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را  خاورمیانهسال گذشته بخش بزرگی از  04قومی که طی  و ایفرقه های داخلیِجنگ

است که در آن  مبارزهها نوع جدیدی از . جایگزین آناستبه پایان رو ویران کرده 

شان درتقکه  ورندآبه لرزه درمی را فاسدی گاننخبتن  های مردمیْاعتراضاتی همانند قیام

کشی عهمنو یاخشونت تهدید  اجتماع در برابر افعانمد کنند کهیرا با این ادعا توجیه م

 .اندافراطی

ی ی دربارهامقالهکردم در هتلی در بغداد نشسته بودم و فکر می در ماه اکتبر در اتاقم

 بزرگ از آخرین انفجار. بنویسم داعشبازگشت صلح به پایتخت عراق بعد از شکست 

ه بارها ک چیزیگذشت، میسه سال ه بود بسیاری انجامید که به مرگهای بغداد در خیابان

 د.شتکرار می خوفناکیبه شکل 

از دور شنیدم که به نظرم صدای « تق تق»کردم که صدای داشتم کارم را شروع می

ی فوتبال مردمی باشند که دارند در عروسی یا مسابقه احتمالاً، اما فکر کردم آمدمیگلوله 

درست  یهیتوجبود که چنین  از آن ترها طولانیکنند. اما موج شلیک گلولهپایکوبی می

جا برسم، ورودی رفتم تا ببینم در خیابان چه خبر است. قبل از این که به آنسالن به  و باشد

مردی به من گفت که نیروهای امنیتی به معترضان در نزدیک میدان تحریر شلیک 

 «نفر کشته شدند. 04حالا  تا»کردند: می

مجروح  0446و  کشته 051از آن بود: آمار رسمی از  تربیششدگان خیلی آمار کشته

تر است. یشب بسیارشدگان دهد، اما پزشکان به من گفتند که آمار واقعی کشتهخبر می

، پایان دادن به فساد و بهبود خدمات شغلشمارشان کم بود، خواهان  ابتدامعترضان که 

که  دولتی یامنیتنیروهای در  یا کسانی . اما کسبودند ضروری مثل برق و آب بهتر

، چنین مطالباتی برای عدالت اجتماعی و کردندمی انشتکمیلنظامیان هوادار ایران شبه

 ،لولهدانستند که باید با آتش مستقیم گبرای وضع موجود سیاسی می یاقتصادی را تهدید

 شد. سرکوب می ،مقررات منع آمدوشد برای هفت میلیون ساکن بغداد و قطع اینترنت

https://pecritique.com/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://pecritique.com/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://pecritique.com/2015/05/22/%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%ad%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d8%a2%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%af%db%8c/
https://pecritique.com/2015/05/22/%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%ad%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d8%a2%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%af%db%8c/
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میلیارد دلار از  054اما عمق نفرت از دزدی ، برای مدت کوتاهی جواب دادسرکوب 

د، ور ششعله هباردوناگزیر چنان بود که اعتراضات به 3442نفتی عراق بعد از  هایدرآمد

 به آتش کشیده شد. دولتی اداراتنفر کشته شدند و  32چنان که در جمعه نیز 

ستان انگل بهچند هفته بعد که  وقتی،بود که این درست همان چیزی  کردمفکر 

جایی  های معترض را درتلویزیون را روشن کردم و تودهیعنی وقتی که  ؛دادرخ  ،مگشترب

جا بیروت است نه شد که این معلومبود شهری در خاورمیانه است. اما  مشخصدیدم که 

ساد در ف آکنده از ی حاکمی اعتراضات یکسان بود: خشم از طبقهانگیزه هرچندبغداد، 

ن است که هم در لبنا امیدوارکننده. اندخدمات اولیه برای مردم ناتوان یحالی که در ارائه

شان به آنان به چشم یابند که پیروانهای مختلف درمیو هم در عراق، رهبران جماعت

 .پذیرندنمیجمعی  وحدتبرای را شان کنند و درخواستنگاه می اعضای مافیا

 در را یمردم هایآماج ستیزه گاه نباید توان رهبرانِی گذار است و هیچاین دوره

شان سوءحاکمیت غارتگرانه مخالفانمیان  افکنیتفرقه برای گراییفرقه انداختنراه

 کم گرفت.دست

 مه بودای در ایرلند شمالی خلاص شداز جنگ فرقهکه تازه  0715من نخستین بار در 

 را گزارش هاای از جماعتتا آغاز جنگ داخلی در لبنان میان مجموعه .رفتم خاورمیانهبه 

، قهای بعد در عرا. در سالکردندخودشان را برحسب مذهب و قومیت تعریف میکه کنم 

 3442و بعد از سقوط صدام در  فتیا شدت و شیعه اختلافات بین سنیکه شاهد بودم 

سرعت به جنگ به 3400اعتراضات مردمی در سوریه در . ای ایجاد کردحمام خون فرقه

 .باشدایان به پرو اکنون تازه  شایدای و قومی با شدتی وحشتناک بدل شد که داخلی فرقه

 یا ناگهان شدهشان وشمتوجه اشتباه ر های درگیری طرفهمهکه  نه به این دلیل

رندگان ب. بلکه از آن رو که جنایتکارندنی اسالارپولشان اغلب اند که رهبرانمتوجه شده

ند توانمیاند دیگر نآنانی که در قدرت پس، اندشدهمنازعات پدیدار  و بازندگان این

https://pecritique.com/2013/09/09/%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85%d8%8c-%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c/
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شان در معرض که اجتماع کنندبا این ادعا منحرف از فساد فراگیرشان  ات راتوجه

 .رحم استدشمنان بیخطر

 د ازبع نیز در عراق اند وشده مشخص هاست کهمدت در لبنان فاتحان و پیروزمندان

نمایان شدند. برندگان و بازندگان جنگ داخلی  3401فتح موصل و شکست داعش در 

سوریه نیز طی ماه اخیر که بشار اسد، روسیه و ایران کنترل تقریباً تمامی کشور را در دست 

 .ندتر شدگرفتند مشخص

 های خود را خلق کننددولتشبهبودند  موفق شده هنگامیکردهای عراقی و سوری 

های مرکزی در بغداد و دمشق ضعیف بودند و در معرض دولت و گسترش دهند که

گری بعد از شکست خلیفه بودگاه قرار نها هیچدولتاین خرده .ی داعش قرار داشتندحمله

در برابر ارتش عراق  3401داعش برجا بمانند: کردهای عراق استان نفتی کرکوک را در 

د بعد از قطع حمایت نظامی دونال که انداکنون دریافتهاز دست دادند و کردهای سوری نیز 

ها و از سوی دیگر توسط دولت سوریه از سویی توسط ترک روژاوادولت ترامپ شبه

 .قرار گرفته تا منهدم شودحت فشار ت

داعش  3401. هنگامی که در تراژدی ناگزیرنوعی سرنوشت کردها تراژدی است، اما 

 بخواهدوجود نداشت که ایالات متحده  دلیلیی رقعه شکست خورد در محاصره

می رغم تماظ کند. بهاش کرده بودند حفسو احاطهز همهدشمنان اکه دولت کردها را خرده

 بانپشتی امادانستند ، رهبران کرد این را میخیانت امریکادر خصوص کردها اتهامات 

گاه دولت هیچ روسیه و اسد که گذریم ازب ؛ندآوری نداشتند که به آن روی دیگر

 ند.ردکرا تأیید نمی خودمختار کردنیمه

تشریح تحولات خاورمیانه آن است که  درطی سه سال گذشته یکی از مشکلات 

های امریکایی و اروپایی دستگاه سیاست خارجی امریکا که موردحمایت تمامی رسانه

کل هاگر این تعبیر بنویسد. است تمامی تحولات منفی را به پای پرزیدنت ترامپ می

 طلبانهتمنفعاست. پشت کردن ناگهانی و  رویدادها مفرطسازی کننده نباشد، سادهگمراه

این مشکلات را دوچندان کرد، اما خارج کردن نظامیان شاید کردها در برابر ترکیه به 

https://pecritique.com/2016/05/14/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c%d8%8c-%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%87%db%8c%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%9f-%d8%a2%d8%b1%d8%b4/
https://pecritique.com/2016/05/14/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c%d8%8c-%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%87%db%8c%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%9f-%d8%a2%d8%b1%d8%b4/
https://pecritique.com/2019/10/10/%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%ac%d9%88%d9%86-%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b2/
https://pecritique.com/2019/10/10/%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%ac%d9%88%d9%86-%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b2/
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م چهار رقیب خطرناک و مصمبا بود زیرا  منطقی کاملاًکوچک امریکایی از شرق سوریه 

 بودند: ترکیه، ایران، روسیه و دولت اسد. مواجه

 ایهای متعدد سوریه اکنون در برابرمان است: ترکیه منطقهحاصل نهایی جنگ

ز انیروهای نظامی روسی و دولت سوریه دارد اما کوچک و محصور را در سوریه نگه می

ق های مسلح خلنیروهای یگاننشینی و بر عقبند کنمیمراقبت ی مرز ترکیه و سوریه بقیه

ه ک ترین مسأله این است که مردم غیرنظامی کرد. مهمنظارت دارندجنوب  درمایل  30به 

ی کلیدی هنکت. تا برگردند دنامنیت کافی دارکه یابند میدر کیاند از جنگ فرار کرده

ه ترکیه ک این بودی گذشته شنبهدر سه وغاندلادیمیر پوتین و رجب طیب ارنشست ودر 

دولت اسد که موردحمایت روسیه است به عنوان  نتدریج به سمت به رسمیت شناختبه

براین اساس احتمالاً ترکیه کار قب نشست. عحافظ مرز جنوبی خود در برابر ی پ ژ 

سوریه برای حمله به منظور تصرف عدلیب،  –چندانی برای متوقف کردن دولت روسیه 

 سوریه در عدلیب، نخواهد کرد.آخرین سنگر اپوزیسیون مسلح 

ای در لبنان و سوریه و عراق در های مذهبی و فرقهنفرتباعث شده بود عناصری که 

 های داخلی. جناحباز کردی خارجی اخلهد، راه را برای مباشدویرانگر  قدراینگذشته 

و لح ها را مسو آن ندبود انشدند که به دنبال منافع خودشکارگزار کشورهای خارجی می

انه شمالی خاورمی این نوارتحریک اوضاع در  برای. دست کم امروز، ندکردتأمین مالی می

انس شفعلاً و ندارند  های خارجی منفعتی، دولتسال است کانون جنگ بوده است 00که 

 برای ایجاد صلحی بادوام وجود دارد. یزودگذر
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