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 یمداخله که جنگی تهدید و 1نشده ریزیبرنامه پیش از آم ِدپی دسته عراق: سه
است زده دامن آن به غرب

ریس جان

پاشاجاوید بابک یترجمه

(  دبیلیججو. بججوشایججچ. جججرج هواپیمابر ناو انتقال حال در پنتاگون هاگفته به بنا :مرجع وبسایت یادداشت
George H.W. Bushبا مرتبط جویا ِنستیزه علیه احتمالی هوایی حمل ت امکان تا است فارس خلیج ) به 

 از بیش برای غرب یمداخلهببیند.  - تدارکاوباما- متحده ایال ت جمهور رئیس برای را عراق در القاعده
 تججر،بیش یمداخله نه عراق بحران علج گوید،یم ریس جان. تاس بوده خاورمیانه جان بلی سال 100

 .است مداخله با ِرمصیبت تاریخ این به دادن خاتمه که

* * *

 کججه کشججور، این خاک اشغال آن دنبالبه و 2003 سال جنگ مستقیم آمدپی فقط نه اقعر جار ِی انبحر
 بگذارید. تاس خاورمیانه در درازمد ت یمداخله و سوریه در غرب خارجی سیاست ینتیجه آن بر علوه
.کنیم بررسی آن مستقیم عامل به توجه با را موضوع این ابتدا

کَب ک سوریه مورد بلو

 آمججدهایپی آن مفهججوم و  بججودهCIA هججایترم از یکججی واژه است. ایججن شده  استفادهBlowback یواژه برای معادل این  1
 است آید. «ریس» معتقدمی وجودبه مشخص سیاس ِی روند یک ینتیجه در که است اینشده ریزیبرنامه پیش از و ناخواسته

 بججرد. بججا کججاربه اصلی یواژه جایبه نشده» را ریزیبرنامه پیش از آمد«پی ناخواسته» با آمد«پی معادل توانمی جااین در که
 خشونت از ایدرجه توانندمی معمول پیامدها این نیستند. چراکه واژه جامع معنای متضمن هامعادل این از یکهیچ وجود این
 ...) متضججرر و جاسوسججی (مثل مججذکور هایسیاست ینتیجه در کهیکسان قهرآمی ِز شواکن شکلبه و داشته همراهبه خود با را

 دادقججرار از ناشججی بلججوبک و سوریه مورد عراق، مورد است: بلوبک شده مطرح بلوبک دسته سه متن، شوند. در ظاهر اندشده
کَبک» مورد همان متن داخل در واژه، این جامع معنای به توجه با سایکس-پیکو. لذا است. (م.)  گرفته قرار استفاده «بلو
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 هاییراه یافتن پی در متحدانش و متحده ایال ت ،2011 مارس در سوریه انقلب شدن میلیتاریزه محضبه
 نظججامی یمججداخله. برآمدنججد اسججد رژیم اپوزیسیون میان در غربی-پرو عوامل از پشتیبانی و تسلیح برای

.نشد متوقف 2013 آگوست در بریتانیا پارلمان رای از پیش تا هوایی بمباران شکلبه لاقل مستقیم،

 حمججایت وجججود بججا. اسججت بوده) FSA( سوریه آزاد ارتش از پشتیبانی غرب سیاست یمولفه استوارترین
 ایججن کامججل ابعاد. است نبوده سنگین تسلیحا ت شامل اسلحه تامین نظامی، و پولی استراتژیک، دیپلماتیک،

 نظامی هایشکست پی در بریتانیا و متحده ایال ت که شد آشکار زمانی تنها» بارمرگ غیر« نظامی حمایت
 ایججن گذشججته، سججال اواخججر در) نظججامی تلفججا ت دادن و( گرااسججلم هایگروه مقابل در سوریه آزاد ارتش

.کردند متوقف را هاحمایت

 ایججال ت جججانب از تججربیش هججایحمایت بججه یابیدست امیدبه شانسیاسی نمایندگان و سوریه آزاد ارتش
 در و صججادر آمریکججایی-پججرو هججایبیانیه مکججرر طججوربه وظیفججه حسججب بر ملتمسانه متحدانش، و متحده

. کردندمی شرکت سوریه مورد در امپراتوری توسط شده دیده تدارک هایکنفرانس

 تحلیججل سوریه داخل در را هاآن موقعیت استراتژی این که بود این سوریه آزاد ارتش استراتژی یمساله
 ها،سججوری تججا بودند متحده ایال ت دولت کنار در اغلب سوریه آزاد ارتش رهبران که واقعیت این. بردمی

 در را هججاآن از حمججایت که بود چیزی هاآن یبزدلنه شد تبه گرای ِیغرب. کرد مخدوش را هاآن اعتبار
 لحججاظبه عربججی، کشججورهای اغلججب هماننججد اشمردمان که  جایی.داد کاهش پیش از بیش سوریه داخل

 یکججی واقع در امر این که( کشندمی یدک خود با را استعماری ضد احساسا ت از وسیعی یگستره تاریخی،
).است اسد رژیم ایدئولوژیک ذخایر از

 و» پججذیرش قابل« نیروهای تعیین در غرب دخالت مستقیم آمدپی که سوریه، آزاد ارتش کردن محتوابی
 اسجججلمی دولت شامل متعدد اسلمی نیروهای توسط که آورد وجودبه را خلئی بود، سوریه در» رومیانه«

 ارتش شکست تناسب به اما بودند ضعیف سوریه، انقلب آغاز در نیروها این. شد پر ISIS(2( شام و عراق
.یافتند گسترش بود، غرب حمایت تحت که سوریه آزاد

 در غربججی-پججرو سیاسججت هایسججتون از یکججی کججه سعودی، عربستان طرف از همواره گرا،اسلم هایگروه
 بججا درپججیپی معامل ت طریق از نفت،) درآمد( از ثروتمندند هاسعودی. شوندمی پشتیبانی است، خاورمیانه

(م.) شام و عراق اسلمی دولت یا داعش 2
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BAE( ستمزسی. ای.  ِای. بی نییع بریتانیا، افزارجنگ یتولیدکننده ترینعمده  Systems (دنججدان بججن تججا 
-نو از اشگرینظامی که اندکرده پیاده را مستقلی نیمه خارجی سیاست 1990 یدهه از هاآن. اندمسلح

 بججه ،2011 سججال در مبارک سقوط زمان از ویژهبه هاسعودی. است تربیش متحده ایال ت کارانفظهمحا
 سججرکوب بججرای را سججربازانی یدسججته هاآن. اندشده مبدل عرب جهان در انقلب ضد سازماندهی مرکز

 سججرنگونی به منجر امر این که کردند یاری لیبیایی نیروهای تسلیح در را غرب و فرستادند بحرین انقلب
. هستند منطقه قدر ت کسب سر بر ایران با رقابت در هاآن. شد لیبی در قذافی

 ،)اسججت ایججران متحججدان از یکججی که( سوریه در غرب موثر یمداخله ناتوانی از سرخوردگی با ها سعودی
 از بخشججی. هسججتند اسججلمی هایگروه تسلیح حال در مشتریانش، تامین در غرب از موثرتر بسیار شکلبه

 هججم و هسججتند اسد شکست خواهان هم هاآن که چرا است، کرده اختیار سکو ت مساله این پیرامون غرب
 هججایگروه دیگر و داعش به هاسعودی از تسلیحا ت یعرضه. بتازند هاسعودی بر آشکارا توانندنمی کهاین

 مججادی لحاظبه و کرده تقویت را داعش امر این اما نباشد، کافی اسد به کامل یغلبه برای شاید جوستیزه
.  گذاشتند تاثیر هم بر متقابل طوربه عراق و سوریه هایبحران که ایگونهبه آورد وجودبه شرایطی

کَب ک  عراق مورد بلو

 جججااین در من اما است، شده جاری بحران به منجر مختلفی هایشکلبه آن، غالاش و عراق جنگ یفاجعه
. کنممی تمرکز هاآن ترینمهم روی بر

 اسججاس بججر را عججراق یجججامعه تقسججیم تهاجم، یادامه در عراق دولت ماشین برچیدن تصمیم کهاین اول
 اینبه امر این رخداد کنند،می اظهار متعدد گرانتحلیل روزها این که گونهآن. کرد تسریع ایفرقه خطوط

 پیش عراق در واقع رد هاآن. داشت وجود عراق در شیعه و سنی میان ای»دیرین نفر ت« که نیست دلیل
.  کردندمی وصلت و کار هم با زندگی، دیگریک مجاور ت در جنگ، از

 جدیججد راهججی بایستی است امپراتوری ینشانده دست که اشغال از پس دولت قدیمی، دولت غیاب در اما
 و بینججداز تفرقه: است امپریالیسم خود قدمتبه برگزید جدید دولت که راهی. کردمی پیدا رانیحکم برای

 کججه بججود ایججن او فرض. بود آگاه کامل سیاست این از عراق، آمریکایی حاکم اولین ،برمر پل. کن حکومت
 اسججت کججرده تصدیق زمینی نیروی. کرد رفتار آن طبق بر و بودند هیتلر هاینازی نظیر حامیانش و صدام

.    بود وقت رسمی سیاست این که
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 در تعجب، بدون که بود المالکینوری گرایفرقه شیعه دولت آمدن کار سر بر اشغال از پس نهایی آمدپی
 آمججدهایپی تریججنبزرگ از یکججی) متحججد ایججال ت بججرای( امججر ایججن. بود ایرانی-وپر خود خارجی سیاست

. کرد تبدیل ایمنطقه قدر ت به پیش از بیش را ایران امر این: بود عراق جنگ در شکست یناخواسته

 عججراق اخیججر انتخابا ت جاری، بحران از پیش حتی. شدند منزوی دولت از کامل هاسنی عراق در نتیجه در
 استان این. نشد برگزار انبار سنی استان در گیریرای نیز و شد همراه شدیدی خشونت با امسال اوایل در

. است شده آغاز جاآن از داعش اخیر رویپیش که است پایگاهی و است سوریه مجاور ت در ایمنطقه

 جریانججا ت از مرحله جدیدترین شاید نبردها در شده آبدیده داعش جویانستیزه: جاستاین اساسی ینکته
 خیزشججی حمججایت تحت کهاین مگر یابد دست مهم این به توانستنمی جوستیزه صد چند اما باشند، اخیر
 چگججونه عججراق و سججوریه در غرب هایشکست که دهدمی نشان موضوع این. باشد بغداد رژیم علیه سنی
. بکشاند نابودی ینقطه به را عراق دولت تا شودمی تلفیق باهم

 مججورد در کردهججا رضججایت جلججب بججرای اشغال معامل ت از بخشی آن، مختاری خود که کردنشین منطقه
 جایی یعنی نفت از غنی کرکوک و کرد اعلم را مستقلی دولت خود برای اساسا بود، اولیه تهاجم یبرنامه

 ایججران هججایکمک با نشین شیعه جنوب. کرد تصرف دارد تعلق کردها به داشتند باور همیشه هاآن که را
. رسدنمی نظربه نزدیک هاسنی خیزش پایان و شودمی تسلیح

کَب ک سایکس-پیکو از ناشی بلو

کَبک از سومی دسته  از پججس خاورمیججانه تقسججیم بججه آن تاریخ که دارد وجود تریدراز زمانی مقیاس در بلو
 و فروپاشججید جنججگ توسججط عثمانی امپراتوری. گرددبرمی امپراتوری) منافع( راستای در اول جهانی جنگ
. شد تقسیم) فرانسه و بریتانیا بین عمدتا( بزرگ هایقدر ت بین نشینعرب مناطق در آن حاکمیت قلمرو

یّری اینامهتوافق جنگ طی در  سججایکس مججارک سججر و پیکججو ژرژ فرانسججوا فرانسججوی، دیپلمججا ت توسط س
 کردنججد منتشججر را سججری قردادهججای  هابلشججویک کججه روسیه انقلب از پس تنها و( شد منعقد بریتانیایی

 یسججوریه ایجججاد بججر مبنججی هججاعرب قبال در لورنس. ای. تی هایوعده گذاشتن پا زیر با که) شد عمومی
. کرد واگذار هافرانسوی به را سوریه و هاانگلیسی به را فلسطین اختیار ،)شام بلد یا( بزرگ

 مججذهبی، هایواقعیت به کافی توجه نامه،توافق این از حاصل هایمحدوده تعیین در که نیست آور تعجب
 برداشججته پججرده آن از امججروزه کججه اسججت اینامه توافق این. نشد معطوف محلی تاریخی و قومی ای،قبیله
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 رهججبر تا گرفته برژینسکی زبیگنیو متحد، ایال ت خارجی سیاست پیشکسو ت از همه که ایگونهبه شود،می
. گویندمی سخن آن یدرباره ،ُجنبلط ولید لبنان، هایکَدروزی

 مداخله جدید هایفراخوان

 ترپیش واپسگرا هایبلریست برخی. شودمی صادر مداخله جدید هایفراخوان بحران، این شدن ترعمیق با
 زمینججی نیججروی ارسججال از دو هججر بریتانیججا دولججت و اوباما. اندکرده مبادر ت هاییخواسته چنین صدور به

 در حملججه، بججرای نظامی افزارسخت و دارد نظر مد را هوایی حمل ت همچنان اوباما اما اند،کرده خودداری
 نامسججاعد بسججیار وضعیت که بود خواهد آن هم باز توجیه. است استقرار حال در سطرها این نگارش حین
 زمان: دارد مصداق همواره چون شودمی گفته همیشه که طورهمان. دهیم نشان واکنش بایستی ما و است
 بججه نسججبت( تججریکم منفججی بججار مججداخله. دسججت ایججن از جملتی و هاستدروازه در دشمن. است کوتاه
. داشت خواهد) دیگر هایگزینه

 شججدن کشججته موجب بمباران. بود خواهد مساله یتشدیدکننده که علج نه مداخله قبل، همانند اکنون اما
 خواهججد تریبیش هایتروریست برآمدن به منجر و کندمی شدیدتر را غرب از تنفر شود،می غیرنظامیان

 کنججونی اتحاد کهحالی در زند،می پیوند کامل طوربه داعش جویانستیزه به را سنی شورشیان امر این. شد
 از مججانهایدولت آینججده در کهطوریبه کندمی تقویت را ایران موضوع این. است موقتی صرفا هاآن بین

 بججر سججعودی-ایججران ایمنطقه جنگ مساله این. گفت خواهند سخن ما با تهدید این با شدید برخورد لزوم
. کرد خواهد تشدید را نفوذ سر

 از. کججرد نخواهججد ترنزدیک قدم یک را صلح کدامهیچ. رسید نخواهد عراق مردم داد به هااین از یکهیچ
 دادن خججاتمه عقلنیت، آغاز. است بوده خاورمیانه جان بلی غرب مداخله جاری، بحران تا پیکو-سایکس

.است مداخله بارمصیبت تاریخ این به

2014 ژوئن 14

زیر: یمقاله از است ایترجمه متن این

Iraq: three kinds of blowback and the threat of war stoked by western meddling
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