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  par Thierry Meyssan - تی يری ميسان
  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٧ سپتمبر ١۴
  

  بريگادھای آنارشيست در خدمت ناتو
Les Brigades anarchistes de l’Otan 

بخش کرد نشين در شمال خاوری و شمال (» روژاوا«را به مثابه اتوپی دوست داشتنی معرفی کرده اند، در غرب آن 

ّ، اما روژاوای نوبرانه و خيلی تازه در )باختری سوريه که بخشی از استان ھای حسکه، رقه و حلب  را در بر می گيرد

اين بار طرح بر اين اساس است که . نطفه ببنددواقع يک دولت استعماری ست که واشنگتن خواھان آن بود تا در خون 

برای . مردم شمال سوريه را از محل زندگی شان برانند و مردم ديگری را جايگزين کنند که در آنجا به دنيا نيامده اند

 تی يری ميسان. تحقق اين پاکسازی قومی، پنتاگون و سيا مبارزانی را از بين چپ ھای افراطی اروپائی بسيج کرده اند

 .اين طرح را از يک سال و نيم پيش افشا می کند

  ٢٠١٧مبر  سپت١٠ /)سوريه(دمشق /شبکۀ ولتر

 

 

 به فرمان رئيس جمھور Brett McGurkکاخ سفيد، برت مک گرک » تزار ضد تروريست«، ٢٠١۶ بروریدر ف

 مدافع خلق قطعاتبه ھمين مناسبت از سوی . نظارت کندرا ) کوبانی(اوباما فرستاده شده بود تا نبرد عين العرب 

)YPG (با وجود اين، حزب مادر. مدال دريافت کرد PKK حزب کارگران کردستان)از سوی واشنگتن در ) ترکيه

 .به ثبت رسيده است» تروريست«فھرست سازمانھای 
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  ).١٩٨۴جرج اورول،  (.»ناآگاھی نيروست. آزادی، بردگی ست. جنگ، صلح است«

ً، جامعۀ کرد قويا فئودال و پدرساالر بود و در عقب ماندگی وخيمی نگھداشته شده بود، يعنی ١٩٨٠-٩٠ر سالھای د ُ

  ).١(شد سوق می داد ُموردی که کردھا را به شورش عليه ديکتاتورھای نظامی که در آنکارا يکی جانشين ديگری می

بود که از سوی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی يک سازمان مارکسيست لنينيست ) PKK(حزب کارگران کردستان 

حزب کارگران کردستان زنان را . نرالھای کماليست عضو ناتو مبارزه می کردجپشتيبانی می شد و عليه ديکتاتوری 

ِبه کمک حافظ اسد، اردوی نظامی خود را در درۀ بقاع به پشتيبانی . آزاد کرد و به صف مبارزۀ ترقی خواھان پيوست

  .افظ صلح سوريه در کنار جبھۀ خلق برای آزادی فلسطين مستقر کردنيروی ح

  .به کار می برد» امريکاامپرياليسم «طی اين دوران حزب کارگران کردستان سخت ترين کلماتی که بايد و شايست عليه 

ت و بيش  سرباز تمام وق١٠٠٠٠وقتی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی دچار فروپاشی شد، حزب کارگران کردستان 

 ميليون ٢ دھکده تخريب شد و بيش از ٣٠٠٠در جنگ آزاديبخش بيش از .  سرباز ذخيره در اختيار داشت٧۵٠٠٠از 

  .رو شده ولی  با وجود اين ھمه تحمل خسارت و قربانی با شکست روب. نفر آواره شدند

س ھای اطالعاتی ترکيه،  طی يک عمليات مشترک بين سروي١٩٩٩رھبر تاريخی شورش، عبدهللا اوجاالن در سال 

  .  مرمره زندانی شدبحيرۀ و اسرائيل در کنيا دستگير و سپس در جزيرۀ ايمرالی در امريکااياالت متحدۀ 

 برای صلح موافق بود و معاونش که جنگ برای او مذاکرهحزب کارگران کردستان فروپاشيد و بين رھبر زندانی که با 

ًکه واقعا بدانيم چه کسی در منشأ آنھا  چند سوء قصد صورت گرفت بی آن. د تقسيم ش،به شيوۀ زندگی تبديل شده بود

 ) JITEM(بوده، مبارزانی که از خلع سالح سر پيچی کرده بودند و يا بخشی از سرويس اطالعاتی ژاندارمری ترکيه 

  .که آنھا نيز با آتش بس موافق نبودند

ستان را از داخل سلول زندانش پيرامون ايدئولوژی جديدی عبدهللا اوجاالن حزب کارگران کرد» بھار عرب«در آغاز 

کمونيسم «ّھای سری با ناتو در زندان ايمرالی، او مارکسيسم لنينيسم را به نفع مذاکره پس از . بازسازی کرد

او که ھميشه عليه ترکيه برای ايجاد دولت خاص خودش، کردستان، مبارزه کرده، از اين پس . رھا کرد» آزاديخواھانه

  ).٢(می گويد که ھر دولتی در ماھيت خود ابزاری ست برای سرکوب 

). ٣(مبارزان حزب کارگران کردستان طی جنگ داخلی مجبور شدند از ترکيه فرار کنند و در شمال سوريه پناه گرفتند 

يه ، در آغاز جنگ غرب عل٢٠١١در سال . به نام حزبش، اوجاالن متعھد شد که ھرگز مدعی سرزمين سوريه نشود

سوريه، کردھا شبه نظاميانی را تشکيل می دادند که برای دفاع از کشوری که به آنھا پناه داده و مليت سوری اعطا کرده 

  .بود موضع گرفته بودند

 شاخۀ سوری از حزب کارگران YPG مدافع خلق قطعات، يکی از دو رھبر ٢٠١۴بر و اکت٣١با وجود اين، در 

ّردھمآئی سری در کاخ اليزه با فرانسوآ ھوالند و رئيس جمھور ترکيه رجب ، صالح مسلم در يک گPKKکردستان 

در اين گردھمآئی طرح ايجاد کردستان در سوريه را مطرح کردند و به صالح مسلم قول . ان شرکت کردخطيب اردو

  .دادند که اگر اين طرح را بپذيرد او نيز می تواند رئيس جمھور اين کشور شود

ًھمآئی، اتحاديۀ بين المللی که اياالت متحده ظاھرا برای مبارزه عليه داعش ايجاد کرده بود از ًفورا پس از اين گرد

در . پشتيبانی کرد و برای آنان پول، آموزش، جنگ افزار تدارک ديد و سازماندھی شان کردYPG  مدافع خلققطعات

سپرد و از اين پس به ھم پيمان بسيار خوب فراموشی ه نتيجه اين گروه نيز نفرين ھائی را که نثار واشنگتن می کرد ب

  .بر اين اساس سازمان کردستانی ساکنان منطقه را از محل زندگی شان اخراج کرد. تبديل شد» امريکاامپرياليسم «
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 ئیامريکاتبليغات 

صحنه پردازی  امريکا مدافع خلق و داعش روی نداده بود، اياالت متحدۀ قطعاتبه اين علت که تا اينجا ھيچ نبردی بين 

از . پر جنجال درگيريھای عين العرب را راه اندازی کرد که به ھمين مناسبت به گويش کرمانجی به نام کوبانی ناميدند

که خطری تھديدشان کند رويدادھا را پوشش  رسانه ھای بين المللی نيز دعوت به عمل آمد تا در امنيت کامل و بی آن

توانستند از ترکيه با دوربين نبردھا را پی  يه واقع شده و روزنامه نگاران میاين شھر روی مرز سوريه و ترک. دھند

وجود با . ًنمی دانيم واقعا در عين العرب چه روی داده، زيرا روزنامه نگاران اجازۀ ورود به آنجا را نداشتند. گيری کنند

کی  از شدت و شقاوت نبردھا بوده لم برداری شده بر گزارشاتی صحه می گذارد که حااين تصاويری که با دوربين ف

در ھر صورت، غربی ھا در ھمآھنگی نتيجه می گيرند که در مبارزه عليه داعش و سوريه، کردھا ھمپيمان آنان . است

  .ھستند

  

عليه نيروھای  «امريکابه پا خيزيد و در اتحاد با امپراتوری » روژاوا«، برای دفاع از دولت »! نه خدا، نه دولت «

 .مبارزه کنيد» ارتجاع

ُنشريات غربی اطمينان می دھند که زنان نيمی از سربازان کرد را تشکيل می دھند، ھمان گونه که در سطح رھبران 

روزنامه نگاران . با وجود اين، حضورشان در ميدان بسيارناياب است.  مدافع خلققطعاتحزب کارگران کردستان و 
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ه د طلبان را به وحشت می اندازند، زيرا بر اساس اعتقاداتشان اگر بدر عين حال می گويند که زنان مبارز کرد جھا

ولی جای شگفتی دارد که ھمين روزنامه نگاران فراموش می . دست زن کشته شوند راه بھشت بر آنھا بسته می شود

مان قاطعيتی  سپاھيان زن است که از سوی جھادطلبان با ھیًکنند و يا غالبا نمی دانند که ارتش عرب سوريه نيز دارا

  .مورد حمله قرار می گيرند که عليه سربازان مذکر سوريه می جنگند

ُبسياری از کردھای .  مدافع خلق به آن اندازه ای که ادعا می کنند پر شمار نيستقطعاتخالف ظاھر امر، تعداد نفرات 

 ميھن جديد خود می دانند، و تصورات  ۀ دشمنی قدرتمند و سوريه را نيز به مثابۀ را به مثابامريکاسوريه اياالت متحدۀ 

  .پوشالی صالح مسلم را مردود می پندارند

ُپنتاگون به ھچنين نه فقط تعدادی مزدور عرب و سوری را به اين گروه از کردھا اضافه کرده بلکه به ويژه مبارزان 

  .چپ افراطی اروپائی را نيز برای پيوستن به آنان فراخوانده است

  

 ده ھا ھزار جوان مسلمان غربی را برای ايجاد بريگاد اسالمگرا سازماندھی CIAه سازمان سيا به ھمان شيوه ای ک

 عليه فاشيستھا سازماندھی شده بود، ا در بارسلون١٩٣۶ که در سال ئیکرد، آنارشيستھای اروپائی را نيز، بر اساس الگو

 مدافع خلق قطعات گروه ھای کمکی برای ۀبه اين ترتيب، به مثاب. گرفتندبرای تشکيل بريگاد بين المللی به خدمت 

YPG بريگاد باب کرو ) اروپای مرکزی( ضد فاشيست انترناسيوناليست قطعات و ناتو می توانيم ازBob Crow 

د بين  فرانسوی،  نيروھای بين المللی برای اتحاHenri Krasucki، بريگاد ھانری کرازوکی )انگليسی و ايرلندی(

، و ھمۀ گروھکھای ترکيه از طرفداران اياالت متحده  ياد )اسپانيائی(، اتحاد حزب مارکسيست لنينيست )يونانی(المللی 

  :کنيم

) DK, DKP, MLSPB-DC, PDKÖ, SI, TDP, TKEP/L, TKPML(  

  ).۴(و اين فھرست از اسامی گروه ھا فقط برای يادآوری برجسته ترينشان کافی خواھد بود
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 !بجنگيد » روژاوا«ئيد عليه سرمايه در کنار نيروھای ويژۀ اياالت متحده در بيا

ُبر مبنای اين طرح بود که جوانان سوری مدافع خليفه را در مقابل جوانان کرد قرار دھد و به ) کوبانی(نبرد عين العرب 

کشورھای اروپائی . د تمام شدجوی جھانی بھتر بودن و ويژه به بھای جان ھر دو طرف و جوانان اروپائی که در جست

نگران بازگشت جوانان جھاد طلب به کشورھايشان ھستند ولی در مورد جوانان آنارشيست گرچه به ھمان اندازه می 

خود راه نمی دھند، زيرا فکر می کنند که اين گروه را خيلی ساده تر می توانند به بازی ه توانند خطرناک باشند بيمی ب

  .ی ھای آيندۀ امپرياليستی بازسازی و دوباره فعال کنندبگيرند و در ماجراجوئ

، پشتيبانی مالی PKK نام جديد برای حزب کارگران کردستان (HDP)، حزب دموکراتيک خلق ھا ٢٠١۵ جوندر 

. ان برخوردار شدخمھمی دريافت کرد و از سازماندھی سازمان سيا عليه حزب عدالت و توسعۀ رجب طيب اردو

دست ه  کرسی نمايندگی را ب٨٠ رأی ضروری برای ورود به مجلس بزرگ ملی عبور کرد و ١٠%ناگھان، از حد 

  .آورد

اعالن خود مختاری کردند، يعنی سرزمينی که منطقۀ کردستان » روژاوا« مدافع خلق در قطعات، ٢٠١۶ چ مار١٧در 

ه در سمت سوريه واقع شده عراق را در طول مرکز سوريه و ترکيه به مديترانه وصل می کند، ولی فقط در بخشی ک

  .به ويژه منطقۀ ادلب را در برمی گيرد که در حال حاضر در تصرف القاعده است» روژاوا«در نتيجه . است

دنيا نيامده اند و به بھای اخراج مردم بومی، با اسرائيل قابل مقايسه ه اعالم تشکيل دولت از سوی مردمی که در آنجا ب

ئيل در سرزمين فلسطين از سوی يھوديانی اعالم گرديد که در آنجا زمين خريداری است که اعالم تشکيل دولت اسرا

 طی ١٩٢٠بود که در ترکيه واقع شده و در سال » کردستان«برای تفکيک آن با » روژاوا«انتخاب نام . کرده بودند

  . اعالم گرديدTraité de Sèvresمعاھدۀ سور 

در رقه رو به زوال رفتند، ناتو ھمچنان طرح تجزيۀ جمھوری عرب وقتی امارات القاعده در ادلب و خليفۀ داعش 

  .در قامشلی را ايجاد کند» روژاوا«سوريه را پی گيری کرد و بر آن است تا 

صلح جوئی، برابری، فمينيسم، : شده اند زيرا تمام محسنات مد روز را نشان می دھد » وژاوار«نشريات غربی شيفتۀ 

 مدافع خلق يک ارتش را قطعاتاز ديدگاه اين نشريات اھميتی ندارد که ). ۵( جز اينھا اکولوژيست، مشتاق سازندگی و

تشکيل می دھند، اھميتی ندارد که عليه ساکنان تاريخی و قديمی شمال سوريه می جنگند، عرب ھا، آشوری ھا، زيرا 

  .روی کاغذ با آنھا نيروھای دموکراتيک را تشکيل می دھند

  ادھای اروپائی تحت فرماندھی اياالت متحده می جنگنددر سوريه بريگ:   ويدئو

10=pbjreload&s14=t&0hG3UIZE_bc=v?watch/com.youtube.www://https  

ه منتشر می کنيم، می خواستيم اين متن را با نمايش با دلبستگی به واقعيت اطالعاتی ک: توضيح دربارۀ ويدئو 

ی تھيه شده بود و نشان می داد که به نيروھای ناتو و المانويدئوئی ھمراه کنيم  که از سوی گروه ھای آنارشيست 

مبر اين مدرک صدا و سيمائی را در حساب يوتوب  سپت١٠يکشنبه . وژاوا پيوسته انديگانھای مدافع خلق در ر

ًولی يوتوب که عمال دلبستگی مشابھی به خدمات حقيقت جويانۀ ما ندارد، خالف داعيه اش . تشر کرديمخودمان من

 .آن را سانسور کرد» اخالق وظيفه گرا«برای 

از . ژی نظامی اياالت متحده استي مدافع خلق و حزب دموکراتيک خلق ترک در واقع متعلق به ستراتقطعاتطرح ھای 

است، يعنی تجزيۀ دولتھای بزرگ به »  بزرگۀخاورميان«ون در کوتاه مدت ترسيم مجدد ، پيشبينی پنتاگ٢٠٠١سال 

در دراز مدت، پيشبينی کرده تا اين . دولتھای کوچک يکپارچه، که توانائی روياروئی با اياالت متحده را نداشته باشند

  .ر ھرج و مرج فرو ببردديگر قرار دھد و در يک سير قھقرائی منطقه را د کشورھای کوچک را در مقابل يک
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. خودی خود مردود استه  ملتی ب- اعالن دولت مستقل نکرده زيرا بر اساس نظريۀ اوجاالن جديد، ھر دولت» روژاوا«

، بی )کنفدراسيون تشکيل دھد(ولی به گفتۀ ناتو، فقط يک دولت مستقل است که بايد با دولتھای مستقل ديگر ھمکاری کند 

  .  ملت  سوريه–گونی دولت گمان پس از دوران پسا سرن

، برای Murray Bookchinموريس بوکچين » محيط زيست گرای آزاديخواه«ئی امريکابه گفتۀ نظريه پرداز مرجع 

 مدافع خلق در قطعاتدر » صلح طلبان«به ھمين علت . کارکرد مؤثر دموکراسی، جوامع آزاديخواه بايد يکپارچه باشند

  .آغاز کرده اند» ژاوارو«حال حاضر پاکسازی قومی را در 
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