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 ئیامريکا عراق به سبک ۀتجزي
 آن ۀاز اين رو، مطالع.  نکات بسيار مھمی در ارتباط با ايران انگشت گذاشتهاين مقاله بيش از عراق، بر روی: معرفی

  .به ھمه مدافعان تماميت ارضی، استقالل، امنيت، ثبات و آرامش ايران توصيه می شود

واشنگتن تقسيم .  سياسی جھان از عراق شروع شدۀروی نقش»  بزرگۀخاورميان «امريکائی ۀپياده کردن الگوی برنام

 ٢٠٠٣ به عراق در سال امريکا را بسيار پيش از ھجوم - ردسنی، دولت شيعه و دولت ک دولت - سه بخشعراق به

از سوريه به عراق و تصرف ) دولت اسالمی عراق و شام(» داعش«انتقال تروريستھای . برنامه ريزی کرده بود

ردھا را به حفظ پيوند با ر حرف کسفيد دکاخ . قسمتھای قابل توجھی از اراضی اين کشور بخشی از اين برنامه است

بغداد فرامی خواند، به دولت شيعه المالکی کمک نظامی وعده می دھد، در مبارزه با تروريسم از احتمال اتحاد با تھران 

خصومت بين سنی ...  عراق متعھد می ماندۀ تجزيۀسخن می گويد، اما در عمل به سياست گسترش ھرج و مرج، الزم

ی اين دو جريان دينی ئل پيش می رود، روياروو خشونتھای غيرقابل کنترۀسوی مرحله بيشتر بھا و شيعيان ھر چه 

  . منتفی می سازددست نيروھای خود عراق را عمالً ه احتمال حل صلح آميز مناقشه ب

  فقط با اعزام سيصد نفر کارشناسامريکارئيس جمھور . حفظ تماميت ارضی عراق جزو اولويتھای دولت اوباما نيست

عالوه بر اين، بغداد به باج .  موافقت کرده استامريکائینظامی به عراق، آن ھم برای حفاظت از مراکز و مؤسسات 

 موافقت امريکائی نظاميان ۀخواھی واشنگتن تن داد و در نھايت با عدم صالحيت دادگاھھای اين کشور برای محاکم

 امريکاظامی المالکی، نخست وزير عراق، چنين است سھم  کمکھای نیتقاضا رغم گذشت بيش از سه ھفته از ه ب. کرد

شبه نظاميان داعش شھرھای استانھای سنی نشين شمال غرب را يکی بعد از ديگری . در برقراری ثبات در عراق

  .تصرف می کنند، شمار قربانيان به صدھا نفر بالغ می شود، جنگ داخلی خونين ادامه دارد

مندی خاصی به جلب ه طرف و ممانعت از پيروزی کامل ھر يک از آنھا، عالقمنظور تضعيف ھر سه ه واشنگتن ب

راحتی از عراق ه  را بامريکا که ھمه واحدھای نظامی امريکااوباما، رئيس جمھور . ردھا به مناقشه نشان می دھدک

 مخالف ان عمالً سوی تھره  يکی از دستآوردھای بزرگ خود می شمارد، با چرخش بغداد بۀمثابه خارج کرد و آن را ب

بستن مسير مستقيم ايران به سوريه تا امروز پيامد اصلی ھجوم داعش به .  مصمم است انتقام بگيردامريکااکنون . است

 حمايت از مخالفان سوريه ۀ به شبه نظاميان از طريق ادارامريکااتفاقی نيست که کمک ھای . عراق محسوب می شود

دولت اسالمی «ت و فقط ساده لوحان می توانند تصور کنند، که واشنگتن عمليات  اسامريکاداعش فرزند . تحقق می يابد

  .را مديريت نمی کند» عراق و شام 
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دست افراطيون ه  به مخالفان، بامريکا ايران تأکيد می کند، که کمکھای مالی ۀحسين اميرعبداللھيان، معاون وزير خارج

 در سوريه پيدا شد و در عراق نيز ھمان امريکا کمکھای ۀر نتيج گروه داعش دۀ وی، سر و کلۀگفته ب. عراق می رسد

  . در سوريه بازی می کردنقشی را بازی می کند که قبالً 

 امريکا ۀ را به کنگر٢٠١۵سال »  ديپلوماتيک و جنگی در خارج از کشورتعمليا «ۀ بودجحۀ اوباما اليجون ماه ٢۵

ر منظور در اين بودجه به تأسيس بنياد الميليارد د)  ھشت دھمشصت و پنج و (٨،۶۵ر از ال ميليارد د۵. ارائه کرد

 در وست پوئينت به آن ی ماه م٢٨ھمکاری ضد تروريستی تخصيص داده شده است که رئيس جمھور در سخنرانی 

يارد  ميل۵و .) م. امريکاوزارت جنگ ( از آن در اختيار پنتاگون دالر ميليار ۴بر اساس اعالميه کاخ سفيد، . اشاره کرد،

 ھم برای تشکيل نيروھای ضد تروريستی محلی، دالر ميليارد ٣.  در اختيار وزارت خارجه قرار داده خواھد شد دالر

 ديگر نيز دالريک و نيم ميليارد . مبارزه با تندروی، مبارزه با تروريسم اقتصادی و تبليغ دمکراسی صرف خواھد شد

تشکيل آژانس امنيتی موظف به . ھای ھمسايه ھزينه خواھد شدبرای جلوگيری از گسترش مناقشات سوريه به کشور

صرف » برقراری ثبات در مناطق تحت نظارت مخالفان«ل مرزھا و کمک به جنگ زدگان، ھمچنين، برای وکنتر

يکی، در مرز سوريه با اسرائيل، و ديگری : ، ايجاد کشورھای جديد»برقراری ثبات در منطقه«از عبارت . خواھد شد

 نزديک خود را برای جدائی از ۀردھای عراق برنامک.  مرز با سوريه، ترکيه و ايران شمال غرب عراق درۀدر منطق

و امنيتی کردستان عراق تأکيد می کند، که  جاسوسی ۀ، رئيس ادارمسرور بارزانی. طور جدی اعالم کرده انده عراق ب

سر می ه  حاضر در مرحله تاريخی مبارزه خود بدر حال« برای رسيدن به آرزوی خود بسيار نزديک شده اند و کردھا

ردستان از پارلمان اين منطقه مبنی بر تدارک برگزاری ھمه پرسی برای از تقاضای رئيس جمھور ک، پس واقعاً . »برند

ردستان عراق از ھجوم داعش برای اعالم چنين استقاللی بھره نخواھد ل، تصور آن بسيار دشوار است که کاعالم استقال

ن ييردستان عراق، مسعود بارزانی موافقت خود را با رأی گيری در مورد حق تع از کجان کریپس از ديدار . برد

 ۀعراق در آستان« اظھار داشت که .ان. ان. سیئی امريکامسعود بارزانی در مصاحبه با کمپانی . سرنوشت اعالم کرد

  .» خويش استفاده بکندۀن آيندييرد بايد از شرايط پيش آمده برای تعتجزيه قرار دارد، و ملت کُ 

رد در دارند که عامل کُ در ايران توجه . ردی می تواند عامل جدی در بی ثباتی اوضاع منطقه باشد کُ -ئیامريکاھمکاری 

 در رديف منافع ژئوپليتيک قدرتھای جھانی قرار گرفته و می تواند به عاملی عليه  الگوی عراق طی سالھای اخير

 ايران، از جمله، از ۀئی ھميشه سعی می کنند از تفاوتھای ملی و دينی در جامعامريکاتمداران سياس. تھران بدل شود

ون موقتی قرار رد در ايران در وضعيت سک کُ ألۀ مسفعالً . رد برای اعمال فشار به ايران استفاده نمايند کۀ حل نشدألۀمس

سر می ه رخوردار نيست، در انتظار فرصت مناسب ب از حمايت نيروھای خارجی برد ايران که فعالً اپوزيسيون کُ . دارد

ردھای ايران برای  کُ ۀرد در قلمرو عراق ھمسايه، بی ترديد، تکان شديدی به مبارزتشکيل کشور مستقل کُ . برد

ردھای دولت با کُ  احتمالی ۀ مثل ھميشه از مقابلامريکا جاسوسی یدر چنين شرايطی، سازمانھا. خودمختاری خواھد داد

ردھای که اکثريت قريب به اتفاق کُ  صرف نظر از آن. رد استفاده خواھند کرد کُ -ای ايجاد مناقشه بين ايران برايران

ه  کنار نگذاشته اند و در صورت حمايت از خارج، ب مبارزه امتناع کرده اند، ولی آنھا را کامالً ۀايران از اشکال تندروان

  . دولتی در ايران دست بزنند ضدۀ به فعاليتھای مسلحان راحتی می توانند از نو

 بعضی از ۀعقيده ب. ردستان عراق متحد سازنددست کُ توانند جنبشھای ملی مختلف ايران را با  ئی ھا میامريکا

ردھا، می  آذربايجانيھا و کُ ۀتحليلگران پنتاگون، تنھا با بھره گيری از رويکرد تحريک ھمزمان گرايشات جدائی طلبان

اگر پشتيبانی ھای الزم از آنھا به عمل آيد، امواج آن می . ع رژيم حاکم ايران نائل گرديدتوان به شکست واقعی مواض

.  مسلحانه مشغول ھستند، گسترش يابدۀردھا با رژيم اسالمی به مبارزنيز مثل کُ تواند تا مناطق تاريخی بلوچ ھا که آنھا 

ردھا در کُ (ق ھمجوار با کشورھای ھمسايه بشود اجرای اين برنامه می تواند موجب تمرکز اين اقليتھای ملی در مناط
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 اينه در اين شرايط، با توجه ب).  و بلوچھا در مناطق ھمجوار با افغانستان و پاکستان مناطق ھمجوار با عراق و ترکيه

  . ردھا سنی مذھب ھستند، عامل مذھب نيز تأثير خود را بر روند حوادث خواھد گذاشتبلوچھا و اکثريت کُ که 

طور ضمنی برای ه  و ايران بامريکاداير بر احتمال ھمکاری واشنگتن با تھران در عراق، مثل اين شايعه که خبرھای 

رغم اعتراض واشنگتن، اسلحه و مشاور به عراق فرستاد، اما ه ايران ب.  عراق توافق کرده اند، بی معنی ھستندۀتجزي

تھران از . ردھا نمی کند، از اعزام نيرو خودداری کردکُ به  ھيچ کمکی   کمک به شيعيان است وۀکه آماد دليل اينه ب

در گذشته اين کشور با عراق . شدت نگران استه  ھمجوار با ايران بۀبازگشت اقليت سنی به قدرت در نزديکترين منطق

 مقامات.  سال جنگيد، اما ايرانيھا سعی می کنند از تکرار چنين حوادثی جلوگيری نمايند٨ صدام حسنتحت رھبری 

  .ردستان عراق ھم بيم دارند، از بی ثباتی کُ »رھای تأسيس نشدهکشو «ۀ قرار گرفتن خود در احاط ايران ضمن ھراس از

*  

  :متمم مترجم

ردھا، مشھور است که مال مصطفی بارزانی، پدر مسعود بارزانی و رئيس ايل بارزان زمانی خصوص کُ ه در ميان ب

اگر چه مال مصطفی بارزانی در زمان . »...، با شيطان ھم دست می دھدردستانکُ خاطر استقالل ه ب«گفته بود، که 

با » دست دادنھای او «ۀبسياری ھمدست شد، اما وجود حاکميت مقتدر در بغداد، ھم» شياطين«حيات خود با 

نگليس  و اامريکا جنايتکار آنگلوساکسونی یتاريخاز ديد در اين ميان ھجوم دولتھای . را بی نتيجه گذاشت» شياطين«

مال مصطفی را فراھم آورد و فرزندش مسعود » آرزوی« شرايط الزم برای تحقق ۀ به عراق، ھم٢٠٠٣در سال 

 را چنان از حد فراتر گذاشت که  رژيم صھيونيستی اسرائيل، در اجرای آن، پاۀبارزانی، تحصيل کرده و تربيت يافت

پس از اشغال و ويرانی عراق . مھم جھانی تبديل کردردستان عراق را به يک اسرائيل جديد در منطقه و يک خطر کُ 

 و امريکا، دھھا پايگاه آموزش و تربيت خرابکاری، جاسوسی و تروريستی ٢٠٠٣توسط آنگلوسالکسونھا در سال 

ھنوز از نتايج سحر است، باشيم تا صبح دولتمان « اينھا، ۀالبته ھم. ردستان تأسيس شده استاسرائيل در اقليم کُ 

  . »بدمد

ه  از چند دھه پيش آغاز شده، در حال حاضر بامريکا ۀمناطق غربی ايران طبق برنام» نرم«ند پاکسازی قومی رو

ردستان عراق، بودجه ھای کالنی  از تشکيل دولت خودمختار اقليم کُ ويژه پسه بدين معنی، که ب. شدت ادامه دارد

. تخصيص داد شدردھا ن مناطق غربی کشور به کُ رد ساکزمينھای متعلق به مردم بومی غيرکُ برای خريد خانه ھا و 

ردھای تازه پولدار شده، با خريد زمينھا و خانه ھای مردم بومی ساکن مناطق مختلط غرب کشور به بدين ترتيب، کُ 

ھای مرکزی کشور را فراھم روده و شرايط کوچ انبوه شان به شھنرخ بسيار باالتر از نرخ روز، آنھا را تحريص نم

ويژه در شھرھای سلماس، اروميه، نقده، مھاباد، مياندوآب، ه  واقعيت در استان آذربايجان غربی، باين. ساختند

 ٣٠ - ٢۵اگر تا . رات جدی در ترکيب جمعيتی آنھا شده استييردستان، باعث تغن قلعه، تکاب و بيجار در استان کُ صائي

نسبت به  بود، در حال حاضر اين ١٠ به ٩٠ ، در شھر مياندوآب به ترتيبرد مثالً سال پيش نسبت جمعيت ترک و کُ 

موازات اينھا، ه ضمن اين، برخی شواھد حکايت از آن می کنند که ب. ر يافته استييرد تغ به نفع جمعيت کُ ٣٠ به ٧٠

اين روش در مجموع ... رد مناطق غربی کشور را مخفيانه تسليح می کندطريق دولت بارزانی جمعيت کُ  از امريکا

 از ١٩١٧در سال »  بالفورۀاعالمي« انگليس، موسوم به ۀی شدن طرح جميز بالفور، وزير خارجخود، پس از علن

البته اضافه می کنم، که تسليح، .  در سرزمين فلسطين از آزمون گذشت١٩۴٨ تا تشکيل اسرائيل در سال ١٩٢٠دھه 

 ھم بر سر امريکار توسط  اپوزيسيون افراطی در مناطق جنوبی و شرقی کشوۀتأمين مالی و سازماندھی مخفيان

  .زبانھاست
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ی آن برای تحريک جنبش ھای افراطی ملی، اعدام ئ و متحدان غربی و منطقه امريکايکی ديگر از دستاويزھای 

قتل :  اين سطورۀ به تعبير مترجم و نويسند-بر ھمه کس معلوم است که مجازات اعدام. مخالفان سياسی در ايران است

 ء مجرمان و بزھکاران غير سياسی در ايران، بی توجه به تعلق ملی، دينی يا مذھبی اجراعمد مخالفان سياسی و حتی

 صھيونيستی در برخورد به اعدامھا، ھمواره سعی می کنند اين شائبه را به -ئیاما دولتھا و رسانه ھای ناتو. می گردد

 بدين منظور، ھمواره در سر تيتر خبرھای . ملی يا دينی داردۀاذھان عمومی حقنه کنند که گويا اعدامھا در ايران جنب

رد دو نفر کُ «: انندمربوط به اعدامھا، با تأکيد بر تعلق ملی يا دينی مذھبی فرد يا افراد محکوم به اعدام، از عباراتی م

  .، استفاده می کنند»امروز در ايران اعدام شدند... يا عرب اھوازی، بلوچ، بھائی و 

نظر می رسد حاکميت اسالمی ايران با لغو فوری مجازات ه ناھنجار منطقه و جھان، ببا عطف توجه به روند حوادث  

 مذھبی اقليتھای ملی يا دينی، - و دينی) زبانی( فرھنگی -اعدام و قصاص و ھمچنين، با رسميت بخشيدن به حقوق ملی

ه ھا، دسايس و توطئه ھای  ايران را فراھم آورده و برنامۀمی تواند موجبات تقويت و تحکيم اتفاق و اتحاد جامع

در غير اين صورت، ايران بايد منتظر سرنوشتی مشابه .  غرب را خنثی سازدۀتفرقه افکنانه و جنگ افروزان

 و متحدانش با حمايتھای بی حد و حصر مالی، تسليحاتی، تشکيالتی، امريکاسرنوشت اتحاد شوروی باشد که 

 ملی و دينی داخلی، آن قدرت جھانی را از نقشه سياسی جھان پاک  از افراطيون اطالعاتی و ايدئولوژيک- تبليغاتی

  .کردند

  دانشمند علوم سياسی* 

http://www.fondsk.ru/news/2014/07/09/raschlenenie-iraka-po-amerikanski-28386.html 
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