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  بالکانيزه کردن خاورميانه بر اساس
  »طرح صھيونيستی اوديد ئينون جھت ايجاد اسرائيل بزرگ«

  بالکانيزه کردن خاورميانه: ترکيهامريکا و 

  

  جيمز پتراس

  :مقدمه

فريقا، متجاوزانه به دنبال راھبرد ا سال گذشته در سراسر خاورميانه، جنوب غربی آسيا و شرق ٢٠واشنگتن در 

ل سياست ملی وواشنگتن که از ناتوانی خود جھت کنتر.   بوده است»تفرقه بينداز و حکومت کن«قديمی ) ستراتيژی(

ھای  ده است تا دولت، مستقيم و غيرمستقيم از نيروھای نظامی استفاده نموورھای مستقل مختلف نااميد گشت کش–ملت 

فرمان قوانين  ی گوش بهئھای کوچک قومی و قبيله   قرار گرفته را نابود کرده و دولت  ھدفیمرکزی ملت ھا

ھا نفر  ھا ميليون نفر بی خانمان و آواره گشته و ميليون دهبه دليل اين سياست امپرياليستی، . بندی نمايد امپرياليستی سرھم

  .ديگر کشته شده اند

***  

 »*طرح اسرائيل بزرگ«دقت از ه ھای مستقل، ب  دولتۀ تکه تکه کردن و تجزيستراتيژیبرد  واشنگتن جھت پيش

 آژانس ۀوسيله تھيه شد و ب ١٩٨٢ سال برورینون در فئي سياسی نظامی اسرائيلی اوديد ۀکند که توسط نويسند پيروی می

تقويت اختالفات ميانه، متکی بر ونون معتقد بود که کليد تسلط اسرائيل بر خائي). ١(صھيونيست جھانی منتشر گرديد 

 را با اردن و مصر جھت ئینامه ھا  موافقتءنون، تل آويو ابتدائيبه دنبال طرح ). ٢(ست  یئمنطقه  مذھبی و  –قومی 

 - سراغ قطعه قطعه کردن آنچه که از اعراب ه سپس ب. عراب از فلسطينی ھا  به امضاء رسانيدی ائقطع حمايت منطقه 
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 سرانجام . باختری و غزه به محاصره شدگان کوچک جنگنده تبديل شده بودندۀفلسيطين باقيمانده بودند، رفت که بين کران

 باختری را چندپاره ۀی گسترده ای از کرانفاسد تحت رياست محمود عباس فضا» مقامات فلسطينی«کاری  ماسرائيل با ھ

  .کرد

  

  طرح صھيونيستی اوديد ئينون جھت ايجاد اسرائيل بزرگ*

اول «حاميان  بزرگ بستگی دارد به قراردادن ۀاسرائيل در خاورميان» تفرقه بينداز و حکومت کن « ستراتيژی

ت أ و نفوذ در ھيامريکاخارجه و خزانه داری ھای دفاع، امور خانه گذاری در وزارت ھای سياست در موقعيت» اسرائيل

 در اموری امريکال کنگره و رياست جمھوری و جھت کنتر- »البی اسرائيل«اصطالح ه  که ب–قدرتمند صھيونيستی 

  .که مربوط به اسرائيل ست

ی اسرائيل ھای حامی فلسطين، به سياست رسم  اسرائيل برای خاورميانه در تجزيه و تضعيف دولتستراتيژیبنابراين، 

  .در برابر به کشورھای عربی تبديل شده است

» حامی فلسطين« جھت تضعيف دولت امريکائیگذاران اسرائيلی و  سياست: اين سياست تنھا محدود به خاورميانه نيست

، »جنوب سودان« غنی از منابع ۀی در منطقئطلبان جنگ ساالر قبيله  ئیھا و پشتيبانی از جدا در سودان با ايجاد گروه

  .سالی و قحطی شد ی و خشکئعام توده  مداخله کرده اند که منجر به قتل

 عمليات مرئی و نامرئی مشاوران اسرائيلی و کمک مالی و ۀوسيله ی بئھای منطقه   و اتيوپی نيز با جنگاسومالی، ليبي

  . ازھم گسيخته شدندامريکاھای  سالح

ھای  ھای سنتی رژيم  قابل دوام درحال توسعه، با سياستسياست اسرائيل جھت تضعيف، تجزيه و نابودی کشورھای

» سبک«واشنگتن کورکورانه از . کند  کشورھای متحد بود، فرق می–دنبال فتح و استثمار ملت ه استعماری، که ب

برداری   بھرهۀ پيروی کرده است، درنتيجه، تجربامريکاامپرياليستی اسرائيل بدون ارزيابی از تأثيرات آن بر منافع 

در درون سازمان »  اسرائيلءابتدا«حاميان . اقتصادی گذشته خود را از ملت کشورھای ماندگار تضعيف کرده است

ھای   کننده ای در بھانهتعيين، نقش ٢٠٠٣ جھت  حمله و تخريب عراق در سال امريکاگذاری اداری فدرال  سياست

ست، فشار » ھای کشتار جمعی سالح«ق دارای که عرا جعلی مبنی بر اين» مدارک«آنھا با . ساختگی بازی کردند

به عنوان متحدان (ُکردھا : را ترويج نمودند» سازی شده پاک« قومی ۀ عراق به سه منطقۀآوردند و طرح  تجزي

ل شده اند در وی شيعه که به آسانی کنترئ و رھبران قبيله  در شمال، سنی ھای فقير  و فرسوده شده در مرکز) اسرائيل

  .جنوب

:  معکوس دادۀ نتيجامريکائیی در عراق برای مقامات ئخلع قدرت از دولت مرکزی و ترويج تقسيمات منطقه سياست 

آموزش داده شده بودند، دولت اسالمی ) سابق ارتش عراق( مقامات ۀھای باتجرب ُشورشيان سنی، که اغلب توسط بعثی

ُ و تمام ساکنان غيرسنی، و غيرعرب را کشتار ل خود گرفتند،ورا تشکيل دادند، شھرھای بزرگ را تحت کنتر) داعش(
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دولت تحت رھبری شيعه در بغداد جھت دريافت حمايت به سوی . کردند، و تھديد نمودند که يک دولت مستقل ايجاد کنند

که تالش نمود  ُ و اسرائيل و کردھا را مجبور ساخت تا عليه داعش اعالن جنگ کنند، درحالیامريکاايران رفت، و 

مندی در عراق  از حکومت مرکزی که زمانی جمھوری قدرت. ُی سنی تضعيف شده را حفظ کندئ قبيلهدگان  نشان دست

  .بود، ھيچ چيزی باقی نمانده است

 در حمله به و بمباران يمن به ائتالف عربستان سعودی پيوست تا شورشيان حوثی را نابود سازد که يمن در امريکا

ھای مردمی يمن به  ھدف تضعيف يمن و جلوگيری از گسترش طغيان. قاعده باشدُھای سلفی سنی متحد ال خدمت  گروه

  .ھا با ايران و بيان حمايت از فلسطين بود چنين تضعيف ھرگونه ائتالفی از حوثی عربستان سعودی و ھم

ه ب«بسيار بزرگ را  ۀراحتی فتح کند و آن منطق را ب جا  داشت که آن رد و توقعطور مستقيم به افغانستان حمله به  بامريکا

 –ی مناطق مختلف را عليه يکديگر به رقابت وادارد ئھای قومی و قبيله  گروه» با مھارت«تجزيه نموده، و» طور منظم

در ايران، آسيای مرکزی و چين يک ) و اسرائيل (امريکاھای آينده عليه رقبای  که جھت راه اندازی جنگ درحالی

  . ا تنظيم نمايدک نظامی و سودآور رستراتيژيموقعيت 

ای ھستند، که به رھبری طالبان، با آداب و رسوم و  ھای باران ديده گرای افغان، گرگجويان چريک پشتون اسالم جنگ

 ستراتيژیی، ملی، مذھبی و قومی متحد شده اند، و توانستند با موفقيت در برابر ئگسترش روابط خانوادگی و قبيله 

ليس وکنند، در نيروھای مسلح و پ  میکنترول کشور را ۀھا اکنون اکثر حوم آن. نندتجزيه و تسخير افغانستان مقاومت ک

ای که  گونه عقب رانده، به  بهئیھای ھوا ھای پايگاه  را به پادگانامريکائیاند نيروھای  نفوذ کرده و تأثيرگذارند، و توانسته

  .اتکاء کند)  کيلومتر به باال١١طبقه فوقانی (ُکره ھای بسيار قوی به ھوا  اند که درانداختن بمب  را مجبور کردهامريکا

خود کور شده اند، يک » موفقيت«ی از ئ که با گزارشات تبليغاتی رسانه ئیھای ناتو حال، واشنگتن و قدرت درھمين

ن، اند، که بتوانند حکومت مستقل حامی فلسطي راه انداختهه گرای سکوالر سوريه ب جنگ نيابتی خونين را عليه دولت ملی

  .حامی ايران، و متحد روسيه را تجزيه، فتح و نابود نمايند

ھای عجيب و غريبی تقسيم شده اند که سرسپردگی و  حال، به جناح ھای مزدور، با اين ھای مھاجم ناتو و گروه ارتش

 اروپا و ۀديھستند که توسط اتحا» ميانه رو«زن  سو، شورشيان گردن  در يک. دھند  میتغييرحمايت خود را ھر از چندی 

» تندرو«زن  ی گردنئ ھای القاعده حامی سلفیسپس، ترکيه و عربستان سعودی قرار دارند که . شوند  حمايت میامريکا

ھای مختلف مسلح  چنين گروه مستقر در عراق و سوريه، وھم» قھرمان«زن  ھای داعشی گردن سرانجام، گروه. ھستند

  .کنند دمت میُکرد ھستند که به عنوان مزدوران اسرائيل خ

 ۀھا، تا انداز  سوريه، از طريق  نيابتی ھا، مزدوران و تروريستکنترول اروپا جھت فتح و ۀامريکا و اتحاديھای  تالش

  . زيادی به دليل ائتالف سوريه با روسيه، ايران و حزب هللا لبنان شکست خورده است

شده است که احتمال دارد به يک » قطعه قطعه«ثر ؤی ما گونه بهی رقيب  ئھای امپرياليستی و منطقه  سوريه توسط قدرت

ترين خطر جدی جنگ علنی را در   ترکيه فوری–ُ کردھا – امريکادرگيری . ھای بزرگ منجر گردد درگيری بين قدرت

  .دھد ھای بزرگ ارائه می ميان ملت

ھای  ًظاھرا متضاد خشونت آميز خود جھت سرنگونی دولت سوريه در دمشق، از بسياری گروهواشنگتن در سياست 

ترين وجھی  کنند، به شدت ھا را از داعش تصرف می که سرزمين ھای پنتاگون درحالی ستستراتيژي. کند نيابتی حمايت می

نيروھای  نظامی خود را برای  حمايتامريکا. متکی ھستند) وای پی جی(ُنيروھای دمکراتيک کرد سوريه بر روی 

ھای سنگين فراھم نمايد و حمايت زمينی  ھا قول داده است که برايشان سالح   افزايش داده، وبه آنُدمکراتيک کرد سوريه

ُ خود را در مناطق کردی در کنترولُنيروھای دمکراتيک کرد سوريه حال،   درھمين.  را افزايش دھدامريکا ئیو ھوا
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ُامتداد مرز ترکيه گسترش داده است، و کردھای سوريه با کردھای ترکيه و کردھای عراق يک ويژه در ه سوريه ب ُ ُ

نيروھای دمکراتيک  به امريکائیھای سنگين  مندانه سالح  سخاوتۀعرض. مند ارضی ايجاد نموده است  قدرتۀرابط

جوار با  ھم» کردستان بزرگ«ھت ايجاد توانند ج ُای منجر به افزايش توان کردھا گشته است که می گونهه ، بُکرد سوريه

 جھت حمايت از امريکاطورعلنی ترکيه را مطلع کرده است که نيروھای مسلح ه  بامريکاعالوه، دولت ه ب. ترکيه بجنگد

ارائه خواھد » سپر دفاعی« در برابر حمالت ترکيه يک – و غيرمستقيم از پ ک ک - ُنيروھای دمکراتيک کرد سوريه

  .  داد

ست  که  اينُنيروھای دمکراتيک کرد سوريه ست که ھدف   اخوبی آگاهه ان، بخور ترکيه رجب طيب اردورئيس جمھ

ضمانت جيمز ماتيس . ُعراق يک کشور کردی تشکيل دھد شرقی ترکيه و شمال سوريه را جدا نمايند و با کردستان جنوب

می باشد، در بھترين حالت » )ترکيه( خود ئید ناتوواشنگتن متعھد به حمايت از متح«که  ، مبنی بر اينامريکاوزير دفاع 

 ،ک عليه ھردوستراتيژيُواشنگتن بر روی کردھا به عنوان يک متحد . ست  توخالیۀزياد يک وعد مبھم و به احتمال

 خود در سوريه عليه ۀاحتمال دارد که پنتاگون تنھا پس از نائل آمدن به اھداف دوگان. کند دمشق و داعش حساب می

  .جھت دھد و از دولت ترکيه حمايت نمايدتغيير ُکردھا

 ستراتيژیُھا با کردھای عراقی به عنوان بخشی از  کند، روابط درازمدت اسرائيلی چه  که اين برنامه را پيچيده می آن

 جويان داعش در و به جنگ آويو دمشق را بمباران نموده است حال، تل در ھمين. ست شان تفرقه بينداز و حکومت کن خود

ھای سوريه و  که عليه ارتش کمک نموده است، درحالی) »درمان پزشکی بشردوستانه« آذوقه و ۀبا ارائ(جنوب سوريه 

  . حمايت نموده استُنيروھای دمکراتيک کرد سوريهترکيه از 

و اشغال ُنيروھای دمکراتيک کرد سوريه ُپيروزی کردھای  : برد سرمیه ان در يک حالت سردرگمی بخرژيم اردو

ُحضور کردھای . کند را تھديد می» پارچگی کشور ترکيهيک«ًاطق ارضی در امتداد مرزھای ترکيه توسط آنان، اساسا من

ان خمسلح و متحد در اين منطقه منجر به فشار زياد احزاب سياسی ملی گرا، حاميان و نيروھای مسلح ترکيه بر اردو

حمايت مورد ُنيروھای دمکراتيک کرد سوريه وی سه ان حمالت مرزی را بخاز طرف ديگر، اگر اردو. شود می

  . مواجه خواھد شدامريکا و زمينی ئیًندازد، مستقيما با قدرت ھوا بي پنتاگون راه

در دولت ترکيه که منجر به کودتای » گوالنيست« در نفوذ صامت امريکاداند که  روشنی می ان بهخرئيس جمھور اردو

ان با دونالد خ اردوۀاحتمال دارد که در ديدار برنامه ريزی شد. گير بود شد، در٢٠١۶ گوالنيست در سال ۀخنثی شد

  ئی جا- ُھا با کردھا در سوريه  ترکئی قريب الوقوع روياروألۀ، مس٢٠١٧ در اواسط ماه مه امريکامپ رئيس جمھور تر

  . ست، حل نکرده باشدُنيروھای دمکراتيک کرد سوريه متعھد به حمايت از امريکارا که 

 ۀ اين منطقُنيروھای دمکراتيک کرد سوريه،ان را متقاعد سازد که خست تا رئيس جمھور اردوان اميدوارواشنگت

ًروه خاصی، احتماال به يکی از ُ شبه نظامی عرب خرد و غيروابسته به گۀنشاند ک را به يک رھبری دستستراتيژي

مدار کھنه کاری  ست تصور کرد که سياستادشوار. دھد  سعودی عليه دمشق تحويل می– ناتو – امريکاکاران جنگ ھم

ُنيروھای دمکراتيک کرد ان طرح پنتاگون، مبنی بر برگرداندن سرزمين موروثی را باور کرده باشد که خمانند اردو

ُنيروھای دمکراتيک کرد  در موقعيتی نيست که امريکا. جھت حفاظت از آن منطقه جنگيده و کشته داده اندسوريه 

جھت طرح ُ نيروھای دمکراتيک کرد سوريه دليل که وجود تسليم دستاوردھای خود بکند، بدينسوريه را مجبور به 

رھای کوچک ضعيف  سوريه به کشوۀ سعودی برای نابودی دولت مرکزی در دمشق و تجزي– اسرائيل - واشنگتن
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سازد تا از کارت  ، او را مجبور میُان جھت دريافت حمايت واشنگتن برای جنگ خود با کردھاخشکست حتمی اردو

تر  قبرس بيشۀنام  حمايت از فلسطين بدھد، با موافقترۀتری دربا شعارھای بيش: خويش استفاده کند» ئیملی گرا«

به » تھديدات داخلی«تری از  تر و بزرگ بيش» کشف«تری بگيرد، و  مخالفت کند، در حمايت از روسيه ژست بيش

  .کشور بزرگ ترکيه ارائه دھد

  

  گرا و مستقل خودش را خنثی کند؟ شود که دشمنی در ميان حاميان ملی ان قادر میخآيا اردو

شده باشد، برای  مسلح امريکامند، و توسط  ًقلمروی که مبتنی باشد بر ميليشای کرد قدرت: يک نکته روشن است

ھای شمال  لح در کوھستان غيرمسۀھای واماند تر از چريک ک مراتب خطرناه پارچگی کشور ترکيه تھديدی بيک

  .ست عراق

 و امريکاان به خواسته ھای پنتاگون تسليم شود، شکستی  تحقيرآميز بری او خواھد بود، که ائتالف خچه اردونچنا

: مند خود را دارد ھای قدرت ان برخی از گزينهخاردو.  را در مرزھای ترکيه تحمل کندُنيروھای دمکراتيک کرد سوريه

 عظيم خود در ترکيه رد کند، درنتيجه، ئیھای ھوا  را به پايگاهامريکادسترسی نيروھای مسلح ست که  ترکيه ممکن

تری خواھد  طورکل عواقب بزرگه تھديد ترکيه به خروج از ناتو ب. کند ناتو را  تضعيف می» جناح جنوبی«ترکيه 

در .  شود ان میخعليه اردو» ی دومکودتا« منجر به تنظيم  ترين اشاره به استفاده از اين گزينه حتی کوچک. داشت

ُ، سکوالرھای دمکراتيک و کردھا  در مراکز »گراھا ملی« و ناتو، مقامات ترک، امريکاھای جدی مورد حمايت  شورش

  .ھا منتظر ايفای نقش خود ھستند و بوروکرات» گولونيست«مداران   شھری با سياستۀعمد

ُھای کرد در شمال سوريه    پايگاه ثابتی عليه دمشق با نيابتیوريهسست که در  ا مپ و پنتاگون ممکن  جمھور تررئيس

 ۀ، تجزي در پشت اين ھمه اغتشاش و ويرانی. ک خواھد بودستراتيژيکسب کنند، اما ازدست دادن ترکيه يک شکست 
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ھا و مقاالت   در نيويورک ست، که کتاب–جامعه شناسی دانشگاه بينگھامتون ) بارتل (ۀجيمز پتراس، استاد بازنشست

ی التين عليه امريکاھای خاورميانه و  ھای چپ و مترقی جھان، از جمله مبارزات خلق  مبارزات جنبشۀزيادی دربار

  .ھای امپرياليستی نوشته است اليسم و جنگامپري
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