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در سيزده سالگي نخس��تين فعاليت هاي سياسي خود را 
با سازماندهي تظاهرات عليه دولت وقت عراق آغاز كرد و 
يكسال بعد به عضويت پارت دموكرات كورد درآمد، در تمام 
اين سال ها طالباني، پيشمرگه بود و مبارز كرد، ديپلمات 
بود و در تاريخ پرفراز و نش��يب زندگي سياس��ي اش نقاط 
عطفي در ديپلماس��ي ثبت و ضبط كرد، روزنامه نگار بود 
و هيچگاه از كتاب و خواندن و نوشتن دست نكشيد، ولي 
اصولي در زندگي اش ثابت ماندند: باور و اعتقاد به گفت وگو 
و ديالوگ و واقع بيني عملگرايانه اش و نكته مهم ديگر در 
زندگي مام جال اي��ن بود كه برخاف اس��افش، بدون 
سرمايه و پشتوانه طايفي يا عشيره اي پا در عالم سياست 
نهاد و هر آنچه كسب كرد، دستاورد و دسترنج تاش ها و 
مبارزات خودش بود. مبارزان همراهش از دوران نوجواني 
و بعدها نيز پيش��مرگه هاي همرزمش لقب »مام جال« 
}عمو جال{ به او داده اند، اما آنها كه با سياست دمخورند، 
به دليل تبحر او در ديپلماسي لقب »چرچيل خاورميانه« 
را به او نس��بت مي دهند. در طول س��ال هايي كه عراق با 
بحران هايي جدي، بعد از فروپاشي حكومت صدام حسين، 
روبه رو بوده نه فقط مردم اين كشور كه حتي سياستمردان 
ديگر كشورها نيز حضور وي را موهبتي براي عراق جديد 
دانسته اند؛ چرا كه در كشوري مملو از تفاوت هاي هويتي و 
تضادهاي قومي و مذهبي، سرزميني خسته از تاطم هاي 
سياس��ي و در ميانه راهي دش��وار و طوالن��ي، او از معدود 
كساني بود كه مي توانست نقش ناخدا و رهبري سياسي 
را برعهده بگيرد. رهب��ري كه توانايي و درايت در دس��ت 
داشتن سكان هدايت اين كشتي توفان زده را داشته باشد. 
زندگي سياسي هفتادساله جال طالباني، در واقع تاريخ 
كردستان، عراق و خاورميانه است، در رويدادها و مناسباتي 
حضور و نقش داش��ته كه هركدام از آنها تاري��خ پرفراز و 

نشيب اين منطقه را رقم زده است. 
طالباني بعد از رسيدن به مقام رياست جمهوري عراق نشان 
داد اميد بستن به او كار بيهوده اي نبوده، مخصوصا وقتي 
به عنوان يك منجي براي عراق ظاهر شد، هم يكپارچگي 
عراق را حفظ كرد و هم براي اولين بار در تاريخ توانس��ت 
فدراليسم را براي كردها تضمين كند و البته بعد از بيماري 
و فوت ايشان بود كه همگان شاهد بودند چگونه ثبات عراق 
از هم پاشيد و رهبراني كه در كردستان در سايه حضور و 
تاثير مام جال، توانس��ته بودند خودي نش��ان دهند، در 
غياب او، نشان دادند كه از فهم الفباي سياست نيز عاجزند.  
و اما كتاب رييس جمهور پيشمرگه: روايتي است از زندگي 
اين رهبر مبارز، كتابي كه اگر چ��ه در برگيرنده جزييات 
بسياري از زندگي و مبارزات او نيس��ت اما مروري دارد بر 
مهم ترين فراز هاي زندگي او و تصويري نسبتا كامل از روند 
شكل گيري شخصيت طالباني از جايگاه يك پيشمرگه تا 
رياست جمهوري عراق را به مخاطب ارايه مي كند. مسلما 
و بدون ش��ك، زندگي م��ام جال حاوي نكات بيش��تر و 
فراوان تري اس��ت، اما در اين كتاب نكات مهم، قابل توجه 
و تصويري كلي از شخصيت و تفكرات و تاريخ زندگي وي 
به خوبي به نمايش گذاشته شده اس��ت.  ماجراي انتشار 
اين متن از جايي آغاز مي شود كه معد فياض به نمايندگي 
روزنامه الشرق االوسط به طالباني پيشنهاد گفت وگوهايي 

را مي دهد كه ط��ي آن مروري بر زندگي و مب��ارزات او به 
عنوان رييس جمهور وقت عراق صورت بگيرد. پيشنهادي 
كه با موافقت طالباني روبه رو ش��د، اما براي چگونگي كار 
شيوه اي را مطرح كرد كه در نهايت بسيار به نفع كتاب تمام 
ش��ده و آن را از قالب هاي مرسوم زندگي نامه نگاري چه به 
صورت گفت وگو محور و چه روايي تا اندازه اي دور ساخته و 
در مجموع فضايي زنده و مستند را براي آن به ارمغان آورده 

كه از جمله امتيازات كتاب فعلي محسوب مي شود. 
طالباني س��ال ها روزنامه نگاري كرده، سابقه عضويت در 
هيات اجرايي نخستين س��نديكاي روزنامه نگاران عراق 
را دارد و حتي س��ردبيري روزنامه اي ك��ردي در بغداد را 
برعهده داشته است؛ او همواره از انتش��ار روزنامه در عراق 
دموكراتيك به عنوان آرزوي خود ياد كرده است. طالباني 
از معد فياض مي خواهد كه مدت يكماه با او و همكارانش 
همراه باشد و از نزديك شاهد نحوه كار، زندگي و تعامل او 
با اطرافيانش بوده، سواالت مورد نظرش را در فرصت هاي 
مختلف با او و همكاران نزديكش )كه برخي سال ها تجربه 
همكاري با طالباني را داشته و خاطرات بسيار با او دارند(، 
بپرسد و در نهايت برداشت خود را از جال طالباني، زندگي 
ديروز و امروزش آزادانه و به صورت دلخواه ارايه كند.  معد 
فياض كوشيده كتابش حالت قهرمان پردازانه پيدا نكند 
و تصويري انس��اني و ملموس از اين رهبر محبوب كرد به 
نمايش بگذارد.  نويسنده اگر چه در فصول آغازين كتاب 
تصميم گرفته تصويري از خاندان، زادگاه و تولد و كودكي 
طالباني ارايه كند اما روايت خ��ود را مقيد به توالي زماني 
رخدادها نكرده و ترجيح داده با استفاده از الگويي پازل وار 
در اين بيست و يك فصل در هر جا و هر مناسبتي نقبي به 
گوشه اي از زندگي و مبارزات طالباني بزند. اين شيوه روايت 
به جذابيت كتاب انجاميده چرا كه خواننده عاوه بر روايت 
س��اده و روان كتاب، با فصولي موجز و متن��وع از زندگي 
پرفراز و نشيب طالباني روبه روس��ت: از ماجراي گفت وگو 
با صدام و ديدار با جمال عبدالناصر گرفته تا ماجراي ترور 
نافرجام او و... اين تن��وع و پرداخت موجزي كه برش هايي 
از مقاطع مختلف زندگ��ي طالباني را اراي��ه مي كنند در 
نهايت با به مش��اركت گرفتن ذهن مخاط��ب تصويري 
پذيرفتني و تاثير گذار از زندگي اين شخصيت سياسي را 
در ذهن مخاطب ثبت مي كند.  معد فياض در پايان كتابش 
مي گويد: »بعد از يك ماه كه هر روز با رييس جمهور عراق 
زيستم به نتيجه مهمي دست يافتم. نتيجه نيز اين است 
مردي كه تاريخ زندگي اش سرشار از دستاورد هاي سياسي 
و حياتي است و اگر آنها را بر سال هاي عمرش تقسيم كنيم 
دس��تاوردها فزون تر خواهند بود؛ به ج��ز مام جال كس 

ديگري نمي تواند باشد.«  

فارسي شكر است ولي خب با گذشت زمان مزخرفاتي 
هم البه الي اين ش��كرها جا داده ايم. رضا شكراللهي، 
نويس��نده و ويراس��تار، در كتاب »مزخرفات فارسي« 
كه مجموع��ه نوش��ته هاي وي طي چند س��ال اخير 
در در مطبوعات كش��ور بوده، بدون س��خت گيري و 
آوردن مباحث تخصصي با طنز و طعنه و با دلس��وزي 
براي زبان شيرين فارس��ي، خبط  و خطاهاي گفتار و 
نوشتار فارس��ي زبانان را يادآور مي شود. كژروي هايي 
كه برآمده از س��واد كم و تنبلي زبان اس��ت. كسي كه 
دانش ويراستاري داش��ته باش��د هر روز با ديدن اين 
كژروي ها در نوش��ته هاي مردم و بيلبوردهاي شهري، 
رس��انه هاي مكتوب و حت��ي زيرنوي��س و پيام هاي 
تبليغاتي تلويزيون دندان روي هم مي فش��ارد و سعي 
در توضيح و رفع اين خطاه��ا دارد  و مي گويد حداقل 
چهار تكواژ براي صداي e يا همان كس��ره: 1- اضافه: 
دست شما. 2- به جاي »اس��ت« و برخي حروف آخر 
كلمه ها در فارس��ي محاوره: مثل حالم خوبه، اگه. 3- 
نش��انه معرفه در فارس��ي محاوره: دختره، مغازه داره. 
4- پسوند در انتهاي اس��م ها و صفت ها: دهنه، انگيزه.  
او در مقاله هايي هم به معن��اي »انتظار« و »مختلف« 
اشاره مي كند كه در جاي اشتباه به كار برده مي شوند 
و تقصير را به گردن دايره واژگاني محدود كاربران زبان 
فارسي مي اندازد. چرا كه در استفاده از واژه هاي متعدد 
و گوناگون ناتوانيم ي��ا دانش ناچيزي از زب��ان داريم. 
شكراللهي كلمه »مختلف« را سنگ محك خوبي براي 
س��نجيدن مقياس دايره واژگاني مي دان��د. اين كلمه 
ريش��ه در »اختاف، ناموافق بودن و تض��اد« دارد و به 
قول شاعر: »عش��ق و دوام عافيت، مختلف اند سعديا/ 
هر كه س��فر نمي كند دل ندهد به لشكري.« بنابراين 
بدا به حال نويس��نده اي كه از »كش��ورهاي مختلف« 

اس��تفاده كند. فقط استفاده هاي اش��تباه از كلمات و 
اصطاحات نيس��ت كه لكه ننگي بر نوشتار و گفتار ما 
باشد؛ دقت نكردن به صورت و معنا و همچنين پيشينه 
يك ضرب المثل مي تواند كل س��ابقه يك نويس��نده 
يا روزنامه نگار را زير س��وال ببرد. مص��داق اين گفته 
ضرب المثل »پيش غازي و معلق بازي« اس��ت؛ يعني 
»معلق زدن پيش كس��ي كه روي بند معلق مي زند و 
شيرين كاري مي كند، هنرنمايي ناچيزي است.« اما از 
آنجايي كه كلمه »غازي« به معناي »بندباز« اين روزها 
كاربردي در زبان ما ندارد، بافاصله تصوير يك قاضي 
در ذهن مان نقش مي بندد و همان را هم مي نويسيم. 
وقايع روز و دنياي سياس��ت پررنگ ترين عاملي است 
كه بر نوش��ته هاي ش��كراللهي تاثيرگذار است. مثا 
در »نتايج هم��ه كس كش« از خل��ق كاركرد معنايي 
تازه اي براي »س��انديس« در رويدادهاي سال 1388 
مي گويد يا در مقاله اي ديگر جمله مغشوش و  نفسگير 
محمدرضا رحيم��ي را در نام��ه  اش ب��ه احمدي نژاد 
ويرايش مي كند. نفس��گير به معناي طوالني البته! در 
جايي ديگر هم از تاثير شبكه هاي اجتماعي بر زبان و 
استفاده از تعابير اين شبكه ها در گويش افراد مي گويد. 
دغدغ��ه اصل��ي او اس��تفاده از توانايي ه��اي زبان در 

موقعيت هاي گوناگون گفتاري و نوشتاري است. 

مزخرفات فارسي با  قند اضافه

موسيقي

هنر موس��يقي نه فقط در اي��ران كه در هم��ه جاي دنيا 
سبك ها و گونه هاي مختلفي دارد كه به فراخور اتفاقات 
تاريخي- اجتماع��ي و حتي گاهي به م��دد يك جريان 
سياسي ش��كل گرفته اند و رفته رفته با تداوم و استمرار 
به ژانري مجزا با ويژگي هاي ژانري خود تبديل شده اند؛ 
اساس��ا همين ويژگي هاي ژانري اس��ت كه بخش��ي از 
هنر را از ديگري متمايز مي كند و مهر خ��اص آن ژانر را 
بر پيشاني اش مي گذارد. اما مس��لما همان طور كه هنر 
تركيب پيچيده اي از عوامل متعدد تاريخي اس��ت بايد 
آن را پديده اي تاريخي، مش��روط و توليد شده بدانيم كه 
به عده اي نابغه فطري از آس��مان الهام نمي شود. در اين 
بين ايران ضمن برخورداري از خاستگاه اجتماعي خاص 
و نيز پيشينه تاريخي پر تب و تابش به منوال ديگر كشورها 
از هنر غرب و مدرنيته غربي به خصوص در دوره ناصري 
و انقاب مش��روطه و پس از آن، حكوم��ت پهلوي دوم، 
تاثير بسيار پذيرفته است. با اين تفاسير اگر چگونه هاي 
متفاوت موس��يقي وجود دارد و موس��يقي ش��هرهاي 
مختلف و روستاها از هم متمايز مي ش��وند، اما براساس 
آنچه از اولين ضبط هاي موس��يقي به جا مانده، مي توان 
دريافت كه شرايط سياس��ي- اجتماعي قوِس ُقزح گونه 
جغرافي��اي ما در ش��كل گيري موس��يقي هاي مختلف 
بي تاثير نبوده و نيس��ت چنان كه در تغييرات نظام هاي 
سياسي و نيز جنگاوري و دالوري هاي مردم ايران، عاوه 
بر موسيقي هاي بومي هر منطقه، س��رودها و ترانه هايي 
ساخته و پرداخته ش��ده اند كه در خيزش مردمي و گره 
كردن مشت كم  تاثير نبوده اند. در ميان اين موسيقي ها 
يك��ي از پر مخاطب تري��ن س��بك ها كه اساس��ا عنوان 
خود را هم از وج��ود هوادارانش اتخاذ كرده، موس��يقي 
پاپ )Popular( اس��ت ك��ه پيگي��ري رد آن در تاريخ 
موسيقي ايراني و نيز آسيب شناسي جايگاه امروزي اش 
مي تواند اثري مهم بر اين موس��يقي و ن��وع ديگري كه 
فاخر شمرده مي ش��ود، بگذارد. در همين زمينه چندي 
پيش كتابي با عنوان »پيدايش موسيقي مردم پسند در 
ايران« به نويس��ندگي دكتر ساسان فاطمي توسط نشر 
»ماهور« منتشر شده است كه نويسنده آن با تمييز واژه 

»مردم پسند« از »مردمي« كوش��يده تا رد شكل گيري 
اين موسيقي را در برهه هاي زماني مختلف بررسي كند. 
مضاف بر اين تاريخ نگاري و نيز ارايه تعريفي دقيق از وجه 
تسميه »موسيقي مردم پسند«، ساسان فاطمي در كتاب 
خود سعي كرده اين نوع موسيقي در ايران را به نوع عمده  
آن در جهان پيوند زند و موقعيت امروزي آن را براساس 
مباحث نظ��ري واكاوي كند.  هر چند محيط هاي علمي 
امروز ما از هر گونه دسته بندي و ژانر بندي به دليل درك 
نادرست از مفهوم ارزش��گذاري گريزانند اما اين واقعيت 
را نيز نمي توان ناديده گرفت كه براي ش��ناخت هر امر و 
پديده اي به اين دس��ته بندي ها نيازمند است تا چراغ راه 
پژوهش  باش��د. از اين منظر دسته بندي ساسان فاطمي 
در »پيدايش موس��يقي مردم پس��ند در ايران« به س��ه 
دسته موسيقي كاسيك، مردمي و مردم پسند، مي تواند 
نمونه هاي صوتي و صاحبان آثار را به درس��تي تفكيك 
كند و پژوهش و درك از موسيقي مردم پسند را ساده تر. 
عاوه بر اينكه در اين كتاب ضمن جدا كردن »تصنيف« 
به عنوان يك گونه موسيقي سُبك شهري به تعريف آن 
و نيز رابطه بين تصنيف هاي امروزي و گونه هاي مش��ابه 
تاريخي پرداخته ش��ده اس��ت. نويس��نده »تصنيف« را 
گونه اي از موسيقي سُبك در محيط هاي شهري مي داند 
كه بدنه موسيقي هاي راديويي، رسانه اي يا تجاري را در 
هر كشوري مي سازد. موسيقي هايي كه عموما ترانه هاي 
كوتاه، س��بك و »قابل حمل« و در دسترس عموم دارند 
و آهنگ ه��اي كوتاهي كه ريتم رقص آنها توس��ط همه 
قشر از مردم و لزوما براي جشن ها س��اخته نشده  اند اما 
در جشن ها به وفور استفاده مي ش��وند. در فصل اول غير 
از تصانيف درباري به تصانيف خياباني كه به امور مربوط 
به دربار و وزرا و رويدادهاي سياس��ي- اجتماعي بوده نيز 
اشاره ش��ده و نمونه هايي هم آمده است؛ نمونه هايي كه 
با يك يا چند تم به ش��كل آزاد و دلبخواهي توسط مردم 
ساخته مي ش��دند. اما در ادامه اين كتاب در مي يابيم در 
دوره  قاجار به واسطه غرب گرايي پادشاهان، هنر موسيقي 
تغيير عمده مي كند چرا كه سفرهاي ش��اهان قاجار به 
فرنگ و آمدن هيات هاي مختلف فرهنگي از اروپا به ايران 
سرآغاز تاثيرپذيري پنهان و آشكار موسيقي ايراني شود و 
ُپر واضح است كه در اين مجال تاثيرگذاري و تاثير پذيري 

فرهنگي، مقوله اي نيس��ت كه حداق��ل در مراحل اوليه 
به ميل و اراده افراد خاصي بس��تگي داشته باشد يا مورد 
انكار قرار گيرد. اما در اين دوران فرهنگ غرب نسبت به 
فرهنگ ايران به داليل مختلف، فرهنگ برتر و مس��لط 
تلقي مي ش��د و طبيعي اس��ت كه در اين گيرودار، تاثير 
موسيقي غربي بر موسيقي ايراني بسيار قوي تر و موثرتر 
و در واقع يك س��ويه باش��د. چنان كه در مورد تحوالت 
تصني��ف در دوره مش��روطه در اين كت��اب مي خوانيم: 
»تفكر مسلط در محيِط روشنفكري تفكري پيشرفت گرا 
و عقل گراست كه جامعه ايراني و گذش��ته اش را مدام با 
جامعه اروپايي مقايس��ه مي كند تا داليل انحطاط آن را 
دريابد و در اين راه تقريبا همه جنبه هاي زندگي سنتي را 
زير سوال مي برد. رفتارها و تفكراتي كه با عادت هاي غربي 
سازگار نيستند، يا تصور مي شود نيستند، سرچشمه هاي 
اصلي بدبختي كش��ور محس��وب و بنابراين، تبديل به 
هدف هاي اصلي انتقادات گاه بسيار تند و تيز مي شوند.« 
اينچنين است كه »تصنيف تغزلي« به عنوان يك گونه 
موسيقي سبك ش��هري از دوره ناصري جاي خود را به 
تصانيف سياس��ي- اجتماعي يا اعتراضي مي دهند كه 
ساخته محيط موسيقايي هس��تند آفريده مردم عامي؛ 
تصانيفي چون تصنيف هاي حسام السلطنه، عارف و شيدا.  
در ادامه و در دوره پهلوي، تصانيف به ترانه هاي راديويي 
و رسانه اي تبديل مي ش��وند كه برخي از آنها گاه بسيار 
پيچيده و غير معمول و طوالني اند )س��اخته و پرداخته  
اساتيد بزرگ موس��يقي ايراني چون وزيري و خالقي( و 

گاهي هم متاثر از موسيقي كافه اي و تصنيف هاي سُبك 
غربي.  اما با وقوع انقاب 57 ش��كل تصنيف ها بازگشتي 
به نمونه هاي س��نتي و اصيل موس��يقي ايراني دارند كه 
بي تاثير از »مركز حفظ و اشاعه موسيقي« و موسيقيدانان 
فعال در آن نبوده و نيست. در فصل آخر كتاب، نويسنده 
به كيفيت موس��يقايي يك اثر پاپيوالر مي پردازد و تاثير 
اقتصاد و رس��انه را در رش��د اينگونه از موسيقي با رجوع 
به آراي تئودور آدورنو و ريچارد ميدلُتن ش��رح مي دهد: 
»اين موس��يقي اساسا شهري اس��ت و مخاطبي وسيع 
دارد و وجود و گس��تردگي آن به رش��د طبقه  متوس��ط 
جامعه و به ط��ور خاص تري به اقتصاد ب��ازار، توليد انبوه 
و رس��انه هاي گروهي عميقا وابسته اس��ت.« »پيدايش 
موسيقي مردم پس��ند در ايران« كتابي مختصر و مفيد 
است كه از منظر دكتر ساسان فاطمي، يكي از مهم ترين 
اتنوموزيكولوگ هاي ايران، نگاشته شده است و با انتخاب 
و تشريح »تصنيف« به عنوان يكي از گونه هاي موسيقي 
مردم پسند به نتايج پژوهشي دقيقي در اين زمينه دست 
مي يابد كه ما به ازاي هنري آن را در س��احت موسيقايي 
امروز ايران به وفور مي بينيم. آثاري در قالب موس��يقي 
ايراني اما كاس��ب كارانه و متناس��ب با تقاضاي بازار كه 
بي آنكه انديش��ه ارتقاي س��ليقه صوتي مردم را داشته 
باشند با ايده پر كردن جيب صاحبان شان شكل مي گيرند 
و به واس��طه رس��انه ها به مردم عرضه مي شوند. ماركت 
موسيقي امروز ايران از اين آثار اش��باع است و روز  به روز 

ايده هاي بازاري بيشتري هم به آن اضافه مي شود. 

درباره كتاب »پيدايش موسيقي مردم پسند در ايران«

موسيقي ايراني؛ از دربار تا  بازار
زبان

اما پيدايش داعش، مطابق گ��زارش تودنهوفر، چگونه 
رخ داد؟ از س��ال 2003 ابومصعب الزرقاوي، اردني 37 
ساله سني مذهب، شخص اول القاعده در عراق مي شود. 
زرقاوي تا پيش از حمله امريكا به عراق، با حزب »توحيد 
و جهاد«ش قصد داشت شاه اردن را از تخت به زير كشد 
اما وقتي كه ديد حكومت عراق س��رنگون شده و دولت 
امريكا صد دام نهاده  س��ت پي كش��تن صدام، به عراق 
آمد و دوه��زار جنگجوي عراق��ي را دور خود جمع كرد 
و از در كشتار تروريستي ش��يعيان و پليس هاي عراقي 
درآمد. در پاييز 2004، زرقاوي رس��ما با القاعده متحد 
شد و گروه ترور او »ش��عبه القاعده در عراق« نام گرفت. 
به اين ترتيب، زرقاوي شخص اول القاعده در عراق شد. 
البته در كنار القاعده، نيروه��اي اجتماعي ديگري هم 
عليه امريكايي ها مبارزه مي كردند ولي واش��نگتن نياز 
داشت از زرقاوي شيطاني پليد بسازد تا ادامه حضورش 
در عراق براي افكار عمومي اياالت متحده موجه باشد. 
بنابراين از او تروريس��تي س��اختند كه همه جا حضور 
دارد. قس��اوت زرقاوي در كش��تار مردم غيرنظامي به 

حدي بود كه سرانجام ايمن الظواهري، نماينده بن الدن، 
با ارس��ال نامه اي به زرقاوي، اظهار ناراحتي كرد كه در 
حمات انتح��اري افراد وي، غير نظامي��ان بيش از حد 
الزم به قتل مي رسند. بيش��تر قربانيان نيز شيعه بودند 
نه امريكايي. اگرچه در ژوئ��ن 2006، امريكايي ها با دو 
بمب پانصد پوندي زرقاوي را در بعقوبه راهي ديار عدم 
كردند ولي نبرد نيروهاي القاع��ده ادامه پيدا كرد. پس 
از اين واقعه، گروه »القاعده در ع��راق« به گروه »دولت 
اسامي در عراق« تغيير نام داد. با ادامه يافتن حمات 
تروريستي، نيروهاي امريكايي به تدريج دچار خستگي 
شدند و از كشف ساح هاي كش��تار جمعي هم خبري 
نبود. در نتيجه امريكا اس��تراتژي اش را عوض كرد و با 
پرداخت هاي سرسام آور، با قبايل سني ازهم پاشيده يك 
قرارداد نظامي بست و آنها را مسلح كرد تا نيروهاي بدنام 
»دولت اسامي در عراق« را عقب برانند. در سال 2011 
كه نيروهاي امريكا به مراكز پشتيباني خود عقب نشيني 
كردند و حضورشان در عراق كمتر شد، گروه هاي شبه 
نظامي س��ني، كه تا پيش از آن از حمايت مالي امريكا 
در مواجهه با »دولت اسامي« برخوردار بودند، به حال 
خود رها شدند. دولت عراق هم كار چنداني براي بهبود 
معيشت آنها انجام نمي داد. اعضاي سابق حزب بعث هم 
در شرايط سياسي و معيشتي بدي به سر مي بردند. پس 
از اينكه دولت اسامي عراق )نيروهاي زرقاوي( تضعيف 
شد، ديگر امريكايي ها به نظاميان سني پولي پرداخت 
نمي كردند. دوباره ش��مار زيادي از جوانان سني بيكار و 
بي پول شده بودند. در آوريل 2010، سركردگان دولت 
اس��امي عراق، ابوايوب المصري و ابوعبداهلل الرش��يد 

البغدادي در حمات هوايي امريكا كشته شدند. 
تكامل داعش با  قاچاق اسلحه

در مه  2010 دكتر ابوبكر البغدادي 38 س��اله، رهبري 
باقي مانده نيروهاي اين گ��روه را بر عه��ده گرفت. در 
اين زم��ان، دولت اس��امي عراق هن��وز زيرمجموعه 
القاع��ده ب��ود. در س��ال 2011، برخ��ي از فرماندهان 
ارتش صدام به گروه دولت اسامي عراق ملحق شدند 
و اين گروه ش��ديدا تقويت ش��د. پس از اينكه مقاومت 
مسلحانه عليه بشار اسد آغاز ش��د و موفقيت هايي هم 
به دس��ت آورد، ابوبكر بغدادي سازمان جبهه النصره را 
با رهبري ابومحمد الجوالني در پايان س��ال 2011 در 
سوريه تاس��يس كرد. اما چون القاعده و شعبه عراقي 
دولت اسامي، در سوريه محبوبيت چنداني نداشتند 
رابطه جبهه  النصره و گروه ابوبكر بغدادي مخفي ماند. 
عربستان و قطر و امريكا و فرانسه و انگليس كه در تاش 
بودند حكومت بشار اسد را سرنگون كنند، پول و ساح 
فراواني به سوريه ارس��ال كردند؛ ساح هايي كه به نظر 
نويسنده كتاب، باعث شدند از دل يك رشته تظاهرات 
مس��المت آميز، يك جنگ داخلي بيرحمانه و ويرانگر 
س��ر بر آورد. به هر حال س��اح ها با موافقت امريكا، در 
كانتينرها و محموله هاي عظيم، با كش��تي و هوايپما 
راهي تركي��ه و از آن جا هم به س��وريه صادر ش��دند. 
مس��يرهاي كوچك تر قاچاق اس��لحه بعدها از لبنان و 
بعدها از عراق شكل گرفت. ساح ها تحويل اپوزيسيون 
مسلح بشار اسد داده مي ش��د ولي تودنهوفر مي گويد 
كش��ورهاي غربي و عربي اين را خوب مي دانستند كه 
بعدها همين س��اح ها به دس��ت نيروهاي تروريستي 
خواهد افتاد. در نتيجه اين وضع، در سوريه بازار پررونق 
و سودآور تجارت اسلحه شكل گرفت و اغلب ساح هاي 
ارسال شده براي اپوزيسيون ميانه روي حكومت اسد، 
به سازمان هاي نزديك به القاعده فروخته شد. »خيرين 
فردي« هم از كويت و عربس��تان مبالغ هنگفتي پول، 
ميليون ها اسلحه و انبوهي از جنگجويان را روانه سوريه 
كردند. طبيعتا بخش اعظم اين پول و س��اح به دست 
گروه هاي افراطي افتاد. تا س��ال 2013، جبهه النصره 

آن قدر در س��وريه ق��درت گرفت كه ابوبك��ر بغدادي 
الزم دانست بطور علني توضيح دهد كه جبهه النصره 
چيزي غير از دولت اس��امي عراق در س��وريه نيست. 
س��پس او از ابومحمد جوالني درخواس��ت بيعت كرد 
ولي جوالني از اين كار س��ر باز زد و ترجيح داد با رهبر 
القاعده، ايمن الظواهري، بيعت كند تا تشكياتش در 
سوريه شعبه اي بزرگ از يك مركز باشد نه شعبه اي از 
يك شعبه. ظواهري از بغدادي خواست النصره و دولت 
اسامي عراق كماكان از هم جدا باشند تا هر يك از اين 
دو س��ازمان بتواند بر مناطق تحت كنترل خود تمركز 
كند. بغدادي اين درخواس��ت را نپذيرفت و اعام كرد 
از اين به بعد النصره بخش��ي از داعش ي��ا همان دولت 
اس��امي عراق اس��ت. ظواهري و جوالني از او تبعيت 
نكردند، بغدادي رس��ما از القاعده گسست و جوالني را 
جزو خوارج و مرتد اعام كرد. اين فتواي بغدادي باعث 
شد نيمي از جنگجويان النصره جوالني را ترك كنند و 
به سوي بغدادي در عراق بروند و با او بيعت كنند. رقه و 
شمال شرقي سوريه تحت كنترل بغدادي قرار گرفت و 
او نام گروه خود را از »دولت اس��امي عراق« به »دولت 
اسامي در عراق و شام« تغيير داد. البته بعدها اين نام 
را كوتاه كرد و فقط »دولت اس��امي« را باقي گذاشت؛ 
چراكه معتقد بود داعش مح��دوده جغرافيايي ندارد و 
جهاني اس��ت. تودنهوفر مي نويس��د وقتي كه بغدادي 
رسما خليفه دولت اسامي شد، 6 ميليون نفر در حوزه 

دولت اسامي زندگي مي كردند. 
بازگشت به تصوير كالسيك مسلمان بنيادگرا

تا پيش از حادثه يازده سپتامبر، تلقي اكثر متخصصان 
بنيادگراي��ي اس��امي در جهان غ��رب اين ب��ود كه 
بنيادگرايان مسلمان غالبا آدم هاي فقير و نافرهيخته 
جوامع اس��امي اند كه در افغانس��تان و الجزاير و ساير 
كشورهاي اسامي )و گاه غيراسامي( مشغول مبارزه 
مس��لحانه اند. پس از حادث��ه يازده س��پتامبر فاطمه 
مرنيس��ي، محقق جهان عرب، با بس��ياري از زندانيان 
آن واقعه مصاحب��ه ك��رد و نتايج گفت وگوه��اي او با 
بنيادگرايان مسلمان در آغاز قرن بيست ويكم، تصوير 
مس��لمان بنيادگرا را به كلي متفاوت از قرن بيس��تم 
ترس��يم كرد. بنيادگرايان تروريس��تي كه مرنيسي با 
آنها مصاحبه كرده ب��ود، غالبا از خاس��تگاه اجتماعي 
و پايگاه طبقاتي متوس��طي برخوردار بودند و س��طح 
تحصيات و همچنين ميزان رفاه خانواده ش��ان باالتر 
از آن چيزي بود كه پيش��اپيش تصور مي شد. بنابراين 
محقق��ان بنيادگراي��ي در جهان غرب ب��ه اين نتيجه 
رسيدند كه بنيادگرايان و تروريست هاي جهان اسام 
را ن��ه در طبقات فرودس��ت و محروم جهان اس��ام يا 
جهان غرب، بلكه بايد در اقشار گوناگون طبقه متوسط 
كشورهاي غربي و اسامي پيدا كنند. اما تصويري كه 
يورگن تودنهوفر از تروريست هاي وهابي و شبه وهابي، 
چه پيش از پيدايش داعش و چه پ��س از پيدايش آن، 
در كتابش ترس��يم مي كند، كم وبي��ش همان تصوير 
كاسيك بنيادگراي مس��لمان را براي خواننده تداعي 
مي كند. تودنهوفر در فصل نخس��ت كتاب بر اين نكته 
تاكيد دارد كه جوانان مس��لمان س��ني مذهب قبايل 
گوناگون ع��راق، در اثر فقر مالي به هم��كاري با امريكا 
براي نابود كردن نطف��ه داعش در ع��راق روي آوردند 
ولي وقتي كه ديگر از پرداخت ه��اي مالي امريكايي ها 
خبري نش��د، در اثر فقر و بيكاري ب��ه تدريج به داعش 
پيوستند. فصل س��وم كتاب »ده روز با داعش« حاوي 
چت هاي اينترنتي تودنهوفر با مبارزان اروپايي داعش 
اس��ت كه اكثر آنها هم آلماني هستند. اين گفت وگوها 
در مجموع نش��ان مي دهد كه اعضاي اروپايي داعش، 
از حيث خاس��تگاه اجتماع��ي و موقعي��ت طبقاتي و 
س��طح فرهنگي، وضعيت مطلوبي در جوامع اروپايي 

ندارند و در مجموع به لح��اظ طبقاتي و فرهنگي جزو 
اقش��ار فرودس��ت و مس��تضعف اند. اينكه چرا چنين 
امري مج��ددا در بافت اجتماعي گروه ه��اي افراطي و 
تروريست جهان اسام حادث شده، البته سوالي است 
كه پاس��خ دادن به آن چندان آس��ان نيست ولي شايد 
كاسته شدن از ش��مار شهروندان عربس��تاني جامعه 
تروريست هاي سني مذهب جهان اسام در دهه اخير، 
يكي از علل اين امر باشد. بس��ياري از زندانيان حادثه 
يازدهم سپتامبر، شهروندان عربس��تان يا كشورهاي 
اسامي مرفه تر قاره آفريقا بودند اما داعشي ها، جوانان 
دوران فاكت اقتصادي عراق و س��وريه يا مس��لمانان 
اروپايي  به نسبت حاشيه نشيني بودند كه تمام دردشان 
توهين جهان غرب به اعتقادات اسامي نبود بلكه طعم 
بي عدالت��ي اقتص��ادي در جوامع س��رمايه داري را نيز 
كاما چش��يده اند و از اين موضوع عميقا رنج برده اند. 
عاوه بر اين، باي��د به اين نكته مهم نيز توجه داش��ت 
كه زندانيان سياس��ي پس از حادثه يازده سپتامبر، كه 
فاطمه مرنيس��ي با جمعي از آنها گفت وگو كرده بود، 
در قياس با لش��كر انبوه داع��ش و جبهه النصره، جمع 
قليل و كم شماري بودند و طبيعتا وضعيت اقتصادي و 
فرهنگي آنها نمي تواند تصوير كاملي از بافت اجتماعي 
افراطيون تروريست جهان اسام ترس��يم كند. با اين 
حال، نكته جالب اين است كه بس��ياري از اين افراد به 

هيچ وجه قبول ندارند كه تروريستاند. 
اين اسالم نيست

س��ليم جهادگري 20 س��اله، كه در فصل سوم كتاب 
چت مفصل او با تودنهوف��ر را مي خوانيم، مي گويد: »از 
نظر شما تمام مبارزاني كه به اينجا }سوريه{ مي آيند 
سلفي هستند. هركس كه بيايد و بجنگد و از برادرش، 
از اسام و ارزش هاي خود دفاع كند، از نظر شما سلفي 
اس��ت. ما در اس��ام مي گوييم همه مس��لمانان با هم 
برادرند. شما هم اگر مسلمان بوديد همين قدر براي تان 
فداكاري مي ك��ردم. به محض اينكه مس��لماني خانه 
راحتش را ترك مي كن��د و در راه  اهلل مي جنگد، از نظر 
شما تروريست حساب مي شود. ولي اگر يك امريكايي 
يا آلماني، همين كار را در ارتش انجام بدهد، از نظر شما 
قهرمان است.« سليم آشكارا بنيادگراست ولي داعشي 
نيست و از ابوبكر بغدادي انتقاد مي كند و خشونت او و 
ساير داعشيان را غيراس��امي مي داند. او درباره ابوبكر 
بغدادي مي گويد: »البغ��دادي، رهبر داع��ش، دايم با 
مس��لمانان در جنگ اس��ت. آنها پول هنگفتي دارند 
اما فقط خرابكاري مي كنند. جه��اد را درك نكرده اند، 
فرهنگ مس��لمانان را نفهميده اند. نمي دانند كه بايد 
به مردم فرصت داد. آنها 40 س��ال س��يگار كشيده اند 
و حاال داعش از گرد راه آمده و با هر كس��ي كه س��يگار 
بكش��د مبارزه مي كند. اين اسام نيس��ت. اسام، هم 
عشق و هم عقل است. من نمي توانم سيگار را به يكباره 
از ش��خص س��يگاري بگيرم. آنها فقط از اسام ريش و 
ريش و ريش را مي بينند. آنها كور هس��تند. اصا هيچ 
چيز را نمي بينند. تنها چيزي كه مي بينند، فقط احكام 
اسام است. فكر مي كنند هميشه حق دارند و هركس 
كه با آنها و با بغدادي نيس��ت در اش��تباه است. داعش 
هيچ چيز به مردم نمي دهد. ش��هروندان را بيش��تر از 
دشمن تحت فش��ار قرار مي دهد. اگر به اينجا بياييد و 
با مجاهدين حقيقي آشنا شويد، ديگر آنها را تروريست 
خطاب نمي كنيد.« سليم آلماني اس��ت و پدر و مادر و 
اجدادش هم آلماني بوده اند. اما در آلمان جزو اقش��ار 
تبهكار بوده. تودنهوفر مي نويسد: »آن طور كه خودش 
مي گويد در آلمان تا بخواهيد خراب��كاري كرده. قصد 
دارد در سوريه با دفاع از مس��لمانان در برابر رژيم اسد، 
اين خرابكاري هاي خ��ودش را جبران كند. مي خواهد 

آدم خوبي بشود.« 

  مزخرفات   فارسي
  رضا  شكراللهي

  نشر ققنوس
  1100 نسخه
  135 صفحه
  9000 تومان

  رييس جمهور  پيشمرگه
   معد  فياض

   سامان  سليماني
   نشر دات

   1100  نسخه 
   200 صفحه 

  15هزارتومان

سامان  سليماني

بهار  سرلك

نيوشا  مزيدآبادي

از كوه هاي كردستان تا كاخ رياست جمهوري


