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  تئوکراسي را تا دير نشده پايان دهيد-عراق
  سام قندچي

   
در افغانستان آمريکا اول از نيروهاي اسالمگرا در کوشش براي پايان دادن به دولت مورد پشتيباني شوروي در آنکشور، 

ز يقدرت پشتيباني کرد، و بعدًا وقتي که اتحاد شوروي خود سقوط کرد، آمريکا کماکان از طريق عربستان و پاکستان ا
  .رسيدن طالبان در افغانستان، حمايت کرد، چرا که آنرا آلترناتيوي در برابر جمهوري اسالمي ايران ميديد

   
 و اين بود که پس  .آمريکا بعدها از اين استراتژي خود در افغانستان که به حاکميت طالبان در آنکشور انجاميد، پشيمان شد

اني، آمريکا و متحدين آن مجبور به انجام جنگ تمام عيار در افغانستان شدند تا  سپتامبر به مرکز تجارت جه11از حمالت 
  .باالخره به حاکميت طالبان پايان دهند

   
 درست است که کاندوليزا رايس اشاره کرده است که آمريکا  .بنظر ميرسد آمريکا اشتباه مشابهي را در عراق دارد ميکند

ج شوروي با ترک افغانستان و رها کردن آن کشور به حال خود کرد، مرتکب شود، نبايستي همان اشتباه را که پس از خرو
 اما فقط داشتن نيروهاي آمريکا در عراق به اين معني  . بنيادگرايان براحتي قدرت را در افغانستان کسب کنند که اجازه داد

  .نيست که از سرنوشت مشابه در عراق اجتناب خواهد شد
   

زه دادن به شکل گيري و تقويت تئوکراسي در عراق با کمک آمريکا، توانمند نمودن اسالمگرايان مسأله اين است که اجا
، 1357شيعي در تصرف قدرت در عراق است، عراقي که در آنجا اسالمگرايان ابدًا از حمايت مردمي، نظير ايران 

فغانستان است که با بهره مندي از کمک برخوردار نبودند، و بقدرت رسيدن اسالمگرايان، بيشتر نظير مورد طالبان در ا
  .آمريکا روي داده است

   
 طالبان  .واقعًا اين مهم نيست که نئوکراسي عراق دست نشانده جمهوري اسالمي ايران است يا که به پاي خود متکي است
 کوتاه بود و حتي دشمن جمهوري اسالمي ايران بود ولي ثابت کرد که عمر دوستي اش براي دموکراسي هاي سکوالر غرب

  .مسأله در خاورميانه است که بايستي پايان يابد* خود* تئوکراسي  .در واقع يک فاجعه براي غرب و بويژه آمريکا شد
   

کمک غرب به تغيير رژيم در عراق از همان ابتدا اجازه داد که تئوکراسي شيعه بمثابه آلترناتيو مورد حمايت غرب، جلوه 
 حمايت عمومي اسالمگرايان شيعه شد، و نه بالعکس، همانگونه که بيش از دو سال پيش در گر شود، و اين خود باعث کسب

  :مقاله ای به شرح زير توضيح دادم
   
اسالمگرايان هميشه سعي کرده اند براي بدست آوردن مشروعيت، مردم را فريب دهند که انگار غرب در پشت آنهاست، و "

بر انتخاب قدرت هاي بزرگ که گوئي خواهان نگهداري ماليان در قدرت در اينگونه مردم را متقاعد کنند که در برا
 بسياري از ماليان به حمايت غرب از عربستان سعودي بمثابه اثبات  .خاورميانه هستند، مردم از دستشان کاري بر نميايد

مدعاي خود برخورد ميکنند که گوئي غرب خواهان اسالمگرائي در منطقه 
  ]http://www.ghandchi.com/245-Hakim.htm[ ." است

   
و من در مقاله ديگري در همان زمان اشاره کردم که اسالمگرايان شيعي سعي ميکنند با ارعاب و تهديد مردم را مطيع 

    ].http://www.ghandchi.com/199-UFTKF.htm[اهداف خود کنند و از آزادي براي کشتن آزادي استفاده ميکنند 
   



 به تئوکراسي شيعي هم مزيد بر علت خواهد شد که در يک ناحيه در آن کشور اسالمگرايان شيعي امروز تقسيم احتمالي
تسلط خود را محکم کنند، که بعدًا به آساني از آن نقطه بعنوان سکوي پرش ستيزه جويان شيعي براي تجاوز به نقاط ديگر 

  .عراق و کشورهاي ديگر منطقه بکار بهره مند شوند
   

 اول با تجاوز به عراق توسط آمريکا موافق بوده باشد و چه نه، سؤال امروز اين است که بهترين استراتژي چه آنکه کسي از
در عراق است، قبل از * سکوالر* بنظر من بهترين استراتژي حمايت از شکل گيري يک دولت  .به جلو براي عراق چيست

  .ودآنکه براي توقف رشد ويروس حکومت ديني در عراق، بيشتر دير ش
   

اگر عراق به دو دولت مذهبي شيعه و سني و يک دولت کرد منتهي شود، دو دولت مذهبي بدست امده فاجعه بدتري تا دولت 
مذهبي عرابستان خواهند بود، چرا که آنها هر کدام ايران ديگري خواهند شد، که در آنجا دولت سابق سکوالر بعد از صد 

ه است، و چنين واپسگرائي بمعني نابودي نيروهاي مولده است که وادار به عقب سال تاريخ، به يک دولت مذهبي تبديل شد
  .رفتن ميشوند، و نتيجه نيز تنها به عراق لطمه نخواهد زد و کل خاورميانه از چنين تحولي آسيب خواهد ديد

   
 آن ها، بلکه شکل دادن تقدم در عراق فدراليسم نيست که چه با حمايت ماليان شيعي در جنوب آنکشور حاصل شود چه بدون

به يک دولت سکوالر دموکراتيک بايستي هدف اول در برنامه همه نيروهاي مترقي عراق باشد، و بويزه نيروهاي مترقي 
 دموکراسي در  . بهتر است به جلوگيري از توسعه دو تئوکراسي جديد در عراق توجه کنند، قبل از آنکه دير شود در منطقه

  .ن سکوالريسم بي معني است که سکوالريسم بدون دموکراسيخاورميانه همانقدر بدو
   

  به اميد يک دولت سکوالر دموکراتيک در عراق،
   

  سردبيرچي، ناشر و قندسام 
  ايرانسکوپ
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