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افرادی  این کتاب هم زمان شد با حمالت مسلحانۀ  ترجمۀ 
براساس  پاریس.  در  تئاتر  سالن  یک  و  رستوران  چند  به 
تحقیقات پلیس و پیام های داعش )دولت اسالمی(، مسئول 
از  اتفاق چند ماه بعد  این  این حمالت داعش معرفی شد. 
حمله به دفتر هفته نامۀ شارلی ابدو افتاد و کتاب حاضر پیش 
از این دو واقعه نوشته شده بود. به همین دلیل، هیچ توضیح 
و تفسیری دربارۀ این حمالت در کتاب حاضر دیده نمی شود.

توضیح دوم آن که پانوشت هایی که مترجم به متن افزوده با 
)م( مشخص شده اند.

ویدا سامعی



دربارۀ نویسنده

پیر ژان لوییزار هفدهم نوامبر سال ۱۹۵۴ در پاریس به دنیا آمد. وی پس از 
اتمام تحصیالت در رشتۀ تاریخ اسالم و دریافت دکتری خود در این رشته، 
به عنوان محقق در مرکز ملی تحقیقات علوم فرانسه )CNRS( مشغول به 
کار شد و در حال حاضر مدیر بخش مطالعات خاورمیانۀ همان مرکز است. 
لوییزار که به زبان عربی مسلط است سال ها در کشورهای سوریه، لبنان، 
عراق، امارات متحدۀ عربی و مصر زندگی کرده و یکی از صاحب نظران در 
زمینۀ اسالم و دنیای عرب و همچنین الئیسیته در غرب شناخته می شود. 
جامعۀ مدنی در دنیای اسالم، چهره های مذهبی در جهان عرب و ترک و 
ایرانی و همچنین شیعۀ معاصر و مدرن از جمله مسائلی است که لوییزار 

دربارۀ آنها مقاالت زیادی منتشر کرده است. 
در دام داعش، دولت اسالمی یا عقبگرد تاریخ در سال ۲۰۱۵ منتشر و با 
موفقیت بسیاری در اروپا روبه رو شد. پیر ژان لوییزار برای نگارش و انتشار 
این کتاب جایزۀ »بریِین )Brienne( برای کتاب ژئوپولیتیک« )۲۰۱۵( و 
دریافت کرد.  را  دانشجویان علوم سیاسی )۲۰۱6(  برتر  همچنین جایزۀ 
به  می توان  جمله  از  که  درآورده  نگارش  به  نیز  را  دیگری  کتاب های  وی 
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شکل گیری عراق معاصر و الئيسيتۀ اقتدارگرا در سرزمين های اسالمی اشاره 
کرد. از ميان کتاب هایی كه پیر ژان لوییزار در نگارش آنها مشاركت داشته 

می توان اعراب و ایرانیان و اسالم و شوک دوران استعمار را نام برد.
کتاب در دام داعش، دولت اسالمی یا عقبگرد تاریخ با اجازۀ مولف و 

ناشر فرانسوی این کتاب به فارسی برگردانده شده است.
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سخن نویسنده

نگارش این کتاب چند روز پیش از وقایع روزهای هفتم تا نهم ژانویۀ ۲۰۱۵ 
دفتر  به  تروریستی  یک حملۀ  جریان  در  روز،  سه  این  در  رسید.  پایان  به 
هفته نامۀ شارلی ابدو، تعدادی از اعضای تحریریۀ این هفته نامه کشته شدند. 
یک مأمور پلیس نیز در محلۀ مونتروژ در نزدیکی پاریس کشته شد و چهار 
نفر از یهودی های پاریس در فروشگاه ُکشر در جریان گروگان گیری به قتل 

رسیدند.
با وجود واکنش هایی گسترده به این وقایع در فرانسه و در جاهای دیگر، 
به  تمایلی نداشتم تحلیلی در مورد این رویدادهای تراژیک در این کتاب 

دست بدهم، امری که به نظر من خدشه ای به ماهیت این اثر وارد نمی کند.

پ. ژ. لوییزار، 12 ژانویۀ 2015



پیشگفتار

از چند سال پیش به این سو، رسانه ها کمتر به موضوع عراق توجه نشان 
می دادند و وقایع این کشور تنها در صورتی به خبر اول رسانه های غربی 
برگذار  انتخاباتی  یا  انتحاری خونباری رخ می داد  تبدیل می شد که حملۀ 
می شد. به نظر می آمد عراق در چنگ »جنگ گروه های شورشی علیه دولت«۱ 
گرفتار آمده باشد. این وضعیْت عراق را در یک بن بست سیاسی آشفته فرو 
برده بود و به نظر می رسد تنها معدود تحلیلگرانی از غرب بتوانند از وقایع 

این کشور رمزگشایی کنند.
سال ۲۰۱۴ تمام داده ها را به هم ریخت. در فاصلۀ زمانی بسیار کوتاهی، 
بازیگر تازه ای، یعنی داعش، خود را به صحنۀ سیاسی عراق و سپس سوریه 
تحمیل کرد. این وضعیت شرایط جدیدی در کل خاورمیانه به وجود آورد. 
در این میان، رسانه های غربی، ناباورانه، چیزی را کشف کردند که برای 

1. جنگ گروه های شورشی علیه دولت )Guerre de basse intensinté( جنگی نامتعارف و 
فارغ از قوانین بین املللی است. این اصطالح را اولین بار رس فرانک کیتسون، فرمانده ارتش 
ملکه الیزابت، به کار برد و اشاره داشت به جنگی که مستقالً، بی توجه به میزان خشونت و 
خسارت آن، در بگیرد، بدون آن که بتوان به آن »جنگ کالسیک« )جنگ میان دو دولت یا دو 

کشور( گفت. )م(
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آن ها به مثابۀ »اجرام ناشناختۀ سیاسی«۱ بود: یک لشکر جهادی یک باره از 
را  مهارش  توانایی  که هیچ کس  می رسد  به نظر  و  درآورد  ناکجاآبادی سر 
نداشته باشد، درحالی که نشانه های مربوط به این پدیدۀ بزرگ ژئوپلیتیک 
بسیار آشکار بوده است. از سال ۲۰۰3 تا ۲۰۰8، در جریان اشغال عراق 
به دست امریکا، شیعیان و سنی های عراق درگیر جنگی خونین و مذهبی 
بودند. چنین تنشی در تاریخ روابط این دو مذهب در این کشور بی سابقه 
بود: صدهاهزار نفر در این درگیری ها جان باختند که بیشتر شان شیعه بودند 
و، در این فاصله، جریان قومیت گرایی و روند شکاف میان این دو شاخه 
سرعت بیشتری گرفت. این قومیت گرایی در مناطقی از عراق بیشتر خود 
را نشان داد. می توان به بغداد اشاره کرد که به نماد قومیت گرایی مذهبی 
تبدیل شد. در این کالن شهر هفت میلیون نفری، شیعه ها و سنی ها سال ها 
کنار یکدیگر و در محله های مختلط زندگی کرده بودند. در بغداد، شیعیان 
هم به اندازۀ سنی ها حضور داشتند و این هم زیستی، تا قبل از سال ۲۰۱3، 
موجب شده بود جامعۀ عراق در مغاک جهنم نغلتد. این جهنم با حوادث 
غمباری پا گرفته بود و جنگ عراق و ایران )۱۹8۰-۱۹88( اولین حادثه 
ـ که نتیجۀ مستقیم  بود. جنگ های مذهبی سال های ابتدایی قرن بیست ویکمـ 
اشغال عراق به دست امریکا در سال ۲۰۰3 است ــ به پاک سازی مذهبی 
منتهی شد و، در نتیجۀ آن، محله های فراوانی در بغداد از شهروندان سنی 
تخلیه شدند. این جریان به قیمت جان هزاران نفر تمام شد و شیعیان توانستند 
سنی ها را بیرون کنند و، هم زمان با ناپدید شدن محالت سنی ـ شیعه نشین، 

بغداد به شهری با اکثریت شیعه تبدیل شد. 
در روزهای آغازین سال ۲۰۱۴، اتفاقی افتاد که نشان دهندۀ ادامۀ این 
وضعیت در عراق بود. یک کاروان از ارتش عراق را اسالم گرایان، که به 

OVNI politique .1. اونی نام کتاب مصوری است که داستان یک آدم فضایی آبی رنگ را که 
به زمین آمده روایت می کند. از این کلمه برای ناشناخته ها و چیزهایی که منی توان توضیحی 

برایشان یافت استفاده می کنند. )م(



15 پیشگفتار

احتمال زیاد اعضای دولت اسالمی بودند، در شمال بغداد متوقف کردند. 
بعد از این که سربازاِن ارتش عراق را مجبور کردند از ماشین هایشان پیاده 
بشوند، به آن ها دستور دادند نماز بخوانند. این دستور به روشنی نشان می داد 
نماز  شکل  یک  به  شیعیان  و  سنی ها  است.  شیعیان  شناسایی  هدف شان 
نمی خوانند. حتی شیوۀ وضو گرفتن شان نیز با هم متفاوت است. سربازان 
شیعه که احساس خطر کرده بودند شروع کردند به نماز خواندن به شیوۀ 
سنی ها، اما خطاهایشان آن ها را لو داد. مردان مسلح اسالم گرا سربازان سنی 

را زنده گذاشتند، اما شیعه ها را بی درنگ کشتند.
قدرت و حضور داعش ناگهان و به شکلی بسیار خشن شدت یافت. 
یافت،  رسمیت  سوریه  و  عراق  سرزمین  دو  در  داعش  روزافزون  حضور 
سال  از  )که  سوریه  در  گروه  این  سیاسی ـ نظامی  جاه طلبی های  با  آن هم 
۲۰۱۲ درگیر یک جنگ داخلی است( و هم زمان با اعالم خالفت اسالمی 
از طرف رهبر گروه، ابوبکر بغدادی. جاه طلبی تشکیل یک دولت اسالمی 
از جانب تشکیالتی که تا پیش از آن یک گروه کوچک سلفی جهادگرا در 
میان گروه های اسالم گرای دیگر بود تمام بازیگران منطقه ای و بین المللی را 
درگیر کرد. داعش سنگر ها را پشت سر هم فتح کرد و به کشورهای منطقه 
و همچنین قدرت های بزرگ و »کافر« اعالم جنگ داد و این اتفاق ها خیلی 
زود به این پدیده ابعاد جهانی بخشید. بحران موجود در این دو کشور، که 
ناشی بود از تصرف عراق به دست امریکایی ها و متأثر بود از بهار عربی، 
به موقعیت رهبران سنی مذهب ]قبایل[، که به طور سنتی با دولت مرکزی 
ارتباط داشتند، نیز بستگی داشت. کنار رفتن رهبران سنی و، در یک موقعیت 
کلی تر، از بین رفتن قدرت رهبران نزدیک به دولت مرکزی خلئی را به وجود 
آورد که داعش به بهترین نحو از آن استفاده کرد. کشورهای غربی نیز که در 
ابتدا از شدت جنایات داعش به نوعی فلج شده بودند ائتالفی تشکیل دادند. 
برخی از کشورهای عرب )از جمله اردن، بحرین، امارات و عربستان( نیز 
که خود را در خطر می دیدند به آن ائتالف پیوستند. باید گفت این ائتالف 
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ضعف بزرگی داشت و آن هم نداشتن هیچ برنامۀ سیاسی برای منطقه ای 
بود که تالش می کند خود را کامالً بازسازی کند. روشن است که در چنین 
شرایطی ارتش این کشورها نتواند با دشمنی بسیار قاطع و صاحب منابع 

سرشار به تنهایی مقابله کند.
منطقه  این  در  را  داعش  سریع  موفقیت  دالیل  می کوشد  کتاب  این 
توضیح بدهد و همچنین سعی می کند بفهمد چرا کشورهای قدرتمند غربی 
در تلۀ داعش افتادند. داعش تقال کرده این کشورها را به دام جنگ خود 
بکشاند و در این راه نیز موفق شده است. برای فهم این موضوع بازگشت 
به ریشه های تاریخی، حتی به یک سده قبل، ضروری است. تاریخ نزدیک 
)تصرف عراق به دست امریکا و ظهور بهار عربی( و همچنین تاریخ دور 
)نحوۀ پیدایش برخی از کشورهای عرب منطقه در سایۀ اختیارات بریتانیا 
و فرانسه( در این نوشتار بررسی خواهند شد. وقایع امروز، که خاورمیانه را 
کامالً زیر و رو کرده، ریشه در اتفاقات صد سال گذشته دارد که در مقابل 
چشمان ما به وقوع پیوسته است. وقایع امروز خاورمیانه ناشی از بازگشت 

بی رحمانه و البته پیش بینی نشدنی تاریخ این منطقه است. 




