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کینهجوییدرعراق

الکس کالینیکوس
ترجمهی بابک پاشاجاوید
استدل ل جرج دبلیو بوش و تونی بلر برای توجیه تهاجم مارس  2003به عراق این بود کککه ایککن کشککور
تحت ]حاکمیت[ صدام حسین یکی از »محورهای شرارت« 1از میانن »دولتهای درمانده« 2بود ،که خطری
برای خود و دیگران هستند )دیگر دولتهای عضو محور شرارت ،ایران و کرهی شمالی بودند( .امککا حککتی
اگر دولت درماندهای در کار بوده است رژیمی است که از اشغا ل عراق پس از تهاجم پدید آمد ،چنانچه
سقوط ناگهانی موصل در برابر ائتلیفی از نیروها بهسرکردگی جهادیهای داعش) 3دولت اسلمی عککراق و
شام (4در نیمهی ژوئن نشانگنر ]این امر[ بوده است .و اکنون ایالت متحد در دورهی باراک اوباما ،خککود
را ناگزیر به اتحادی با عضو دیگر این »محونر شرارت« یعنی رژیم جمهوری اسلمی ایران میبیند.
سا لهاست جناحهایی از نیروهای چپ تلش کردهاند تا بهرغم تمامی شواهد مخالف ،بر این عقیده بمانند

که ایالت متحد بهنوعی در عراق »پیروز« شده است .پری اندرسککون بهطککور ظریفککی جنککگ را بهعنککوان
»امری نسبتا بدون رنج« توصیف میکند» :ایالت متحد ،در هر حا ل ،به لحاظ نظامی و سیاسی ،به اهککداف
خود رسیده است؛ نه از یفروپاشنی زمستانی یالو 5خبری بود و نککه از برخاسککتنن اضککطراری هلیکوپککتری از
سایگون .[1] «6به هر حا ل ،یفروپاشی و یفرار شتابزدهی ارتش عراق در مواجهه بککا پیشروی داعککش در
موصل و تکریت ،تا حدی شبیه تجزیهی ارتش وابسته 7به آمریکا ]در پایان جنگ ویتنام[ بککود ،زمککانیکه
نیروهای ویتنام شمالی در بهار  1975عقبنشینی نهایی را در سایگون بر آن تحمیل کردند.

axis of evil 1
failed states 2
ISIS 3
) Islamic State of Iraq and the Levant (or ISIL) 4م(.

Yalu 5
Saigon 6
 Client Army 7برگریفته از ترکیب شناختهشدهی »  «client stateاست ،که به دولتهایی اطلق میشکود ککه از نظکر
اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و  ...در امور بینالمللی تابع دولت قدرتمند دیگری هستند ،و نیز به رژیمهای استبدادیای که ارتباط
بسیار نزدیکی با ایالت متحد طی دورهی جنگ سرد داشتهاند؛ نظیر ویتنام جنوبی و  . ...از این نظر اصطلح یفوق را با انککدکی
اغماض میتوان »دولت وابسته« ترجمه کرد ،و بر همین مبنا ،در متن حاضککر از معککاد ل »ارتککش وابسککته« بککه جککای Client
 Armyاستفاده شده است) .م(.
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ابعاد آنچه رخ داده است نیز واجد اهمیت است .تعداد نیروهای داعککش بیککن  1000تککا  15000نفککر
برآورد شده است .موصل شهری دو میلیون نفره است .نیروهای امنیتی دولت عراق مدعیانککد کککه جمعککا
دارای  930000نفر نیروی آمادهباش هستند که به جدیدترین تسککلیحات توسککط ایککالت متحککد مجهککز
شدهاند ]] .[2حا ل پرسش اینجاست که[ چنین گروه کوچکی چگونه شهری به این بزرگککی را به تصککرف
درمیآورد و چنین ارتش بهظاهر مقتدری را شکست میدهد؟
دو عامل اساسی این شکست حیرتآور را توصیف میکند .اولی پیامدهای مخککرب اشککغا ل عککراق اسککت.
انگیزهی یفتح عراق آنچیزی بود که توبی داج »لیبرالیسم پویککا« 8مینامککد» :پککس از برچیککدن ]حکککومت[
صدام حسین ،ایالت متحد مامور ایجاد دولتی نئولیبرا ل شد که در حوزههای اجتماعی و اقتصادی کمترین
حضور ممکن را داشته باشد« ] .[3ترکیبی از عوامل شامل طرحریزی نامناسب ،تعداد ناکایفی سککربازان ،و
اساسیتر از همه ،مقاومت مسلحانهی بهسرعت یفزاینده در برابر اشغا ل ،این تلش را بککا شکسککت مککواجه
ساخت ].[4
ایالت متحد مجبور شد ]در عراق[ به محفنل سیاستمداران عراقی تکیه کند کککه خککود بککرای راهانککدازنی
]دستگاه اداری[ رژیم وابستهای که پس از سا ل  2004شکل گریفت ،انتخاب کرده بود .حکککومت مککوقت
ائتلف 9تحت سلطهی آمریکا ،از آغازز نمایندگی سیاسی را بر اساس خطوط قومی-مذهبی پایهگذاری کرد
و منابع را مطابق آن تخصیص داد و سیاست یفرقهگرای »تفرقه بیانداز و حکککومت کککن« را بنککا نهککاد کککه
تاکنون غالب بوده است ] .[5اعضای این ائتلف که پایهی سیاسیشان در اکثریت مسککلمان شککیعه قککرار
داشت ،و در دورهی رژیم بعثگرای صدام تحت ستم واقککع شککده بودنککد ،بککه تاکتیکهککایی یفرقهگرایککانه
متوسل شدند که بهویژه اقلیت عرب سنی را نشانه میریفت؛ رویهای که با ]برآمککدنن[ جهادیهککای سککنی
القاعده در بینالنهرین همبسته بود .نتیجهی این روند ،جنون کشتارهای یفرقهای بود که در سا ل  2006به
اوج خود رسید )که برطبق برآورد سازمان ملل با کشتار حدود  35000غیرنظامی همراه بود( و سنیها را
از بخشهای بزرگی از بغداد بیرون راند ].[6
ابعاد ]گستردهی[ مقاومت ]علیه اشغا ل[ ،دولت بککوش را مجبککور سککاخت تککا از یفانتزیهککای گسککتاخانهی
بازسازی نئولیبرالی عراق دست بکشد .ایفزایش مشهود تعداد سربازان ایالت متحککد ،در سککا ل  2007در
دورهی ژنرا ل دیوید پیتنرنیس ،نشانگر بازگشتی به جنگ متعارف ضد شورش بود ،که نهایتککاا در منککاطقی
که تحت تأثیر بهاصطلح »جنبش بیداری سنی« 10بودند ،مویفق به ایجاد ثبات در وضککعیت شککد .اگرچککه
زمانی در این مناطق قویترین شورشها جریان داشت ،اما تاکتیکهای القاعده اعتراضات را بککه انحککراف
کشانید.

kinetic liberalism 8
) Coalition Provisional Authority (or CPA) 9م(.
 Sunni Awakening movement 10یا حرکة الصحوة السنیة )م(.
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برندهی اصلی ]چنین اوضاعی[ نوری المالکی بود که در آوریل  2006به نخستوزیری منصوب شده بود.

در آنزمان او به عنوان یک »کارگزار قدیمی «11دیده میشد که قائممقام حزب شیعهی الدعوة السککلمیة
بود و میتوانست یک صاحبمنصنب بیضرر باشد ] .[8اما مالکی با ایفزایش کنتر ل شخصی بککر نیروهککای
امنیتی و گماردن شبکهای از اقوام و دوستان نزدیک به پپستهای کلیدی ،از جمله پسرش احمد به عنوان
جانشین یفرماندهی ارتش ،بهسرعت به انباشنت ]انحصاری[ قدرت روی آورد.
با وجود اینکه در انتخابات سا ل  2010یفهرست ]ائتلیفی[ مالکی دوم شد ،امککا وی بهکمککک آمیککزهای از
مانورهای عیبجویانه و سرکوبهای بیرحمانه ،در حفظ قدرت مویفق بود .مککالکی بهلحککاظ ایککدئولوژیک،
ترکیبی از ناسیونالیسم عراقی و یفرقهگرایی شیعی را در پیش گریفت .با اینکه رژیم تازهی عراق وجککودش
را مرهون قدرت نظامی و کمک مالی آمریکا بود ،مالکی تلش دولت اوباما برای مککذاکره در جهککت عقککد
»موایفقتنامهی وضعیت نیروها« 12را به بنبست کشاند؛ موایفقتنامهای که به ایالت متحککد اجککازه میداد
پس از ضربالعجل خروج نیروهای نظامیاش در دسامبر  ،2011بین ده تا بیست هککزار سککرباز خککود را
همچنان در عراق نگه دارد .توبی داج متذکر میشود »در عمل ،سربازان آمریکایی بایستی عراق را تککرک
میکردند« ] .[9این اولین باری نبود که یک ]دولنت[ وابسته به امپراتوری توانست خودمختاریهایی را از
ارباب خود بگیرد .مالکی در شرایطی بین ایالت متحد و ایران مانور داده است ،که ایککران از سککا ل 2003
تاکنون با سازماندهی و شکلدهی نیروهای سیاسی شیعه ،نقش بسیار یفعالی در داخل عراق داشته است.
در ساحت داخلی ،مالکی بهطور نظاممند بهدنبا ل به حاشیه راندن اقلیت سنی بود؛ همانه ایی ک ه ای الت
متحد در جریان تحولت در پی آرام کردن آنها بککود .او العراقیککه یککا جنبککش میهنککی عککراق 13را کککه در
انتخابات سا ل  2010بر مبنای درخواست ملیگرایی سکولر او ل شده بود منحل کککرد؛ در حککالیکه ایککن
جریان علوه بر کسب  80درصد آرای سنیها ،در نواحی شیعهنشین هم مورد حمایت واقککع شککده بککود.
مخالفان متهم به بعثگرایی شدند و تبعید یا زندانی شده ،مککورد شکککنجه قککرار گریفتنککد و کشککته شککدند.
زمانیکه کمپهای اعتراضنی الهام گریفته از نمونههای تونس و مصر در سککا ل  2013در سرتاسککر عککراق
شکل گریفتند ،مالکی ارتش را برای در هم کوبیدن آنها بهکار گریفت.
در این بین ،بیش از ده سا ل پس از تهاجم ]به عراق[ و در میان یفساد رسمی حاکم بر کشور ،شرایط مادی
مردم عادی عراق وخیم باقی مانده است .خدمات پایهای نظیر آب ،بککرق و یفاضککلب همچنککان غیرقابککل
اطمیناناند و بانک جهانی ]میزان[ بیکاری در عراق را چهککل درصککد ،و جمعیککت نیمهبیکککار )بککا اشککتغا ل
ناقص( 14را سی درصد برآورد کرده است ] .[10بهدلیل مویفقیت مککالکی در انهککدام کامککل اپوزیسککیون،
Grey functionary 11
) Status of Forces Agreement (or SOFA) 12م(.
 Iraqi National Movement 13یا »الحرکة الوطنیة العراقیه« که  Iraqiyya Coalitionیا ائتلف العراقیه نیز خوانده

میشود) .م(.

Underemployed 14؛ به ایفراد مشغو ل به کاری اطلق میشود که در آن )کار( نمیتوانند از تمام ظریفیت خود استفاده
کنند یا کار به قدر کفایت وجود ندارد .برای نمونه ایفراد متخصص مشغو ل به کارهای سطح پایینتر ،با ایفرادی کککه بهاجبککار و
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یفهرست ]ائتلیفی[ او در انتخابات پایان آوریل  2014او ل شد؛ این نشانی از یفروپاشکنی سیاسکی-اجتمکاعنی
عرانق تحت حاکمیت اوست ،که ]جلسهی[ پارلمان حاصل نتوانست پس از سقوط موصل بککه حککد نصککاب
برسد.
بنابراین ،رژیم برآمده از تهاجم ایالت متحد شرایطی برای قیامها و شورشهای جدید بهوجککود آورد .امککا
پیکربندی معضلی که در عراق به وقوع پیوسته است ،تحت تأثیر عامل دومککی شکککل یککایفته اسککت؛ و آزن
وضعیت دگرگونشدهی منطقه است که جنگ داخلی سوریه به آن دامن زده است .بشار اسد در واکنککش
به انقلب سا ل  2011در سوریه ،جنگ داخلی یفرقهگرایانهای را به راه انداخت .رژیم بعثگرای اسد کککه
خود بر یفرقهی شیعهی علوی پایه دارد ،با تداعی و احضار تهدید سلطهی اکککثریت سککنی بهدنبککا ل بسککیج
اقلیتهای مذهبی دیگر سوریه بود.
در حالیکه ارتش آزاد سوریه ) (FSAو کمیتههای انقلبنی محلی برای حفظ بینش و ایفق سوریهای سکولر
و دموکراتیک مبارزه کردهاند ،اما جهادیهای سنی مسلح ،که اغلب تحت حمایتهای مالی شیخشککینهای
خلیککج هسککتند ،بهطککور یفزاینککده بککه نظککامیگری روی آوردهانککد .در ایککن میککان ،مصککالح ژئوپلتیککک و
سرسپردگیهای یفرقهای ،رژیم ایران و جنبش شیعی لبنان یعنی حزب ا ...را به حامیان خارجی اصلی اسککد
بد ل کرده است.
]نبرد[ جهادیها بستر لزم را برای رشد و نمو داعش یفراهم نمود .ایککن گککروه ،از القاعککده در ]سککرزمین[
بینالنهرین برآمد که پس از شکست در عراق ،در سوریه مستقر شد .در آنجا داعش تمرکز کمتری بککر
روی جنگ با رژیم ]اسد[ داشت ،و در عوض بیشتر به گریفتن قلمرو از دست ارتش آزاد سوریه و جبهة
النصرة ،که بازوی رسمی القاعده ]در سوریه[ اسککت ،متمرکککز بککوده اسککت .داعککش توانسککت پایگککاهی بککا
مرکزیت رقه ایجاد کند که در شرق سوریه قرار دارد ،تا از آنجا قادر به از سرگیری عملیات ]خککود[ در
عراق شود .آنها از سرکوب »بهار عراقی« بهدست مالکی ،در راستای بهدست گریفتککن کنککتر ل یفلککوجه در
ژانویه بهرهبرداری کردند؛ شهری واقع در استان انبار در شما ل غربنی ]عراق[ کککه یکککی از مراکککز اصککلی
مقاومت در برابر اشغا ل بود و با یورش وحشیانهی ]نیروهای[ آمریکایی در اکتبر و نوامبر  2004بازپس
گریفته شد.
بهنظر میرسد داعش بهخوبی سازماندهی شده باشد؛ برای نمونه میتوان به  875میلیون دلر اندوختهای
اشاره کرد که از طریق کنتر لاش بر میدانهای نفتی در شرق سوریه و همچنین یفعالیتهایی نظیر قاچککاق
آثار باستانی از سایتهای باستانشناسی سوریه به دست آورده است؛ سرقت از بانکهککا و غککارت امککوا ل
]پس از تصرف[ موصل ممکن است تا یکونیم میلیارد دلر دیگر به خزانهی آنها ایفزوده باشد ] .[11این
که ،بنا به گزارشهای مستمر ،دو دشمن بزرگ یکدیگر ]یعنی[ عربستان سعودی و رژیم اسککد بکا داعککش
ارتباط دارند ،نشاندهندهی پیچیدگی و همچنین سییالیت سیاست در خاورمیککانه اسککت] .درک[ ایککن نککوع
صفبندی ،بنیان تلشهای سادهسازانه برای مقابل هم قرار دادن دولتهککای »مککترقی« و »ارتجککاعی« در
خاورمیانه را یفرومیپاشد.
بهدلیل نبود شرایط کاری مناسب ،کار پارهوقت انجام میدهند) .م(.
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اما داعش نمیتوانست تمام آنچه که دارد را بدون دشمنی خشونتورزانهی یفرقهای ،یفساد و ناکارآمککدی
رژیم مالکی بهدست آورد] .بر چنین بستری است که[ داعش از همکاری سایر نیروها در میککان جمعیککت
سنی عراق بهره برده است .بعد از سقوط موصل و تکریت ،نیویورکتایمز گزارش داد:
»با آشکار شدن تدریجنی ابعاد یورش ،واضح بود که تعدادی از گروههای ستیزهجو شککامل یفرمانککدهان
نظامی بعثگرا از دورهی ]صدام[ حسین ،به نیروهای مهاجم ملحق شدهاند ...یکی از ایککن بعثگراهککا،
عزت ابراهیم الدوری ،یفرمانده نظامی ارشد و معاون او ل رئیسجمهور در دولت ]صدام[ حسین و یکی
از معدود بعثیهای سرشناسی بود که از دستگیری بهدست آمریکاییها در طی اشغا ل گریخته بود« ]
.[12
پاتریک کوبرن در ادامه میایفزاید:
شاید آغازگر یورش ،داعش بوده باشد ،اما چندین گروه دیگر بهآن پیوستهاند .ما اکنون شاهد قیام عمومی
مردم سنی عراق هستیم .این داعش نیست که شهر تکریت ،زادگاه صدام حسین ،را کنتر ل میکنککد ،بلکککه
طریفداران قدیمی او ]صدام[ هستند که در حککا ل برایفراشککتن پوسککترهای دیکتککاتونر سککابقاند] ...نیروهککای[
داعش در خط مقدم صفوف بسککیار گسککتردهتری از سککتیزهجویانن سککنی نظیککر ارتککش النقشککبندیة و نیککز
گروههای مختلف بعثگرا قرار داشت .حملت بهخوبی هم اهنگی و برن امهریزی ش ده ب ود و احتم ال ب ا
همکاری ایفسران سنی ارتش رسمی عراق همراه بود که از درون در حا ل تخریب نیککروی دیفککاعی بودنککد ]
.[13

بسیاری از تحلیلگران اخطار دادهاند که اگر داعش ،پیشروی خود را بهسمت بغککداد ادامککه دهککد ،جنککگ
داخلی یفرقهای سا لهای  2005تا  2008ممکن است از سر گریفته شود .اما هیچ قطعیتی در اینباره وجککود
ندارد .هیات علمای مسلمین ،که شورش سنیها را پس از سا ل  2003حمایت کرد ،و نیز ]روحانی[ بانفوذ
شیعه ،آیت ا ...علی سیستانی ،یفراخوان مقابله صادر کردهاند .رسوایی و یفروپاشی نسبی رژیم مالکی میتواند
زمینه را برای دستیابی به توایفق میان طیف ]وسیعی[ از نیروهای سیاسی عککراق یفراهککم کنککد .شکککافهای
قومی ،مذهبی و طبقاتی پیچیده ویژگی بارز عراق مدرن بوده است؛ اما آنتاگونیسککم یفککرقهای در وضککعیت
حاضر محصو ل اشغا ل و پیآمدهای بعدی آن است ،و سنتهای قدرتمنند حاصل از جنبشهای سیاسی در
عراق )شامل حزب کمونیست و حزب بعث( را تحککت تککاثیر قککرار داده اسککت و از اختلیفککات اعتقککادی
)مذهبی( و قومی یفراتر ریفته است ] .[14نبایستی اجازه داده شود تککا کککاراکتر ]و چهککرهی[ دایفعهبرانگیککز
سیاستهای جهادی-یفرقهانی داعش بر این واقعیت سایه بیایفکند که احیای دوبارهی »شککورشهای سککنی«
موجب بازگشایی وضعیت سیاسی عراق شده است ،که با ]تشککدید[ یفرقهگرایککی توسککط ایککالت متحککد و
]رژیم[ مالکی به انسداد رسیده بود.
اما احتما ل تقسیم عراق به ]بخشهای[ شما ل غربی سنی ،شما ل شرقی کککردی ،و مرکککز و جنککونب شککیعه
غیرقابل چشمپوشی است .دولت محلککی کردسککتان از سککا ل  ،2003بهطککور مککداوم ،بهدنبککا ل توسککعهی
خودمختاری خود بوده است .نیروهای این دولت ،پس از سقوط موصل بهسرعت بهمنظور تصرف کرکوک
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حرکت کردند که از دیرباز دعوی آن را داشتند .یفروپاشی عراق از درون ،این کشور را بیش از پیککش بککه
بازیچهی دست نیروهای خارجی بد ل میکند .منطق متوقف کردن داعش و متحداناش ،دو پشتیبان اصلی
مالکی ،یعنی ایالت متحد و ایران را به همکاری عملی در عراق وادار میکند؛ گرچه آنها در سوریه حامی
قطبهای مخالف هستند .واشنگتن و تهران ،در هر صورت ،با درگیر شدن در مذاکرات هستهای جدی در
حا ل نزدیکتر شدن به یکدیگر هستند .نشانههایی بوده مبنککی بککر اینکککه یفککاجعهی سککوریه ،حککتی رژیککم
سعودی را به برداشتن قدمهایی در راستای برقراری رابطه با ایران متمایل کرده است.
تونی بلر ،طی یک موضعگیری حیرتآور و سرتاسر مضحک ،هرگونه ارتباط میان بحران جاری در عککراق
و حمله ]به این کشور[ در سا ل  2003را انکار کرده است ،تهاجمی ککه او اکن ون آنرا بخشکی از »جن گ
علیه ایفراطیگری اسلمی« توصیف میکند ] .[15در این موضعگیری ،این واقعیت کوچک نادیککده گریفتککه
میشود که حکومت بعثگرای عراق ،یک رژیم ناسیونالیسنت پان-عککرنب سکککولر بککود .برانککدازی صککدام
بزرگترین محرکه برای جهادیها از زمان تهاجم شوروی به ایفغانستان بود .همانطور کککه جنککگ داخلککی
سوریه جهادیها را تقویت کرده ،کودتای نظامی مصر )که شور و اشتیاق بسیار توسط بلر حمایت شد( نیز
در این امر مؤثر بوده است واقعهای که منجر به آن شدکه روزنهی امید بککرای کسککب قککدرنت ]سیاسککی[
توسط اسلمگرایان از راه تلشهای قانونی و مسالمتآمیز مسدود به نظر آید.
امپریالیسم غربی نمیتواند از مسئولیت اصلی در قبا ل زجر ]مردم[ عراق طفره رود .اما شکککی نیسککت کککه
پیشروی داعش به بحران قدرت امپراتوری آمریکککایی میایفزایککد .پیشتککر ،بیثباتسککازی مککویفقیتآمینز
اپکراین توسط روسیه ،سبب شد تا تقلی اوباما برای »ثقلگرای ی« 15منطقهانی آس یا-پاس یفیک 16بهمنظ ور
مواجههی عملی با ظهور چین بهعنوان رقیب هموزن ،راه به جایی نببرد ] .[16و اینک باتلق عراق دوباره
او را یفرا میخواند .بدون شک اوباما تمامی تلش خود را بهکار خواهد بست تا مانع بازگشت تعداد زیادی
سرباز آمریکایی به عراق شده ،و در عوض به تککوان هککوایی و دریککایی تکیککه نمایککد :کککار » 300مشککاور«
نیروهای ویژه 17که اوباما به آنجا اعزام میکند ،احتمال گردآوری اطلعات و یایفتن هککدف بککرای حملت
هوایی خواهد بود .اما هزینههای حاصل از گستاخی امپراتوری بیش از پیش رو به یفزونی است.

 23ژوئن 2014
* این متن ترجمهای است از مقالهی
است.

Nemesis in Iraq

که در  International Socialism journalمنتشر شده

 15برای ترجمهی واژهی  pivotدر این کانتکست ،این متدوا لترین معادلی است که در متون مختلف بهکار ریفته است .هر
چند گاهی معاد ل »چرخش« نیز مورد استفاده قرار گریفته است.
 ) Asia-Pacific 16آسیا-اقیانوسیه یا آس-بپک( )م(.
Special Forces 17
صفحه | 6

پراکسیس

Praxies.org

یادداشتها:
:1
کامنتهایشان.

2013, p95

Anderson,؛ با تشکر از

Joseph Choonara

،

Anne Alexander

و

Phil Marfleet

ب رای

Dodge, 2012, Kindle location 2168 :2؛ این کتاب مرجع ارزشمندی از اطلعات دربارهی عراق پس از
تهاجم و تحلیل آن است؛ با اینکه چارچوب یفکری برآمده از مطالعات امنیتی آکادمیک آن را مقید کرده
است.
Dodge, 2010, p1277 :3؛ برای تشریح ایدئولوژی دولت بوش Callinicos, 2003, chapters 1 and 2 ،را ببینید.
 :4برای یک تحلیل معاصر عالی Alexander and Assaf, 2005a and b ،را ببینید.
.Herring and Rangwalla, 2006, ch. 3 :5
.Dodge, 2012, Kindle location 1003 :6
.Ricks, 2009 :7
.Dodge, 2012, Kindle location 2866 :8
.Dodge, 2012, Kindle location 153 :9
.Dodge, 2012, Kindle location 3063 :10
.Chulov, 2014, and Khalaf and Jones, 2014 :11
.Al-Sahly and Arango, 2014 :12
.Cockburn, 2014. See also Cole, 2014 :13
 ،Ramadani, 2014 :14و برای چشماندازی تاریخی ،اثر بینظیر .Batatu, 1978
.Blair, 2014 :15
 :16حتی گمانهزنیهایی وجود دارد مبنی بر اینکه احتمال روسیه ،از طریکق عربسکتان سکعودی )ککه در
تماس با شورشیان انبار است( ،یورش تحت هدایت داعش را برانگیخت ه تکا ای الت متح د را از اوکرایکن
منحرف کند.Bhalla, 2014 :
مراجع:
Alexander, Anne, and Simon Assaf, 2005a, “Iraq: Rise of the Resistance”, International Socialism 105
(winter), www.isj.org.uk/?id=52

صفحه | 7

Praxies.org

پراکسیس

Alexander, Anne, and Simon Assaf, 2005b, “Elections and the Resistance in Iraq”, International Socialism
106 (spring),www.isj.org.uk/?id=89
Al-Sahly, Suadad, and Tim Arango, 2014, “Iraqi Militants, Pushing South, Aim at Capital”, New York
Times (11 June), www.nytimes.com/2014/06/12/world/middleeast/iraq.html?_r=0

.Anderson, Perry, 2013, “Imperium”, New Left Review, I/83
Batatu, Hanna, 1978, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of Iraq’s
Old Landed and Commercial Classes and of its Communists, Ba’athists and Free Officers (Princeton
.University Press)
Bhalla, Reva, 2014, “The Intrigue Lying Behind Iraq’s Jihadist Uprising”, Geopolitical Weekly (17 June),
www.stratfor.com/weekly/intrigue-lying-behind-iraqs-jihadist-uprising
Blair, Tony, 2014, “Iraq, Syria and the Middle East” (14 June), http://tinyurl.com/nflnx5r
Callinicos, Alex, 2003, The New Mandarins of American Power:the Bush Administration’s Plans for the
.World (Polity)
Chulov, Martin, 2014, “How an Arrest in Iraq Revealed Isis’s $2bn Jihadist Network”, Guardian (15 June),
www.theguardian.com/world/2014/jun/15/iraq-isis-arrest-jihadists-wealth-power
Cockburn, Patrick, 2014, “Iraq Crisis: West Must Take Up Tehran’s Offer to Block an ISIS Victory”,
Independent (15 June), www.independent.co.uk/voices/comment/iraq-crisis-west-must-take-up-tehransoffer-to-block-an-isis-victory-9537866.html

,Cole, Juan, 2014, “7 Myths about the Radical Sunni Advance in Iraq” (16 June)
www.juancole.com/2014/06/myths-radical-advance.html

Dodge, Toby, 2010, “The Ideological Roots of Failure: the Application of Kinetic Neoliberalism to Iraq”,
.International Affairs, volume 86, number 6
Dodge, Toby, 2012, Iraq: From War to a New Authoritarianism (International Institute for Strategic
.Studies)
Herring, Eric, and Glen Rangwalla, 2006, Iraq in Fragments: The Occupation and its Legacy (C Hurst &
.Co)
Khalaf, Roula, and Sam Jones, 2014, “Selling Terror: How Isis Details Its Brutality”, Financial Times (17
June), www.ft.com/cms/s/2/69e70954-f639-11e3-a038-00144feabdc0.html#axzz34nMhomfw
Ramadani, Sami, “The Sectarian Myth of Iraq”, Guardian (16 June),
www.theguardian.com/commentisfree/2014/jun/16/sectarian-myth-of-iraq
Ricks, Thomas E, 2009, The Gamble: General Petraeus and the Untold Story of the American Surge in
.Iraq, 2006-2008 (Allen Lane)

8 | صفحه

