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   نويسنگان اردنۀدکتر موفق محادين ، رئيس اتحادي : يسندهنو

  احمد مزارعی: برگردان از
  ٢٠١۴ جوالی ٠۵

 

 و قوميت عربی در عراق" خالفت اسالمی"کارتلھای نفتی، 
به " نصره"علت وابستگی اين دو ، يکی ه ب"  داعش-خالفت اسالمی "و " جبھه نصره" فات و درگيريھا ميانالاخت 

ل کامل اين امير نشين را در اختيار دارد و ديگری يعنی وکه در قطر متمرکز بوده و کنتر" اکسون موبايل " شرکت

که رھبران کردستان به شرکت نفتی   در حالیوابسته به شرکت آرامکو بوده که در عربستان مستقر است،" داعش"

 .متعلق به ترکيه و اسرائيل وابسته اند"  سی  اس شيپينگ اند ايجنسی ، جی"

" فقھی"فات  از اختالو مھمتر ی سه گانه بسيار باال تراين شرکتھاروابط  در واقع بايد گفت از نظر گاه تجارت نفتی، 

 امريکا و ۀ وزارت خارجۀالفات را بايد در چھار چوب سياستھای روزاناخت"باشد، بلکه اين  می" اسالميون"ميان 

ژيک يھم بايد تابعی از سياستھای ستراترا فات ميان رياض و آنکارا  و جو نمود، حتی اختالپايتخت ھای منطقه جست

 .ثير آنھا بر اين دو پايتخت ارزيابی کردأکارتلھای نفتی و ت

    ماه١۶ و ١۵  تاريخه سکو برانس شرکتھای نفتی منعقد شده درمر جريان کنفبا در نظر گرفتن اطالعات فوق که د 

  :گيرد ل در برابر ما قرار میؤامطرح گرديد ، چند س جون گذشته 

 فروش میه مريکا باکه چگونه سازمانھای تروريستی نفت مسروقه را در بازارھای جھانی بدون موافقت   يکم اين

حکومت خالفت اسالمی خط لوله نفتی کرکوک عراق به بانياس سوريه را "و يا " داعش"که ، چرا  و دوم اين رسانند ؟ 

کند ھمچنان دست نخورده رھا  تخريب نمود در صورتی که خط لوله نفتی جيھان ترکيه را که نفت به اسرائيل منتقل می

 " .و تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل"شده است ؟ 

ر يک تجارت نفتی منحط قرار داريم که ھدف آن دستيابی به نفت ارزان به نصف قيمت که ما در براب حقيقت اينست 

يابد ، اما  علت وجود بحران در منطقه ، قيمت نفت در بازار جھانی ھر روزه افزايش میه که ب است ، در حالی

کتاب ، سياستھای  ساب وويژه امريکائی با چنگ اندازی بر منابع ثروتھای ملی منطقه و غارت بی حه شرکتھای نفتی ب

 .برند  خود را به پيش می ژيکيسترات ی وئضد بشری منطقه 

و ھرج ومرج امنيتی وکوشش جدی در جھت " بھار عربی"توان گفت که  طور دقيق میه از نظرگاه سياستھای نفتی ب 

رقت نفت وگاز اين دو ژی آشکار غارت و سيتفکيک دو کشور سوريه وعراق و تبديل آندو به امارتھای متعدد ، سترات

باشد تا از اين طريق بتوانند بر بازار نفت و   شرکتھای نفتی امريکائی می توسط غير شرعی صورت کامالً ه کشور ب

 .گاز حاکميت مطلق پيدا کرده و به راحتی دو کشور ايران و روسيه را به محاصره در آورند
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)٢( 

) آ (ۀباما شکست برنامودھد، در مورد سوريه ، ا عربی ادامه میمريکا ھمچنان به ماجراجوئيھای خود در کشورھای  

منتقل شد که در حقيقت ھمان ) ب (ۀ را اعالم داشت ، اما به فوريت به برنامبشار اسدمبنی بر سرنگون کردن رژيم 

 ۀ منطق طور مستقيم دره به چنگ آوردن ھر آنچه که بتوان ب  واقعی کشور وۀتجزي: برنامه اما در مورد عراق بود 

 تبھکارانه دست زد و بر مناطق ۀ و کردستان صھيونيستی که به سرعت به توسع جزيره فرات و شمال شرقی سوريه 

غرب عراق ، امری و شمال باما از اشغال واما ھدف ا  تسلط يافت، انيمی از استان نينو ثروتمند نفتی کرکوک عراق و

   سوريه، ولی واشنگتن در نظر دارد نيروھای محلی ينی ميان ايران وتسلط بر راه زم: لتيک و بسيار روشن بود وژئو پ

 زير نظر خود کامالً " معتدل"دست نيروھای ه  از تسلط بر اين مناطق دور کرده و ب را" نصره"و" داعش"ھمچون 

قرار " معتدالن"ست نمود تا در اختيار ر کمک مالی از کنگره درخواالليون ديباما پانصد موھمين دليل اه و ب بسپارد

باما در نظر دارد از آنھا و از وپايان يافته، بلکه ا" نصره "و" داعش "ۀدھد، البته اين به آن معنا نيست که وظيف

عليه روسيه " انقالبی از سنيھا"پايگاھھای موجود در عراق برای عمليات ايذائی عليه ايران و ھمچنين به راه انداختن 

باما ھمچنان اصرار دارد از نيروھای مذکور ھمچنان برای تضعيف و تفکيک ھر چه بيشتر عراق، و، اما ا ه کند استفاد

 بستگی به توانائی و ايستادگی ارتش دو   باما موفق خواھد شد يا نهوا) ب (ۀکه برنام سوريه و ايران استفاده کند ، اين

 .کشور عراق و سوريه دارد

  

)٣( 

کا پس از دو جنگ پر خرج و تحليل برنده در افغانستان و عراق ، برای حفظ نفوذ خود به سازمانھای امپرياليسم امري 

 سياستھای خودرا توسعه داده و از ديگر سو مانع قدرتمند شدن فاشيستی محلی روی آورده است تا از يکسو مجدداً 

م اسالمی در کشورھای شرقی و کشورھای کراين ، فاشيسوھم اکنون فاشيسم اروپائی از نوع ا. روسيه و چين گردد 

 امريکا بنا  تواند از انھا استفاده کند ، مريکا میای و مذھبی بھترين وارزان ترين وسيله ايست که ئعربی و فاشيسم قبيله 

فرھنگی توانائی يک لشکر کشی نظامی گسترده را ندارد، لذا  ژيک ، اقتصادی، سياسی،يبه مجموعه ای از داليل سترات

گسترش دادن خشونت و انتشار ھرج ومرج و کينه و دشمنيھای گوناگون،  ی،ئ قبيله  دامن زدن به اختالفات مذھبیبا 

خواھد که سازمانھای فاشيستی موجود  مريکا در عين حال نمیاتواند تا حد زيادی به اھداف خود دست يابد، اما  می

 .ن بغداد وتسليم کامل آن مھمترين ھدف امريکا است وردآ کنونی به زانو در ۀمستقالنه عمل کنند ، ولی در برھ

  

)۴( 

مريکا ھمچنان دارای نفوذ فراوانی در عراق است واين خطرناک ترين عامل ضعف دولت عراق اپر واضح است که  

 راه سوريه را دنبال کند، اين سياست واشنگتن را مجبور ،طور سريع در جھت نزديکی با روسيهه است، عراق بايد ب

 متمردان وارد ۀ داخلی نيز دولت عراق بايد برای شقه کردن جبھۀھد کرد که وارد تفاھماتی با عراق شود، در زمينخوا

 رسد نظر میه سان تر بآيک توافقات سياسی شده و بخشی از عشاير مخالف و بعثيھا را وارد دولت کند، اين امر اکنون 

گردد، که شامل بخشھای زيادی  ا آنان بيعت نکند کافر محسوب میکه ھرکس ب  داعش مبنی بر اينۀ تازۀعيزيرا با اطال

کند ، واين در حالی است که کردستان تبديل  گردد که خود به نزديکی بيشتر سنی و شيعه کمک می از قبائل و بعثيھا می

ی در عراق تنھا دولت. گردد به اسرائيل دوم در منطقه شده که خود کمک به وحدت اعراب عليه اين دشمن مشترک می

ی و مذھبی بوده ، و بر اساس مدنيت، سکوال ريسم و عربيت تشکيل ئماند که مخالف ھرگونه سياست قبيله  پايدار می

 .گردد
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در شرايط فعلی ضامن اصلی برای وحدت عراق و اخراج اشغالگران ، و ھمچنين فاشيسم مذھبی و کردھای  

 )١.(صھيونيستی ، سکوالريسم ، مدنيت و قوميت عربی است

  

  .٢٠١۴احمد مزارعی ، سوم جوالی : ترجمه 

  

 :توضيح مترجم ) ١(

طور دائم با ه بسياری از سازمانھا و احزاب ضد ايرانی و ضد کمونيستی که به ظاھر ماسک کمونيسم بر چھره دارند ب 

 تنگاتنگ ۀستند ، رابطمريکا ھاکه آشکارا مدافع سياستھای اسرائيل و ......./ و" کومله"و " حزب دموکرات کردستان"

 .مريکا و اسرائيل را در منطقه محکوم کنندا ۀطور جدی سياستھای جنايتکارانه کنند ب ت نمیأھمين دليل جره داشته و ب
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