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شود؟ جنگ وارد عراق در دیگر بار خواهد می واقعا بریتانیا آیا

جرمن لینزی
لیلیزی - فاطمه نژاد کی مترجمین: صبا

چنیببن عببراق بببه بریتانیا مجدد ی حمله ضرورت ی درباره تلگراف»، «ساندی ی رویزنامه در کامرون دیوید
نوشت:

هببا مایل که نیست ای مسئله سوریه، به آن گسترش و عراق قلب در تندرو خلفت یک تشکیل”
ی با که نیست ای مساله این باشد. همچنین، دور ما سریزمین ایز ه جنگ ال ده ک ش س داده رخ پی

چنانچه است. یزیرا اهمیت دارای ما برای اکنون هم و جا همین مسئله، کرد. این تبیین را آن بتوان
آنها آوریم، عمل به اقدامی تروریستی خطرناک گروه این حملت کردن کن ریشه برای نتوانیم ما

دهند.“ قرار هدف را ما بریتانیا های خیابان در که جایی تا شوند، می تر قوی و کرده رشد

دهیم: قرار تحلیل و تجزیه مورد را استدلل این بیایید حال

آن آمببدن وجود به سبب چیزی جدیست. چه معضل یک مسلما سوریه و عراق در تندرو خلفتی تشکیل
سبایر شبام] و و عبراق اسبلمی «داعش» [دولت ایز مالی های حمایت به است [پاسخ] مربوط است؟ شده
و گشببت، می تأمین قطر و سعودی عربستان های شاهزاده طریق ایز عمدتا که سوریه، [مسلح] در های گروه

یکی عنوان به گرفت. ترکیه می صورت سوریه در اسد رژیم سرنگونی برای غرب مکرر های تلش طی در
برسببانند. سببوریه بببه  کشور این مریزهای طریق ایز را سل ح و پول ها گروه این تا داد اجایزه ناتو، اعضای ایز

است. تر بزرگ مقیاسی در اقداماتی چنین ی ناخواسته تبعات بینیم، می عراق در اکنون ما آنچه

افزایش به است، شده برانداخته تشریفاتی هیچ بی اش غربی سابق حامیان توسط اکنون که مالکی، حکومت
ایز عببراق غببرب در ها سببنی ایز بسببیاری شد امر] سبب [این که کرد، کمک ای فرقه های تبعیض و ها تنش

ایی گران اشغال  های سیاست ی پایه بر خود ها آن های کنند. سیاست حمایت داعش ی و امریک کبه انگلیس
کردنببد تقسببیم جببداگانه بخش سه به را کشور و دادند می قرار هم مقابل در را مختلف های گروه ماهرانه

کنیم. می مشاهده را آن نتایج اکنون که  گرفت، شکل

ایببن نبایببد دلیبل چه کنیم. به تبیین پیوست وقوع به پیش سال ده که جنگی اساس بر نباید را مسئله این
آنجا پیش سال دو همین تنها متحد ایالت نیروهای و شد آغایز پیش سال یایزده جنگ کرد؟! (البته را کار
تخریببب را ها یزیرسبباخت که چرا بود، خاورمیانه تاریخ در کننده تعیین ای لحظه واقعه کردند). این ترک را

وقببوع ایز پیببش حببتی که گویاست امر این رابطه این کرد. در تشدید را ای فرقه های نزاع و ها تنش و کرد
ایببن ایز ناشی ومرج هرج و ثباتی بی حتی ها آن ایز بسیاری و پرداختند مخالفت به آن با نفر ها میلیون جنگ،
لل که جنگی را آن البته و  کردند؛ بینی پیش را تهاجم نیببز واقعیببت بببه که امری خواندند؛ ندارد پایانی عم
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گفتند می که هستند هایی همان دارند، می برحذر استدللی چنین کشیدن میان به ایز را ما که پیوست. کسانی
گویند. می چنین جدید ی حمله درمورد که همانطور بود، خواهد مثمرثمر جنگ آن

ورد بریتانیا در را ما و شد خواهد قویتر و کرد خواهد رشد جریان این رار هبدف م د ق د خواه داد. دیوی
بریتانیببا بببه و آمببد خواهند اینجا به آنها نکنیم، متوقف عراق در را داعش ما اگر که است نگران کامرون

کردنببد. می فکببر موضببوع ایببن بببه اینها ایز تر پیش اندکی بایستی اسلفش و او کرد. احتمال خواهند حمله
ایببن که کردند مطر ح را بحث  این2001 سال ایز بودند، مخالف ها جنگ این با که ما ایز بخش  آن مجددا،
های سببرویس توسط موضوع یزنند. این می دامن آن به بلکه برند، نمی میان ایز را تروریسم تنها نه ها جنگ

کردند. تشدید و تقویت را تروریسم عراق و افغانستان در ها جنگ این که شد تایید هم دولتی اطلعاتی

د، می نشان خود ایز کامرون که طبانه راحت  فراموشی این ان در ده ت می انه و مداران سیاس ایع ها رس ش
ام.  نیببک داده انجببام عببراق در حبباکم شرایط ی درباره یزیادی های مصاحبه من  گذشته، ی هفته است. در

آن کلیت در وقایع این مورد در من های  صحبت که بود معتقد لندن، رادیو راستی دست گزارشگر فراری،
ن بدانند خواستند می مردم آنچه و بود فایده بی ه، ببود ای ان کبه شبرایطی در ک های کوهسبتان در ایزدی

شود. انجام باید کاری چه هستند، مرگ حال در دورافتاده

را وقببایع تاریببخ کببرد فببرض شببود می که هم تلگراف نویسندگان سرگروه استانلی تیم مشابه، موردی در
بسببتر در بایببد را امببرویز وقایع ی همه که کردم اشاره یکشنبه صبح ی یزنده ی برنامه در من وقتی داند، می

فراموشببی بببه را آن بایببد و ندارنببد ای فایده هیچ قدیمی های بحث تکرار  که شد مدعی دید، شان تاریخی
سپرد. 

یی بستر و تاریخ ولی ر بایز خواهند می که آنان برای وقایع عین بکوبنبد تبایزه هبایی جنگ ایز حمبایت طببل ب
ی درببباره اندیشببیدن برای جدی نیایزی است ممکن بدیلی ی چاره راه هستند.  هر ای پیچیده خیلی مفاهیم

لا نظامی ی مداخله آیا  که شود موجب را موضوع این حببتی اسببت ممکببن که بود.  امری درستی کار اساس
دهد. تغییر ها جنگ این با مخالفت راستای در را مردم ایز بیشتری ی عده نظر

Stopwar.org :منبع

اصلی: متن به لینک

http://stopwar.org.uk/videos/kurds-and-isis-in-iraq-is-us-and-uk-military-intervention-the-answer#.U_j0eWPSQsT
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