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  حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١۴ جون ٣٠

  

  پس از عراق کدام ھدف ؟
Quelle cible après l’Irak ? 

، در حالی »مخالفان ميانه رو در سوريه «  به ھدف پشتيبانی از دالر ميليون ٥٠٠کسب درخواست کاخ سفيد برای 

ناتوان دانسته، به عنوان تأخير » برای سرنگونی رئيس جمھور اسد «صورت می گيرد که رئيس جمھور اوباما آنھا را 

 چنين ساز و کاری روی سوريه ولی از ديدگاه تی يری ميسان. تعھدات واشينگتن در رابطه با سوريه معرفی شده است

اياالت متحده نيروھای نظامی متعددی در اطراف عراق مستقر ساخته و ھدف سومی را پی گيری می : تمرکز ندارد 

 .کند

  ٢٠١٤ جون ٢٨|شبکۀ ولتر

 

 بارک اوباما در مورد تصرف عراق توسط امارات اسالمی در شام و عراق واکنش نشان می دھد

 او ارویوقتی فرستادۀ ويژۀ رياست جمھوری سوريه، خانم بثينه شعبان در مسکو به سر می برد، وزير امور خارجۀ ن

ول سوری، ؤ مقام مس١٧٠ان نيز مانند بيش از شعبنام خانم . را برای شرکت در يک گردھمآئی بين المللی دعوت کرد

 .در فھرست شخصيت ھائی به ثبت رسيده است که مشمول جرائم غربی بوده و به ويژه حق مسافرت ندارند

 با رئيس جمھور سابق اياالت جون ١٩ و ١٨در آنجا، .  به اسلو رفتبثينه شعبان بی آن که به سوريه بازگردد، مستقيماً 

 Jeffreyئی جفری فيلتمند امريکا کنونی سازمان ملل متحد ديپلمات ٢، با شمارۀ Jimmy Carter ترمتحده جيمی کار

Feltmanو با رئيس کابينۀ رئيس جمھور ايران شيخ حسن روحانی مالقات کرد ،.  

 پيغامی ، دولت عضو ناتو چنين ابتکاری را به کار بست ؟ اياالت متحده چهارویدر نتيجه می توانيم بپرسيم که چرا ن

   کند ؟مذاکرهمی خواست بفرستد ؟ دربارۀ چه موضوعی می خواست با سوريه 

 مطرح نکرده اند و سايت انترنتی گردھمآئی بين المللی اسلو نيز به مذاکراتھيچ يک از طرفين ھيچ مطلبی دربارۀ اين 

  .شکل نااميد کننده ای خاموش مانده است
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  بودجۀ عمليات فرادريائی اياالت متحده

 فرادريائی ديپلماتيک و نظامی   خود را برای عمليات٢٠١٥، رئيس جمھور اوباما بودجۀ جون ٢٥ند روز بعد، چ

)Overseas Contingency Operations – OCO (ميليارد به ٥، دالر ميليارد ٦٥،٨از . به کنگره معرفی کرد 

جمھور در سخنرانی خود در وست پوينت ايجاد صندوق ھمکاری با ضد تروريسم اختصاص دارد که پيش از اين رئيس 

West Point ١( می اعالم کرده بود ٢٨ روز.(  

 نيز در اختيار وزارت امور دالر به عھدۀ پنتاگون و يک ميليارد دالر   ميليارد٤بر اساس بيانيۀ کاخ سفيد، مديريت 

  .خارجه قرار خواھد گرفت

 محلی، مبارزه عليه ايدئولوژی نژادپرستانه، مبارزه عليه زمان برای تشکل نيروھای ضد تروريست ھمدالر ميليارد ٣ 

  .»دموکراتيک « تأمين مالی تروريسم، و ارتقاء شيوۀ حکومتی 

 برای پيشگيری از گسترش جنگ سوريه به کشورھای ھمسايه، و ايجاد تشکالت امنيتی برای مسدود دالر ميليارد ١،٥ 

  .کردن مرزھا و کمک به پناھندگان

ل برای کمک رسانی به مردم ومتشکل و مجھز کردن مخالفان مسلح سوريه به تجھيزات کنتر« برای دالر ميليارد ٠،٥ 

ل مخالفان، تسھيل تدارکات برای خدمات اساسی، مبارزه عليه تھديد تروريسم، وسوريه، ايجاد ثبات در مناطق زير کنتر

  . مذاکرهو مساعد ساختن زمينه برای حل بحران از طريق

  . ميليارد برای مقابله با بحران ھای تازه حفظ خواھد شد٠،٥و سرانجام  

 نمی توانيم  را به چه معنائی بايد درک کنيم ؟ مطمئناً »ل مخالفان وايحاد ثبات در مناطق زير کنتر« در بيانيۀ کاخ سفيد، 

 اين احتماالً .  ھستندبه ايجاد دولت ھائی تلقی کنيم که در حالت جنينی به سر می برند، زيرا خيلی کوچک و نا منسجم

نخستين منطقه در مرز اسرائيل و سوريه و دومی . جمله را بايد به معنای ايجاد مناطق امنيتی برای اسرائيل اراده کنيم

اين مناطق به . در مرز ترکيه وسوريه، به شکلی که در صورت جنگ دمشق در وضعيت گازانبری قرار بگيرد

د می کند که پشتيبانی واشينگتن از ئي سپرده خواھد شد، اين جمله تأ»يهل شدۀ مخالفان مسلح سوروعناصر کنتر«

مزدوران مسلح به ھدف سرنگونی سازی رژيم سوريه انجام نمی گيرد، بلکه تنھا برای حفاظت از اشغالگران يھودی در 

  .فلسطين است

 مد نظر امريکابامدادی تلويزيون  در شوی جون ٢٠اين تاکتيک را بايد در پيوند با بيانيۀ رئيس جمھور اوباما، روز 

من فکر می کنم نظريه ای که می گويد در سوريه نيروی ميانه روئی وجود دارد که می تواند رژيم بشار « : قرار دھيم 

اسد را سرنگون کند، در واقع حقيقت ندارد، و شما اين موضوع را می دانيد، ما خيلی وقت صرف کرديم و کوشيديم که 

اين نظريه که مخالفان ميانه رو در وضعيتی ھستند که می توانند يک باره (...) ه رو در سوريه کار کنيم با مخالفان ميان

نه تنھا اسد را سرنگون کنند، بلکه می توانند قاطعانه جھاد طلبان نيز از بين ببرند، و با قابليتی که دارد گويا تنھا کافی 

 نظريه چيزی فراتر از يک فانتسم نيست و فکر می کنم که بسيار مھم اين...خواھد بود برايشان چند تا اسلحه بفرستيم

» . ولی شايد برای واشينگتن و رسانه ھا درک اين موضوع خيلی بيشتر اھميت داشته باشد– بدانند امريکااست که مردم 

)٢(  

  

  واشينگتن در معرض محکوميت در ديوان بين المللی دادگستری

د، کمک اياالت متحده به جھاد طلبان سوريه از يک طرح سّری سيا به يک طرح وسيع د کنئياگر کنگره اين طرح را تأ

  .دولتی پنتاگون انتقال خواھد يافت
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که ھر گونه کمک مالی و  و اين اصل می گويد  ولی چنين انتقالی يکی از اصول حقوق بين الملل را نقض می کند

  . ممنوع استيم آن به دو دولت، اکيداً نظامی به مخالفان در يک کشور ديگر، به ويژه برای تقس

و به صرف اعالم چنين طرحی، حتی اگر کنگره آن را نپذيرفته باشد، تھديد عليه سوريه تلقی   هتنھا به دليل خيلی ساد

و ھيچ ترديدی نيز وجود ندارد که سوريه چنان که . می شود و در نتيجه خيلی به روشنی ناقض حقوق بين الملل است

شکايت ببرد، می تواند ايالت متحده را محکوم کند، يعنی در ) دادگاه جھانی( ديوان بين المللی دادگستری بخواھد و به

، نيکاراگوئه عليه اياالت متحده به دليل پشتيبانی از مزدوران ١٩٨٤چنانکه می دانيم، سال . دادگاه داخلی اياالت متحده

  .تا دو سال منتظر ماندالبته برای تصميم دادگاه بايد يک . مسلح شکايت کرد

مون ترسو شگفت زده شويم که در تريبون آزاد سوريه را به  -در نتيجه نبايد از دبير اّول سازمان ملل متحد بان کی

کمال بی «ی می دھد و می گويد خيلی چيزھا متھم می کند، ولی با اين وجود، در جائی از نوشته ھايش چرخشی رو

است که ھمچنان از گروه ھائی که دست به خشونت می زنند و ناقض آشکار وليتی از سوی قدرت ھای بزرگ ؤمس

من قاطعانه از شورای امنيت خواسته ام که از ارسال . حقوق بشر و حقوق بين الملل ھستند پشتيبانی به عمل می آورند

  )٣(» . سالح جلوگيری کنند

 اياالت متحده شکايت نخواھد کرد، به فراخوان بان ، واشينگتن تنھا پس از کسب توافق خانم بثينه شعبان که ازمطمئناً 

ولی اين توافق با چه چيزی مبادله خواھد شد ؟ روشن است که اگر چه انتقادات اياالت متحده متوجه . مون متعھد شد -کی

 و تنھا عراق نيست که در —سوريه می باشد، ولی امروز ھدف واقعی چيز ديگری و در جای ديگری واقع شده است 

  . قرار گرفتهھدف

  

  تداوم بی ثبات سازی عراق

در مورد رويدادھای اخير در عراق، . در عراق ادامه دارد) »داعش«(پيشروی امارات اسالمی در شام و عراق 

 خود را مدافع تماميت عراق جلوه می دھد، ولی در واقع مخفيانه واشينگتن شگفت زده و گوئی که غافلگير شده، ظاھراً 

  . کمک فرانسه و عربستان سعودی سازماندھی می کندجھاد طلبان را به

نظر می ه  که طی دو روز يک سوم کشور بزرگی مثل عراق را تسخير کرده، کمی ناباورانه بیقصۀ گروھک تروريست

رسد، و عالوه بر اين رسانه ھای ناتو و شورای ھمکاری خليج اطمينان داده اند که از اين پس مردم سنی مذھب به 

در نتيجه، با چنين گزارشاتی از وضعيت عراق، بايد بپذيريم يک ميليون و . می در شام و عراق پيوسته اندامارات اسال

دويست ھزار پناھندۀ سنی و مسيحی که از جلوی پيشروی ھای جھاد طلبان گريخته اند رويداد مھمی نبوده، و می بينيم 

  .مله استتار شده استکه در اين چشم انداز تحريف شده، تدارکات واشينگتن برای ح

 زمينی در عراق مداخله قطعاتد کرده است که با پياده نظام و ئي تأامريکاھمانگونه که پيشبينی شده بود، اياالت متحدۀ 

بر اين .  تھديد کرد،نخواھد کرد و عالوه بر اين دولت ھائی را که به دولت فدرال عراق و نوری مالکی کمک کنند

خاطر بمباران مواضع داعش وارد خاک عراق شده بود، سپاسگذاری کرد، جان ه ه که باساس، وقتی مالکی از سوري

ما به روشنی به تمام کشورھای منطقه اعالم کرديم که نيازی به حادثه « : کری با درھم کشيدن ابروانش اعالم کرد 

  )٤(» آفرينی نداريم زيرا تنش بين گروه ھا به اندازۀ کافی حاد ھست 

 نظامی تنھا برای حفاظت از ساختمان ھای اياالت متحده در ٣٠٠اما در کمال بزرگواری برای گسيل رئيس جمھور اوب

در نتيجه، نخست وزير عراق در حالت . عراق موافقت کرد، و دولت نوری مالکی را در مقابل سرنوشتش تنھا گذاشت

ئی بماند، از امريکا ھای ١٦ منتظر اف جای آن که بی ھودهه ب. جوی ھم پيمانان جديد برآمده است و به جست تشويش 

 Parisienبه گزارش روزنامۀ انترنتی پاريزين : مترجم (بالروسی و روسيه تعدادی بمب افکن خريداری کرده است 
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کشور عراق . »دالر ميليون ٥٠٠ - ميليون يورو٣٦٨بوده به بھای   SU-25 ھواپيماھای روسی ١٠  «  ٢٩/٠٦/٢٠١٤

 اس ٢٥ ھفت فروند سوخوی ١٩٩١ز از اين نوع ھواپيماھای پشتيبانی در اختيار داشت، سال در دوران صدام حسين ني

  ).ھمراه با ھواپيماھای ديگر به ايران پناھنده شدند

ايران نيز سالح و مشاوران نظامی خود را تنھا برای کمک به شيعيان عراق فرستاده است، ولی سرباز گسيل نکرده 

خيلی مايل ھستيم بدانيم . ين واشينگتن و تھران برای فروپاشی عراق صورت گرفته استبی گمان توافقی ضمنی ب. است

 و رئيس کابينۀ رئيس جمھور حسن روحانی چه چيزی به فرستادۀ Jeffrey Feltman جفری فيلدمن امريکاکه سفير 

  .ويژۀ رئيس جمھور بشار اسد، خانم بثينه شعبان گفته اند

شان و يا کمک به طرح اياالت متحده را با شرط حفظ نيم که ايران و سوريه منفعل ماندحد اکثر می توانيم نتيجه بگير

  .داالن ارتباطاتی بين دو کشور معامله کرده اند که در حال حاضر توسط امارات اسالمی در شام و عراق قطع شده است

، در ٢٠٠٧ و ٢٠٠٣با وجود تالش ھای شکست خوردۀ سال » خاورميانۀ بزرگ«به ھر صورت، طرح بازسازی 

  .جو می کند و عراق امروز سر آغاز عينی خود را جست

به يک عبارت کلی، بايد دانست که تجزيۀ يک کشور يک روزه امکان پذير نمی شود، و دست کم به يک دھه آشوب از 

 در آنکارا ترک ھا که بازندۀ اين رويدادھا ھستند، نچيروان ادريس بارزانی را. پيش سازماندھی شده نيازمند است

نخست وزير دولت محلی کردستان عراق به آنھا اطمينان داد که کردستان فرايند استقالل را می پيمايد و . مالقات کردند

ھرگز کرکوک را به دولت فدرال بغداد بازپس نخواھد داد، و قول داد که کردھای ترکيه را به شورش تشويق نخواھد 

  .کرد

 مھلت خواھد داشت، حتی اگر منطق رويدادھا به شکل اجتناب ناپذيری در سال ھای آينده موجب در نتيجه، آنکارا فعالً 

 پشتيبانی ھايش دولت رجب طيب اردوغان مجبور شد مرز خود را با سوريه ببندد، و فوراً . بحران حادی در ترکيه بشود

ه به اين تروريست ھا اسلحه می داد و در حالی که ترکيه طی سه سال گذشت. را از مزدوران مسلح خارجی متوقف کرد

در حال حاضر اردوغان بيم دارد که نه تنھا کردھا خيلی به سرعت دست به . تدارکات پشت جبھۀ آنھا را تأمين می کرد

  .قيام بزنند، بلکه می ترسد که ارتش ترکيه از اين فرصت برای سرنگون کردن او استفاده کند

رد رياست جمھوری صدام حسين به امارات اسالمی در شام و عراق تمام داده ھای پيوستن افسران و سربازان قديمی گا

 به چنين که آنھا را بر کنار کرده بود، اين افراد با نيّت انتقام از دولت مالکی . تحليلی ما را تحت تأثير قرار می دھد

ده، ايران و عربستان سعودی می وليت چنين وضعيتی را در عين حال به عھدۀ اياالت متحؤمس. اتحادی تن داده اند

به ھمان شکلی که رھبرشان صدام حسين با واشينگتن کار می کرد، آنھا نيز امروز برای ھمکاری با ھمان . دانستند

اين گروه می دانند که بلند پروازی ايران تنھا به جمعيت شيعه مذھب عراق محصور . شريک قديمی ھيچ مشکلی ندارند

  .ن را متوجه عربستان سعودی خواھند کردمی شود، و خشم انتقامشا

  

  رئيس جمھور عبدالفتاح سيسی مھمان شاه عبدهللا عربستان سعودی در ھواپيمای خصوصی او
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 سعودی ھا ھدف آينده

نين چشم اندازی، واشينگتن براين باور است که زمان آن فرا رسيده تا رژيم سلطنتی سعودی را منطبق بر طرح در چ

ژ فرانسوی طرح خود را برای پنتاگون در سه ي، لوران موراويک سترات٢٠٠٢سال .  تحول ببخشدلوران موراويک

 :جمله خالصه کرد 

به عبارت ديگر، ). ٥(» مصر پاداش خواھد بود . ژيکيراتعربستان سعودی محور ست. عراق محور تاکتيک است« 

سعودی ھا تنھا از ناحيۀ عراق می توانند سرنگون شوند، و آن کسی که موجب سقوط آنھا بشود، مصر ا در چنگ خود 

  .خواھد داشت

اشته اند و رژيم سلطنتی با آگاھی به وضعيت خود به عنوان ھدف آينده، منازعات درونی خاندان سلطنتی را کنار گذ

شاه عبدهللا که مدت طوالنی برای استراحت به مراکش رفته بود، به . برای دفاع از منافع مشترک خودشان متحد شده اند

نرال سيسی را در جبا توجه به اين امر که نمی توانست حرکت کند، . رياض بازگشت و بين راه در قاھره توقف کرد

 به او گفته بود که اياالت متحده به اين زودی ھا نمی تواند خانوادۀ سلطنتی را شاه عبدهللا). ٦(ھواپيمای خود مالقات کرد

ل رژيم وبرکنار کند و برای تفھيم ادعای خود به او اطمينان داده بود که امارات اسالمی در شام و عراق زير کنتر

ان را به خدمت فرا بخواند که به ھمين علت، او تصميم گرفت که شاھزاده بندر بن سلط. سلطنتی عربستان سعودی است

  .در ھواپيما نيز ھمراه او بود

، شاھزاده بندر رئيس جنبش ) روی داد٢٠٠١که در ھمين سال ( و پس از مرگ واقعی اسامه بن الدن ٢٠٠١از سال 

اين ارباب بزرگ جنگ ). Blackwaterدست پروردۀ کمپانی بالک واتر: مترجم (جھاد طلبان در سطح بين المللی بود 

 با اياالت متحده طی بحران سالح مخفيانه با توجه به شکست تالش ھايش برای سرنگونی بشار اسد، و اختالفاتی که

بازگشت شاھزاده بندر کارت اصلی سعودی تلقی می . يميائی در سوريه پيدا کرد، به درخواست جان کری برکنار شدک

  .اند جھاد طلبان را برای حمله به رژيم سلطنتی سعودی بفرستدتا وقتی که او در مسند کار باشد، واشينگتن نمی تو: شود 

ھشدار دھد که  با عصبانيت، وزير امور خارجه جان کری سرزده به قاھره رفت تا به رئيس جمھور عبدالفتاح سيسی 

ه  به کمک ھای سعودی ھا وابسته شددر واقع رژيم نظامی مصر کامالً . تمام تخم مرغ ھايش را در يک سبد نگذارد

را آزاد کرد ) يک سوم کمک ھای رايج به مصر که از دوران کودتا توقيف شده بود (دالر ميليون ٥٧٢جان کری . است

يعنی برای تضمين ( ھليکوپتر آپاچ را اعالم کرد که از مدتھا پيش برای ثبات جوالن وعده داده بود ١٠و تحويل فوری 

  ).امنيت اسرائيل

 به گردھمآئی ناتو در جون ٢٥برای بی ثبات سازی عربستان سعودی، روز جان کری با سفرھای تدارکاتی اش 

جمع آوری اطالعات را « او در اين گردھمآئی تأکيد داشت که وضعيت عراق ما را مجبور می کند که . بروکسل پيوست

» آمادگی عملياتی«، به عبارت ديگر »ژيک انجام دھيم، تدارکات اوليه، پاسخ، مھلت واکنش، نوع پاسخ ياز زاويۀ سترات

  .مبر قرار خواھد گرفت سپت٥ و ٤ھمآئی در کشور ولز، طی جملگی در دستور روز گرد

، وزير امور خارجۀ اياالت متحده با ھم قطاران خود از عربستان سعودی، امارات عربی جون ٢٦در فردای آن روز، 

يدوار است که عربستان سعودی و اردن از به گزارش آسوشيتد پرس، واشينگتن ام. و اردن در پاريس گردھمآئی داشت

يعنی کمک به (قبايل بيابانگرد مرز نشين برای حمل اسلحه و پول برای پشتيبانی از سنی ھای عراق استفاده کنند 

  ).»داعش «—امارات اسالمی در شام و عراق 

: مترجم  (احمد جرباريه، ، جان کری به عربستان سعودی رفت و در آنجا گويا با رئيس اتحاديۀ ملی سوجون ٢٧روز 

مالقات کرده است که مثل شاه عبدهللا به قبيلۀ صحرا نشين شّمر تعلق دارد که در عراق نيز ) موادر مخدر فروش قديمی

  ).٨(می تواند به شکل نظامی به ثبات عراق ياری رساند» اپوزيسيون ميانه روی سوريه«جا می شوند و ه جاب
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يد از خودمان بپرسيم که اين افراد و يا گروھی که با وجود تمام کمک ھا قادر به نمی دانيم چگونه ممکن است و با

 که احمد جرباسرنگون سازی رژيم سوريه نبودند، حاال چکونه می توانند نقش نظامی در عراق به عھده بگيرند، و چرا 

  گ خواھد شد؟با امارات اسالمی در شام و عراق مناسبات نزديک دارد، از اين پس با آنھا وارد جن

  

  دفاع سعودی

تمام اقدامات ضروری برای حفاظت از دست « پيش از استقبال به عمل آوردن از جان کری، شاه عبدهللا تصميم گرفت 

چنين اقداماتی به (...) آوردھای ملی و سرزمين خود را به عمل بياورد و امنيت و ثبات مردم سعودی را تضمين کند 

ن ھای تروريستی صورت گرفت که به شکل احتمالی می تواند برای امنيت کشور ھدف پيشگيری از حمالت سازما

  )٩(» .مخاطره آميز باشند

را به شاھزاده بندر بن سلطان بسپارد که پيش از ...در ھمين راستا، شاه عبدهللا تصميم گرفت که مديريت پروندۀ عراق

 سرنگون سازی بشار اسد و خصومت ناگھانی  به درخواست جان کری، به دليل شکست ھايش دراپريل ١٥اين روز 

  .اش عليه دولت اوباما برکنار شده بود

رياض حاضر است برای تجزيۀ عراق به واشينگتن کمک کند، ولی حاضر نيست که اين روند به عربستان سعودی 

 از تمام له بشيرنرال عبداالج —ه  که توسط اتحاديۀ ملی ايحاد شد—سوريه » دولت موقت«با درک پيغام، . سرايت کند

 مستقيما به امارات اسالمی در عراق و دالر ميليون ٥٠٠. ...وليت ھايش در مرکز فرماندھی خود برکنار خواھد شدؤمس
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