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 نگاھی ديگر به پديده ی جابجاييھای جمعيتی
  يادداشت

به روزنامه ی  ١٣٨۶آنچه در زير می آيد يکی از نوشته ھايی است که در طول سال 
» يادداشتھای فرھنگی«وانی جامع به نامدر ھمين حوالی مطالبی با عن. دادم» اعتماد«

گرشھای ن «سپس با عنوانی مشترک زيرنام م ومی داد» شرق«به روزنامه ی 
. کسی که اين مطالب را می گرفت اخالق نشان نداد. روزنامه ی اعتماد به »فرھنگی

  .از اين رو از نگارش بازايستادم
 
به باورم اين واقعيت است که در ھمان ھنگام تنھا بر  ی کنونی نکته ی مھم در نوشته 

ن کشور بودم در اياثر نگاه فرھنگی به وضعيت عراق متوجه نابسامانيھای رشد يابنده 
خارجی ايران تنھا در سياست . اعتنايی نداشتاين چيزھا به اما در ايران کسی 

به اندازه ی پيشترھا . نباطات گروھی و درون شيعی شکل می گيردتسچارچوبھای ا
. در صفوف اپوزيسيون نيز وضع بھتری نداريم. کرده ام کافی اين نگرش را نقد

پوزيسيون برزبان می آيد ترجمه ی ناقص از نخست آن که بيشتر چيزھايی که در ا
بی گاھی مرتفع و فخرفروشانه و در نھايت دمنابع غربی است؛ دوديگر آن که ازدي

نديده ام کسی را که برای نمونه حتی بتواند نگاھی . اساس و پايه ترويج داده می شود
وزی به اين قلم پريشان انديشی ر ولگردِ . گذرا و مبتنی بر آشنايی به افغانستان بيندازد

ھمين آدم در ! می گفت آخر اين افغانستان ھم چيزی است که آدم راجع به آن بنويسد
مدعی شده است که افغانستان ھم  واژه مکانيکی و صنعتیضرب ولگرديھايش به مدد 

نه ردمان کوچک و باجگير که اين م !از الگوی او پيروی کند در عرصه ی زبان بايد
واری  اين با خاند و طلب می کرده» سھم النفت«ھمواره ،زيسيوننه پواپوزيسيون اند و

نه درک درستی از افغانستان يا  ،روزگار می گذرانده اندتلکه می کرده اند و  را آن و
تنھا  تاجيکستان دارند و نه قادرند بدانند قلمرو زبان فارسی به چه معناست و کجاست؟

  .بازنويسی سخنان گفته شده و است کاری که بلدند قاپيدن انديشه ی ديگری
اين روشنفکری شلخته ی تکه ھای از ھم گسيخته ی وقتی که  تا اين نکته به کنار اما

کنار تابوت حزب توده و مرحوم نيروی سوم چھلی ھنوز دست و پا می زند ودر دھه ی
ناله سر می دھد و تصور می کند کسی نبوده و نويسندگان آه غير دموکراتيک و کانون 
دھد،چگونه می توان باج به اينان  درست و حسابی اجگيران را بداند ودر اين باست ق

در  »غيرخودی«و » خودی«از اين اصالح طلبان از نفس افتاده توقع داشت فارغ از 
رويدادھای بزرگ و مھمی که در حوزه ی تمدن ايرانی و درجھان جاری  ارتباط با 

گفتگوی «که  ه می دانستند اين بود تنھا چيزی ک. دننگاھی تمدنی سامان دھ است،
بی آن که چيزی برای عرضه در اختيار  دندکانی دونبش بسازبربگيرند ورا» تمدنھا

گری و می گيرند که افراطياندوزی قرار مال سپاهاين حضرات درکنارآن . داشته باشند
سودجويی ساخته اند و در امواج عملگرايی  را سالح ديگری و دگرانديشیحذف 
  .نزديک بازمی مانند آينده ی حتی تحوالت و از فھم شکلگيری آينده  ه از درکفزايند

در فاصله ای که نوشته ی زير انتشار يافت وضع عراق براثر دخالتھای نسنجيده در 
نه رھبری منجمد سوريه توان داشت از خود نرمش  .سوريه روبه وخامت گذاشت

نه دخالت کنندگان طالب چنين چيزی  اسباب گذار از خود را فراھم آورد ونشان دھد و
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 .گويی ھمه چيز می رفت به سوی شکلگيری خشونتی بی مانند در دوران کنونی. بودند
 ،آن مقطعھا بدين خاطر است که نشان دھم دررا می آورم تناگر نوشته ی زير

با  اين امکان وجود می داشتعراق در چه موقعيتی قرارداشته است و به راستی کشور
» خالفت خواھان«استھايی انديشيده از ورود به پھنه ای خونين به سرگردگی اتخاذ سي
شده ی خارجی حساب ی چند جانبه عدم درک موقعيت و دخالت . چنين نشد .پرھيزکرد

  . کنونی را به بارنشاندوضعيت ناخوشايند و غم انگيز 
دم يکسره درعراق ازھنگامی که مقاله ی زيرراانتشارداحرکتھای جمعيتی جھت وابعاد 

حضور خود را در عراق رسميت داد و » داعش«از زمانی که . دگرگون شده است
ھجوم به . علنی کرد چنان خشونتی به بارنشاند که تصورش تا اين حد نمی رفت

گريبان کردان . شيعيان امری بديھی می نمود اما اين خشونت به ھمين حد محدود نماند
بسياری از سنيان ناخشنود و متفاوت . گرفتايزديان و مسيحيان راھم  ترکمنان وو

  .انديش را ھم ازدم تيغ گذراند يا آواره ساخت
در . به راستی آنچه که به جابجايی درونی شھرت يافته است چيزی نيست جز آوراگی 

يت پيوست وگرنه عراق اين آوارگی در فاصله ی زمانی کوتاھی رخ داد و به واقع
شھرھای زيبای . باورنکردنیوحشتناک است و ابعاد جابجايی وآوارگی درسوريه

ديگری با خاک يکسان شدند و به ويرانه ھايی تصويری تبديل وريه يکی پس ازس
حلب که روزگاری مھد تمدن و رونق فرھنگی واقتصادی بود وتا ھمين دوره ی  .گشتند

رد اخير نيز چنين نقشی را به عھده داشت ، اکنون خرابه بازاری را به نمايش می گذا
 .اينجا چند پرسش مھم در برابرمان سربرمی کشد در. باورنکردنی

جابجايی گسترده ای در ماه اوت سال جاری مسيحی به سوی شمال عراق در جريان 
در  ٢٠١۴ براثر اين جابجايی از سوم ماه فرنگی اوت به اين سو درسال . بوده است

م را بايد بر جابجاييھای پيش اين رق. جابجا شده اند) ١٫٨(عراق حدود دو ميليون نفر 
در ضمن خوب است بدانيم که دويست و بيست و پنج ھزار نفر نيز . افزود ٢١٠۴از 

حرکتھای جمعيتی چشمگيری جھتی به سوی . از سوريه به شمال عراق پناه آورده اند
مقامات محلی دھوک از جابجايی چھارصدھزارنفر گزارش . اربيل و دھوک داشته اند

جابجاييھای برآمده  از . ين جابجايی در اساس در قلمرو اقليم کردستان استا. کرده اند
اين حرکتھا . نينوا و انبار حرکتشان  به سوی اقليمھا يا استانھای مرکزی و جنوبی است

مقامات محلی در اين .جھتشان متوجه کربال،نجف،قادسيه، بغداد و بصره بوده است
اختيار اين جابجاشدگان قرار ات الزم را در شھرھا می گويند ديگر قادر نيستند خدم

نبردھايی که در انبار صورت گرفت به جابجايی ھشتصد و پنجاه ھزارنفر  ١.ددھن
اگر ميليونھا جابجا شده و پناھنده ی سوريه ای را به اين ارقام بيفزاييم آنگاه . انجاميد

در خور . کنيم درک می داده است،اندکی از ميزان فاجعه ای را که در اين مدت رخ 
به کردان موجب شده که شمار زيادی از اين کردان که داعش توجه آن که يورش 

ھنوز شمار قطعی  .چيزی بيش از دويست ھزارنفر بوده است به ترکيه بگريزند
ھمه چيز . گريختگان از سوريه به ترکيه را دردست نداريم تا به اين رقم پيشين بيفزاييم

 .در حال دگرگونی است
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فريقای مرکزی، تحوالت خونين عراق،کنيا و آسوريه، درگيريھای جمھوری جنگ 
 ٢٠١٣ان ملل متحد در سال افغانستان بنا بر گزارشھای کميساريا عالی پناھدگان سازم

خواه در درون کشورشان، . نجاه ميليون نفر را بی خانمان و جابجاکرده استپبيش از 
 »داعش«عراق را که براثر يورش اخيراين رقم درگيريھای . وطنشان خواه خارج از

اين کميساريا معتقد است نيمی از اين جاجبجاشدگان . پديدارگشته است دربرنمی گيرد
  .کودک اند

گزارش ساالنه ی کميساريای پناھندگان سازمان ملل متحد در ارتباط با شمار پناھندگان 
جنگ . دھد نفر را نشان میافزايشی حدود شش ميليون   ٢٠١٣به  ٢٠١٢از سال 
نيم نفر وبه تنھايی دوميليون و نيم نفر پناھنده به بار نشانده و شش ميليون سوريه 

اين گزارش يادآور می شود که بيش از نيمی از . جابجايی درونی در داخل کشور
سه کشور . پناھندگان از سه کشور افغانستان و سوريه و سومالی برآمده بوده اند

در ميان . يش از کشورھای ديگر پذيرای پناھندگان بوده اندپاکستان و ايران و لبنان ب
گروه ھای مختلف در گزارش کميساريا بيشترين تعداد را کسانی تشکيل می داده اند که 

رقم افراد اين گروه به بيش از سی و . براثر اجبار تن به جابجايی درونی داده بوده اند
ا درميان  طبقات مختلف می سه ميليون نفر می رسيده است و بزرگترين گروه ر

  .ساخته است
ازآن . گزارش کميساريای پناھدگان به نکته ھای در خور توجه بسياری اشاره دارد

ا ميان می توان ديد که کشوری کوچک چون لبنان به طور نسبی بيشترين پناھندگان ر
. چيزی حدود يک پنجم. ھزار نفر از جمعيت خودھرنفر در ١٧٨پذيراشده است يعنی 

ين کشور گرچه ثروتمند نيست اما گشاده نظری دارد و از نظر فرھنگی خود را ا
از جاھايی چون . غربيان اما بسيار می گويند و اندک عمل می کنند. متعھد می داند

پناھندگی  استراليا می گذريم که حصار می آفريند و اردوگاه ھای مرگ برای متقاضيان
گزارش کميساريا می . د به مدد رشوه و فسادخارج از خاک خوبرپا می سازد آن ھم در

کشورھايی عنی حدود پنج ونيم ميليون نفر دردر صد از پناھندگان ي ۴۶گويد بيش از 
آن وقت . که درآمد سرانه ی آنھا کمتر از پنج ھزار دالر بوده است داستقرار يافته ان

 .است که به راستی می توان فھميد استراليا چه خشونتی به خرج می دھد
اين قلم . پديده ای است بغرنج و چندوجھی ،پناھندگی در ابعاد وسيع و جابجايی گسترده

ابعاد انسانی آن را بايد به مدد ابزار . تنھا به يکی دو بعد اين پديده نگاه می اندازد
م نشان در اينجا می خواھم و در گذشته خواسته بوده ا. فکری ديگری به بحث گذاشت

در زير به نکته . تمدنی اين جريان را نبايد ناديده گرفتنگی ودھم که پيامدھای فرھ
  .ھايی در ھمين رابطه اشاره می کنم

نخست آن که پناھندگی گسترده ای اکنون در جريان است که بيشترين شمار پناھندگان 
نگاه بيندازيم به پناھندگان . در چارچوب تمدنی و فرھنگی خويشاوندی حرکت می کنند

و پناھندگان عراق که در ) ترکيه/عراق/اردن/به لبنان(ناھندگان سوريه افغانستان يا پ
دردوره ی جنگ ھشت ساله بيشترينشان به ايران می  .ھمين نواحی پناه می جويند

. به آفريقا نمی پردازم که بيشترين پناھجويان در منطقه ای آشنا حرکت می کنند .آمدند
در آفريقا سرريز می کند به راستی قابل  آنچه از اين مجموعه، چه در خاورميانه و چه

از اين . خويشاوند جريان می يابدبا حرکتی که در حوزه ھای آشنا و قياس نيست
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و  به دنبال خود پيامدھايی فرھنگیروست که فکر می کنم چنين پديده و حرکتھايی 
  .نيز به ھمراه دارند سياسی

ستانی به ايران که حکومت وقت ايران در ارتباط با آثار يکه و بی مانند پناھجويان افغان
ھرگز نتوانست چارچوبی پايدار برای سامان بخشيدن به آن تنظيم کند، پيشترھا 

سپاھی به جای آن /امنيتی / گردانندگان مديريتھای سياسی . اشاراتی تفصيلی داشته ام
را  که پند گيرند و انديشه ھای فرھنگی را ارج بنھند ،پادوھای به ظاھر فرھنگی خود

از اين وجه . و می رانند به تھمت زدن و دروغپراکنی و تخريب شخصيت می راندند
  .سخن خواھم گفتدر جايی ديگراز قضيه پسانتر 

حرکتھای مرتبط با جابجای درونی را وقتی می توان درست درک کرد که آنھا را در 
رآوريم و ارتباط با پناھجوييھای مرتبط با حوزه ی خويشاوند و مشترک تمدنی درنظ

صورت موردی و به شکل يک جريان تمدنی بسنجيم و درک  به قادر باشيم آنھا را
دارند اما فاقد وجاھت دراز مدت کوتاه مدت سياستھای عملگرا گرچه گاه کارآيی . کنيم

  .و پايدارند
آشکارا وارد نبرد گشته اند برای » خالفت اسالمی«از ھنگامی که ھواخواھان استقرار 

را کنار می » القاعده «با جريانی روبه رو می شويم که خصلت واکنشی  نخستين بار
از » داعش«. و حتی ايدئولوژيک سالح برمی گيرد کنشی -گذارد و با خصلتی فکری

دو جريان اخوان المسلمين . درون القاعده برآمده است اما از ھر نظر با آن تفاوت دارد
مدد رسانده اند » داعش«المی به پيدايی و القاعده و بسياری جريانھای خرد و کالن اس

با ھمه ی نھا ونبايد با آاين عنصرجديدالوالده رانوزاد و و زمينه سازش بوده اند اما اين
داعش نظام اسالمی جانشين مطرح کرده است و  .و يکی گرفت گذشته يکسان دانست

ھای سلفی و اين نظام مبتنی است بر انديشه . تنھا به ذکر نام اسالم اکتفا نمی کند
درست است که داعش با سلفی گری به خالفت . الگوبرداری می کند از خالفت اسالمی

اسالمی دوران آغازين چشم می دوزد اما ھرگز نخواسته است از خالفت اسالمی 
بنابراين، صراحت داعش خودبخود در معرض ابھام . عثمانی با صراحت سخن بگويد

فقيه شيعی فاصله می گيرد اما مگر خليفه در  داعش از نظام واليت. قرارگرفته است
  نظام سلفی اختيارات کمتری دارد؟

. نام گرفته است» خالفت اسالمی«اختصار فقط  نام داشت ،اکنون به» داعش«آنچه 
بود اما نام تازه بيانگر زياده خواھی » شام  عراق وخالفت اسالمی در«داعش مخفف 

به تدريج خودآگاھی دردرون داعش پوست . واشتھای سيری نا پذير ھمين گروه است
به . عصر خالفت را حاال بايد بازساخت .می اندازد و به کمال ناگفته تقرب می جويد

ھمين سبب ھم ترکيه ی اردوغان که در آغاز حامی جدی داعش بوده است نمی تواند 
نوزاد محبوبش وارد  يکصدوھشتاد درجه بچرخد و ھمچون عضوی از ناتوعليه

ترکيه ی اردوغان بسان گذشته ھمچنان درگير بحران دو ھويتی . شودبرد عرصه ی ن
کماليستھا می کوشيدند اين تضاد را از راه گسترش . خالفت تجدد و سنتِ : است 

فرھنگ ترکيه ای به گونه ای سامان دھند که سراسر آسيای مرکزی را به خود متصل 
وسعتی بيشتر پی بگيرد وبه ترکيه ی اردوغان می خواھد ھمين آرمان را با . کنند

آسيای ميانه بسنده نکند و جھان اسالم خاصه جھان اسالم وابسته به خالفت عثمانی را 
دخالت ترکيه در سوريه که در آغاز موجه و مستدل نمی نمود ،اکنون . به خود بپيونداند

  . يات درونی اش را آشکار می سازدچھره گشوده است و ن
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يعنی رسانه ھا اين گروه را باچه نامی به  فی کرد؟را چگونه بايد معر» داعش«
سپس نام . به کار می رفت» داعش«عنوان در آغاز ھمين . مخاطبان خود بشناسانند

پسانتر کوتاه شده ی .»دولت اسالمی عراق و شام«کامل اين گروه را به کاربستند يعنی 
خالفت « سخن ازگاھی ھم . »دولت اسالمی«انگليسی اين نام را ترويج دادند يعنی 

. ھر يک از اين نامھا معنا و کشش خاصی به ھمراه داشت. به ميان می آمد» اسالمی 
آسان تر ازھمه اين بود که اين گروه را گروه . رسانه ھای غرب نمی دانستند چه کنند

ورھای غرب تروريستی بنامند خاصه پس از آن که شماری از مسلمانان مقيم کش
داننده ی رگدر اين ميان . به صفوف داعش پيوستند) قيانوسيهآمريکا و حتی ا اروپا،(

خطاب » دولت اسالمی «بی بی سی فارسی با عشوه ای کريه اعالم کرد اين گروه را 
تروريست بودنشان به  تصورش براين بود که . کند زيرا خود را چنين می نامند می

اين بيچاره ھا ی عقب . يعنی وفاق ھمگانی در اين مورد وجودندارد اثبات نرسيده است
 ی سرانجام وزير خارجه. افتاده حتی قادر نيستند ھمپای سازمان مادر خود گام بردارند

اين  سپس گفت.عربان اين گروه را داعش می نامند فرانسه کار را آسان کرد و گفت 
گلوپاره (و من اين گروه را داعش آدمکش ، نه يک دولتيک گروه تروريستی است

عقب افتاده ی  گرداننده یاين سخن درست خالف ادعای بی طرفی  .نھمنام می !) کن
بی بی سی بود که خواسته بود ژستی کاذب و به ظاھر عينی از خود به نمايش بگذارد 

ھمان کاری که ھمين حضرت و دوستانش در ارتباط  ! و داعش را دولت اسالمی بنامد
  . با تبديل نام خليج فارس به خليج انجام دادند

واقع در آغاز خود اين گروه نيز خود را داعش می ناميد که مخفف عنوان عربی  به
اين نام را با حروف اختصاری به التن به دو . الدولة اإلسالمية في العراق والشام: اين گروه بود

؛ اولی مخفف سوريه بود و دومی مخفف شام يعنی حضرات  ISILو     ISIS:شيوه به کار بستند
حاال که قرار است پس از گلو .  Levant به   شام را ترجمه کرده بودند شناس غربیشرق 

اين گروه را تخفيف بريدنھا سياستی تھاجمی با داعش به اجرا درآيد ھمه به تدريج سعی می کنند 
  .ھای رسانه ای منفی از اين حضرات و سازمانشان نام ببرنددھند و با نام

وھابی نفوذ گستری خود را دنبال  –ب سلفی در حالی که عربستان با دلبستگی به مذھ
ی خالفت را در سر می زساتوسل به عشقی ديرين که رؤيای بازمی کرد،ترکيه با 

اينھا ھمه نکته ھايی مھم اند . استشده  واردپروراند به صحنه ای بغرنج و چند بعدی 
ی که تنھا می پرسم آيا در چنين شرايط. که نمی توان در اينجا به تفصيل بسط داد

تدريج برنامه اعضای ناتو و شماری در خور توجه از کشورھای عربی و سنی به 
ی آمريکا تنظيم می کنند ، می توان با نگرشھای مبتنی بر ھايی مشترک به رھبر

زه رای ايران و وراتر از آن برای حوايدئولوژی دينی به ترسيم راھبردی ھمه جانبه ب
  .ی ميسر نمی شود مگر به مدد نگرش تمدنیی تمدن ايرانی روآورد؟ اين چنين کار

ھمان سان که داعش رويکردی تازه سرو سامان داده است،بازيگران ديگر منطقه ای 
مانند ايران نيز ناچار بايد رويکرد منطقی و سامان يافته ی تمدنی خود را شکل دھند 

تمدن  درست است که در سالھای اخير به عنصر شيعه در پھنه ی .تا جدی گرفته شوند
ايرانی بيش ازگذشته توجه شده است اما نبايد از يادبرد که اين توجه ھمراه بوده است 

اشتباه ھنگامی سربرمی کشد که در چارچوب تمدنی چند بعدی . با کم و کاستھای بسيار
سياستگذاری . مانند تمدن ايرانی تنھا به يک عنصر بسنده کنيم واز درک تنوع بازبمانيم
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اين سياستگذاری را نمی توان . ايرانی بس بغرنج و پيچيده استدر عرصه ی تمدن 
  .شتايزده و تک محوری تنظيم و ترسيم کرد

داعش نخست از جنگھای درونی سوريه که با حمايت غرب و ترکيه و چند کشور 
بھره گرفت و توانست در کنار پيکار  و عربستان سعودی راه افتاد،عربی خاصه قطر

ھای مخالف با ھمين رژيم را شکست دھد و گستره ای از زمين با رژيم سوريه ، جريان
   .ديرالزور مانندرا فراچنگ آورد که صاحب نفت و نيروی انسانی بود

را ريشه يابی کنيم ناچار بايد به جنگھای داخلی » داعش«بالفصل ھيم برآمدن خوااگرب
به رويدادھای مھم  توجه. البته نمی توان به اين اندازه بسنده کرد. در سوريه بازگرديم

و برآمدن طالبان و سپس شکلگيری القاعده از درون  ۵٧ديگری چون انقالب اسالمی 
طالبان و حرکتھای اسالمی در آسيای مرکزی و کاشغر ھمه در جای خود اھميت 

در سوريه اما داعش دو جريان پيش از خود و چه بسا ھمراه باخود را بر دوش  .دارند
ين جريانھا ھمه ا .رة است و ديگری حرکت خراسانيکی جبھة النص. می کشد

  .جريانھای خالفت خواه در ميان اھل تسنن به شمار می روند
از . بشار اسددر دوران . اين قلم چندبار به سوريه و نقاط مختلف آن سفرکرده است 

ناسيوناليسم  استبداد سياسی گسترده ای حاکم بود که نخست به مددزمان حافظ اسد 
سوسياليسم ناصری چھره می آراست و سپس  به ويژه در دوران گه ھايی ازعربی و ر

پس از جمال عبدالناصر می کوشيد با تقويت رگه ھای سوسياليستی بر اقليت بودن خود 
گرچه در را به روی اند اسديان و گروه حاکم در سوريه از علويان  .سرپوش بگذارد

به  بيشتر یوابستگان به گروه ھای دين. نده اديگر افراد گروه ھای دينی  نبسته بود
نه به صورت گروھی مگر در ارتباط با  شکل فردی می توانستند عرض اندام کنند 

روبه  ويژه ایسوريه با نظام سياسی درنتيجه در .اجرای مراسم و آيينھايی خاص
کی اھل تسنن در يدر . ميروبوده ايم که گونه ی مشابھی از آن را در عراق می ديد

اما ھردو ). يعنی در عراق( و در ديگری اھل تشيع ) يعنی در سوريه(ت بوداکثري
ر توجه آن که اين خودام در عراق در اقليت بودند و دررژيم در سوريه و در عصر ص

ضمن از شعار ناسيوناليسم عربی ھردو در. دو رژيم سخت باھم خصومت می ورزيدند
  .ظر توجيه و در عرصه ی عملذره ای پس نمی نشستند،ھرچند با تفاوتھايی از ن

ق در عرا. ور دگرگون گشتسياسی در اين دو کشوقتی صدام سقوط کرد صحنه ی 
شيعيان و کردان به قدرت رسيدند و در سوريه تصور براين شد که علويان بی رقيب و 

ھمين استنباط خطا در سوريه و ھمپای آن در ايران موجب شد که . بالمنازع شده اند
عايت بسياری چيزھا را نکند و حدوحدود راسيده دست به عمل بزند و رريه نھنظام سو
در آن موقع ھنگامی که به سوريه می رفتم می ديدم به راستی اقليتھای دينی . نشناسد

خاصه انواع اقليتھای دينی مسيحی از آزادی عمل و حتی تبليغ برخوردارند مشروط به 
  .دوم را به چالش نکشندرژيم اسد آن که وارد حوزه ی سياست نشوند و 

در آن ھنگام برای آشنايی با زبانی باستانی به سوريه می رفتم و بی ھيچ مانع و 
با اين . رادعی می توانستم با مسيحيان گونه گون تماس بگيرم و از دانششان بھره ببرم

يه بس دستگاه امنيت سور. حال حس می شد که اھل تسنن از نظام حاکم خشنود نيستند
اسد جوان . رد و به راستی کسی را جرأت مخالفت نبودو گسترده عمل می ک نيرومند

به تدريج اما اين . دھنگامی که برجای پدر نشست فراوان اميد در جامعه پخش کر
نوعی بورژوازی اداری شکل . فساد گسترده:س انجاميد به يک علت سادهاميدھا به يأ
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دينی  و حرکتھایجريانھا به تيجهسکوالر و در نفته بود که ھمه چيز خواه بود وگر
از ھربابت عرفی عمل می کرد و به اصطالح امروزيان . شکيب نشان نمی داد

وجھه ی ناسيوناليستی اش را محدود ساخته بود به . سياستی سکوالر را پی می گرفت
، بل با حزب هللا که از بحرانھای مالی می گريختنه تنھا دست ايران لبنان و دست در

نی و سياسی متفاوتی از علويان سوريه داشت ھماھنگيھای فراوان به وجھه ی دي
علويان سوريه از اين موقعيت بھره ھا می بردند و در عمل نيز  .نمايش می گذاشت

با اين حال نبايد از ياد برد که ھمآواييھای اسد با  .پشتيبان رژيم به شمار می آمدند
دارد چنان که ھمدليھای ايران با حزب نيزحزب هللا و بالبنان به طورکلی مبنايی تمدنی 

هللا و با اسد نيز مبتنی بر گرايشھای تمدنی است ھرچند که ھمه ی بازيگران اين 
در . پيوندندن عملبه درست با آگاھی  يا نکنند صحنه به اين امر واقف نباشند يا اعتراف

  .زمان محمد رضاشاه نيز ايران به ياری شيعيان لبنان می شتافت
از راه سوريه آن که حتی وقتی صدام سقوط کرد آن بخش از خاورميانه که  کوتاه

جنبشھای مردمی در عراق يعنی . متصل به اسراييل می شد در آرامش سرمی کرد
از اين رو اتاقھای فکر در  .جنبشھای شيعيان و کردان جذابيتی نداشتند برای اھل تسنن

د که ھم به سود اسراييل باشد و ھم آمريکا در انديشه ی خاورميانه ی ديگری برآمدن
شماری از کشورھای عرب به ثمر دگرگونيھايی بنيادی در ساختارھای حکومتی 

د با سقوط قذافی آنچه را نمی شد به صورتی ديگر به دست آوربھارعرب و. بنشاند
 به واقعيت درآوردکشورھای عربی مانند تونس و مصر پشتيبانی مردمی در شماری از

 ون ليبی به مدد ھواپيماھای غربی و دستگاه ھای اطالعاتی غربکشوری چو در
  .به دست شماری از مستبدان انداختخارج ساخت و کشوری را از دست يک مستبد 

در تونس فضا را نرمتر ساخت . بھار عرب در ھمه جا بازدھی يکسان و برابر نداشت
سلمين در يک اخوان الم .اما در مصر نتوانست از ناآرامی و تنش دوری بجويد

. انتخابات آزاد به قدرت رسيد گرچه تعھد کرده بود در انتخابات دور اول شرکت نکند
برابر  به اين تعھد پايبند نماند و مخالفان سکوالرانديش يا عرفی مسلک خود را در

با ھمه ی  .را نامزد رياست جمھوری کرد» مرسی «قتی که عملی انجام شده قرارداد و
رھبری شفيق آرای در خور توجھی رئيس جمھور برکنارشده به اردوی  اين احوال
گروه ھای مذھبی توانستند ھمين انتخابات را ديگراخوانيان با مساعدت . کسب کرد

دستگاه مبارک برخالف دستگاه محمد رضاشاه از خود شخصيت . ببرند، نه به تنھايی
ا ناگھان تبديل ارتش مقاومت می کرد و حاضر نبود سنت عرفی حکومت ر. نشان داد

روشنفکران مصر نيز برخالف روشنفکران فرصت طلب ايرانی . کند به روال دينی
بره ی پشيمانی بر دوش وسپس تو حاضر نشدند ھمه چيز را فدای نورسيدگان دينی کنند

   .تبليغ کنند و جاربزنندبيندازند وسرانجام تن به سازش دھند واصالح طلبی حکومتی را
بھار تنھا می خواھيم بگوييم . اھيم به جزييات بھار عرب بپردازيمما در اينجا نمی خو

در سوريه بھار عرب نتوانست . ھرکشور به شکلی درآمددر. عرب پديده ای واحد نبود
در سوريه حکومتی استبدادی برجا بود اما ھنگامی که به . از رونق برخوردار شود

نان . عرضه شده يکسان بود اين کشور سفر می کردم ھمه جا قيمت اجناس و کاالھای
اين پديده را نبايد کم ارج . و ميوه و حمل و نقل کمابيش به يک قيمت عرضه می شد

. در آغاز که بھار عرب رواج گرفت در سوريه ھيچ جنبشی به چشم نمی خورد. نھاد
اين درست است که در  .اين وضع اما به تدريج خاصه با دخالتھای بيرونی تحول يافت
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مخالفتھای گونه گون جريان داشت اما ھيچ يک در حدی نبود که قادر باشد  بُن جامعه
جابجايی حکومت نيازمند قدرتی جامعتر و ترکيبی نيرومندتر می  .حکومت را بلرزاند

پديده ی مھم ديگر اين است که از  .اين کار را قدرتھای خارجی به ثمررساندند. بود
ان نيروھای پرکنده ای در منطقه ی زمان يورش اتحادجماھير شوروی به افغانست

خاورميان پراکنده شده اند که در انتھاز فرصت اند و به دنبال سرزمينی بی سرپرست 
تونس و . پس از افغانستان سرانجام نوبت سوريه فرارسيد. اند تا در آنجا مستقر شوند

  .مصر اجازه ی سرافرازی بدين گروه ھا نداند
م سوريه برخالف انتظار عمومی مقاومتی کم مانند از نکته ی مھم اما اين بود که رژي

ه صدھا ھزارتن بی خانمان شوند و اين  ايستادگی اما موجب شد ک. خود نشان داد
قدرت رژيم اسد از . راسر کشور در معرض ويرانی و آشوب و ناامنی قرار بگبردس

گرايان  گروه ھايی برمی آمد که موجوديت خود را در خطر می ديدند چنانچه اسالم
ترديد ندارم که کشتار گردانندگان حکومت و حتی . عنان کشور را به دست می گرفتند

تجربه ی انقالب ايران نوعی . مردم عادی ابعاد گسترده ای به خود می گرفت
خودآگاھی در رده ھای حکومتی در کشورھای کمابيش مشابه به وجودآورده است و 

اگر قدرت را دودستی تقديم کنی، در مرحله ی  اصوالً ھمه را به فکر انداخته است که
روال انتقال  .آخر بايد سرخود را نيز در سينی بگذاری وآن راھم دودستی پيشکش کنی

قدرت در ھنوز در بسياری کشورھا سامانی انسانی و مبتنی بر موازين حقوق شکل 
ن کشور اي. در جھان عرب البته بايدبه خصوص يک کشور را مستثنی کرد. نيافته است

ھنگامی که کودتای جمال عبدالناصر کامياب شد، نظاميان . بی ترديد کشور مصر است
مصر نه تنھا خانواده ی پادشاھی را به جوخه ی اعدام نسپردند،بل از کارگزاران نظام 
سياسی وقت در جھت گردش امور و بھره مند ساختن کشور از دانش آنان و تداوم 

و اين درست چيزی بود که در . ياست خارجی سودجستندبخشيدن به سياستھا به ويژه س
ا رژيم يران با فرافکنی رده ھای ھمکاری بفرصت طلبان در ا. ايران به وقوع نپيوست

ابزار سرگرمی ساختند و مردمان بسياری را پاکسازی کردند و زندگی و را پيشين 
  . زيستشان را نابودکردند

ھم از بابت نظری . حال آموزنده است سرنوشت سوريه سخت عبرت انگيز و در ھمان
يک حکومت به چه ميزان بايد بر بقای خود اصرار بورزد؟ . و ھم از بابت عملی

حکومت به چه بھايی حق دارند حکومتی  يک پرسش ديگر اين است که مخالفان
بايد بپذيريم که اگر ھيچ ناخوشايند را سرنگون سازند؟ از اين دوپرسش که بگذريم 

نازع بقا تاری در جريان انتقال قدرت رعايت نشود ناچار بايد به اصل قاعده و معي
در چنين وضعی البته حق با قدرت برتر است و ھيچ چيز جز قدرت . توسل جست

  .سوريه اکنون در چنين وضعی گرفتارآمده است. برتر نمی تواند تعيين کننده باشد
 ناگھان ازدرون منازعه ی  آنچه اين معادله را در سوريه برھم زده است اين است که

ميان حکومت و شورشيان مسلح،نيرويی ديگر قدعلم کرده است که نه به مخالفان 
اين نيروی تازه به تماميت سوريه نيز ارج نمی . اعتنايی دارد و نه به قدرت حکومت

و به يک اعتبار نيرويی است تمدنی که گستره ای  »وراکشوری«قدرتی است . نھد
بريک ايدئولوژی . داعش خصلت قومی ندارد .را طلب می کند وسيعتر از سوريه

در انتظار ظھور امام زمان . جھانشمول تکيه می زند و خواستار اصالح جھان است
خود می خواھد احکام اسالم را در ھمين جھان برکرسی بنشاند و ظلم و کفر . ھم نيست
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ی خود قائل است که نه به ھمين اعتبار بايد گفت رسالتی برا. را يکجا ريشه کن کند
اين رسالت خصلتی . محدود می شود به مکان و نه در ظرف زمان معينی می گنجد

  .ابدی دارد
درست است که داعش بنابرنام . را پديده ای خاص برشمرد» داعش«به اين اعتبار بايد 

و ادعای آغازينش تنھا به بخشی از سوريه و حوزه ای از عراق دلبستگی نشان می داد 
تغييرداد » داعش«به تدريج خواسته ھای نھفته اش را آشکار ساخت و نامش را از  اما

. اسالمی ديگر محدود به يک کشور نمی شوددولت . برگرداند» دولت اسالمی«و به 
حکومت اسالمی نه يک . يت هللا خمينی يکی گرفتآاين را نبايد با حکومت اسالمی 

 -دولت ملی يعنی محدوده ای که کشو در چارچوب يک بيشکلمه کم و نه يک کلمه 
ه دولت اسالمی در اينجا معنايی ملت ناميده می شود به اجرادرمی آمد در حالی ک

اينجا بی . د و بسنده ھم نمی کندوشکه به يک سرزمين معين محدود نمی ده دارد گستر
ی سروکارداريم که نه به اين اعتبار در اثر ماورد» دولت«ترديد با معنايی تازه از 

ی به اعتبار نظام جامع اداری يعنی در احکام سلطانيه آمده است و نه در معنای حقوق
ھم به . دولت اسالمی معنايی فراگيردارد. نجد و نه به معنای کشور استکشور می گ

معنای بازوی نيرومند قدرت استقرار يافته ی اسالمی است و ھم به معنای قدرتی است 
از اين رو اين دولت بايد پيام و . ت در جھان استجھانی که خواستار اجرای عدال

رسالت خود را بر ھمه ی بندگان خدا آشکارسازد و به مدد امر به معروف  ھمه را به 
. عقوبت کندتبعيت از احکامش بخواند و آنانی را که گوش فرانمی دھند و دل نمی بندند 

اين دولت را می . نجزيه می دھند و جا. تکليف نامسلمانان و کفار نيز روشن است
فرھنگ اسالمی . توان دولتی تمدنی ناميد که ھدفش بازسازی تمدنی از دست رفته است

جريان دارد اما آنچه مھم است خصلت تمدنی  سياری از کشورھا به اين يا آن شکلدر ب
اين کوشش و جريان است که سعی دارد در ميان فرھنگھا ھمبستگی تمدنی ايجاد کند و 

آغازين را که در دوران خلفای راشدين تحقق يافته بود ھمچون راه  معصرزرين اسال
رستگاری در اين عصر کفرآلود باز بسازد و نويد بھشت سردھد و گناھکاران را نيز 

  .چنان تنبيه کند که کسی به فکری پليد نياويزد
حاال اگر يک . داعش ھمه ی معادالت منطقه را درھم فرو ريخته و برھم زده است

تد به خصوص جنبشی که از ھمبستگيھای ورامرزی در کشورھای جنبش قومی راه بيف
ھمسايه برخوردار باشد در اندک مدتی تبديل می شود به جنبشی دولت ساز به اين اميد 

اين جنبش . د و برپايی کشوری نو را نويددھدکه ھمه ی خويشاونديھا را به ھم بپيوندان
اگر  .باپيروی از الگوی داعش بر وجھه ی دولت ساز خود اصرار خواھد ورزيد

پاسخی نظری به اين حرکت ندھيم و موقعيتھا را از نونسنجيم دو زيان به بار می 
يکی انحراف جنبشھای قومی ھمراه با خطر فزونی گرفتن واکنش خشن به اين . نشيند

ملتھای  - نحراف، و دوديگر فروپاشی مرزھای کنونی و در نتيجه از ھم گسستن کشورا
در چنين حالتی ساليانی دراز منطقه ی کنونی موسوم به خاورميانه روی . مستقر

آرامش نخواھد ديد و ھزاران ھزار نفر جان خواھند باخت و آتش جنگ به آسانی فرو 
  .نخواھد نشست

در . ن کنونی چاره جويی در پرتو سياستھای تمدنی استه برون رفت از بحرااتنھا ر
اين باره پيشترھا اشاراتی داشته ام و تفصيل آن را باز خواھم نوشت ھمراه با 

اقوام منطقه بايد اطمينان داشته باشند که در چارچوب ھمين کشورھای  .توضيحات
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د و فرھنگ شون مطمئن  موجود می توانند از دستيابی به ھويت و شيوه ی زيست خود
تنھا در پرتو ھمبستگيھای تمدنی ميسر می  یين کار چن. و زبان خود را پاس بدارند

  . شود که در جای خود آن را شرح خواھم کرد
داعش چنان که آوردم . بازمی گردم به آثار جابجاييھا بر احوال کنونی و آينده ی منطقه

ی جابجاشده ی کنونی نه گروه ھا. تحرکات تازه ای از نظر جابجايی دامن زده است
فقط شھروندان کشورھای کنونی اند،بل از اين گذشته گاه تمامی مردم يک قوم يا فرقه 

در سوريه نيز با ھمين وضع روبه . يا يک دين را در يک حوزه دربرمی گيرد
که بمبارانھای حکومت مرکزی يعنی رژيم بشار اسد نيز  اوتروھستيم با اين تف

جاييھا می افزايد خاصه که گاه مردم يک شھر ناچار می شوند برشدت اين نوع از جاب
در نتيجه ھم با ويرانی يک شھر سروکارداريم و ھم با کوچ جمعی مردم . کوچ کنند
رھا و اين عيتی بی ترديد بر آينده ی اين کشواين نوع از تحرکات جم. ھمان شھر

ردستان در آغاز تصور می گردانندگان اقليم ک. جمعيتھا و فرقه ھا و قومھا اثر می نھد
د و کرکوک را حداقل از آن ونکردند می توانند از وضع آشفته ی کنونی بھره مندش
نوع حضور داعش که انسانھا . خود سازند و گوشه ی چشمی ھم به موصل داشته باشند

را باالنفراد می شناسد و تنھا يک ھويت يعنی اسالم را به رسميت می شناسد،ھمه را 
داعش ھمه ی ھويتھا ی قومی و دينی و فرقه ای را از ميان  .زانديشی کردوادار به با

 ناي. برمی دارد و تھا به يک ھويت بسنده می کند که چيزی نيست جز ھويت اسالمی
ما ھمه بندگان هللا ھستيم و جدا از اين . چنين رويکردی در اساس ريشه ھای سلفی دارد

که بتھا بايد از بين بروند و ساختمانھا بايد  ھمانسان. ھويت به ھويتی ديگر نيازنداريم
معماری ساده و يکدستی داشته باشند به ھمين سان مردمان نيز نبايد در حيات و ممات 

. ر جايز نيست و مرده را نبايد تبديل به بت کرداين روسنگ قباز . از ھم متمايز شوند
گر بتواند مدتی بر داعش حتی ا. اين جھان ساده ی تخيلی نه ممکن است و نه مطلوب

سرير قدرت تکيه بزند ناچار دستگاه خالفت را به راه می اندازد و بارگاه حکومت و 
انقالب ايران نشان داد که نه تنھا حکومت . وسيعی را سامان خواھد داد یقضا ي

 شتهاده ای تنظيم کند ، بل به مراتب گسترده تراز گذسازمان اداری سنتوانست اسالمی 
   .شد ک خودی دور و نزدي

ھنگامی که نيروھای داعش به اقليم کردستان نزديک شد،پيشمرگه ھای کرد که از 
ی برخوردار بودند تصور می کردند آسان به مقابله بر می سابقه ی نبرد کوھستان

اين نخستين شکست در خور توجه نيروھای پيشمرگه در فضايی  .چنين نشدخيزند اما 
اين . دست آمد باپشتيبانی ھوايی اياالت متحده ممکن شدآنچه بعد به . غيرکوھستانی بود

تجربه دست کم به پيشمرگه ھا و مديريت اقليم کردستان نشان داد که اين نبرد را نمی 
گريز ھزاران کرد سوريه ای به ترکيه نشانه ای  .توان به تنھايی به پيروزی سوق داد

  .می رودديگر از ضعف نيروھای پيشمرگه در برابر داعش به شمار 
. نيروھای داعش از ھر نظر مجھزند و برخودار از سالح و وسايل حمل و نقل نو

ن نيز به چنين تجھيزاتی اياددارم در آن سالھا که به افغانستان می رفتم نيروھای طالب
رای دو صندلی يعنی دو در يا دا( وانت دو کابينه داشتن در افغانستان . آراسته بودند
طالبان که يورش آوردند ھمه به صدھا . رزوھا به شمار می آمديکی از آ) جلو وعقب 

يک راننده و يک ھمنشين در صندلی جلو می . وانت با چنين خصوصيتی مجھز بودند
در صندلی پشت يا سالحی پُر تير چون مسلسل دستی دونفر مجھز به مسلسل  ؛نشستند
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نتی که به حرکت می بدين ترتيب ھر وا. و دو نفر در محل بار وانت با تيربارمدرن
حتی مسلحی را از ميان  ھر حمله یافتاد فضای وسيعی را تحت پوشش قرار می داد و 

. به فيلمھای داعش که نگاه می اندازم درست ھمان صحنه ھا را می بينم. داشت برمی
ھمه ی اين وانتھای دو کابينه در آن زمان نو بودند و در اين زمان ھم ھمه ی وانتھای 

  ھمه وانت نو از کجا وارد می شود؟اين . براق ھستندداعش نو و 
ھمه خودروچيزی نيست که بتوان دور از ديد گمرکھای محلی وارد عرصه ی ن اي 

نيز االن . در آن وقت اين وانتھا از مرز پاکستان به افغانستان وارد می شد. نبرد کرد
ن راه دريا افغانستا.ه دست اين حضرات می رسداين ھمه خودرو از راه ترکيه ب

  .نيز به طور عمده محصور استحوزه ی عراق و شام . نداشت
تنھا . زموده ی مجاھدين تاب نمی آوردندن که می رسيدند حتی نيروھای جنگ آطالبا

. جايی که مقاومت جانانه به خرج داد، احمد شاه مسعود بود آن ھم در دره ی پنجشير
بدين ترتيب می توان گفت . به بوداقليم کردستان فاقد رزمندگان و محيط زيست مشا

  .شکست دادن نيروھای داعش کاری چندان ساده نمی نمايد
، نبرد با داعش با سرعت و شتاب به پايان نمی  ھمان گونه که ھمه حدس می زنند

) کردان، شيعيان و اھل تسنن(مھمترين نکته اين است که نيروھا جبھه ی عراق  .رسد
از مردم در اين صورت چه بسا بسياری . د نشوندزرنگی نکنند و روی دست ھم بلن

  .خود برنگردندآغازين به سکونتگاه جابجا شده 
چھره ی مردمان ھر اقليم ، شھر و منطقه را پيش بينی ترکيب ما اکنون نمی توانيم 

که در ھمين اوضاع و احوال بسياری از کردان نيز مناطق خود را  کنيم اما می دانيم
از اين رو . رکيه يا سوريه يا مناطقی ديگر در عراق کوچيده اندترک گفته اند و به ت

چھره ی جمعيت آينده . حتی اقليم کردستان از آثار تحرک جمعيتی مصون نمانده است
ازاين نکته که بگذريم . ی مناطق مختلف عراق را نمی توان از ھم اکنون ترسيم کرد
کشور . و خواھد گرفت کشور سوريه نيز در معرض تغييراتی بس جدی قرارگرفته

اردن نيز با ھمه ی احتياطی که به خرج می . لبنان نيز از تحوالت جاری اثر می پذيرد
البته ميزان . داد نخواھد توانست يکسره تأثيرات تحرکات جمعيتی را از خود دورسازد

  . اين اثرگذاريھا را فقط در آينده می توان به سنجش سپرد
ی شوم که غرب به سرکردگی اياالت متحده سياستی چند در پايان به اختصار يادآور م

از سويی نيازمند مشروعيت است و ائتالفی بزرگ سازماندھی . پھلو را پی می گيرد
گرچه بخشی از اين ائتالف بزرگ خصلتی نمايشی دارد اما به ظاھر قادر . می کند

که در دوران است مشروعيتی نمايشی برای غرب نيز به بار نشاند و نگذارد آنچه را 
از سوی ديگر . جورج بوش و تونی بلر رخداد به ھمان صورت روی صحنه بياورد

رھبری اين ائتالف نمايشی نقشه ی سياسی تازه ای برای منطقه ای که داعش مدعی آن 
سوم آن که . اين نقشه بسته به امکانات به واقعيت در می آيد. است ترسيم می کند

مسلح می کند؛ مانند کردان و مخالفان به اعتباری  نيروھای زمينی مخالف داعش را
در اين حالت ديگر با دولتھای ملی سروکار نداريم بل با . ميانه روی بشار اسد را

نيروھايی که يا مدعی حکومت اند يا مدعی تشکيل قلمرويی خودمختار با گرايش به 
ه غرب نمی چھارم آن ک. سوی تشکيل دلوت و در نتيجه تجزيه ی قلمروھای حکومتی
. ھرچه طوالنی تر بھتر. خواھد اين پيکار با داعش با شتاب يا باسرعت خاتمه بيابد

غرب با طوالنی شدن نبرد نه تنھا قدرت خود را می آزمايد، بل توان نيروھای زمينی 
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و خواستار قدرت را ھم می سنجد و بر اساس اين سنجش دست به تصميم گيری می 
داعش تبدل می شود به رزمگاھی پيچيده و عرصه ای بدين سان پيکار عليه  .زند

بی فايده خواھد بود اگر کشوری  . آزمايشی برای ھمه ی بازيگران و حتی مجاوران
ھرکشوری که پيوندھای سياسی گسترده . در اين مجموعه بخواھد خارج از گود بايستد

 .ای بپروراند سرآخر بھتر قادر خواھد بود دست به عمل بزند
ه ھمه ی سياستمداران و نظاميان براين باورند که جنگ کنونی را نمی توان از آنجا ک

از فراز آسمان به پيروزی سوق داد، بس مھم می نمايد که مردم عراق و سوريه و 
متحدان ھمفرھنگشان به اين موضوع بينديشند و خود را برای مقطعی آماده سازند که 

قصدشان اين . ن بيم دارند نيرو پاده کنندغربيا. بتوان از راه زمين سرنوشت را رقم زد
است که به مدد سربازان ھم پيمانشان خاصه عربستان و امارات و اردن در لحظه ی 

مردم . اين تصور البته چندان دقيق نيست. سرنوشت ساز ھجوم زمينی را سامان دھند
رد نيز يروھای کمقاوم برپا کرده اند،ن عراق تا آن ھنگام به خود آمده اند و ارتشی

خصم اين نيروھا فقط زياده طلبی است و . سامان يافته خواھند بود و مسئووليت پذير
ھمسايگان متحد مانند ايران اما بايد آماده ی ھمه ی راھبردھا و گزينه . فرصت نشناسی

نه تنھا بدين خاطر که اجازه ندھند نيروھای بيگانه وارد منطقه شوند، بل . ھا باشند
  .مانع گسترش جنگھايی ناشناخته به درون مرزھای خود بشوند حتی بدين خاطر که

  
  

  ١٣٩٣انديشه شھريور 
  
  

  _______________________________  
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  يادداشتھای جابجايیاز ميان 
  
  

  ٢در عراق جابجايی درونی
  

 جرياناين پديده در . مھاجرت به زبان ساده يعنی کوچيدن از جايی به جايی ديگر
تاريخی طوالنی به صورت ھجرت از فرھنگ و اقتصادی به فرھنگ و اقتصاد ديگر 
فھميده شده است در حالی که ما اکنونی در دورانی قرار داريم که سالھاست به گونه ای 

بی سابقه شاھد جلوه ای تازه از مھاجرت ھستيم که در درون  ،و در اين مقياس ،فزاينده
اين پديده را سالھا پيش ياد آورشدم ؛ اکنون . ھديک فرھنگ و يک مجموعه رخ می د

در گذشته ی . نيز سازمانھای جھانی به تدريج توجھی فزاينده به آن نشان می دھند
تاريخی نيزبا اين پديده آشنا شده ايم اما آن چه وضعيت کنونی را از گذشته متمايز می 

-وراست تمامی يک کشسازد ھمانا ابعاد و گستردگی اين جريان است به حدی که قادر 
و يک حوزه ی تمدنی را دستخوش تغييراتی شگفت آور سازد  ملت يا حتی

قه ای و جھانی به سوی تصميم گيريھايی به کل سياستگذاران را در سطح ملی، منط
  . تازه و طراحی راھبردھايی يکسره متمايز از پيش سوق دھد
وجه داده ام و حتی قبل از آن سالھا پيش به تحرکات جمعيتی در حوزه ی تمدنی ايران ت

آنچه امروز .به مساذل مھاجران افغانشتان به صورتی گسترده و مکرر پرداخته ام 
برآنھا بايد بيفزايم تحوالتی است که در بخشھايی ديگر از حوزه ی تمدن ايرانی رخ 

اين بار از يک نوشته ی مفصل گوشه ای را بر می گزينيم که به جابجايی . می دھد
لبته کل اين نوشته می تواند تصويری جامع از اين ا .در عراق اختصاص داردجمعيت 

  .تحول به دست دھد
در اين نوشته  نخست اين که .دوسه نکته را يادآور می شومدر آغاز به احتصار 

اصطالح جابجايی را فقط در ارتباط با تحرکات جمعيتی در درون يک کشور،در اين 
من توجه شود که جابجايی درونی براثر عوامل در ض .جا عراق، به کار می برم

مختلفی پديدار می شود مانند توسعه ی اقتصادی،شھرنشينی فزاينده،قحطی،بيماريھای 
  ...واگير و

 در حال حاضرتوجھی روزافزون به نوعی از جابجايی صورت می گيرد که براثر
جابجايی  در اين نوع از. شکل می گيرد) جنگ داخلی و جنگ تحميلی(ھراس از جنگ

سرعت تحوالت جمعيتی به قدری شديد است که گاه باجابجاييھايی از نوع ديگرخاصه 
  . ھنگامی که ناشی از تحوالت اقتصادی باشند ، قابل قياس نيست

                                                 
پيشتر در نشريه ی اطالعات .١٨ص .به چاپ رسيد١٣٨۶آذر  ١۵ه تاريخ امه اعتماد بروزناين نوشته نخستين بارد در. ٢

  .به بعد ١٢٠-١١٩شماره :ھمانجا. نک.ماقتصادی در چند شماره به موضوع تحرکات جمعيتی توجه داده بود - سياسی
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دوم آنکه نويسنده بر اين باور است که شيعيان در کشورھای مختلف سرنوشت يکسانی 
تا اين مقطع اخير يعنی دردوره (انستاندر برخی کشورھا مانند عراق و افغ.نداشته اند

شرايط بس سختی را متحمل شده اند و )ھای تاريخی معينی به ويژه در عصر طالبان
در مقاطعی قشرھای فقير جامعه را تشکيل می داده اند و به اعتباری پرولتاريای آن 

در کشورھايی چون ايران  اين وضع به کل متفاوت و . جامعه محسوب می شده اند
  .بته پيچيده بوده استال

اگر مورد عراق را در اينجا ذکر می کنم فقط با توجه به عامل تحرکات جمعيتی و 
تمدنی است، نه مبتنی برارزشداوريھايی ديگر؛ و سوم آن که  نويسنده می کوشد در 

با آنکه می پذيرد . اين نوشته با تجزيه ی واحدھای سياسی در منطقه مخالفت کند
و حتی واحدھای سياسی کنونی محصول دوران استعمار و تحميل  بسياری از مرزھا

قدرتھای بزرگ است، سعی برآن دارد که به رعايت حقوق فرھنگی و سياسی گروه 
ھا،اقوام و جماعتھا توجه دھد تا کشورھای ترکيبی بتوانند به حيات خود ادامه دھندو 

تجزيه ی واحدھای . نندو دموکراسی رشد کگروه ھای جمعيتی بتوانند در پناه آزادی 
اينھا را نوشتم تا از بدفھميھای رايج و . سايسی بازيھای ناشناخته ای به بار می نشاند

  .آسان پسند حتی المقدور بپرھيزم
                                                  ***  

  
رقه ای عراق در جريان است که چشم انداز قومی و فھم اکنون جابجايی گسترده ای در
ھزاران مددرسان بين المللی اطالعات و گزارشھايی . اين کشور را دگرگون می سازد
. اين گزارشھا ھمه به اطالع مردم جھان نمی رسد. در اين زمينه فراھم آورده اند 

می  اما تا ھمين حد که. ار می گيرندربسياری از آنھا در احتيار سازمانھای اطالعاتی ق
انی خواند، درمی يابيم که زارشھای منتشر شده ی جھه ھا و گتوان ازالبالی روزنام

تر ساخته است  یناری عراق را بح چھره ی کشور جنگ زده،جمعيتی کنونی  تحوالت
با دشواريھای تازه ای نه تنھا و از ھمه مھمتر آن که طرح تجزيه ی اين کشور را 

 . می سازد بلکه در اساس سودمندی آن را پرسش بر انگيز مواجه ساخته است
در حال حاضر در آمريکا و برخی کشورھا و شماری از مراکز طراحيھای 
راھبردی،محافل زيادی به تجزيه ی عراق می انديشند به تصور آن که از اين راه می 

اين محافل و مراکز . توان برمعضالت کنونی چيره شد و به آرامشی پايدار دست يافت
انه می کنند وبه ھمين اعتبار برسودمندی نارساييھای حکومت کنونی عراق را بھ

  .تجزيه ی عراق پا می فشارند
ترديد نيست که عراق کنونی يکی از واحدھای سياسی شکل گرفت در قرن بيستم 

پيشينه ای طوالنی ندارد و از آغاز تأسيس گرفتار تنشھای قومی و . ميالدی است
ليتی بر اکثريت و ديگر در سراسر ھمين تاريخ کوتاه ھمواره اق. مذھبی بوده است

در حالی که . اقليتھا فرمانروايی کرده و ھيچگاه حاضر به پذيرش واقعيتھا نبوده است
حداقل در حال حاضر برای نخستين بار حکومتی برآمده از سه گروه عمده ی جميعيتِی 

در ضمن در ھمان حال ھمه می دانند که بسياری از .اين کشور تشکيل شده است
که سرنوشت مشابھی  ی سياسی ديگری در ھمين منطقه يافت می شوندمرزھا و شکلھا

. را پشت سر گذاشته اند و ھنوز نيز آن چنان که انتظار می رود استوار و پايدار نيستند
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از پاکستان می گذريم و تنھا به ياد می آوريم ميراث شوم استعمار انگليس و روس 
ر فرصتی شد به اين موارد و به اگ. بسياری ساختارھای ناھمگن برجا گذاشته اند

معضالت و دشواريھا و ميزان اثرگذاری آنھا بر تحوالت منطقه و حوزه ی تمدن 
فعالً تنھا به عراق توجه می دھم و در فرصتی ديگر اين نوشته . ايرانی اشاره می کنم

  .را پی می گيرم تا ابعاد ديگری از اين عرصه را توضيح دھم
مذھبی اين است که اين است  -عراق به سه منطقه ی قومیاستدالل موافقان تجزيه ی 

که کردان،سنيان و شيعيان ازھم جدا و مستقل بشوند و در نتيجه در آرامش زندگی کنند 
اين استدالل به ظاھر منطقی در خفا نمی خواھد . و کشتارھای کنونی پايان بگيرند

از دموکراسی و  ق را به سوی دموکراسی سوق دھد و ترکيبیجامعه ی متکثر عرا
موافقان تجزيه در اين . رعايت حقوق اقليتھا را از سوی اکثريت بلپذير يا جا بيندازد

جھت گام بر می دارند که می توان با ايجاد دو واحد مستقل ِ کرد و سنی ، دو محور 
اين استدالل . نيرومند در برابر شيعيان که گويا در دست ايران قرار دارند، ايجاد کنند

ايت نادرست است زيرا که اوالً  مبنای تجزيه چيزی است ناھمسان يعنی از يک در نھ
سو قومی است و از سوی ديگر مذھبی و در قانی اين تصور که شيعيان عراق آلت 

اگر فرصت شد . دست ايران ھستند يکسره نادرست و در ھمان حال غيرتاريخی است
ن براين است که نشان دھيم با در اين جا کوششما. به ھمه ی اينھا خواھيم پرداخت

توجه به جابجاييھای روزافزون کشور عراق برای نخستين بار ميل می کند به سوی 
برپايی کشوری ملی  با مردم و ساکنانی که دارای احساسات مشترک می شوند و به 

مبنای تئوريک اين ادعا را در . تدريج به واقع خود را متعلق به يک وطن می دانند
حاال تنھا گذرا توضيح می دھم که . پيشين در مورد افغانستان برشمرده ام  نوشته ھای

بسياری واحدھای منطقه ی ما حاصل نقشه کشيھای استعماری اند و فاقد پيشينه ی 
  . تاريخی

از طرف ديگر مھم است که استنباط خود را اذ دولت ملی درست و از نو بياراييم و 
در يک کالم دولت ملی در اين منطقه .ارندھيمالگوی تحول غربی رامبنا و پايه قر
اين نکات را در باب قانون اساسی افغانستان در . شکلی ترکيبی به خود گرفته است

اين تصور که می توان . سمينار لندن که نتايجش به چاپ رسيده است برشمرده ام
يسته دولتھای ملی ناب برپا کرد آن ھم در منطقه ای که اقوام بسياری در کنارھم ز

. در اين مطقه ھم تنوع قومی داريم و ھم دخالت استعماری. اند،نادقيق و نادرست است
ھر تفکری در زميته ی دولت ملی بايد به اين دو نکته ھمچون دو مبنای واقعی در 

برپايی دولتھای کوچک قمومی .زندگی سياسی و در شکلگيری دولت ملی توجه کند
اسباب تبعيت از خارج منطقه رابه شکلی فزاينده  سرانجام به ناپايداری می انجامد و

نمونه ی (بلشويکی-برپايی دولت ملی به سبک اروپايی يا حتی روسی. دامن می زند
،دارای امکانات اقتصادی ،نيروی بايد عالوه برحضور زمينه ھای فرھنگی) ترکستان

فرھنگی و  ھم باشد و تازه ناچار به تبعيت... انسنی،محيط طبيعی،وحدت نسبی قومی و
  .سرانجام سياسی از قدرتھای بزرگ خواھد بود

درست که در عراق پيشينه ای تاريخی براساس ارجاع به سومر و عوامل ديگر تنظيم 
می شد اما اين پيشينه از سويی ھمه ی عراق کنونی را در برنمی گرفت و از سوی 

ابل غير قجه ظلم در نتي .ديگر حضور تمدنھای بعدی را از ديده دور می داشت
تصوری عليه شيعيان و کردان سازماندھی می شد و از اين گذشته با اتکاء به ھويتی 
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. می شد  پا زده نشأت گرفته از ناسيوناليسم عربی به ھمه ی آن استدالل پيشين پشت
صدامی بسته به موقعيت از آن بھره می  گرفت  –اين استدالل ابزاری که جناح بعثی 

م عراق با بی اعتنايی می نگريست بل وسيله ای می شد عليه نه تنھا به معضالت مرد
استدالل عرفی ديکتاتوری . خود و عليه اکثريت ساکنان کشور يعنی شيعيان و کردان

عراق که از ناسيوناليسم عربی برآمده بود و می خواست پايه ھايی برای مشروعيت 
در اين . يت اسالمی رژيم فراھم اورد بسته به موقعيت جا خالی می کرد به سود ھو

مبتنی بر ھويت  مشروعيتِ . چارچوب اما مشکالت عديده ای برای رژيم ايجاد می کرد
اين ھويت اسالمی را  که بود در برابر غرب عنوان می شد غافل از اين که اسالمی

ھمه ی که  نمی توان محدود ساخت به اقليت عرب سنی مذھب و از نظر دورداشت
به رسميت شناخته  شانو می بايد حق مذھب اندسنی  ت آنانمسلمانند و اکثري کردان

چون ھم  ھم مسلمانند و می بايد آنان را ھم به حساب آورد شيعيان باالخره آن کهد و وش
د و ھم آن که مھمترين اماکن مقدسه ی آنان در عراق قرار اندر عراق در اکثريت 

ش و شيعيان را می راندند و در عمل اما کردان را می کشتند به عنوان قوم سرک. رددا
در چنين مواقعی رژيم به ھويت مشتق شده از . کافربه قتل می رساندند به عنوان 
ر چارچوب اين ھويت سازی می شد کردان را د. ناسيوناليسم عربی ميل می کرد

ن مردمی غير عرب پاکسازی کرد اما با شيعيان دشواريھايی پديدار می گشت ھمچو
آن که عراق ھمواره از زمان تأسيس با بحران ھويت دست به  کوتاه. غير قابل حل

 .وانسته است اين بحران ھويت را درست سروسامان دھدگريبان بوده است و ھنوز نت
  .اين بحران درست از استنباط نادرست از ماھيت دولت نوين ملی سربرمی کشد
ه اند که به جريانھای کنونی در عراق فرصتھايی برای مردم اين کشور فراھم آورد

شه کشيھای قط نقف. بھای خون ھزاران ھزار فرزند اين واحد سياسی شکل گرفته است
شوم غربيان،بی خردی ھمسايگان به خصوص ھمسايگان افراطی سنی و خردگريزی 

قم را که به ھرحال با بھايی گزاف ر اکنان می توانند اين فرصتیگروه ھايی از س
درشرايط کنونی .ند و به انحالل اين کشور بينجامدکشاخورده است به نيستی و نابودی 

وضعيتی در عرلق حاکم است که می توان آن را به جنگ تمام عيارعليه اکثريت مردم 
  .اين کشور تعبير کرد

البته استدالل افراطيون القاعده ی سنی مسلک در حوزه ی نظری عليه شيعيان سامان 
مردم فقير و حتی سنی مذھب را  داده می شود اما در عمل ھمه ی مردم به خصوص

       .دربرمی گيرد
اھان از بيم آن که در معرض پاکسازی قومی  از سوی ھواخوبرخی از عراقيان فقير 

ه ی  بين النھرين از روستاھای دياله می گريزند و به يکی القاعده قرار بگيرند ازمنطق
  .از اردوگاه ھای حاشيه ی شھر بغداد پناه می برند

سازمان ھالل سرخ عراق منتشر ساخته است حکايت از آن می کنند که فقط  ارقامی که
يک ميليون نفراز خانه و  دخانواده يعنی در مجموع چيزی حدو يکصدوھفتاد ھزار

اينان در مردمی به شمار می روند . کاشانه ی خود گريخته و در بغداد اسکان يافته اند
اند و فرزندانشان نمی توانسته اند به  که در روستاھای خود کار، و آب و برق نداشته

  . مدرسه بروند
ھمين ارقام نشان می دھند که برخی از اين خانواده ھا که تعدادشان ھم کم نيست 

نخست ازبرابر خطر بالفصل گريخته اند و  .جابجا شده اند و حتی بيشتر دوياسه بار
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رفته اند که آشنايانی داشته به جايی . سپس با اندکی محاسبه به مکانی ديگر پناه برده اند
اند يا تصور می کرده اند می توانند از خدمات اموزشی برای فرزندانشان بھره مند 

  .شوند
الگوی جابجايی اين امر نيز به  با اين حال و با وجود خصومتھای قومی و فرقه ای، در

طقی چشم می خورد که برخی از عراقيان ھمچنان ترجيح می دھند در اجتماعات يا منا
  .مخلوط زندگی کنند

در پايان ماه اوت  سازمان ھالل احمر بر اساس ارقامی که ده ھا ھزار کمک رسان
 ھزار ٢٨٠سراسر عراق گردآورده اند اعالم داشته است که  سال جاری مسيحی در

خانواده درسطح ملی پراکنده گشته اند ودر نوعی مھاجرت غير عادی و بغرنج به سر 
نگاه موشکافانه  در اين داده می بينيم که بمياران اماکن مقدسه ی  با تأمل و .می برند

معموالً به سنيان  . ابجايی برجا گذاشته استشيعيان خطوط در خور توجھی از نظر ج
اما .به غرب، شيعيان به جنوب و مسيحيان به منتھی اليه شمالو جنوب می روند

. يده تر از اين حرفھاستتصوير شھرھا و اماکن مختلط و پرجمعيت به مراتب پيچ
ذھبی شيعه و سنی را ھمين مراکز مختلط  در ضمن رويارويی خشونتبار فرقه ھای م

ذارند؛ و درست ھمين امر به تفکر  تقسيم يا تجزيه ی عراق ميدان داده به نمايش می گ
است، غافل از اين که اين نوع بخش بنديھا به ھمگن سازی بيشتر جمعيتھای فرقه ای 

زيرا بسياری از جابجاييھا بر اساس  د و رويارويی را وخيم تر می سازدمی انجام
  .گرايش به اسکان يافتن در مناطق ھم مسلک شکل می گيرد

ملموس  یمھاجرت درونی خطوط متمايز کننده از سوی ديگر بايد در نظر داشت که 
در ساحل  و روشنی در امتداد بغداد و دجله به بار نمی نشاند و سنيان را که در اساس

غربی می زيسته اند از شيعيان که به طور عمده در ساحل شرقی زندگی می کرده اند 
نشان می دھند که سنيان به  عکس گزارشھای ھالل احمربر .  از ھم جدا نمی سازد
، مختلط و مجھز به خدمات بھتر در نواحی عمدتاً  )سکوالر(= سوی مناطق عرفی

   .رکتندار رود دجله در حندر ک شيعه نشين
خانوار سنی نشين از يکی  ٢۵٠يکی از گزارشھای اخير ھالل احمر نشان می دھد که 

از مناطق خشونت زده به منطقه ای شيعه نشين رفته اند و به گرمی پذيرايی شده اند و 
  .حتی شيعيان آنان را در خانه ھای خود جا داده اند

زی قومی از سوی القاعده به سوی به ويژه آنان که از بيم پاکسادر مقابل عراقيان فقير
در يکی از اردوگاه ھای حاشيه ی شھر اسکان می يابند و در کنار بغداد می کوچند 

  .پناھندگان ديگر قرار می گيرند
يک پديده ی خاص جابجايی شامل کسانی می شود که به طور مثال تابستان را می 

دند تا فرزندانشان را به گريزند و ھنگام بازشدن مدارس به سکونتگاه خود بازمی گر
بسياری از اين افراد به ھنگام بازگشت با غارت منزل خود مواجه می . مدرسه بفرستند

اينان نيز چاره ای ندارند جز آن که به . شوند يا با تصرف عدوانی آن توسط ديگران
  .برای خود بجويند ی تازه خيل مھاجران بپيوندند و زيستگاھ

. اص عراق نيز به شمار نمی رود تکرار جابجايی استپديده ای ديگر که چندان خ
قاعده می رود مثالً  به حاشيه ی بغداد نزد ليعنی خانواری از ترس آدمکشان ا

. آيند؛ آنگاه می کوچند به درون بغداد خويشاوندان؛ بعد به فکر يافتن کار و شغل برمی
. ز دوبار کوچيده انداجرانی برخورد می کنيم که چندبار يعنی بيش ابعضی وقتھا با مھ
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اين بدان معنی است که ھنوز سيمای قطعی جمعيتی عراق در ھاله ای از ابھام قرار 
بسياری به روستاھا می کوچند و به ھنگام زمستان به مکانی باز می گردند که . دارد

اين پديده البته با پديده ی افغانستانی چندان شباھتی  .امنيت و امکانات بھتری دارند
  .ندارد

در اين مجموعه ی بغرنج و رنج آور و دردناک کسی نيست بگويد مھاجمان و 
کجاھا و چه کسانی ھزينه ی . آدمکشان چگونه تأمين می شوند و روزگار می گذرانند

  .آنان را تأمين می کند يا می کنند
                                                      &&&  

در دھه ھای گذشته نقض حقوق بشر، تبعيد و . دراز داردجابجايی در عراق داستانی 
بيرون شدگی شھروندان از خانه ھايشان،نزاعھای درونی ، ستيزھای بين المللی و 

که  ٢٠٠٣عمليات نظامی سال . جنگ به جابجايی صدھا ھزار عراقی انجاميده است
مد بر شمار منجر به سقوط حکومت پيشين شد و جنگھا و خشونتھايی که به دنبال آن آ

حدود دويست ھزارتن جابجا  ٢٠٠۵تا  ٢٠٠٣فقط در فاصله ی . جابجاشدگان افزود
  .دندش

به سالی شوم را  ٢٠٠۶انفجار حرم سامره موج تازه ای از خشونت به بارآورد و سال 
بسياری از کسانی که می توانستند کشور . تبديل ساخت و ھزاران آواره بر جا گذاشت

ار دست زدند و آنان که نمی توانستند جايگاه خود را در درون راترک کنند به اين ک
  .کشور تغيير دادند

مردم  نفر از از يک ميليون و نيم المللی مھاجرت بيش خمينھای سازمان بينبنابر ت
به دست آمد  ٢٠٠۶ه اين رقم در سال در عراق وجود دارد ولی از انجاک دهجابجا ش

ر می ر شمار جابجاشدگان به دوميليون نفحاضبسياری براين عقيده اند که در حال 
  .رسد
طور کلی جابجاشدگان در عراق از جوامع مختلط مذھبی و قومی به سوی جوامعی  به

عيان از مرکز به جنوب می روند و سنيان از جنوب به باالتر از يش. مذھبی می روند
ن ھر است حرکت اي هيک جھت ديگر حرکت که در خور توج. مرکز به طرف االنبار

است يعنی به سوی  واحدی شھر جوامع ھمگن در امع مختلط به سویروه از جودو گ
مسيحيان بيشتر به نينوا رو آوردند و کردان به طور معمول به در . بغداد و بعقوبه

  .کرکوک رفتند -داخل ديالی جابجا گشتند يا به سوی تميم
در يک فاصله ی  ٢٠٠۶در گزارشی از سازمان جھانی مھاجرت آمده بود که در سال 

در پانزده استانداری عراق جابجا ) ۴١١٨٩(= بيش از جھل و يک ھزار خانوادهمعين 
. دسامبر ٣١فوريه و  ٢٢اين رقم برار ھزار نفر در روز است در فاصله ی . گشتند

البته فعال ً به اين . جابجاشدگان عرب اند% ٩٠ھمين گزارشھا نشان می دھند که 
، % ١ترکمن :اما بقيه به شکل زير تخمين زده شده اند.ردازيم تعريف نادقيق نمی پ

  %.١، کلدانی کمتر از % ٢،کرد % ٧آسوری 
در . آن جمعيتی که عرب ناميده می شود از ھمه ی استانھا به ھمه ی استانھا رفته اند

واقع اکثريت اين جمعيت با شيعيان است و ھمه می دانند که بسياری از آنان منشاء 
   .رند ولی اين نکته در اين لحظه اھميت خاص نداردعربی ندا

  :تقريبا ً به شرح زير است ٢٠٠۶در صد جابجاشدگان در 
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ماندايی به اضافه ی يزيدی و يھودی  - ، صابئی%٧، مسيحی %٢٨، سنی %۶۴شيعه 
يک گزارش ھم نشان می دھد که گروه ھايی از مسيحيان به %. ١و ديگران حدود 

  .روندسوی مناطق کردنشين می 
حال با توجه به آميزش فزاينده و ناروشن بودن تحوالت جمعيتی پرسشی که مطرح می 
شود اين است که حتی اگر تجزيه ی عراق ممکن باشد،آيا سودمند ھم ھست يا مبنای 

  آشوبھای تازه ای در منطقه تواند بود؟


