
1 

 حیمحمان الر  ه الر  بسم الل  

 قبل از ظهورعراق و پروژه تجزیه  "اقلیم سنی"فتنه تشکیل 

 عراق قبل از ظهور ندهیآ یو یسنار 

 لید خبر

 اهل ی"گارد مل یر یغرب عراق و شکل گ یرا بر رو  شیکردها، اکنون تمرکز و تالش خو یبعد از تجربه خودمختار  کایآمر 
 عهیفتنه و آشوب در مناطق ش ،یجنگ داخل جادیامر با ا نیکه اکشور متمرکز کرده است  نیا هیسنت" عراق به هدف تجز 

و تالش برای در غرب عراق  اقلیم سنی فتنه یو یعراق دور کرده و آنگاه سنار  نینش ینها را از مناطق س عراق، توجه نینش
 هموارتر خواهد شد.تجزیه عراق 

 چکیده

خواهی در مناطق سنی  سیاسی با نگاه آینده پژوهانه مهدوی مبنی بر تالش استقالل لیو تحل نییتب ،پژوهش حاضر یمسئله اصل

 یا کتابخانه ،یانجام آن از منابع اسناد یقرار دارد و برا یادیبن یها پژوهش همقاله در زمر  نیانشین و خطر تجزیه عراق است. 

های پژوهش نشان  :یافتهنتیجه در آمده است. ریبه رشته تحر  یلیتحل - یفیدر چارچوب روش توصکه بهره برده شده است 

است.  عراق هیتجز  یبرا یا از آن، در واقع مقدمه لیاسرائ یجد  تیحما زیدر عراق و ن سمیفدرال یبر اجرا کایآمر  یپافشار دهد،  می

شکل  نیکه به بهتر  کنند ینگاه م -ایکردن غرب آس زهیبالکان یدر راستا نهیگز  نیتر  به عنوان مهم-عراق  هیبا تجز  لیو اسرائ کایآمر 

 یمرزها یجبهه مقاومت را در هم بشکند و حت یکیرا محدود ساخته، اتصال ژئوپلت یعیمحور ش یا تواند قدرت منطقه یممکن م

از آن دست  ییبه کدها توان یبه وضوح م زین ی"مهدو  یپژوه ندهیآ"که در  یسازد. موضوع ینظام داتیرا دچار تهد یعیش یکشورها

َلم   حیتصر  مناطق سنی نشین عراقبه وقوع فتنه در  یطوس خیش ۀبی. از جمله در کتاب معتبر الغافتی  یشده است: )ُخُروُج َعْوٌف السُّ

ْرض  اْلَجز  
َ
أ ْکر  ُکوُن یَرة  َو یب  َواُه ت 

ْ
فْ یٌت ... ُثمَّ یَمأ و قطع محور  ت،یمعنا که با وقوع فتنه غرب عراق در موصل و تکر  نی( بد یان  یْخُرُج السُّ

 یکشورها یایدر جغراف طلبانه هیتجز  باتمطالدمینوی حوادث منطقه، وارد تحوالت جدی شده و  ،یعیمقاومت ش یمواصالت

معتبر،  ثی( در احادهیسور  یاستقالل کردها یالشام" )آرزو  ۀاستقالل "مارق هیکه داع گرفتقوت خواهد در بلدان ظهور  نیآفر  نقش

سقوط  در پی ها حاکم مورد حمایت غربیحضور  یبرا نهیزممجموعه حوادث فتنه شام و عراق،  .امر خواهد بود نیبر ا یشاهد  زین

دفاع از محور  یبه عراق برا ساز نهیورود قدرتمند سپاه زمبا  لکن .شود یفراهم مالبته برای بازه زمانی کوتاه مدت  هیحکومت سور 

 یعبر  ،یمثلث "غرب رهی، زنجکه بر آن در عراق وارد خواهد شد یدر برابر لشکر متجاوز و شکست سخت یعیمقاومت و جبهه مقدم ش

 ." در منطقه گسسته خواهد شدیو عرب

 کلیدواژه

، اقلیم سنی، خاورمیانه جدید، عراق، فتنه عوف سلمی، موصل، تکریتآینده پژوهی، مهدویت، قبل از ظهور، تجزیه 
 خاورمیانه اسالم
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 خاورمیانه جدید و طرح تجزیه عراق

باشد که به  یم 1"ییکایآمر  دیقرن جد کی یبرا یتر به نام "طرح بزرگ از برنامه یبخش جدید" انهیخاورم"پروژه موسوم به 
  2.شود یم یتلق آمریکا برای آینده جهان فستیباور کارشناسان به منزله مان

ای دارد و آمریکا و اسرائیل  اهمیت ویژهجزیه جهان اسالم، تبه نوعی پروژه  و تجزیه غرب آسیا و شمال آفریقا ،روژهدر این پ
و « مذهب»در طول سالهای اخیر نیز با پیاده کردن دو تاکتیک اصلی این طرح، یعنی تجزیه برپایه  هستند ودرصدد اجرای آن 

 تیهودیاسالم،  انیزادگاه اد( Middle East) انهیخاورم اند. بوده به طور جدی در حال اجرای این پروژه در خاورمیانه« قومیت»
ترین  و حساس شود یفارس را شامل م جیو خل ترانهیمد یایدر  انیمو کشورهای  ها نیاست که سرزم یا منطقه ،تیحیو مس

 .است یاسیو س یاقتصادتمدنی، انرژی، جهان از نظر  منطقه

 

 نقشه فعلی خاورمیانه

و نقشه فعلی خاورمیانه را که بعد از سقوط عثمانی  3"پیکو سایکس"وافق توضیح اینکه: در حال حاضر، استعمار نوین، ت
از منابع  یدر برخ است که 5"انهیخاورم یکشورها ونیزاسیبالکانو درصد طراحی جدید و " 4داند ایجاد گردید، را ناکافی می

                                                             
1. Project for a New American Century 

2. ISIS and the Plan to Balkanize the Middle East (Link) 

3. Sykes–Picot Agreement 

4. How to put the Middle East back together (Link) 

5. Balkanize the Middle East  

https://www.infowars.com/isis-and-the-plan-to-balkanize-the-middle-east
https://www.washingtonpost.com/opinions/putting-the-middle-east-back-together/2016/05/03/037fe3be-116e-11e6-93ae-50921721165d_story.html
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کادم و  وریح گالبه اصطال لییاسرا در این طرح، قرار استشود و  گفته میهم  «دکترین گالیوریسم خاورمیانه» آنبه  کیآ
 1.باشدخاورمیانه منطقه بزرگ 

 صهیونیستی یطرح راهبرد کی شود، یاد می 2«اسرائیل نونیطرح »های یهود از آن به  که در نزد استراتژیستطرح این 
 طیبه مح دیبا لییدارد که اسرا دیمساله تاک نیبر ا 3طرح نیاست. انیز  لییاسرارژیم  یا منطقه یبرتر  نیتضم یبرا

 دوباره نشیچ تر، فیخردتر و ضع یها به کشورها آنتجزیه اطراف و  یعرب یکشورها ونیزاسیبالکان قیخود از طر  یکیتیژئوپل
 4بدهد. یا

در گام اول در پی تجزیه عراق و سوریه است  ،منطقه استدر  و اسرائیل مهمترین طرح آمریکاکه  جدیدطرح خاورمیانه در 
است تا با اجرای فدرالیسم « مذهب»و  «قومیت»استفاده از دو عنصر  ،و مهمترین ابزار اجرایی طرح تقسیم در این دو کشور

 را به سه بخش شیعه نشین، سنی نشین و کردنشین تقسیم کند. این کشورها 
فورا  ،اجرا شده و هم اکنون باید در دو بخش دیگر عراق ،نطقه کردستان عراقها بر این باورند، این طرح در م آمریکایی

که دومینوی تجزیه  5شود یو جهان عرب محسوب م انهیخاورم ونیزاسیکانون بالکان ،عراق لیدل نیبه هم. عملیاتی شود
 6دیگر کشورها را به دنبال خواهد داشت.

                                                             
 قطعه و قطعه هیتجز  ،عراقسوریه، ران، مصر، عربستان، یا باید کشورهای' است که پوت یل ین 'لیهمان سرزم انهیسم، خاورمیور ین گالیدکتر طبق .  1

 .(لینک، 250696از دکترین گالیوریسم تا خاورمیانه اسالم، مشرق نیوز، کد خبر: )ر.ک: خواهد بود  لیاسرائرژیم  منطقه، وریتنها گالآنگاه شوند و 

2. Yinon Plan 

 یسازمان جهان یمجله رسم ،«میفونیک»طرح از آنجا که در مجله  نیمطرح کرد. ا 1982سال  هیدر فور  «نونی دیعود»است که  یطرح نون،یطرح .  3

)ر.ک: رویکرد رژیم صهیونیستی به عراق، خبرگزاری فارس، کد خبر:  مشهور شده است زین «میفونیک»، به طرح شدمنتشر  سمیونیصه

کرده  هیارا منطقه خاورمیانه هیتجز  یبرا ید یجد یلیتکم یها بسنده نکرد و طرح نونیفقط به طرح  لییاسرا.(؛ البته لینک، 1393110۴00025۷

( Clean Break) «زیتم هیتجز »طرح،  نیدر حال اجراست. ا انهیدر منطقه خاورم باشد، یم نونیکه مکمل طرح  دتریجد ی. در حال حاضر، طرحاست

 .(لینک، الشرق االوسط ت،یالمم یالمطورة والخطأ السور « Clean Break» قةیوث)ر.ک:  نام دارد

 . لینک، 1۴5۷80، اسالم تایمز، کد خبر: بزرگ انهیو طرح خاورم نونیز ا ییها اگفته. ن 4

)ر.ک: از دکترین  گذرد یاز عراق م جدیدانه یراه خاورم کند: های آمریکا در اهمیت تجزیه عراق، عنوان می ترین استراتژیست از معروف« یك چنید».  5

 .(لینک، 250696گالیوریسم تا خاورمیانه اسالم، مشرق نیوز، کد خبر: 

 .16۴، ص چشم انداز آینده عراق. خسروی،  6

http://mshrgh.ir/250696
https://www.farsnews.com/printnews/13931104000257
http://old.mepanorama.net/296036/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-clean-break-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85
https://www.islamtimes.org/fa/article/145780/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://mshrgh.ir/250696
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 در عراق یسن میاقلتشکیل  فاهدا

 در تشکیل اقلیم سنی در عراقنفع  کشورهای ذی

 کایمر آمتحده  االتیا یبه رهبر  یالملل نیائتالف ب داتیاز تمه یکیبه مثابه  سمیعراق پس از سقوط صدام، فدرال کشورر د
 1اجرا نشد. شیعی و سنی عراقشد و در مناطق  ادهیکردستان پ میفقط در اقل سمی، اما فدرالمدنظر قرار گرفت

 دانند را به نفع شیعه عراق میم یبه سه اقلعراق  میتقس، تجزیه و 2و مجالت پژوهشی یعلم یها لنار ژو  یدر برخ نکهیبا او 
کنند: تجزیه عراق، چون موجب به خطر افتادن منافع کشورهای عربی، ترکیه و آمریکا خواهد شد و از اینرو با آن  و بیان می

و حتی عربستان  3کند از تجزیه عراق جلوگیری کنند ایجاب میمخالف هستند بلکه منافع آمریکا، ترکیه و کشورهای عربی، 
کنند که خواسته آمریکا و عربستان، همان خواسته ایران مبنی بر  نیز با "فدرالیسم عراق" مخالف است و به نوعی تظاهر می

کنند )به عنوان  فی میحتی پا را فراتر گذاشته، برنده واقعی تجزیه عراق را فقط ایران معر  4جلوگیری از تجزیه عراق است
ای،  در مقاله -نامزد دریافت جایزه کتاب روابط بین المللو اندروز  دانشیار دانشکده دانشگاه سنت- پاتریکاراکسیوید نمونه، د

  5داند(. تجزیه عراق را به سود ایران می

 

 عراق، مرکز اصلی خاورمیانه

                                                             
 .169، ص 25، ش فصلنامه روابط خارجی، در عراق یاسیو فرهنگ س سمیفدرال. زارع مهرآبادی،  1

 .11، ص 10، ش فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالمهای تجزیه عراق،  . اسالمی، چالش 2

 .28، ص 10، ش فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالمهای تجزیه عراق،  چالش. اسالمی،  3

 .لینک، النهار، ةیرالیدیون الفیرانیون وال یون والسعودیرفض عراق.  4

 .لینک، الشرق االوسط فارسی، برد یعراق سود م هیاز تجز  رانیا.  5

https://newspaper.annahar.com/article/150346-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://farsi-archive.aawsat.com/2014/07/15/article19889
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و اظهارات وزیر خارجه  1دارند: موافق تجزیه عراق هستند ار میاما این در حالی است که مقامات آمریکایی به صراحت اظه
  2روزه در راستای دردهای تالش برای "خاورمیانه جدید" هنوز در اذهان باقی مانده است. 33اسبق آمریکا مبنی بر جنگ 

 یسنا»درصدد تجزیه آن به کشورهای کوچک با محوریت اسرائیل است؛  3از سالها پیش، آمریکا با طرح خاورمیانه جدید
 هیتجز  ازجمله( 138۷ مهر ۷) 200۷ سپتامبر 29 یبا مصوبه رسم منطقه یکشورها هیتجز  یرسما قصد خود را برانیز  «کایآمر 

راق در اظهارنظری عجیب، ؛ جان بولتون، یکی از معماران اصلی جنگ آمریکا علیه ع4افشا کردرا  یعراق به سه منطقه فدرال
که همان طرح آمریکا در راستای  5پا را از این نیز فراتر گذاشته و خواستار تشکیل دولت سنی در بخش شرقی سوریه گردید

طرح تجزیه عراق و سوریه است. وی در سخنی بی پروا که "نیویورک تایمز" نیز آن را نشر داد، بهترین جایگزین داعش در غرب 
بنیامین نتانیاهو نیز از تجزیه عراق بشدت دفاع و سیاست  6داند وریه را تشکیل "دولت سنی" در این مناطق میعراق و شرق س

اول جوالی ، پست جروزالم)منتشر شده در روزنامه  یاظهارات یطوی  7داند اسرائیل را حمایت از استقالل کردستان عراق می
 نیاست. همه ا لییساخت اسرا ،یبیسودان و ل ه،یسور  یعراق مانند تراژد یتراژد» کند: بیان می ویدر دانشگاه تل آو( 201۴

عراق با هدف  ینابودساز  یبرا لییاسرا تیکند. حما دایتحقق پ انهیاورمکردن خ زهیبالکانطرح شده تا  ثبات یب بایدکشورها 
 8.«کند تیکردها حما یطلب استقالل هیاز روح دیبا لییفراهم کردن بستر دولت مستقل کردستان بوده است. اسرا

                                                             
 .( لینک، ۴11215. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا: راه حل بحران عراق، تجزیه این کشور است )عصر ایران، کد خبر:  1

 جادیا یبرا یجد  ازین -«مانیدرد زا»عنوان روزه( از خاورمیانه جدید به  33ریکا، در چرایی علت حمله اسرائیل به لبنان )جنگ . وزیر خارجه اسبق آم 2

ها و  اهداف چالش دیجد انهیطرح خاورم)پورقیومی،  کرد یم ادیمحقق خواهد شد،  ها یکه البته با تحمل دردها و سخت -سیو تازه تاس دیجد یکشورها

 .(102، ص 61، ش فصلنامه سیاست دفاعی، موانع

3. If Syria and Iraq Become Fractured, So Too Will Tripoli and North Lebanon (Link) 

 یدر مرزها یو راهبرد بازنگر  کایآمر  ،. دیلمی معزی115، ص ۴6، ش ط بین الملل، فصلنامه رواب. خسروی، آینده عراق و سناریوهای مربوط به آن 4

 .لینک، 139۷0821001025. خبرگزاری فارس، کد خبر: 10۷ص ، 2۴۷ش  ،یو اقتصاد یاسیاطالعات س فصلنامه انه،یدر خاورم ینیسرزم

5. John Bolton: I think the Sunni Arabs are never going to agree to be in a state Iraq where the Shia outnumber them 3-1. I think 

our objective should be a new Sunni state out of the western part of Iraq, the eastern part of Syria run by moderates or at least 

authoritarians who are not radical Islamists (Link) 

6. Israeli prime minister backs Kurdish independence in Iraq (Link) 

7. Netanyahu: I support Kurdish independence (Link)  

 .لینک، الحوار، ته لمخاطر داعشیرؤ اهو من استقالل کردستان ویموقف نتن.  8

http://asriran.com/fa/news/411215
https://www.huffpost.com/entry/syria-iraq-fractured_b_7471540
http://fna.ir/bpnf4h
https://www.huffpost.com/entry/syria-iraq-fractured_b_7471540
https://www.thenational.ae/world/mena/israeli-prime-minister-backs-kurdish-independence-in-iraq-1.628057
https://www.jpost.com/Middle-East/Netanyahu-I-support-Kurdish-independence-360958
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=421855&r=0
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، نیخون یبا نام "مرزها (Ralph Petersز )به قلم رالف پتر  یا در مقالهنیز وابسته به پنتاگون  1"کایمر آمسلح  یروهایمجله "ن
 ریامکان پذ انهیخاورم یمرزها رییدر جهان بدون تغ یداشت که استقرار دموکراس انی" ببهتر یا انهیتصور خاورم یچگونگ

و  یگسترش دموکراس ی: براسندینو یآشکارا م -ها وابسته به نئوکان یمعروف نظام ستیاستراتژ -مقاله  نیا سندهینو .ستین
 ،به پنتاگون کینزد هیمقاله در نشر  نیچن انتشار شود نییتع مجددا انهیخاورم یمرزها دیبا سمیترور  یها شهیبردن ر  انیاز م
سه اقلیم  مریکا و اسرائیل، تشکیلآطرح  . بنابراین در حال حاضر،2داردبرای تجزیه کشورهای منطقه طرح  تیاز جد تیحکا

 3فدرالیسم ضعیف در عراق است. و

 

 طرح آمریکا برای تجزیه عراق

و در حالیکه حتی در مقاالت علمی اساتید ایرانی مقیم خارج، نیز از طرح اسرائیل برای تجزیه عراق و سوریه و خطرهای آن 
کادمیک ایرانی داخل  4رمزگشایی شده است برای امنیت ملی ایران اما با این حال و در کمال تعجب، هنوز در برخی محافل آ

نزدیک پرسند  کنند: شیعیان از خود می شود و اینگونه وانمود می کشور، ایده تشکیل اقلیم شیعی در عراق به شدت تبلیغ می
ها بودیم و  جز این که در ایام پادشاهی مورد ستم سنی ؟چه سودی برای ما شیعیان داشته است ،استقالل عراقصدسال به 

گرفتیم و اکنون هم که حق خود را از  ها قرار می ها و جنگ در صف اول اعدام و حکومت صدام نیز در دوران حزب بعث

                                                             
1. The fallacy behind Ralph Peters’ new Middle East map (Link) 

 .لینکزرگ تغییر مرزهای ایران، ایران گلوبال، . طرح خاورمیانه ب 2

 .99، ص ۴6، ش فصلنامه روابط بین الملل. خسروی، آینده عراق و سناریوهای مربوط به آن،  3

 .لینک. طرح اسرائیل برای تجزیه عراق و سوریه، گویانیوز،  4

http://armedforcesjournal.com/the-fallacy-behind-ralph-peters-new-middle-east-map
https://iranglobal.info/node/55593
https://news.gooya.com/2017/09/post-7495.php


۷ 

و  کنند خون ما را بریزند تالش میدیگر با تشکیل جریان های سلفی تکفیری اهل سنت کشورهای  اماایم  حکومت گرفته
  1رسد. مناطق شیعی را ناامن کنند؛ بنابراین تشکیل اقلیم شیعی در عراق، ضروری به نظر می

کادمیک دانشگاهی کنند: ایران،  های فدرالیسم عراق، عنوان می ها و فرصت ضمن بیان چالش 2هرچند برخی مقاالت آ
 ،کایآمر فرصت تبدیل کند اما باید توجه داشت های سنی و کرد در عراق را به  های تشکیل اقلیم تواند تهدیدها و چالش می
 یدر عراق دنبال م نینش یسن میاقل جادیخود را در او منافع اهداف  ،فارس جیخل هیحاش یعرب یها و دولت ، عربستانهیترک

 و در حقیقت، کفه ترازو به ضرر شیعیان منطقه پیش خواهد رفت. کنند
شود که با تجزیه عراق و تشکیل  ای تبلیغ می ها، به گونه بدون توجه به واقعیتبا نگاه صرفا اقتصادی نیز در برخی محافل 

و در  زولهیا یا منطقهاما اقلیم سنی،  .گرفتد ندر دست خواهشیعیان آزاد را  یاهایتمام ارتباطات عراق با در اقلیم شیعی، 
در مناطق جنوب عراق، شیعه بیشترین سود را  ؛ همچنین به دلیل قرار گرفتن غالب منابع نفتی و آبی عراقمحاصره خواهد بود

. و در مقابل اقلیم سنی، به دلیل بیابانی بودن مناطق وسیعی از این اقلیم همچون منطقه را کسب خواهد کرداز تجزیه عراق 
 . شود  متحمل میاالنبار، بیشترین ضرر را 

 

 نقشه اقلیم سنی عراق

شود و یا باید با نگاه کالن و راهبردی به پروژه تجزیه منطقه و  احث ختم میحال، آیا پروژه تجزیه عراق، صرفا به این مب
 عراق نگریست؟ 

                                                             
 .لینک، 193958۷، دیپلماسی ایرانی، کد خبر: در عراق سمیکالف هزار سر فدرال.  1

و  18و  11، ص 29، ش فصلنامه جغرافیایی سرزمین، رانیا یت ملیسم و اثرات آن بر امنیعراق از متمرکز به فدرال یاسیر ساختار سییتغ یبررس. عزتی،  2

20. 

http://irdiplomacy.ir/fa/news/1939587/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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بلکه ریشه  نیست یاسیسصرفا بحث  کیتنها  عراق، هیطرح تجز آیا باید با نگاه به گذشته، سرنوشت آینده را رقم زد یا اینکه 
 کایآمر ) 1باشد؟ موعود یهود صهیونیسم از نیل تا فرات، میدر مباحث ایدئولوژیک و حمایت آمریکا در راستای تحقق ارض 

 یبا اتخاد راهبردها کایداند و تاکنون دولت آمر  یم یاسیسدینی  یا ضهیرا فر  لیاز اسرائ تیو حما یهودیدولت  کی سیتاس
 یاجرا نموده است از جمله انتقال فناور  لیاز اسرائ تیحما یرا در راستا ییطرح ها انه،یمختلف در خاورم یاسیو س ینظام

دولت ترامپ در  یها تیو الحاق جوالن از جمله حما لیاسرائ میرژ  یقدس برا یتختیاز پا تیحما ،ینظام شرفتهیپ یها
 2.(دیآ یبه شمار م لیاز اسرائ کایآمر 

به نفع شیعه عراق خواهد بود؟ چه سناریوی برای آینده عراق، متصور است: فدرالیسم، تجزیه یا عراق واحد؟ کدام طرح 
کدام طرح، به جبهه مقاومت شیعی در منطقه خاورمیانه، کمک شایانی خواهد کرد؟ و در صورت تشکیل اقلیم سنی در عراق، 

شود، چگونه خواهد  سرنوشت محور مواصالتی محور مقاومت از ایران تا فلسطین که توسط دشمنان در غرب عراق قطع می
 شد؟

یکا، ترکیه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای تقسیم عراق و تبدیل آن به سه اقلیم کرد، شیعه، اهداف نقشه آمر 
 اهل سنت و نیز پیامدهای خطرناک تجزیه عراق چیست؟

 آمریکا و اسرائیل

دولت کوچک  ای میکشور به سه اقل نیا هیتجز  یعنیهدف خود  نیبه دنبال بزرگتر  2003از زمان اشغال عراق در سال  کایآمر 
 میرژ  تیموجود یبرا یخطر  واحد"عراق "است، چرا که  لیراهبرد در درجه اول خواسته اسرائ نیاه است. البته واگرا بود

 تیحما رانیا یاست که از سو  یعیائتالف ش رهیقطع زنج ،اقدام نیاز ا کایآمر  ی، هدف بعد 3رود یبه شمار م لیغاصب اسرائ
 یبرانداز بنابراین هدف جدی،  .4کند یم دایامتداد پ و فلسطین و لبنان هیر ه و تا عراق و سوشود و از افغانستان آغاز شد یم

در سنی  میاقل جادیاتالش برای  که متاسفانه با است یستیونیصه - ییکایبر ضد نفوذ آمر شیعی خاورمیانه محور مقاومت 
 شود. یممسدود و فلسطین  هیبه سور  رانیاز ا ینیزم یرسان کمک مسیر ،غرب عراق

                                                             
، 62، ش ای فصلنامه مطالعات منطقه، انهیدر خاورم آمریکامتحده  االتیا یراهبردها نیدر تدو ستیونیصه انیحیمس یآخرالزمان یها نشیب ریتاث یبررس. قربانی،  1

 . 130، ص ۴، ش فصلنامه مشرق موعود، بزرگ انهیطرح خاورم ییباورانه در مصاف با واگرا تیمهدو ییهمگرا. قنبری، 6ص 

گاهی از امتیازهای ب 2 کد خبر:  ،ی سابقه دولت ترامپ به اسرائیل که در دولت های دیگر آمریکا، سابقه نداشته است )ر.ک: مشرق نیوز. برای آ

 .لینک، 101268۴

 .10۴، ص ۴6، ش فصلنامه روابط بین الملل. خسروی، آینده عراق و سناریوهای مربوط به آن،  3

 استیفصلنامه سعراق،  یداخل یها و بحران یارض تیتمام یکیدر بستر تحوالت ژئوپلت رانیا یاسالم یجمهور  یمل تیامن یپژوه ندهیآ ،یقربان.  4

 .1۴0-139ص ، 9۷ش  ،یدفاع

http://www.mshrgh.ir/1012684
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زیرا به گفته خانم کرولین کلیک  2کند از ایده تجزیه عراق، به شدت حمایت می 1اسرائیل نیز در راستای طرح "نیل تا فرات"
به نیز و  3معاون سردبیر نشریه مشهور جزورالم پست اسرائیل، محور اصلی بالکانیسم جهان اسالم با تجزیه عراق خواهد بود

 و مهار کشورهای اسالمی محسوب میای برای کنترل خاورمیانه  به منزله اسلحه، تجزیه عراق اسرائیلی هارتزگفته نشریه 
  5.«خواهد کرد رییتغ قطعا انهیخاورم یمرزها»از اینرو، موشه یعالون، وزیر جنگ اسرائیل به صراحت بیان کرده بود: 4.شود

 

 تجزیه عراق در راستای نقشه موهوم نیل تا فرات اسرائیل

و، آمریکا و اسرائیل بعد از تجربه خودمختاری کردها، اکنون تمرکز و تالش خویش را بر روی غرب عراق و شکل از اینر 
که این امر ابتدا با ایجاد جنگ داخلی، فتنه و  6اند گیری "گارد ملی اهل سنت" عراق به هدف تجزیه این کشور متمرکز کرده

ناطق سنی نشین عراق دور کرده و آنگاه سناریوی تجزیه در غرب عراق ها را از م آشوب در مناطق شیعه نشین عراق، توجه
 هموارتر خواهد شد.

                                                             
 .۴2. ص های بنیانگذار سیاست اسرائیل اسطوره. گارودی،  1

2. Williams, “Rethinking The Political Future: An Alternative to The Ethno- Sectarian Division of Iraq”, P 191. 

3. The strategic case for Kurdistan (Link  (  

4. Iraqi Kurds' Independence Referendum Has Become a Weapon for Regional Control (Link  (  

5. From the "Yinon Plan" to the "Ya’alon Strategy" (Link) 

 .1۷6، ص بحران حاکمیت در عراق. اکبری، 10۷، ص ۴6، ش فصلنامه روابط بین الملل. خسروی، آینده عراق و سناریوهای مربوط به آن،  6

https://www.jpost.com/Opinion/The-strategic-case-for-Kurdistan-503922
https://www.haaretz.com/middle-east-news/iraq/.premium-iraqi-kurds-referendum-now-a-weapon-for-regional-control-1.5482699
https://www.voltairenet.org/article186019.html
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 ترکیه

 در واکنش به مخالفتنخست وزیر ترکیه اردوغان ؛ 1رود ترکیه در حال حاضر از موافقان جدی تجزیه عراق به شمار می
 بیان می ه استسابقه نداشت تاکنونکه  ید یمواضع جد یط خاک عراق تجاوز نظامی ترکیه بهصورت گرفته نسبت به  یها

 یخیبه لحاظ تار  در عراق کرکوکو  نبوده و شهر موصل هیخاطر ترک تیهرگز با رضا هیعراق و سور  نیب یکنون یمرزها دارد:
  2.و این شهرها در قلب ملت ترکیه قرار دارند است هیمتعلق به ترک

 یسن میاقل لیتشکاز اینرو ترکیه همواره به خاک عراق، نگاه طمع داشته و مترصد تغییر مرزهای عراق است. ضمن اینکه 
فارس از  جیصادرات نفت و گاز خل یو ساده برا یعمل یگذرگاهمزایا و منافع بسیار فراوانی برای ترکیه دارد از جمله: در عراق 

 بهو  نفت و گاز مناسب است یلوله کش یبرا غرب عراق منطقه یابانیب یها نیکه زم چرا کند یم جادیبه اروپا ا هیترک قیطر 
 وارد شود.ضربه نیز  رانیو ا هیتواند به اقتصاد روس یم بیترت نیا

، چرا که صادرات گاز شود منتقل میاروپا سپس به و  هیشده در عراق به ترک دهیکش یلوله ها قیگاز قطر از طر همچنین 
صادرات گاز قطر و  بیترت نیا به دارد ییباال  یاقتصاد یها نهینقاط جهان هز  ریها به اروپا و سا کش نفت قیقطر از طر 

به اقتصاد  یکند و ضربه محکم یرا کم م هیاروپا به گاز روس یوابستگ ی،لوله کش قیفارس از طر  جیخل هیحاش یکشورها
فارس  جیموجود در خل یو اروپا بدون در نظرگرفتن بحران ها کاینفت و گاز به آمر  دنیامکان رس و حتی کند یوارد م هیروس

 .شود یمحقق م

 

 نو ای فارس داشته باشد جیخل هیحاش یبا کشورها میمستق ینیتواند ارتباط زم یعراق م یسن میاقل قیاز طر  هیترکبنابراین، 
نفوذ  نیشتر یاول منطقه با ب گریآنکارا به باز  بیترت نیا بهو  است هیترک قیاز طر  فارس جیخل یارتباط اروپا با کشورها یبه معنا

 .کند یعبور م هیفارس به اروپا از ترک جیاز خل یانتقال انرژ  یشود و لوله ها یم لیتبد عراق فدرالدر 

                                                             
 .111، ص ۴6، ش للفصلنامه روابط بین الم. خسروی، آینده عراق و سناریوهای مربوط به آن،  1

2. Erdogan proclaims Mosul and Aleppo belong to Turkey (Link) 

https://www.almasdarnews.com/article/erdogan-proclaims-mosul-aleppo-belong-turkey
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عبور  یگذرگاه اصل هیترک بیترت نیشود. به ا یاحداث م هیترک قیفارس از طر  جیاروپا و خل نیخط آهن رابط ب نیهمچن
 .خواهد بودنیز فارس  جیخل هیحاش یاروپا و کشورها نیکاالها و خدمات ب

 به دولت هیپروژه خط لوله انتقال آب از ترک نیا. فارس وجود دارد جیخل هیحاش یها و کشورها ترک نیبنیز  یمیپروژه قد
 یبرا ایکردن آب در  نیر یو ش هیتصف قیکشورها است که عمدتًا از طر  نیبه ا نیر یرساندن آب ش یفارس برا جیخل هیحاش یها

 یکشورها یبرا هیانتقال آب از ترک یبرا ییها پروژه شامل احداث خط لوله نی. ارندیگ یمتعدد خود بهره م یها استفاده
فارس و  جیخل یو به کشورها کند یو سپس اردن عبور م هیسور  ایاست که از خاک عراق  لیفارس و اسرائ جیخل هیحاش
کشورها از دجله و فرات را  نیآب ا هیمواجه شده است، چرا که سهم هیبا مخالفت عراق و سور  وژهپر  نیااما . رسد یم لیاسرائ
 1.رود یپروژه خاص به شمار م نیا یاجرا یبرا نهیگز  نیدر غرب عراق بهتر  یسن میاقل جادیا نی. بنابراکند یکم م

 عربستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس

قدرت  شیو افزا یاعراب سن فیدر عراق را در جهت تضع کینظام دموکرات کی یر یگ شکل ،عرب عراق نگایعمده همسا
 تیو با توجه به اکثر  یعیشکل طب بهکه  واحدعراق  کیبه شدت با  یسعود میرژ  ژهی. به وکنند یم یتلق انیعیش یا منطقه

از اینرو . رفتیرا نخواهد پذ یعیعراق ش ،یکه سعود دهد ینشان م یسن   تیاز اقل تیحما و با، مخالف است. شوداداره  یعیش
ثباتی،  سیاست عربستان در قبال عراق، ضمن حمایت جدی از استقالل اقلیم کردستان عراق اما در دیگر مناطق، ترویج بی

  3است ها یمورد پسند سعود شتریب یسن   میاقل کیبا  شده هیعراق تجز  ،منظر نیاز ا 2باشد فتنه و جنگ داخلی می
که ن هستند یک سو نگران این معنا که از یبه اکنند  اما در واقع، عربستان با بیم و امید، تحوالت تجزیه عراق را دنبال می

ک یر دموکراتیغ یا وهیبه ش خود نیزکه  ییگر، از آنجاید یاز سو  شود ودر عراق و شیعه  رانیش قدرت ایافزااین امر، موجب 
  4قرار گیرد. کشورشان نیز در نوبت تجزیه، یا انهیطرح کالن خاورمبر اساس شوند،  یاداره م

در  یسن میاقل لیکمک به تشک ،متعدد لیبنا به دال  همچون قطر و امارات فارس جیخل هیحاشعربی  یکشورهااما دیگر 
 زهیانگ نیتر  از مهم یکی ژهیدر منطقه و عراق به صورت و رانیتوقف نفوذ ا یبرا تالشاند. از جمله  گذاری کرده را هدفعراق 

 . کشورها است نیا یها
 قیفارس به اروپا از طر  جیخلکشورهای عربی حاشیه صادرات نفت و گاز  یبرا یگذرگاه مهم ،عراق یسن میقلضمن اینکه ا

استفاده کننده از نفت  یها ، دولتو خطر بسته شدن تنگه هرمز فارس جیمشکالت موجود در خل کثرت. زیرا خواهد بود هیترک
 یآنها براو کشانده است،  یخارج یها از دولت یصادرات انرژ مسیر  یها نیگز یجا یمنطقه را به دنبال جستجو  نیو گاز ا

                                                             
 .لینک، ۴18852برند، مشرق نیوز، کد خبر:  . چه کسانی از تجزیه عراق سود می 1

 .110، ص ۴6، ش فصلنامه روابط بین الملل. خسروی، آینده عراق و سناریوهای مربوط به آن،  2

3. Zeino-Mahmalat ,Saudi Arabia’s and Iran’s Iraq Policies in the Post-Gulf War Era, p 164. 

 .۴0، ص 1۷، ش فصلنامه علوم سیاسی، یا ل منطقهیتحل سم در عراق از لحاظ سطحیفدرال یبررس. مرادی،  4

http://mshrgh.ir/418852
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فارس از  جیاروپا با خل ارتباطکه  کنند یرا دنبال م ی جایگزیناستراتژ ،از تنگه هرمز یها در صادرات انرژ  یاز نگران ییرها
 .باشد میمشکل  نیا یبرا ، بهترین گزینههیترکمسیر اقلیم سنی در عراق و  قیطر 

عراق و  یسن میفارس به اقل جیخلکشورهای حاشیه از  یخط لوله انتقال انرژ  تیامن، هیترک ینظام یروهاینبدین صورت که 
کانال سوئز در منطقه مستقر  ایهرمز  از تنگه تیحما یبرا دیکه با یی خارجیروهاین برخالفو  کند یم نیو اروپا را تأم هیترک

وجود  ییایدر  یها گذرگاه نیا تیامن نیتأم یآور برا سرسام یها نهیگسترده و هز  یروهایبه ن ازیصورت ن نیشوند که در ا
 .دارد

از  یکشورها جهت خالص نیا یمهم برا یا پروژه زیفارس ن جیخلعربی حاشیه  یبه کشورها هیانتقال آب از ترک پروژه
 یایدر  قیخط لوله از طر  ای یبا کشت هیانتقال آب از ترک یها برا پروژه یتمام. زیرا تاکنون رود یبه شمار م یدائم یتشنگ

 آب نیا انتقال؛ اما در صورت تجزیه عراق و تشکیل اقلیم سنی، شکست خورده استآن  یباال یها نهیبه علت هز  ترانهیمد
 نیآب خود در ا هیجنوب از سهمشیعی در  میکه اقل خواهد شدانجام  یفارس در حال جیخل هیحاش یها با لوله به کشورها

سد فلوجه بسته  قیعراق را از طر  یو جنوب یکه چگونه داعش آب مناطق مرکز دینکن فراموش) منطقه محروم خواهد ماند
 (.ست منجر شدآن به شک ییسد و بازگشا نیبر ا یعراق یروهایکه البته بعدها با تسلط ن یبود، اقدام

 شیعه عراق

گوید: عراق کشوری با  قانون اساسی عراق، می 11۷هرچند در قانون اساسی عراق، فدرالی بودن پذیرفته شده است )اصل 
ن یبا ا 2اما با تجزیه عراق مخالفت شده است 1باشد( حاکمیت مستقل که نظام حکومتی آن جمهوری پارلمانی و فدرال می

و به موضوع مورد اختالف جریان های سیاسی عراق تبدیل سم در عراق وجود دارد ینده فدرالیمعضل در مورد آ یوجود، نوع
باعث شده است  و ... یع ثروت اقتصادی؛ معضل توز ینیسرزم – ییایت جغرافیوضع دربارهجود مشکالت از جمله و 3شده است

 4.ابدیان یدر عراق جر " لرزان یسمیفدرال"که 
در ابعاد منابع نفت و گاز دارد، اما  ژهیکه به و یبا وجود ثروتدر جنوب عراق  یعیش میاقلتجزیه عراق، و تشکیل اما در فرض 

ممکن است با کارشکنی اقلیم سنی مواجه و حتی  هیخط انتقال نفت از آن به ترک زیرا، شدمحدود خواهد  آنروند صادرات 
 هیترککشور کرد و  میو اقل یسن میاقل یعنیمنطقه مختلف سه عبور از  ندازمینزیرا صادرات نفت شیعه به جهان شود،  متوقف

. بندند عهیش میآب را بر اقل ی،سن میو اقل عراق کردستانای و مذهبی، اقلیم  خواهد بود. و نیز احتمال دارد در منازعات منطقه
 دیکشور جد کیبخش اعظم نفت عراق در داخل که د نکن یتحمل نمهای استعماری نیز  و دیگر قدرت کایآمر ضمن اینکه 

 . خواهد بود و درصدد ایجاد اختالف و جنگ داخلی در مناطق شیعی باشد عهیش

                                                             
 .15، ص 29، ش فصلنامه جغرافیایی سرزمین، رانیا یت ملیسم و اثرات آن بر امنیعراق از متمرکز به فدرال یاسیر ساختار سییتغ یبررس. عزتی،  1

 .16۴، ص 19، ش فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، نیق نوعرا یاسیها در ساختار س یان کردها و سنیعیش سم و مثلث قدرتیفدرال. مسعودنیا،  2

 .89، ص ۴6، ش فصلنامه روابط بین الملل. خسروی، آینده عراق و سناریوهای مربوط به آن،  3

 .31، ص ۷، ش فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، سم در عراقیمعضالت فدرال. مرادی،  4
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اماکن  یها هستند حال آنکه دارا یسن یشهرها مورد ادعا نی. استیمشخص ننیز سامرا  و مساله بغدادمضاف بر اینکه، 
 نید و انشو یهم مرز م رانیو با ا ونددیپ یمسنی  میبه اقل فدرالیسمدر صورت  یالیاستان دهمچنین  باشند. یم یعیمقدس ش

کردها و  ،ها یسن ست،ین یا بحث تازه نیزدر عراق است. بحث کرکوک  یسن میاقل لیتشکامنیتی  دهیچیاز مسائل پ یکی
سامرا باز  مراکز مقدسه شیعیاله به مس زین نیالد دارند. در مورد استان صالح مناقشه منابع سرشار نفتی آن،بر سر  انیعیش
 اقدام به انفجار آن کرده بودند. ،القاعده انیگردد که در گذشته سن یم

 

 آمریکا، طراح تشکیل سه اقلیم کردی، سنی و شیعی در عراق

 یغرب یدر رکاب کشورها اقلیم نیشده است و ا نیتضم کایغرب و آمر  یبرا زیکردستان ن میاقل استیس گرید یسو  از
، در راستای تحقق اهداف راهبردی رز با ایرانم و هم حضور و نفوذ اسرائیل در منطقه کردستان عراق. ضمن اینکه، خواهد بود

 تیالبته حما) کند . از اینرو، اسرائیل به طور جدی و علنی از ایده تشکیل کشور کردستان واحد حمایت می1باشد این رژیم می
روابط  تیر یو نه مطلق در حال مد ینسب یبه عنوان منفعت لیمنافع شکل گرفته است. اسرائ هیاز استقالل کردها، بر پا لیاسرائ

 یبرا زین یاستقالل طلبان کرد بوده و البته عجله ا یرسم ریغ ندهیکردستان عراق به عنوان نما میخود با کردها و مشخصا اقل
آرمان کردها را فقط و فقط در چارچوب  ،یندارد و صرفا با نگاه ابزار  انهیخاورم و مستقل در منطقه رگکردستان بز لیتشک

  2(.کرده است فیکوتاه مدت و بلند مدت خود تعر  یاهداف و منافع راهبرد

                                                             
 .153، ص 28، ش فصلنامه آفاق علوم انسانی، کردستان بزرگ یر یعدم شکل گ ای یر یدر شکل گ یستیونیصه میمنافع رژ  یواکاو . جهانگیری،  1

2. Israel Is Challenging America to Support Kurdish Independence (Link  (  

https://newrepublic.com/article/118549/israel-and-kurdistans-alleged-oil-deal-putting-us-notice


1۴ 

با توجه به آنچه بیان گردید، از نگاه شیعه، فدرالیسمی در عراق، موردتایید است که ضمن تاکید بر "وحدت عراق و عراق 
از قاعده رای اکثریت که در اختیار شیعیان است، حمایت شود و نه فدرالیسمی که مقدمه تجزیه عراق را فراهم نماید و  واحد"،
 1هایی از خاک عراق واحد از اختیار خارج شود. بخشی

به کند که  مینگاه  -ایکردن غرب آس زهیبالکان یدر راستا نهیگز  نیتر  مهمبه عنوان -عراق  هیتجز اما آمریکا و اسرائیل با 
جبهه مقاومت را در هم  یکیرا محدود ساخته، اتصال ژئوپلت محور شیعی یا منطقهقدرت  تواند یشکل ممکن م نیبهتر 

 2.سازد یر یتکف یسلف یها جریان ینظام داتیرا دچار تهدمرزهای کشورهای شیعی  یبشکند و حت
یا تمدید بحران خواهد بود؟ به عبارت دیگر، ممکن  ضمن اینکه، سوال اساسی این است: آیا فدرالیسم عراق، خط پایان

است فدرالیسم، مقدمه نقشه تجزیه عراق قرار گیرد، زیرا اقلیم سنی و کردی به مرزهای جغرافیایی خود در عراق قانع نشده و 
ش آشکار های همسو در تالش برای برای توسعه مرزهای خویش در ایران و عراق باشند )کما اینکه تال با همکاری قدرت

کردها برای حکومت کردستان بزرگ در ایران، عراق و سوریه، گواهی بر این مدعا است(. آنگاه تمام مزایای فدرالیسم برای 
شیعه بر باد خواهد رفت )کما اینکه اکنون نیز اقلیم کردستان عراق، پول عاید از فروش نفت را به حکومت مرکزی بغداد واریز 

و در اینصورت، تمامیت ارضی عراق نیز تهدید جدی شده و  3وارد کشاکش مذهبی نیز خواهد شد کند( و "عراق فدرالی" نمی
توان  پژوهی مهدوی، می زمینه برای ورود و تجاوز کشورهای دیگر نیز فراهم خواهد شد. امری که به راحتی در سناریوی آینده

نشین و تالش برای تجزیه عراق و سپس حمله همچون فتنه "عوف سلمی" در مناطق سنی ن دست یافت. به کدهایی از آ
نظامی لشکر متخاصم به خاک عراق که منجر به سقوط حکومت مرکزی بغداد شده و تهدیدات امنیتی فراوانی در مناطق 

 :شیعی بر جای خواهد گذاشت
 .(، ۴۴0ص  ،ۀبیالغ ،ی)طوس تٌیكُونُ مَأْوَاهُ تِكْرِیرَةِ وَ یبِأَرْضِ الْجَزِ یخُرُوجُ عَوْفٌ السُّلَمِ

ما یالحد یَرُة فیَرة: إذا أطلقت الَجز  یاْلَجز  تفسیر مفردات حدیث:  ن یراد بها ما بیث و لم تضف إلی العرب فإن 
ن دجلة و یب یالت یَرة: و هی.( اْلَجز  268، ص 1ج  ث،یالحد بیغر  یف یۀنهاال ر،یدجلة و الفرات )ابن اث

ت یاربکر، سمیارمضر و دی.( مجاورة الشام تشتمل علی د13۴، ص ۴الفرات )ابن منظور، لسان العرب، ج 
به وضوح  زین یثی.(؛ در کتب حد13۴، ص 2معجم البلدان، ج  ،ی)حمو   ن دجلة و الفراتیرة ألنها بیالجز 
 یاست: َبَعَث َعل   شده یو شمال غرب عراق اطالق م هیبه مناطق شرق سور  ۀر یاست که الجز  صمشخ

ْنَجاَر ... َو َما َغَلَب َعلَ  ل  ... َو س  ْشَتَر َعَلی اْلَمْوص 
َ
َرض  یاأْل

َ
ْلَك اأْل ْن ت  ْرض  اْلَجز  یه  م 

َ
ْن أ ب  یَرة  َو َبَعَث ُمَعاو  یَن م 

َ
 یُة ْبُن أ

اَك اَن الضَّ یُسفْ    حَّ
َ
ْرض  اْلَجز   یٍس َعَلی َما ف  یْبَن ق

َ
ْن أ ه  م  َها َو یَد ی یَرة  َو َکاَن ف  یُسْلَطان  ُة َو الرُّ

َّ
ق اُن َو الرَّ ه  َحرَّ

                                                             
 .19-18ص ، 10، ش جهان اسالم یاسیفصلنامه مطالعات سعراق،  هیتجز  یها چالش ،یاسالم.  1

، ش فصلنامه پژوهشنامه انقالب اسالمی، رانیا یاسالم یجمهور  یآن برا یتیامن یها امدیو کردستان عراق و پ لیرابطه اسرائ لیتحل. اخوان کاظمی،  2

 .33و  2۴و  20، ص 2۷

 .89، ص ۴6، ش فصلنامه روابط بین الملل. خسروی، آینده عراق و سناریوهای مربوط به آن،  3
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ْرق  
َ
و لغت مستفاد  خیتار  ا،یهمانطور که از کتب جغراف نی.(؛ بنابرا12ص  ن،یصف ۀا )ابن مزاحم، وقعیس  یق

: مناطق حسکه، رقه یۀالسور  یالعراق و الفرات ف ین الدجلة فیتقع ب یالت ی: من االراضۀر یاست، ارض الجز 
 ینظام یاسیس یها تیو االنبار در غرب عراق، در دامنه فعال تیو موصل، تکر  هیدر شرق سور  رالزوریو د

از آن در عراق  یفقط مناطق ۀر یمراد از جز  ت،یذکر تکر  نهی. البته احتمال دارد به قر ردیگ یقرار م یعوف سلم
تمرکز بر  و تی" در غرب عراق با محور یاز وقوع فتنه "عوف سلم ،یمهدو  یپژوه ندهیدر آبنابراین  باشد.

در خاک عراق و  یسن میاقل جادیا یآمده است که در واقع تالش دشمن برا انیسخن به م تیموصل و تکر 
 به یبا منطقه شام و عدم دسترس یعیمحور مقاومت ش یقطع ارتباط مواصالت زیعراق و ن هیبه هدف تجز 

 .شود یقبل از ظهور قلمداد م نیفلسط

 

 ایران

اقلیم ، برای کشور ایران نیز پیامدهای امنیتی، اقتصادی و حتی خطرات مذهبی فراوانی خواهد تجزیه عراق و تشکیل سه 
های ترویستی )که نمونه آن، حضور القاعده و  گرایی مذهبی و تقویت حضور گروه گری و فرقه داشت از جمله: گسترش سلفی

ی عراق به سمت عربستان سعودی و داعش در مناطق سنی نشین عراق بود( و نیز احتمال چرخش سیاست دولت سن
. مضافا براینکه 1گرایی در کنار مرزهای ایران و ... خواهد بود برانگیختن اهرم حس ناسیونالیستی عربی سنی با چاشنی قومیت

 اکنون جبهه باطل در تالش برای تجزیه ایران در راستای طرح نقشه "خاورمیانه جدید" نیز است و آن را از رهگذر تجزیه عراق
 کند. دنبال می

به  بزرگ تشکیل کشور کردستانمنظور  و الحاق آن بههایی از ایران  جدایی بخشطلبانه و  های استقالل تقویت حرکت
عنوان مکمل طرح خودمختاری اقلیم کردی در عراق بخش از پروژه "قرن جدید آمریکایی" است، ضمن اینکه آرزو استقالل 

                                                             
فصلنامه سیاست ، عراق یداخل یو بحران ها یارض تیتمام یکیدر بستر تحوالت ژئوپلت رانیا یاسالم یجمهور  یمل تیامن. قربانی، آینده پژوهی  1

 .138-13۷، ص 9۷، ش دفاعی
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ای با مخالفت کشورهای منطقه روبرو است و عمال  هرچند چنین ایده)شود  نزدیک میکردهای سوریه نیز به مراحل پایانی 
نخواهد  ییایو در  ییهوا ،ینیراه ارتباط زم چیکه همحقق نشده است لکن در فرض محال نیز کردستان، کشوری خواهد بود 

 1.(داشت و همین امر، تردیدهایی را حتی در میان خود کردها نیز برانگیخته است
و طبق نقشه ای که نشریه آمریکایی آتالنتیک از خاورمیانه جدید منتشر  2داستان دشمنی با ایران به اینجا نیز ختم نشده اما

کرده، زمزمه جدایی دیگر مناطق ایران )همچون آذربایجان، کردستان، خوزستان و بلوچستان( نیز در دستور کار استعمار نوین 
مبنی بر تالش برای جدایی آذربایجان از ایران در راستای طرح خاورمیانه جدید که در نامه نمایندگان کنگره آمریکا  3است

  5های جبهه استکبار با ایران شیعی است. ، شاهدی بر این امر و برگ دیگری از دشمنی4کنگره آمریکا ارائه و تصویب شد

 

 نقشه آمریکا برای تجزیه ایران

                                                             
 .لینک، ۷53۷18کردستان، مشرق نیوز، کد خبر:  های ژئوپلتیک . چالش 1

گاهی از نقشه 2 های شوم آمریکا و اسرائیل برای ایران، مراجعه کنید به: از دکترین گالیوریسم تا خاورمیانه اسالم، مشرق نیوز، کد خبر:  . برای آ

 .لینک، 250696

3. After Iraq A report from the new Middle East and a glimpse of its possible future (Link) 

 .(لینک. نامه طرح کنگره آمریکا برای جدایی آذربایجان از ایران )قابل مشاهده در: سایت آرشیو،  4

 .لینک، 1۴3636مشرق نیوز، کد خبر گره آمریکا برای جدایی آذربایجان از ایران، طرح کن.  5

http://mshrgh.ir/753718
http://mshrgh.ir/250696
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/01/after-iraq/306577
https://web.archive.org/web/20120907043458/http:/rohrabacher.house.gov/uploadedfiles/rep._rohrabacher_to_secretary_clinton_july_26_2012.pdf
http://mshrgh.ir/143636
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ایران در منطقه ای تجزیه منطقه، واقعیت این است که  و چند مرحله اما صرفنظر از نقشه دشمن در طراحی پیچیده
تواند هیچ طرحی را در این  نمیو بیگانگان  رود و در واقع صاحبخانه آن است. به شمار می با تمدن کهنکشوری  ،خاورمیانه

 .... ناکام بوده است و سوریه فلسطین، تاکنون در عراق، دشمن، همانطور که د،نمنطقه بدون کسب رضایت ایران پیش ببر 
اما در مقابل، ایران درصدد ایجاد "خاورمیانه اسالم" است. طبق این طرح، عراق نقش ویژه دارد. از اینرو سیاست ایران در 

که  تافی رییتغدر پسا صدام،  «فعال تیر یمد» کردیرو در مناقشه غرب با حکومت حزب بعث، به« فعال یطرف یب»عراق از 
و افزایش قدرت  یا نقش در نظم منطقه یفایا نیمچنو ه یمل تیمنافع و امن نیتضم یبرا رانیاجدی ه حضور دهند نشان

 ضمنخود،  یاسیس یها اهرمبا تالش کرده است تا  ایران یاسالم یجمهور  ،مبنا نیبر هم 1محور مقاومت شیعی است
از راهبرد  یدر شمال عراق را به عنوان بخش تیامن نیتأم یعمده کرد برا اببا احز یروابط سنت، عهیمتحد کردن احزاب ش

 2.ردیبلندمدت خود در عراق بکار گ
  

                                                             
1. Zeino-Mahmalat, Saudi Arabia’s and Iran’s Iraq Policies in the Post-Gulf War Era, p 222. 

2. Eisenstadt, Iran’s Influence in Iraq, p 111. 
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 بندی جمع

در میان اهل سنت عراق، اجماع و اتفاق نظر بر فدرالیسم عراق وجود ندارد و سه جریان سنی )سیاسی، سلفی، بعثی( 
ال قدرت شرکت دارند، در ظاهر خود را مدافع فدرالیسم های متفاوتی دارند. جریان "سیاسی" اهل سنت که در روند انتق دیدگاه

دهند اما جریان "بعثی" خارج از دائره حاکمیت، برای مقابله با نظام اکثریت شیعی و در راستای بازگشت به راس  نشان می
خالفت اسالمی حاکمیت بر تجزیه عراق اصرار دارد و جریان "سلفی" نیز به همه عراق حتی مناطق شیعی به مثابه بخشی از 

اما بعد از شکست تجربه جریان سلفی در عراق که تبلور آن در داعش نمود پیدا کرد، احتمال خطر ائتالف دو جریان  1نگرد می
سیاسی و بعثی اهل سنت در راستای تالش برای تجزیه عراق وجود دارد. بویژه اینکه این ایده، از طرف آمریکا و اسرائیل نیز 

 2شود. اهل سنت" حمایت جدی نیز میدر قالب "گارد ملی 
 در طرح "خاورمیانه 3توان بیان کرد "تئاتر داعش" با تصرف مناطق غرب عراق و شرق سوریه در نقش "کاتالیزور" در واقع می

افق تو  انیپابرای  6و در راستای نقشه "اسرائیل بزرگ" 5و نیز به عنوان "سپر دفاعی" در تامین امنیت اسرائیل 4جدید آمریکایی"
و آغاز پروژه جدید طراحی تجزیه منطقه و تغییر مرزهای خاورمیانه رفتار کرد که در گام اول، تجزیه سوریه و  7کویپ کسیسا

                                                             
 .22، ص 18، ش المللی فصلنامه تحقیقات سیاسی بین. اسدی، بررسی سناریوی تجزیه عراق از منظر متغیرهای داخلی،  1

ای به ابعاد طرح آمریکا برای تشکیل ارتش نظامی اهل سنت در عراق )گارد ملی اهل سنت( به منظور تقویت  ای الحیات در مقاله . روزنامه فرامنطقه 2

 .(لینک، الحیات، یش سنیل جیواشنطن تسعی إلی تشکپایه و اساس حکومت اقلیم سنی پرداخته است )ر.ک: 

درباره اهداف  سرچیگلوبال ر  تیدر سا یلیدر تحل ،یالملل نیو ب یاسیبنام مسائل س لگرانید دانشگاه اوتاوا و از تحلاستا یچاسودوفسک کلیدکتر ما.  3

 نیا هیدر سر دارد و آن تجز  عراقدولت  یسرنگون ای فیتر از تضع در عراق اهداف بلندمدت کایآمر بعد از ماجرای داعش، در عراق نوشته است:  کایآمر 

 .(لینک، 320۴۷1)برنامه سری آمریکا برای تجزیه عراق، مشرق نیوز، کد خبر: مستقل است اقلیمکشور به سه 

4. Preparing the Chessboard for the “Clash of Civilizations”: Divide, Conquer and Rule the “New Middle East” (Link) , The New 

Map of the Middle East (Link) 

 .165-16۴، ص ۴1، ش فصلنامه مطالعات انقالب اسالمیهای تکفیری تروریستی سوریه و عراق در تامین امنیت اسرائیل،  . تبریزی، نقش گروه 5

6. “Greater Israel”: The Zionist Plan for the Middle East (Link) 

7. The end of Sykes-Picot (Link) 

https://bit.ly/36MD2E1
http://mshrgh.ir/320471
https://www.globalresearch.ca/preparing-the-chessboard-for-the-clash-of-civilizations-divide-conquer-and-rule-the-new-middle-east/27786
https://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/the-new-map-of-the-middle-east/373080
https://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815
https://jihadology.net/2014/06/29/al-%E1%B8%A5ayat-media-center-presents-a-new-video-message-from-the-islamic-state-of-iraq-and-al-sham-the-end-of-sykes-picot
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بهترین جایگزین در شرق سوریه و غرب عراق، یک ؛ اکنون نیز در گفتار سیاستمداران آمریکایی، 1عراق در دستور کار قرار دارد
  2شود. صراحت بیان می بهمستقل و جدید  "دولت سنی"

 یها و دولت ، عربستانهیو ترک ، اسرائیلکایمنافع آمر شود اما  و در حالیکه ایران تنها مخالف تجزیه عراق، محسوب می
 یبا هم تالق ،کشور نیدر ا یسن میاقل جادیعراق و ا هیتجز عصر پساداعش، تالش برای در بویژه فارس،  جیخل هیحاش یعرب
 :شود نیتأمگسترده آنان و اهداف  3دارد

 

 .130عراق، ص  هیتجز یوهایسنار یبررس ،یخسبان

بنابراین به دلیل طراحی نقشه رژیم صهیونیستی و آمریکا مبنی بر تجزیه عراق، از اینرو در حال حاضر "عراق واحد" که 
قرار گیرد، موجب افزایش اقتدار ساالری، طبیعتا قدرت در اختیار اکثریت شیعه  مطابق قواعد دموکراسی و بر مبنای مردم

 4ای شیعه در جهان اسالم و تقویت محور مقاومت خواهد شد. منطقه

                                                             
1. The Engineered Destruction and Political Fragmentation of Iraq (Link) 

 .لینکای،  ، دفتر حفظ نشر و آثار آیه الله خامنهایغرب آس هیتجز . نقشه  2

 . لینک ،افرز نیفار ، انهیخاورم یشیبازاند.  3

فصلنامه سیاست ، اقعر  یداخل یو بحران ها یارض تیتمام یکیدر بستر تحوالت ژئوپلت رانیا یاسالم یجمهور  یمل تیامن. قربانی، آینده پژوهی  4

 .115، ص 9۷، ش دفاعی

https://www.globalresearch.ca/the-destruction-and-political-fragmentation-of-iraq-towards-the-creation-of-a-us-sponsored-islamist-caliphate/5386998
http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=35398
https://electronicintifada.net/content/review-bernard-lewis-what-went-wrong-western-impact-and-middle-eastern-response/3441
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عالوه براینکه تاثیر منفی بر امنیت مراکز مقدسه شیعی در غرب ، از نگاه ایدئولوژیک نیز با تشکیل اقلیم سنی در غرب عراق
 دشوار نیفلسط یزادآقطع و  ،از کربال تا قدس مقاومت شیعیخط ارتباط  عراق )امامین عسکریین در سامراء( خواهد داشت،

های  خواهد شد؛ ضمن اینکه محور مواصالتی شیعه ایران و عراق برای کمک به شیعیان منطقه شام )حزب الله لبنان و گروه
  1یابد. جهادی فلسطین( مسدود شده و نیز خطر سقوط دولت حامی محور مقاومت در دمشق نیز افزایش می

توان به کدهایی از آن دست یافت. از جمله در کتاب معتبر الغیبۀ  پژوهی مهدوی نیز به وضوح می وعی که در آیندهموض
ثُمَّ ... تٌ یكُونُ مَأْوَاهُ تِكْرِیرَةِ وَ یبِأَرْضِ الْجَزِ یخُرُوجُ عَوْفٌ السُّلَمِشیخ طوسی به وقوع فتنه در غراب عراق تصریح شده است: )

بدین معنا که متاسفانه با وقوع فتنه غرب عراق در موصل و تکریت، و قطع محور مواصالتی مقاومت شیعی،  2( یانِیخْرُجُ السُّفْی
 شود. برای حضور نظامی سفیانی و تسلط بر دمشق و سقوط حکومت سوریه فراهم میزمینه در آینده 

قوت را آفرین در بلدان ظهور  کشورهای نقشطلبانه در جغرافیای  تجزیه اتمضافا براینکه حوادث غرب عراق، مطالب
که داعیه استقالل "مارقۀ الشام" )آرزوی استقالل کردهای سوریه( در احادیث معتبر، نیز شاهدی بر این امر  خواهد بخشید

  :خواهد بود
رُقُ مِنْ مَارِقَةٌ تَمْالشام" اشاره شده است:  ۀقبل از ظهور، به واقعه "مارق هیدر خالل حوادث فتنه شام و سور 

 .(؛ 280ص  ،ۀبیالغ ،ی)نعمان ةِ التُّرْكینَاحِ
ء: الخروج منه ی.( المروق عن الش35۷ص  ،ۀاللغ ۀفق ،ین )ثعالبیالمارقة: الخارجتفسیر مفردات حدیث:

م  3۴1، ص 10)ابن منظور، لسان العرب، ج  ْهُم من الرَّ به  شود، یاز کمان خارج م ریت یة: وقتی(، َمَرَق السَّ
ة: الجانب ی(. الناح۴16، ص 5ج  ،ۀاللغ یف طی)ابن عباد، المح ندیبه آن تعلق ندارد را گو گریکه د یگونه ا

.(، 359، ص ۴ج  ن،یالبحر  مجمع ،یحی: الجهة )طر یۀ.(، الناح596، ص 2ج  ر،یالمصباح المن ،یومی)ف
از سمت ترک ها.  ۀالشام تخرج من جهة الترک = خروج مارق ۀالترک. مارق ۀمن جه یالترک: ا هیمن ناح

ْن َناح   نیبنابرا ٌة َتْمُرُق م 
َ
ق ْرك" ی"َمار  مرز با ترک ها در منطقه شام خروج خواهند کرد  هم هیساکنان ناح یعنیة  التُّ

ْهُم  ریهمچون جدا شدن ت م   از کمان )َمَرَق السَّ به آن تعلق ندارد که در عصر معاصر،  گرید ایة( که گویمن الرَّ
 باشد ی" در منطقه شام مهیسور  یاستقالل کردها یبمانند"آرزو  ی" اگر تا زمان ظهور باقالشامۀنمونه بارز "مارق

گاه ی)برا قبل از ظهور، فصلنامه مشرق  هیحوادث فتنه شام و سور  لیو تحل یبررس ،یر ی: امشتریب یآ
 (لینک. 368-3۴۷. ص ۴9ش  موعود،

سازان ظهور از کوفه تا قدس از حرکت جبهه حق برای  چنین است با قطع محور مواصالتی زمینهاستکبار در واقع نقشه 
 آزادی فلسطین ممانعت شود، زیرا در اینصورت، مرزهای غرب عراق و شرق سوریه کامال در اختیار دشمنان قرار خواهد گرفت. 

                                                             
 .11۴، ص ۴6، ش فصلنامه روابط بین الملل. خسروی، آینده عراق و سناریوهای مربوط به آن،  1

 .۴۴۴، ص الغیبۀ. طوسی،  2

http://rajanews.com/node/315059
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زیرا به گفته خانم کرولین کلیک معاون سردبیر  1کند ق، به شدت حمایت میاز همین رو، اسرائیل نیز از ایده تجزیه عرا
به گفته نشریه نیز و  2نشریه مشهور جزورالم پست اسرائیل، محور اصلی بالکانیسم جهان اسالم با تجزیه عراق خواهد بود

 3.شود اسالمی نیز محسوب می و مهار کشورهایای برای کنترل خاورمیانه  به منزله اسلحه، تجزیه عراق اسرائیلی هارتز
از اینرو، آمریکا و اسرائیل بعد از تجربه خودمختاری کردها، اکنون تمرکز و تالش خویش را بر روی غرب عراق و شکل 

که این امر ابتدا با ایجاد جنگ داخلی، فتنه و  4اند گیری "گارد ملی اهل سنت" عراق به هدف تجزیه این کشور متمرکز کرده
ها را از مناطق سنی نشین عراق دور کرده و آنگاه سناریوی تجزیه در غرب عراق  آشوب در مناطق شیعه نشین عراق، توجه

 هموارتر خواهد شد.
ه وارد مرحله خطرناک حال اگر این ایده اقلیم سنی در مناطق سنی نشین عراق تحقق یابد، دمینوی تجزیه کشورهای منطق

ای که هرچند دشمنان در تالش برای تحقق  گیرد. خواب آشفته شده و به تبع آن سوریه و سپس ایران در خطر تجزیه قرار می
 5(تیكُونُ مَأْوَاهُ تِكْرِیرَةِ وَ یبِأَرْضِ الْجَزِ یخُرُوجُ عَوْفٌ السُّلَمِ: هایی از مناطق سنی نشین عراق )فتنه عوف سلمی آن در بخش

 .هستند 6(ةِ التُّرْكیمَارِقَةٌ تَمْرُقُ مِنْ نَاحِ: و کردنشین سوریه )مارقۀ الشام

                                                             
1. Williams, “Rethinking The Political Future: An Alternative to The Ethno- Sectarian Division of Iraq”, P 191. 

2. The strategic case for Kurdistan (Link  (  

3. Iraqi Kurds' Independence Referendum Has Become a Weapon for Regional Control (Link  (  

 .1۷6، ص بحران حاکمیت در عراق. اکبری، 10۷، ص ۴6ش  ،فصلنامه روابط بین الملل. خسروی، آینده عراق و سناریوهای مربوط به آن،  4

 .۴۴۴، ص الغیبۀ. طوسی،  5

 .280، ص الغیبۀ. نعمانی،  6

https://www.jpost.com/Opinion/The-strategic-case-for-Kurdistan-503922
https://www.haaretz.com/middle-east-news/iraq/.premium-iraqi-kurds-referendum-now-a-weapon-for-regional-control-1.5482699
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 و تشکیل خاورمیانه اسالم ییفروپاشی نقشه خاورمیانه آمریکا

 بلکه با سیاست بازدارنده ایران طبق احادیث با ورود قدرتمند سپاه زمینهلکن در ایران اسالمی، هرگز محقق نخواهد شد 
 :ساز به عراق برای دفاع از محور مقاومت و جبهه مقدم شیعی در برابر لشکر متجاوز خارجی

مِنْ بِلَادِ الرُّومِ مُنْتَصِراً  یانِیقْبِلُ السُّفْیمایت غربی ها )حمورد اسم رمز حاکم موقت منطقه شام ، سفیانیلشکر 

مِنَ الْمَحْتُومِ ... وَ مِنْ أَوَّلِ  یانِیالسُّفْ) سال است 2در عصر ظهور برای بازه زمانی کمتر از ( بٌیعُنُقِهِ صَلِ یفِ

  2.که عالوه بر تسلط بر سوریه، به عراق حمله نظامی میکند 1 (خُرُوجِهِ إِلَى آخِرِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً
  :و شکست سختی که بر آن در عراق وارد خواهد شد

توسط رایات سود " یو عرب یعبر  ،یئتالف مثلث "غربا ندهیبه عنوان نما یانیبه شکست سف ثیدر احاد
 اشاره شده است: مشرقی در منابع شیعه و اهل سنت 

                                                             
سال بر  2.( در بازه زمانی کمتر از ۴63، ص الغیبۀ)طوسی،  بٌیعُنُقِهِ صَلِ یفِمِنْ بِلَادِ الرُّومِ مُنْتَصِراً  یانِیقْبِلُ السُّفْی . سفیانی، مورد حمایت غربی ها: 1

 خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراًوَ مِنْ أَوَّلِ خُرُوجِهِ إِلَى آخِرِهِ  ...مِنَ الْمَحْتُومِ  یانِیالسُّفْدمشق و سایر مناطق مورد منازعه در فتنه شام مسلط خواهد شد: 

 .(300، ص الغیبۀ)نعمانی، 

سال است که عالوه بر تسلط بر سوریه، به عراق حمله نظامی  2ه شام در عصر ظهور برای یک بازه زمانی کمتر از . سفیانی، اسم رمز حاکم موقت منطق 2

ث اإلمام یإلحاد یالمعجم الموضوعمی کند. ضمن اینکه برای حمایت از حاکمان همپیمان خویش در عربستان نیز نیروی نظامی اعزام می کند )کورانی، 

 .(380، ص یالمهد
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به "ساحل دجله"  ،یاشیع ریتفس تیدر روااتُ السُّودُ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَى الْمَاءِ یالْكُوفَة ... وَ تُقْبِلُ الرَّا یانِیدْخُلُ السُّفْی
بْلُغُ یفَ.({ 6۴ص  1ج  ر،یالتفس ،یاشی)ع ةنْزِلَ سَاحِلَ الدِّجْلیةٌ مِنْ خُرَاسَانَ حَتَّى یقْبِلُ رَایوَ  شده است: ریتعب

 ،یوطی)س یعَةِ إِلَى الْمَهْدِیاتُ السُّودُ بِالْبَیهْرُبُونَ ... و تُبْعَث الرَّاینُزُولُهُمْ فَ یانِیمَنْ بِالْكُوفَةِ مِنْ أَصْحَابِ السُّفْ
ال، ج   ،یهند  ی)متق یانِیلُ السُّفیتَهرُبُ خَ.(؛ 121-120ص  ،یالوردالعرف  و إذا .(؛ 588، ص 1۴کنزالعم 

ال، ج   ،یهند  ی)متق  طلُبونَهیفَ ی... تَمَنَّى النّاس المَهدِ یانِیلَ السُّفیاتُ السّودُ خَیهَزَمَتِ الرّا ، ص 1۴کنزالعم 
590). 

برجسته تر گزارش  ،لشکر مورد حمایت غربی ها به عراق نقش رایات مشرقی زمینه ساز ایرانی در دفع حمله
 شده است:

أهلِ  یهِم مِن سَبیدیأ یستَنقِذُ ما فیةٌ مِنَ المَشرِقِ ... فَیتَخرُجُ را  ... عِندَ ذلِك  إلَى العِراق شاًیبعَثُ جَی... فَ یانِیالسُّف

 .(؛ 268الفتن، ص  یف ۀالسن الوارد ،ی)دان  قتُلُهُمیالكوفَةِ و 
توسط رایات مشرقی با  یانیسف یشکست لشکر نظاممجموع حوادث فوق  زین انیمجمع الب ریدر تفس

 شده است:  حیتصر  همکاری جبهه مقاومت شیعی در عراق،
نْحَدِرُونَ إِلَى یدَ ... ثُمَّ بَغْدَا یعْنِینَةِ الْمَلْعُونَةِ ینْزِلُوا بِأَرْضِ بَابِلَ مِنَ الْمَدِیشاً ... حَتَّى یبْعَثُ ... جَی... فَ یانِیالسُّفْ

 یسْتَنْقِذُونَ مَا فِیقْتُلُونَهُمْ ... وَ یفَ شَیةُ هُدًى مِنَ الْكُوفَةِ فَتَلْحَقُ ذَلِكَ الْجَیخَرِّبُونَ مَا حَوْلَهَا ... فَتَخْرُجُ رَایالْكُوفَةِ فَ

 .(186، ص 52بحاراألنوار، ج  ،ی. مجلس322، ص 8ج  ان،یمجمع الب ،ی)طبرس وَ الْغَنَائِم یهِمْ مِنَ السَّبْیدِیأَ
های جبهه استکبار یکی پس از  زنجیره مثلث "غربی، عبری و عربی" در منطقه گسسته خواهد شد و شکستو بدین ترتیب 

 نیساکن فلسط یلیاسرائ انیهودیاز  تیحما یبراکه قبل از آن ا ه یغرب یحضور نظامدیگری رقم خواهد خورد. و حتی 
 :نیز کاری از پیش نخواهد بردوارد منطقه خاورمیانه شده اند،  یالاشغ

در  یها به صحنه تحوالت فتنه شام با حضور نظام یغرب انیورود نظام ،یانیعالمت قبل از خروج سف نیآخر 
 ،ۀبیالغ ،ی)نعمان الرَّمْلَةنْزِلُوا یقْبِلُ مَارِقَةُ الرُّومِ حَتَّى یسَ: است نیالمقدس( در فلسط تیب کیمنطقه رمله )نزد

 .(؛ 280ص 
وما یة عشر یت المقدس ثمانین البینها و بیمان، بیدار ملك داود و سل انتن و کیکورة من فلسط ی: هۀالرمل

ملة: مد69، ص 3معجم البلدان، ج  ،ی)حمو  ب یمن تل أب ین إلی الجنوب الشرقینة تقع وسط فلسطی.(؛ الرَّ
، 2ج  ،یاسالم یکشورها یخیتار  یای. قرچانلو، جغراف122، ص ۷ج  ،ید دانشنامه امام مه ، یشهر  ی)ر 

به  ، یطوس ۀبیدر الغ یگر ید ثی. همانطور که در حدباشد یمراد م نیرمله در فلسط نروی.(؛ از ا118-11۷ص 
  نیتَنْزِلُ الرُّومُ فِلَسْطِشده است:  حیتصر  یانیقبل از خروج سف نیدر فلسط یروم انیصراحت به حضور نظام

 .(.۴63ص  ،ۀبیالغ ، ی)طوس
  :شان وارد خواهد شد شکست سختی بر یهود و حامیان رومی ،سازان ظهور امام عصر در جنگ با زمینه و

 یبَنِ  نا إِلىیقَضَشده است:  تصریحقبل از ظهور  لیبا اسرائ یعیبه جنگ محور مقاومت ش ثیاحادقرآن و در 

 هی)سوره اسراء، آ ارِیدٍ فَجاسُوا خاِللَ الدِّیبَأْسٍ شَدِ یكُمْ عِباداً لَنا أُولِیأُوالهُما ... بَعَثْنا عَلَلَ ... فَإِذا جاءَ وَعْدُ یإِسْرائِ
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دَعُونَ وَتْراً آلِلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا یاللَّهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْقَائِمِ فَلَا  بْعَثُهُمُیقَوْمٌ که عبادا لنا اینگونه معرفی شده است:  .(4-5

عبارت "قتالهم  نهی.( که به قر 63ص  ارات،یکامل الز  ه،ی. ابن قولو206، ص 8ج  ،یالکاف ،ینی)کل  لُوهقَتَ
 ثیحد مهیبه ضم زی.( و ن273ص  ،ۀبیالغ ،یقبل از ظهور )نعمان نیانقالب مشرق زم ثیشهداء" در حد

عَبْدِ اللَّهِ ... فَقُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ  یأَبِكُنْتُ عِنْدَ : هودیمجازات کنندگان  یرانیا تی"اهل قم" به عنوان هو یمعرف

اول  وبتعقاز اینرو .(، 216، ص 57بحاراألنوار، ج  ،ی)مجلس مَنْ هَؤُلَاءِ فَقَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هُمْ وَ اللَّهِ أَهْلُ قُمّ
گاه یرخ خواهد داد )برا یعیش انیرانیقبل از ظهور توسط ا هودی مواجهه امام زمان  ،ییدآقای: پورسشتریب یآ

در  انیرانینقش ا ،ییدآقای. پورس67-65، ص 42در عصر ظهور، فصلنامه مشرق موعود، ش  هودیبا قوم 
 .(26، ص 25ش  ،یمهدو  یعصر ظهور، فصلنامه پژوهش ها

ُهْم و بدین ترتیب "خاورمیانه اسالم" به جای خاورمیانه جدید آمریکا و اسرائیل رقم خواهد خورد.  نَّ ر  یَنُه َبع  َروْ یإ 
َ
 .بایدًا َو َنراُه ق
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 و تالش برای اقلیم سنی در غرب عراق "عوف سلمی"تحلیل حدیثی فتنه 
ای برای نقشه  بیان گردید، پافشاری آمریکا بر اجرای فدرالیسم در عراق و نیز حمایت جدی اسرائیل از آن، در واقع مقدمه

 نگاه می -ایکردن غرب آس زهیبالکان یدر راستا نهیگز  نیتر  مهمبه عنوان -عراق  هیتجز تجزیه عراق است. آمریکا و اسرائیل با 
جبهه مقاومت را  یکیرا محدود ساخته، اتصال ژئوپلت محور شیعی یا منطقهقدرت  تواند یشکل ممکن م نیبه بهتر کنند که 

 1.سازد یر یتکف یسلف یها جریان ینظام داتیرا دچار تهدمرزهای کشورهای شیعی  یدر هم بشکند و حت
اما از نگاه شیعه، فدرالیسمی در عراق، موردتایید است که ضمن تاکید بر "وحدت عراق و عراق واحد"، از قاعده رای اکثریت 

هایی از خاک عراق  که در اختیار شیعیان است، حمایت شود و نه فدرالیسمی که مقدمه تجزیه عراق را فراهم نماید و بخشی
 خطر اختالف مذهبی و جنگ داخلی در عراق را به وجود آورد.و  2واحد از اختیار خارج شود

 ندهیآالزم به ذکر است )توان به کدهایی از آن دست یافت.  پژوهی مهدوی"، می امری که به راحتی در سناریوی "آینده
مختلف که  یدارهایو درباره موضوعات و پد ینید کردیبا رو ندهیعبارت است از دانش شناخت نظام مند آ یمهدو  یپژوه

رانه آن ها در حد مطلوب و مؤثر فراهم م گاهانه و مدب  و موجب حرکت به سمت جامعه  سازد یامکان فهم درست مواجهه آ
 ندهیشود. در واقع آ یم یتیو امن یاقتصاد ،یدر سطوح مختلف اجتماع اندازچشم  یمناسب در راستا یزیو برنامه ر  یآرمان
مات کند تا یبه ما کمک م ،یمهدو  یپژوه ر و استراتژ  یاز سطح مقد  و نقش خود را در  میشو کیفراتر رفته و وارد سطح مؤث 

 یپژوه ندهیآدر واقع . 3میکن فایبهتر ا ی" براساس رصد کردن تحوالت محتمل جهانیمهدو  یانقالب جهان یساز  نهی"زم
 ،یاجتماع یو محور قرار دادن گزارشات درباره فتنه ها و بحران ها یدر تراث مهدو  یثیحد یبر هشدارها هیبا تک یمهدو 

کند و اذهان را  یعصر ظهور" را رصد م نیآفر نقش  یکشورها یایامکان وقوع آنها را در "جغراف ،یتیو امن یاسیس ،یاقتصاد
 یپژوه ندهیو از آنجا که آ 4سازد یماده ممقابله با آنها آ یو "جامعه منتظر" را برا دینما یم ندهیدر آ رگذاریتاث یدادهایمتوجه رو

 (5.قابل اعتماد خواهد بود اریاست، بس یاله ریو سنن تخلف ناپذ نیبر قوان یمبتن یمهدو 

                                                             
، ش فصلنامه پژوهشنامه انقالب اسالمی، رانیا یاسالم یجمهور  یآن برا یتیامن یهاامدیو کردستان عراق و پ لیرابطه اسرائ لیتحل. اخوان کاظمی،  1

 .33و  2۴و  20، ص 2۷

 .19-18ص ، 10، ش جهان اسالم یاسیفصلنامه مطالعات سعراق،  هیتجز  یها چالش ،یاسالم.  2

 .83، ص 28، ش فصلنامه انتظار ،یمهدو  یپژوه ندهیکارگر، آ.  3

 .۷1-۷0، ص 1ش  ،رانیا یپژوه ندهیفصلنامه آ ت،یپژوهانه مهدو ندهیآ یکارکردها نییتب یپژوهانه در آرمانشهر مهدو  ندهیتامالت آ د،یسع ،یقربان.  4

 .281ص ، ۴۴، ش فصلنامه مشرق موعود ت،یمهدو یپژوه ندهیبه آ نینو یکردیرو یپورعزت، سنت پژوه.  5
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فتنه "عوف سلمی" در مناطق سنی نشین و تالش برای تجزیه عراق و سپس حمله و ذکر ، 1همچون گزارش الغیبۀ طوسی
نظامی لشکر متخاصم خارجی به خاک عراق که منجر به سقوط حکومت مرکزی بغداد شده و تهدیدات امنیتی فراوانی در 

 مناطق شیعی بر جای خواهد گذاشت. 
"عوف سلمی" در غرب عراق با محوریت و تمرکز بر موصل و پژوهی مهدوی، از وقوع فتنه  توضیح بیشتر اینکه: در آینده
که در واقع تالش دشمن برای ایجاد اقلیم سنی در خاک عراق و به هدف تجزیه عراق و نیز  2تکریت سخن به میان آمده است

  :شود قطع ارتباط مواصالتی محور مقاومت شیعی قلمداد می
به  َرةیاْلَجز  . مراد از .(۴۴0ص  ،ۀبیالغ ،ی)طوس تٌیكُونُ مَأْوَاهُ تِكْرِیةِ وَ رَیبِأَرْضِ الْجَزِ یخُرُوجُ عَوْفٌ السُّلَمِ

 گفته میشود: و شمال غرب عراق هیمناطق شرق سور صورت مطلق در احادیث، 
ما یالحد یَرُة فیإذا أطلقت الَجز    یۀنهاال ر،ین دجلة و الفرات )ابن اثیراد بها ما بیث و لم تضف إلی العرب فإن 

ن دجلة و الفرات )ابن منظور، لسان العرب، ج یب یالت یَرة: و هی.( اْلَجز  268، ص 1ج  ث،یالحد بیغر  یف
  ن دجلة و الفراتیرة ألنها بیت الجز یاربکر، سمیارمضر و دی.( مجاورة الشام تشتمل علی د13۴، ص ۴

به  ۀر یالجز  است که صبه وضوح مشخ زین یثی.(؛ در کتب حد13۴، ص 2معجم البلدان، ج  ،ی)حمو 
ْشَتَر َعَلی  یاست: َبَعَث َعل   شده یو شمال غرب عراق اطالق م هیمناطق شرق سور 

َ
ل  اأْل ْنَجاَر  اْلَمْوص  ... َو س 

َرض  ه  ی... َو َما َغَلَب َعلَ 
َ
ْلَك اأْل ْن ت  ْرض  اْلَجز  یم 

َ
ْن أ ب  یَو َبَعَث ُمَعاو   َرة  یَن م 

َ
اَك اَن الضَّ یُسفْ  یُة ْبُن أ   حَّ

َ
ٍس َعَلی َما یْبَن ق

ْرض  اْلَجز   یف  
َ
ْن أ ه  م  اُن َو یَد ی یَرة  َو َکاَن ف  یُسْلَطان  ْرق  ه  َحرَّ

َ
َها َو ق ُة َو الرُّ

َّ
ق ص  ن،یصف ۀ)ابن مزاحم، وقع ایس  یالرَّ

 تقع یالت ی: من االراضۀر یو لغت مستفاد است، ارض الجز  خیتار  ا،یهمانطور که از کتب جغراف نی.(؛ بنابرا12
 تیو موصل، تکر  هیدر شرق سور  رالزوری: مناطق حسکه، رقه و دیۀالسور  یالعراق و الفرات ف ین الدجلة فیب

. البته احتمال دارد به ردیگ یقرار م یعوف سلم ینظام یاسیس یها تیو االنبار در غرب عراق، در دامنه فعال
 از آن در عراق باشد. یفقط مناطق ۀر یمراد از جز  ت،یذکر تکر  نهیقر 

در آینده ه محور مقاومت، ت سیاسی نظامی اهل سنت مخالف جبهتحت تشکیال ر اختیار قرار گرفتن غرب عراقآنگاه با د
بدین معنا که بعد از انتقال قدرت به حاکم موقت منطقه شام با  شد.زمینه برای حمله کشور متخاصم به عراق فراهم خواهد 

                                                             
ر ه،یفقق( ۴60. شیخ طوسی ) 1 ث، مفس  مختلف  یدر حوزه ها گرانبهای اسالمی آثارو موسس حوزه هزارساله نجف، مولف  عهیمتکلم نامدار ش، محد 

آید )احمدی کچایی، تحلیل بسترشناسانه  پژوهی مهدوی به شمار می باشد. کتاب الغیبۀ طوسی تالیف هزار سال پیش و از کتب مرجع در آینده می ینید

 .(62، ص 10، ش های مهدوی فصلنامه پژوهشکتاب الغیبۀ شیخ طوسی، 

 یآمده است که در واقع تالش دشمن برا انیسخن به م تیو تمرکز بر موصل و تکر  تی" در غرب عراق با محور یاز وقوع فتنه "عوف سلم ،یمهدو  ینده پژوهیدر آ.  2

قبل از ظهور  نیفلسط به یبا منطقه شام و عدم دسترس یعیمحور مقاومت ش یقطع ارتباط مواصالت زیعراق و ن هیر خاک عراق و به هدف تجز د یسن میاقل جادیا

 .(۴۴0، ص الغیبۀ)طوسی، تٌ یكُونُ مَأْوَاهُ تِكْرِیوَ  رَةِیبِأَرْضِ الْجَزِ یخُرُوجُ عَوْفٌ السُّلَمِ: شودی قلمداد م
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عُدْنَا بِالْقَائِمِ مِنْ آلِ  یانِیبِالسُّفْ }الیهود{ إِنْ عُدْتُمْ) ، یهود2(بٌیعُنُقِهِ صَلِ یفِ) مثلث "رومورد حمایت که م- 1سفیانیاسم رمز 

(مُحَمَّد
که برای بازه زمانی  غربی، عبری و عربی مثلثیعنی در واقع " 4(فُلَان یآلِ بَنِ) و خاندان آل فالن حاکم بر عربستان 3

و هنگام حمله لشکر نظامی دشمن به عراق، سرانجام عوف سلمی در تکریت،  -5کمتر از دو سال بر دمشق گمارده خواهد شد
  6(.تٌ وَ قَتْلُهُ بِمَسْجِدِ دِمَشْقیكُونُ مَأْوَاهُ تِكْرِی یعَوْفٌ السُّلَمِرسد ) دستگیر و با انتقال به دمشق به قتل می

، فتنه "عوف سلمی" با تشکیل اقلیم سنی در مناطق شمال غرب عراق )تکریت، موصل و االنبار( هم مرز با سوریه بنابراین
ی ا( و دار بنی سلیمو دیگر نژادهای منتسب به  با محوریت شخصی با اسم رمز عوف سلمی منسوب به نژاد بنی سلیم )جبوری

خالء و ضعف حکومت مرکزی عراق قبل از ظهور، شکل خواهد نفوذ سیاسی و اجتماعی در میان اهل سنت غرب عراق در 

                                                             
سال است که عالوه بر تسلط بر سوریه، به عراق حمله نظامی  2رمز حاکم موقت منطقه شام در عصر ظهور برای یک بازه زمانی کمتر از . سفیانی، اسم  1

ث اإلمام یإلحاد یالمعجم الموضوعکند )کورانی،  کند. ضمن اینکه برای حمایت از حاکمان همپیمان خویش در عربستان نیز نیروی نظامی اعزام می می

 .(380، ص یالمهد

 .(۴63، ص الغیبۀ)طوسی،  وَ هُوَ صَاحِبُ الْقَوْمِ بٌیعُنُقِهِ صَلِ یفِمِنْ بِلَادِ الرُّومِ مُنْتَصِراً  یانِیقْبِلُ السُّفْیها است:  . سفیانی، مورد حمایت غربی 2

تفسیر )قمی،  عُدْنَا بِالْقَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّد یانِیبِالسُّفْ }الیهود{ نْ عُدْتُمْإِ یْعن  ی (،8، آیه سوره اسراء) إِنْ عُدْتُمْ عُدْنا . سفیانی، مورد حمایت یهود است: 3

 .(۴6، ص 51، ج بحاراألنوار. مجلسی، 1۴، ص 2، ج القمی

قْتُلُهُ ی ... نَةِیبِالْمَدِا زُرَارَةُ لَا بُدَّ مِنْ قَتْلِ غُلَامٍ یکنند:  . سفیانی، مورد حمایت حکومت عربستان است. آل فالن قبل از ظهور بر عربستان حکومت می 4

و سفیانی به عنوان همپیمان خاندان آل فالن حاکم در عربستان، متعاقب حوادث خونین مکه و   .(33۷، ص 1ج  ،یالکاف ،ینی)کل فُلَان یشُ آلِ بَنِیجَ

 أَهْلُ مَكَّةَهِ یثِبُ عَلَیإِلَى الْخُرُوجِ فَ یبْتَدِرُ الْحَسَنِیفَکند:  عربستان به این کشور اعزام میمدینه در سال ظهور، نیروی نظامی در حمایت از حکومت 

(. این هماهنگی بین آل .225، ص 8ج  ،یالکاف ،ینیکل) نَةیشاً إِلَى الْمَدِیجَعِنْدَ ذَلِكَ  یبْعَثُ الشَّامِی... وَ  یبْعَثُونَ بِرَأْسِهِ إِلَى الشَّامِیقْتُلُونَهُ وَ یفَ

.( و حاکی از 23۴، ص ظهور یحتم یها در نشانه یتامل ،یتیآباشد )ر.ک:  فالن و سفیانی در به شهادت رساندن سید حسنی، نفس زکیه قبل از ظهور می

)سفیانی( لشکر نظامی خود از  ارتباط عمیق خاندان حاکم در عربستان با حاکم دمشق سوریه در منطقه شام دارد که متعاقب شهادت نفس زکیه، شامی

 کند. منطقه شام را به مدینه اعزام می

سال بر  2.( در بازه زمانی کمتر از ۴63، ص الغیبۀ)طوسی،  بٌیعُنُقِهِ صَلِ یفِمِنْ بِلَادِ الرُّومِ مُنْتَصِراً  یانِیقْبِلُ السُّفْیها:  . سفیانی، مورد حمایت غربی 5

 خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراًوَ مِنْ أَوَّلِ خُرُوجِهِ إِلَى آخِرِهِ  ...مِنَ الْمَحْتُومِ  یانِیالسُّفْدمشق و سایر مناطق مورد منازعه در فتنه شام مسلط خواهد شد: 

 .(300، ص الغیبۀ)نعمانی، 

 .۴۴0، ص الغیبۀ. طوسی،  6
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و عراق، نقش پررنگ و تاثیرگذاری بر  سوریهدر جغرافیای سیاسی حوادث  "تکریت و دمشق"گرفت. و به دلیل ذکر کلیدواژه 
  :قبل از ظهور خواهد داشت معادالت نظامینیز امنیت شیعیان و 

دَلَائِلَهُ وَ  یوَ عَرِّفْنِ یخُرُوجَ الْمَهْدِ ینِ، صِفْ لِیبْنِ الْحُسَ یرٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِیبَشِ: رَوَى حَذْلَمُ بْنُ یطوس خیش ةبیالغ

هُ تٌ وَ قَتْلُیكُونُ مَأْوَاهُ تِكْرِیوَ  رَةِیزِبِأَرْضِ الْجَ یقَالُ لَهُ عَوْفٌ السُّلَمِیكُونُ قَبْلَ خُرُوجِهِ، خُرُوجُ رَجُلٍ یعَلَامَاتِهِ فَقَالَ: 

 ،ی)طوس  ( بَعدَ ذلِك یخرُجُ )االمام المهدیابِسِ ... ثُمَّ یالْ یالْمَلْعُونُ مِنَ الْوَادِ یانِیخْرُجُ السُّفْیبِمَسْجِدِ دِمَشْقَ ... ثُمَّ 
 .( ۴۴۴-۴۴3ص  ،ۀبیالغ

ن امام سجاد عرض کردم: ظهور حضرت مهدی و یبن حس لید: به محضر مبارك عیگو ر مییحذلم بن بش
الم فرمودند: قبل از ظهور حضرت ین علین العابدید؛ امام ز ییف بفرمایهای آن را برای من توص عالمت ه الس 

ام خود را اعالم ی( قهیدجله و فرات در عراق و سور  نیره )مناطق مابین جز یعوف سلمی از سرزم ،یمهد 
 یانیشود ... سپس سف کشته میو سرانجام در دمشق  دیخواهد گز  یپناهگاه و سکن ت،ی. آنگاه در تکر کند یم

 ،یانیخواهد کرد ... و بعد از سف امی(، قهیاردن و سور  نیو مرز ب هی)درعا در جنوب سور  ابسی یاز منطقه واد
 ظهور خواهد کرد. یامام مهد 

در مناطق سنی نشین جزیرۀ )واقع در مناطق ما بین فرات در سوریه و دجله در  "عوف سلمی"توان از فتنه  از اینرو، می
 .یاد کرد عراق و سوریهبرای حکومت  "تهدید مشترک"به عنوان عراق( 
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 سناریوی آینده عراق قبل از ظهور

 بنابراین، از منظر آینده پژوهی مهدوی، سناریوی که برای آینده عراق قبل از ظهور، متصور است: 
 :عراق "واحد" اما "ضعیف". 1

تا عمق  ینظام یشرو یها به عراق و پ یغرب تیو مورد حما یانیلشکر متخاصم با اسم رمز سف یحمله نظام
دارد که توان  تیدر عراق حکا یمرکز فیحمله به کوفه و نجف، از وجود حکومت ضع ژهیخاک عراق بو

لَهُ هِمَّةٌ إِلَّا الْإِقْبَالَ نَحْوَ الْعِرَاق ...  كُونُی... لَا  یانِیالسُّفْمقابله با لشکر متجاوز دشمن را ندارد:  یبرا یقو  ینظام

 ،ی)نعمان ایسَبْ بُونَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَتْلًا وَ صُلْباً وَیصِیشاً إِلَى الْكُوفَةِ وَ عِدَّتُهُمْ سَبْعُونَ أَلْفاً فَیجَ یانِیبْعَثُ السُّفْیوَ 
 .(280ص  ،ۀبیالغ

 :که هرچند "حکومت" در اختیار شیعیان است. 2
به عنوان مقدمه  یحاکم بعد  یبرکنار  زیترور و قتل حاکم عراق قبل از ظهور و ن ای یعیاز مرگ طب ث،یدر احاد
آخِرِالزَّمَانِ ...  یكُمْ فِینَبِتِ یإِنَّ دَوْلَةَ أَهْلِ بَآمده است:  انیحکومت عراق سخن به م یاسینظام س یفروپاش

نَ مِنْ یخْلَعُ بَعْدَ سِنِیحٌ فَیجْمَعُ الْأَمْوَالَ وَ اسْتُخْلِفَ بَعْدَهُ رَجُلٌ صَحِی یفَتُكُمُ الَّذِیخَلِ تَءَ أَمَارَاتُهَا ... وَ مَا یحَتَّى تَجِ

.(؛ الزم به ذکر ۴63ص  ،ۀبیالغ ،ی)طوس ...  فُ التُّرْكُ وَ الرُّومتَخَالَیثُ بَدَأَ وَ یهَلَاكُ مُلْكِهِمْ مِنْ حَ یأْتِیعَتِهِ وَ یبَ
ْهل  بَ  انیعیمخاطب قرار دادن ش لیبه دل تاس

َ
کم ف  ی)َدْوَلَة أ ( و از آنجا که مرکز  یت  َمان  الزَّ ر   تختیو پا تیآخ 

 ثیحد .( کامال واضح است که۴95، ص 3ج  ،یالکاف ،ینیدر عراق است )کل یامام مهد  یحکومت جهان
حاکم عراق که متعاقب  یبه حوادث و اتفاقات کشور عراق اشاره دارد که از جمله آن: برکنار  حایفوق، صر 

 باشد. یم یاسیآن، هرج و مرج س
 :اما خود نیز دچار "اختالف و تشتت" هستند. 3

که نسبت به تحوالت و حوادث عراق با هم اختالف دارند،  انیعیش انیمتفاوت در م یاسیس انیوجود سه جر 
 ،ۀبیالغ ،ی. طوس380، ص 2الرشاد، ج  د،ی)مف اتٍ قَدِ اضْطَرَبَتْیالْكُوفَةَ وَ بِهَا ثَلَاثُ رَاگزارش شده است: 

 .(۴86ص 
 :و به دلیل "نفوذ" جریان مخالف. ۴

در حکومت عراق که در خدمت جبهه دشمن  یتیامن ینظام ،یاسیاز نفوذ افراد صاحب منصب س ثیدر احاد
أَنْظُرُ إِلَى صَاحِبِ  یبِالْكُوفَةِ ... و كَأَنِّآمده است:  انیهستند و عدم شناخت آنان توسط مردم عراق، سخن به م

 ،ی)طوس  عْرِفُكُمْ وَ لَا تَعْرِفُونَهیالْبُرْقُعَ فَلْبَسُ یقُولُ بِقَوْلِكُمْ یمِنْكُمْ  رَجُلٌالْبُرْقُعِ قُلْتُ وَ مَنْ صَاحِبُ الْبُرْقُعِ فَقَالَ 
 .(358، ص 5ج  ،ۀالهدا  إثبات ،ی. حر عامل۴50ص  ،ۀبیالغ

 :و ضعف حکومت مرکزی در اثر "اختالف و فتنه در عراق". 5
 دِماءٍ تُسفَكُ بِها و: در احادیث از فتنه و ریخته شدن خون و تخریب مناطق عراق سخن به میان آمده است

، ص 2الرشاد، ج  د،ی)مف كونُ لَهُم مَعَهُ قَرارٌیأهلِها و شُمولِ أهلِ العِراقِ خَوفٌ ال  یقَعُ فیخَرابِ دورِها و فَناءٍ 
3۷8). 
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  :بویژه فتنه در "مناطق شیعی" عراق )فتنه شیصبانی(. 6
ظهور( و از  ینشانه حتم نی)اول یانیعراق(، قبل از سف ای" در ارض کوفان )کوفه و نجف و یصبانیفتنه "ش

فَقَالَ وَ أَنَّى لَكُمْ  یانِیسَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ الْبَاقِرَ عَنِ السُّفْاست:  یر امام مهد ك شدن زمان ظهوینزد ینشانه ها

قْتُلُ وَفْدَكُمْ فَتَوَقَّعُوا بَعْدَ ذَلِكَ یءُ فَنْبُعُ الْمَاینْبُعُ كَمَا یخْرُجُ مِنْ أَرْضِ كُوفَانَ ی یصَبَانِیالشَّ بْلَهُخْرُجَ قَیحَتَّى  یانِیبِالسُّفْ

 .(؛302ص  ،ۀبیالغ ،ی)نعمان  وَ خُرُوجَ الْقَائِم یانِیالسُّفْ
های سکوالر و بعثی  آنگاه با سوءاستفاده از خالء حکومت مرکزی، "سیاسیون و نظامیان اهل سنت" عراق، بویژه جریان. ۷

شین" ایده تجزیه عراق را دنبال خواهند کرد و بر مناطقی همچون موصل و هایی از "مناطق سنی ن اهل سنت در بخش
 :تکریت نیز مسلط خواهند شد

  .(۴۴0ص  ،ۀبیالغ ،ی)طوس تٌیكُونُ مَأْوَاهُ تِكْرِیرَةِ وَ یبِأَرْضِ الْجَزِ یخُرُوجُ عَوْفٌ السُّلَمِ
. توطئه ها ادامه یافته تا اینکه سرانجام بعد از حمله لشکر سفیانی )حمله حاکم موقت منطقه شام مورد حمایت غربی ها( 8

در این لشکر حضور  نیزکه اصحاب قائم  –ایران  ساز نهیبا ورود قدرتمند سپاه زمبه عراق، صبر جبهه مقاومت لبریز شده و 
 ،در برابر لشکر متجاوز یعیو جبهه مقدم ش عراق محور مقاومتهمکاری  باقدسه شیعه مراکز مدفاع از  یبه عراق برا -دارد

گسسته خاورمیانه " در منطقه یو عرب یعبر  ،یمثلث "غرب رهیزنجو خواهد شد،  تحمیلدر عراق  انبر آن یشکست سخت
 :خواهد شد

نَا هُمْ یاً فَبَیبُونَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَتْلًا وَ صُلْباً وَ سَبْیصِیأَلْفاً فَ شاً إِلَى الْكُوفَةِ وَ عِدَّتُهُمْ سَبْعُونَیجَ یانِیبْعَثُ السُّفْی

)نعمانی،  ثاً وَ مَعَهُمْ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ الْقَائِمیاً حَثِیالْمَنَازِلَ طَ یاتٌ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ وَ تَطْوِیكَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَتْ رَا
  .(280الغیبۀ، ص 

نْحَدِرُونَ إِلَى یبَغْدَادَ ... ثُمَّ  یعْنِینَةِ الْمَلْعُونَةِ ینْزِلُوا بِأَرْضِ بَابِلَ مِنَ الْمَدِیشاً ... حَتَّى یبْعَثُ ... جَی... فَ یانِیفْالسُّ

 یسْتَنْقِذُونَ مَا فِیقْتُلُونَهُمْ ... وَ یفَ شَیجَةُ هُدًى مِنَ الْكُوفَةِ فَتَلْحَقُ ذَلِكَ الْیخَرِّبُونَ مَا حَوْلَهَا ... فَتَخْرُجُ رَایالْكُوفَةِ فَ

 .(322، ص 8ج  ان،یمجمع الب ،ی)طبرس وَ الْغَنَائِم یهِمْ مِنَ السَّبْیدِیأَ
 

 مقاله فتنه اقلیم سنی و سناریوی آینده عراق قبل از ظهور PDFدانلود فایل 
 

  عناوین مرتبط:
 قبل از ظهور هیبحران سور  یالملل نیو ب یداخل گرانیز باز ا ییرمزگشا ،حوادث فتنه منطقه شام

 
 قم مصطفی امیری، دانش آموخته حوزه علمیه*
 

  

http://www.rajanews.com/news/315059/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
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