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عراقدرجوییکینه

کالینیکوس الکس
پاشاجاوید بابک ی ترجمه 

کشککور ایککن کککه بود این عراق به 2003 مارس تهاجم توجیه برای بلر تونی و بوش دبلیو جرج استدل ل
نن از 1»شرارت محورهای« از یکی حسین صدام] حاکمیت[ تحت خطری که بود، 2»درمانده  های دولت« میا
حککتی امککا). بودند شمالی ی کره و ایران شرارت، محور عضو های دولت دیگر( هستند دیگران و خود برای
چه چنان آمد، پدید تهاجم از پس عراق اشغا ل از که است رژیمی است بوده کار در ای درمانده دولت اگر

و عککراق اسلمی دولت( 3داعش های جهادی سرکردگی به نیروها از ائتلیفی برابر در موصل ناگهانی سقوط
نر نشان  ژوئن ی نیمه در) 4شام خککود ،اوباما باراک ی دوره در متحد ایالت اکنون و. است بوده] امر این[ گ

نر« این دیگر عضو با اتحادی به ناگزیر را .بیند می ایران اسلمی جمهوری رژیم یعنی» شرارت محو

بمانند عقیده این بر ،مخالف شواهد تمامی رغم به تا اند کرده تلش چپ نیروهای از هایی جناح هاست سا ل
عنککوان به را جنککگ ظریفککی طککور به اندرسککون پری. است شده» پیروز« عراق در نوعی به متحد ایالت که
اهککداف به سیاسی، و نظامی لحاظ به حا ل، هر در متحد، ایالت: «کند می توصیف» رنج بدون نسبتا امری«

نی از نه ؛است رسیده خود نن از نککه و بود خبری 5یالو زمستانی یفروپاش از کوپککتری هلی  اضککطراری برخاسککت
در داعککش روی پیش بککا مواجهه در عراق ارتش ی زده شتاب یفرار و یفروپاشی ،حا ل هر به]. 1» [6سایگون
که زمککانی بککود،] ویتنام جنگ پایان در[ آمریکا به 7وابسته ارتش ی تجزیه شبیه حدی تا تکریت، و موصل

.کردند تحمیل آن بر سایگون در را نهایی نشینی  عقب 1975 بهار در شمالی ویتنام نیروهای

1 axis of evil

2 failed states

3 ISIS 

4 Islamic State of Iraq and the Levant (or ISIL)) م(.

5 Yalu

6 Saigon

7 Client  Armyی شده شناخته ترکیب از  برگریفته »client  state،نظکر از ککه شکود می اطلق هایی دولت به که » است
ارتباط که ای استبدادی های رژیم به نیز هستند، و دیگری قدرتمند  دولت تابع المللی بین امور ... در و نظامی سیاسی، اقتصادی،

انککدکی با را یفوق اصطلح نظر این ... . از و جنوبی ویتنام نظیر اند؛ داشته سرد جنگ ی دوره طی متحد ایالت با نزدیکی بسیار
Client جککای وابسککته» بککه «ارتککش معککاد ل از حاضککر متن در مبنا، همین بر و کرد، وابسته» ترجمه «دولت توان می اغماض

Army است. (م.) شده  استفاده
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نفککر 15000 تککا 1000 بیککن داعککش نیروهای تعداد. است اهمیت واجد نیز است داده رخ چه آن ابعاد
جمعککا کککه انککد  مدعی عراق دولت امنیتی نیروهای. است نفره میلیون دو شهری موصل. است شده برآورد
مجهککز متحککد ایککالت توسککط تسککلیحات جدیدترین به که هستند باش آماده نیروی  نفر930000 دارای
[2[ اند شده تصککرف  به را بزرگککی این  به شهری چگونه کوچکی گروه چنین] که جاست این پرسش حا ل]. 

دهد؟ می شکست را مقتدری ظاهر به ارتش چنین و آورد درمی

.اسککت عککراق شککغا ل امخککرب پیامدهای اولی. کند می توصیف را آور حیرت شکست این اساسی عامل دو
]حکککومت[ برچیککدن از پککس: «نامککد می 8»پویککا لیبرالیسم« داج توبی که بود چیزی آن عراق یفتح ی انگیزه
ترین کم اقتصادی و اجتماعی های حوزه در که شد نئولیبرا ل دولتی ایجاد مامور متحد ایالت ،حسین صدام
و سککربازان، ناکایفی تعداد نامناسب، ریزی طرح شامل عوامل از ترکیبی]. 3» [باشد داشته را ممکن حضور
مککواجه شکسککت بککا را تلش این اشغا ل، برابر در یفزاینده سرعت به ی  مسلحانه مقاومت همه، از تر اساسی
].4[ ساخت

نل به] عراق در[ شد مجبور متحد ایالت نی راه بککرای خککود کککه کند تکیه عراقی مداران سیاست محف انککداز
مککوقت حکککومت. بود کرده انتخاب گریفت، شکل 2004 سا ل از پس که ای وابسته رژیم] اداری دستگاه[

زز از آمریکا، ی سلطه تحت 9ائتلف کرد گذاری پایه مذهبی-قومی خطوط اساس بر را سیاسی نمایندگی آغا
کککه نهککاد بنککا را» کککن حکککومت و بیانداز تفرقه« گرای یفرقه سیاست و داد تخصیص آن مطابق را منابع و

قککرار شککیعه مسککلمان اکثریت در شان سیاسی ی پایه که ائتلف این اعضای]. 5[ است بوده غالب تاکنون
گرایککانه یفرقهی هککای تاکتیک بککه بودنککد، شککده واقککع ستم تحت صدام گرای بعث رژیم ی دوره در و داشت،
نن[ با که ای رویه ریفت؛ می نشانه را سنی عرب اقلیت ویژه به که شدند متوسل سککنی هککای جهادی ]برآمککد
به 2006 سا ل در که بود ای یفرقه کشتارهای جنون روند، این ی نتیجه. بود همبسته النهرین بین در القاعده

را ها سنی و) بود همراه غیرنظامی 35000حدود کشتار با ملل سازمان برآورد برطبق که ( رسید خود اوج
].6[ راند بیرون بغداد از بزرگی های بخش از

ی گسککتاخانه هککای یفانتزی از تککا سککاخت مجبککور را بککوش دولت ،]اشغا ل علیه[ مقاومت] ی گسترده[ ابعاد
در 2007 سککا ل در متحککد، ایالت سربازان تعداد مشهود ایفزایش. بکشد دست عراق نئولیبرالی بازسازی

نیس دیوید ژنرا ل ی دوره نر اا که بود،  شورش ضد متعارف  جنگ به بازگشتی گر نشان ،پیت منککاطقی در نهایتکک
. اگرچککهشککد وضککعیت در ثبات ایجاد به مویفق بودند، 10»سنی بیداری جنبش« اصطلح به تأثیر تحت که

انحککراف بککه را اعتراضات القاعده های تاکتیک اما داشت، جریان ها شورش ترین قوی مناطق این در زمانی
کشانید.

8 kinetic liberalism

9 Coalition Provisional Authority (or CPA) )م(.

10 Sunni Awakening movement م( السنیة الصحوة حرکة یا(.
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.بود هشد منصوب وزیری نخست به 2006 آوریل در که بود المالکی نوری ]اوضاعی چنین[ اصلی ی برنده
السککلمیة الدعوة ی شیعه حزب مقام قائم که شد می دیده »11قدیمی کارگزار« یک عنوان  به او زمان آن در
نب صاحب یک توانست می و بود نیروهککای بککر  شخصی کنتر ل ایفزایش با مالکی اما]. 8[ باشد ضرر بی منص

عنوان  به احمد پسرش جمله از کلیدی، های پپست به نزدیک دوستان و اقوام از ای شبکه گماردن و امنیتی
نت به سرعت به ارتش، یفرماندهی جانشین .آورد روی قدرت] انحصاری[ انباش

از ای آمیککزه کمککک به وی امککا شد، دوم مالکی] ائتلیفی[ یفهرست 2010 سا ل انتخابات در که این وجود با
ایککدئولوژیک، لحککاظ به . مککالکیبود مویفق قدرت حفظ در رحمانه، بی های سرکوب و  جویانه عیب مانورهای

وجککودش عراق ی تازه رژیم که این با. گریفت پیش در را شیعی گرایی یفرقه و عراقی ناسیونالیسم از ترکیبی
عقککد جهککت در مککذاکره برای اوباما دولت تلش مالکی بود، آمریکا مالی کمک و نظامی قدرت مرهون را
داد می اجککازه متحککد ایالت به که ای نامه  موایفقت کشاند؛ بست بن به را 12»نیروها وضعیت ی نامه موایفقت«

را خککود سککرباز هککزار  بیست تا ده بین ،2011 دسامبر در اش نظامی نیروهای خروج العجل ضرب از پس
تککرک را عراق بایستی آمریکایی سربازان عمل، در« شود می متذکر داج توبی. دارد نگه عراق در همچنان

نت[ یک که نبود باری اولین این]. 9» [کردند می از را هایی خودمختاری توانست امپراتوری به وابسته] دول
2003 سککا ل از ایککران که است، داده مانور ایران و متحد ایالت بین در شرایطی مالکی. بگیرد خود ارباب

.است داشته عراق داخل در یفعالی بسیار نقش شیعه، سیاسی نیروهای دهی شکل و دهی سازمان با تاکنون

ایی  همان بود؛ سنی اقلیت راندن حاشیه  به دنبا ل به مند نظام طور به مالکی داخلی، ساحت در ه ه الت ک ای
در کککه را 13عککراق میهنککی جنبککش یککا العراقیککه او. بککود آنها کردن آرام پی در تحولت جریان در متحد

ایککن که حککالی در کککرد؛ منحل بود شده او ل سکولر گرایی ملی درخواست مبنای بر 2010 سا ل انتخابات
.بککود شککده واقککع حمایت مورد هم نشین شیعه نواحی در ها، سنی آرای درصد 80 کسب بر علوه جریان

.شککدند کشککته و گریفتنککد قککرار شکککنجه مککورد شده، زندانی یا تبعید و شدند گرایی بعث به متهم مخالفان
نی های کمپ که زمانی عککراق سرتاسککر در 2013 سککا ل در مصر و تونس های نمونه از گریفته الهام اعتراض
.گریفت کار به ها آن کوبیدن هم در برای را ارتش مالکی گریفتند، شکل

مادی شرایط کشور، بر حاکم رسمی یفساد میان در و] عراق به[ تهاجم از پس سا ل ده از بیش بین، این در
غیرقابککل همچنککان یفاضککلب و بککرق آب، نظیر ای پایه خدمات. است مانده باقی وخیم عراق عادی مردم

اشککتغا ل بککا( بیکککار نیمه جمعیککت و درصککد، چهککل را عراق در بیکاری] میزان[ جهانی بانک و اند اطمینان
اپوزیسککیون، کامککل انهککدام در مککالکی مویفقیت دلیل به]. 10[ است کرده برآورد درصد سی  را14)ناقص

11 Grey functionary

12 Status of Forces Agreement (or SOFA)) .م(

13  Iraqi National Movement که العراقیه» الوطنیة الحرکة« یا Iraqiyya Coalition خوانده نیز العراقیه ائتلف یا
(م.). شود می

14  Underemployedاستفاده خود ظریفیت تمام از توانند (کار) نمی آن در که شود می اطلق کاری به مشغو ل ایفراد به ؛
و اجبککار به کککه ایفرادی با تر، پایین سطح کارهای به مشغو ل متخصص ایفراد نمونه ندارد. برای وجود کفایت قدر به کار یا کنند
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نی از نشانی این شد؛ او ل 2014 آوریل پایان انتخابات در او ]ائتلیفی[ یفهرست نی سیاسکی-اجتمکاع یفروپاشک
نق نصککاب حککد بککه موصل سقوط از پس نتوانست حاصل پارلمان] ی جلسه[ که اوست، حاکمیت تحت عرا
.برسد

امککا. آورد وجککود به جدید های شورش و ها قیام برای شرایطی متحد ایالت تهاجم از برآمده رژیم بنابراین،
زن و اسککت؛ شکککل یککایفته دومککی عامل تأثیر تحت است، پیوسته وقوع به عراق درپیکربندی معضلی که  آ

واکنککش در اسد بشار .است زده دامن آن  به سوریه داخلی جنگ که است منطقه ی شده دگرگون وضعیت
کککه اسد گرای بعث رژیم . یفرقه گرایانه ای را به راه انداختداخلی جنگ سوریه، در 2011 سا ل انقلب به

بسککیج دنبککا ل بهتهدید سلطه ی اکککثریت سککنی  احضار و تداعی با ، پایه داردعلوی ی شیعه ی یفرقه بر خود
.بود سوریه دیگر مذهبی های اقلیت

نی های کمیته و) FSA( سوریه آزاد ارتش کهدر حالی  سکولر ای  سوریه و ایفق بینش حفظ برای محلی انقلب
های شککین شیخ مالی های حمایت تحت اغلب که مسلح، سنی های جهادی اما اند، کرده مبارزه دموکراتیک و

و ژئوپلتیککک مصککالح میککان، ایککن در. انککد آورده روی گری نظککامی بککه یفزاینککده طککور به هسککتند، خلیککج
اسککد اصلی خارجی حامیان به را... ا حزب یعنی لبنان شیعی جنبش و ایران رژیم ای، یفرقه های سرسپردگی

.است کرده بد ل

] سککرزمین[ در  القاعککده از گککروه، ایککن. نمود یفراهم داعش نمو و رشد برای را لزم بستر ها جهادی] نبرد[
بککر تری کم تمرکز داعش جا آن در . مستقر شدسوریه در عراق، در شکست از پس که برآمد النهرین بین

جبهة و سوریه آزاد ارتش دست از قلمرو گریفتن به تر بیش در عوض و داشت،] اسد[ رژیم با جنگ روی
بککا پایگککاهی توانسککت داعککش. اسککت بککوده متمرکککز اسککت،] سوریه در[ القاعده رسمی بازوی که النصرة،

در] خککود[ عملیات سرگیری از به قادر جا آن در شرق سوریه قرار دارد، تا از که کند ایجاد رقه مرکزیت
در یفلککوجه کنککتر ل گریفتککن دست به در راستای ،مالکی دست به» عراقی بهار« سرکوب از ها آن. شود عراق
نی شما ل در انبار استان در واقع شهری ؛کردند بهره برداری ژانویه اصککلی مراکککز از یکککی کککه] عراق[ غرب

بازپس 2004 نوامبر و اکتبر در  آمریکایی] نیروهای[ ی  وحشیانه یورش با و بود اشغا ل برابر در مقاومت
.شد گریفته

ای اندوخته دلر میلیون 875 به توان می نمونه برای؛ باشد شده سازماندهی خوبی به داعش رسد می نظر به
قاچککاق نظیر هایی یفعالیت همچنین و سوریه شرق در نفتی های میدان بر اش کنتر ل طریق از که کرد اشاره
 غککارت امککوا لو هککا بانک  از سرقت است؛ آورده دست  به سوریه شناسی باستان های سایت از باستانی آثار

این ].11[  باشدایفزوده ها آن ی خزانه به دیگر دلر میلیارد  یک ونیمتا است ممکن موصل] پس از تصرف[
داعککش بکا اسککد رژیم و سعودی عربستان] یعنی[ یکدیگر بزرگ دشمن دو مستمر، های گزارش به بنا که،

ییالیت همچنین و پیچیدگی ی دهنده نشان دارند، ارتباط نککوع ایککن] درک[ .اسککت خاورمیککانه در سیاست س
در» ارتجککاعی« و» مککترقی« هککای دولت دادن قرار هم مقابل برای سازانه ساده های تلش بنیان بندی، صف

.پاشد یفرومی را خاورمیانه
دهند.  (م.)  می انجام وقت  پاره کار مناسب، کاری شرایط نبود دلیل به
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ناکارآمککدی و یفساد ای، یفرقه ی ورزانه  خشونت دشمنی بدون را دارد که چه آن تمام توانست نمی داعش اما
جمعیککت میککان در نیروها سایر همکاری از داعش ]که است بستری چنین بر. [آورد دست به مالکی رژیم
:داد گزارش تایمز نیویورک تکریت، و موصل سقوط از بعد. است بهره برده عراق سنی

نی شدن آشکار با« یفرمانککدهان شککامل جو ستیزه های گروه از تعدادی که بود واضح یورش، ابعاد تدریج
گراهککا، بعث ایککن از یکی... اند  شده ملحق مهاجم نیروهای به حسین،] صدام[ ی دوره از گرا بعث نظامی
یکی و حسین] صدام[ دولت در جمهور رئیس او ل معاون و ارشد نظامی یفرمانده الدوری، ابراهیم عزت

[ »بود گریخته اشغا ل طی در ها آمریکایی دست به دستگیری از که بود  سرشناسی های بعثی معدود از
12.[

:ایفزاید می ادامه در کوبرن پاتریک

عمومی قیام شاهد اکنون ما. اند پیوسته آن به دیگر  گروه چندین اما باشد، بوده داعش یورش، آغازگر شاید
بلکککه کنککد، می کنتر ل را، حسین صدام زادگاه تکریت، شهر که نیست داعش این.  هستیمعراق سنیمردم 

نر پوسککترهای برایفراشککتن حککا ل در که هستند] صدام[ او قدیمی طریفداران ]نیروهککای... [ سککابق انددیکتککاتو
نن جویسککتیزه از تری گسککترده بسککیار صفوف مقدم خط در داعش  نیککزو النقشککبندیة ارتککش نظیککر سککنی ا

اهنگی خوبی به حملت . قرار داشتگرا بعث مختلف های گروه امه و هم ده  ریزی  برن ود ش ال و ب ا احتم ب
[ بودنککد نیککروی دیفککاعی تخریب حا ل در درون از کههمراه بود  عراق ارتش رسمی سنی ایفسران همکاری

13.[

جنککگ دهککد،  ادامککه بغککداد سمت به را خود پیشروی داعش، اگر که اند داده اخطار گران تحلیل از بسیاری
وجککود باره این در قطعیتی هیچ اما. شود گریفته سر از است ممکن 2008  تا2005های سا ل ای یفرقه داخلی
بانفوذ] روحانی[ و نیز کرد، حمایت 2003 سا ل از پس را ها سنی شورش که مسلمین، علمای هیات. ندارد

تواند می مالکی رژیم یفروپاشی نسبی و رسوایی. اند کرده صادر مقابله یفراخوان سیستانی، علی ...ا آیتشیعه، 
های شکککاف. کنککد یفراهککم عککراق سیاسی نیروهای از] وسیعی[ طیف میان توایفق به دستیابی برای را زمینه
 در وضککعیتای یفککرقه آنتاگونیسککم اما ویژگی بارز عراق مدرن بوده است؛  پیچیده طبقاتی و مذهبی قومی،
ند های سنت و است، آن بعدی آمدهای پی و اشغا ل محصو ل حاضر  درسیاسی های جنبش از حاصل قدرتمن
اعتقککادی اختلیفککاتو از  اسککت داده قککرار تککاثیر تحککت  را) بعث حزب و کمونیست حزب شامل(عراق 

برانگیککز دایفعه] و چهککره ی[ کککاراکتر تککا شود داده اجازه نبایستی]. 14[ است ریفته یفراتر قومی و) مذهبی(
نی  یفرقه-جهادی های سیاست »سککنی های شککورش« ی دوباره احیای که بیایفکند سایه واقعیت این بر داعش ا
یفرقه گرایککی توسککط ایککالت متحککد و] تشککدید[که با  است، شده عراق سیاسی وضعیت بازگشایی موجب

.بود به انسداد رسیده مالکی] رژیم[

نب و مرکککز و کککردی، شرقی شما ل سنی، غربی شما ل] های بخش[ به عراق تقسیم احتما ل اما شککیعه جنککو
ی توسککعه دنبککا ل به مککداوم، طککور به ،2003 سککا ل از کردسککتان محلککی دولت. غیرقابل چشم پوشی است

کرکوک تصرف منظور به سرعت به موصل سقوط از پس دولت، این نیروهای. است بوده خود خودمختاری
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بککه پیککش از بیش را این کشور درون، از عراقیفروپاشی  .داشتند را آن دعوی دیرباز از که کردند حرکت
اصلی پشتیبان دو اش، متحدان و داعش کردن متوقف منطق. کند می بد ل خارجی نیروهای دست ی بازیچه
حامی سوریه در ها آن گرچه کند؛ می وادار عراق در عملی همکاری به را ایران و متحد ایالت یعنی مالکی،
 درجدی ای هسته مذاکرات در شدن درگیر با صورت، هر در تهران، و واشنگتن. هستند مخالف های قطب

رژیککم حککتی سککوریه، ی یفککاجعه کککه این بککر مبنککی بوده هایی نشانه .حا ل نزدیک تر شدن به یکدیگر هستند
. متمایل کرده استایران با  رابطه برقراری برداشتن قدم هایی در راستای به را سعودی

عککراق در جاری بحران میان ارتباط هرگونه مضحک، سرتاسر و آور حیرت طی یک موضع گیری بلر، تونی
ون او ککه تهاجمی است، کرده انکار  را2003 سا لدر ] به این کشور[و حمله  گ« از بخشکی را آن اکن جن

  نادیککده گریفتککهکوچک واقعیت موضع گیری، این این ]. در15[ کند می توصیف» اسلمی گری ایفراطی لیهع
نت رژیم یک عراق، گرای بعثمی شود که حکومت  نب-پان ناسیونالیس صککدام برانککدازی. بککود سکککولر عککر

داخلککی جنککگ  کککهطور همان.  بودایفغانستان به شوروی تهاجم زمان از ها جهادی رای محرکه  بترین بزرگ
) نیزشد حمایت بلر توسط شور و اشتیاق بسیار که( مصر نظامی کودتای کرده، تقویت را جهادی ها سوریه

نت  است بوده مؤثر امر این در ]سیاسککی[واقعه ای که منجر به آن شدکه روزنه ی امید بککرای کسککب قککدر
.آید نظر به مسدودتوسط اسلم گرایان از راه تلش های قانونی و مسالمت آمیز 

کککه نیسککت شکککی اما. رود طفره عراق[مردم]  زجر قبا ل در اصلی مسئولیت از تواند نمی غربی امپریالیسم
نز مککویفقیت سککازی ثبات بی تککر، پیش. ایفزایککد می آمریکککایی امپراتوری قدرت بحران به داعش روی پیش آمی

ی ثقل« برای اوباما تقلی سبب شد تا روسیه، توسط کراینپا نی منطقه 15»گرای یا ا یفیک-آس ور به 16پاس منظ
ببرد جایی به راه وزن، هم رقیب عنوان به چین ظهور با عملی ی مواجهه دوباره عراق باتلق اینک و]. 16[ ن

زیادی تعداد بازگشت مانع تا بست خواهد کار به را خود تلش تمامی اوباما شک بدون. خواند می یفرا را او
 «مشککاور»300 کککار:  نمایککدتکیککه دریککایی و هککوایی تککوان به عوض در و شده، عراق به آمریکایی سرباز

حملت بککرای هککدف یایفتن و اطلعات گردآوری احتمال کند، می اعزام جا آن به اوباما که 17ویژه نیروهای
.است یفزونی به رو پیش از بیش امپراتوری  گستاخی از حاصل های هزینه اما .بود خواهد هوایی

2014 ژوئن 23

شده  منتشرInternational Socialism journal در  که Nemesis in Iraq  ی مقاله از است ای ترجمه متن این* 
است.

ریفته است. هر کار به معادلی است که در متون مختلف ترین متدوا ل این  در این کانتکست، pivot  برای ترجمه ی واژه ی 15
است.  گریفته قرار استفاده مورد «چرخش» نیزگاهی معاد ل چند 

16  Asia-Pacific بپک) (م.) یا ( آسیا-اقیانوسیه آس-

17 Special Forces 
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