتباه مي

جنـگ در  . دهيم م نميبرعكس، ما اين كارها را انجا. شوند مرتكب قتل عام مي
آن "كـدام   - ويتنام يا كودتا عليه آلنده، كودتا عليه مصدق يـا جنـگ در عـراق   

  كند؟  دار مي اينها را بطور جدي غصه  "سوي اقيانوس اطلس
هاي ثابت جوامع غربي هسـتند، كـه بـه بنيـان       آ.ان.ها متعلق به دي ارزش

بلـه مـا   : كنـد  يفكري، به خودباوري، همچنين به اعتماد بـه نفـس خـدمت مـ    
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و فقط به اين دليل كه اين ارزشها مقـدار بـاالي خـوب را نشـان     . خوبها هستيم
بـه عنـوان پوشـش    . دهند، آنها نبايد در عملكرد سياسي به شـعار تبـديل شـوند   

وقتـي حقـوق بشـر مـورد     . منافع خود، در خدمت يك اخالق به فـرض بـاالتر  
ي را اسـتتار كننـد يـا بـا     هـاي قـدرت خـود    گيرند، كه سياست استفاده قرار مي

سياستمداران ناخوشايند مقابله كنند، مواردي مثل پوتين يا اردوغان، در حـالي  
كه آنها در موارد ديگـر، مثـل برخـورد بـا اسـرائيل يـا ايـاالت متحـده، كلمـه          

شوند به  كنند، آنها تبديل مي كليدي غزه يا گوانتانامو عمال هيچ نقشي ايفا نمي
  . شوند ا در گرايشات اصول اخالقي متوقف ميمحتوي، آنه كلمات بي

نگـاران   به سياستمداران و روزنامه. هاي كوچك شروع كنيم بياييد با گام
مسـئوليت خودمـان را بـه    . اند اتكا نكنيم، كه اينها خود از ديرباز منجمد شده

تواضـع و فروتنـي را يـاد    . عهده بگيريم، بـا آگـاهي از امتيـازات بيشـمارمان    
اگر ما هر چه زودتر متوجه شـويم  . مه افتخار به فرهنگ خودمانبگيريم با ه
ها انسان به تنهايي در خاور نزديك و ميانه فقط براي زنـده مانـدن    كه ميليون
به خصـوص  . تر خواهد بود به آنها كمك كنيم كنند، آنگاه راحت تالش مي

نجـا  به آنهـا كمـك كنـيم تـا اي    . آيند به كساني كه براي پناهندگي نزد ما مي
بـراي ايـن كـار نيـاز بـه يـك راه حـل        . ريشه بدوانند، زيرا آنها خواهند ماند

ادغـام  . تواند بطور دائم بـار اصـلي را حمـل كنـد     آلمان نمي -اروپايي داريم
يقينا اگر اين شكست بخورد، . پناهندگان يك چالش بزرگ اجتماعي است

اطــي و خشــونت پايــدار در بــدترين حالــت، تهديــدي بــين راســتگرايان افر 
اصـال  . شـود  پناهندگان خواهد بود، كه به نوبه خود راديكاليزه مي/ مهاجران

  . گرا نيست ذكر انگيزه جديد پوپوليسم راست
: بودن خوب نياز به قوانين روشن دارد، كه براي همه اعمال شـود  يك با هم

فرم زندگي مردساالري، كه بـه  . يعني اعتراف به قانون اساسي و حاكميت قانون
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گونه فضـاي آزاد يـا فقـط كمـي فضـاي آزاد       ، به ويژه دختران و زنان، هيچفرد
. گذارد، در اين زمينه هم مردود است مثل مورد نژادپرستي و نفرت از اسالم مي

. دهيم ما در برابر كساني كه از آزادي ما سوءاستفاده كنند، شدت عمل نشان مي
كننـد، نـه    طوفان درو مـي  كارند و شود كه باد مي اين مورد شامل كساني هم مي

. المللي در الهـه اسـت   جاي مناسب براي آنها دادگاه كيفري بين. فقط در شرق
در آن روز، در آن محل كيفرخواستي عليه غارتگران بـزرگ و مسـئوالن آنهـا    

شود يا حداقل عليه بعضي از آنها، قبل از همه جورج دبليو بوش، ديك  وضع مي
را عمـال از   "هـاي غربـي   جامعـه ارزش "د، برنامه چني، توني بلر، دونالد رامسفل

  .  كند زندگي پر مي
  




