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 تی يری ميسان: نويسنده

  حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٤ سپتمبر ٢٦

  

 بازگشت طرح اياالت متحده برای ترسيم مجدد
 »خاورميانۀ بزرگ«

  

با شور و ھيجان تشکل اتحاديۀ بين المللی عليه امارات اسالمی را پی گيری می در طول مدتی که رسانه ھای غربی 

تی يری ميسان که بارھا واشينگتن را به عنوان آفرينشگر . کردند، امارات اسالمی به پيش روی ھای خود ادامه می داد

ل اين اتحاديۀ بين المللی اصلی اين سازمان تروريستی معرفی کرده و چگونگی آن را توضيح داده است، در مورد تشک

عکس، امارات اسالمی را به ھدف بی ثبات سازی تمام ه فکر نمی کند که حرکت قاطعانه ای از خود نشان دھد، بلکه ب

 .جھان عرب، در شمال شرقی سوريه مستقر خواھد ساخت

 ٢٠١٤مبر  سپت٢٠/) لبنان( بيروت /شبکۀ ولتر 

 

 خليفه ابراھيم

  

 در سخنرانی تلويزيونی اش نشان داد که او ضامن اجرائی و ٢٠١٤ سپتمبر ١٠ بارک اوباما روز امريکارئيس جمھور 

به اين معنا که او : به اياالت متحده تحميل کردند  ٢٠٠١ سپتمبر ١١ژی خواھد بود که کودتاچيان در يتداوم آن سترات

  .گيری خواھد کردرا پي) ١(» خاورميانۀ بزرگ « طرح ترسيم مجدد 
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 به پايان رسيده، ٢٠٠٦يعنی ھمان طرحی که فکر می کرديم با شکست ارتش اسرائيل در مقابل مقاومت لبنان در سال 

 نوين يا خاورميانۀ بزرگ عبارت ۀيادآوری کنيم که طرح خاورمياندر اينجا بايد . می بينيم که دوباره فعال شده است

. نخواھند بود و ثبات تاريخی نخواھد داشت است از تقسيم دولت ھای منطقه به دولت ھای کوچکتر که مطمئناً دائمی 

جائی  هعالوه بر اين ھمسان سازی قومی اين کشورھای تازه تأسيس، يعنی موردی که مستلزم پاکسازی قومی و جاب

  .اجباری مردم محلی خواھد بود به ھمين طرح تعلق دارد

 در مجلۀ ارتش نيروی ٢٠٠١ سپتمبر ١٣ درمقالۀ شگفت انگيزی که به تاريخ Ralph Petersسرھنگ رالف پيترز 

منتشر کرده، نوشته است که واشينگتن نبايد از تروريسم ھيچ ترسی داشته باشد ) ٢ ( Parameters» پارامترز«زمينی 

مين متن دربارۀ طرح ترسيم مجدد او در ھ. و در بھره برداری و استفاده از آن نيز نبايد ھيچ ترديدی به خود راه دھد

به واشينگتن )  منتشر کردBaker-Hamiltonکه نقشۀ آن را در گردھمآئی بيکر ھاميلتون (» خاورميانۀ بزرگ«

د، در نھايت، وقتی اعراب به کشورھای کوچکتر تقسيم پيشنھاد کرد که نبايد از ھرج و مرج عمومی جھان عرب بترس

  .شدند ديگر نمی توانند در مقابل درندگی اسرائيل از خودشان دفاع کنند و اجباراً به اياالت متحده پناه خواھند برد

  

  انفجار جمعيت در غزه: بخش اول 

که اسرائيل عمليات تجسسی برای سه در حالی . رو شده تابستان امسال، نخستين بخش اين طرح در غزه با شکست روب

جوان ربوده شده را به لشکر کشی عليه حماس تبديل کرده بود، از سوی پنتاگون دستور دريافت کرد که مردم ساکن 

  .شمال غزه را به زور به سوی مصر منتقل کند

 به ازای ٢٠٠٥ سال ءابتدا) نظامی اياالت متحده در مرز سودانبه ھمين گونه طرح استقرار يک پايگاه (اين طرح 

در نتيجه، واشينگتن . پاداش به مصر پيشنھاد شده بود، ولی حسنی مبارک رئيس جمھور وقت مصر با آن مخالفت کرد

شھرت » بھار عرب « عملياتی که به نام (  نمود و اخوان المسلمين را در قاھره به قدرت نشاند ءاو را مجبور به استعفا

مرسی اجرای اين طرح را به عھده گرفت، ولی توسط ارتش خودش امروز به جرم رئيس جمھور محمد ). پيدا کرد

  .خيانت بزرگ به محاکمه کشيده شده است

 گذشته، اسرائيل به بھانۀ نفوذ تونل ھای زير زمينی به مرز کشورش، تخريب تونل ھا را  اگست-ھای جوالیدر ماه 

بر اين اساس بخشی از جمعيت را جابه جا . تل ويرانه تبديل ساختآغاز کرد و از ساحل دريا تا قلب شھرھا را تماماً به 

کرد، ولی تل آويو و واشينگتن نتوانستند مصر را متقاعد » آزاد « سرزمين را در بازی زبانی خودش % ٤٤کرد و 

  .سازند که مرزش را باز کند و موجب فرار اھالی غزه شد

  

  تصفيۀ قومی در عراق: بخش دّوم 

امارات اسالمی مأموريت داشت که .  گذاشته شدء، اين بار در عراق، تقريباً به شکل کامل به اجرابخش دّوم عمليات

ی ديگر مثل شبک فرار کردند، ولی اقليت ھا  مسيحيان و يزيدی ھا. منطقۀ سنّی کشور را از تمام اقليت ھا پاکسازی کند

ول اين نوع جناياتی که عليه بشريت صورت گرفته ؤه مسھم پيمانانش اعالم کردند کواشينگتن و .  کامالً نابود شدند ھا

  .نيستند و حتی آن را محکوم کردند

تصفيۀ قومی در منطقۀ سنّی در ھمآھنگی صورت گرفت و در گردھمآئی تدارکاتی در عمان نه تنھا بين امارات اسالمی 

 در Paul Bremerوسط پل بريمر و کردھای طرفدار اسرائيل در عراق، بلکه با توافق افسران قديمی حزب بعث که ت

  ).٣( به انجام رسيد ، از قدرت کنار گذاشته شده بودند٢٠٠٣سال 
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وقتی که رسانه ھای بين المللی روی گزاشات مرتبط به پيش روی ھای امارات اسالمی در عراق متمرکز شده بودند، 

وران، پيشمرگان و جھاد طلبان با طی اين د. خاک کردستان عراق را توسعه دادند% ٤٠پيشمرگان قبيلۀ بارزانی 

 توسط ستاد ٢٠٠١ولی بر اساس طرح پيش ساخته در سال : يکديگر برخوردی نداشتند و جنگی بين آنھا روی نداد 

که به حزب  البته از سوی ديگر، کردھای ترکيه و سوريه . فرماندھی اياالت متحده، عراق را بين خودشان تقسيم کردند

ند، برای نجات جان آنچه از يزيدی ھا باقی مانده بود وارد منطقۀ سنّی ھا شدند و عليه امارات کار کردستان تعلق داشت

  .اسالمی جنگيدند

بلکه در ھر : سقوط منطقۀ سنّی، به ھمين گونه منطقۀ کرد، به ھيچ عنوان نسبتی با کاربرد اسلحه و حاصل جنگ نبود 

چنين ماجرائی تنھا می توانست توسط ھمآنھائی عملی گردد . ادند منطقه را دو دستی تحويل د،دو مورد، افسران عراقی

ارتش عراق را سازماندھی کرده که اين نقشه را از پيش طرح ريزی کرده بودند و بی گمان اينھا ھمانھائی ھستند که 

آن دوران در . ٢٠٠٣ گذاشته شد که تصرف بغداد در سال ءاين طرح به ھمان شکلی به اجرا. يعنی اياالت متحده: اند

نرال ھای ارتش عراق که از پيش توسط سيا خريداری شده بودند، پست ھايشان را ترک کردند جنيز حدود چھل نفر از 

  .و به اياالت متحده گريختند، و چنين بود که پايتخت را به اشغالگران واگذار کردند

يد دانست که آنھا دستور داشتند که اھالی غير نظر رسد، ولی باه ھر اندازه که امارات اسالمی بتواند خشن و جنايتکار ب

در نتيجه امارات اسالمی نه تنھا عليه اربابان خودش دست به اقدامی نزد، بلکه اوامر آنھا . سنّی را مجبور به فرار کنند

 شود نمی» جنايت عليه بشريت «  گذاشت، زيرا ارتش رسمی اياالت متحده بی آن که متھم به ءرا مو به مو به اجرا

  .تواند دست به چنين عمليات خشونتباری بزند

  

  ايجاد يک دولت راھزن در شمال شرقی سوريه: بخش سّوم 

وقتی اسرائيل در حال . به شمال شرقی سوريه مرتبط می باشد» خاورميانۀ بزرگ « سومين بخش از عمليات طرح 

عالوه بر اين . يه را دچار بی آبی کردحمله به غزه بود، ترکيه با منحرف کردن آب رودخانۀ فرات شمال شرقی سور

يميائی کمادۀ . آفت کش روی منطقه پخش کرداز اراتفاعات باال مادۀ ) در ترکيه(نيروی ھوائی ناتو از پايگاه انجيرليک 

که ناتو به کار برد، ماده ای است که معموالً برای دفع ملخ ھای صحرائی به کار می برند و موجب کشت ناپذير شدن 

  .انبار گندم سوريه امروز نابارور شده و ديگر برای کشاورزی قابل استفاده نيست. اورزی می گرددزمين کش

يميائی معرفی می کند، عليه سوريه ک به عنوان رھبر مبارزه عليه جنگ جای شگفتی است که اياالت متحده که خود را

  .يميائی متھم می کندکيميائی به کار می برد و ھم زمان اين کشور را به استفاده از سالح کسالح 

ھدف اين . در ھمين دوران، ناتو خانواده ھای چينی از مسلمانان ايغوری ترک زبان را به شمال شرقی سوريه منتقل کرد

ازند، يعنی به ھمان شيوه ای که مبارزان است که برای بی ثبات سازی چين در آينده، آنھا را آموزش داده و متشکل س

 افغانستان و سپس در چچنی عليه روسيه پشتيبانی کردند، اين بار ايغوری ھا را *اسامه بن الدن را عليه دولت کمونيست

  .در سين کيانگ عليه چين آماده می کنند و حتی برای برخورد عليه سازمان ھمکاری شانگھای

سياست شناس بر اين باور است که اگر چه امارات اسالمی در شامات ايجاد شده است  Alfredo Jalifeآلفردو جاليف 

و مأموريت آن طی چھار سال آينده بی ثبات سازی خاورميانۀ بزرگ است، ولی ھدف نھائی آن ادامۀ کار عليه بريکس 

BRICS ٤( خواھد بود.(  

 ھمکاری شانگھای ايران را در بطن خود جای داده، تنھا عامل تخفيف دھندۀ خشونت در اينجا، اين است که اگر سازمان

علت اين است که از ديدگاه دھلی نو، . ھمان گونه که پيش از اين نوشته بودم، ھند ترجيح داد در جايگاه ناظر باقی بماند

 يک Narendra Modiاگر چه نخست وزير ھند نارندرا مودی . نجامدمی تواند به جنگ بيتقسيم جھان به دو بلوک تنھا 
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ی جواھر نعل »غير متعھد ھا « ناسيوناليست ھندومی باشد و نه يک عضو کنگرۀ ملی ھند، با اين وجود ھند وضعيت 

 سپتمبر ٣که ايمن الظواھری در » القاعده برای جنگ مقدس در شبه قارۀ ھند « ايجاد . نھرو را انتخاب کرده است

  .اعالم کرد، احتماالً به سکوت برگزار خواھد شد

در واقع، اھالی اين منطقه به . ل شرقی سوريه برای تبديل شدن به يک دولت راھزن بسيار مناسب و مستعد استشما 

درنتيجه، تنھا دولت ھائی . ی زندگی می کنند و غالباً از طريق صحرا با عربستان سعودی آمد و رفت دارندئشکل قبيله 

 و شمال شرقی سوريه بود، يعنی جوامعی که ساخت و ساز آنھا اليبيرا که ناتو به تخريب آنھا نائل آمد افغانستان، عراق، 

با خريد چند رئيس . رو شده ولی ناتو در کشورھای ديگر مانند تونس، مصر و بقيۀ سوريه با شکست روب. ی استئقبيله 

که خواست اھالی ل خواھد کرد بی آن وقبيله، واشينگتن می تواند اميدوار باشد که امارات اسالمی اين منطقه را کنتر

  .منطقه بتواند اختاللی در آن به وجود بياورد

  

  القاعده و امارات اسالمی

طی ماه ھای گذشته خيلی . نظر می رسده بايد يادآوری کنيم که تفکيک بين القاعده و امارات اسالمی خيلی مصنوعی ب

اولی برای جھاد : ا يکديگر متفاوت است در اين باره نوشته و گفته اند که طرح ھای اين دو سازمان به شکل بنيادی ب

، سپتمبر ٣بر اين اساس، در ويدئوی . جھانی تبليغ می کند و دومی در پی تحقق خليفه تنھا در يک بخش از جھان است

ن کرده ييامير القاعده ايمن الظواھری، ايجاد خليفه در برمه، بنگاالدش و در برخی مناطق ھند را به عنوان ھدف تع

صورت، اگر امارات اسالمی شبکه ای از القاعده است، ولی در مورد قابليت جذب نيرو و ادارۀ سرزمين در ھر. است

: امارات اسالمی در بطن سازمان خود دارای دو سرويس جديد است . ی باشدمل می گيرد متفاوت وھائی که تحت کنتر

شات فعاليت ھايش را منتشر می کند، و ادارۀ  گزار دفتر روابط عمومی که مثل چند مليتی ھای اياالت متحده ويدئو و

تنھا مدرسۀ نظامی در جھان که در ھر دو زمينۀ روابط عمومی و ارتباطات و . امور مدنی، چيزی معادل استانداری

  . استFort Bragg امور مدنی دورۀ آموزشی دارد، ارتش نيروی زمينی اياالت متحده در فورت برگ 

  

  ادامۀ طرح

، کردستان بايد برای کسب استقالل درخواست کند، در حالی که امارات اسالمی بر اساس اتحاديۀ در ماه ھای آينده

اگر به شکل منطقی صحنه را ببينيم، سنی . گسترده ای که به ابتکار اياالت متحده ايجاد شده به سوريه رانده خواھد شد

واھند کرد و در خواست آنھا استقالل برای منطقۀ ھای عراق از اين که تحت سلطۀ مقامات بغداد قرار بگيرند، امتناع خ

  .سنّی خواھد بود

دست بياورند، واشينگتن رژيم سلطنتی را به آنھا تحميل خواھد کرد و خاندان ھاشمی ه در صورتی که سنّی ھا استقالل ب

 گويندۀ قديمی دختر اخضر ابراھيمی و(شاھزاده علی و ھمسرش، شاھزاده خانم ريم . را بر تخت سلطنت خواھد نشاند

  .از فرمانروايان آن خواھند بود) CNNسی ان ان 

اردن قانونی را که بارھا تصويب آن را مردود دانسته، يعنی اھداء مليت به ساکنان غزه را به تصويب  عالوه بر اين، 

ند به عنوان پيوسته است، می توان) فارس( به شورای ھمکاری خليج  غزه ای ھا به اين دليل که اردن. خواھد رساند

لۀ انتقال أبر اين اساس با گذشت زمان، مس). و نه به عنوان فلسطينی( اردنی در عربستان سعودی و يا امارات کار کنند 

  .اھالی فلسطين حل خواھد شد

زيرا مسکو اعالم کرده است که برای مبارزه . با اين وجود اين طرح شرم آور می تواند با مداخلۀ روسيه واژگون شود

  . امارات اسالمی نيازی به انتظار کشيدن برای گردھمآئی شورای امنيت نداردعليه
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 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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  :افزودۀ پورتال

،  ما بار ھا اعالم داشته ايم که دولت دست نشاندۀ شوروی را کمونيست دانستن، نه تنھا تحريف تاريخ افغانستان است-* 

  . کمونيزمامتقر از ھمه اھانتی است صريح و غير منصفانه به استبلکه اولت

بر طبق مستندات تاريخی، رژيم محصول کودتای ثور، رژيمی بود دست نشانده که در ھمه حالت مدافع منافع شوروی 

آنروز بوده و نه تنھا ھيچ ارتباطی با کمونيزم نداشت، بلکه اولتر از ھمه گل سر سبد ھای جنبش کمونيستی افغانستان را 

روی را به گردن انداخته، با خيانت به کشور در کشتن مردم افغانستان با حلقۀ غالمی و بردگی شوکه حاضر نبودند 

 پرچمی و شاخ و پنجه ھای آن ھمدست گردند، به قتل رسانيده، سازمانھای چندی را از ريشه نابود - جنايتکاران خلقی

  : در نتيجه با بسيار صراحت نوشته می توانيم.نمود

ی نبود بلکه رژيمی بود که بيشتر از تمام دورانھا، خون کمونيست ھای اصيل رژيم کودتائی ثور، نه تنھا رژيم کمونيست

  .افغانستان را را نيز ريختانده است

  AA-AA ادارۀ پورتال


