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 فعال سازی طرح واشينگتن برای تجزيۀ عراق
Washington relance son projet de partition de l’Irak 

يا گروه (رسانه ھای بين المللی فروپاشی ناگھانی دولت عراق را به عنوان نتيجۀ تھاجم امارات اسالمی در عراق و شام 

ولی چه کسی می تواند باور کند که دولتی قدرتمند، که توسط واشينگتن مسلح و سازماندھی شده، . معرفی کردند) داعش

 مستقل از ھر دولتی عمل می کند، ظرف يک ھفته دچار فروپاشی شود ؟ عالوه طلب که رسماً در مقابل يک گروه جھاد 

پشتيبانی کرده ) داعش(بر اين، چه کسی می تواند باور کند که آنھائی که در سوريه از امارات اسالمی در عراق و شام 

اينجا طرح پنھان زير نقشۀ جغرافيای اند، ناگھان حرکات اين سازمان را در عراق محکوم کنند ؟ تی يری ميسان در 

 .تجزيه را آشکار می سازد

 ٢٠١٤ جون ١٣| شبکۀ ولتر

 

 از ديدگاه ستاد فرماندھی اياالت متحده، » خاور ميانۀ بزرگ«نقشۀ 

  توسط سرھنگ رالف پيترز٢٠٠٦ل منتشر شده در سا
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را بر اساس تجزيۀ کشورھا با » خاورميانۀ بزرگ«، ستاد فرماندھی اياالت متحده تالش می کند تا تشکل ٢٠٠١از سال 

نقشۀ جغرافيای طرح ريزی شده .  تکيه بر شاخص قومی و مذھبی محقق سازد و تعدادی دولت کوچک به وجود بياورد

چنان که در اين نقشه می بينيم، تقسيم عراق به سه ). ١(ر شد اين طرح را بازنمائی می کند   منتش٢٠٠٦ جوالیکه طی 

 .دولت سنی، دولت شيعه، دولت کرد: دولت پيشبينی شده است 

، و شکست فرانسه و انگلستان در روياروئی با )٢ (٢٠٠٦شکست اسرائيل در روياروئی با حزب هللا در کوران تابستان 

خاورميانۀ « اين تصور را در اذھان ما ايجاد کرده بود که گوئی طرح ، احتماالً ٢٠١٤-٢٠١١ سوريه در کوران

ستاد فرماندھی اياالت متحده بر آن است تا اين طرح را با : ولی در واقع امر چنين نيست . سپری شده است» بزرگ

  .ميانجيگری مزدوران مسلح و جھاد طلب دوباره فعال سازد

رسانه ھای بين المللی روی حملۀ . ه در عراق را بايد از ھمين زاويه مورد بررسی قرار دھيمرويدادھای ھفتۀ گذشت

پافشاری کردند، ولی اين وجھه از رويدادھا، در واقع امر ) يا به زبان عربی داعش(امارات اسالمی در عراق و شام 

  . حرکت گستردۀ ديگری می باشد که در شرف تکوين استیتنھا يکی از اجزا

  

  اجم ھماھنگ کردھا و داعشتھ

بخشی از سرزمين عراق را که می بايستی به دولت سنی ) امارات اسالمی در عراق و شام(ظرف يک ھفته، داعش 

 .منحصر باشد به تصرف خود درآورد، و ھمزمان پيشمرگان بخش منحصر به دولت مستقل کرد را تسخير کردند

ساختار . ، نينوا را به داعش واگذار کرد و کرکوک را به کردھاارتش عراق که واشينگتن آن را متشکل ساخته بود

نيروھايشان می جائی ه افسران ارشد برای جاب: ارتش عراق نيز اضمحالل نيروھايش را تسھيل ساخت  فرماندھی  خود

دند و عالوه  به کابينۀ نخست وزير مراجعه می کردند، و به ھمين علت از ھر گونه ابتکار عملی محروم بوةً بايستی مقدم

بر اين ھر يک از تجمعات ارتشی در مناطق عملياتی مانند شاھزاده نشين ھای عھد قديم در فقدان استقالل عمل به سر 

  .در نتيجه، برای پنتاگون کار ساده ای بود که برخی افسران را برای تشويق فرار سربازانشان خريداری کند. می برد

 وزير پاسخ نگفتند و آنھا نيز به سھم خود و به نوعی فراری شدند و دولت را اعضای پارلمان عراق به فراخوان نخست

  .، تنھا و بی آن که توان پاسخگوئی به رويدادھا را در اختيار داشته باشد، رھا کردندءدر نبود اکثريت اعضا

انان قابل تصور خود برای نجات يکپارچگی کشورش، آقای مالکی بی آن که انتخاب ديگری داشته باشد، به تمام ھم پيم

پيش از ھمه، او به طور کلی به عموم مردم عراق پيغام داد و سپس به شبھه نظاميان شيعه در . فراخوان صادر کرد

 هبه فرماندھی قاسم سليمانی، فرماند(، و بعد سپاه پاسداران ايران را فراخواند )ارتش مھدی(جبھۀ رقيب خود مقتدا صدر 

، و سرانجام از خود اياالت متحده درخواست کرد که به عراق )در بغداد به سر می بردنيروی قدس که در حال حاضر 

  .بازگردد و مھاجمان را بمباران کند

رسانه ھای غربی، اينبار البته به درستی شيوۀ دولتمداری نخست وزير را در تباين با اقليت اعراب سنی مذھب و الئيک 

 نسبی با اين وجود چنين ترازنامه ای را بايد کامالً .  نفع شيعيان عمل کرده است بهھای بعثی تلقی کرده اند، زيرا غالباً 

مالکی يک چھارم .  به اتحاديۀ نوری المالکی رأی دادنداپريل ٣٠عراقی ھا طی انتخابات قانونگذاری : در نظر بگيريم 

  . احزاب کوچک تعلق گرفتدست آورد، يعنی سه برابر جنبش مقتدا صدر، مابقی آراء به انبوھی ازه آراء را ب

  

  تدارکات حمله به حاکميت بغداد

  .از يکسو و پيشمرگان از سوی ديگر، از مدتھا پيش تدارک ديده شده بود) داعش(حملۀ امارات اسالمی در عراق و شام 
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کردستان عراق تحت حمايت اياالت متحده و بريتانيا قرار گرفت و از منطقۀ ) ٢٠٠٣-١٩٩١(بين دو حملۀ غرب 

از دوران سرنگونی رئيس جمھور عراق صدام حسين، کردستان عراق خود مختاری . نوعۀ پرواز برخوردار شدمم

 .دست آورد و به جزئی از مناطق نفوذی اسرائيل تبديل شده بسيار ثابتی ب

ب، با اين حسا. از اين ديدگاه، قابل تصور نيست که اسرائيل در تصرف کرکوک منفعل مانده و حضور نداشته باشد

ی اربيل منطقۀ حقوقی خود را به مجموع منطقۀ کردستان عراق گسترش داده، يعنی منطقه ای که با طرح ئدولت منطقه 

  .ستاد فرماندھی اياالت متحده انطباق دارد و برای تشکيل کردستان مستقل پيشبينی شده است

نی مذھب است که مبارزان القاعده در ی سئيک گروه شبھه نظامی قبيله ) داعش(امارات اسالمی در عراق و در شام 

 که قدرت سياسی را به پل برمر سوماين گروه شبھه نظامی پس از ترک عراق توسط . عراق را به صفوف خود افزوده

، يکی از مقامات القاعده در عراق که در وضعيت مرموزی آزاد شده ٢٠١٠ می ١۶. عراقی ھا واگذار کرد تشکيل شد

  .ه عنوان امير وقت برگزيده شد و تالش کرد که اين سازمان را به تابعی از القاعده تبديل سازد بابوبکر البغدادیبود، 

يعنی جبھۀ (، مبارزان امارات اسالمی در عراق و شام، جبھۀ النصره را در سوريه ايجاد کردند ٢٠١٢در آغاز 

ن از سر گيری حمالت فرانسه و بريتانيا به اين گروه به يم.  القاعده در سوريه تبديل شدۀکه به شبک) پشتيبانی خلق شام

سرانجام در پايان سال، واشينگتن اين گروه را به عنوان .  گسترش فزاينده تری يافت٢٠١٢ جوالیسوريه  در 

مريکا اعتراض کرد و از آنھا ا وزير امور خارجۀ فرانسه به اين تصميم بازشناسائی کرد، که بعداً » سازمان تروريستی«

  ).٣(تجليل به عمل آورد » وھی که در مناطق عملياتی کار ارزنده ای انجام می دھندگر«به عنوان 

طرح رسمی القاعده برای . ، وجھۀ گروه آنھا را تغيير داد٢٠١٣موفقيت ھای جھاد طلبان در سوريه، تا نخستين فصل 

 مشخص و محدود در دسترس نظر می رسيد ولی ايجاد دولت اسالمی در سرزمينیه انقالب در سراسر جھان اتوپيائی ب

  .مريکا از عھدۀ آن بر نيامده بود به اين گروه اسالمگرا واگذار شدابه ھمين علت طرح تجزيۀ عراق که ارتش . بود

 به وسيلۀ ماجرای آزاد سازی زندانيان غربی صورت ٢٠١۴چھره پردازی امارات اسالمی در عراق و شام طی بھار 

مريکائی ھا، فرانسوی ھا و ايتاليائی ھا را آزاد المانی ھا، بريتانيائی ھا، دانمارکی ھا، اگرفت که در اختيار آنھا بود، و 

بايد :  اطالعاتی را تأييد  کرد که سرويس ھای اطالعاتی سوريه مطرح کرده بودند نخستين اعالميۀ آنھا تماماً . کردند

متحده، فرانسه و عربستان سعودی سازماندھی توسط افسران اياالت ) داعش(دانست که امارات اسالمی در عراق و شام 

با اين وجود، به سرعت زندانيان آزاد شده مطالبی مطرح کردند که گفته ھايشان را در مورد ھويت زندان . شده است

  .بانان نفی می کرد

ه  به عنوان رقيب، از القاعده جدا شد، در حالی که النصره ب٢٠١۴در بطن چنين وضعيتی است که داعش طی می 

جز تبليغات نيست، ه البته بايد دانست که تمام اين موارد چيزی ب. عنوان يکی از شاخه ھای القاعده در سوريه باقی ماند

افغانستان، بوسنی (زيرا در واقع اين گروه ھا از تاريخ ايجادشان از سوی سيا عليه منافع روس ھا پشتيبانی می شدند 

، )ی از يک سازمان جھانیئو نه شبکۀ منطقه (ی ئی سازمان منطقه در ماه م). ھرزگوين، چچنی، عراق، سوريه

برای اجرای نقشی آماده می شد که پدرخواندگانش چند ماه پيش برای آنھا ) داعش(امارات اسالمی در عراق و شام 

  .تعيين کرده بودند

د، ولی تمام سازمان تابع  اداره می شوابوبکر آل بغدادیسازمان داعش بی گمان در منطقۀ عملياتی تحت فرماندھی 

و )  سال پيش تا کنون٣٩وزير امور خارجۀ سعودی از  (شاھزاده سعود الفيصل، برادر عبدالرحمان آل فيصلشاھزاده 

  .است) رئيس قديمی سرويس مخفی و سفير کنونی در واشينگتن و لندن (ترکی الفيصلشاھزاده 
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انبار سالح ھای سنگين با ھواپيما به . کرائين خريداری کردند ھا يک کارخانۀ اسلحه سازی در اوآل فيصلدر ماه می، 

. يک فرودگاه نظامی ترکيه منتقل شد، و سپس توسط سرويس مخفی ترکيه و از طريق راه آھن به داعش تحويل داده شد

  .دخالت داشته باشد، امکان پذير شده باشداحتمال خيلی کمی وجود دارد که اين زنجيرۀ لوژيستيک بی آن که ناتو در آن 

  

  حملۀ امارات اسالمی در عراق و شام

ھرج و مرج و دستپاچگی که گريبان مردم عراق را گرفت، شباھت زيادی به جناياتی دارد که داعش در سوريه مرتکب 

زارش ويليام السی به گ. در حضور عمومی و به صليب کشيدن مسيحيان» مسلمانان از دين برگشته«بريدن سر : شد 

فريقای جنوبی، و سپس در سازمان ملل متحد، و رئيس کنونی دفتر اسفير پيشين اياالت متحده در ) (٤(اسوينگ 

  . عراقی به دليل يورش جھاد طلبان گريخته اند٥٥٠٠٠٠، دست کم )مھاجران بين المللی

 نفر اعالم ٢٠٠٠٠ آنھا را در عراق و سوريه ارقام اعالم شده بر اساس گمانه زنی ھای غربی در مورد داعش که تعداد

 مبارز می باشد که از ٦٠٠٠٠ سه برابر رقم اعالم شده است، يعنی چيزی حدود واقعيت احتماالً . کرده اند، اشتباه است

اين سازمان به يک ارتش خصوصی تمام عيار .  عرب نيستندمجموع کشورھای اسالمی به خدمت گرفته شده اند و غالباً 

ن تبديل شده، و در جھان مدرن ھمان نقشی را بازی می کند که سربازان مزدور در دوران رنسانس اروپا، يعنی در جھا

جوی ھويتی افتخار آميز ھنر جنگ آزمائی خود را در  و سربازان و افسران نظامی رسمی بيکار شده، که در جست

  . پاداش می گرفتنداختيار دولت قرار می دادند و به شکل پول نقد و يا واگذاری زمين

بر اين اساس، در موصل، داعش . با در نظر گرفتن جنگ ھای بی امانی که داشته اند، می بايستی گسترش بيشتری بيابد

که با آن می تواند حقوق مبارزان را طی يکسال (ر نقد ال ميليون د٤٢٩خزانۀ منطقۀ نينوا را در اختيار گرفت، يعنی 

  ).تمام بپردازد

 به تجھيزات خودش  جنگی را به غنيمت گرفت و فوراً ھليکوپتر داعش چندين جيپ ھامر نظامی و دو عالوه بر اين،

جھاد طلبان امکان آموزش خلبانی ندارند، به ھمين علت رسانه ھای بين المللی اعالم کردند که افسران قديمی . افزود

ولی چنين تعبيری با توجه به جنگی که بعثی ھا . ھا را به عھده گرفته اندھليکوپترحزب بعث دوران صدام حسين ھدايت 

  .نظر می رسده  ناممکن برا در مقابل جھاد طلبان در سوريه قرار داده، قوياً 

  

  واکنش ھای بين المللی

 پيشبينی شده هاز سوی طرفداران عربستان سعودی در منطق) داعش(حملۀ پيشمرگان و امارات اسالمی در عراق و شام 

 سخنرانی برگزار کرد و جنوریکه ماه (از جمله، رئيس جمھور لبنان ميشل سليمان . ويدادی بودندبود و منتظر چنين ر

دست به ھر کاری زد تا ) »! زنده باد لبنان« جای ه پرطنين او را به ياد می آوريم، ب» زنده باد عربستان سعودی«شعار 

، تا بتواند در کوران ) می به پايان می رسيد٢٥ چون که(مدت رياست جمھوری خود را برای شش ماه  آينده تمديد کند 

  .رويدادھای بحران کنونی سکان امور را در دست داشته باشد

تمام دولت ھا، بی استثناء : به ھر صورت، واکنش ھای بين المللی در مورد بحران عراق نا منسجم و نا ھمآھنگ است 

 می کنند، ولی ءرده اند و تروريسم اين سازمان را افشارا در عراق محکوم ک) داعش(امارات اسالمی در عراق و شام 

از سوی ديگر برخی کشورھا از جمله اياالت متحده و ھم پيمانانش اين سازمان را متحد عينی خود عليه دولت سوريه 

 —می دانند، و برخی از اين کشورھا نيز در مقام پدرخوانده از اين حملۀ داعش پشتيبانی به عمل می آورند 

  .مريکا، عربستان سعودی، فرانسه، اسرائيل و ترکيهااندگان عبارتند از اياالت متحدۀ پدرخو
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 جمھوری خواھان را که خواھان استقرار مجدد نيروھای ،در اياالت متحده، بحث و جدل سياسی در عرصۀ رسمی

سازی می دانند، در نظامی در عراق ھستند و دموکرات ھا که مداخلۀ جرج بوش عليه صدام حسين را موجب بی ثبات 

اين سخنرانی بازی ھا تنھا برای استتار رويدادھای جاری کاربرد دارد  که در واقع به . مقابل يکديگر قرار داده است

  . در آن شرکت داردژيک ستاد فرماندھی مرتبط می باشد که مستقيماً يمنافع سترات

امارات اسالمی در عراق و شام گويا . انداختن آنکارا باشدبا اين وجود اين احتمال وجود دارد که واشينگتن در پی به دام 

اين مقبره در مالکيت ترکيه است . ل خود درآوردوبر آن بوده تا مقبرۀ سليمان شاه در سوريه، در استان رقه را به کنتر

فرانسۀ اين معاھده از سوی (و بر اساس قرارداد فرامرزی آنکارا يک ستون نظامی کوچک درآنجا نگھداری می کند 

ولی چنين حرکتی خيلی ساده می تواند به عنوان موضوعی بحران ساز ).  تحميل شده بود١٩٢١استعمارگر به سال 

توسط خود ترکيه سازماندھی شده باشد، زيرا پيش از اين در فکر مداخلۀ مستقيم در سوريه بود و چنين رويدادی می 

  ).٥(دست ترکيه بدھد ه تواند بھانۀ مناسبی ب

 ديپلمات ترکيه و خانواده ھای آنھا و به ھمين گونه ١٥ھنگام تصرف موصل، ) داعش( اسالمی در عراق و شام امارات

 عضو نيروھای ويژۀ ترکيه در کنسلولگری را به اسارت گرفته، و روشن است که با ارتکاب به چنين عملی خشم ٢٠

دۀ کاميون سنگين وزن را نيز دستگير کرده بودند که امارات اسالمی در عراق و شام تعدادی رانن. ترکيه را برانگيختند

  . بعدا به آزادی آنھا رضايت داد

ترکيه که لوژيستيک حملۀ داعش را به عھده داشت، احساس خيانت شدگی می کند، ولی بی آن که بداند از سوی 

 عضو نيروھای ويژۀ ١١ اين ماجرا موضوع دستگيری. واشينگتن تدارک ديده شده بوده يا رياض، پاريس و يا تل آويو

درۀ گرگ «لم  تداعی می کند که با صورت ف٢٠٠٣ جوالی ٤ترکيه توسط ارتش اياالت متحده در سليمانيۀ عراق را در 

اين رويداد به مھمترين بحران شصت سال گذشته بين دو کشور تبديل . به تماشای عمومی گذاشته شد) ٦(» ھای عراق

  .شد

آنکارا پيشبينی نکرده بود که در حمله ای تا اين اندازه گسترده شرکت خواھد داشت و محتمل ترين فرضيه اين است که 

در نتيجه، ھمواره بر . اين موضوع را در بين راه کشف کرد و پی برد که طرح واشينگتن ايجاد کردستان مستقل است

متحده نه تنھا دشمنانش را تجزيه ، بخشی از ترکيه را نيز در بر می گيرد، اياالت ٢٠٠٦اساس نقشۀ منتشر شده در سال 

بازداشت ديپلمات ھا و نيروھای ويژۀ ترکيه شيوه ای بود . می کند، بلکه ھم پيمانان خودش را نيز قطع عضو می کند

  .برای جلوگيری از خرابکاری آنکارا در عمليات

انه ای ارتکاب به عمل امارات سامانتا پاور نمايندۀ ويژۀ اياالت متحده در شورای امنيت، خانم سفير به شکل رياکار

مديحه سرائی و مداخلۀ اخالقی واشينگتن در خاور ميانه، اين نظريه . را محکوم کرد) داعش(اسالمی در عراق و شام 

  .را به ذھن متبادر می سازد که واکنش اياالت متحده در سناريو پيشبينی شده بوده است

 دولت شيعۀ مالکی از طريق ارسال اسلحه و مشاوران نظامی ياری ايران به سھم خود اعالم کرد که آماده است تا به

فروپاشی دولت عراق در حال حاضر به نفع عربستان سعودی رقيب . رساند، ولی از ارسال سرباز امتناع کرده است

ه تھران را ب) برادر رھبر داعش (آل فيصلمھم تھران در منطقه تمام می شود، ھمزمان وزير امور خارجه شاھزاده 
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