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  parThierry Meyssan –  تی يری ميسان:يسندهنو

  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١٤ جون ٢٢

   جھاد طلبی و صنايع نفتی
Jihadisme et industrie pétrolière  

را به عنوان يک گروه جھاد طلب در حال ) داعش(نه ھای غربی امارات اسالمی در عراق و شام در حالی که رسا

به کمک اسرائيل، . قرائت قرآن نشان می دھند، ولی بايد دانست که ھمين گروه بود که جنگ نفت در عراق را آغاز کرد

پاول نفت کرکوک را توسط دولت محلی امارات اسالمی در عراق و شام تدارکات سوريه را قطع کرد و بر اين اساس چ

انجام می گيرد )  آرامکو-سعودی(فروش اين نفت دزديده شده توسط شرکت ملی نفت عربستان . کردستان تضمين نمود

  .و برای استتار اين راھزنی نفتی، به عنوان افزايش توليد نفت عربستان معرفی می کنند

  ٢٠١٤ جون ٢٠| شبکۀ ولتر

  

  پااليشگاه بيجی

   

  االيشگاه بيجیپ

که شمال و غرب عراق را اشغال ) معروف به داعش(از ديدگاه رسانه ھای آتالنتيست، امارات اسالمی در عراق و شام 

کرده، يک گروه جھاد طلب است که با انگيزه ھای مذھبی و اعتقادی، در يک دست قرآن و در دست ديگر کالشنيکوف 

تحمل اعمال جنايتکارانۀ آنھا شده اند، به ويژه از ديدگاه مردم سوريه، اين گروه ولی برای آنھائی که م. به ميدان آمده اند

سربازان مزدوری ھستند که از چھار گوشۀ جھان آمده و يک ارتش خصوصی را تشکيل می دھند، و توسط مستشاران 
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 منطقه به مناطق نقش اين ارتش خصوصی تقسيم. نظامی اياالت متحده، فرانسه و عربستان سعودی آموزش ديده اند

  .نفوذی، به ھدف راھگشائی و تسلط بيشتر و بھتر برای قدرت ھای استعماری است

دست گرفته ه اگر اعضای امارات اسالمی در عراق و شام را به عنوان افراد با ايمان و معتقدی تلقی کنيم که اسلحه ب

 ولی اگر واقعيت امر را درک کنيم و بپذيريم که اين .اند، نمی توانيم در فراسوی حملۀ آنھا منافع مادی مشکوک را ببينيم

ر و تحوالت توطئه آميزی در منطقه می باشند و اين توھم را ايجاد می کنند ييافراد اوباش ھائی بيش نيستند که در پی تغ

  .که گوئی هللا جنايات آنھا را مقدس می شمارد، در اين صورت بايد دقت و ھوشياری بيشتری داشته باشيم

واقعه برای بحران تازه  نه ھای آتالنتيست با ريختن اشک تمساح برای ھزاران قربانی عراقی در اين حمله، از نتايجرسا

  .ن بھای نفت اظھار نگرانی می کنندييدر رابطه با تع

ر افزايش يافت، يعنی در سطح ال د١١٥به )  ليتر١٥٩ ليتر، تقريبا ١٥٨،٩٨٧٣(ظرف چند روز، بھای ھر بشکه نفت 

در نزديکی تکريت گسترش ) در ايالت صالح الدين(وقتی درگيری ھای نظامی به پااليشگاه بيجی . ٢٠١٣تامبر سپ

 می تواند با در واقع، اين پااليشگاه تنھا برای مصرف محلی توليد می کند، و احتماالً . يافت، بازارھا مضطرب شدند

نفت به دليل قطع توليد داخلی عراق نيست، بلکه علت افزايش بھای . شتاب دچار کمبود کربوران و الکتريسيته شود

افزايش بھای نفت ادامه نخواھد  در نتيجه به دليل انبار بيش از حد نياز در بازار، . اصلی اختالل در انتقال نفت است

  .يافت

  

  )داعش(منطقۀ اشغال شده توسط امارات اسالمی در عراق و شام : به رنگ قرمز 

عربستان سعودی اعالم کرد که می خواھد توليداتش را به شکلی افزايش دھد که کاھش نفت ناشی از ممنوعيت فروش  

رديد دارند زيرا عربستان ھرگز ولی کارشناسان در اين مورد ت. توسط امارات اسالمی در عراق و شام را جبران کند

  . ميليون بشکه در روز توليد نکرده است١٠بيش از 

رسانه ھای آتالنتيست که پدرخواندگی ناتو را انکار می کنند، به شکل ماھرانه ای وضعيت پيش آمده را به اين شکل 

. روت سرشاری دست يافتتوضيح می دھند که امارات اسالمی در عراق و شام ناگھان با تصاحب چاه ھای نفت به ث

اين موضوع در شمال سوريه نيز به ھمين شکل روی داد، ولی رسانه ھای آتالنتيست آن را نديدند، و تالششان بر اين 

راه اندازی شده » رژيم « بود که بگويند نبردھا بين جبھۀ النصره و امارات اسالمی در عراق و شام رقابتی که توسط 

  .فشان تصاحب چاه ھای نفت بودبود، در حالی که اين دو ھد

و آن پرسش نيز اين : با اين وجود پرسشی مطرح ھست که رسانه ھای آتالنتيست و خليج ھيچ گاه به آن پاسخ نگفته اند 

فروش ه ل واشينگتن است، بواست که تروريست ھا چگونه می توانند نفت را در بازار بين المللی، که اين ھمه زير کنتر

. دست نياوردنده ، جدائی خواھان ليبيائی در بنغازی در فروش نفتی که تصاحب کرده بودند، توفيقی بچرسانند ؟ ماه مار

  ).١( بازگردانده بود ارا رد يابی کرده و به ليبي» مورنينگ گلوری«نيروی دريائی اياالت متحده تانکر حامل نفت 
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فت در بازارھای بين المللی ھستند، به اين دليل اگر جبھۀ النصره و امارات اسالمی در عراق و شام قادر به فروش ن

  .است که واشينگتن برای آنھا مجاز دانسته و در رابطه با شرکت ھای نفتی معتبر بوده است

.  در مسکو برگزار شدجون ١٩ تا ١٥بر حسب اتفاق کنگرۀ جھانی شرکت ھای نفتی که ساالنه برگزار می شود بين  

سرانجام آشکار . بارۀ اوکرائين حرف بزنند ولی موضوع عراق و سوريه مطرح شددر اين گردھمائی می خواستند در

شرکت راکفلر که بر قطر حکومت (سط جبھۀ النصره در سوريه به سرقت رفته بوده به اکسان موبيل شد که نفتی که تو

توسط شرکت ) داعش(فروخته شده است، در حالی که نفت دزديده شده توسط امارات اسالمی در عراق و شام ) می کند

در اينجا به شکل . رار گرفته استمورد بھره برداری ق) عربستان سعودی/اياالت متحده(ملی نفت عربستان آرماکو 

» بخش ھای آزاد شده « اجازه داده بود که نفت ) يعنی اکسان موبيل(، ناتو به قطر اکوتاه اشاره کنيم که طی جنگ ليبي

  .توسط القاعده را بفروش رساند

را به مثابه جنگ  — و به ھمين گونه تمام جنگ ھای قرن بيستم در خاورميانه —در نتيجه می توانيم جنگ ھای کنونی 

توسط ) داعش(از آنجائی که امارات اسالمی در عراق و شام ). ٢(بين شرکت ھای نفتی مورد بررسی قرار دھيم 

تأمين مالی می شود، روشنگر بيانيۀ عربستان سعودی ) امريکااياالت متحدۀ /شرکت ملی نفت عربستان سعودی(آرامکو 

تنھا کافی است که عربستان سعودی مھر را روی بشکه ھای : ند است که می خواھد کاھش نفت عراق را جبران ک

  .دزديده شده بزند تا به آن قانونيت ببخشد

: او اجازه می دھد که روی دو لولۀ اصلی حمل نفت تسلط داشته باشد  هب) داعش(ت اسالمی در عراق و شام نفوذ امارا

. يگری نفت خام را به بندر جيحان در ترکيه انتقال می دھديکی به سوی بانياس کشيده شده و سوريه را تغذيه می کند و د

خط لولۀ اولی را قطع کرده و موجب قطع برق بيشتر در سوريه شده است، ) داعش(امارات اسالمی در عراق و شام 

  .ولی به شکل شگفت آوری مانع کارکرد دومی نشده است

ر کردستان برای صادر کردن نفتی به کار می رود که علت اين است که لولۀ نفت توسط دولت محلی طرفدار اسرائيل د

، حملۀ امارات اسالمی در عراق و شام )٣(در نتيجه، ھمان گونه که ھفتۀ پيش توضيح دادم. از کرکوک دزديده می شود

اين تقسيم بندی نيز . در ھمآھنگی با حملۀ کردستان به ھدف تقسيم عراق به سه دولت کوچکتر انجام گرفت) داعش(

می بينيم که در آنجائی .  توسط اياالت متحده طرح ريزی شد٢٠٠١که سال » خاورميانۀ بزرگ« منطبق است بر کامالً 

ئی آن را به سال امريکا توفيقی نيافت، ولی جوبايدن سناتور ٢٠٠٣که ارتش اياالت متحده در اجرای چنين طرحی سال 

  . در عراق و شام به آن جامۀ عمل می پوشاند، و امروز امارات اسالمی)٤( در کنگره به تصويب رساند٢٠٠٧

ل امارات اسالمی در عراق و شام می باشد را وکردستان بھره برداری از نفت کرکوک از طريق لولۀ نفتی که زير کنتر

پالمالی شيپينگ و شرکت سھامی،  ظرف چند روز، کردستان موفق شد دو تانکر نفت را بار بزند و توسط . آغاز کرد

با اين وجود، پس از اعالميۀ دولت مالی . به جيحان بفرستد  آذربايجان مبارز قربان اغلودرھای ترکيه و شرکت مليار

 در  برای افشای اين دزدی، ھيج يک از شرکت ھائی که معموالً —که ھنوز واشينگتن آن را سرنگون نکرده است —

از آنجائی که کردستان برای فروش . داشتندشھامت خريد اين نفت را ن) شورون، ھس، توتال(کردستان کار می کنند 

 برای ھربشکه نفت، ٥٧،٥کااليش مشتری پيدا نمی کرد، اعالم کرد که اين نفت را به نصف قيمت حراج می کند يعنی 

دو تانکر نفت ديگر در حال بارگيری ھستند، البته به يمن امارات . و ھمچنان به قاچاق محصول خود ادامه می دھد

ادامۀ قاچاق نفت در نبود بازار فروش، نشان می دھد که کردستان و امارات اسالمی در عراق . ق و شاماسالمی در عرا

و شام به فروش کاالی قاچاق خود مطمئن ھستند، در نتيجه روشن است که از پشتيبانی اسرائيل و عربستان برخوردار 

  .می باشند
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در مقابل پيروزی ھای امارات اسالمی در . خواھد کردامکان تجزيۀ عراق به کشور کوچکتر وضعيت نفت را متحول 

، مانند بريتيش پتروليوم، رويال نبرخی بيش از ديگرا. عراق و شام، شرکت ھای نفتی کارمندان خود را کاھش دادند

، شرکت نفت )که شيخ معاذالخطيب، زمين شناس، رئيس پيشين اتحاديۀ ملی سوريه را استخدام کرده است(دوچ شل 

  .و شرکت ھای چينیترکيه، 

برندگان . آنھائی که متضرر شدند بريتانيائی ھا، ترک ھا و به ويژه چينی ھا ھستند که نخستين مشتريان عراق بودند

  .عبارتند از اياالت متحده، اسرائيل و عربستان سعودی

  .ندارد» اسالم حقيقی«در نتيجه، انگيزۀ درگيری ھای خشونت آميز ھيچ ارتباطی به 

 ] ١  [» Le Pentagone arraisonne le "MorningGlory" en Méditerranée   « , Réseau Voltaire  ,١٧ 

mars 2014. 

]٢  [» Irak, les pages d’histoire effacées   « , par ManlioDinucci, Traduction Marie-Ange 

Patrizio ,Il Manifesto, Réseau Voltaire  ,١٨ juin 2014. 

]٣  [» Washington relance son projet de partition de l’Irak  « , par Thierry Meyssan ,Al-Watan, 

Réseau Voltaire  ,١٦ juin 2014. 

]٤  [» La balkanisation de l’Irak   « , par ManlioDinucci, Traduction Marie-Ange Patrizio ,Il 

Manifesto, Réseau Voltaire  ,١٧ juin 2014. 

   

  پاريس/ترجمه توسط حميد محوی

  »زير چشمان ما « 

» Sous nos yeux  «  

  


